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Akikre most is büszkék lehetünk
Többször is hírt adtunk már olyan 
jászberényi sportolók sikereiről, akik 
városunkból indultak, ma már nem 
itteni egyesületekben sportolnak, de 
eredményeikkel az elmúlt hetekben 
is felhívták magukra a sportbarátok 
figyelmét.

Gdanskban rendezték meg a Short Track 
Európa-bajnokságot, ahol a magyar női 
váltó a hollandok mögött és az olaszok 
előtt, a második helyen ért a célba. Az 
ezüstérmes csapat tagja volt Sziliczei-
Német Rebeka (FTC) is, aki sok szép 
eredményt ért el, amikor a JSE színeiben 
versenyzett. Egyéniben 1 500 méteren 
Rebeka a 18. helyet szerezte meg.

Ezen az Európa-bajnokságon a fér-
fiak versenyében is volt egy olyan ma-
gyar válogatott versenyző, aki szintén 
Jászberényből indult. Tiborcz Dániel 
(MTK) ugyan az első napokban be-
tegséggel is küzdött, ám így is remekül 
szerepelt. Az 500 méteres távon 22., 
míg az 1 000 méteres távon a 8. he-
lyet szerezte meg. Tagja volt a 6. helyen 
végzett férfi váltónak, valamint az 5. 
helyen végzett vegyesváltónak. 

Január 21-28. között Olaszország-
ban, Friuli-Venezia Giulia tartományban 
rendezték meg a XVI. Európi Ifjúsági 
Olimpiai Fesztivált (EYOF). A magyar 
rövidpályás gyorskorcsolya csapat tagja 
volt Major Dominik (fotónkon), aki 

két éve még a Jász Kupán a JSE verseny-
zőjeként ért el nagyszerű eredményeket. 
A ma már az FTC színeiben versenyző 
fiatalember megnyerte az 1 000 és az 1 
500 méteres egyéni versenyt és a mix-
váltó tagjaként is a dobogó legmagasabb 
fokára állhatott. A megszerzett három 
aranyéremmel pedig azon három sporto-
ló egyike lett, aki az EYOF-on a legtöbb 
aranyérmet szerezte.

Született egy nagyszerű magyar 
siker a juniorok short track világbaj-
nokságán is, ahol a 3 000 méteres leány 
váltóban a magyar válogatott a harma-

dik helyen ért célba, azaz bronzérmes 
lett. Ennek a váltónak a Schönborn 
Melinda is, aki ma már az MTK ver-
senyzője, de pályafutása Jászberényből 
indult. Melinda a különböző hazai és 
nemzetközi versenyeken is szép szám-
mal gyűjtötte a győzelmeket távon-
ként, összetettben és csapatban is. 

Méltán lehetünk büszkék mi is 
ezekre az eredményekre, hiszen ezek 
a fiatalok városunkban pallérozódtak 
Belovai József kezei alatt, s bár útjuk 
már innen elvezetett, gyökereiket ők 
sem feledhetik.

Báloztak a menedzserek
A Jászsági Menedzser Klub Egyesület 
január 28-án, immáron huszonkette-
dik alkalommal rendezte meg a Me-
nedzser Bált a Déryné Rendezvény-
házban. A rendezvény védnöke dr. 
Gyuricza Csaba, a Magyar Agrár- és 
Élettudományi Egyetem rektora volt. 

A Menedzser Klub Egyesület 1996-ban 
alakult. Tagjai a Jászberény és környé-
ke gazdasági életére nagy befolyással 
bíró menedzserek voltak. Nyolc évvel 
később, 2004-ben egyesült a jászberé-
nyi és az alsó-jászsági menedzser klub, 
s ettől kezdődően változott a nevük 
Jászsági Menedzser Klub Egyesületre. 
A szervezet politikamentesen igyekszik 
egyre nagyobb szerepet vállalni a Jász-
ság jövőjének alakításában. 

A 22. Menedzser Bált dr. Rédei 
István, a Menedzser Klub Egyesület 
elnöke és dr. Gyuricza Csaba nyitot-
ta meg. A klub elnöke kiemelte, hogy 
az élelmiszer-ellátás biztosítása egyre 
inkább előtérbe kerül. Ebben pedig 
komoly szerepe van és lesz is a Magyar 
Agrár- és Élettudományi Egyetemnek. 
Nem véletlenül választották ők sem a 
2022-es Jászsági Gazdasági és Fejlesz-
tési Konferenciájuk témájának ezt a 
területet. Dr. Gyuricza Csaba szavaiból 
kiderült, hogy ő nem jász, de barátai, 
ismerősei révén kötődik a Jászsághoz, s 
kiváló együttműködés indult el a CO-

OP Star Zrt, a menedzser klub és az 
egyetem között. A rektor köszöntőjé-
ben azt is elmondat, hogy ezen a hé-
ten született meg a döntés, illetve az 
együttműködés a kormányzattal, hogy 
a Dunától keletre eső rész gazdaságfej-
lesztési zóna fejlesztési programját az 
egyetem készíti el. Ennek során pedig 
együttműködnek majd a térség gazda-
sági szereplőivel, szakembereivel.

- A vidékfejlesztési program egyik ék-
köve lesz az agrárium és az élelmiszer-gaz-
daság – jelentette be dr. Gyuricza Csaba.

A megnyitót követően az egyesület 
borait mutatta be Nyitrainé dr. Sárdy 
Diána, az Országos Borszakértő Bizott-
ság elnöke, a MATE Szőlészeti és Bo-
rászati Intézetének igazgatója. A borok 
után az INNOVEN Kft. által készített 
vacsorát fogyaszthatták el a bál résztvevői. 
A jó hangulatról a No Disc zenekar gon-
doskodott, de Drink-bár és Paty Casino 
is a bálozók rendelkezésére állt. Nagy si-
kert aratott a bál vendégeinek – Vas Má-
ria énekes és a Cool And The Jazz zene-
kar – műsora, s jó hangulatban telt az idő 
éjfélig, amikoris az est háziasszonya, Hor-
tiné dr. Bathó Edit, a Jász Múzeum igaz-
gatója levezényelte a tombolasorsolást. 
Több mint ötven felajánlás talált ennek 
során gazdára, míg a tombolából befolyt 
összeget a rendezők a Szentháromság szo-
bor felújítására ajánlották fel. 

Megalakult városunk új képviselő-testülete
Február 1-jén, lapzártánkkal egy 
időben tartotta alakuló ülését a 
2023. január 15-én tartott időközi 
választás eredményeként megválasz-
tott új, jászberényi képviselő-testü-
let. Ezt megelőzően, február 25-én a 
városháza emeleti dísztermében vet-
ték át mandátumukat megválasztott 
képviselők és a régi-új polgármester, 
Budai Lóránt. 

A polgármester és a választókerületi 
képviselők esetében egyértelmű volt 
a helyzet, ám a kompenzációs listán 
mandátumot nyert Fidesz-KDNP-s 
képviselők személye az utolsó pillanatig 
kétséges volt, ugyanis komoly belharc 
alakult ki a Fidesz jászberényi szerveze-
tében, miután Pócs János, választókerü-
leti elnök is véleményt nyilvánított. Az 
egy pillanatig nem volt kérdéses, hogy 
a győztes polgármesterjelölt, Budai 
Lóránt, valamint a választókerülete-
ket megnyerő - Közösen Jászberényért 
Egyesület színeiben indult jelöltek – 
felveszik mandátumukat. Közel sem 
volt ilyen egyértelmű a helyzet a kom-
penzációs listáról bekerült személyek 
esetében. 

A kompenzációs listán a Fidesz-
KDNP szerzett négy mandátumot 
az új képviselő-testületben. A lista 
első négy helyén dr. Besenyi Orso-
lya, Tamás Zoltán, Szatmári Anikó és 
Bohárné Bathó Rozália szerepelt. Az 
már a választás éjszakáján felmerült, 

hogy dr. Besenyi Orsolya, aki függet-
lenéként, a Fidesz-KDNP támogatá-
sával a második helyen végzett a pol-
gármester választáson, nem ül majd 
be a testületbe, s így helyét a listán 
ötödik Bódis Béla veszi át. A helyze-
tet tovább bonyolította, miszerint a 
Fidesz választókerületi elnöke, Pócs 
János, a Jászság országgyűlési kép-
viselője elmondta, azt szeretné, ha a 
régi képviselők helyett a több szava-

zatot kapott új jelöltjeik közül ülne 
be négy a jászberényi képviselő-testü-
letbe. Azután kiderült, hogy Pócs Já-
nos a Fidesz jászberényi szervezetének 
feloszlatását kezdeményezte, s annak 
okaként a választási eredményt, a 
választói akaratot jelölte meg. Ilyen 
előzmények után érthetően nagy ér-
deklődés előzte meg a mandátumok 
átadásának ceremóniáját, ahol azért 
valamit tisztult a kép.

A FIDESZ-KDNP kompenzációs 
lista második (Tamás Zoltán), har-
madik (Szatmári Anikó) és negyedik 
helyezettje (Bohárné Bathó Rozália) 
átvette mandátumát. Dr. Szabó Csa-
ba a helyi választási bizottság elnöke 
pedig bejelentette, hogy dr. Besenyi 
Orsolya, a lista első helyén álló jelölt 
nem jelent meg, az ő mandátuma ké-
sőbb dől el. 

Folytatás a 3. oldalon  



2023. február 2. 2. oldal www.jku.hu

A Jászberényi Termálfürdőben  
előzetes időpont egyeztetés  
alapján igénybe vehető  
gyógymasszázs. 
• csütörtökön 16:30-tól 20:00 óráig, 
• szombaton 10:00-tól 13:00 óráig.

Elérhetőségeink: 5100 Jászberény, Hatvani út 5.
Tel.: 06-57/412-108, 06-30/942-1043, www.vvzrt.hu

Báloztak a menedzserek
A tombolasorsolás után a bál záró 

része Pócs János pezsgős pohárköszön-
tőjével vette kezdetét. A Jászság or-
szággyűlési képviselője hangsúlyozta,  

hogy milyen nagy szerepet játszik tár-
gyalásai, egyeztetései során az, hogy a 
Jászság gazdasági ereje milyen jelen-
tős.

- Tisztelet Önöknek. Tisztelet, 
mert bármerre járunk az országban, 
Jászberénynek híre van. Önöknek kö-
szönhetően jó híre van. Amikor Jász-
berény érdekében tárgyalunk, akkor 
Jászberénynek rangja van – mondta 
Pócs János, aki külön köszöntötte 
a menedzser klub nagy családjának 
„édesapját”, dr. Rédei Istvánt, vala-
mint Hortiné dr. Bathó Editet is, akit 
a város szívének, lelkének és édesany-
jának nevezett, s a napokban ünne-
pelte születésnapját.

Az éjféli pohárköszöntő után pedig 
a bál zárásáig ismét a zenéé és a táncé 
volt a főszerep.

A menedzserbál immáron 22. al-
kalommal biztosított arra lehetőséget, 

hogy az azon résztvevő gazdasági-, pénz-
ügyi szakemberek a szórakozás mellett, 
közben kötetlen beszélgetések formájá-
ban osszák meg egymással ismereteiket, 

véleményüket. Tehették ezt egy rend-
kívül szépen feldíszített teremben, ahol 
a jókedv volt az úr. Remélhetőleg ez az 
egész évben kitart – mármint a jókedv -, 
s akkor egy igazán eredményes esztendő 
után jöhet a 23. Menedzser Bál. Addig 
persze ki tudja még hány és milyen kihí-
vással kell a jászsági gazdasági élet veze-
tő szereplőinek szembenézni. Ők pedig 
már többször is bizonyították, hogy nem 
félnek a kihívásoktól, s ezt eredményeik-
kel is alátámasztották. Reméljük lesz mit 
ünnepelniük jövőre is. Szántai Tibor
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Vizsgálat helyszíne: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 15.
(Bíróság mellett, volt börtönudvar)

Tel.: 06 57 400 504
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INGYENES HALLÁSSZŰRÉS

Azonnali  eredménySzakértő, felkészült kollégák

Mire számíthat?

Mérhető (30 dB feletti) halláscsökkenés esetén ingyenes 
orvosi konzultáció

Teljeskörű ingyenes hallás állapotfelmérés beszédértés vizsgálattal

* Kizárólag hallásvizsgálat igénybevétele és 30 dB-t meghaladó halláseredmény átlag esetén, a készlet erejéig. Amennyiben van hallókészüléke, kérjük, annak 
kiskönyvét hozza magával!

Ingyenesen hívható telefonszámunk: 06 80 182 182

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

A februárban
jelentkezőknek: 

ingyen 
véroxigénszint-
mérő készülék*

BIDF helyszín volt a Lehel Film – Színház
Ebben az esztendőben 9. alkalom-
mal rendezték meg a Budapest Nem-
zetközi Dokumentumfilm Fesztivált 
(BIDF) január 26. és 29. között. A 
BIDF a világ legrangosabb doku-
mentumfilmjeinek egyetlen nemzet-
közi verseny fesztiválja Magyarorszá-
gon, és egyben sok alkotás premier 
alkalma.  A fővárosi mozitermek mel-
lett tíz vidéki városban a magyar kö-
zönség számára is láthatók voltak a 
legfrissebb Oscar- és Európa-díjas, 
illetve arra jelölt filmek, a Berlinale, 
a Sundance, Cannes, Velence és az 
IDFA fesztiválok favoritjai.

A budapesti fesztivál programjának egy 
szeletét, vidéki helyszínként, első alka-
lommal a jászberényi közönség is meg-
ismerhette a Lehel Film – Színház Sára 
Sándor termében, ahol hét nagyon ak-
tuális és változatos témájú dokumen-
tumfilmet nézhettek meg.

A BIDF helyi eseményének meg-
nyitóját, más helyszínekkel megegye-
zően, január 26-án délután tartották 
meg a Lehel Film – Színház nagyter-
mében. Az eseményen Erdei Gábor 
a JTTV szerkesztő-műsorvezetője 
osztotta meg gondolatait a közönség-
gel, majd Budai Lóránt polgármester 
mondott köszöntőt. Videó üzenetben 
üdvözölte Sós Ágnes, Balázs Béla-díjas 
filmrendező, a BIDF alapító-igaz-
gatója az először a vidéki helyszínek 
közé került Jászberény érdeklődő né-
zőit. 

„Ne vedd el mások életét és lelkét, 
múltját és jelenét, szabadságát és örö-
mét, alkotását és hitét, ne pusztítsd el 
a környezeted!” ennek szellemben ren-
dezték a 9. BIDF-t, melynek anyagain 
is olvasható az üzenete: „Tiszteld az 
életet!”  „Ne ölj!” A fesztivál szlogenjei, 
Légy felelős! Légy bátor! Légy őszinte! 
Légy szabad! Légy boldog! – ehhez az 
öt felszólításhoz igazodott az a közel 
félszáz filmalkotás, amely a zsűri elé 
került.

A Lehel Film – Színház Sára Sán-
dor termében három napon át két-két 
dokumentumfilmet nézhetett meg a 
közönség, és valamennyit élénk érdek-
lődés kísérte. Az art nézőtér állandó 
teltháza jól tükrözte, hogy egy kisvá-
rosban is egyre jobban kíváncsiak arra 
az emberek, mi történik ma a nagy-
világban. A filmek terén sokan nem 

a dokumentumfilm műfajért vannak 
oda leginkább, hiszen ezeket legtöbb-
ször unalmasnak tartják.  Esetünkben  
egészestés mozikat kell elképzelni, a 
játékidő másfél-két óra között moz-
gott, ami bátrabba tette a készítők té-
maválasztását és jótékony hatással volt 
a történetek kibontására. A kreatív 
dokumentumfilmek rólunk szóltak és 
közel voltak hozzánk, a kendőzetlen 
valóságot mesélték el, de szórakoztat-
tak, megérintettek és gondolkodóba 
ejtettek. Egyediek és átütőek voltak, 
művészi megfogalmazásban tabukat 
döntögettek. A vetítéseket követő be-
szélgetéseken, közönségtalálkozókon az 
élmények egyszerre személyes és közös 
átélése, szakértőkkel való átbeszélése 
egyben beavatásélményt is adott és a 
nézők valódi fesztiválközönséggé vál-
hattak. Érdemes volt elmenni! duka

Sikeres nyílt nap a Jászberényi Campuson
Előalkalmassági vizsgával egybe-
kötött nyílt napot szervezett 2023. 
január 23-án az Eszterházy Károly 
Katolikus Egyetem Jászberényi 
Campusa.

A hallgatóink 9 órától forró teával 
várták az intézménybe látogatókat. 
A jelentkezőknek lehetőségük nyílt 
a képzésekről az oktatókkal és a hall-
gatókkal beszélgetni. Az érdeklődők 
felvételi tájékoztatón, szaktájékoz-
tatókon, pályaorientáción vehettek 
részt, illetve az Erasmus + hallgatói 
mobilitás programot is megismer-

hették. A második emeleten pedig 
robotika bemutatót tekinthettek meg 
a jelenlévők.

Az előadások elején Dr. Varró Ber-
nadett főigazgató asszony köszöntötte az 
egybegyűlteket. Kiemelte a pályaválasz-
tás fontosságát, s hogy miért is jó a Jász-
berényi Campus hallgatójának lenni. 
Ezt követte a 2023-as és 2024-es felvé-
teli eljárásról szóló tájékoztató, amelyet 
Majorné Csikós Márta oktatási csoport-
vezető tartott. Az Erasmus + hallgatói 
mobilitás programról pedig Dr. Szaszkó 
Rita tanszékvezető asszony prezentált.

Az előadások után a Campusról 
készült kisfilmeket tekinthették meg 

az érdeklődők, majd a Hallgatói Ön-
kormányzat elnöke, Hundt Soma a 
nyereményjátékban résztvevőknek 
ajándékcsomagokat sorsolt ki. A nyílt 
nap zárásaként kollégiumi körséta ke-
retében bepillantást nyerhettek a jelen-
lévők felsőoktatási hallgatói életbe. 

A nyílt napot követően 
előalkalmassági vizsgát tehettek a je-
lentkezők. A szervezők minden sikeres 
alkalmassági vizsgát tett jelentkezőnek 
ezúton is gratulálnak, és sok sikert kí-
vánnak a felvételizőknek.

 (Forrás: az Eszterházy 
Károly Katolikus Egyetem Jászberényi 
Campusának honlapja)
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Városházi hírek
Az időközi választás kampánya alatt és a szavazás óta eltelt napokban sem állt 
meg az élet városunkban. Budai Lóránt régi-új polgármester Facebook olda-
lán több fejlesztésről is számot adott. 

Az elmúlt év végén önkormányzatunk 100 millió forint támogatást nyert ener-
getikai korszerűsítésre. A pályázat keretein belül napelemes rendszer kerül a Köz-
ponti Óvoda, a Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény, a Thököly úti orvosi 
rendelő, a Polgármesteri Hivatal és az Adóigazgatási Iroda tetejére. A kivitelezés a 
munkaterület átadásával immár hivatalosan is kezdetét vette.

Jászberényben egyre nagyobb gondot jelent a parkolás. Bár ez természetes folyamat, 
minden észszerű lehetőséget megragadunk, hogy enyhítsünk ezen a problémán. Je-
lenleg a Hatvani út és Hentes utca térségében szeretnénk 16 darab parkolót építeni, 
ehhez azonban először tervekre van szükség. A beérkezett árajánlatok alapján a nyertes 
ajánlattevő a KSK Mérnöki Kft., aki a terveket 1.9 millió forintért fogja elkészíteni.

Külterületi lakosok kérésére felújítottuk a Nagykátai úti kerékpárút mellett talál-
ható közkifolyót és annak környezetét. A Baktató Kft. által végzett, bruttó 237 
ezer forintos beruházás tartalmazta a kút környezetének kőzúzalékkal és beton sze-
géllyel való rendezését, horganyzott és acél felületű kerékpártámaszok kihelyezését 
és a kút, valamint a korlátok festését. 

Tavaly elkészült a Jászberényi Állat- és Növénykert fejlesztésének egyik leglátványo-
sabb eleme, az arborétum területén létesült ausztrál papagájröpde. Jelen pillanatban a 
berendezés folyik, mely olyan ausztrál városszéli környezetet fog imitálni, ahol a papa-
gájok vadon élő fajtársai az eredeti urbanizálódott élőhelyükön is megfigyelhetők. A 
186 m2 alapterületű és csaknem 10 m magas létesítmény – a szintén az állatkertben 
található Afrika-röpdéhez hasonlóan – teljes hosszában átjárható a látogatók számára, 
ennek köszönhetően egy térben tartózkodhatnak a madarakkal. A fejünk fölött át-
röppenő, színpompás tollazatú, hangoskodó papagájcsapatban énekes papagájokkal, 
szivárványlórikkal, ugráló papagájjal és kéksapkás papagájokkal találkozhatnak az ide 
érkező látogatók. A saját, fűtött téli szálláshellyel rendelkező, grandiózus röpdében je-
lenleg 26, Ausztráliában őshonos papagáj lakik, de a téli hidegek elmúltával újabb be-
szerzések indulnak és a tervek szerint 100-150 egyeddel népesül be a hatalmas röpde.

Megalakult városunk új képviselő-testülete
Nos, mint később kiderült, dr. Bese-
nyi Orsolya jelezte, hogy nem kívánja 
mandátumát felvenni, arról lemond. 
Az így megüresedett helyre a jelölő 
szervezet (Fidesz-KDNP) delegál-
hat másik tagot. Erre 30 napjuk van. 
Amennyiben nem jelölnek senkit, úgy 
a lista 5. helyén álló Bódis Béla került 
a testületbe. Ez hivatalosan még az ala-
kuló ülés időpontjáig sem dőlt el, így 
az időközi választás eredményeként az 
új jászberényi képviselő-testület 14 tag-
gal alakult meg. 
Polgármester: 

Budai Lóránt
Választókerületi képviselők

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
Kompenzációs listáról bekerült kép-
viselők: Tamás Zoltán, Szatmári Ani-
kó, Bohárné Bathó Rozália

Az új képviselő-testület február 1-jén 
a Déryné Rendezvényház emeleti 
dísztermében tartotta alakuló ülését, 
melyen először a helyi választási bizott-
ság elnökének, dr. Szabó Csabának az 
időközi választásról összeállított tájé-
koztatóját hallgathatták meg az ülésen 
résztvevők. Ezt követően a képviselők, 
majd a polgármester tette le az esküt. 

Budai Lóránt polgármester mon-
dott köszöntőt és ismertette a pol-
gármesteri programját a 2024-es 
önkormányzatig választásig szóló 
valamivel több mint egy esztendőre. 
Bevezetőjében csatlakozott dr. Sza-
bó Csabához és köszönetet mondott 
mindenkinek, aki a választások lebo-
nyolításában részt vett, s azoknak is, 
akik éltek választói jogukkal. A ma-
gas részvételi arány, az eredmények 
erős felhatalmazást adtak, amellyel 
élni kell, derült ki a polgármester 
szavaiból. aki visszaemlékezett arra 
az időre (2008), amikor eldöntötte, 
hogy részt kíván vállalni a város ve-
zetésében. Mint mondta, hitte, hogy 
lehet tisztességesebben, jobban vezet-
ni a várost.

- Akkor senki nem hitt nekem, 
de kitartottam akkor is, amikor pró-
báltak bennünket vagy akár személy 
szerint engem is eltaposni. Tud-
tam, hogy ki kell állnom valamiért, 
vakikért, Jászberényért. Nos, igazam 
lett. Nemcsak a város vezetését, az 
önkormányzatot lehet átalakítani, 
hanem az emberek gondolkodását is. 
Ez a legnagyobb dolog, amit elérhet 
egy közszereplő. Lehet formálni a 
gondolkodást abba az irányba, hogy 

lehet együtt, csapatban eredményeket 
elérni még akkor is, ha nagy a szem-
beszél. Jószándékkal, hitelességgel, 
munkával, mindentől függetlenül 
lehet eredményeket elérni – mondta 

Budai Lóránt, aki megköszönte azok 
segítségét, akik ebben őt támogatták.

- Normális esetben most fel kelle-
ne vázolnom egy polgármesteri víziót 
a következő időszakra, amely nagyon 
rövid lesz. Nem egészen egy év múlva 
ugyanis ismét választani fogunk. De 
ez alatt a rövid idő alatt is lehet ered-
ményeket elérni. Az elmúlt év végén 
olyan pályázatokon nyertünk több 
mint 1 milliárd forintot, amelyek le-
hetőséget adnak látványos és kevésbé 
látványos fejlesztések megvalósításra 
– jelentette ki Jászberény régi-új pol-
gármestere, aki közös gondolkodásra 
és együttműködésre szólított fel min-
denkit.

Záró gondolatként a polgármester 
azt kérte, hogy a kampány, a választás 
befejezését követően ne uszítson senki 
tovább. A választás eredményét min-
denkinek el kell fogadni, s ezt követően 
együtt kell dolgozni Jászberényért.

– Mutassuk meg, hogy annak el-
lenére, hogy mások vagyunk, tudunk 
eredményesen együtt dolgozni – zárta 
mondandóját Budai Lóránt, majd az 
új képviselő-testület megkezdte a na-
pirenden szereplő előterjesztések meg-
tárgyalását. 

Elsőként a képviselő-testület szer-
vezeti és működési szabályzatát módo-
sították. Erre azért volt szükség, mert

- változtak az állandó bizottságok 
elnevezései, 

- meg kellett határozni az egyes bi-
zottságok tagjainak létszámát, 

- a képviselőcsoportra irányuló ren-
delkezéseket hatályon kívül kívánták 
helyezni.

Az előterjesztést egyhangúlag fo-
gadták el.

Az elfogadott előterjesztés alapján 
az alábbi bizottságok alakultak meg:
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Elnök: Dr. Kertész Ottó

Tagok: Lénárt Gábor, valamint a 
Fidesz-KDNP kompenzációs listáról 
bekerülő képviselő (még nem ismert)

Külsős tagok: Turóczi György, 
Kuzén Zoltánné

Humán, Közrendi és Vallásügyi Bi-
zottság

Elnök: Bethlendy Béla
Tagok: Verseginé Utasi Erzsébet, 

Bohárné Bathó Rozália
Külsős tagok: Fazekas Adrián, a 

Roma Kisebbségi Önkormányzat által 
delegált tag (még nem ismert)
Közbeszerzési Bizottság

Elnök: Skultéti József
Tagok: Bozsik Ferenc, Dr. Kertész 

Ottó, Bethlendy Béla, Szatmári Anikó
Külsős tagok: Guba Ferenc, Fidesz-

KDNP által delegált külsős tag (még 
nem ismert)
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Elnök: Szatmári Anikó
Tagok: Kollár Anita, Pető Béla
Külsős tagok: Buzás László, Nagy 

András
Városgazdálkodási Bizottság

Elnök: Bozsik Ferenc
Tagok: Bobák Zsolt, Tamás Zoltán
Külsős tagok: Durucz Ádám, 

Vidovich Kálmán
Elfogadták a polgármesteri illet-

ményre vonatkozó előterjesztést is, 
amelyet 975 000 forintban határoztak 
meg, s a polgármestert még 146 250 
forint költségtérítés is megilleti.

Budai Lóránt ezt követően az 
alpolgármester személyére tett javas-
latot. Társadalmi megbízatású alpol-
gármesternek Balogh Bélát jelölte, 
akinek személyét a testület egyhan-
gúlag elfogadta.

A társadalmi megbízatású alpolgár-
mester tiszteletdíját 438 750 forintban, 
költségtérítését 65 813 forintban hatá-
rozták meg. 

Az ülés végén a képviselők tiszte-
letdíjáról és természetbeni juttatásá-
ról szóló önkormányzati rendeletet 
módosították. Erre azért volt szükség 
mert a tanácsnoki tisztséget meg-
szüntették.  Szántai Tibor 
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Hogyan tovább, Jászberény? – interjú az időközi választást 
követően a régi-új polgármesterrel, Budai Lóránttal

– A jászberényi időközi választás 
eredményét sokan, sokféleképpen ér-
tékelték. Ön számított arra, hogy a 
Közösen Jászberényért Egyesület ilyen 
elsöprő sikert arat?

– Az elmúlt időszakban nagyon so-
kan kerestek ezzel kapcsolatban. Min-
denkinek elmondtam, hogy bíztam a 
sikerben, mert tudtam, hogy a mögöt-
tünk álló munka és eredmények meg-
győzték a jászberényieket. Arra, hogy 
mind a tíz egyéni választókerületet is 
megnyerjük, arra nem fogadtam volna. 
A többségben bíztam, s hat egyéni je-
lölt sikerével már elégedett lettem vol-
na. A tízből tíz számomra meglepetés 
volt, bár sokan mondták, hogy ők ezt 
borítékolták volna. 

– Néhány napig az országos médi-
ában is a jászberényi időközi válasz-
tások eredménye volt a fő téma. Sok 
idő azonban nem volt az örömre, az 
ünneplésre a győzteseknek sem, hiszen 
az élet megy tovább, s nyakunkon az 
új önkormányzat alakuló ülése. Önök 
pedig folytathatják a munkájukat. 

– Így igaz. Ez a helyes megfogal-
mazás, folytatnunk kell a munkát, 
amely egyébként a választási kam-
pány idején sem szünetelt, hiszen a 
költségvetés tervezésével nem késhe-
tünk el. Az év legfontosabb döntése 
az, amelyik a költségvetésről születik, 
mert ez az egész évet megalapozza. 
Ugyanakkor az új testület alakuló 
ülésének előkészületei is megtör-
téntek. Ez leginkább protokolláris 
esemény, de a testület szervezeti és 
működési szabályzatának változtatása 
is napirenden lesz. A korábbi bizott-
sági struktúrában is várható például 
változás. Ezek előkészítése zajlott a 
napokban, s az első rendes ülésünket 
február végén tartjuk majd. 

– Mennyire nehezítette vagy köny-
nyítette meg ezt az előkészítő munkát, 
hogy a választást követően a Fidesz 
feloszlatta a helyi szervezetét és így a 
kompenzációs listáról testületbe került 
három képviselőjük jelenleg független-
ként kerül a testületbe? 

– Megnehezítette a helyzetünket, 
mert nincs szervezet, akivel egyeztet-
nünk kellene. Szerettünk volna bizott-
sági elnöki posztot és természetesen 
külsős bizottsági helyeket is biztosíta-
ni a Fidesz számára. Igaz ugyan, hogy 
ezt a kegyet mi korábban nem kaptuk 
meg. Ezzel együtt is az együttműködés-
nek jelen kell lennie a testületen belül, 
mert ezt várják a város lakói. 

– Jelenleg úgy tűnik, hogy a 15 fős 
új képviselő-testület 14 fővel kezdi meg 
a munkáját, mivel dr. Besenyi Orsolya 
lemondott a kompenzációs listán szer-
zett mandátumáról. 

– Ez nekünk semmiképpen nem 
okoz problémát, mert a testület 14 
fővel is megkezdheti a működését. 
Egyébként azért érdekes ez a helyzet, 
mert voltak határidők és minden ha-
táridő lejárta ellenére sem kaptunk 
semmilyen hivatalos állásfoglalást 
ennek kapcsán. Lehet, hogy csak az 
alakuló ülés napján fogjuk megtudni, 
hogy ki lesz a Fidesz-KDNP kom-
penzációs listájáról bekerülő negye-
dik képviselő. 

– Elég sok vita volt a korábbi tes-
tületben arról, hogy milyen bizottsági 
keretek között dolgozzanak az önkor-
mányzatban a képviselők. Önök mi-
lyen bizottságokban gondolkodnak? 

– Van, amit tovább viszünk, van, 
amit megváltoztatunk. Az elmúlt 
három év tapasztalata sok mindent 
megmutatott számunkra. Van, amit 
a fideszes többség korábban elvett, 

mi most visszaadjuk. Ilyen a Közbe-
szerzési Bizottság, melyet 2019-ben 
létrehoztuk, majd a fideszes többség 
a Városfejlesztési Bizottságba delegál-
ta ezt a feladatot. Ezt mindenképpen 
visszaállítjuk. Nemcsak azért, mert 
ennek üzenetértéke lehet, hanem 
azért is, mert fontos, hogy a közpén-
zekkel kapcsolatos döntések legyenek 
átláthatóak. Némi változáson megy 
keresztül a humán bizottság és ki-
bővül a szerepköre, ami a nevében is 
megmutatkozik: Humán, Közrendi 
és Vallásügyi Bizottságként fog mű-
ködni az új ciklusban. Nem titok, 
szeretnénk olyan változtatást is ezen 
a területen, amire eddig még nem 
volt Jászerényben példa. Egyeztetést 
folytatunk arról, hogy a Roma Ki-
sebbségi Önkormányzat is delegál-
jon tagot ebbe a bizottságba, hiszen 
őket érintő kérdéseket is elég sűrűn 
tárgyal ez a bizottság. Szeretnénk, 
ha a döntéseknél az ő véleményük is 
megjelenhetne. A Pénzügyi Bizottság 
kötelező bizottság, ám ebből kiemel-
jük a gazdasági és tulajdonosi felada-
tokat, melyekkel egy másik bizottság 
foglalkozik majd. A városüzemeltetés 
és a városfejlesztés szorosan összefügg 
egymással, így a korábbi két bizott-
ságot „összegyúrjuk” és létrejön egy 
Városgazdálkodási Bizottság. Remél-
jük, hogy ezzel is gyorsabbá és haté-
konyabbá tudjuk majd tenni a bizott-
ságok munkáját. 

– Jelenlegi ismeretei szerint milyen 
helyzetben kezdi a város a 2023-as 
évet? 

– Sajnos 2019 óta minden évben 
el kellett mondanom, hogy ismét 
nehéz év előtt áll Jászberény. Ez így 
van most is. A költségvetés összeál-
lítása során kiderült, hogy nem sok 
olyan ok van, ami optimizmusra adna 
okot. Ezzel együtt az elmúlt időszak-
ban már bizonyítottuk, hogy szűkös 
költségvetéssel is tudunk hatékonyan 
dolgozni. Az biztos, hogy néhány dol-
got át kell gondolnunk. Nem is csak 
a költségvetés helyzete miatt, hanem 
mert szükséges bizonyos területeken 
változtatnunk. Így a civil szervezetek 
és a sportszervezetek támogatásáról 

sok vita volt az elmúlt években, re-
mélem, ez is változni fog. Mindennel 
együtt hiszem azt, hogy egy tartható, 
feszes költségvetéssel ezt az évet is át-
vészeljük úgy, hogy közben előbbre is 
tudunk lépni a nyertes pályázatoknak 
köszönhetően. Önerőből ugyanis sok 
mindent nem tudnánk megvalósíta-
ni. Ha ezek a fejlesztések elindulnak, 
akkor azoknak látványos eredményei 
lesznek, melyeket mindenki megelé-
gedéssel fogad majd a városban. 

– Megtudhatnák ezekről egy kicsit 
többet is?

– Azt hiszem, hogy a leglátvá-
nyosabbak az útfelújítások lesznek, 
melyekre 250 millió forintos támo-
gatást nyertünk. Ennek köszönhetően 
sok és régen várt fejlesztés valósulhat 
meg. Ugyancsak látványosnak ígér-
kezik a Tiszti Klub felújítása. Ennek 
a 400 milliós támogatási szerződé-
sét a napokban írtam alá. Tudjuk, 
hogy ez nem lesz elegendő az épület 
és környezete teljes megújítására, de 
a munka végre elkezdődik. Talán ke-
vésbé látványos, de nagyon fontos be-
ruházások lesznek azok az energetikai 
fejlesztések, melyeknek köszönhetően 
öt önkormányzati intézményre nap-
elemes rendszerek telepítése történik 
meg. Mindenki előtt ismert, hogy mi 
a helyzet az energiapiacon, s ez bizony 
„kikényszeríti” az ilyen és hasonló fej-
lesztéseket, hogy csökkentsük az ener-
giafelhasználást.  Ugyanilyen fontos a 
neszűri és a külterületi szegregált terü-
leteknek a rehabilitálása. Hiszem azt, 
ha ezeket a pénzeket is jó helyre tesz-
szük, jól használjuk fel, akkor néhány 
embert, illetve családot ki tudunk 
emelni azok közül a körülményekből, 
ahogy most él. Ezzel pedig a környeze-
tüknek is jót teszünk. 

– A 2023-as városi költségvetés ösz-
szeállítása során milyen kiemelt célo-
kat fogalmaztak meg?

 – A fő célok, talán nem meglepe-
tés, nem változnak az elmúlt évekhez 
képest. Elsődleges a város működé-
sének biztosítása, mégpedig legalább 
olyan szinten, mint ahogy az eddig is 
történt. Ugyancsak kiemelt feladat az 
intézményeink biztonságos üzemelte-

tése, ahol mintegy 400 felkészült, jó 
szakember dolgozik. Óvnunk és javíta-
nunk kell a munkakörülményeiket. Te-
hát a város biztonságos működésének 
a fenntartása a legfontosabb, s ha ezen 
túl bármilyen lehetőségünk lesz, akkor 
azt arra szeretnénk fordítani, hogy a 
legtöbbek által szükségesnek vélt fej-
lesztéseket megvalósítsuk. 

– Mit vár, mit remél, mennyire 
lesznek mások az önkormányzati ülé-
sek, mint voltak az elmúlt három év-
ben? 

– Még soha nem voltam ilyen hely-
zetben, hiszen 2019 óta eddig mindig 
ellenszélben kellett dolgoznom. Tehát 
nem tudom, hogy milyen az, amikor 
egy jobban egyetértő önkormányzat 
munkálkodik a város javára. Ez egy új 
szituáció lesz. Abban bízom, hogy a 
fölösleges viták, politikai villongások 
megszűnnek, s tudunk hatékonyabban 
dolgozni. Azzal együtt is, hogy nem va-
gyunk egyformák. Van, amit másként 
ítélünk meg, de ettől még közösen 
haladhatunk előre. Remélem, hogy a 
döntéselőkészítés során meg tudunk 
egyezni sok kérdésben és a város elé leg-
többször már egy egységes elképzelést, 
döntést tudunk majd tenni. Ha ez így 
történik, akkor nagyon sokat tudunk 
előre lépni. 

– Talán nem túlzás azt állítani, 
hogy különleges 13-14 hónap előtt ál-
lunk, hiszen 2024 áprilisában ismét 
önkormányzati választás lesz.  

 – Mondhatjuk azt is, hogy az idő-
közi választás után egy újabb kampány 
kezdődött. Én viszont azt állítom, hogy 
nemcsak a kampányidőszakban kell a 
városért tevékenykedni. Mi az elmúlt 
három évben folyamatosan dolgoztunk 
a Közösen Jászberényért Egyesületben, 
s ezt tesszük az előttünk álló időszak-
ban is. Ha pedig ezt jövőre is értékelni 
fogja majd a lakosság, akkor azt meg-
köszönjük. 

– Visszatérve még egy kérdés erejéig 
az időközi választásra, sokan köszön-
tötték Önt újraválasztása okán. Voltak 
köztük polgármesterek, gazdasági ve-
zetők is. 

– Valóban nagyon sok gratulációt 
kaptam, melyek közül csak néhányat 

tettem ki a Facebook-oldalamra. A 
vechtai, lajosmizsei és sucha beskidzkai 
testvérvárosunk polgármestere, több 
magyar település – így például Miskolc, 
Baja, Csákberény, Csömör, Gyöngyös 
és Kozármisleny - vezetője, valamint a 
Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara vezetőjének 
üdvözlő sorai megerősítik bennem a hi-
tet, hogy jó úton haladunk. Számomra 
legalább ilyen fontosak egyébként azok 
a gratulációk is, amelyeket a városban 
közlekedve kaptam és kapok az itt 
élőktől. Az pedig külön érdekes, hogy 
az ország számos pontjáról érdeklődtek 
nálam polgármesterek, hogy mi lehet a 
receptje a sikerünknek. Szeretnének ta-
nulni tőlünk. Én csak azt tudom nekik 
mondani, hogy dolgozni kell és tisztes-
ségesnek kell maradni, s ez meghozza 
az eredményét. 

– Játszunk el a gondolattal, hogy 
egy évvel idősebbek vagyunk, s nem 
arról beszélünk, hogy mit szeretnénk 
2023-ban megvalósítani, hanem ar-
ról, hogy mi valósult meg. Mivel lenne 
elégedett egy év múlva? 

-  Elégedett lennék, ha az útfelújí-
tások és a Tiszti Klub felújítása is elin-
dulna és folyna. Ha a Malom-projektet 
valóban be tudnánk újra indítani. A 
vármegyével és az országgyűlési képvi-
selővel egyeztetve kell ennek sikerülnie. 
Természetesen a megvalósítás még így 
is hosszabb feladat lesz, de a következő 
ciklusban befejeződhetne a beruházás. 
Nos, és örülnék annak is, ha idén már 
a McDonalds-ba is betérhetnék Jászbe-
rényben. 

– Arról még mindenképpen kér-
deznem kell Önt, hogy az első útja a 
választási siker után az országgyűlési 
képviselőhöz vezetett. Ez a találkozó 
milyen eredményt hozott? 

– Jelzésértékűnek gondoltam, hogy 
az időközi választást követően elsőként 
Pócs Jánossal egyeztessek, hiszen ne-
künk együtt kell dolgoznunk a város 
érdekében. A 2019-es választás után is 
megtörtént ez a találkozó, s az emberek 
láthatták – ezt el is mondtam a kép-
viselő úrnak –, hogy ez a közös mun-
ka nem úgy működött, ahogy annak 
kellett volna. Én most újra elmentem 
hozzá és azt kértem, hogy tegyük félre a 
vélt vagy valós sérelmeket és próbáljunk 
meg közösen dolgozni Jászberény érde-
kében. Minden bizonnyal nem leszünk 
barátok, de nem is ez a lényeg, hanem 
az, hogy a város fejlődése érdekében 
tudjunk együtt dolgozni. Általános-
ságban és konkrét ügyekben is kértük 
a képviselő úr segítségét, aki ezt meg is 
ígérte. Az idő majd eldönti, hogy csak 
protokolláris volt-e ez a találkozó, vagy 
lesz kézzelfogható eredménye is. Re-
mélem, hogy sikerekről tudunk majd 
közösen beszámolni.   Szántai Tibor

Az időközi választáson, 2023. január 15-én a választók jelentős többsége Budai Lórántra és a Közösen Jászberényért 
Egyesület (KJE) egyéni jelöltjeire voksolt. Nagyon kevesen vártak olyan eredményt, hogy egyik vagy másik oldal 
„agyonnyeri” magát. Márpedig a KJE jelöltjei elsöprő fölénnyel szerezték meg a 15 fős képviselő-testület 11 helyét. Ez 
pedig egy új lehetőséget biztosít a régi-új polgármester, Budai Lóránt számára, aki eddig leginkább ellenszélben volt 
kénytelen vezetni a várost. A vele készült interjúban a választásról, annak eredményéről, az új képviselő-testületről, az 
idei költségvetésről, és a Jászság parlamenti képviselőjével történt egyeztetéséről is kérdeztük. 

Kihelyezett pénzügyi 
fogyasztóvédelmi  

tanácsadás  
Jászberényben

Helye: Réz utca 1-3. C épület 1/5.

2023. február 6. 7:30–13:30
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TársasjáTékos nap
február 4. szombat 10 óra
A társasjátékozás nem állhat meg, gyertek és kapcsolódjatok be Ti is!  
Ha nincs mivel, ha nincs kivel, ha nincs hol, vagy csak mert szeretsz közösség-
ben játszani és új embereket megismerni, akkor itt a helyed!
Főnix Műhelyház 

jászsági rockfarsang
február 10. péntek 19 óra
Egy kis rockzenei kikapcsolódás. Fellépő zenekarok: Kötelék hard / rock 
band, Anonym Rock Band, Edda Forever
Ifjúsági Ház

Vi. jász kolbász – kolbászTölTő feszTiVál
Február 10 – 11. péntek – szombat       TRADÍCIÓ - MULATÁS – PÁLINKA
Böjtelő havának második hétvégéjén, a falusi disznótorok időszakában, a JP 
Aréna küzdőterén zajlik ismét, a Jász Kolbász közösségi esemény kvintesszen-
ciája, a kolbásztöltés, gondtalan mulatozás közepette. 
február 10. péntek 
III. Szárazkolbász verseny zsűrizése a Bervában
A JP Arénban: 19:00 Boyk | 21:30 NemEreszti | 22:30 VALMAR koncert 
23:30 Regán Lili | 00:30 Guba B2B Nagy Krisz | 3:00 Zárás
február 11. szombat 
7:30 csapatok érkezése | 8:30 kapunyitás a vendégeknek | 9:00 megnyitó, 
kolbásztöltés kezdete, Pezsgő Zenekar
10:00 Darts és FIFA bajnokság | 14:00 Retro mulatás Wedding Disco,  
16:00 Bangó Margit koncert | 17:00 eredményhirdetés | 18:00 csarnok ürítés
20:00 esti kapunyitás Disco 2000 party | 23:00 Bárány Attila Classic 
24:00 Szecsei Classic | 1:00 KOZMIX kis koncer | 1:45 Dragon S Classic 
3:00 kapuzárás
JP Aréna

XXl madárpók-és roVarkiállíTás
február 11 – 12. szombat 13:00 – 18:00, vasárnap 10:00 – 16:00
A világ legnagyobb élő madárpókja és rovarjai, valamint sok-sok preparált 
állat! Tarantula bemutató és simogatás, valamint fotózási lehetőség. A kiállí-
táson a látogatók testközelből is megismerkedhetnek a sokak által félelmetes-
nek vélt állatokkal.
Ifjúsági Ház

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

Kulturális mozaikFestőművész és tanár - Litkei József
A Szikra Galéria A hónap műtárgya 
képzőművészeti sorozatának része-
ként, böjt elő havában, a jászberényi 
születésű, de kőbányai művésznek is-
mert, Litkei József Téli táj című fest-
ménye került bemutatásra az online 
térben.

Alig 63 éves korában hunyt el Litkei Jó-
zsef festőművész, ennek éppen 35 eszten-
deje. Élete nem volt hiábavaló, alkotómű-
vészek egész sorát indította el a pályán, 
nem csak kiváló művész, de tanítványai 
által rajongásig szeretett tanár is volt. 

Litkei József Jászberényben született 
1924-ben, édesapja korán meghalt, és 
ezt követően a család kilenc gyermekét 
édesanyja egyedül nevelte. Elvégezte a 
tanitóképzőt, majd a tanítás mellett je-
lentkezett a Képzőművészeti Főiskolára, 
ahol mesterei között találjuk  Bernáth 
Aurélt, Barcsai Jenőt és Pór Bertalant. 
Művészeti tevékenységét is a tanítással 
párhuzamosan végezte. Tehetséges volt, 
de családi körülményei miatt nem vállal-
ta a további művészképzést. Előbb a fes-
tő, majd a szobrász szakon alakrajztanár 
volt a Magyar Iparművészeti Főiskolán, 
ahol nyugdíjazásáig tanított. Képzőmű-
vész feleségével, Litkeiné Fábián Rózsával 
Kőbányán telepedtek le és ottani házuk-
hoz műtermet építtettek. Itt élt és alko-
tott 1988-ban bekövetkezett haláláig.

Szenvedélyes szakmaszeretet su-
gárzott belőle, mondták róla pá-
lyatársai, egykori tanítványai.  Al-
kotóéveiben többféle technikával 
dolgozott, készített grafikákat, olaj-
képeket, akvarellt. Munkásságának 
jelentős része a szitanyomatkészítés 
technikájának fölélesztése, valamint, 
hogy a képzőművészek között első-
ként nyúlt a bőrhöz, melyből dom-
borított képeket, tárgyakat készített. 
Sokirányú érdeklődésénél fogva fest-
ményeinek, grafikáinak témája táj- és 

munkaábrázolás, csendélet, valamint 
portré. A látványból kiinduló képei 
realista igénnyel és konstruktív szer-
kesztettséggel készültek. Szitanyoma-
taira a szín-, forma- és folthatások 
harmonikus egysége a jellemző.

Litkei József művészi pályáját, 
tevékenysége elismerését nemcsak 
sikerei - kiállítások hosszú sora és 
kitüntetései tanúsítják -, de egykori 
művésztársainak, kritikusainak, ta-
nítványainak véleményei is.

 Demeter Gábor

Nem én vagyok – Maros Lili kiállítása
Nem én vagyok címmel, Maros Lili 
festőművész alkotásaiból nyílt ki-
állítás január 20-án, a Lehel Film 
– Színház galériáján, kapcsolódva a 
közelgő Magyar Kultúra Napja ün-
nepi alkalomhoz is. 

Maros Lili festményeivel már találkoz-
hatott a képzőművészet kedvelő jászbe-
rényi közönség, hiszen többször kapott 
lehetőséget és az Art Camp szimpózi-
um alkotótábor meghívottja volt, s an-

nak záró kiállításain, az ott készült al-
kotásai láthatóak voltak. Az alapvetően 
klasszikus festői eszközökkel, az olajjal 
vászonra készült képeket és magát a 
művészt, Nagy Zopán költő, fotómű-
vész, mesterien összefont szavak szöveg 

performancával ajánlotta a közönség 
figyelmébe. Részletek intuícióiból, esz-
mélései által: „…Maros Lili zárvatermő 
nyitottságai, nyers-lírai ön-fragmentjei, 
urbánus nihil-reflexiói, egyszemélyes 

festői happeningjei (néhol depi-ingjei) 
által a felszínt, a testiséget csak szük-
séges eszközként használja… – De mi 
van a héj alatt, mi van a héj alatt? Mi 
van a látszó-nemlátszó személyiség(ek) 
mögött?...” 

”…Maros Lili esetében az excent-
rikus (esetenként indirekten) intim 
expressziók, a pasztellesen plasztikus 
megoldású impressziókkal visszafogott 
gesztus-jelenetek, az intro- és extro-
vertált vérmérséklet hullámzásai, a rej-
tőzködés/ön-tükör tartás, a hasonmás/
azonosság kérdései folyamatosan fel-
színre kerülnek…” 

„ …Az alkotó attitűdjével, ön-kép-
zésének folyamatos szinten tartásá-
val, a művészet különféle eszközeivel 
élve: aggodalmaival, letisztultságával, 
szkepsziseivel, kríziseivel, kísérleteivel 
(bárhogyan is), akár közvetítőként, de: 
valamiképpen – valamelyik – önmagát 
mutatja föl…”

Maros Lili, megköszönte az esemé-
nyen résztvevőknek az érdeklődést és 
saját írásának felolvasásával fejezte be a 
kiállításmegnyitót. 

A festmények egy hónapon át látha-
tók, a mozi nyitvatartási ideje alatt. dg

Magyar Kultúra Napja
A Magyar Kultúra Napját január 22-én 
ünnepeljük, annak emlékére, hogy a 
kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 
1823-ban ezen a napon tisztázta le Szat-
márcsekén a Himnusz kéziratát. Idén 
ennek éppen 200. évfordulója van.

A Farsang Árpád ötlete alapján 
létrejött, Magyar Kultúra Napja alka-
lomból, a Déryné Rendezvényházban 
Sas Dániel és Keskeny Richárd zon-
goraművészek négykezes zongoraestjét 
hallgathatta meg a népes publikum, 
Magyar Montázs címmel. 

Elöljáróban Budai Lóránt polgár-
mester köszöntötte a jelenlévő közönsé-
get a jeles alkalomból és felhívta a figyel-
met a kultúra jelentőségére életünkben. 
Sas Dániel és Keskeny Richárd duójá-
nak műsorán igen közismert, klasszi-

kus zenedarabok szerepeltek. Liszt két 
szerzeménye adott keretes szerkezetet 
a repertoárnak, melyben még Brahms, 
Weiner Leo műveiből válogattak. A 
klasszikus zongoramuzsika, tartalmas és 
könnyed művészeti élményt jelentett a 
hallgatóság számára.  demeter

Minőségi díj a könyvtárunknak
A mindenkori kulturális minisztéri-
um írja ki azt a pályázatot, melyen a 
könyvtári Minőségi díjat el lehet nyer-
ni. Ennek előfeltétele, hogy a pályázó 
könyvtár Minőségi címmel már rendel-
kezzen. Ezt a címet a Jászberényi Városi 
Könyvtár már 2019-ben megszerezte, 
azaz lehetőségük nyílt a Minőségi díjra 
pályázni. 

– A pályázat keretében két könyv-
tári innovációt kell bemutatni. A mi 
esetünkben ezek a Kultúrzug program 
és a Mesepont voltak. Előbbi prog-
ramunkkal a különböző rendezvé-
nyeken találkozhattak az érdeklődők, 
ahová kitelepültünk – mondta érdek-
lődésünkre a jászberényi pályázatról 
Kovács Péter, a Jászberényi Városi 
Könyvtár igazgatója. 

Egy szakmai zsűri értékelte a pályá-
zatot, akik a helyszínen is meggyőződnek 
arról, hogy a beadott innovációk valóban 
megvalósultak. A kiírás szerint évente 

egy könyvtár kaphatja meg a Minőségi 
díjat. Idén viszont két díjat adtak ki, s a 
jászberényi mellett a szolnoki, vármegyei 
könyvtár is megkapta az elismerést. 

A Minőségi díjat Kovács Péter ja-
nuár 21-én az Országos Széchenyi 

Könyvtárban vette át Hoppál Péter 
kulturális államtitkártól.

A könyvtár vezetőjének és munka-
társainak olvasóink nevében is gratu-
lálunk a Minőségi díj elnyeréséhez!

Piros-fehér-zöld
A Lehel Vezér Gimnáziumban a 
Magyara Kultúra Napja alkalmából 
"Piros-fehér-zöld" címen fotópályá-
zatot hirdettek.

A helyezettek:
általános iskolai kategória:
1. Ács Anna 6. N
2. Olajos Kincső 7. N
3. Csibra Laura 5. N

középiskolai kategória: 
1. Kirják Sára 12. B 
2. Fridvalszky Boróka 9. Ny 
3. Nagy Luca Christina 9. Ny és  
Szabó Réka 12. A

A pályamunkák  
megtekinthetők: 
www.youtube.com/
watch?v=n_0pt6rcvzg
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A P R Ó H I R D E T É S
Fiatal diplomás házaspár élet-
járadéki szerződést kötne idős 
hölggyel vagy úrral.
Tel.: 06-30/965-0495

Tervezés, kivitelezés,  
kertépítés

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

AUTOMATA  
ÖNTÖZŐRENDSZEREK

Termelői méz
• propolisz 
• méhpempő

 06-30/483-07-90

Csomor Családi Méhészet
Jászberény, Sólyom u. 13.

Találkozzunk a Karácsonyi faluban Találkozzunk a Karácsonyi faluban 
december 16 és 21 között  december 16 és 21 között  

délutánonként!délutánonként!

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.

Nagyboldogos sítábor
A hazánkban kedvezőtlen hóhelyzet 
ellenére ismét egy remek sítábor szer-
veződött 2023 január első hetében 
Szlovákiában, Jasnában. Nagyné Ilon-
ka Zsuzsanna és Turiné Palócz Henri-
etta testnevelők vezetésével diákjaink, 
sokan családjaikkal együtt vettek részt, 

közel százötvenen. A legkisebbektől a 
legnagyobbakig, azaz első évfolyamtól 
a tizenkettedik évfolyamig. Öt csapat-
ban folyt az oktatás kezdőktől, a már 
– már profikig. Egy különleges nap is 
szerveződött a táborban, amikor ellá-

togattak Tatralandiába, egy hatalmas 
fürdő komplexumba.

Esténként a jóleső fáradtság mellett, 
szinte hajnalig tartó beszélgetések, közös 
játékok tették teljessé a programot, me-
lyek még közelebb hozták úgy a gyere-
keket, mint a családokat is egymáshoz. 

Síoktatók voltak: Nagyné Ilonka 
Zsuzsanna, Turiné Palócz Henrietta, 
Józsa Péter, Litkei Máté, Turi Béla, 
Ilonka Zoltán.

Szép volt, jó volt, visszamennénk…
 Kelemen Csilla

Országos döntőben a Bercsényi futsal csapata
Hazai környezetben, a Bercsényi Já-
tékcsarnokban fogadta ellenfeleit a 
Futsal Diákolimpia országos selej-
tezőjében a Bercsényi iskola futsal 
csapata. A 7-8. osztályos fiúkból álló 
együttes előbb a salgótarjániakat, 
majd az egrieket legyőzve jutott az 
országos döntőbe.

A Bercsényi Játékcsarnokban megren-
dezett selejtezőn a bercsényisek először 
a salgótarjániakkal mérkőztek meg. Az 
izgalmas találkozó 2-2-es döntetlennel 
végződött, s jöhettek a büntetők. A 
berényi fiúk lába remegett kevésbé, s 
ezt ők nyerték, s így 3-2-re a mérkőzést 
is megnyerték. Maszlag-Csáki Dávid és 
Járomi Zalán szerezte a bercsényis gó-
lokat, míg a büntetőket Járomi Zalán, 
Kuli Kevin és Rácz Misu értékesítette.

Az egrieke ellen már könnyebb 
dolga volt Kiss Attila (felkészítő tanár) 
fiainak, akik szórták a gólokat és 7-1re 
győztek. Gólszerzők: Járomi Zalán (4), 
Rácz Misu, Vincze Zoárd, Bathó Bálint. 

A Bercsényi csaptának tagja volt a se-
lejtezőn (zárójelben a játékosok klubja):  

Nagy Péter (Szolnoki MÁV), Gál Bene-
dek, Vince Zoárd (Tehetség SE), Göcző 
Gergő (Tehetség SE), Rácz Misu, Kuli 
Kevin (Tehetség SE), Szabó Bálint 

(Tehetség SE), Bacher Konrád (Vasas), 
Kovács Gergely Csanád (Tehetség SE), 
Borbás Máté (Tehetség SE) Bathó Bá-

lint (Tehetség SE), Maszlag Csáki Dávid 
(Tehetség SE), Járomi Zalán (Szolnoki 
MÁV). Felkészítő pedagógus: Kiss Attila.

A csapat tagjainak és felkészítő ta-

nárának olvasóink nevében is gratulá-
lunk és hasonló jó szereplést kívánunk 
az országos döntőben.

Oszvald Violetta sikere
A <19 Formáld a világod! Szabadfo-
gású Számítógép Verseny felhívásra 
beérkezett mintegy 300 alkotás közül 
szakmai zsűri választotta ki a 12 nyertes 
pályaművet a 2022-es versenyen. Mivel 
a versengés lényege a formálás szabad-
sága, a 19 éven aluli fiatalok alkotásai 
között található stop-motion animá-
ció, okos eszköz és számítógépes játék 
dallamaiból kreált zenemű is. A nyertes 
alkotások megtekinthetőek itt: www.
formaldavilagod.hu

Idén is bármilyen informatikai 
megoldással lehetett pályázni. A dí-
jazott munkákban nem a használt 
technológia bonyolultságát vagy fej-
lettségét, hanem az újszerű ötletet, 
kreativitást díjazta a zsűri. A C3 Ala-
pítvány idén 20. alkalommal szervezte 
meg a versenyt.

A nyertes alkotásokat bemutató 
interaktív kiállítás 2023. január 25-ig 
megtekinthető volt a Deák17 Gyermek 
és Ifjúsági Galériában.

Nem kis örömünkre és büszkesé-
günkre a 12 díjazott alkotó között van 
a 17 éves jászberényi Oszvald Violet-
ta is. A CIGARETTES OUT THE 

WINDOW címet viselő pályázatáról 
a következő véleményt alkották az íté-
szek: „Impozáns, káprázatos animáció 
keretein belül eleveníti meg az alkotó 
a számára igen nagy jelentőséggel bíró 
zeneszámot. Az elénk táruló látvány az 
első pillanattól kezdve lebilincselő, a 
mű elkészítésébe fektetett idő meny-
nyisége megkérdőjelezhetetlen, a ké-
szítő saját belső világa bontakozik ki 
a videóban.”

Véradás volt a Városházán
Január 26-án délután véradásra vár-

ták a jelentkezőket a jászberényi polgár-
mesteri hivatalba. Nagy volt az érdeklő-
dés és a tervezett 60 főtől le is vették a 
vért. Többen is jelentkeztek, de volt, aki 
az alacsony hemoglobin szintje miatt ez-

úttal nem adhatott vért, s volt olyan is, 
akitől már nem tudtak vért venni, mert 
a tervezett létszám betelt.

Városunkban legközelebb 2023. 
február 9-én, csütörtökön lesz véradás 
az Y Házban 

Hirdetések feladása:
szerkesztőségünkben csütörtökönként 

e-mailben: berenyiujsag@gmail.com

telefonon: 06-30/651-1098

Két birkózó arany a területi OB-n

A Jászberényi Birkózó Club fiataljai 
január 28-án Kecskeméten léptek 
szőnyegre, ahol a Diák I.-II. Terüle-
ti Országos Bajnokságot rendezték. 
Száraz Tibor tanítványai – ahogy 
azt már megszokhattuk – ezúttal is 
nagyszerűen szerepeltek.

A Diák I. kategóriában a 63 kilogram-
mosok között Baráth Konor ezúttal 
is legyőzhetetlennek bizonyult és az 
eredményhirdetés során aranyérmet 
akasztottak a nyakába. 

Ugyancsak a dobogó legfelső foká-
ra állhatott a Diák II. kategóriában a 
46 kilogrammosok versenyét megnye-
rő Antal Botond is.

Két második és két harmadik he-
lyet is szereztek a versenyen a JBC ifjú 
versenyzői. A Diák II. kategóriában a 
38 kilogrammosok mezőnyében csak a 
döntőben szenvedett vereséget Kispál 
Zétény, ahogy a gyermek I.-ben a 32 
kilogrammosok között Varga Zoltán is 
ezüstérmes lett. Bronzéremmel zárta a 
versenyt a Diák I. kategória 46 kilósai 

között Lagzi-Kovács Balázs és a 63. ki-
logrammosok között Cseh Dániel. 

A Diák II. kategóriában Risai Olga 
az 58 kilogrammosok mezőnyében a 
4. lett. 

Remekül kezdték tehát az évet a 
Jászberényi Birkózó Club fiataljai, s 
ez előrevetíti, hogy az év során sok-
szor örülhetünk még hasonló ered-
ményeknek. 

A sikeres versenyzőknek és edző-
jüknek olvasóink nevében is gratulá-
lunk!
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Emlékezzünk

Csikós Sándor
(1970-2010) 

halálának 13. évfordulójára. 

„Múlhatnak az évek,  
kik szívből szeretnek,  
nem felednek Téged.”

Fájó szívvel emlékezünk.
Szeretteid és fiad, Bence

Fájó szívvel tudatjuk, hogy 

koVács sándor 
2023. 01. 23-án 77. életévében  
hosszas betegség után elhunyt.

Hamvait a jászberényi Szent Imre 
herceg úti temetőbe helyeztük 

végső nyughelyére.

„Ez a gyertya most érted égjen,
ki fent laksz már a magas égben.

Vigyázol ránk onnan fentről,
s lelkünkhöz szólsz a végtelenből…”

Gyászoló család

Az egyre kedveltebb 
édesburgonyáról
Az üzletekben keresettebb áruk közé 
tartozik az édesburgonya, másik nevén 
a batáta. Ez nem a burgonyafélék csa-
ládjába tartozó növény.

Szinte mindenki által ismert futó 
dísznövény, a hajnalka. Ennek a latin 
neve ipomea pulpuria, az édesburgo-
nyáé pedig az ipomea batáta. Innen a 
másik neve is. Hazájának Közép-Ame-
rikát tartják. 

Az egyik legfontosabb élelmiszer 
alapanyaga a melegebb égövnek, ahol 
egy évben többször is termelhető. A ba-
táta a múlt század elején már ismert volt 
hazánkban is. Csüngő lombjával cserepes 
levéldísznövényként tartották számon. 

Jelenleg Jászberényben is van 
édesburgonyát termelő háziasszony. 

Magyarországon pedig Ásottha-
lom térségében, homokos területen 
termelik eredményesen és olcsón.  
Károsítója a talajlakó kártevők (lótetű, 
drótféreg, mocskos pajor, stb.). Tenyé-
szideje egyező a kései burgonyáéval, 
hőigénye a rizséhez hasonló. Nedvesség 
igényét a Medárd idején hullott csapa-
dék biztosítja, majd később szárazság 
tűrőbb.  Gumója hengeres, sárga, fehér 
vagy piros, de még a levele is ehető. 
Szaporítható gumóról, főként trópu-
si meleg égövben 20-30 centiméteres 
szárról is. Nálunk kiültetni bakhátra 
lehet, kb. május közepétől. Gondozá-
sa főként gyomirtásból és a szükséges 
öntözésből áll. Egy tő hozama 1-2 kg 
között van. Kiszedése is egyezik a későn 

érő burgonyáéval. Azzal hasonlóan jól 
is tárolható. Felhasználása az étkezés-
ben azonos a burgonyáéval, de hatása 
annál sokkal kedvezőbb, mert a 2-es 
típusú cukorbetegeknek is segíti a vér-
cukorszint alacsonyan tartását. 

A hazai batáta termés januárra már 
elfogy a boltokban. Az édesburgonya 
ára még magas, mivel jórészt importál-
juk, de ezek legtöbbje csírázásgátlóval 
kezelt. Az idősebb burgonyatermelők 
még emlékezhetnek rá, hogy évtize-
dekkel korábban egy kiló burgonya és 
1 liter benzin azonos árban volt.

A batáta termeléssel kapcsolatban 
érdemes megjegyezni, hogy az egyik 
agrár felsőoktatásban valamikor azt 
mondták, nálunk ez a növény nem ter-

melhető. Ha a klímaváltozás tartós lesz, 
akkor azonban ez is változik. 

A burgonya is a meleg égövről szár-
mazik (Csille, Peru). Házikertben nyári 
fogasztásra érdemes rövid tenyészidejű 
fajtákat termelni. Ezeknek a költségei 
jelentősek, például a növényvédőszerek 
használata miatt is (vírus, baktérium, 
gomba). Ezért nem gazdaságos legtöbb-
ször a burgonyatermelés. A legtöbb 
jászberényi burgonyatermelő gazda 
már abbahagyta a termelést. Érdemes 
lenne felvenni a merészebb egykori 
burgonyatermelőknek a kapcsolatot az 
ásotthalmi nagybani termelőkkel, akik 
körutat szerveznek és tájékoztatást tar-
tanak az édesburgonya termeléséről is. 
 Szegedi Szilveszter kertészmérnök

Delineata per Laurentium Bedekovich
A fenti címmel állított össze vándor-
kiállítást a jászfényszarui Bedekovich 
Lőrinc Népfőiskolai Társaság és a 
Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei 
Levéltár, amely Bedekovich Lőrinc 
munkásságát mutatja be és január 
19-én érkezett meg Jászberénybe. A 
Jászberényi Városi Könyvtár emele-
ti kamaratermében tartott kiállítás 
megnyitón Kovács Béláné Pető Mag-
dolna, a Bedekovich Lőrinc Népfőis-
kolai Társaság elnöke köszöntötte az 
érdeklődőket. 

A Jászkun Kerület első földmérőjé-
nek munkásságát bemutató tárlatot 
a jászfényszarui Bedekovich Lőrinc 
Népfőiskolai Társaság és az MNL Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár 
állította össze, így tisztelegve úttörő 
munkássága előtt, amely által elindult 
a kerület vízszabályozásának és útháló-
zatának a fejlesztése is. 

A kiállítás megnyitóján résztvevő-
ket Kovács Béláné Pető Magdolna, a 
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai Tár-
saság elnöke köszöntötte. Szavaiból 
kiderült, hogy Jászberény a kilencedik 
település, ahol a vándorkiállítást meg-
tekinthetik az érdeklődők. 

– Azért is öröm számunkra, hogy 
a Jászberényi Városi Könyvtárban je-
leníthetjük meg idén első alkalommal 
Bedekovich Lőrinc munkásságát, mert 
idén ünnepli társaságunk megalaku-
lásának 30. évfordulóját, és névadónk 
halálának 200. évfordulójára is emlé-
kezhetünk. Köszönjük a lehetőséget a 
könyvtárnak – mondta az elnökasszony, 
aki röviden be is mutatta szervezetü-
ket. – A népfőiskolai társaságunk civil 
szervezet, amely azért jött létre, hogy 
felnőttképzési programokat, a vidékfej-
lesztés terén előadásokat, tréningeket 
különböző tanfolyamokat szervezzen. 
Ezt magyar és EU-s forrásokból tud-

tuk megvalósítani, mivel rendszeresen 
pályáztunk és nyertünk ezen célok 
megvalósítására. Népfőiskolai társa-
ságunk három műhellyel működik. A 
fotóműhelyünk több kiállítással is be-
mutatkozott már országszerte. Festmé-
nyeket is nagyon szívesen delegálunk. 
Vannak a tagjaink között festőművé-
szek is. Szívesen hozzuk és fogadjuk 
a kiállításokat. Egy kézműves értékőr 
műhely keretében 30 évvel ezelőtt kéz-
műves foglalkozásokkal indítottunk. 
Ez a tevékenység az idők folyamán egy 
kicsit átalakult értékfeltáró, értékőrző 
munkát is folytatunk – mondta Kovács 
Béláné Pető Magdolna.

A kiállítást Horváth Gergő, a MNI. 
Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Le-
véltár igazgatóhelyettese mutatta be a 
megnyitó közösségének. Felelevenítet-
te Bedekovich Lőrinc életútját és mun-
kásságát, kiemelve, hogy az utókor szá-
mára is milyen értékes munkát végzett.

– Bedekovich Lőrinc 1779-ben lett 
a Jászkunkerület főmérnöke és négy 

évtizeden át dolgozott a hivatalában. 
Ismereteink szerint mintegy 100 mun-
kája maradt meg abból az időből. Ezek 
között nemcsak kéziratos térképek, de 
vízügyi munkák, településrendezési 
térképek határfelmérések is találhatók. 
Ebből a felsorolásból is kiderül, hogy 
abban az időben milyen sokrétű fel-
adatot látott el. Megmaradt munkáit 
több közgyűjteményben találhatjuk 
meg. A legtöbb munkáját mi őrizzük 
a vármegyei levéltárban Szolnokon. 
Ezen a vándorkiállításon 26 térképet 
lehet megtekinteni, melyek a mi gyűj-
teményünkből kerültek ki. Vannak 
itt megyetérképek, pusztatérképek, 
települési térképek, vízügyi munkák, 
valamint határfelmérési térképek is. 
Azért is különlegesek ezek a térképek, 
mertkéziratos térképek, melyek a kor-
szak műszaki eszközeivel készültek és 
kézzel rajzolta ezeket a főmérnök – 
mondta Horváth Gergő.  

Az összeállítás február 18-ig tekinthe-
tő meg a Jászberényi Városi Könyvtárban.

Február 4. – Rákellenes Világnap 
Február 2-án csütörtökön 13.00 
órakor kezdődik a Jászberényi Szent 
Erzsebét Kórház "Amit a szűrésekről 
tudni kell – előadás és séta a Rákel-
lenes Világnap alkalmából" elnevezé-
sű rendezvénye a Jászberényi Városi 
Könyvtár 3. emeleti kamaratermé-
ben. Ehhez kapcsolódik az alábbi  tá-
jékoztató. 

2000 óta február 4-e a Rákellenes 
Világnap. Maga a világnap egy figye-
lemfelkeltő kezdeményezés, a daganatos 
betegségek megelőzésére, a kór leküzdé-
sének lehetőségeire, az összefogásra, a 
betegek testi- lelki támogatására.  

A Központi Statisztikai Hivatal ada-
tai szerint Magyarországon a szív- és 
érrendszeri betegségek után a daganatos 
megbetegedések jelentik a második ve-
zető halálokot. Az aktív korú női lakos-
ság daganatos eredetű elhalálozásában 
az emlő-, a tüdő- és a vastagbéldaganat, 

férfiak esetében a tüdő-, vastagbél-, 
prosztatarák számít vezető haláloknak.

Mai rendezvényünk célja, hogy 
különböző szakmai előadásokkal mu-
tassunk rá a szűrések fontosságára, a 
megelőzés jelentőségére, majd együtt 
sétára indulunk színes léggömbökkel, a 
különböző ráktípusokra való figyelem-
felhívással.

A Jászberényi Egészségfejleszté-
si Iroda által alapított Jászsági Da-
ganatos Betegek Klubja szintén egy 
figyelemfelkeltő kezdeményezés. A 
havi rendszerességű támogató klub a 
megváltozott élethelyzet segítésére, az 
életminőség javítására, információk 
átadására, a lelki, illetve érzelmi álla-
pot stabilizálására nyújt lehetőséget az 
érintettek és hozzátartozóik számára. 
Ez a klub lehetőséget nyújt a gyógy-
ult betegeknek és az egészségeseknek 
is az életmódváltás tudatosítására, rá-

irányítva a figyelmet a saját egészségük 
megőrzésért való felelősségvállalásra.

Klubfoglalkozásainkon előadások-
kal, szakemberekkel, egyéni segítő be-
szélgetésekkel igyekszünk támogatást 
nyújtani, valamint mozgásprogramok-
ra, alkotó- fejlesztő csoportfoglalkozá-
sokon való részvételre is ingyenes lehe-
tőséget biztosítunk. 

Minden hónap első csütörtök 
délután 13 órától megtalálhatóak va-
gyunk a Jászberényi Városi Könyvtár 
3. emeleti kamaratermében. Éljenek 
a lehetőséggel! (Forrás: Jászberényi 
Szent Erzsébet Kórház)

Előfizetési felhívás
A Hatvan‒Szolnok vasútvonal 
ebben az évben ünnepli megnyi-
tásának 150 éves évfordulóját. E 
jeles jubileumra Szikszai Mihály, a 
MNL Jász-Nagykun-Vármegye Le-
véltárának levéltárosa és két szer-
zőtársa: Csajka Gizella és Sándor 
Antal megírták a jászsági vasutak 
történetét. 

A könyv a magyarországi vasút-
építés történetével kezdődik, majd 
levéltári és szakirodalmi források 
segítségével bemutatja a Hatvan 
‒ Szolnok vasútvonal, valamint az 
Újszász ‒ Vámosgyörk, az ún. „jász 
vasút” megszületésének körülmé-
nyeit. Megismerhetjük a jászsági 
állomásépületeket, a vasúti hidakat 
és a vontatójárműveket. A könyv 
végén gazdag fotóanyag (Képes 
krónika) idézi fel a jászsági vasútál-
lomások mindennapi életét.
A „Jászföldön haladva, jászpénzből 
épült.” ‒ Vasutak a Jászságban című 
könyv kiadását a Jász Múzeum kebe-
lében működő Jász Múzeumért Ala-
pítvány vállalta fel. 

A B/5-ös formátumú, kemény borí-
tójú, színes kivitelezésű, 150 oldalas, 
1000 példányú kötetet a Hatvan ‒ 
Szolnok vasútvonal 150 éves évfor-
dulója tiszteletére 2023 tavaszán ter-
vezzük megjelentetni.

A Jász Múzeumért Alapítvány szo-
kásához híven előfizetőket gyűjt a 
könyv kiadására. 

A könyv előfizetési ára: 3.500.-Ft.

Az előfizetők nevét, foglalkozását 
és lakóhelyét a könyvben feltüntet-
jük, követendő példaként az utókor 
számára. A könyvre előfizetni a Jász 
Múzeumban és az előfizetéseket 
gyűjtőknél lehet 2023. február 28-
ig.

Kérjük, előfizetésükkel támogassák 
a Vasutak a Jászságban című könyv 
kiadását.

Hortiné dr. Bathó Edit múzeum-
igazgató, a Jász Múzeumért Alapít-
vány elnöke

Betegek Világnapja

II. János Pál kezdeményezésére 
1993-tól február 11. A BETEGEK 
VILÁGNAPJA. Ezen a napon, 
1858-ban  jelent meg a Szűzanya 
Soubirous Bernadett 14 éves francia 
lánynak Lourdes-ban, majd február 
15-én a sziklabarlangban csodatevő 
forrás fakadt. Lourdes-ban a zarán-
dokok száma évente több mint fél-
millió és a természetes módon meg 
nem magyarázható gyógyulások szá-
ma is több ezerre tehető. A világnap 
célja, hogy „Isten egész népe kellő 
figyelmet szenteljen a betegeknek, 
segítse elő a szenvedés megértését.”
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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

február 2. csütörtök
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út 10. 
Tel.: 410-834
február 3. péntek
PatikaPlus (Tesco)
Tel.: 506-930
február 4. szombat
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth L. út 92.
Tel.: 411-568
február 5. vasárnap 
Szentháromság Patika
Jb., Lehel vezér tér 16.
Tel.: 502-635
február 6. hétfő 
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly út 14.
Tel.: 405-667
február 7. kedd
Thököly Gyógyszertár

február 8. szerda 
Szentháromság Patika
február 9. csütörtök
Kossuth Gyógyszertár
február 10. péntek
Mérleg Gyógyszertár
február 11. szombat
Szentháromság Patika
február 12. vasárnap
Kossuth Gyógyszertár
február 13. hétfő
PatikaPlus (Tesco)
február 14. kedd
Thököly Gyógyszertár
február 15. szerda
Thököly Gyógyszertár
február 16. csütörtök
Szentháromság Patika
február 17. 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 

február 16-án jelenik meg. 
Friss híreinket, cikkeinket a jku.hu weboldalon és a  

Berénycafé Facebook oldalunkon továbbra is megtalálják!

02. 03.  PÉNTEK 5 °C  |  -1°C

02. 05.  VASÁRNAP 4 °C  |  -5°C

02. 07.  KEDD 2 °C  |  -7°C

02. 04. SZOMBAT 6 °C  |  4°C

02. 06.  HÉTFŐ 4 °C  |  -4°C

02. 08.  SZERDA 2 °C  |  -9°C

02. 02.  
CSÜTÖRTÖK

Forrás: idokep.hu

6°C | 2°C

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

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

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

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

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

Kosárlabda
Fontos győzelmet aratott a bajnokság 
18. fordulójában a Ceglédi KE ellen 
idegenben a JKSE csapata. A Szol-
nokon lejátszott mérkőzésen Miljan 
Rakic csapata a második negyedben 
olyan előnyt harcolt ki magának, me-
lyet csak csökkenteni tudtak a hazaiak, 
de fordítani már nem tudtak.

Ceglédi KE – JKSE 71-80 (19-13, 
11-34, 24-24, 17-9)

A JKSE jelenleg az NB I/B piros 
csoport 6. helyén áll, s ha az elhalasz-
tott DEAC U21 elleni hazai találkozót 
megnyeri, úgy egy helyet előrébb lép. 

19. forduló – február 4. 
17.00 óra: JKSE – MAFC
20. forduló – február 10.
18.15 óra: Vasas Akadémia – JKSE
Hepp Kupa mérkőzés a legjobb 4 

közé jutásért
február 14. – kedd
19.00 óra: JKSE – Vasas Akadémia

Röplabda
Az NB I-es női bajnokság 11. fordu-
lójában megszerezte első győzelmét a 
Jászberény VT csapata. Deme Gábor 
lányai idegenben, a Szent Benedek RA 
ellen szereztek 3 bajnoki pontot.

Szent Benedek RA – Jászberény VT 
1-3 (-23, 20, -9, -19)

A 11. forduló után a Jászberény VT 
4 ponttal a 12 csapatos NB I-ben a 12. 
helyen áll.

12. forduló – február 4.
17.00 óra: Gödöllői RC – Jászbe-

rény VT
13. forduló – február 12.
17.00 óra: Jászberény VT – 

Budaörsi-DSE EMERICUS

Jégkorong
Négy nap alatt három mérkőzéssel zár-
ta az alapszakaszt az Andersen Ligában 
a Lehel HC U21-es csapata. Január 
25-én a Sportországi Cápák együtte-
sét fogadták fiataljaink és hosszabbí-
tásban nyerték meg a találkozót. Két 
nappal később az FTC-Telekom ellen 
egy nagyon jó mérkőzésen már a ren-
des játékidőben sikerült megszerezni az 
újabb bajnoki pontokat. Egy nappal a 
Fradi elleni sikert követően a liga egyik 
bajnokesélyese ellen már nem maradt 
elég erő és sérülések is nehezítették a 
mieink dolgát. Január utolsó napján a 
MAC Ikonok ellen idegenben léptek 
pályára Hettler Ádám tanítványai.

Lehel HC U21 – Sportországi Cá-
pák 4-3 h. u.

Lehel HC U21 – FTC-Telekom 
2-1

Lehel HC – DAB ASP 1-6
MAC Ikonok – Lehel HC U21 5-4
A Lehel HC U21 a két nap alatt 

szerzett 5 ponttal bebiztosította helyét 
a rájátszásban.  

Labdarúgás
Amint arról korábban már beszá-
moltunk, sokan távoztak az NB III. 
Keleti-csoportjában kieső helyen álló 
Jászberényi FC-től. A távozók helyére 
eddig öt fiatal érkezett: Szabó Márton 
(Jászfényszaru), Sándor Bence (Hat-
van), Fekete Kristóf (Rákóczifalva), 
Lukovszky Attila (Szolnoki MÁV), 
Gattyán Máté (DVTK, Mezőkövesd). 
A bajnokság február 12-ei tavaszi rajt-
jáig még 2-3, elsősorban támadó érke-
zése várható. 

A felkészülés során a Kecskemét 
II ellen egy jó első félidő után 5-1-re 
kapott ki a JFC, majd 3-1-re legyőzte 
a gyöngyösieket. A tavaszi bajnoki rajt 
előtt vasárnap Dabason játszanak majd 
újabb felkészülési mérkőzést. 

21. forduló – február 12.
11.00 óra: DVTK II. - FC

7. Jász Kupa rövidpályás 
gyorskorcsolyaverseny
Január 20-22. között immár hete-
dik alkalommal rendezték meg vá-
rosunkban a Jász Kupa rövidpályás 
gyorskorcsolya versenyt. Az idei 
megmérettetésen kilenc ország 202 
fiatal sportolója versengett egymás-
sal, s az indulók között volt két in-
diai fiatal is. 

A Magyar Országos Korcsolyázó Szö-
vetség, a Szent István Sport Általános 
Iskola, a Jászberényi SE, Jászberény 
Város Önkormányzata és a Jászberényi 
Vagyonkezelő és Városüzemeltető  Non-
profit Zrt. által rendezett és támogatott 
versenyen a jászberényi színekben 39 
fiatal indult. A csapatok minden tagja 
részesült ajándékba és a versenyen részt-
vevő nézők, szurkolók sem panaszkod-
hattak ellátás hiányára, hiszen a házigaz-
da szülők és támogatók által felajánlott 
péksüteményeket, szendvicset és teát 
térítésmentesen fogyaszthatták el. A lé-
nyeg persze a jégen történt, ahol nagy 
harc folyt a dobogós helyezésekért. A 
lányoknak és fiúknak három-három tá-
vot kellett teljesítenie, s ezek összesítése 
alapján hirdettek összetett eredményt is. 

A jászberényi fiatalok, akik Belovai 
József vezetőedző és két segítője, Cseh 
Liliána és Szász Attila készített fel a 
versenyre, nagyszerűen szerepeltek. 
Összetettben és a távonkénti ered-
ményhirdetések során is többen a do-
bogóra állhattak közülük.

Az első hat helyen végzett jászberé-
nyi fiatalok helyezései (zárójelben a 
távonként elért dobogós helyezések):
G-korcsoport lányok:

2. Hodos Bianka (2., 2., 2.)
3. Zelenák Laura (2.) 
4. Kecskés Zoé (3., 3.) 
5. Ali Emili

G-korcsoport fiúk:
 6. Gonda Richárd

F- korcsoport lányok
3. Molnár Kata (3., 3.)
4. Marinka Tóth Réka (3.)

F-korcsoport fiúk 
1. Földi Dávid (1., 1., 1.) 
2. Balogh Péter (2., 2.) 
6. Juhász Becse Kálmán 

E-korcsoport lányok
5. György Míra (2.)

E-korcsoport fiúk
2. Boros Bence (2., 3., 2.)

D-korcsoport lányok
2. Gazsi Noémi (2., 2., 2.)
4. Szabó Jázmin (3.)
5. Taczman Míra

D-korcsoport fiúk
5. Gonda Gergő

Váltó - lányok:
1. hely: Gazsi Noémi, Szabó Jáz-

min, Taczman Míra
2. hely: György Míra, Szabó Janka, 

Szűcs Janka
Váltó - fiúk:

2. Boros Bence, Földi Krisztián 
Kármán Nagy Domonkos

A Kartal-Chicago nyerte az 
I. Jász Socca Winter Kupát 
Egész nap pattogott a labda a JP 
arénában január 28-án, szombaton, 
ahol a Tehetség Sportegyesület első 
alkalommal rendezte meg a Jász 
Socca Winter Kupát. A 12 induló 
csapat három négyes csoportban 
kezdte meg a küzdelmeket, s ahogy 
telt az idő, úgy nőtt az izgalom a te-
remben, hiszen egyre nagyobb lett 
egy-egy mérkőzés tétje.

Amint az előzetesen várható volt, színvo-
nalas, helyenként parázs összecsapásokat 
hozott az I. Jász Socca Winter Kupa, hi-
szen már az egyenes kieséses szakaszban 
több azonos képességű csapat találkozott 

egymással. Időnként nem volt könnyű a 
játékvezetők dolga sem, de ez velejárója 
egy ilyen küzdelemsorozatnak. 

A három négyes csoportból az első két 
helyezettek jutottak az elődöntőbe, ahol 
három párban mérkőztek meg egymással 
a továbbjutók a hármas döntőbe kerülé-
sért. A rendes játékidőben elért győzelem 
3 pontot ért, míg döntetlen esetében ez-
úttal nem büntetőrúgások döntöttek a 2 
illetve 1 pont sorsáról, hanem a félpályá-
ról rávezetéssel kellett gólt szerezni.

A hármas döntőben két találkozó 
is döntetlen eredménnyel zárult, s mi-

vel mindkét esetben a Kartal-Chicago 
csapatának játékosai nyerték a „túl-
órát”, így övék lett a tornagyőzelem is.  
A győztessel azonos pontszámmal vég-
zett második helyen az Ézsi Trapéz 
Euro Trans Kft. együttese, míg a har-
madik helyet pedig a National Iron 
Team szerezte meg.

A hármas döntő eredményei: 
Ézsi Trapéz Euro Trans Kft. – Kar-

tal-Chicago 3-3 h.u. 3-4
Kartal-Chicago – National Iron 

Team 0-0 b. u. 1-0
Ézsi Trapéz Euro Trans Kft. – 

Natonal Iron Team 4-3

Az I. Jász Socca Winter Kupa vég-
eredménye:

1. Kartal-Chicago
2. Ézsi Trapéz Euro Trans Kft. 
3. National Iron Team

Különdíjasok:
Gólkirály: Volyák Péter (Ézsi Tra-

péz Euro Trans Kft.)
Kapus: Szacskó László (Kartal-

Chicago)
Legjobb játékosok az első három he-
lyezettből: Suscsák Máté (Kartal Chica-
go), Farkas János (Ézsi Trapéz Euro Trans 
Kft.), Maruzs Máté (National Iron Team)


