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A kommunizmus áldozataira 
emlékeztek
A kommunizmus áldozatainak emléknapja február 25. Ezen a napon, 1947-
ben, a kommunistákkal szembeni kiállása miatt a szovjet hatóságok a képvise-
lői mentelmi jog ellenére is letartóztatták és a Szovjetunióba hurcolták Kovács 
Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát. Ott nyolc évet töltött fogságban, 
először a Gulagon, majd az Állambiztonsági Minisztérium moszkvai központi 
börtönében.

Az áldozatok előtti főhajtást, az emléknapot megelőző délután tartották váro
sunkba, a Bíróság falán elhelyezett, Szovjetunióba elhurcoltak emléktáblája előtt. 
Az ünnepélyes eseményen a Berényi Színjátékos Társaság tagjai idéztek irodalmi 
szemelvényeket a kommunista meghurcoltatást elszenvedők írásaiból. Ezt követő
en koszorúkat helyeztek el és mécseseket gyújtottak az egybegyűltek, a korszakot 
megszenvedő milliókra emlékezve. dg

Köszönet az önkéntes életmentőknek
Amint arról korábban már beszá-
moltunk, a törökországi földrengés 
során a magyar mentőcsapatoknak 
jászberényi tagjai is voltak. Őket és 
négylábú társaikat köszöntötték feb-
ruár 20-án, hétfőn délután a Város-
háza házasságkötő termében. 

Minden két és négylábú vendéget 
nagy tisztelettel köszöntött Budai Ló-
ránt, Jászberény polgármestere az ün
nepségen, melyen a képviselőtestület 
tagjai közül is többen megjelentek. 

– Az ország, a világ egy emberként 
figyelte a törökországi és a szíriai ese

ményeket. Az első napon hírt kaptunk 
arról, hogy ti mentek menteni. Már 
akkor elhatároztuk, hogy amikor haza
jöttök, akkor megköszönjük nektek azt 
a munkát, amiről nekünk itthon iga
zán fogalmunk sem lehetett. Bár olvas
tunk róla, fényképeket láttunk, de azt, 
hogy pontosan ott mi történt, csak ti 
tudjátok – mondta a polgármester, aki 
jelezte, hogy két üzenettel érkezett erre 
a találkozóra. 

 Az egyik üzenet az, hogy Jászberény 
város nevében köszönetet mondjunk 
azért a munkáért, amit nemcsak ebben 
az időszakban végeztetek, hanem a ko

rábbiakban is. Ez a mai ugyanis nem az 
első esemény, ahol kifejezhetjük elismeré
sünket nektek. Üzentek ti is ezzel a helyt
állással. Sokan nem tették volna meg azt, 
amit ti önként vállaltatok. Első szóra in
dultatok segíteni, ezzel mutattok példát 
az embereknek, hogy lehet ezt így is. Én 
néhány héttel ezelőtt úgy fogalmaztam, 
hogy meg kell tanítani az embereket 
másként gondolkodni. Ti ebben is példát 
mutattatok. Remélem, ez is hozzásegít 
bennünket, hogy tudjunk egymás felé 
barátsággal fordulni akkor is, ha egyéb
ként sok mindenben nem értünk egyet 
 mondta Jászberény első embere. 

Budai Lóránt azt is megjegyezte, hogy 
az elmúlt napokban sokan, sokfélekép
pen ismerték el a földrengés helyszínén 
dolgozó magyar mentők munkáját, amit 
Jászberénynek is kötelessége megtenni. 
Éppen ezért Jászberény polgármestere a 
két tűzoltó, valamint a három mentő
kutyás szakember és a három négylábú 
díjazása előtt egy nagy tapsot kért a meg
jelentektől, amely fel is csattant. 

Ezt követően a polgármester díszes, 
bekeretezett emléklapot és egyegy 
ajándékcsomagot adott át a kitüntetet
teknek, míg a kutyusok egyegy nagy 
műcsontot és egyegy zsák finom ku
tyaeledelt kaptak, miközben a jutalma
zottakat néhány mondatban bemutat
ták.

Nyugodt légkör, többségében egyhangú döntések 
A tanácskozás megkezdése előtt Budai 
Lóránt polgármester arra kérte a testü
let tagjait és az ülésen megjelenteket. 
hogy a közelmúltban elhunyt Katona 
Katalin tanárrahelytörténeti kutatóra 
és dr. Suba György orvsora, Jászberény 
díszpolgárára egyperces néma főhajtás
sal emlékezzenek. 

Ezt követően egy sürgősségi indít
vány megtárgyalásával kezdték munká
jukat a képviselők. Ez az előterjesztés 
a Malom épület oktatási célra történő 
hasznosításáról szólt. Ennek lényege az 
volt, hogy az új összetételű képviselő
testület megerősítse az előző testület 
korábbi döntését a Malomprojekt 
folytatásáról, befejezéséről, melyben 
együttműködnek a JászNagykun
Szolnok Vármegyei Önkormányzattal. 
Mint ismeretes, a vármegye 1 milliárd 
forintig (50%os intenzitással) száll be 
a beruházás befejezésébe, amely új célt 
kapott, hiszen a Palotásy János Zeneis
kolát szeretnék ott elhelyezni.

Beajánlójában Budai Lóránt pol
gármester elmondta, a napokban tár
gyaltak a vármegye vezetésével és az 
országgyűlési képviselővel az ügy kap
csán, ahol azt kérték, hogy a megvaló
sítás során vegyék figyelembe, hogyan 
alakult menet közben a gazdasági kör
nyezet, mennyire beszűkültek a város 
lehetőségei. A polgármester szavaiból 
kiderült, hogy a vármegye vállalása to
vábbra is él, s bár a város lehetőségei 
beszűkültek, mindenképpen szeretnék 
a beruházást befejezni. A testület tagjai 
vita nélkül fogadták el az előterjesztést, 
amely az alábbi 4 pontot tartalmazta: 

1. A Jászberény Városi Önkor
mányzat Képviselőtestülete (a továb
biakban: Képviselő testület) egyetért 
a Malom épület oktatási célra történő 
hasznosításával konzorciumban a Jász
NagykunSzolnok Megyei Önkor
mányzattal.

2. A Képviselőtestület az 1. pont
ban meghatározott projektben érintett 
Fecskemalom épület hasznosításának 
jövőbeli fő funkcióját a Palotásy János 
Zeneiskola új oktatási épületeként, a 
kialakítandó nagytermet pedig közös 
használatú rendezvényteremként jelöli 
meg.

3. A Képviselőtestület vállalja, 
hogy a projekt fenntartási időszakának 
végéig önszántából az épületet nem ter
heli meg és nem értékesíti.

4. A Képviselőtestület vállalja az 1. 
pontban meghatározott projekt meg
valósításához szükséges önerő biztosítá
sát a mindenkori költségvetése terhére.

A sürgősségi indítvány elfogadását 
követően a tervezett napirend szerint 
folytatta munkáját a testület. A szer
vezeti és működési szabályzat 1es és 
2es függelékét azért kellett módosíta
niuk, mert Bódis Bélával kiegészült a 
testület, aki a Gazdasági és Tulajdonosi  

Bizottság tagja lett, míg Kökény Zsolt a 
Humán, Közrendi és Vallásügyi Bizott
ságba, Faragó Péterné pedig a Közbe
szerzési Bizottságba került. Ők mind
ketten nem képviselői tagjai lettek az 
adott bizottságoknak.  A módosítást 
egyhangúlag fogadták el.

Nem volt vita az önkormányzat 
éves munkarendjének elfogadásakor 
sem. Ebben annyi az újdonság az előző 
évekhez képest, hogy a tervek szerint a 
képviselőtestület nemcsak augusztus
ban, de júliusban sem tart ülést. 

A két ülés között történt tájékoztató 
kapcsán egy kérdés hangzott el. Szat-
mári Anikó kérdezte a polgármestert 
arról a találkozóról, melyen az Electro
lux helyi vezetőivel egyeztetett. Budai 
Lóránt válaszából kiderült, hogy 5 éves 
távlatban a cég nem tervez változást a 
Jászberényben maradt gyártásokkal kap
csolatban, ami jó hír a város számára. 
Egyhangúlag fogadták el a polgármes
ter és az alpolgármester tájékoztatóját, 
ahogy az átruházott hatáskörben hozott 
döntésekről szóló tájékoztatót is. 

Az önkormányzati vagyongazdál
kodásról beszámolók megvitatása során 
Hicsó György, a Szolnok Szakképzési 
Centrum kancellárja egészítette ki a Klap
ka György Szakiskola kapcsán adott tájé
koztatójukat, amely kellett ahhoz, hogy 
azt is elfogadja a testület. Horgosi Zsolt 
a JVV. NZrt. vezérigazgatója pedig azt 
jelezte a testület felé, hogy szükségesnek 
tartják az év során a lakbérek és az üzlet
helyiségek bérleti díjának, külső szakem
ber bevonásával történő ismételt megálla
pítását. 

Februárban már második ülését tartotta 22-én a Jászberény Városi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete. A grémium ezúttal már Bódis Bélával kiegészül-
ve, teljes létszámban kezdte meg a munkáját 15 órakor a városháza emeleti 
tanácstermében. Az ülésen 13 igennel, 2 tartózkodás mellett fogadták el Jász-
berény város 2023. évi költségvetését.
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Kihelyezett pénzügyi 
fogyasztóvédelmi  

tanácsadás  
Jászberényben

Helye: Réz utca 1-3. C épület 1/5.

2023. március 13. 7:30–13:30

Hulladékszállítási tájékoztató
A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. tájékoztatja 
Jászberény város lakosságát és a vállalkozásokat, hogy a kommunális 
hulladékszállítást az alábbiak szerint végzi:

2023. március 15-én (szerda): 
 A szállítás szünetel.
2023. március 18-án (szombat): 
 Jászberény szerdai program szerinti szállítás.
 Jászberény zöldhulladék 2. program szerinti szállítás.

Kérjük a tájékoztatónk szerinti napokon a kukák kihelyezését reggel 6:30 ig.
Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt.

Tájékoztatás Gondosóra 
programról
A Gondosóra program az emberi élet 
minőségét, védelmét és biztonságát 
hivatott szolgálni a kontaktszemélyek 
(családtag, szomszéd, vagy barát, vagy 
szociális gondozó) bevonásával. Része 
a korszerű segélyhívó eszköz, amelyhez 
egy országos lefedettségű távfelügyeleti 
és diszpécser szolgáltatás kapcsolódik.

Segítségkérés esetén a bajban lévő 
felhasználó megnyomja a készülé
kén található gombot. Az eszköz jel
zést küld a Diszpécserközpont felé.  
A Diszpécserközpont felveszi a kap
csolatot a felhasználóval, értékeli a 
helyzetet. Kezdeményezi a segítség
nyújtást, értesíti a megadott kon
taktszemélyt. Indokolt esetben a 
sürgősségi segélyhívó értesítése is 
megtörténhet. A jelzőeszközzel az idős 
ember minden körülmény között ké
pes segítséget kérni. A készülék karon 
vagy nyakban hordva mindig elérhető. 
Díjmentes jelzőeszköz. A programhoz 
alanyi jogon lehet csatlakozni minden 

65. életévét betöltött magyar állam
polgárnak, akik ingyenesen megkap
ják a jelzőeszközt. A készülék haszná
latba vételéhez javasolt olyan segítő 
családtag vagy ismerős regisztrálása, 
akiket az esetleges riasztás során a 
Diszpécserközpont értesíteni tud.
Kapcsolat: Regisztrációs ügyekben 
(Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú 
Nonprofit Kft.
E-mail cím: info@gondosora.hu
Telefonszám: 06/14450080
Munkanapokon 09:00–16:00 óra között
Diszpécserközpont ügyfélszolgálata 
(4iG):
E-mail cím: info@szolgaltatas
gondosora.hu
Telefonszám: 06/1 8806831
HétfőCsütörtök: 9:0017:00, Péntek: 
9:0015:00
A programról további információ  
a www.gondosora.hu oldalon, vagy a 
06 1 445-0080 telefonszámon érhe
tő el.

Egy nap alatt 4 ittas vezető 
vármegyénkben
A vármegyei rendőrök a február 20án 
végrehajtott közlekedésrendészeti el
lenőrzés során 4 ittas vezetőt szűrtek ki 
a forgalomból.

A rendőrök 2023. február 20án 
finn módszeres ellenőrzést tartottak 
JászNagykunSzolnok vármegye több 
településén. A preventív akció az ittas 
gépjárművezetők kiszűrésére, ezáltal a 
közúti közlekedési balesetek megelőzé
sére irányult.

A 6 óra időtartamú akció ideje alatt 
több mint 2000 gépjárművezetőt el
lenőriztek az egyenruhások, melynek 
során 4 sofőrnél mutatott pozitív érté

ket a szonda. A rendőrök nem hunytak 
szemet az általuk észlelt egyéb szabály
sértések és szabályszegések felett sem, 
így 2 járművezetőt figyelmeztettek, 12 
helyszíni bírságot és 11 közigazgatási 
bírságot szabtak ki.  

Az ittas járművezetők forgalom
ból való kiszűrése közös érdek. A 
felelőtlen sofőrök nem csak saját, de 
mások testi épségét és életét is tuda
tosan, vagyis szándékosan veszélyez
tetik. Éppen ezért kollégáink ezen 
irányú ellenőrzéseire folyamatosan 
számítani kell.

 Forrás: police.hu

Tűz volt városunkban 

Kigyulladt egy hatvan négyzetméteres, 
lakatlan családi ház február 24én, pén
tek délután a jászberényi Patkó utcában. 
Az esethez a jászberényi hivatásos és a 
jászárokszállási önkormányzati tűzoltók 

vonultak, akik két vízsugárral avatkoztak 
be, és légzésvédelem mellett behatoltak 
az épületbe, ahol nem találtak senkit. 

 Fotó: Jászárokszállás ÖTP). 
 Forrás: jasz.katasztrofavedelem.hu

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!

Yakuzák filmpremier márciusban a moziban
A SHUHARI című film premier vetíté
se március 31én lesz a jászberényi Lehel 
FilmSzínházban. A film a Yakuzák Sport
egyesület tehetséggondozási folyamatait 
mutatja be, bepillantást engedve az egye
dülálló sportszakmai és szellemi útba. A 
2022. évi amerikai tanulmányút kronoló
giájára készített mozifilm több dramaturgi
ai szálon vezeti végig a nézőt egy varázslatos 
világba. A film üzenete: Bárkiből lehet hős. 
A március 31én 18 órakor kezdődő film
vetítés a film egyik főszereplőjével, Csong 
An Szunim közönségtalálkozójával zárul.



2023. március 2. 3. oldalwww.jku.hu

Márciusi véradások a Jászságban
március 3. péntek
11.0017.00 óra: Jászárokszállás Művelődési Ház (5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1.)
március 6. hétfő
13.0017.00 óra: Jászapáti Pájer Antal Művelődési Ház (5130 Jászapáti, István 
király u. 6.)
március 9. csütörtök
14.0016.30 óra: Jászkisér Művelődési Ház (5137 Jászkisér, Kossuth tér 10.)
március 16. csütörtök
12.0017.00 óra: Jászberény C+C (5100 Jászberény, Szelei út 71.)
március 30. csütörtök
9.3012.30 óra: Jászberény SZSZC Klapka György Technikum és Szakképző 
Iskola (Jászberény, Hatvani út 2.)
14.0016.30 óra: Jászszentandrás Művelődési Ház (5136 Jászszentandrás,  
Rákóczi út 92.)

Jelentkezéshez mindenki hozza magával személyi igazolványát,  
lakcím- és TAJ kártyáját! 

A véradásokra időpont kérésére nincs lehetőség!

Nyugodt légkör, többségében 
egyhangú döntések 
A tíz beszámoló elkészítői közül Ko-
vács Péter, a Jászkerület Nonprofit 
Kft. ügyvezető igazgatója kapott több 
kérdést, melyek a Civil Házzal, a Tou
rinform Irodával és a Nagyvisnyói tá
borral voltak kapcsolatosak. A testület 
15 igennel, egyhangúlag fogadta el a 
beszámolókat. 

Nem volt vita a 2022. évi 
helyiadókról szóló beszámoló kapcsán 
sem. Balogh Béla alpolgármester meg
jegyezte, hogy az anyag azért is fontos, 
mert bizonyos tendenciák kiolvashatók 
belőle. Egyébként pedig a 2023. évi költ
ségvetést is megalapozzák ezek az adatok. 

A legnagyobb érdeklődés azt az 
előterjesztést övezte ezen a napon, 
amelyik Jászberény Városi Önkor
mányzat 2023. évi költségvetési elő
irányzatainak megállapításáról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotá
sáról szólt.

 Ez az egyik, ha nem a legmegha
tározóbb előterjesztés az önkormányzat 
életében. Egy ilyen anyag hosszú ideig 
készül. Az előkészítő munkákat ezúttal 
megzavarta az időközi választás. In
formális üléseken is egyeztetni tudtuk 
korábban ezt a tervezetet, de erre most 
nem volt idő. A tegnapi napon közel 
40 vállalkozóval egyeztettünk a Me
nedzser Klubban, ám így sem szokvá
nyos ez a rendeletünk, hiszen 2019 óta 
rendre új és újabb kihívásokkal kellett 
szembenéznünk – mondta Budai Ló
ránt polgármester.

Balogh Béla alpolgármester részle
tes tájékoztatót adott arról, hogyan vál
tozott a tavalyi évhez képest a bevételi 
és a kiadási oldal. Szavaiból kiderült, 
hogy 100 milliós bevételi plusszal közel 
1 milliárdos kiadási plusz áll szemben. 
A városüzemeltetés, a munkavállalók 
helyzetének biztosítása és a megkezdett 
fejlesztések befejezése élvez prioritást 
minden mással szemben.

 Feszes, átlátható gazdálkodással 
eredményes évet tudunk majd zárni – 
mondta Balogh Béla, aki azt is jelezte, 
arra is lesz lehetőség, hogy az évközi le
hetőségeket figyelembe véve a terveken 
változtassanak. 

Tamás Zoltán a strandfürdő hely
zetére hívta fel a figyelmet, amit szerin
te önmaga a város nem tud megoldani. 
Egyben bölcs döntéseket kívánt a város 
vezetésének. 

Bohárné Bathó Rozália és Szatmári 
Anikó a sportra és a kultúrára tervezett 
támogatás összegét a szükségesnél ala
csonyabbnak ítélte.

– Az élsportra 40 milliót tervez
tünk. Az előző években többszörös 
pénzt kaptak az egyesületek. Nem 
folytatódhat az a rendszer, amit Önök 
működtettek – mondta Bozsik Ferenc.  

 Az elmúlt években túlvállalta ma
gát a sport területén az önkormányzat. 
A sportpályázatokhoz szükséges ren
deletet hamarosan pótoljuk. Kérjük 
majd ehhez az egyesületek véleményé 
is – jelentette ki Balogh Béla, aki a Ma
lomprojekt kapcsán elmondta, az idei 
évben a tervezésre tudnak pénz biztosí
tani a költségvetésből. 

Jászberény város 2023. évi költ
ségvetési rendeletét végül 13 igen és 2 
tartózkodás mellett fogadták el, majd 
szünetet tartottak, mivel megérkezett 
a helyi választási bizottság elnöke, 
dr. Szabó Csaba, hogy a testület 15. 
tagja, Bódis Béla letehesse képviselői 
esküjét. 

Ezt követően elfogadták a 2023
as évre vonatkozó vagyongazdálkodási 
tervet és a 2022. évi közmunkaprogra
mokról szóló tájékoztatót. Utóbbi kap

csán a polgármester megjegyezte, hogy 
szerint ezen a téren 2019 óta nagyot 
léptek előre. 

 A közmunkaprogramban valóban 
értékteremtő munka folyik, de van to
vábbi fejlődési lehetőség is. A homok
tövis értékesítéséből már volt bevétel, s 
önkormányzati intézmények konyháit 
is ellátják zöldségfélékkel – mondta 
Budai Lóránt.

A Jászkerület által 2023ban nyúj
tandó szolgáltatás és a Jász Múzeum 
által 2023ban nyújtandó közmű
velődési alapszolgáltatások tervét is 
elfogadták, majd döntöttek a Jász 
Múzeum igazgatói állására pályázat 
kiírásáról, mivel a jelenlegi igazgató 
megbízatása hamarosan letelik. 

Döntöttek arról, hogy a Jászberé
nyi Ifjúsági Kerekasztal testületi de
legáltjai Budai Lóránt polgármester, 
Bozsik Ferenc képviselő és Hamar 
Katalin, az Ifjúsági Munkacsoport 
tagja lesz. A napirend tárgyalásakor 
szót kapott Barócsi Gábor diákpol
gármester is, aki jelezte, hogy hasznos 
lehet a kerekasztal a fiatalok vélemé
nyének közvetítéséhez. 

Döntöttek az ülésen arról is, hogy a 
város visszalép egy nyertes pályázatától, 
mert időközben a megvalósítás költségei 
jelentősen emelkedtek. Ez a vásártér fej
lesztését, a lengyel piacot érintette volna. 
A megvalósításhoz az önerőt jelentősen 
emelni kellett volna (nyert összeg közel 
78 millió, önerő több mint 72 millió), 

melyet a város nem vállal. Ezzel tizen
egyen értettek egyet, míg hárman tar
tózkodtak a szavazás során, egy képvise
lő pedig nemmel szavazott. 

A napirendek végén az Energiakrí
zis intézkedési terv elfogadásáról dön
töttek egyhangúlag.  

A nyílt ülés zárásaként Bobák Zsolt 
a JP Arénában tartott rendezvények 
után, a környező utcákban (Vásártér 
utca) jelentkező problémák megoldásá
hoz kért segítséget, majd azon társashá
zak közös képviselőjének a helyzetéről 
érdeklődött, ahol az önkormányzat 
többségi tulajdonos. 

Bozsik Ferenc a Pórteleki postával 
kapcsolatban jelezte, hogy várhatóan 
rövidített nyitva tartással (heti 23 nap), 
önkormányzati segítséggel a működés 
biztosított lesz. Egyben megköszönte 
Bódis Béla segítségét ebben az ügyben. 
Egy Tőtevénybe tervezett távközlési 
tárgy telepítésével kapcsolatban is prob
lémát jelzett a képviselő, melynek egyez
tetése során – mint elmondta – lehető
ség van jobb megoldás keresésére.

Ezt követően zárt ülésen foly
tatta munkáját a képviselőtestület, 
melynek február 22i ülése – az előző 
testület üléseihez képest , kiegyen
súlyozott, nyugodt légkörben zajlott.  
A korábbi politikai csatározások, sze
mélyeskedések, beszólások ezúttal nem 
zavarták a munkát. A döntések egykét 
napirend kivételével egyhangúlag szü
lettek meg.  Szántai Tibor

  Folytatás az 1. oldalról  

A 2023. évi költségvetésről
A 2023-as városi költségvetésről szóló elterjesztésből állítottuk össze az alábbi 
anyagot, amelyből a legfontosabb dolgok mindenképpen kiolvashatók. 
A részletekről pedig a következő számunkba tervezünk egy interjút a 
legilletékesebbekkel.

Míg a 202021es években a COVID 
okozta járvány lassította a fejlődé
sünket, addig a tavalyi és az idei évre 
az energiaválság és a rendkívül ma
gas infláció nyomja rá a bélyegét, így 
a 2023. évi költségvetés készítésekor 
sem mondhatjuk azt, hogy „minden 
rendben” van. A 2022. évi költségvetés 
végrehajtása  amit a háromnegyedéves 
gazdálkodásról szóló tájékoztató is meg
erősített, azt mutatta meg, hogy a város 
pénzügyileg kiegyensúlyozottan, gazda
ságilag pedig eredményesen dolgozott.

A 2023as költségvetési év szám
talan determinációval terhelt – elsza
badult és ugrásszerűen megnövekedett 
energiaárak, kamatemelkedésben meg
nyilvánuló romló hitelpiaci kondíciók, 
minimálbéremelés, emelkedő szolida
ritási hozzájárulás, áthúzódó feladatok 
stb. –, ezért az előttünk álló évben még 
inkább szükség lesz az elmúlt években is 
eredményesen alkalmazott megfontolt 
és takarékos gazdálkodás fenntartására.

A 2023. évi önkormányzati gazdál-
kodás alapvető szempontjai:
• A működési egyensúly biztosítása 

kötelező, működési hiány nem ter
vezhető.

• Az önkormányzat számára jogszabá
lyokban előírt kötelező feladatokat 
finanszíroznikell. 

• Az Európai Unió által támogatott 
pályázatok keretében megvalósításra 
kerülő, a már folyamatban lévő beru
házások önerejét biztosítani kell. 

• A 20212027. európai uniós cik
lusban a már megnyitott és a még 
megnyíló pályázati lehetőségekkel az 
önerő függvényében, élni kell. 

• A nem kötelező feladatok  ezen 
belül a civil, a sport, a kulturális 
szervezetek  kiadásait a költségvetés 
teherbíró képességét figyelembevéve, 
megfelelő szempontrendszer alapján 
kell biztosítani.

A 2023. évi költségvetés főbb muta-
tói röviden: 
• A tervezett költségvetés bevételiki

adási oldala több mint 11,4 milliárd 
Ft, amely csaknem 1 milliárd Fttal 
több, mint az elmúlt évben. 

• A működési bevételi költségvetés 8,4 
milliárd, a fejlesztési bevételi költség
vetés 3 milliárd Ft. 

• A működési kiadási költségvetés 7,7 
milliárd, a fejlesztési kiadási költség
vetés 3,7 milliárd Ft. 

• Az év végi költségvetési maradvány 
több mint 1,930 milliárd Ft, amely
ből a fejlesztési költségvetési marad
vány 1,06 milliárd Ft, a működési 
költségvetési maradvány pedig 870 
millió Ft.

• A működési költségvetésen belül 
2,615 milliárd Ft a személyi jut
tatásokra és járulékokra fordított 
előirányzat összege, amely magá
ban foglalja minimálbér és garan
tált bérminimum emelkedés és a 
különböző ágazati béremelések ha
tását is.

• Települési támogatásokra, figyelem
mel az év végi rendelet módosításra, 
illetve a megnövekedett lakossági 
igényekre 88,2 millió Ft került be
tervezésre.

• A közszolgáltatások ellátásában részt
vevő szervezetek, az önkormányzati 
gazdasági társaságok, a civil és egyéb 
szervezetek támogatására 562 millió 
Ftot irányoztunk elő, amely alacso
nyabb a 2022. évitől.

• Beruházásokra, felújításokra 2,9 
milliárd Ftot kívánunk fordítani, 
amelyhez több, mint 676 millió Ft 
önerőt szükséges biztosítani. 

• A tartalékok összege (általános és cél) 
1,1 milliárd Ft. 

• Az Önkormányzat jelenlegi hitelál
lománya több mint 1,5 milliárd Ft, 
amelyhez az önkormányzat további 
hitelt nem kíván felvenni.

Elhunyt Szádvári Gábor
Szomorú hírt kapott szerkesztőségünk. 
Életének 68. évében elhunyt vitéz Szád
vári Gábor János a jászberényi közélet 
jeles személyisége, aki 20062010 között 
önkormányzati képviselőként is dolgo
zott. A Kereszténydemokrata Néppárt 
Jászberényi Szervezetének vezetője is 
volt, s a keresztényjobboldali értékeket 
képviselte egész életében. A városi köz
élet meghatározó személyiségei közé tar
tozott, akit azok is tiszteltek, akik nem 
egy platformot képviseltek vele.

Szádvári Gábor Jászberényben szü
letett és a tanulmányi, valamint a ka
tonasági időt kivéve itt élt, dolgozott. 
Szakképzettségét tekintve okleveles 
mezőgazdasági gépészmérnök volt, 
s hosszú időn át a Szádvári és Társa 
Kft.ben, az Agrodiszkont mezőgaz
dasági szaküzletet vezette feleségével. 
Az önálló vállalkozói tevékenységet 
1992ben kezdte. Két gyermekük szü
letett, akik a Lehel Vezér Gimnázium 
nyolc osztályos tagozatát Jászberény
ben végezték el. 

A közéleti tevékenységet 1990ben 
kezdte, a KDNP JászNagykunSzolnok 
megyében elsőként megalakult helyi 
szervezetének alapító tagja, s egy időben 

annak vezetője is volt. Szülővárosáért 
önkormányzati képviselőként és a me
gyei közgyűlés tagjaként is dolgozott. 
Jászberényben az Oktatási, Közműve
lődési és Kulturális Bizottság tagja, míg 
a megyei közgyűlésben a mezőgazdasági 
bizottság elnöke is volt. Aktív közéle
ti tevékenysége gyorsan ismertté tette, 
sokan, sokféle probléma kapcsán kérték 
segítségét. Jászberény közéletének jeles 
személyisége volt.
Legyen könnyű neki a föld, emlékét 
megőrizzük!

Lelkünkben mély fájdalommal és Isten akaratában megnyugodva tudatjuk 

mindazokkal, akik ismerték, tisztelték és szerették, hogy édesapánk

vitéz Szádvári Gábor János

gazdag életének 68. évében, 2023. február 23án hazatért Teremtőjéhez.

2023. március 6-án, 13 órakor helyezzük örök nyugalomra  

a jászberényi Szent Imre temetőben a római katolikus vallás szertartása szerint.

Lelki üdvéért az engesztelő szentmisét 2023. március 6-án 12 órakor  
a jászberényi Szentkúti templomban (Szentkúti tér 1.) tartjuk.

A jó Isten irgalmában nyugodjék békében!
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Köszönet az önkéntes életmentőknek
Bujdosó Gábor tűzoltó alezredes, a 
Jászberényi Katasztrófavédelmi Kiren
deltség Hatósági Osztályának vezető
je. A tűzvédelmi előírások betartását 
szigorúan megköveteli, következetes, 
határozott, de mindig a segítő szándék 
vezérli. Szakmai munkavégzésén túl a 
Hunor mentőszervezetben is feladatot 
vállalt és folyamatosan, aktívan segíti a 
szervezet béke időszaki, hazai és nem
zetközi gyakorlatainak szervezését és 
végrehajtását. 

Bősze Balázs tűzoltó zászlós, aki 
Jászberényben él és 2017 óta szolgál a 
Hatvani Tűzoltóságon, s a Hunor men
tőszervezet tagja. A Hunor mentőcsa
pattal 17 túlélőt, köztük 3 gyermeket 
mentettek ki a romok alól. A 17 túlélő 
mellett 29 áldozat holttestét is kiemel
ték a romok alól. Emellett mentettek 
kutyát, macskát és papagájt is. 

Szabó Gábor a jászberényi Kutyák
kal az Életért Alapítvány elnöke. Egész 
életét a kutyák kiképzésére, a velük 
való foglalkozásra tette fel a családjá
val együtt. Az ország egyik legnagyobb 
gyakorló, illetve rompályáját hozta lét
re, ahova külföldről is járnak csoportok 
tréningezni. Gogó nevű, 5 éves, német 
juhász és belga juhász keverék kutyá
jával vett részt a mentésben. Gogó 
elsősorban a hazai rendőrségi alkalma
zásokban teljesít szolgálatot, de a terü
letkutató vizsgája mellett romkutató 
vizsgát is tett.  A törökországi beveté
sen munkavégzés közben megsérült, de 
szerencsére sérülése nem volt veszélyes. 
A fertőzésveszély miatt viszont nem tu
dott tovább dolgozni. 

Dr. Mezősi Tamás, a Baráthegyi 
Vakvezető Kutyaiskola vezetője, vala
mint a jászberényi Kutyákkal az Életért 
Alapítvány kiképzője. Tamás négylábú 
társa Trafy, 8 éves labrador, kiképzett 
vakvezető, mozgássérült segítő és ro
hamjelző kutya, valamint vizsgázott 
terápiás kutya. Harmadik munkaköré
ben, romkutatásban, területkeresésben 
és nyomkövetésben is megszerezte a 
legmagasabb nemzetközi minősítést. 

Mező Marcell a Lehel Vezér Gim
názium tanulója, jelenleg érettségijére 
készül. Tizenkilenc évesen a legfiatalabb 
mentőkutyásként utazott Törökország
ban négylábú társával, Blackkel, az 5 éves 
labradorral élete legelső éles bevetésére, 
hogy segítsen a földrengés károsultjain.

Az ünnepségen közreműködtek 
a Palotásy János Zeneiskola fúvósai.  
A rendezvényt állófogadás zárta.

Terveink szerint a jászberényi 
mentőkkel készített interjúinkat a 
BerényCafé online hírportálunkon 
(jku.hu) olvashatják majd. Alábbiakban 
a Bősze Balázzsal készült beszélgetés egy 
részletét olvashatják. A teljes interjú te
hát a BerényCafén található meg.

Nem hétköznapi hősök akik Török-
országban mentették az életeket

– Mikor és hogyan lettél tagja a 
Hunor állami mentőcsapatnak?

– Én úgy kerültem a Hunorba, 
hogy 2012ben meghirdették ennek a 
csapatnak a státuszát és én jelentkez
tem. Pár napon belül már jelezték is, 
hogy egy orvosi, egy pszichológiai, il
letve egy fizikai állapotfelmérőn részt 
kell vennem Budapesten. Ez nekem 
jól sikerült, s ezt követően elkezdő
dött az alapkiképzés, amely több hó
napot vett igénybe és több helyszínen 
zajlott. Miután ezen is sikeresen túl 
voltam, 2012 év végén megtörtént a 
felesketés. Ehhez a csapatnak, mely
nek tagja voltam, teljesítenie kellett 
egy minősítési gyakorlatot. Ezen is 
megfeleltünk, s így lettem végül tagja 
a Hunornak.

– Neked milyen feladatod van a 
csapaton belül?

– Én elsősorban kutatómentőként 
vagyok a csapat tagja. Viszont helyet
tesíthetem a kutatásban irányítási po
zícióban lévő vezetőt, amennyiben az 
szükséges. 

– Korábban volt-e már bevetésetek 
idehaza vagy külföldön? 

– A Hunort több belföldi és kül
földi kisebb káresetnél már bevetették. 
Ilyen volt például az ár és belvíz elle
ni védekezés – Magyarországon végig 
kísérték a dunai árvizet , illetve Hor
vátországban is végzett már a Hunor 
hasonló tevékenységet. Nekem ez volt 
az első, nagy, éles bevetésem.

– Hogyan kaptad a riasztást? Volt 
egy telefon, hogy menni kell? Vállalod, 
nem vállalod a bevetést? Ilyenkor van 
választási lehetősége a csapat tagjá-
nak?

– Azon a februári hétfő reggelen 
a feleségem mondta, hogy földrengés 
volt Törökországban. Ekkor már a Hu
nor szakemberei monitorizálták a hely
zetet, hogy mi is történhetett, s erről 
egy belső csatornán mi is értesültünk. 
Akkor már éreztem, hogy ez több lesz 
számunkra, mint egy puszta hír. Majd 
10 óra 42 perckor jött a berendelő sms, 
hogy 6 órán belül jelenjek meg a Bu
dapest Gazdasági Központban, a Feri
hegyi úton.

– Ott gyülekeztetek, s akkor már 
biztos volt, hogy mentek?

– Az már biztos volt, hogy a Hunor 
útra kel, de még nem volt biztos, hogy 
kik is mennek. Ilyenkor a szükséges 
létszámhoz képest +50%ot rendelnek 
be. Ebben az esetben a terv szerint 50
en mentünk volna és 75 személyt ren
deltek be. Erre azért van szükség, mert 
bármilyen akadályozó tényező esetén 
is – közúti baleset, nincsenek meg a 
védőoltások stb. – biztosítani kell a lét
számot. Szántai Tibor

  Folytatás az 1. oldalról  

Farsang Farka – Télűző 
Mulatság az Ifjúsági Házban
A Dream Team civil szervezet febru-
ár 25-én az Ifjúsági Házba várta az 
ifjakat és szüleiket, ahol a Farsang 
Farka – Télűző Mulatságon vehettek 
részt. A rendezvényre a belépő macs-
ka, illetve kutyaeledel volt, melyet a 
szervezők a Jászberényi Ebrendészeti 
Telep számára gyűjtöttek.

Kenéz Ildikó kreatív foglalkozásán  
a decopage technikával ismerkedhettek 
meg a gyerekek. Mézes Szilvivel farsangi  
mézeskalácsot díszíthettek a lányok és 

a fiúk. Lehetett színezni, de volt arc
festés, csillámtetkó, bébihentergő is. 
Szépen fogyott a fánk és a tea, s volt 
zsákbamacska is. 

Sipos Andrea és kis társulata pedig 
egy színpadi mesejátékba is bevonta 
a gyerekeket, akiknek Vasember ve
zetésével sikerült is, mert volt ám jel
mezverseny is. A három legkreatívabb 
jelmezes pedig a szervezőktől különdí

jat – családi állatkerti belépő, családi 
mozibelépő és vendéglátás a Krusovice 
Étteremben – kapta. A két jelmezes 
gyermek, a Vasember, és az Avatar 
mellett egy felnőtt,  a Szellemirtó anyu 
kapta az  elismerést, majd kiosztották 
a Dream Team által szervezett rajzver
seny díjait is

A délután során a Dream Team 
csapata köszöntötte Bősze Balázst, 
aki a Törökországi földrengés során 
mentést végző állami csapat, a Hunor 
tagjaként végzett életmentő munkát. 
Balázs a Hatvani Tűzoltóságon dol
gozik, de Jászberényben él és család
jával rendszeres résztvevői a Dream 
Team rendezvényeinek. A fényképen 
látható, Mézes Szilvi által készített, 
bekeretezett mézeskalács összeállítást 
vehette át, s mellette nagy tapsot ka
pott a rendezvény résztvevőitől.

A Jászberényi Városi Könyvtárban 
működő Jászsági Népmesepont képvi
selői is meglátogatták a Farsang Farka 
– Télűző Mulatságot, s ha már ott vol
tak, hát meséltek is a gyerekeknek, akik 
nagy örömmel vették ezt.

Nagyszerű délután volt, melynek 
végén a résztvevők és a szervezők is elé
gedetten térhettek haza. Előbbiek jelez
ték, legközelebb is jönnek a következő 

Dream Team programra, míg utóbbi
ak a soksok kutya és macska eledel 
adománynak is örülhettek. Ahogy re
mélhetőleg örülnek majd ennek a Jász
berényi Ebrendészeti Telep kisebb na
gyobb lakói is. 

Mert adni sokszor nagyobb  
élmény, mint kapni! 
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TársasjáTékos nap
március 4. szombat 10 óra
Ismét a vadiúj játékok is kipróbálhatóak lesznek, a játékmesterek, barátaid és 
sok új arc társaságában. Ne hezitálj, ha egy kicsit is csörgedezik játékosok vér 
az ereidben, jó játékok, nevetés, móka és vidámság vár.
Főnix Műhelyház

Dumaszínház
március 7. kedd 19 óra
Mocskos nyelvvel feleselek  Pottyondy Edina önálló estje, ahol elbeszéli 
felnövéstörténetét Mosonmagyaróvártól a szülőszobáig.
Ifjúsági Ház

jászsági ifjú TeheTségek kiálliTás sorozaT 
március 8. szerdán 16 óra
A Lehel Vezér Gimnázium diákjai mutatkoznak be, a Jászsági Ifjú Tehetsé
gek kiállítás sorozat első alkalmával. Köszöntöt mond: dr. Radoszáv Miklós,  
a Csányi Alapítvány operatív igazgatója és Antics István, az LVG igazgatója.  
A tárlatot, Velkeiné Pócz Ilona, művésztanár nyitja meg. Énekével közremű
ködik, Simon Eszter, az LVG diákja.
Déryné 6 Galéria (Csányi Alapítvány Jászsági Közösségi Háza)

Tavaszi jó szó esT
március 8. szerda 17 óra
Az est vendége Tegzes Katalin szerzetes nővér lesz, aki Minden vég egy új 
kezdet! címmel tart előadást. A részvétel ingyenes, a szervezők adományt szí
vesen fogadnak. 
Nagyboldogasszony Katolikus Iskola ebédlője (bejárat a Petőfi utca felől)

a hónap műTárgya
március 8. szerda 17 óra
Néhány, a virtuális térben történt bemutató után, újra a megszokott helyén,  
a Szikra Galériában láthatja az képzőművészet barát közönség, A hónap műtár
gyának választott festményt, és meghallgathatja az ahhoz kapcsolódó érdekes elő
adásokat az alkotóról. Ez alkalommal kortárs művész, Kerekné Mihalik Judit, 
saját  munkáját, Álomlátó című festményét  mutatja be, ami a Galéria Pályázatán, 
2018ban, a zsűri különdíját kapta. Az eseményre való zenei ráhangolódást, a 
Palotásy János Zeneiskola növendékeinek hangszeres játéka teremti meg ismét.
Szikra Galéria

koncerTek a póTkerékben
március 11. szombat 19 óra
Ezen az estén két hardrock csapat ad koncertet, a Chrome Rt és a SenoR 
koncertezik. 
Pótkerék Csárda

150 éves a haTvan – szolnok vasúTvonal 1873 – 2023
március 11. szombat 11 óra
Az első vonat 150 évvel ezelőtt, 1873. március 10én érkezett meg Hatvanból 
Szolnokra. Az évforduló alkalmából a MÁV Rail Tours égisze alatt nosztalgia gőz
vontatású különvonat közlekedik. Az ünnepi szerelvényt műsorral köszöntik az 
útvonalán, és ennek egyik helyszíne a Jászberényi vasútállomás lesz. Kézműves 
foglalkozások és kiadványbemutató vezeti fel a programot, melynek helyszíne a 
váróterem. Az ünnepi nosztalgia különvonat, 11.53kor érkezik, majd ez követő
en délben ünnepi ceremónia kezdődik az állomás épülete előtt, emléktábla ava
tással és koszorúzással. 12:25től ünnepi könyvbemutatót tartanak, majd utána a 
Jász Banda előadását láthatják az érdeklődők. 12:45 az utasok elfoglalják helyüket 
a különvonaton (lehet előre váltani a különleges szerelvényre nosztalgia jegyet!). 
12:53 a különvonat elindul végcélja, a Szolnoki állomás felé.
Vasútállomás épülete és peronja

"aki nem lép egyszerre..."
március 15. szerda 14 óra
Ünnepi tematikus játszóház kicsiknek és nagyoknak, ahol élőszavas mesemon
dás és kézműves tevékenységek részese lehetsz. Az obsitos című népmesét hall
hatjátok és láthatjátok dramatikus játékkal, a kézműves asztalnál nemzeti színű 
karkötőt, virág kokárdát és fakardot is készíthetsz. A rendezvény ingyenes!
Főnix Műhelyház

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

Kulturális mozaik

A Belvárosi Termálfürdő  
egész évben várja!

Pihenje ki a hétköznapok  
fáradalmait a fürdő  
kellemes környezetében! 

Melegedjen fel a szaunában,  
relaxáljon a forró vizes medencékben,  
frissüljön fel egy jóleső masszázstól!

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

Kifejező erejű absztrakt alkotások
SzínTér címmel nyílt kiállítás a 
roomLi a kreatív pont helyiségében 
február 21-én délután, a Budapesti 
Metropolitan Egyetem (METU) és 
a Jászsági Művésztelep közös együtt-
működésében tartott, 2022. évi alko-
tótáborban készült munkákból.

A Jászsági Művésztelep mérföldkövéhez 
érkezett, mert egy olyan hagyományt 
próbálunk újraéleszteni, ami még a 90
es években kezdődött. Bár a hely, az 
ötvös és a zománcművészeti alkotókra 
fókuszált, a társművészetek felé is min
dig nyitott volt – kezdte bevezetőjét 
Sisa Balázs, a művésztelep vezetője. 
Ilyen alkalom volt, amikor a Pécsi főis
koláról építész hallgatók érkeztek alko
tó kurzusokra, több alkalommal is. Ezt 
az egykori jó szokást, az elmúlt nyáron 
felélesztve, a Metropolita Egyetem épí
tész oktatásban résztvevő hallgatói jöt
tek egyhetes táborozásra, melynek ideje 
alatt készítették a most kiállított alkotá
sokat. Közreműködő konzulense volt a 
tábornak Tari Gábor PhD. festőművész, 
egyetemi docens, aki tanácsaival segítet
te az alkotómunkát, így a legilletékesebb 
személyként nyithatta meg a kiállítást.

Tari Gábor elmondta, hogy a Jászsá
gi művésztelepen, gyönyörű természeti 
környezetben, geometrikus, absztrakt 
képeket festettek a résztvevők, és ebből 
is látható, hogy ez alkalommal hiányoz
tak a hagyományos művésztelepi témák. 

De a dolgok változnak, az idők folyamán 
számtalan irányzata lett a kortárs művé
szetnek, benne az építészetnek is. Ilyen 
például a „folding”, a hajtogatás, amikor 
az épület tömege már ilyen, háromszö
ges jellegű a struktúra a legtöbb helyen, 
amiket a tábor alatt is kerestek, kutattak. 
Ezek a fajta formák már megjelentek ne
ves tervező stúdiók belső tereiben. Ezért 
aztán a formanyelv keresését gyakorolták, 
hogyan formáljanak meg valamit, legyen 
az épületbelső vagy külső, lámpatestek, 
bútorok, design elemek. Ezzel a három
szöges, kicsivel szabadabb formavilággal 
keresték ezt a fajta alkotói nyelvet. Kisza
kadva a hétköznapok világából, nyugodt 
és inspiráló közegben dolgozhattak az 
alkotók, ahol saját világukat tudták há

borítatlanul és élményszerűen csinálni. 
A fényeket, az árnyékokat, az irányokat, 
a kompozíciót a természetből lesték el, 
amely absztrakt módon a háttérből inst
ruált. Ezeknek az absztrakt képeknek van 
kifejezőereje, csak itt a kifejezés  az egyen
súlyérzékbe, a ritmikába, az irányoknak a 
dinamikájába, a térhatásban és olyan ele
mekben jelentkezik, amit az ember zene 
hallgatása közben érez. Ezeknek az alko
tásoknak is van érzelmi tartalma – zárta 
gondolatait Tari Gábor, aki reményét 
fejezte ki, hogy módjukban lesz idén is 
termékeny alkotó hetet eltölteni a Jászsá
gi Művésztelepen.

A kiállítás a rommLiban, március 
5ig tekinthető meg, nyitvatartási idő
ben. duka

Fények & Vonalak – Váczi Anna fotókiállítása

Lapzártánkat követően, március 1jén, 
18 órakor Szalai György fotográfus 
nyitja meg a jászberényi Váczi Anna 
fotóiból összeállított kiállítást a Lehel 
FilmSzínházban. A kiállítás április 
16ig, naponta 15 és 22 óra között 
látogatható, díjtalanul. A kiállított ké
pek megvásárolhatók.

Fények, árnyékok, vonalak harmó-
niája 

Fényfüggő vagyok. Ahol fény 
van, ott árnyék is lesz. Kéz a kézben 
járnak, én pedig szenvedélyesen ke
resem őket. Lenyűgöz, ahogy rajzol
nak, ahogy kiemelnek vagy elrejtenek 
részleteket.

Legyen az egy emberi test, arc, 
tárgy vagy egy épület, mindig ezek 
egységének a harmóniáját és kont
rasztját örökítem meg a pillanatban. 
Számomra a művészet leképezni a 
fényt, hogy felfedje árnyékát és a dol
gok szépségét. 

Szeretném megmutatni, amit én lá
tok, és ahogy látom. 2005 óta fotózom, 
hobbinak indult, amiből hamar szere
lem lett, a szerelemből pedig hivatás. 
2009ben végeztem a Práter fényképész 
szakán, azóta is szabadúszó fotográfus
ként dolgozom. Az évek alatt a fotózás 
több területébe is belekóstoltam, jelen
leg az épületek és az emberábrázolás a 
szívem csücske. 6 önálló kiállítást jegy
zek eddig, és 2022ben ért az a megtisz
teltetés, hogy kiállíthattam Nizzában 
is. Munkám során mindig a minőségre 
törekszem, hogy jelenlegi tudásom ma
ximumát nyújtsam. Úgy gondolom, 
élethosszig tartó kapcsolat lesz már a 
miénk a fényképezéssel, tanulom amíg 
csak tudom, alázattal. Váczi Anna

Vizsgakiállítás a Lehel Vezér Gimnáziumban
A Lehel Vezér Gimnázium 10. N osz-
tályának vizsgakiállítás megnyitóját 
tartották, vizuális kultúra tárgyában, 
február 16-án az intézmény könyvtá-
rában.

Sehol az országban nincs máshol vizsga 
vizuális kultúrából, ez is egyfajta leheles 
sajátosság. A diákok 5.10. évfolyamban 
tanulják ezt a tárgyat, így adta magát a 
lehetőség az öt esztendő lezárására. Nem 
újkeletű ez a dolog, mert jó három évti
zeddel ezelőtt Szántai Katalin tanárnő 
ötletéből indult, amit Velkeiné Pócz Ica 
tanárnő vitt tovább és a jelen időben, 
Nagy Tamás tanár úr inspirálja a diáko
kat kézműves tevékenységre. 

Az idők folyamán több száz Nes 
tette már le ezt a vizsgát és a mostani  
10. N osztály tanulói is összerakták az 
iskola folyosó galériájának falaira, egy 
kiállítás anyagát. Itt látható festmény, 
fotomontázs, cérnakép, kutyaház, 

makett, sütemény sütés fényképeken 
megörökített mozzanatai és megannyi 
kreatív alkotás, amit a fiatalok lelkesen 
készítettek. Nagy Tamás tanár úr, érté
kelő szavaiban fogalmazta meg a kiállí

tást megelőző tevékenységek lényegét, 
amit már az ősök rég kitapasztaltak: a 
társadalom bajai orvosolhatók lennének 
a kézművességgel és mindannyian jobb 
emberré válhatunk ezáltal.  dg



2023. március 2. 6. oldal www.jku.hu

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!

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

• 5D UH vizsgálatok • Általános nőgyógyászati szűrések
• Laborvizsgálatok • Terhesgondozás • DOWN szűrés 

• Fájdalommentes intim plasztika
Bejelentkezés előre egyeztetett időpontban!

www.4dszolnok.hu
Szolnok, Szapáry út 31. 1/1.  Tel.: 20/273-81-31

Dr. TÓTH ZOLTÁN szülész-nőgyógyász 
adjunktus

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.

Tervezés, kivitelezés,  
kertépítés

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

AUTOMATA  
ÖNTÖZŐRENDSZEREK

Március 4-én és 11-én (szombat) 

15-től 21 óráig téged is vár  
a Jászberényi Jégpálya!
Korizz pároddal, a családdal,  
barátokkal vagy akár egyedül,  
a jászberényi korcsolyapályán  
biztos jól érzed majd magad,  
hiszen a mozgás öröm!

JÉGRE FEL!JÉGRE FEL!

Igazi igényes blueszene

A klubkoncertek ez évi sorozatát, a 
Bluestone zenekar koncertje nyitotta 
február 24én, a mozi galérián, ahol is
mét összegyűltek az élő hangszeres zene 
kedvelői.

Az egyik törzsvendég, Lukács Tibi 
azt mondta, az világszínvonal, ahogy a 
Blustone zenél, s az ő szavára pedig ad
hatunk. És valóban az volt. Elképesztőn 
remekül zenélt a bluescsapat, minden 

megvolt bennük, ami az együtt zené
léshez kellett. Érezték egymást és ezt 
érzékelte a közönség is. Különféle kor
szakok blues előadóinak számait dobták 
egy kalapba, maguk íze szerint formál
ták, hangszerelték azokat és adták elő 
maximális átéléssel. A hálás hallgatóság 
pedig többször tapsolta vissza, az egye
dire fazonírozott, igényesen előadott 
blues muzsikák előadóit. dg

Borok és bárzongora
A Berényi Borklub vendége volt, febru
ár 17én, három esztendő után ismét, 
Liszkay Misi bácsi. Elbűvölő személyi
ségével, zongorajátékával és Monoszlói 
birtokának boraival hangulatos estet 
varázsolt a Déryné Rendezvényház 
dísztermébe. Az egyedülálló életutat 
bejárt Misi bácsi érdekes történeteket 
mesélt és profi bárzongorista módjára, 

muzsikálva szórakoztatta a Pangyéri
dűlöben termelt különleges vörösbo
rait kostoló, borkedvelő vendégsereget. 

A Balatonfelvidék, Toszkánát idéző 
dűlőin, a Liszkay borászatban nyolcféle 
bor készül, melyek között csak egyet
len fehér és egy rozé található, a többi, 
mondhatnánk eretnek módon, vörös. 

De a terület mediterrán mikroklímáját 
már az ókori rómaiakat is felismerték, 
ahol kiváló vörösborok készültek, a Ká
limedence lankáin termő szőlőből. Misi 
bácsi a kékszőlő visszatelepítéssel a rég
múltat idézi meg és a tájegység gyöngy
szemén Cabernet Franc, Cabernet Franc 
Giulia, Cabernet Sauvignon, Cuvée, 
Merlot, Pinot Noir borokat készítenek.

Egy tüneményes ember, bor bir
tokos világfi, az általa játszott örök
zöld melódiák dallamai, a Liszkay 
Borkúria különleges vörösei, amelyek 
közt nem volt ritka az aranyérmes 
palack sem, harmóniát teremtettek és 
élménnyé tették a borklub  összejöve
telét. duka

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

Lakossági hirdetések felvétele  
a heti újságba  hétfő 16 óráig.

Adja fel 
hirdetését 

a város lapjában!

Leheles diákok tanulmányi sikerei
Az elmúlt hetekben több tanulmányi 
versenyen is nagyszerű eredményeket 
értek el a Lehel Vezér Gimnázium ta
nulói. Egy csokorra való a leheles sike
rekből. 

A Irinyi János Kémiaverseny me
gyei döntőjébe jutottak: Lévai Zita 
Kata, Magoss Anna, Magoss Eszter, 
Demeter-Nagy Dorina, Bíró Zsombor 
és Szabó Máté György (valamennyien a 
9. N tanulói. Felkészítő tanár: Gubáné 
Kaszab Judit.

A megyei döntőt Lévai Zita Kata 
nyerte Bíró Zsombor előtt. Mindket
ten az országos döntőbe kerültek.

Az Irinyi János Kémiaverseny or
szágos döntőjébe jutott Kovács Eszter 
Tamara (10. N). Felkészítő tanára:  
Kiss Beáta.

A Curie Környezetvédelmi Emlék-
verseny megyei döntőbe jutott az is-
kola öt csapata:
1. helyen: Lévai Zita Kata, Papp Flóra 

Rebeka, Tiborcz Zsófia 
2. helyen: Gyetvai Veronika, Magoss 

Anna, Magoss Eszter
4. helyen: Baranyi Lilla, Kovács Noé-

mi, Lipták Anna
6. helyen: Bíró Zsombor, Crespo Ru-

ben, Szabó Máté György
8. helyen: Nagy Liliána, Gyenes Esz-

ter, Szűcs Luca
Valamennyien a 9. N tanulói. Felkészítő 
tanárok: Gubáné Kaszab Judit, Kiss Beáta.

A Curie Kémia Emlékverseny terü
leti döntőjébe jutott (12. helyen holt
versenyben) Lévai Zita Kata. Felkészítő 
tanár: Gubáné Kaszab Judit.

A Várhelyi Ferenc Matematikaver-
seny I. kategóriájában: 
1.  Lévai Zita Kata (9. N) 
2.  Mezei Gréta (9. N)

Felkészítő tanár: Rusvainé Barta Márta.
Várhelyi Ferenc Matematikaverseny 
II. kategóriájában:
3. Béres Luca (10. C)

Felkészítő tanár: Nagyné Kontra Nóra
Várhelyi Ferenc Matematikaverseny 
döntő fordulójában:  
1. Bíró Gergely (12. N) 

Felkészítő tanár: Fekete Judit.
Várhelyi Ferenc Matematikaverseny 
döntő forduló (nem spec tagozat) 
1. Nagy Andor (11. N) 

Az abszolút kategóriában: 1. Nagy  
Andor (11. N)
Felkészítő tanár: Szabóné Gecse Anikó

Farsangoltak a Déryné Rendezvényházban
A jászberényi Asztma Klub és a Kos
suth Népdalkör évek óta szoros ba
rátságot ápol, Ennek jegyében az idei 
farsangot is együtt ünnepelték. A Dé
ryné Rendezvényházban február 15én 
délután tartották a két társaság tagjai 
farsangi bulijukat.

Mindkét csoport tagjai beöltözve, 
jelmezben fogadták egymást. Már ez vi
dámságot nevetésre adott okot. Ezután 
a népdalkör zenés farsangi dalokkal, 
csipkelődő, mókás énekekkel fokozta 
az amúgy is jó hangulatot. Megjelent 
Cicell néni is a mesemondó asszony 
és pajzán mesékkel szórakoztatta a 
hallgatóságot. A délután fénypontja a 
tombolahúzás volt, melyen hasznos és 
kedves ajándékok kerültek kisorsolásra.

A pazarul megterített asztaloknál, 
egészséges italok mellett telt a nap hát
ralevő része. A jó mozgású, fürge nők 
és férfiak tánccal zárták a rendezvényt.
 Soósné Guba Katalin, Mátics Béláné 
 mindkét csoport nevében
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Köszönetet mondok  
mindazoknak, akik 

molnár sánDor 
temetésén részt vettek,  
virágaikkal, koszorúikkal 
fájdalmamat enyhítették.

Szerető felesége

Emlékezés
inges sánDor (1943-2017)

halálának 6. évfordulójára

„Csillagok közt élsz, 
nem vagy már velünk,
de mi még mindig 
ugyanúgy szeretünk.”

Szerető feleséged  
és családod

Köszönetünket fejezzük
ki mindazoknak, akik 

hornyák jánosné,
kisnémeT rozália 

(1930-2023) 
temetésén megjelentek és 
virágaikkal, koszorúikkal  
fájdalmunkat enyhítették.

A Gyászoló Család

Köszönetünket fejezzük ki, 
rokonainknak, ismerőseinknek, 

akik szeretett édesanyánk 

harsányi ferencné
szül.: Csirke Erzsébet

(1941-2023) 
temetésén megjelentek, 
virágaikkal, koszorúikkal 
mély fájdalmunkban 
osztoztak.

Gyászoló gyerekei

A kerti vetőmagvakról
A tél vége felé vagy korán tavasszal az 
üzletek polcain megjelennek  a vető
magvak. A legtöbbje a virág megpor
zása után megért vetőmagból kerül a 
földbe. Kivéve a vegetatív szaporító
anyagúakat. Ezek között az ismerteb
bek: fokhagyma és a burgonya. Utób
binak termesztése során gyakran érte 
kellemetlen meglepetés a termelőket. 
Legtöbbször vírus okozta megbete
gedés miatt is volt gyakran jelentős 
terméskiesés. A magyar szabvány egy
kor kevés vírusos burgonyaszaporító 
anyag fertőzöttséget is megengedett. 
Fémzároltként került forgalomba 
utántermesztett (ÚT2). Lényeges vál
tozást a minigumó jelentette, mert ez 
teljesen vírusmentes és még továbbsza
porítható is néhány évig. Ma már van 
több vírustűrő burgonyafajta. 

A régebbi időkben a házikertekben 
megtermeltek sokféle kerti magot (pl. pet
rezselyem, sárgarépa, saláta, borsó, stb.). 
Ezeket úgy újították fel. hogy vásárolt 
fémzárolt magot vetettek, majd a szaporu
latát ültették tovább. Az öntermékenyülő 
zöldségféléket elődeink éveken át termel
ték. Ilyen volt a borsó, a bab és néhány 
virágszaporító anyag (Dália gumók), vagy 
a tőosztással szaporítható Krizantén. 

A jászberényi nagyüzemekben je
lentős vetőmagtermelés volt, főként 
borsóból és lucernamagból. A borsót 
a cséplés után gyorsan gázosítani kell 
zsizsik ellen. Ennek gázkamrája jól 
látható a 31es út körforgalma előtt, 
melyben időnként hajléktalanok húz
zák meg magukat.

Jászberényben ma már a magángaz
daságokban nincs kertimag termelés. 
A Szolnokon lévő magtisztító eme
letes épülete is leromlott állapotban, 
üresen áll. Ez még a vonaton utazva is 
látható. A megdrágult, korábban olcsó 
 vetőmagvakvak miatt költségesebb 
lett a házikerti zöldségfélék termelése. 
Ha még a szavatossági idő lehetővé te
szi, el kell vetni az előző évekből meg
maradt, ép, egészséges vetőmagvakat.  
A csomagoló burkolatokon fel van 
tüntetve, hogy az EUs szabályoknak 
és szabványoknak megfelel, s legfonto
sabb termesztési tudnívalókat rajzokon 
szemléltetik is. 

Bővebb termesztési ismereteket 
meg lehet szerezni szakkönyvekből, 
és elektronikus úton az internet
ről, vagy az idősebb korosztályt kell 

megkérdezni. Egy példa: mennyi 
középhosszú tenyészidejű sárgarépa 
várható 10 m2en? A válasz 1015 
kg. Vagy ne kerüljön egymás mel
lé különböző permetezést igénylő 
zöldségféle sem. Az is fontos, hogy 
burgonya vetőgumót érdemes mele
gebb, világos helyen előcsíráztatni. 
Részben mert ez korábbi szedést tesz 
majd lehetővé. A cérnacsírás, beteg 
gumó pedig ne kerüljön elvetésre.  
A házikertben termelt zöldségfélék 
egyrészt sikerélményt jelentenek, 
másrészt hasznos elfoglaltságot is, 
ugyanakkor jelentős kiadások is meg
takaríthatók.

 Szegedi Szilveszter 
 kertészmérnök

Az Angyalkert Óvoda első ovigálája
Igazán jó hanglatú műsor kerekedett 
2023. február 10én a Jászberényi 
Nagyboldogasszony Katolikus Iskola 
sportcsarnokában, ahol az Angyalkert 
tagóvodájuk ovigáláját első alkalommal 
rendezték meg. Több mint ötszázan ér
keztek e prominens rendezvényre. Kis 
Istvánné az Angyalkert Óvoda vezetője 
köszöntötte a megjelenteket, majd De-
meter Sándor igazgató úr nyitotta meg 
a Gálaműsort.

Kicsik, nagyok, óvodások, iskolá
sok, zeneiskolások, szülők, nagyszülők, 
óvodai dolgozók váltogatták egymást 
különlegesebbnél – különlegesebb pro
dukciójukkal a színpadon. Egy biztos: 
mindenkinek volt kötődése az Angyal
kert Óvodához, legyen ő jelenlegi óvo
dás, vagy már nagyboldogos iskolás, 
illetve zeneiskolás diák. 

A rendezvény a jelenlegi nagycso
portos gyermekek köszöntőjével és 
táncával indult, ezt követte a zeneis
kolások művészi műsora. A második 
„blokkban” iskolánk Mazsorett cso
portja kapott helyet, egy látványos ko
reográfiával. Ők a Margaréták, Bagó 
– Sinkovics Ágnes tanárnő vezetésével. 
Őket a ritmikus sportgimnasztiká
ban tehetséges leányok: Hajdú Gréta 
Anna, Gábor Laura, és Nagy Petra 
követték.

Majd az óvodai csoportok bemu
tatója (Csillag, Holdacska, Napocska, 
Felhőcske) változatos, színes, örömteli 
pillanatokkal örvendeztette meg a szülő
ket, nagyszülőket, vendégeket egyaránt. 
Az óvodások után a Dance Fitness SE 
három kiváló táncosa lépett színpadra: 
Illés Luca, Török Eliza, Kaszab Norina.

A műsor forgatagában tovább 
lépve a Lehel Melody Tánccsoport 
Egyesület szemet gyönyörködtető 2 
párosát láthattuk a színpadon, Mol-
nár Anna vezetésével. Az elegáns 
táncospárok: Csertán Luca – Szécsi 

Szabolcs, valamint Pócz Noémi –  
Pethő Tamás. Majd szülői „sztárfel
lépők” váltották egymást. Volt itt ”Ki 
ez a lány”?, Jeruzsálemből jöttünk, 

Reptér, ABBA válogatás. A fergeteges 
hangulat megteremtését mind a 4 cso
portunk szülői közössége teljes erőbe
dobással, látványos, lelkes táncokkal 
valósította meg, méltán nagy sikerrel. 

A műsor vége felé közeledve az 
Angyalkert Óvoda teljes kollektívá
ja, háromféle stílusú műsort adott 
elő. We Will Rock You, Zi – zi la
bor, és Padödő. Óriási tapssal ju
talmazta lelkesedésüket, munká
jukat a közönség. A rendezvényt a 
„Generációk tánca” zárta, melyben 
leendő óvodás, óvodás, általános is
kolás, szülő, nagyszülő együtt ropta a  

táncot kolompos, mezőségi, és jász
sági dallamokra. 

Ez egy méltó befejezése volt az GÁ
LAMŰSORNAK, melyben a kisgyer
mektől a nagyszülőig minden korosz
tály képviseltette magát a színpadon. 

Öröm volt látni egyegy családi gene
ráció közös produkcióját, együttlétét, 
boldog táncát, Dudás Dániel és Dudás-
né Mosóczi Lívia koreográfiája alapján.

Az összetartozást hirdető Gálamű
sor végén Kis Istvánné az Angyalkert 
Óvoda vezetője, e nagyszabású Gá
laműsor szervezője egy kötetlen be
szélgetésre, terített asztal mellé várta 
a rendezvény valamennyi részvevőjét, 
mely a szülők aktív részvételével, támo
gatásával valósulhatott meg. Az est zá
rásaként sokan örömmel térhettek haza 
egyegy megnyert tombolatárggyal.

A gálaest hangulata, sikere remél
hetőleg arra ösztönzi a szervezőket, 
hogy ez egy hagyományteremtő kez
deményezés legyen. Végezetül nagy 
köszönettel tartozunk minden segítő

nek, támogatónak, felajánlónak, akik 
a rendezvény előkészületeiben, lebo
nyolításában segítettek, velünk voltak.  
A gála bevételét az Angyalkert Jászberé
nyi Óvoda Alapítvány céljaira kívánjuk 
fordítani. Kelemen Csilla

Dsida Jenő: Temetőben
Köröttem csend  és temető.

Csak néha suttog valami,
csak néha lehet hallani:

ez ő, ez ő, ez ő! 
Azután minden újra csendes,

és álmodik a temető.
Én hajtott fővel ballagok,

s a néma árnyak szembe jönnek,
s a sírkeresztek rám köszönnek,

és mind az igazi Nagyok 
Én, a halottak ismerőse,

révedő szemmel ballagok.
Utánam huhog a Jövő,

a Múlt, Jelen, a sok kereszt,
s az árnyak kara zúgni kezd:

ez ő, ez ő, ez ő! 
Azután minden újra csendes,

és álmodik a temető.

 1924. augusztus 31.

Az Albatrosz Fogyatékkal Élők Nappali Ellàtàsának farsangi zsúrját Balogh 
Fáni és Édesanyja, Katalin támogatta farsangi fánkkal és házi baracklek-
várral. Seres Tünde és párja bundás almát készített, Kiscsatári Csilla pedig 
csillámtetkóval lepte meg a fiatalokat, akik ezúton is köszönik nekik a nagy-
szerű élményt. 
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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 815, szerdán 1218 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; Közterületfel
ügyelet: 06-57/505-752; Hulladékdíj számlázás: 06-57/411-651; Hul 
ladékszállítás: 06-57/411-933, 06-57/411-643.

Egészségügyi ügyeletek

március 2. csütörtök
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly út 14. 
Tel.: 405667
március 3. péntek
Thököly Gyógyszertár
március 4. szombat
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út 10.
Tel.: 410834
március 5. vasárnap
Mérleg Gyógyszertár
március 6. hétfő
Szentháromság Patika
Jb., Lehel vezér tér 16.
Tel.: 502635
március 7. kedd
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth L. út 92. 
Tel.: 411568
március 8. szerda
Mérleg Gyógyszertár

március 9. csütörtök
PatikaPlus (Tesco)
Tel.: 506930

március 10. péntek
Thököly Gyógyszertár

március 11. szombat
PatikaPlus (Tesco)

március 12. vasárnap
Thököly Gyógyszertár

március 13. hétfő
Thököly Gyógyszertár

március 14. kedd
Szentháromság Patika

március 15. szerda
Kossuth Gyógyszertár

március 16. csütörtök
Mérleg Gyógyszertár

március 17. péntek
PatikaPlus (Tesco)

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

Berénycafé Facebook oldalunkon továbbra is megtalálják!

03.03.  PÉNTEK 9 °C  |  2°C

03. 05.  VASÁRNAP 8 °C  |  0°C

03. 07.  KEDD 8 °C  |  1°C

03. 04. SZOMBAT 10 °C  |  -2°C

03. 06.  HÉTFŐ 7 °C  |  0°C

03. 08.  SZERDA 8 °C  |  1°C

03. 02.  
CSÜTÖRTÖK

Forrás: idokep.hu

11°C | -2°C

mb. főszerkesztő: Szántai Tibor
Telefon: 0620/2837930, email: esztibor@gmail.com

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

Email: berenyiujsag@gmail.com  |  Hirdetések: 0630/6511098
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:TutiPeso Kft. Tel.: 0657/501480
Megjelenik kéthetente 11.500 példányban.

Röplabda
Az NB Ies női bajnokság 14. és 15. 
fordulójában is hazai pályán fogadta 
aktuális ellenfelét a Jászberény VT. A 
tabellán közvetlenül előtte álló DSZC
Eötvös DSE ellen nem sikerült a 
pontszerzés, mivel a vendégek 31re 
diadalmaskodtak a Bercsényi Játék
csarnokban. Az UTE U21 ellen nagy 
küzdelemben egy pontot szerzett a 
Demecsapat, miután a döntő szettet 
a legkisebb különbséggel veszítette el, 
s így a lilafehérek nyerték a találkozót 
32re.

A Jászberény VT 15 forduló után 
4 ponttal a 12 csapatos NB I utolsó 
helyén áll.

16. forduló – március 3.
17.00 óra JVT – Békéscsabai Röp

labda SE

Kosárlabda
A férfi NB I/B piros csoportjának 21. 
fordulójában a JKSE csapata az Óbu
dai Kaszásokat fogadta. A találkozón 
érvényesült a papírforma, Miljan Rakic 
legénysége 9280ra diadalmaskodott. 
Az együttes másik, egy korábbról elha
lasztott mérkőzését a DEAC U21 ellen 
ismét elhalasztották, azt majd március 
végén pótolják majd, Így a JKSE egy 
mérkőzéssel kevesebbet játszva jelenleg 
6. a tabellán.

22. forduló – március 4.
18.00 óra: Veszprémi Kosárlabda 

KLUB – JKSE
23. forduló – március 11.
17.00 óra: JKSE – NKA Pécs
Időközben kisorsolták a Hepp 

Kupa elődöntőinek párosítását is.  
A JKSE a MAFC, a PVSKVEOLIA a 
BKG Príma Akadémia ellen mérkőzik 
majd a döntőbe jutásért. 

Labdarúgás
Az NB III Keleticsoportjának 22. 
fordulójában hazai pályán, a 23. for
dulóban idegenben kapott ki egyaránt 
30ra a JFC együttese. A tiszafüredi
ek elleni megyei rangadón a Jászberé
nyi Városi Stadionban sem volt esélye 
a pontszerzésre a csapatnak, míg Sé
nyőn 10 után a találkozó utolsó per
ceiben kapott két gólt a gárda.  A JFC 
jelenleg az utolsó előtti, 19. helyen áll 
16 ponttal. A még bennmaradó csa
pattal szemben már 11 pont a mieink 
hátránya.

24. forduló – március 5.
14.00 óra: JFC – Karcagi SE
25. forduló – március 12. 
14.00 óra: BKV Előre  JFC

Futsal
Az NB IIes nőii bajnokság Keleticso
portjában a Tehetség SE csapata a 10. 
fordulóban nagyszerű sikert ért el Eger
ben. A közvetlen vetélytársnak számító 
egriek ellen 83ra nyertek városunk 
lányai. Ádám Réka hétszer (!) talált az 
ellenfél kapujába, s szerzett egy talála
tot Pintér Petra is. A TSE együttese a 
vesztett pontok alapján már második 
a tabellán. A lányok leközelebb április 
2án, hazai környezetben fogadják majd 
a Borsod Sport Klub csapatát.

Jégkorong
Az Andersen Liga negyeddöntőjé
ben az alapszakasz nyolcadik Lehel 
HC U21 az első UNI Győri ETO 
HC csapatával mérkőzött meg. A két 
győzelemig tartó páros mérkőzésen 
Hetler Ádám fiai alaposan megnehe
zítették esélyesebb ellenfelük dolgát, 
de a papírformának megfelelően 
a győriek jutottak az elődöntőbe. 
Győrben 50ra, Jászberényben 52
re győzött az ETO HC.

Országos 10. a Bercsényi csapata
Zalaegerszegen, a Zalakerámia Sport és 
Rendezvénycsarnokban rendezték meg 
február 1719. között a IV. korcsoportos 
fiú Futsal Diákolimpia országos döntő
jét, ahol a jászberényi Bercsényi Miklós 
Általános Iskola csapata is pályára léphe
tett. A rendkívül erős, 12es mezőnyben 
végül a Kiss Attila által felkészített gár
da a 10. helyet szerezte meg.

Mint később kiderült, nem volt 
szerencséje a csoportbeosztással a 
Bercsényi csapatának, hiszen az ezüst
érmes szombathelyiekkel és a bronz
érmes siófokiakkal került egy hár
masba. Majd a keresztjáték során a 
végső győztes budapestiekkel kellett 
megmérkőznie a többieknél 12 évvel 
fiatalabb játékosokból álló bercsényi
seknek.

A csoportmérkőzések során a fiúk 
tisztesen helyt álltak a siófokiak (14), 
majd a szombathelyiek ellen is (16), 
de nem tudták megakadályozni el
lenfeleik sikerét. A keresztjáték során 
a tornagyőztes budapestiek ellen sem 
volt esély a győzelemre (06). A 912. 

helyért folyó rájátszás során viszont a 
nagykanizsaiak ellen egy gól nélküli 
döntetlent követően a büntetőket a 
mieink rúgták jobban (43) és a 910. 
helyért a győriekkel játszhattak. Izgal
mas, jó mérkőzésen végül az ellenfél 
diadalmaskodott 42re, s ez a bercsé
nyisek számára a 10. helyet jelentette 
az országos döntőben. 

Mielőtt még valaki legyintene, 
hogy csak tizedik lett a Bercsényi, a 
futsall diákolimpián több mint 600 
csapat indult harcba a végső sikerért 
és a helyezésekért. A bercsényisek fia
tal csapata minden dicséretet megér
demel, hogy az ország legjobb 12 csa
pata közé került. Jövőre pedig, a most 
megszerzett tapasztalatok birtokában 
még szebb eredményre is képes lehet a 
társaság.

A Bercsényi csapata: Nagy Péter, 
Járomi Zalán, Maszlag-Csáki Dávid, 
Rácz Mihály, Vincze Zoárd, Göcző 
Gergő, Bacher Konrád, Bathó Bálint, 
Kuli Kevin, Borbás Máté, Kovács Ger-
gely Csanád. Testnevelő: Kiss Attila

Középiskolások „Jégre fel!”
A Szolnoki SZC Klapka György Tech
nikum és Szakképző Iskola immár har
madik alkalommal rendezte meg febru
ár 23án, középiskolás diákjai számára, a 
“Jégre fel!” jeges sport vetélkedőt, ez al
kalommal a Jászberényi Jégcsarnokban.

A korcsolyás megmérettetésen 
tíz középiskola csapata versengett. A 
Szolnoki SZC középiskolái közül: a 
helybéli Klapka György Technikum 
és Szakképző Iskola mellett Szol
nokról a Jendrassik György Gépipari 
Technikum, a Baross Gábor Műsza
ki Technikum és Szakképző Iskola, 
a Pálfy Vízügyi Technikum, továbbá 
a Kereskedelmi és Vendéglátóipari 
Technikum és Szakképző Iskola ta
nulói mérkőztek meg egymással. Ha 
már helyben rendezték a téli sportese
ményt, meghívták a város középisko
láit is, melyek közül jelen volt a Le
hel Vezér Gimnázium, a Szent István 
Sport Általános Iskola és Gimnázium, 
két csapattal, a Terplán Zénó Kolping 
Technikum Gimnázium és Szakképző 
Iskola, valamint a Szent József Katoli
kus Elektronikai Technikum Gimná
zium és Kollégium. 

A jégen tíz játékos ügyességi feladatot 
kellett teljesíteni a csapatoknak sorver
seny formájában, egyénileg, párosban, de 
akadt, amit csapatosan. Sebesen siklot
tak a versenyzők a pengéken, miközben 
volt, hogy jégkorongot vezettek ütővel, 
a fordítónál célba dobtak labdával, vagy 
éppen karikát akasztottak egy póznára.  
A közel kétórás vetélkedő jó hangulat
ban telt, a diákok élvezettel és elszántan 
teljesítették a feladatokat, valamennyien 
lelkesen dolgoztak közösségükért. 

Az eredményhirdetésen aztán kiderült, 
a Lehel Vezér Gimnázium csapata végzett 
az első helyen, második a Szent István 
Sport Általános Iskola és Gimnázium 2. 
csapata, harmadik helyezett pedig a Szent 
József Katolikus Elektronikai Technikum 
Gimnázium és Kollégium csapata lett. A 
Szakképzési Centrum iskolái közül a Klap
ka csapata végzett az élen, akik egyébként 
az összesítésben a negyedik helyen zártak. 
A szervezők ezúton is köszönik az iskolák 
testnevelőinek aktív részvételét a rendezvé
nyen, valamint a város önkormányzatának 
és a JVV NZrt.nek az esemény helyszíné
nek biztosítását. A sikeres téli diáksportese
ményt 2024ben újra szeretnék megren
dezni. Azaz, jövőre is “Jégre fel!”


