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MEGHÍVÓ
Jászberény Városi Önkormányzat
2023. február 24-én (pénteken)  

a kommunizmus áldozataira
emlékezik 

17 órakor Megemlékezés a Bíróság 
falán elhelyezett Szovjetunióba 
elhurcoltak emléktáblájánál

Az ünnepségen közreműködnek a 
Berényi Színjátékos Társaság tagjai 

Koszorúk, mécsesek elhelyezése

A megemlékezésre tisztelettel hívjuk 
és várjuk városunk lakosságát

Jászberény Városi Önkormányzat

Jászberényiek is mentettek Törökországban
Megrázó hírek és képek érkeztek és 
érkeznek még mindig folyamatosan 
Törökországból és Szíriából, ahol 
január 6-án, hétfőn hajnalban, a 
Richter skála szerinti 7,8-as erősségű 
földrengés okozott óriási károkat. 
Mindkét országban épületek ezrei 
dőltek össze, s már eddig több tízezer 
áldozata van a katasztrófának.

A magyar kormány azonnal a segítségét 
ajánlotta a mentésben a törököknek, 
akik ezt el is fogadták. Rövid időn belül 
több magyar mentőcsapat is útnak in-
dult. A Baptista Szeretetszolgálat HUBA 
Rescue 24 Tűzoltó és Kutató-Mentő 
Nemzetközi Csoportjának 17 főből 
álló kontingensében 8 mentőkutyás pá-
ros is helyet kapott. Közülük hármat a 
jászberényi Kutyákkal az Életért Alapít-
vány adott: dr. Mezősi Tamás Trafyval 
(Miskolc), Szabó Gábor Gogóval (Jász-
berény) és Mező Marcell Blackkel (Jász-
berény). A kiérkezést követően azonnal 
bekapcsolódtak a mentési munkálatok-
ba, mivel az időtényező nagyon fontos 
az ilyen katasztrófák esetén. 

Magyarország hivatalos mentőcsa-
pata, a HUNOR mentőszervezet kö-
telékében két Jász-Nagykun-Szolnok 
vármegyei tűzoltó is dolgozott: Bujdosó 
Gábor tűzoltó alezredes, a jászberényi 
katasztrófavédelmi kirendeltség Ha-
tósági Osztályának vezetője, valamint 
Papp János tűzoltó százados, a mezőtú-
ri hivatásos tűzoltó-parancsnokság pa-
rancsnokhelyettese. Ennek a csapatnak 
a tagja volt a hatvani tűzoltóság képvi-
seletében a jászberényi Bősze Balázs is. 

A földrengés bekövetkeztét követő 
72 órában volt még nagy esély arra, 
hogy élő embereket sikerül kimenteni a 

romok alól. Ezen dolgoztak a világ sok 
országából érkezett speciális mentők, 
köztük a magyar csapatok is. Munká-
juk eredményeként sok gyermeket és 
felnőttet sikerült a romok alól sikere-
sen, életben kimenteni. A mentést ne-
hezítették az időjárási körülmények és 
a sorozatos utórengések is. 

A magyar mentőcsapatok a ka-
tasztrófa hétvégéjén, szombaton és 
vasárnap érkeztek haza, amikor már 
nagyon kicsi esély maradt arra, hogy 

élő embert a romok alól kimenekít-
senek.

A mentésben résztvevőknek olva-
sóink nevében is gratulálunk helytál-
lásukért! Terveink szerint a jászberé-
nyiekkel készítünk majd beszámolót a 
törökországi katasztrófáról, melyet kö-
vetkező lapszámunkban olvashatnak.

A fotó a Kutyákkal az Életért Ala-
pítvány Facebook oldaláról való és 
az indulás előtt készült. Azon balról 
jobbra Szabó Gábor Gogóval, Mező 

Marcell Blackkel és dr. Mezősi Tamás 
Trafyval látható. 

A Konkoly Elektro Kft. Facebook 
oldalán tette közzé, hogy Gogo, Trafy 
és Black egyhavi vitamin- és ételadagjá-
nak biztosításával ismeri el a négylábú-
ak és gazdáik munkáját, amit a mentés 
során végeztek. 

A mentésben résztvevő csapatokat 
február 14-én a Sándor Palotában No-
vák Katalin köztársasági elnök is fogad-
ta és köszöntötte.  Szántai Tibor

Az igazgatónő emlékére
A Gépipari Tudományos Egyesület szervezésében a Szent József Katolikus 
Elektronikai Technikum és Gimnáziumban emléktáblát avattak az iskola egy-
kori igazgatónője, néhai Hlavacska Andrásné Laki Éva tiszteletére. Születésé-
nek évfordulóján, február 9-én, emlékeztek így az igazgatónőre, aki 24 éven 
keresztül vezette az iskolát.

„Addig élsz ameddig az utolsó ember 
emlékszik rád” - kezdte ünnepi beszédét 
Halász Péter, az iskola igazgatója, a fő-
bejáratnál lévő aulában, az emlékezés fala 
előtt, ahová az oktatási egység korábbi 
névadója mellé felkerült, egykori, tevé-

keny igazgatónőjének márványtáblája is. 
Hlavacska Andrásné sokat tett azért, hogy 
az Erősáramú, a Liska, vagy ahogy most 
nevezik a Szent József Technikum elismert 
szakképzőhely legyen a térségben. 

Akiket a kolbász illat megcsapott
Jász Kolbász megint igen, már 
féltucatszor, így a farsang közepén, 
február 10–11-én, ebben az eszten-
dőben is a JP Aréna küzdőterén.

Farsang ide vagy oda, itt nem volt 
alakoskodás, töltés volt sertésbélbe 
kolbászok kreatív kreálmánya, arcba 
házi pálinkák legjava, a fülbe mulatós 
muzsika. Jelmezek, tarkák és ötletesek, 

persze számtalan akadt, a csapategysé-
get kifejező egyedi feliratos pólók, kö-
tények, fejrevalók formájában.

Felvezetésnek, pénteken a Bervában, 
az előre leadott szárazkolbász remekek 
versengtek. Annyi volt belőle, mint a 
rabló  Ali baba meséjében, vadak húsá-
ból készültek, és házi haszonállatokból 
valók. A bírák „konklávéjának” kirá-
lyokat kellett választani ezen az estén, 

ami okozott nékik némi fejtörést, de a 
füst felszállt, valahogy úgy, ahogy ezen 
kolbászok és szalámik tartósításánál tör-
tént. Igy döntésük megszületett: sertés 
szárazkolbász készítők között Banai 
Péter, vadhúsból alkotók közül Hoppál 
Róbert fejére került korona.

Időközben az esemény fő helyszínén, 
a JP Arénában, lelkes tömeg hangolta 
testét a zenére és úristen, hogy várták a 
ValMar dalait és Regán Lili szettjeit.

Szombaton kora reggel nagy készü-
lésre virradt a felkelő Nap. Malacvisítás 
nem volt, sem szúrás, sem perzselés, 
csak a csapatok sebes érkezése, szorgos 
becuccolása, egymás kölcsönös üdvözlé-
se, az asztalok elfoglalása, berendezése, 
díszítésé, no meg koccintás és koccintás. 
Kilenckor kezdődött a nyitóceremónia a 
himnuszunkkal, plusz megtoldva még a 
székellyel, majd a szervezők vezére, Józsa 
Tomi szólt az százszámra egybegyűltek-
hez. A választott elöljárók is megjelen-
tek, Budai Lóránt polgármester lele-
ményes verssel, Pócs János országgyűlési 
képviselő kedves szavakkal, majd az asz-
talok között kóbászolva, pálinkát kínál-
va köszöntötte a társaságokat. 

Folytatás a 4. oldalon  
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Februári véradások a Jászságban
Február hónapban még az alábbi helyeken és időpontokban lehet  
a Jászságban vért adni.

február 17. – péntek 
13.00 – 16.00 óra
Jász-Plasztik Kft. – Jászberény, Necső telep 1.

február 28. – kedd
10.00-12.00 óra
Csányi Alapítvány – Jászberény, Déryné u. 6.

14.00-17.00 óra
Művelődési Ház – Jászladány, Kossuth L. út 110.

A véradásra való jelentkezéshez szükséges: személyigazolvány,  
lakcím- és TB kártya!

Pócs János sajtótájékoztatója aktuális ügyekről
A költségvetésről, a nyugdíj- és a csa-
ládtámogatásról, a jászsági fejleszté-
sekről és a folyamatban lévő ügyek-
ről tartott sajtótájékoztatót február 
10-én kora délelőtt jászberényi kép-
viselői irodájában Pócs János, a Jász-
ság országgyűlési képviselője. 

– Mindig fontos a nyilvánosság tájé-
koztatása, amikor valamilyen fejlő-
désről, fejlesztésről beszélhetünk. A 
mai nehéz helyzetben, amit a háború 
és a szankciós válság okozott, külö-
nösen fontos, hogy valamit adunk és 
nem elveszünk. Az ország és a Jászság 
is fejlődik, nem pedig megáll – kezdte 
sajtótájékoztatóját Pócs János, aki több 
blokkba osztotta mondanivalóját.

Nyugdíjak
A honatya elmondta, hogy ezekben 

a napokban kapják a 13. havi nyugdíjat 
és a 15%-os nyugdíjemelést is az idő-
sek. Ennek szerinte nagy jelentősége 
van, mert a válságkezelésben van össze-
hasonlítási alapjuk. 

– Míg 2010 előtt egy, a mainál sok-
kal kisebb gazdasági válságot a balolda-
li kormány úgy kezelt, hogy elvette a 
13. havi nyugdíjat, elvett egyhavi bért, 
adókat emelt, munkahelyek szűntek 
meg és megnyirbálták a családtámo-
gatási rendszert. Mi viszont azt mond-
tuk, élhetünk bármilyen nehéz időket, 
a nyugdíjasok, a családok támogatása, 
a munkahelyek megőrzése számunkra 
nagyon fontos. A baloldali kormány 
2009-2010-ben 380 milliárd forintot 
vett el a nyugdíjasoktól. A jelenlegi 
13. havi nyugdíj és a 15%-os nyugdíj-
emelés közel 1 000 milliárdos kiadást 
jelent a költségvetésnek. Ez több mint 
2,4 millió embert érint. Mi vezettük 
be a nyugdíjprémium intézményét is, 
melyet a baloldal állandóan támadott. 
A szankciós válság ellenére idén au-
gusztusban is megkapják ezt a nyugdí-
jasaink. Továbbá az ársapka és a rezsi-
csökkentés is védi a nyugdíjasok pénzét 
– mondta Pócs János

Családtámogatás
A képviselő felidézte, hogy amikor 

ránk zúdult a gazdasági válság és az 
energia szankció, akkor azt mondták, 
hogy a családtámogatás intézményét 
mindenképpen meg fogják védeni. 
Szavaiból kiderült, hogy nemcsak 
megvédték, de ki is egészítették azt, hi-
szen az otthontámogatás keret ugyanis 
bővült. A Gyed Extra mellett dolgoz-
hatnak vagy egyetemre is járhatnak az 
édesanyák, s ez az összeg elérheti a 324 
ezer forintot. Egy éve vezették be a 25 
év alattiak SZJA mentességét, s jelen-
leg már a 30 év alatt gyermeket vállaló 
édesanyák is részesülnek az SZJA men-
tességben. A CSED összege megegyez-
het az édesanya fizetésével, s ez több 
mint 10 ezer édesanyát érint. 

– Gyermekvállaló támogatáso-
kat tartottunk meg és bővítettünk. A 
CSED, a GYES, a családi kedvezmény, 
a családi pótlék, a CSOK és a CSOK-
hoz tartozó hitel biztosítása, valamint 
a falusi CSOK is megmarad. Továbbá 
babaváró támogatással, jelzáloghitel 
elengedéssel, ÁFA visszatérítéssel és 
illetékmentességgel is segíteni kíván-
juk a gyermeket vállaló családokat. A 
rezsitámogatás minden család számára 
181 ezer forintos támogatást jelent. Be-
vezettük az első házasok kedvezményét, 
a fiatalok életkezdési támogatását, a ba-
bakötvényt, az ingyenes tankönyvellá-
tást és a munkába járás támogatása is 
megduplázódott – jelentett ki a Jászság 
országgyűlési képviselője.

 
A belső fogyasztás támogatása

A képviselő hangsúlyozta, hogy a 
belső fogyasztás támogatása ilyen nehéz 

időkben milyen fontos. A hazai keres-
kedelmi és élelmiszer előállítás támoga-
tása során 4,5 milliárd forintos segít-
séget kapnak a húsfeldolgozó üzemek. 
Információi szerint ezt a Jászságban is 
igen sokan igénybe fogják venni. 

Jászsági útfejlesztések
Pócs János bejelentett, hogy a mi-

niszterelnök 3 milliárd 759 millió fon-
tos támogatást írt alá, amely a jászsági 
települések úthálózatának – többsé-
gében külterületi utak - fejlesztését 
szolgálja. ATOP-20 keretén belül bel-
területi utak fejlesztésére is jelentős 
összeget kapnak térségünk települései. 
Jászberény utóbbi keretből 250 millió 
forintos támogatásban részesül. 

Folyamatban lévő ügyek 
– Ahogy korábban már tájékoztat-

tuk a lakosságot, készül a Hatvan-Jász-
berény közötti négysávos út tervezése. 
Ezzel kapcsolatban Pusztamonostor és 
Jászfényszaru város polgármestere hí-
vott meg egyeztetésre, mert komoly hi-
ányosságok merültek fel a tájékoztatás 
tekintetében. Egyetértésemmel Jász-
fényszaru városa jogorvoslatot nyújtott 
be, s így a tervezés tárgyalása újra fog 
kezdődni. Jászberény város vezetőivel 
a mai napon tárgyalásokat folytatunk 

majd a megyei közgyűlés elnökénél és 
alelnökénél a Malom-projekt ügyében. 
Ahogy erre ígéretet tettünk, a Malom-
projekt befejezésére továbbra is fenn-
tartjuk az 1 milliárd forintot. Várjuk 
a város vezetése részéről  a hozzájáruló 
költségek elkülönítését, biztosítását, 
valamint a terveket. Az ott létrejövő ze-
neiskola legalább 100 család gyermeke 
számára jelent majd jó tanulási lehető-
séget – mondta Pócs János.

A háború és a szankciós válság hatása 
az önkormányzatokra

A képviselő emlékeztetett arra, 
hogy 2010-ben az önkormányzatokat 
2 000 milliárd forintos adóssággal örö-
költék meg. A Jászság területén is min-
den település el volt adósodva. Akkor 
a kormány ezt az adósságot átvállalta. 
Most is nehéz helyzetben vannak az 
önkormányzatok, s ezért megkérte dr. 
Dukai Miklóst, a Belügyminisztérium 
önkormányzatokért felelős államtit-
kárát, hogy a jászsági polgármesterek 
számára február 14-én tartson egy tá-
jékoztatót. Segítse ezzel a települések 
költségvetéseinek összeállítását. 

– A szankciós válság idejében is a 
Jászságnak előre kell menni, nem pedig 
hátra – mondta sajtótájékoztatója zárá-
saként Pócs János. Szántai Tibor

Sikeres véradás az Y Házban
Rendszeres olvasóink számára nem újdonság, hogy az Y Ház – Az Élet Iskolája 
nemcsak akkor kerül be a hírek közé, amikor a Yakuzák SE sportolói kiemelkedő 
eredményeket érnek el. Az Y Ház ugyanis több mint egy sportközpont, egy közös-
ségi tér is, ahol február 9-én – immáron nem első alkalommal – sikeres véradást 
is lebonyolítottak. 

Sensei Agócs Tibortól megtudtuk, hogy a korábbi csúcsokat megdöntve, közel 
80-an jelentkeztek véradásra ezen a napon az Y Házban. Ez a siker pedig arra ösz-
tönözte őket és a Vöröskereszt Jászsági Szervezetét is, hogy idén ne csak ezt az egy 
véradást szervezzék meg itt. Ezt a hírt erősítette meg Klément Kinga a Vöröskereszt 
Jászsági Szervezetének vezetője is. Amint az időpont ismert lesz, azt természetesen 
lapunkban is közzétesszük majd.

Az odafigyelés életet menthet
A jászsági rendőrök a neszűri tanyavi-
lágban élőknél jártak.

A Jászberényi Rendőrkapitányság 
munkatársai a 2023-as esztendő leg-
hidegebb napjaiban a neszűri tanyavi-
lágban lakó, főként idős embereknél 
jártak, akiktől megkérdezték, hogy mi-
ben tudnak a segítségükre lenni. Volt, 
akinél néhány gyújtós felaprításával 
segítettek, akadt olyan, akinél nehezen 
gyulladt be a kályhában a fa, de akadt 
olyan is, aki nem boldogult a gázpalack 
konyhába történő bevitelében és felsze-

relésében. Az egyenruhások szolgáltak 
és védtek.

A jászsági rendőrök a külterületi 
tanyákon élő idős lakosokhoz minden-
nap visszatérően fognak kilátogatni an-
nak érdekében, hogy az ott lakók biz-
tonságáról megbizonyosodjanak.

Figyeljünk egymásra, hiszen az 
éberség életet menthet! Ha napközben 
közterületen, padon, vagy földön fekvő 
személyt látnak, ne menjenek el mel-
lette közömbösen! Hívjanak segítséget!

 (Forrás: police.hu)

Sajtóközlemény
Technológiai fejlesztés a Kókai és Társa Kft-nél

2022/12/12

A Kókai és Társa Célgép, Szerszám, Tervező és Kivitelező Kft. 
egy uniós támogatott projekt keretében 37,46 millió Forint feltéte-
lesen visszatérítendő európai uniós támogatást nyert el. A projekt 
költségvetése az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és haz-
ai központi költségvetési előirányzatból került finanszírozásra. 
A projekt keretében a vállalkozás technológiai fejlesztést hajtott 
végre eszközök beszerzésével, valamint egy napelemes rendszer 
kiépítésével.

A Kókai és Társa Célgép, Szerszám, Tervező és Kivitelező Kft. a GINOP 
Plusz-1.2.1-21 kódszámú, a mikro-, kis- és középvállalkozások modern 
üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések 
támogatása című projekt keretében az 5141 Jásztelek, Sport út 27-29. 
(805/25 hrsz.) szám alatti székhelyén technológiai fejlesztéseket valósított 
meg. A projekt tartalma a vállalkozás Szerszámgyártás tevékenységének 
fejlesztéséhez járult hozzá. A projekt a Széchenyi Terv Plusz program 
keretében valósult meg, 37,46 millió forint európai uniós feltételesen 
visszatérítendő támogatás segítségével. 
A projekt fizikai befejezésének napja: 2022.12.12.
A vállalkozás fejlesztés keretében eszközbeszerzést - 5D-s CNC marógép, 
Műanyag extruder gép – valósított meg. A telephelyen egy napelemes 
rendszer is kiépítésre került, valamint 1 fő munkavállaló képzése és vál-
lalati tanácsadás is megvalósult.
A beruházás megvalósításával, a fejlesztés eredményeként a Kft. elérte a 
kívánt célokat: a vállalkozás versenyképességének fokozása, a költségek 
csökkentése, az árbevétel növelése, a munkavállalói létszám megtartása, 
a folyamatos fejlődés, és a megrendelők minél jobb kiszolgálása.
A projektről és vállalkozásról bővebb információt a http://kokaiestarsa.hu/ 
oldalon olvashatnak.
További információ kérhető: 
Kókai Rudolf (+36-20/220-5911, kokaiestarsa@invitel.hu)
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Városházi hírek
Az új önkormányzat megalakulását követően a legnagyobb feladat a 2023. évi 
városi költségvetés tető alá hozása. Ezzel együtt persze más is történt az elmúlt 
napokban, ahogy az Budai Lóránt polgármester Facebook oldaláról kiderült. 

Az elmúlt év végén 250 millió forintot nyertünk belterületi utak felújítására. Ebből 
több helyszínen (Táncsics Mihály utca, Mészáros Lázár utca, Réz utca, Nádor utca, 
Madách Imre utca, Tarnay Alajos utca, Rácz Aladár utca, Riszner sétány) fog meg-
valósulni az út- és járdaburkolatok felújítása, valamint a kapcsolódó közművek kor-
szerűsítése, továbbá a Nádor utcán – a járda felújításán túl – két gyalogátkelőhely ki-
alakítása. Mindezeket figyelembevéve kátyúzási munkálatok indultak a város minden 
pontján. A több mint száz úthiba javítását a Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. végzi. 
A részleges megújulás érinti a Kiss Ernő utcát, a Szegfű utcát, a Rozmaring utcát, az 
Iskola utcát, a Jásztelki utat, az Alkotás utcát, a Mester utcát, a Páfrány utcát, a Técső 
utcát, a Som utcát, a Szent István körutat, a Tóth utcát, a Festő utcát, a Kápolna utcát, 
a Tompa Mihály utcát, a Darázs utcát, a Bajcsy Zs. utcát, a Thököly utat, a Pajtás 
utcát, a Kossuth L. utat, a Szent László utcát, a Pesti utcát, a Vaspálya utcát, a Fácán 
utcát, a Rigó utcát, a Hentes utcát, a Báthori utcát, a Hableány utcát, a Napsugár 
utcát, a Zöldár utcát, a Platán utcát és a Bajnok utcát.
Kérem és köszönöm a lakosság türelmét és megértését!

Az Iráni Iszlám Köztársaság magyarországi nagykövete, Nafez Arefi Hamid Reza 
meghívására részt vettem a budapesti nagykövetségen megrendezett állami ünnepsé-
gen és az azt követő, helyi specialitásokból összeállított különleges ebéden. 
Nagykövet úrral szót váltottunk a testvérvárosi kapcsolatok fontosságáról és azok el-
mélyítéséről, valamint arról, hogy a jövőben még jobban kell dolgoznunk azon, hogy 
feltárjuk milyen lehetőségeink vannak a további gazdasági és kereskedelmi együttmű-
ködésre.

Óriási megtiszteltetés volt, hogy nagykövet úr és a legkülönbözőbb helyekről érkező 
vendégek gratuláltak az időközi választások eredményéhez. Az egyik leghihetetlenebb 
élmény az volt, amikor Japán magyarországi nagykövete, Otaka Masato szorította 
meg a kezem és közölte, hogy követte a jászberényi eseményeket. Köszönöm a meghí-
vást, a kedves fogadtatást és az új ismeretségek adta élményeket!

Bódis Béla a 15. tagja a 
képviselő-testületnek
A januári időközi választást követően 
február 1-jén tartotta alakuló ülését 
az új Jászberény Városi Önkormány-
zat Képviselő-testülete. Az ülésen 
egy hely még üresen maradt, mert 
dr. Besenyi Orsolya, a Fidesz-KDNP 
kompenzációs listavezetője lemondott 
mandátumáról. A következő, február 
22-i testületi ülésen viszont már nem 
lesz hiányzó.

Miután dr. Besenyi Orsolya beje-
lentett, hogy lemond a listás képviselői 
helyéről, a jelölő szervezete, a Fidesz-
KDNP pártcsalád 30 napon belül je-
lölhetett a helyére képviselőt. Amint 
azt Baloghné dr. Seres Krisztinától, a 

helyi választási iroda vezetőjétől meg-
tudtuk, a Fidesz-KDNP február első 
napjaiban élt jelölési jogával és Bódis 
Bélát kívánta delegálni a megürese-
dett képviselői helyre. A helyi válasz-
tási bizottság megtárgyalta a jelölést, s 
döntést hozott az ügyben. Ez a döntés 
február 5-én, vasárnap hatályba lépett, 
s ennek értelmében a képviselő-testü-
let 15. tagja Bódis Béla lesz.

Bódis Béla a február 22-i testületi 
ülésen teheti majd le a képviselői es-
küt, s ezt követően már bekapcsolód-
hat a testület munkájába, amely így 
immáron teljes létszámban dolgozhat 
tovább.

Az igazgatónő emlékére
Villamosmérnökként 1974-től szakmai 
elméleti tárgyakat és villamosmérést 
tanított az intézményben, majd 1987-
ben pályázta meg első alkalommal az 
igazgatói beosztást, amelyet aztán 24 
éven át, nyugdíjba vonulásáig betöl-
tött. Innovatív vezetőként, a szakmai 
oktatásban törekedett a legmodernebb 
technikák bevonására, valamint a piaci 
elvárásoknak megfelelő szakmaszerke-
zethez igazodó képzések bevezetésé-
re. Munkálkodása alatt, a szakoktatás 
fejlesztéséért tett tudatos erőfeszítései 
elkötelezettségéről tanúskodtak. Is-
kolaigazgatói működésének időszakát 
folyamatos megújulás és fejlődés jel-
lemezte az intézményben. Számos ta-
nítványa, kollégája viszi tovább azt az 
örökséget, amit Hlavacska Andrásné 
Laki Évától a közel negyedszázados pá-
lyafutása alatt kapott.

Az ünnepi alkalom következő szó-
noka, az iskola egykori igazgatója, a 
Gépipari Tudományos Egyesület tag-
jaként, annak nevében is szóló, Szabó 
László volt. Hlavacska Andrásné pá-
lyafutását villamosmérnökként a Hű-
tőgépgyár villamos laborjában kezdte. 
Sok pályatársával egyetemben, számá-
ra is inspiráló volt az ott folyó kutató 
fejlesztő munka, mely megalapozta 
szakmai fejlődésüket. Laki Éva a ta-
nítást választotta az Erősáramúban. 
Munkatársi kapcsolat révén lett tagja 
a GTE Háztartásigép Szakosztályának, 
melynek tevékenységében rendszeresen 

részt vett. Konferenciákon mutatta be 
a szakképzés helyzetét, átalakulását, 
valamint ezen belül az iskolájába folyó 
fejlesztési folyamatokat. Sok tapasz-
talatot szerzett a háztartási gépeket 
gyártó üzemek látogatása alkalmával, 
ahol közvetlen információt kapott ar-
ról, hogy milyen szakmai kvalitású 
szakemberre van szükség a modern 
technológiai színvonalú üzemekben. 
Felismerte, hogy a jászsági régió sikeres 
gazdasági fejlődéséhez a korszerű gépek 
mellet naprakész tudassál rendelkező, a 
technikát ismerő szakemberek képzé-
sére van szükség. Példa értékűen meg-
szervezte a szakmai oktatás feltételeit, 
innovatív szakmai gárdát épített, akik 
képesek a korszerű ismeretek átadására.

A GTE Háztartási Gépek Szakosz-
tályának célkitűzése, hogy azoknak a 
műszaki embereknek, akik életművük-
kel sokat tettek Jászberény és a Jászság 
iparának megalapozásáért, fejlődésé-
ért emléket állít. E szellemben avat-
tak emléktáblát Hlavacska Andrásné 
igazgatónő tiszteletére több évtizedes 
iskolateremtő munkájáért, a Jászság 
gazdaságát szolgáló szakemberképzés 
megteremtéséért.

Az emléktáblát Szikra Szabolcs 
a GTE tagja és Szikra István a GTE 
Háztartásigépek Szakosztályának tit-
kára (fotónkon) leplezte le, majd ezt 
követően az egyesület, az önkormány-
zat, az iskola, valamint a család helyez-
te el koszorúit. demeter

  Folytatás az 1. oldalról  

Műszaki felsőoktatási képzés Jászberényben
A Jászsági Menedzser Klub Egyesület 
és a Jász-Plasztik Kft. kezdeményezé-
sére népes csapat gyűlt össze február 
8-án délután a cég tanácstermében. 
A találkozón a jászsági vállalatok 
vezetői mellett a város és a térség 
vezető politikusai is megjelentek, 
hogy meghallgassák a kecskeméti 
Neumann János Egyetem (NJE) és 
az egri Eszterházy Károly Katolikus 
Egyetem (EKKE) vezetőinek elkép-
zelését a Jászberényben indítandó új 
műszaki felsőoktatás terveiről.

A találkozót a házigazda képvise-
letében Dr. Ronkay Ferenc nyitotta 
meg, aki összefoglalta a Jász-Plasztik 
Kft. eddigi pozitív tapasztalatai és 
kapcsolódási pontjait az ország kü-
lönböző mérnökképzéseivel. Ezt kö-
vetően Dr. Belina Károly professzor 
a Neumann János Egyetem nevében 
részletesen ismertette a tervezett BSc 
képzés felépítését. Ennek az itthon 
még egyedülálló képzési tervnek a lé-
nyege az, hogy a hallgatók még a duá-
lis képzésnél is szorosabb kapcsolatba 

kerülnek a cégekkel, s már a tanul-
mányaik kezdetétől több tantárgyat, 
illetve gyakorlatot a vállalatoknál tel-
jesítenének. A gazdasági szereplők ez-
által szerves részeivé válnának az okta-
tásnak, hosszútávon együttműködve 
az egyetemekkel. Dr. Pajtókné Dr. 
Tari Ilona az EKKE rektora megerő-
sített, hogy jászberényi műszaki okta-
tásnak EKKE Jászberényi Campusa 
biztosítana otthont, így a két egyetem 
közösen indítaná a képzést. A továb-
biakban Dr. habil. Fülöp Tamás az 

NJE rektora és Dr. Kovács Lóránt a 
GAMF Műszaki és Informatikai Kar 
dékánja osztott meg részleteket az 
egyetemen alkalmazott gyakorlat-ori-
entált képzési struktúrákról.

Dr. Rédei István, a Jászsági Mene-
dzser Klub Egyesület elnöke a vállal-
kozók nevében támogatását fejezte ki 
az ügy iránt, s érdeklődött, mikorra 
várható a képzés beindítása Jászbe-
rényben. Ennek legkorábbi határideje 
2024 szeptembere, hiszen az egyete-
mek és cégek közötti együttműködé-

sek kialakításának, továbbá a képzés 
megtervezésének és meghirdetésének 
már a következő felvételi időszak előtt 
meg kell valósulnia.

A jászberényi műszaki felsőokta-
tás megvalósításának támogatásáról 
biztosította a jelenlévőket Budai Ló-
ránt polgármester és Pócs János or-
szággyűlés képviselő is.

A Jászság vezető szerepe megkér-
dőjelezhetetlen a vármegye gazdasági 
életében. Régi terv, hogy a központjá-
ban az iparra épülő képzés létesüljön. 

A képzés megvalósulása lehetőséget 
nyújtana a műszaki érdeklődésű fia-
taloknak ahhoz, hogy a középiskola 
befejezése után a városban folytassák 
tanulmányaikat, a cégekkel közös ok-
tatás pedig megfelelő elhelyezkedésre 
adna lehetőségek a diplomás fiata-
loknak. Ez orvosolná a nagymértékű 
szakemberhiányt, hiszen a – részben 
cégeknél képzett – mérnökök a végzés 
után azonnal alkalmasak lennének ér-
tékteremtő munka végzésére, s a fejlő-
dést segítő innovatív gondolkodásra.
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A Jászberényi Termálfürdőben 
különböző foglalkozások (aerobik, 
jóga, stb.) megtartására alkalmas 
45 és 58 m2 helyiségek kiadók.

Érdeklődni személyesen a Jászberény, 
Hatvani út 5. szám alatt vagy telefonon  
az 57/412-108, illetve a 06-30-942-1043 
számon lehet.

Sajtóközlemény
Műanyaghulladék-feldolgozó rendszer fejlesztésébe kezdett 

a "KÁTA CNC" Kft.
2023. 02. 07.

A KÁTA CNC Kft. a GINOP Plusz Operatív Program keretében 
megvalósuló kutatás-fejlesztési projektjének célja egy olyan in-
novatív, egyedi műanyagfeldolgozási megoldást kínáló, termolízis 
elven alapuló IPAR 4.0 irányítási és monitoring rendszert használó 
hulladék átalakító berendezés kifejlesztése, melynek hatására 
a műanyagfeldolgozás során keletkező károsanyagkibocsátás 
jelentős mértékben csökkenthető, hozzájárulva a műanyaghul-
ladék feldolgozásával járó környezeti terhelés csökkentéséhez. 
Jelen projekt megvalósításához az európai unió 387,68 millió Ft 
vissza nem térítendő támogatást biztosított.

A projekt kiemelt célja tehát egy a műanyaghulladékok feldolgozására al-
kalmas közepesméretű rendszer létrehozása termolízis eljárás segítésével 
lokálisan, környezetszennyezés minimalizálva a vonatkozó határértékek 
betartásával, s egyúttal a használati hely hőenergiaszükségleteit kielégítve 
az égés során keletkező hő-t felhasználva. 
A projekt által érintett tudományágak közül kiemelendők a környezetvédel-
mi, gépészeti, energetikai, kémiai és fizikai és irányítástudományágak. A 
berendezés képes a különböző műanyagok és egyéb kommunális hul-
ladékok, például papír, textil, gumi, autógumi, bőr, kompozit keverékének 
feldolgozására. A kísérletek során polietilént és polikarbonáttal kevert po-
lietilén hulladékot használunk.
A megvalósuló projekt eredményeként egy 15 tonnás komplett hulladék-áta-
lakító berendezés készül el annak minden szükséges tartozékával együtt. 
A fejlesztendő hulladékátalakító berendezés megfelel a TÜV által megszabott 
különböző paramétereknek, amely közül a szakterületen kiemelendő az energia 
mérleg, anyagmérleg, emisszió kibocsátás és biztonságtechnikai határértékek.
A fejlesztésnek köszönhetően a vállalat meg tudja tartani jelenlegi 
létszámát és a jövőben létszámnövekedés is várható.
A projekt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz 
keretében megjelent GINOP_PLUSZ-2.1.1-21 Vállalati kutatási, fejlesztési 
és innovációs tevékenységek ösztönzése című felhívás keretében rész-
esült támogatásban és a vállalkozás jászberényi telephelyén valósul meg.
A projektet részletesen és szakmailag is bemutató nyitórendezvényt a vál-
lalkozás 2023.március 29.-én tart a megvalósítási helyszínen. A nyitóren-
dezvény sajtónyilvános, azonban a részvétel regisztrációhoz kötött.
További információ kérhető: 
Csányi János ügyvezető (csanyi.janos@katacnc.hu)
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Akiket a kolbász illat megcsapott
A hagyományos, hangulat korbácso-
ló, minden kéz a magasban, aztán a 
közös vastaps jelezte a kolbászkészítés 
kezdésének idejét. Mulatós hangulat-
ról a Pezsgő Zenekar gondoskodott, 
és mindig volt sok, és még több lel-
kes táncoló, a színpad előtti téren. A 
csapatok, akik baráti társaságokból, 
munkahelyi kollektívákból és szá-
mos egyéb közösségből álltak össze, 
az Arénában húst és szalonnát kap-
tak, no meg belet, a kézi meghajtá-
sú darálót és a töltő alkalmatosságot 
azonban magukkal kellett hozni. Az 
alapanyag mindenkinél így ugyanaz 
volt, a szükséges eszközök is hason-
latosak, viszont a feldolgozás techni-
kája a hozzáadott fűszerek, a trükkök 
és titkok adták együtt azt, ami egy 
kolbászhoz jó lehet. Úgy kell belőni 
a tölteléket, hogy az kisütve a leg-
jobb harmóniát adja, a hús, a zsír, a 
fokhagyma, a só, bors, paprika, és a 
kömény tekintetében, aztán jól össze 
kell gyúrni, majd puhára keverni és a 
végén jó keményre tölteni, hangzott 
egy bölcselet. A szorgosan dolgozó 
csapatok megjelenését, az asztalok 
dekorációit, szaktekintélyekből és 
civilekből álló zsűri szemlézte, mely 
grémium élén ismét Dobos Zsolti 
mesterséf állt. E tekintélyes testü-
let aztán az idő haladtával, kóstolni 
méltóztatott a kisütött kolbászokat, 
hogy ízlelő bimbóik segítségével ki-
válasszák a legjobbikat. Mindez alatt 
a töltő csapatok is egybe gyúródtak, 
egy nagy színes közösséget alkotva 
tettek róla bizonyosságot, hogy nem-
csak kolbászt lehet tölteni együtt, de 
időt is, kvaterkázva, mulatozva. Az 
utóbbiba magyar- és cigánynótáival, 
Bangó Margit, a mulatás királynője 
is besegített, fokozva a remek han-
gulatot, az eredmények kihirdeté-
se előtt. Bár a legtöbb társaságnál a 
részvétel volt a fontos, de az elismerés 
egy plusz ráadása lehetett a pompás 
napnak. A zsűri derekasan kostolt, 
egy lacikonyha kedvelő nagyevőnek 
is dicséretére vált volna, ennyi sült-
kolbászból egy-egy falat elfogyasztá-
sa, de csak megtalálták a szerintük 
legízletesebb igazi jászkolbászokat. 
Számos elismerés talált gazdájára a 
csapatok között, a díjkiosztó forga-
tagában. A legkreatívabban a TSE 
díszítette az asztalát, szakmai külön-
díjban a Gázkolbász BT részesült, az 
Aréna különdíját a Kolbász Plasztika 
vihette haza, csapategységben a TG 
Esemény végzett az élen. A díjátadó 
csúcspontján arra is fény derült, ki 
birtokolhatja egy esztendeig a Jász 
Kolbász arany kolbásztöltő vándordí-
ját. Ez alkalommal, a Mihályi Dentál 
csapata emelhette a magasba a jász-
sági kolbásztöltők áhított drágaságát, 
akik első alkalommal lettek részesei 
az eseménynek és az utolsók voltak, 
akik nevezését még a szervezők elfo-
gadták. Nahát így is lehet egy utol-
sóból első!

A Jász Kolbász fesztivál forgatagá-
nak végső felvonásaiban, a JP Aréna 
küzdőteret, a bulizok vettek birtokba 
ismét és hajnalig csapatták hiszen, itt 
volt Szecsei apánk, Dragon S és Bárány.

Az események elmesélésének margó-
jára még annyi ide kívánkozik: igen jól 
sikerült megtölteni a 6. Jász Kolbászt, a 
folytatás tehát garantált. duka

/berenycafe

Friss híreinket megtalálja 
Facebook oldalunkon:

Mi lesz Veled Malom-projekt?
Február 10-én, pénteken találkoztak 
egymással a Malom-projekt befejezé-
sében érdekelt felek, a megyei köz-
gyűlés elnöke és alelnöke, a térség 
országgyűlési képviselője, valamint 
Jászberény polgármestere és alpol-
gármestere.

A megbeszélést követő nyilatkoza-
tokból (JTTV) kiderült, hogy hóna-
pok alatt különösebb előrelépés nem 
történt azért, hogy a torzó befejezé-
se mielőbb megkezdődjék. Egyelőre 
nincsenek új tervek, melyek már az 
ide elképzelt zeneiskola kialakítását 
szolgálnák. Sőt, a város nem tudja 
tartani eredeti vállalását (rezsikölt-
ségek emelkedése, szolidaritási adó 
emelkedése, bérek és járulékok növe-
kedése), hogy három éven át évi 350 
millió forintot tesz hozzá a vármegye 
által ígért és továbbra is tartott 1 
milliárd forintos támogatáshoz. Ba-
logh Béla alpolgármester elmondta, 
szeretnék mindenképpen befejezni a 
projektet, de ennek módját a partne-
rekkel együtt újra át kell tekinteniük. 
A beruházást szerinte csak új források 
bevonásával tudja tető alá hozni a vá-
ros. Most azon dolgoznak, hogy ezek 
az új források megnyíljanak a város 
számára.

Borbás Zoltán, a vármegyei köz-
gyűlés alelnöke sajnálatát fejezte ki, 
hogy a tervek nem készültek el és a téli 
állagmegóvás sem történt meg. Ezzel 
együtt továbbra is tartják 1 milliárdos 
ajánlatukat a város számára. 

Jászberény a vármegye vezetésétől 
március 31-ig kapott haladékot a vég-
leges döntés meghozatalára. 

Sokkal közelebb tehát e megbeszé-
lés sem hozta a Malom-projekt vég-
leges befejezését. Csak remélni lehet, 
hogy nem rontja még évekig a város 
képét a félbemaradt beruházás. Nem 
utolsó sorban pedig a zeneiskolások is 
remélik, hogy mihamarabb a kornak 
megfelelő színvonalú épületben foly-
tathatják tanulmányaikat.

Hogy mi hozza meg a végleges 
megoldást, az egyelőre még nem lát-
szik, de az országos és a helyi költ-
ségvetés helyzetét ismerve sincsenek 
könnyű helyzetben a döntéshozók. 
Mivel a településeknek hamarosan 
meg kell alkotniuk a 2023-as évre vo-
natkozó költségvetésüket – így Jászbe-
rénynek is -, akkor már egy kicsit tisz-
tábban látunk majd, hiszen kiderül, 
hogy a városnak milyen lehetőségei 
lesznek az idei évben a Malom-projekt 
befejezését elősegíteni.

 Szántai Tibor
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Yoko RetRo Disco - Valentin PaRtY
február 18. szombat 21 óra
Ennek az éjszakának egy különleges sztárvendége lesz, hiszen eljön a csa-
pat, akik nagyon sok női szívet dobogtattak meg a 90-es évek végén, ők a 
SHYGYS! A srácok elhozzák a banda legjobb slágereit, így többek között 
felcsendül a "Hello" az "Akkor is, ha fáj" és természetesen további közkedvelt 
dalok is. Az est házigazdája ezúttal is Dj Guba lesz, aki elhozza kedvenc zené-
iteket és garantáltan szuper hangulatot varázsol.
Ifjúsági Ház

200. éVfoRDulóRa emlékezVe – a kész előaDása
február 20. hétfő 17 óra
A nemzet költője, tragédiája és himnusza – avagy előadás nem iskolás fokon 
címmel, 200. évfordulóra emlékezve tart előadást, Lajkó Anita tanárnő, a 
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége programján.
Nagyboldogasszony Katolikus Iskola ebédlője

klubkonceRt-bluestone
február 24. péntek 21 óra
A klubkoncertek ez évi sorozatát a Bluestone zenekar koncertje nyitja. A for-
máció repertoárján különféle korszakok fekete és fehér előadóinak szerzemé-
nyei szerepelnek, ismert és kevésbé ismert blues (illetve blues közeli) dalok 
megcsavarva, áthangszerelve.
LEHEL Film – Színház galériája

faRsang faRka - télűző mulatság
február 25. szombat 14 óra
A télűző mulatságon mókás farsangi előadásba csöppenhetsz. Kreatívan 
ügyeskedhetsz decopage technikával vagy díszíthetsz farsangi mézeskalá-
csot. Lesz arcfestés, csillámtetkó, no meg zsákbamacska és sül majd a fánk is.  
A házilag készített jelmezben érkezők közül a legleleményesebbeket jutalmaz-
zák. A belépő kutya vagy macska eledel, amit a Ebrendészeti telep számára 
ajánlanak fel, a szervező Dream Team csapat civil tagjai.
Ifjúsági Ház

DoktoRkisasszonY - zenés Vígjáték
február 26. vasárnap 17 óra
A jászárokszállási Görbe János Színkör, Kertész Imre Doktorkisasszony című 
háromfelvonásos zenés vígjátékát hozza el városunkba.
LEHEL Film-Színház

fénYek és Vonalak – Váczi anna fotókiállítása
március 1. szerda 18 óra
Fények és Vonalak címmel nyílik Váczi Anna fényképész kiállítása. „Fény-
függő vagyok” – írja a fotós. „Szeretném megmutatni, amit én látok, és 
ahogy látom. Ahol fény van, ott árnyék is lesz. Kéz a kézben járnak, én 
pedig szenvedélyesen keresem őket. Lenyűgöz, ahogy rajzolnak, ahogy ki-
emelnek vagy elrejtenek részleteket”. Az eseményt Szalai György fotográfus 
nyitja meg.
LEHEL Film-Színház galériája

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

Kulturális mozaik

Kedves Betegeink! 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy

Dr. Krampek Márton
fogszakorvos rendelése és egyben  
a jászberényi 1. és 5. fogászati  
körzet ellátása
2023. február 1-től új címen vehető igénybe: 2023. február 1-től új címen vehető igénybe: 
5100 Jászberény, Gyöngyösi út 3.5100 Jászberény, Gyöngyösi út 3. (bejárat az utcafrontról)

Telefonszámunk változatlan: 57/655-506
Új rendelőnkben Panorama röntgen felvétel Új rendelőnkben Panorama röntgen felvétel 

készítésére is van lehetőség.készítésére is van lehetőség.
Szeretettel várjuk rendelőnkbe régi és új pácienseinket!Szeretettel várjuk rendelőnkbe régi és új pácienseinket!

A Jászberényi Termálfürdő  
földszintjén  
15 m2 helyiség  
kiadó.
Érdeklődni személyesen a Jászberény, Hatvani út 5. szám alatt vagy 
telefonon az 57/412-108, illetve a 06-30-942-1043 számon lehet.

Csányisok a First Lego League versenyen
A Csányi Alapítvány jászberényi Kö-
zösségi Házában mindig zajlik az 
élet, hiszen napi szinten több, mint 
50 gyermek jár a fejlesztő foglalkozá-
sokra, projektnapokra. Az előző év-
ben a környezettudatosság és a fenn-
tartható fejlődés volt a fő témánk, 
melynek során négy magaságyást 
készítettünk használt raklapokból a 
mentorok és az önkénteseink segít-
ségével.

Növényeket csíráztattunk, majd 
ezeket - a rétegesen feltöltött - 
magaságyásokba ültettük, melyeknek 
oldalait a művészeti foglalkozások alatt 
a fiatalok dekorálták. Nyár elején a 
biotermést leszedtük, feldolgoztuk és 
jóízűen elfogyasztottuk. Mivel padli-
zsánból termett a legtöbb, így ez a nö-
vény lett a kabalánk. Emellett készült 
még egy kerti kiülő - asztallal és két 
paddal, valamint egy kerékpártároló is 
a raklapokból. Ezeket bárki megtekint-
heti, aki ellátogat a Főnix Műhelyház-
zal közös udvarunkra.

A nyár folyamán folyamatosan tábo-
roztunk, így gondot okozott a növénye-
ink locsolása. Ezért megoldást kerestünk 
egy olyan innovatív és környezettudatos 
locsolórendszer kiépítésére, amely akkor 
is működik, amikor nem vagyunk Jász-
berényben. Ezzel párhuzamosan bene-
veztünk a First Lego League versenyre, 
amelynek egyik része egy innovációs pro-
jekt tervezése volt. A nemzetközi verseny 
két részből áll: egyrészt a megépített Lego 
robottal végig kell haladni egy kijelölt 
pályán, ahol 2,5 perc alatt végrehajtják 
a robotverseny küldetéseit. Másrészt a 
csapatok az Innovációs projekt keretében 
olyan valós problémára keresik egyedi 
megoldásukat, amely a világot jobbá, 
élhetőbbé teszi. Idei téma: a megújuló 
energiaforrások. A First Lego League 
Challenge nehézsége, hogy mindezeken 
kívül pontokat kell még gyűjteni az alap-
értékek (jószándékú professzionalizmus) 
és a robot dizájn kategóriákban is. A négy 
egyenlő súlyozású rész mindegyike a tel-
jes teljesítmény 25 százalékát teszi ki, így 
alakul ki a végső sorrend. Február 4-én a 
jászberényi Közösségi Ház 7,8,9,10. év-
folyamos támogatottjaiból verbuválódott 
Jász-Stones nevű csapat is részt vett a First 
Lego League verseny budapesti regionális 
selejtezőjén 10 résztvevővel, amelyre ok-
tóber óta folyamatosan készült a csapat.

A jász gyerekek rengeteg kutató-
munkát végeztek az innováció ötlete 
előtt, hiszen több, mint egy éve a Kör-
nyezettudatosság a projekttéma a Kö-
zösségi Házunkban. Ezek során számos 
hasznos ismerettel gazdagodtunk, majd 

a verseny kiírása után célorientáltan 
már csak a megújuló energiaforrások 
témára fókuszáltunk. Sok-sok használ-
ható ötlet után megszületett az AMÖR 
(Automata Magaságyás Öntöző Rend-
szer) gondolata, amelyet aztán maratoni 
hosszúságú foglalkozások során tökéle-
tesítettünk. A megelőző kutatómunka 
során segítségünkre volt Borbás Fe-
renc gépészmérnök - a Radius Signage 
Kft. tulajdonosa és Mezei Gábor - a 
GridSolar Group Kft. ügyvezetője. Il-
letve motivációs tanácsokkal látott el 
bennünket leglelkesebb önkéntesünk, 

Fülöpné Paksi Katalin is. Az alapötlet 
onnan indult, hogy a tavaly elkészített 
négy magaságyásunkat, akkor is tudjuk 
öntözni, amikor a nyári táborokban 
vagyunk. Ezért elkészítettük az öntöző-
rendszer működő makettjét, amelyen 
található egy esővízgyűjtő tartály, ebből 
locsoljuk a növényeinket. A locsolás-
hoz szükséges szivattyút (egy napelem 
segítségével tölthető) akkumulátor mű-
ködteti. A rendszer – okos eszközeink 
segítségével - értesítést küld, amikor 
száraz talajt érzékel vagy a tartályban 
kevés a víz. Ehhez a részletes kidol-
gozáshoz rengeteg segítséget kaptunk 
lelkes önkéntesünktől, Bugyi Istvántól, 
aki minden versenyfelkészítő napon ve-
lünk volt. Fantasztikus csapatmunká-
val elkészítettük a koncepciót, minden 
apró részletre odafigyelve. Így a folya-
matábra elkészítése után megtanulták a 
gyerekek a különböző programnyelvek 
használatát, a forrasztás mikéntjét, a 
napelem és a szivattyú működését. 

A projekt zárásaként egy online ku-
tatást is végeztünk, amelyben - többek 
között - arról is kérdeztük a magaságyás 
tulajdonosokat, hogy használnák-e az 
öntözőrendszerünket. Az egész folyama-
tot egy prezentációban foglaltuk össze 
és készült egy nyomtatott kiadvány is, 
amelyben részletesebben bemutatjuk a 

projektet. A versenyen ugyanis mindösz-
sze 5 perc állt rendelkezésünkre az inno-
vációnk prezentálására, illetve a működé-
si elv szemléltetésére.

A budapesti Alternatív Közgazdasági 
Gimnáziumban megrendezett versenyen 
teljesen lenyűgözte a zsűri tagjait a műkö-
dő makettünk, a további terveink, a ne-
mezelt padlizsánjaink, a padlizsánkrémes 
falatkáink és a gyerekek profi előadása. 
Talán ennek is köszönhető, hogy az In-
novációs projekttel sikerült elhoznunk az 
1. helyezést és a vele járó Lego Kupát, és 
egy különdíjjal is jutalmazták projektün-

ket. Az “Áttörés” díjat azért kaptuk, mert 
a tavalyi verseny szereplésünkhöz képest 
mi fejlődtünk a legtöbbet. Emellett a 
Lego-robotikás fiúk is remekeltek, hiszen 
a futamokban a 3. helyen végeztek. Így 
összetettben a 4. helyezést értük el.

Résztvevők: Tamasi Tilda, Kovács 
Hanna, Sas Maja, Oláh András, Kap-
tás Márk (innováció), Horváth Ferenc, 
Kaszab Kristóf, Szücs Márk, Kovács 
Zsolt, Orosz Marcell (Lego-robotika). 
Felkészítők: Bugyi István, Nagy Ildikó, 
Hábenciusné Balla Andrea (innová-
ció), Zeke Lajos (Lego-robotika).

A fiatalok a négy hónapos felkészü-
lés során a gyakorlati tapasztalatok mel-
lett, megtanultak csapatban dolgozni, 
az egyéni részfeladatokat a csapatéval 
összehozni, érvelni, vitázni, mások előtt 
bátran kiállni és beszélni. A projektna-
pok remek hangulatban teltek, egymást 
segítve, támogatva. További tervünk, 
hogy az AMÖR-t megvalósítsuk a saját 
magaságyásaink locsolására. Ezúton is 
köszönjük a Csányi Alapítványnak a fel-
készüléshez szükségek eszközök beszer-
zését és a versenyen való részvétel biz-
tosítását. Valamint köszönjük minden 
részvevőnek, fejlesztőnek, önkéntesnek 
a rengeteg segítséget!

 Hábenciusné Balla Andrea  
 mentor, Csányi Alapítvány

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.

Cement Diszkont

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

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

Fenyő Fűrészáru 
Lambéria hajópadló

Több fajta szén, fabrikett,  
tűzifa kapható.

Építőanyagok, betoncserepek, 
térháló, vasanyag.

Automata színkeverés kül- és Automata színkeverés kül- és 
beltérre egyaránt!beltérre egyaránt!
Egyedi színek, 
nagy színválaszték.
Rövid idő alatt létre-
hozható és színkód
alapján bármikor újra kikeverhető.

Gyors kiszolgálás, kedvező árak.

Kihelyezett pénzügyi 
fogyasztóvédelmi  

tanácsadás  
Jászberényben

Helye: Réz utca 1-3. C épület 1/5.

2023. február 20. 7:30–13:30

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
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A P R Ó H I R D E T É S
Sokgyermekes nagycsalád keres 
segítséget a háztartási feladatok 
(takarítás, teregetés, vasalás) elvég-
zésére. Hosszú távra keressük azt 
a megbízható, tiszta, magára és a 
munkájára igényes, jogosítvánnyal 
rendelkező hölgyet, aki szívesen 
vesz részt a ház körüli teendőkben 
heti 3-5 alkalommal napi 4 órában.
A jelentkezéseket fényképpel és be-
mutatkozó sorokkal a mezeikati05@
gmail.com e-mail címre várjuk!

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!

KÖZPONTI PORSZÍVÓ-RENDSZERKÖZPONTI PORSZÍVÓ-RENDSZER
Kényelmes 

használat
Csendes üzem
Hatékony takarítás

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

Szolgáltatásaink:
• Teljes körű építőipari kivitelezés
• Építési és bontási hulladék befogadás 
   (beton, aszfalt, tégla, cserép, fahulladék)
• Újrahasznosítás: darálás, osztályozás
• A keletkezett darált anyag értékesítése
• Konténeres sittszállítás
• Gépi földmunka
• Nehézgép szállítás 1-24 t-ig

J Á S Z B E R É N Y

5100 Jászberény 
Szelei út 9407 HRSZ 

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

E-mail: tuttibau@invitel.hu

A Jászberényi Városi Termálfürdő  
egész évben nyitva tart!
Szolgáltatásaink: gyógy-, talp- és nyirokmasszázs, tangentor, 
iszapkezelés, gyógytorna, termálvizes medencék, finn- 
és infra szauna, kamillás gőzkamra, merülő medence, 
mofetta (széndioxidos szárazfürdő), mágnesterápiás és 
elektroterápiás kezelések.
A szolgáltatások igénybevételéhez  
előzetes időpont egyeztetés szükséges!
A téli nyitva tartásról érdeklődjön  
a lentebbi elérhetőségek egyikén. 

Jászberény, Hatvani út 5.   Tel.: 0657/412-108, 0630/942-1043   www.vvzrt.hu

SZ
ÉP-kártya

elfog a d óhel
y

XXIX. Alapítványi Bál a Nagyboldogban
Igazán fergeteges, jó hangulatú bál kerekedett a Nagyboldogasszony Iskolában 2023. január 28–án este. A több, mint 
háromszáz vendég érkezését követően Demeter Sándor igazgató úr köszöntötte a megjelenteket, elsőként a bál fővéd-
nökeit, Tóthné Lantos Mónikát és férjét, Tóth Arnoldot. Ezt követően Tóth Arnold úr nyitotta meg a bált. A műsorban 
először iskolánk két mazsorett csoportja lépett színpadra, a Margaréta és a Liliom csoport. Mindkettőt Bagó–Sinko-
vics Ágnes tanárnő irányítja. Majd a Dance Fitness SE két csapata, valamint egyéni bajnokai kápráztatták el a vendé-
geket Demény Andrea vezetésével.

A műsor csúcspontja ebben az 
évben is iskolánk tanárai által bemu-
tatott, igazi revü hangulatot árasztó 
koreográfia volt, melyet a nagysikerű 
filmtrilógia, a Karib–tenger kalózai 
ihletett. A produkció koreográfusa 
Demény Andrea volt, Turiné Palócz 
Henrietta pedig a szervezési, rende-
zési feladatokat látta el. A jelmeze-
ket, kellékeket, szülői felajánlások-
ból gyűjtötték össze. Köszönet érte 
Koczáné Tromfos Szilvia, Kalla Pál, 
Nagy Tamás, Jakusné Farkas Ildikó 
szülőknek és a Jászság Népi Együt-
tesnek.

A műsort az Innoven Kft. által 
feltálalt pazar vacsora követte. A bál-
nyitó keringőt Szatmári Bianka és 
Barócsi Gábor, iskolánk 12.A osztá-
lyos tanulói adták elő. A táncot be-
tanította Kollár Anita, a Kolibri SE 
Táncstúdió vezetője. A hangulatért, 
egészen hajnali négy óráig, már a 
Pezsgő zenekar felelt. A zenekar pi-
henő idejében került sor a támogatók 
által felajánlott tombolaajándékok 
sorsolására.

Jelenlétével megtisztelte rendez-
vényünket Budai Lóránt Jászberény 
város polgármestere, Dr. Novák István 

rektorhelyettes kanonok plébános 
atya és Mező István református lelkész.  
A bál szervezői: Demeter Sándor, Far-
kasné Turján Marianna, Ködöböcz 
Klára, Turiné Palócz Henrietta, kö-
szönetüket fejezik ki minden szülő-
nek, báli vendégnek, kollégának, aki 
belépő- és támogatójegyek vásárlásá-
val, tombolatárgyak felajánlásával és 
munkájával segítette a XXIX. Alapít-
ványi Bál sikeres megrendezését.

A bál bevételét az Egyházi Iskolá-
ért Alapítvány céljaira kívánjuk for-
dítani.

 Kelemen Csilla

Hirdetések feladása:
szerkesztőségünkben csütörtökönként 

e-mailben: berenyiujsag@gmail.com

telefonon: 06-30/651-1098

Madarak és Fák Napja 
Országos Verseny általános 
iskolások számára
A Magyar Madártani és Termé-
szetvédelmi Egyesület (MME) a 
Madarak és fák napja alkalmából 
országos versenyt hirdet általános is-
kolai felső tagozatos tanulók számára.  
A megmérettetés célja bemutatkozási 
lehetőség biztosítása azoknak a ter-
mészet iránt érdeklődő tanulóknak, 
akik az iskolai órákon, szakkörökön, 
erdei iskolákban és természetjárás 
során szerzett tudásukat szeretnék 
összemérni az ország más részein élő 
diákokkal.

A Madarak és fák napja egy több mint 
százéves hagyománnyal rendelkező je-
les nap Magyarországon, melyet min-
den év május 10-én ünneplünk. Célja, 
hogy felhívja a társadalom, különösen 
az ifjúság figyelmét az őket körülvevő 

élővilágra és a természetvédelem fon-
tosságára. Az első Madarak és fák nap-
ját a kor neves ornitológusa, Chernel 
István szervezte 1902-ben. Bár azóta 
már több mint száz év telt el, a termé-
szetvédelem fontossága azóta sem ve-
szített jelentőségéből.

Az elmúlt években a világjárvány 
a verseny 27 éves hagyományát meg-
törte, ám idén újra meghirdetjük azt, 
amelyre 10-14 éves tanulókból álló 
háromfős csapatok jelentkezhetnek 
- a jelentkezés határideje: 2023. már-
cius 10. A területi forduló időpontja: 
2023. március 31. A kezdés pontos 
idejéről a területi koordinátornál lehet 
majd érdeklődni! A területi fordulón 
iskolánként egy csapat vehet részt, és 
egy csapat csak egy területi helyszínre 
jelentkezhet. A versenyen történő rész-
vétel ingyenes. 

A területi fordulókon első helyezést 
elérő csapatok jutnak tovább az orszá-
gos döntőbe, amely Budapesten lesz 
2023. május 12-én. Az országos első 
helyezett csapat minden tagja „MME 
HARIS 8x42” távcsövet kap ajándékba.

Részletes kiírás és a versenyfordu-
lók tematikája: https://www.mme.
hu/madarak-es-fak-napja-orszagos-
verseny-2023 
További információ: Orbán Zoltán 
– MME szóvivő 20/425-9450, orban.
zoltan@mme.hu 

Hosszú telet jósolt Maci!
Lássuk a medvét! - így szólt a Jászbe-
rényi Állat- és Növénykert invitálá-
sa február 4-én délelőttre. Macika, a 
gyűjtemény jelenleg egyetlen nőstény 
barnamedvéje ebben az esztendőben is 
kiásta téli barlangját, kifutója domb-
oldalába (bár estéit nem ott tölti). Egy 
pazar látványetetés részeként, ahol a 
látogató gyerekek segítségével készül-
tek a mackónak szánt mézes finomsá-
gok, az egybegyűltek kíváncsian szem-
lélhették, milyen hosszú telet ígér még 
a brummogó. A gondozók elmondá-

sából kiderült, a népi időjóslás szerint 
gyertyaszentelő napján sütött a Nap, 
így Macika meglátta árnyékát, ami 
hosszú telet jelent. 

Mindez egy a szempontból biz-
tosan jó lehet, tovább sétálhatnak a 
látogatókkal körülvéve a pápaszemes 
pingvinek, akiknek slattyogása rövid 
szünet után, s ezen a délelőtt indult 
újra. 

A Jászberényi ZOO lakói télen is 
várnak, látogasd meg őket, a kis állat-
kertben nagy élmények várnak!
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Emlékezés

telek Pálné 
bazsó máRia ilona 

(1950–2022)
halálának 1. évfordulójára.

Egy éve már nem vagy velünk,  
de lélekben segítesz nekünk.

Szeretettel emlékeznek:
Férje, fiai, menyei, unokái, 

húgai, rokonok, barátok  
és ismerősök.

Fájó szívvel tudatjuk  
mindazokkal, akik ismerték  

és szerették, hogy

gutai antal  
88 éves korában  

2023. január 30-án elhunyt.

Családja Balatonfüreden helyezte 
örök nyugalomra.
Nyugodj békében!
A gyászoló család

Emlékezés 

ÖzV. kun feRencné 
kátai tóth ilona 
halálának 5. évfordulójára.

„Ne félj, hogy elfeledünk, 
sorsunk bárhová vezet.
Emléked szívünkbe 
zártuk, a szív pedig 
nem felejt.”

Szerető családod

Jászsági fotópályázat 2023 – Egy fotó 
többet ér ezer szónál!
A pályázat kiírója a Jászok Egyesülete 
(jaszokegyesulete2@gmail.com) és a 
Jászapátiak Baráti Egyesülete. A pá-
lyázat nyitott minden amatőr fotós ré-
szére. A 16 éven aluli pályázók junior 
kategóriában pályázhatnak.

Témakörök:
A) A Jászság természeti értékei
B) A Jászság épített és kulturális ér-
tékei

Pályázati témakörönként egy szer-
zőtől legfeljebb három fotó küldhető 
be, sorozat, képpár nem adható be. A 
felvételek telefonnal is készülhetnek. 
Drónfotókat nem kérünk.

A képeket teljes felbontásban 
JPEG formátumban kérjük bekül-
deni a jaszokegyesulete2@gmail.com 
e-mail címre. A pályázónak rendel-
kezni kell a képek nagyfelbontású 
(hosszabbik oldal legalább 3000 pi-
xel) változatával, melyet a kiállításra 
kerülő alkotások esetében a pályázat 
szervezői bekérnek. Az elbírálás név 
nélkülisége miatt kérjük, a képekre 
semmilyen logót, feliratot ne tegye-
nek!

Minden pályázó jelölje meg a té-
makört és adja meg nevét, életkorát, 
telefonszámát, e-mail címét.

A beérkezett és pályázati kiírás-
nak megfelelő képeket a kiíró köz-
zéteszi a Jászok Egyesülete facebook 
oldalán.

A pályázónak garantálnia kell, 
hogy a beküldött fotók felett teljes 
körű szerzői és személyiségi jogokkal 
rendelkezik, s ha szükséges, a felme-
rülő kétségek esetén ezt igazolni is 
tudja. Az ezekből eredő esetleges vi-

tákban a szervezők felelősséget nem 
vállalnak, a vitákminden következ-
ményét a pályázónak kell viselnie.  
A pályázó hozzájárul, hogy fotói 
megjelenjenek a Jászok Egyesülete 
facebook oldalán.

Amennyiben a szerző alkotásai nem 
felelnek meg a pályázati kiírásnak, úgy 
nem kerülnek zsűrizésre.

A pályázaton résztvevő hozzájárul 
ahhoz, hogy a Jászok Egyesülete - az 
alkotó neve feltüntetésével, térítés-
mentesen - felhasználja a beküldött 
fotókat az egyesület facebook és az 
Instagram oldalán, esetlegesen kiad-
ványban vagy kiállításon bemutassa 
azokat.

A zsűri döntése végleges, az ellen 
fellebbezéssel nem lehet élni.

A beküldött pályaművek közül té-
makörönként és kategóriánként három 
díjazottat választ ki a hozzáértő tagok-
ból álló zsűri.

A Jászok Egyesülete facebook ol-
dalára kikerülő képek közül a legtöbb 
kedvelést (lájkot) kapott fotó közön-
ségdíjban részesül. 

A Jászok Egyesülete facebook ol-
dalára kikerülő képek megosztói, sza-
vazói között sorsolással egy személy 
szintén közönségdíjban részesül.

Díjak témakörönként:
1. díj: 50.000 Ft
2. díj: 30.000 Ft
3. díj: 20.000 Ft

Junior 1-3. díj: fotós ajándékok 30-
20-10.000 Ft értékben.

Közönségdíjak: 20-20.000 Ft

A zsűritagok a Jászok Egyesülete tagjai: 
Pető István, AFIAP, A-MAFOSZ, a 

gödöllői Duflex Fotográfiai Stúdió tagja 
Nagy Tamás fotográfus, az Álom-

gyár Fotóstúdió tulajdonosa
Puyau Dániel fotográfus, a PD 

PHOTO tulajdonosa.
A díjazott képeket, továbbá a pá-

lyázók képeiből a zsűri által kiválasztott 
további felvételeket kiállítjuk az idei 
Jász Világtalálkozón, Jászdózsán. 

Határidők:
Beküldési határidő: 2023. március15.
Zsűrizés határideje: március 16-30.
Közönségszavazás: március 16-30.
Eredményhirdetés és sorsolás május 
15-ig. 

Minden pályázónak jó munkát, 
eredményes pályázást kívánunk!

Házikertekből az önellátásra
Megnövekedtek a zöldségfélék és a 
gyümölcsök fogyasztói árai. Aki tehe-
ti, az megtermeli vagy csökkenti a fo-
gyasztásukat. Ez történt évtizedekkel 
korábban is, az olajár robbanás idején. 
Most nem lehet tudni, hogy mennyi 
ideig fog tartani az energiaválság. 

Abban az időben 
jövedelemkiegészítésre és önellátásra 
való buzdítás eredményes volt ország-
szerte. Jászberényben megalakult a 
Kertbarát Klub és országos hírűvé vált. 
A Neszűrben megszűnt a gyomtenger. 
Eltörölték a fóliás termelés adóztatását, 
a TSZ háztáji földjein lehetett a kuko-
ricán kívül zöldségféléket is termelni. 
Rengeteg csőkutat fúrattak. Kérdés, 
hogy most megszűntetik-e a kutak en-
gedélyezésével járó nagy költségeket.

Akkor az eredmények minden elő-
zetes várakozást felülmúltak. A nagy-
üzemekben háztáji agronómusokat 
alkalmaztak, akik intézték a tagoktól 
például az állatfelvásárlásokat is. Jász-
berény nem szorult zöldség-gyümölcs 
behozatalra, sőt jelentős mennyiséget 
exportra is termeltek itt. A jól szerve-
zett felvásárlásra országos ár volt előírva 
(ZÖLDÉRT és MÉK). Az üzletekben 
magántermelőktől felvásároltak min-
den zöldség- és gyümölcsfélét, hiány-
cikk csak banánból és narancsból volt.

Mindez már a múlté. No, de mi 
van jelenleg? A Neszűrben lehetet-
lenné vált a zöldségfélék termelése. A 
gyümölcsfák idegenek által kivágva, az 
épületek kifosztva, sokszor felgyújtva. 
A közhasznú munkásoknak létesültek 
fóliasátrak és ott zöldségfélék termelése 
folyik. Évekkel ezelőtt előfordult, hogy 
minden termény nyomtalanul eltűnt. 
Ebből rendőrségi feljelentés is történt. 
Azóta normalizálódott a helyzet. 

A házikerti termelés is a nagy áru-
házak „áldozatává” vált. Igaz, új mun-

kahelyeket teremtettek, de arról nem 
hallani, hogy mennyit szüntettek meg. 
Nincs már becsalogató olcsó gyümölcs 
és zöldség ár. Az árrés pedig indokolat-
lanul magas. Jászberényben pedig már 
nincs felvásárlás. Valamikor ismert volt, 
a tisztességtelen haszon fogalma. A 20% 
fölöttit pedig szigorúan büntették.

Az a néhány nagyobb termelő, aki 
piacra termel a nagybanin, Budapesten 
értékesíti zöldségféléit. Ők nem értik, 
hogy mi indokolja az óriási különbsé-
get a felvásárlási és fogyasztói ár kö-
zött. Több őstermelő már nem is ter-
mel, hanem nagybanin olcsón vásáról 
és azt a helyi piacon nagy haszonnal 
eladja. Jelenleg már csak 2-3 szabad-
földi zöldségtermelő maradt Jászbe-
rényben. Az aszály miatt jelentősen 
megemelkedtek az öntözés, az üzem-
anyag, a műtrágya, a növényvédőszer 
és a munkadíj kiadások. 

Három jelentősebb gyümölcster-
melő, közel 4 hektáron termel. Egy 
gazda abbahagyta a biotermelést, mert 
ezzel a módszerrel képtelen volt megvé-
deni a termését. A törpe alanyú almára 
pedig 20 év elteltével lejárt a terület-
alapú támogatás. Ezért ez a termelő 
is folyamatosan szedi ki a gyümölcs-
fáit. A két jelentősebb diótermelő a 
dióburoklégy kártétele miatt 3 éve már 
nem tudja megvédeni a diótermést, így 
pedig bevételük sincs. Van, aki csak pá-
linkafőzésre termel gyümölcsöt. 

Aki teheti, próbálja szakszerűbb 
metszéssel termőegyensúlyba hozni gyü-
mölcsfáit, majd megvédeni a betegségek-
től és a kártevőktől. Legkorábban szamó-
cából lehet gyümölcstermést várni. 

Végül még egy hasznos információ: 
az előző évben elmaradt metszésbemu-
tató tavasszal lesz megrendezve.

 Szegedi Szilveszter  
 kertészmérnök

Jászságért díjasok találkozója
Amíg Fodor István élt, addig Jász-
jákóhalmán tartották a Jászságért 
díjasok éves összejövetelét. Azután 
jött a halála, a Covid-19 világjárvány 
és az elmúlt három évben elmaradt 
a díjazottak éves összejövetele. Ezt 
indították ismét újra február 9-én, 
csütörtökön délelőtt immáron Jász-
berényben, a Jász Múzeum könyv-
tártermében. 

A Jászok Egyesülete által alapított, 
1992-ben első alkalommal átadott 
Jászságért Díjat elsőként dr. Rusvay La-
jos ny. főközjegyző, vasdiplomás köz-
gazda (Jászalsószentgyörgy) kapta meg. 
Az idei évben így már 32. alkalommal 
várják a javaslatokat a Jászságért Díjra. 
Érdekessége a díjnak, hogy 2009-ben 
egy testvérpár – Szikaszai Mária ny. 
könyvtárigazgató és Molnárné Szikszai 
Klára tanár (Jászapáti) -, míg 2015-
ben és 2020-ban egy-egy házaspár – 
Gubicz András em. jászkapitány és neje 
Gubiczné dr. Csejtei Erzsébet (Jászkis-
ér), illetve dr. Körei-Nagy József jogász, 
gépészmérnők és neje dr. Körei-Nagy 
Katalin jogász (Jászberény) – kapta az 
elismerést.

A 31 Jászságért Díj tulajdonosa kö-
zül jónéhányan sajnos már nincsenek 
közöttünk. Az élő Jászságért Díjasok 
közül viszont 14-en megjelentek a talál-
kozón, ahol dr. Dobos László, a Jászok 
Egyesületének elnöke köszöntötte őket. 

– Három esztendeje nem találkoz-
tunk. Korábban ugyan hagyományos 
volt az év végén, a két ünnep közötti 
találkozónk Jászjákóhalmán, ám ez 
Fodor Pista halálával és a Covid-19 be-
köszöntével elenyészett. Most viszont 
köszönetet mondok Hortiné dr. Bat-
hó Edit igazgatóasszonynak, hogy az 
idei találkozónkat a Jász Múzeumban 

megtarthatjuk. Szeretném, ha elöljáró-
ban a halottainkról megemlékeznénk. 
2020-ban meghalt Fodor István Ferenc 
polgármester, Gubicz András Jászka-
pitány, Macsi Sándor iskolaigazgató, 
2021-ben pedig Sisa József ötvösmű-
vész – kezdte köszöntőjét dr. Dobos 
László, melyet egyperces néma főhajtás 
szakított félbe, ezzel az elhunytak emlé-
ke előtt tisztelegtek. 

– Babits Mihály írja: Amint fogy-
fogy a jövendő, úgy egyre-egyre drágább 
lesz a múlt. Azt hiszem, hogy mi, akik 
a Jászság múltjának őrzői és a jövőjének 
építői vagyunk, igazán értékelni tudjuk 
ezt a megállapítást. Azért jöttünk ösz-
sze, hogy egy rövid számvetés keretében 
áttekintsük azt, hogy mire jutottunk az 
elmúlt időszakban. Jelentem, a Jászok 
Egyesülete megtartotta 100. születés-
napját, amely egyben a 30 éves ünnep-
ségünk is volt. A Jászságért Alapítvány 
pedig krisztusi korba került, hiszen idén 

33 esztendős. A két szervezet ugyan egy-
mástól függetlenül dolgozik, de a célok 
közösek. Bizonyos személyi kötődés is 
van a két társaság között. A mai is egy in-
formális összejövetel, amelyen nincsenek 
protokoláris kötelezettségek. Kötetlen 
a program, de ezúttal nem egy batyus, 
hanem egy fehérasztalos ebéddel zárjuk 
majd. Én azt kérem tőletek, hogy legye-
tek az egyesület által képviselt ügyek tá-
mogatói, érezzétek úgy, hogy a Jászságért 
Díj elnyerése nem valaminek a lezárását 
jelenti, hanem új távlatok megnyitását is 
– mondta dr. Dobos László, aki Hortiné 
dr. Bathó Editnek adta át a szót.

A Jász Múzeum igazgatónője, 
mint házigazda is köszöntötte a meg-
jelenteket, majd az intézmény elmúlt 
három évéről adott rövid tájékozta-
tást. Ezt kötetlen beszélgetés követte, 
majd a Jászságért díjasok közösen el-
fogyasztott ebéddel zárták idei talál-
kozójukat. 

Nemzetközi Anyanyelvi Világnap
Banglades javaslatára az ENSZ 1999-ben február 21-ét Nemzetközi Anya-
nyelvi Világnappá nyilvánította, s ezt 2000-ben ünnepelték először. Bang-
ladesben – 1952-ben - az urdut nyilvánították az egyetlen hivatalos nyelvvé, 
noha a bangladesiek anyanyelve a bengáli. Február 21-én Dakkában a diákok 
fellázadtak az intézkedés ellen. Ekkor a rendőrség és a tüntetők összetűzésbe 
keveredtek, öt diák meghalt. A bangladesiek akkor az anyanyelv napjává nyil-
vánították a napot. 
Az anyanyelve minden nép számára fontos. Mi, magyarok büszkék lehetünk 
nyelvünkre, amely ugyan az idegenek számára egyáltalán nem egyszerű, de 
rendkívül színes. Olyan nyelvi fordulatokkal tudjuk kifejezni magunkat a 
mindennapok és az ünnepek során is, melyeket szinte lehetetlen jól visszaadva 
lefordítani más nyelvekre. 

Mert ha igaz, hogy a történelem mindnyájunk önarcképe – elmondhatjuk 
ezt az anyanyelvről is. Az asszony egyéni följajdulásában a történelemé is 
kicsordul, amely a szavakat kölcsönözte neki. Idézett mondatában a falak 
nem pusztán a látható falak, nemcsak egy parasztszoba falai. Egyúttal a 
láthatatlanok is: a bezártság, a tehetetlenség ütközői. Az ártatlanságból való 
kitagadás képzete sem a valláserkölcs fogalmával függ csak össze, hiszen az 
ilyen sűrűségű nyelv sosem a töredékes, az egyetlen élménybe zárt sorsot, ha-
nem a teljes embert fejezi ki. S nemcsak az egyedit, de a közösségit is. Néha 
egyetlen mondatba sűrítve össze egész életét. (Csoóri Sándor)
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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 16. csütörtök
Szentháromság Patika
Jb., Lehel vezér tér 16.
Tel.: 502-635

február 17. péntek
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth L. út 92.

február 18. szombat
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly út 14.
Tel.: 405-667

február 19. vasárnap
Thököly Gyógyszertár

február 20. hétfő
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út 10. 
Tel.: 410-834

február 21. kedd 
PatikaPlus (Tesco)
Tel.: 506-930

február 22. szerda
Thököly Gyógyszertár
február 23. csütörtök
Thököly Gyógyszertár
február 24. péntek
Szentháromság Patika
február 25. szombat
Thököly Gyógyszertár
február 26. vasárnap 
PatikaPlus (Tesco)
február 27. hétfő
Kossuth Gyógyszertár
február 28. kedd 
Mérleg Gyógyszertár
március 1. szerda
PatikaPlus (Tesco)
március 2. csütörtök
Thököly Gyógyszertár
március 3. 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 

március 2-án jelenik meg. 
Friss híreinket, cikkeinket a jku.hu weboldalon és a  

Berénycafé Facebook oldalunkon továbbra is megtalálják!

02. 17.  PÉNTEK 11 °C  |  -1°C

02. 19.  VASÁRNAP 13 °C  |  4°C

02. 21.  KEDD 9 °C  |  -2°C

02. 18. SZOMBAT 14 °C  |  6°C

02. 20.  HÉTFŐ 8 °C  |  -1°C

02. 22.  SZERDA 10 °C  |  -1°C

02. 16.  
CSÜTÖRTÖK

Forrás: idokep.hu

10°C | -3°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
Az NB I-es női bajnokság 13. forduló-
jában, február 12-én, a Jászberény VT 
a Budaörsi DSE-EMERICUS csapatát 
fogadta. A Bercsényi Játékcsarnokban 
lejátszott találkozón Deme Gábor csapa-
ta csak megnehezíteni tudta esélyesebb 
ellenfele dolgát, s végül 3-0-s vereséget 
szenvedett. A JVT 4 ponttal továbbra is 
utolsó a 12 csapatos NB I-ben.

14. forduló – február 16.
17.00 óra: JVT – DSZC-Eötvös DSE
Bercsényi Játékcsarnok
15. forduló - február 26.
17.00 óra: JVT – UTE U21
Bercsényi Játékcsarnok

Kosárlabda
A férfi kosárlabda NB I/B piros cso-
portjában szereplő JKSE a MAFC elle-
ni hazai vereséget követően a hétvégén 
ismét rangadót vívott. A Vasas Akadé-
mia az ősszel Jászberényben is győzni 
tudott, s ezúttal is jobbnak bizonyult 
Miljan Rakics csapatánál. 

Vasas Akadémia – JKSE 83-75 (13-
17, 27-17, 26-13, 17-28)

A JKSE 20 forduló után (egy mér-
kőzéssel kevesebbet játszva) a 7. helyen 
áll a tabellán.

A JKSE-nek gyorsan lehetősége 
adódott a Vasas Akadémiának vissza-
vágni a két bajnoki vereségért, hiszen 
február 14-én a csapatok a Hepp Kupa 
5. fordulójában Jászberényben ismét 
megmérkőztek egymással. Miljan 
Rakics csapata ezúttal nagyszerű első 
félidőt produkált, s a folytatásban is 
őrizte előnyét, s így a Hepp Kupa 4-es 
döntőjébe került.

JKSE – Vasas Akadémia. 82-71 
(26-20, 24-7, 10-19, 22-25)

20. forduló – február 17.
17.00 óra: JKSE – Óbudai Kaszások
Elhalasztott mérkőzés pótlása
február 24.
18.00 óra: JKSE – DEAC U21

Futsall NB II
A női bajnokság 8. fordulójában, a 
pontveszteség nélkül a Keleti-csoportot 
vezető gyulaiak otthonában lépett pá-
lyára a Tehetség SE csapata. Egy rend-
kívül izgalmas és gólgazdag első félidő 
után még a hazaiak vezettek 3-2-re, ám  
lányaink a második félidőben fordítani 
tudtak és 4-3-ra legyőzték ellenfelüket. 
Ádám Réka kétszer, Pintér Petra és Fá-
bián Petra pedig egyszer-egyszer volt 
eredményes. 

A vesztett pontok alapján jelenleg 
harmadik a tabellán a TSE csapata.

9. forduló – február 18.
16.00 óra: Tehetség SE – MLE Levelek
JP Aréna
10. forduló – február 25.
10.00 óra: Eger SE – Tehetség SE 
Eszterházy K. E. Sportcsarnoka

Labdarúgó
Az NB III Keleti-csoportjában febru-
ár 12-én, vasárnap megkezdődött a 
2022/2023-as bajnokság tavaszi sze-
zonja. A kiesés ellen harcoló, a télen 
alaposan átalakuló Jászberényi FC a 
DVTK II. csapata ellen idegenben lé-
pett pályára és nem tudott meglepetést 
okozni. 

DVTK II – JFC 3-0
A JFC így nem tudott javítani hely-

zetén, s 21 forduló után 16 megszerzett 
ponttal a 18. helyen áll. A még benn-
maradó, 16. helyezett, egriekkel szem-
ben a mieink lemaradása 8 pont.

22. forduló – február 19.
14.00 óra: JFC – Facultas-

Tiszafüredi VSE
23. forduló – február 26.
14.00 óra: Sényő-CARNIFEX FC 

– JFC

Díjátadó gálán a triatlonosok
A Magyar Triatlon Szövetség Díj-
átadó Gáláján, amit Törökbá-
linton rendeztek február 5-én, a 
2022-es esztendőben kiemelkedő 
eredményt elérő versenyzők vehet-
ték át az őket megillető elismeré-
seket.

A Jászberényi Triatlon Sportegyesület 
hat utánpótlás, egy felnőtt és egy sze-
nior korcsoportos versenyzője is része-
sült a kitűntetésekből, az elmúlt évben 
elért, kitűnő összeredményeik alapján.

A „Jövő triatlon versenyzője” cím 
büszke birtokosa lett Furcsa Marcell. 
Aranyjelvényes minősítésben és kitün-
tető jelvényben részesültek duatlon 
sportágban, egész éves teljesítményük 
alapján:

Gyermek kategóriában Nyíri Ber-
nadett és Rómer Levente.

Ifjúsági kategóriában Balla Fanni, 
Notheisz Csongor és Bakki Zsombor. 

A különböző helyszíneken rendezett 
versenyeken szerzett helyezéseik és pont-
számaik alapján, az összetett Duatlon 

Ranglista AG 18-24 csoportjában Vinc-
ze Ákos 1., az AG 50-54 csoportban 
Demeter Gábor a 3. helyezést ért el.

A Díjátadó Gálán átvett elismeré-
sek is mutatják a Jászberényi Triatlon 
Sportegyesület keretében évek óta tu-
datosan felépített és végzett edzésmun-
ka hatékonyságát, eredményességét. 
Mindezért köszönet a felkészítést vég-
ző edzőknek, Letenyei Orsolyának és 
Notheisz Jánosnak. D. G.

Diákolimpia: 4. a Nagyboldog 
floorball csapata
Komáromban rendezték meg a IV. 
korcsoportos fiúk Floorball Diák-
olimpia Országos Döntőjét. A leg-
jobb nyolc csapat között ott volt 
a jászberényi Nagyboldogasszony 
Katolikus Óvoda, Kéttannyelvű 
Általános Iskola és Gimnázium 
csapata is, amely végül a 4. helyet 
szerezte meg.

Az országos döntőbe jutott nyolc 
együttes két négyes csoportban kezdte 
meg a végső győzelemért folyó küzdel-
met. A nagyboldogosoknak az A-cso-
portban székesfehérvári, szombathelyi 
és miskolci ellenfelek jutottak. A szé-
kesfehérvári Vasvári Pál Gimnáziumtól 
2-1-re kikaptak a nagyboldogos fiúk, 
majd ugyanilyen arányban győzték le 
a Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános 
Iskola és a Miskolci Hermann Ottó 
Gimnázium csapatát. Így ebből a cso-
portból az első helyen a székesfehérvá-
riak, a másodikon a nagyboldogosok 
jutottak az elődöntőbe.

Az elődöntőkben a B-csoportból 
továbbjutott csapatok diadalmaskodtak. 

Vasvári, Székesfehérvár – Vajda, 
Budapest 1-3

Jókai, Komárom – Nagyboldogasz-
szony, Jászberény 4-2

Így a helyosztók során a berényi 
fiúk a 3. helyért léphettek pályára, 
ahol ismét megmérkőzhettek korábbi 
csoportellenfelükkel, a székesfehérvári 
Vasvárival. Erre a mérkőzésre már elfo-
gyott az erő, s az ellenfél 6-0-s sikerrel 
szerezte meg a 3. helyet. A döntőben 
a budapesti Vajda visszavágott a házi-
gazda komáromiaknak a csoportmér-
kőzések során elszenvedett vereségért 
és 3-0-s sikerrel szerezte meg a bajnoki 
címet.

A döntő legjobb játékosa címet a 
győztes csapatból Nguyen-Van Bence 
kapta. Kiemelkedő teljesítményéért 
különdíjban részesült a Nagyboldog 
csapatából Szabó Balázs. 

A Nagyboldog csaptának tagja volt: 
Bakonyi Ádám, Járvás Márton, Szál-
kai Gordon, Szabó Balázs, Tóth Bo-
tond, Vizti Marcell.

Felkészítő tanár: Turiné Palócz 
Henrietta. Kisérő tanár: Litkei Máté.

A nagyboldogos floorball csapat 
tagjainak és felkészítőiknek olvasóink 
nevében is gratulálunk nagyszerű ered-
ményükhöz!


