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Meghódították Amerikát
Az Amerikai Egyesült Államok Ohaio 
államában, Columbusban megren-
dezett Arnold Classicon nagyszerűen 
szerepelt Bordás Dorina és edzője Deli 
Tamás. Dorina a női mezőny verse-
nyében a második helyet szerezte meg, 
míg Deli Tamás négy év elteltével ismét 
aranyérmet szerzett a férfi középsúlyú 
(-95 kg) kategóriában.

A hagyományos jakut erősport-
ban Deli Tamás neve már jól csengett 
az amerikai szervezők előtt is, míg a 
jászberényi strongwoman, Bordás Do-
rina élete első nagy bothúzó versenyé-
re utazott az Egyesült Államokba. A 
hölgyeknél egy súlycsoportba vonták 
össze az indulókat, mert voltak, akik 

vízumproblémák miatt nem tudtak e 
versenyre elutazni.

Dorinára a döntőben a kirgíz, 
többszörös világbajnok várt, aki szá-
mára is legyőzhetetlen volt. Egyelőre 
legalábbis, hiszen Dorina hazaérkezése 
után úgy nyilatkozott, hogy nagyon 
megszerette a felkészülés során ezt a 
szakágat, s nem szeretné abbahagyni. 
Célja pedig nem lehet más, mint a do-
bogó legfelső fokát megcélozni. 

Miközben olvasóink nevében is 
gratulálunk a két nagyszerű sportem-
ber sikeréhez, Dorinának azt is kíván-
juk, hogy teljesüljön álma, s egyszer 
bothúzásban is felállhasson a dobogó 
legmagasabb fokára!

Jótékonysági 
hangverseny

A törökországi földrengés káro-
sultjainak javára, Johann Sebasti-
an Bach születésnapja alkalmából 
a Palotásy János Zeneiskola mű-
vésztanárai és növendékei már-
cius 21-én, kedden 17 órától 
jótékonysági hangversenyt adnak 
a jászberényi Református Temp-
lomban (Thököly út 15. sz.)
A belépés díjtalan, adományaikat 
a Református Egyház juttatja el a 
rászorulóknak. 
A hangversenyre minden érdeklő-
dőt szeretettel várnak!

150 éves a Hatvan – Szolnok vasútvonal
A 150 éves Hatvan – Szolnok vas-
útvonalat ünnepelték március 11-
én, szombaton Hatvanban, Jászbe-
rényben és Szolnokon. Az ünnepi 
különvonat 11.53 órakor érkezett a 
jászberényi vasútállomásra, ahol a 
kellemetlen hideg szél ellenére több 
százan várták a füstös gőzös által hú-
zott szerelvényt.

Az állomás épületében kézműves fog-
lalkozás várta a gyerekeket, míg a fel-
nőttek az ünnepi eseményre megjelent 
könyvvel ismerkedhettek meg. Az izga-
lom egyre fokozódott, ahogy közeledett 
a különvonat érkezésének időpontja. A 
nosztalgiavonat a 3-as vágányra érke-
zett, s utasait integető sokaság várta. 

Az ünnepi program keretében 
elsőkánt Budai Lóránt polgármester, 
majd Pócs János országgyűlési képvise-
lő és dr. Pafféri Zoltán, a MÁV Zrt. 
elnök vezérigazgatója.

- Ünnepi köszöntőmben a múltat, 
a jelent és a jövőt kívánom egybe for-
rasztani. A krónikákból tudjuk, hogy 
már az 1850-es években is felmerült 
ennek a vasútvonalnak a megépítése, 
ám ahogy ma, úgy akkor sem ment 
minden könnyen. Sipos Orbán, akkor 
országgyűlési képviselő 1865-ben ka-
rolta fel a vasút megépítésének ügyét. 
Akkor csak Ceglédig akarták megépí-
teni a vonalat, de Sipos Orbán vezeté-
sével egy 120 fős delegáció utazott Bu-
dapestre, hogy a döntéshozókat jobb 

belátásra bírja. Ez sikerült is. Azaz az 
összefogás eredményes volt, s erre kell 
napjainkban is törekednünk. Ennek 
eredménye, hogy a vasútállomás kör-
nyékét sikerült megújítanunk. Remé-
lem, hogy ez a fejlesztés nem áll meg, s 
az állomás épületének felújítására is sor 
kerülhet – mondta Budai Lóránt, aki 
megköszönte, hogy e jeles napon ilyen 
sokan megjelentek az ünnepségen. 

- Meggyőződésből vallom, hogy 
aki az elmúlt 150 évben a vonatközle-
kedést választotta, az a biztonságos és 
gyors közlekedés mellett döntött. Aki 
vonaton közlekedik, az a települések 
közötti tájat, annak szépségét úgy cso-
dálhatja meg, amit autóval közleked-
ve, vagy turistaként soha nem tehet 

meg. Manapság az évszázad vasútfej-
lesztésének idejét éljük. Jó volt most 
látni a gőzmozdonyt, de ma már mo-
dern mozdonyok és luxuskocsik közle-
kednek a települések között. Mindezt 
kiegészíti az a soha nem látott lehető-
ség, melyet a diákoknak és a munkába 
járóknak biztosít a kormány. Tiszte-
lettel és főhajtással tartozunk a MÁV 
mindenkori dolgozóinak, akik a szó 
legszorosabb értelmében szolgálatot 
végeznek értünk, utazókért – mondta 
Pócs János.

Dr. Pafféri Zoltán a MÁV Volán-
csoport 57 ezer munkavállalója nevé-
ben köszöntötte az ünnepségen meg-
jelenteket. 

A márciusi ifjak és Petőfi Sándor ünnepén
Az ország minden településen ün-
nepségeket tartottak az 1848/1849-
es magyar forradalom és tiszteletére 
március 15-én, ahol megemlékez-
tek Petőfi Sándor születésének 200. 
évfordulójáról is. Városunkban az 
ünnepség már egy nappal korábban 
megkezdődött, hiszen március 14-én 
a Jászkerület Nonprofit Kft. sajtóreg-
gelin fogadta a helyi média képvise-
lőit. 

– A COVID-19 világjárvány miatt 
az elmúlt években elmaradt ez a ren-
dezvény, ám annak elmúltával szeret-
nénk a hagyományt ismét felelevení-
teni – kezdte köszöntőjét a roomli 
kereatív pontban tartott ünnepségen 
Kovács Péter, a Jászkerület ügyvezető-
je, akinek szavaiból kiderült, hogy a 
sajtónak milyen nagy feladata is van 
napjainkban is. 

A sajtóreggelin megjelent Budai 
Lóránt polgármester és Balogh Béla al-
polgármester, hogy ezzel is jelezzék, a 
médiának fontos szerepe, feladata van 
Jászberényben is. Március 15-e egyéb-
ként 1990 óta a sajtószabadság, vagyis 
a Magyar Sajtó Napja. 

Ugyanezen a napon, tehát március 
14-én tartották az iskolai ünnepsége-
ket. A Lehel Vezér Gimnáziumé az If-
júsági Házban volt, ott készült a mellé-
kelt fotónk is. 

Mivel az ünnep napja lapunk 

megjelenését is befolyásolta annyi-
ban, hogy nem szerdán, hanem már 
kedden el kellett készíteni a csütörtö-
kön megjelenő lapszámot, így az ese-
ményekről nem tudunk múltidőben 
beszámolni. 

Az viszont már az ünnep előtti 
napon kiderült, hogy másnap az idő-

járási előrejelzések miatt nem a sza-
badban, hanem az Ifjúsági Házban 
rendezték meg a városi ünnepséget, 
melyet Petőfi szava zengett címmel a 
Szent István Sport Általános Iskola és 
Gimnázium tanulói adtak elő. Kap-
csolódó program volt a Főnix Fészek 
Műhelyházban az Aki nem lép egy-

szerre tematikus játszóház a Csűrdön-
gölő Kultúrális Egyesület közremű-
ködésével. A Lehel Film-Színházban 
pedig ingyenesen megtekinthető volt 
a Szirmok, virágok, koszorúk című 
magyar játékfilm. A korábbi években 
megszokott helyeken pedig ezúttal is 
volt koszorúzás. 
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Tájékoztatás a 2023. évre fizetendő 
adókról és egyéb kötelezettségekről

Tisztelt Adózók!
Jászberény Város Önkormányzati Adóhatósága a fizetésre kötelezettek részére 
március 15-ig megküldte a 2023. évi adószámla kivonatokat. Ezeket a levele-
ket a vállalkozói tevékenységet nem végző magánszemélyek postán keresztül 
csekkel együtt, míg a vállalkozók elektronikus számlalevélként kaptak meg.

A 2023. évi adófizetési határidők: MÁRCIUS 15. és SZEPTEMBER 15.
Akik még nem teljesítették a fizetési kötelezettségüket, azok elektronikusan az 
E-önkormányzati portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) ügyfélka-
pus belépéssel vagy személyesen a Rákóczi út 42-44. szám alatti irodánkban 
tájékozódhatnak a számláik egyenlegeiről.
A fizetési kötelezettség pótolható utalással, az OHP felületéről indított elekt-
ronikus fizetéssel, ügyfélszolgálatunkon POS terminálon keresztüli bankkár-
tyás fizetéssel vagy magánszemélyek esetében sárga csekken keresztül.

A munkatársaink készséggel állnak az Önök rendelkezésére a Rákóczi 
út 42-44. szám alatt, hétfői, szerdai napokon: 8.00-12.00 és 13.00-16.00 
óráig, pénteken: 8.00-12.00 óráig. Március 16-án egésznapos ügyfélfoga-
dással segítjük az Adózókat az adókötelezettségek teljesítésében.

További információk az 57/505-711 telefonszámon és a Jászberény Város 
honlapján érhetők el a www.jaszbereny.hu/Városháza/Osztályok/Gazdasági 
Osztály/Adóigazgatási Iroda-Adóügyek menüpont alatt.

 Jászberény Városi Polgármesteri Hivatal
 Önkormányzati Adóhatósága

Tájékoztató a kültéri munkavégzéshez 
köthető üzemzavarokról és 

megelőzésük módjáról 
Beköszöntött a tavasz és ezzel egyidőben, megkezdődnek a kültéri mun-
kák a kertekben, a földeken és a közterületeken egyaránt. Az esetlegesen 
nem kellő odafigyeléssel végzett munkákkal azonban megnő a gázveze-
tékek, és a villamos vezetékek megsértésének, rongálásának kockázata is, 
ami akár balesetveszélyes helyzetet is eredményezhet. Az OPUS TIGÁZ 
Zrt. és az OPUS TITÁSZ Zrt. felhívja a figyelmet a megelőzés fontosságá-
ra és esetenként az előzetes közműegyeztetés szükségességére.

A jó idő érkezésével a mezőgazdasági gépek megkezdik az aktuális mun-
káikat a szántóföldeken, megkezdődnek az építkezések, és ezzel együtt a talaj-
munkákkal kapcsolatos munkálatok, valamint sok helyen faültetésre is sor kerül. 
Minden évben számos olyan eset történik, amikor mezőgazdasági gépek, vagy 
földmunkagépek gázvezetéket, villamos kábelt vágnak át, szakítanak el, ezzel 
akár több órán tartó, teljes nyomásszabályozó állomást vagy egész transzformá-
tor körzeteket érintő üzemzavart és gyakran veszélyhelyzetet okozva. Ezek az 
esetek odafigyeléssel és előzetes közmű-egyeztetéssel megelőzhetők.

Az OPUS TIGÁZ Zrt. működési területén 2022-ben 590 esetben történt 
kültéri munkavégzéshez köthető üzemzavar, illetve azt okozó rongálás (vezetékron-
gálásból adódó fakivágás, térkő lerakás, épületfelújítás, faültetés, fűkaszálás és ter-
mőföldi munkálatok miatt jelentett meghibásodás). Ebből adóan több mint 660 
óra gázszünet alakult ki, ami 13690 fogyasztót érintett. Az esetek üzemzavarral járó 
kellemetlenségeken túl akár élet- és balesetveszélyes helyzetet is eredményezhetnek.

Előkertek és egyéb földterületek gépi kaszálása, gyomtalanítása során a gáz-
vezeték felszínre kivezetett része sérülhet meg, amely gázszivárgással, sőt gázöm-
léssel járhat. Külterületi vezetékek nyomvonalán gépi fúrást alkalmazva fennáll 
a kockázata a föld alatti vezetékek rongálásának. Avarégetés esetén, amennyiben 
a területen lévő felállás és elzáró szerelvény, valamint a védőcsőben kivezetett 
műanyagcső megsérül és a hő hatására megolvad, a keletkező résen kiáramló gáz 
meggyulladhat. Akár közép-, akár nagynyomású vezetékek érintettek a károko-
zásoknál, már rövid idő alatt viszonylag nagy mennyiségű gáz juthat a levegőbe, 
amely közvetlen veszélyt jelent a környezetre, a hibaelhárítás pedig akár több 
órára korlátozhatja a felhasználókat a szolgáltatáshoz való hozzáférésben.

Az OPUS TITÁSZ Zrt. kis- és középfeszültségű hálózatain 106 alkalom-
mal történt kültéri munkavégzéshez köthető üzemzavar vagy rongálás 2022-
ben Nyíregyháza, Szolnok és Debrecen térségeiben, amelynek jelentős része 
áramkimaradáshoz is vezetett. Az így kialakult üzemszünetben összesen 68060 
fogyasztó volt érintett.

Sok esetben sérülnek meg az oszlopok, a kábelek és a transzformátorok a föld-
munka, vagy akár faültetés során, de az építkezések és az útépítések alkalmával is 
gyakran szakítanak el vezetékeket, valamint rendszeresen előfordul, hogy a há-
lózatokat az illegálisan végzett favágások során rongálják meg. Ezek a balesetek 
az anyagi károkozás és az akár hosszú ideig tartó, több száz, vagy akár több ezer 
otthont érintő üzemzavarok mellett személyi sérülésekhez is vezethetnek.

Építkezés vagy bármely földmunka megkezdése előtt minden esetben alapvető 
fontosságú a munkaterületi gázvezetékek, villamos föld- és légkábelek nyomvona-
lának ismerete. Amennyiben külső vállalkozóra bízzuk a kültéri munkák elvégzé-
sét, mindig alaposan tájékoztassuk a felelős személyt a felszíni kivezetések elhelyez-
kedéséről. Már a tervezési szakaszban szükséges egyeztetni a közműszolgáltatókkal, 
és amennyiben a munka engedélykötelességéről adnak tájékoztatást, az illetékes 
elosztói engedélyessel szükséges felvenni a kapcsolatot egyeztetés céljából.

Amennyiben mégis bekövetkezett a gázvezeték sérülése, kérjük, vegyék fel a 
kapcsolatot az OPUS TIGÁZ Zrt. diszpécser szolgálatával az éjjel-nappal hívha-
tó 06 80 300 300 telefonszámon! Ha a villanyvezeték vagy bármilyen áramszol-
gáltatói berendezés sérült meg, hívja az OPUS TITÁSZ Zrt. munkatársait a 06 
80 210 310 telefonszámon! Abban az esetben, ha tűz vagy súlyosabb baleset is 
keletkezik, kérjük, a 112-es segélyhívószámon értesítsék mihamarabb a Kataszt-
rófavédelem munkatársait is, a nagyobb károk és sérülések elkerülése érdekében.

A balesetek megelőzése közös érdekünk, megfelelő odafigyeléssel, kellő 
körültekintéssel elkerülhetők!
 (Az OPUS TIGÁZ Zrt. és az OPUS TITÁSZ Zrt. sajtóközleménye.)

Bemutatjuk a képviselő-testület új tagjait
A 2023. január 15-én tartott önkormányzati időközi választás eredményeként, a 15 tagú jászberényi képviselő-testü-
letnek öt új tagja lett. Valamennyien a Közösen Jászberényért Egyesület színeiben indultak és egyéni körzetben nyerték 
meg a választást. Közülük négyen először kerültek a jászberényi városvezetés soraiba, míg dr. Kertész Ottó korábban 
már volt képviselő, sőt alpolgármester is. Most hosszabb szünet után vállalta ismét a képviselőséget. Négyen – Kollár 
Anita, Verseginé Utasi Erzsébet, Lénárt Gábor és Pető Béla – először lett tagja Jászberény Városi Önkormányzat Kép-
viselő-testületének. 

Kollár AnitA – A 7-es számú 
válAsztóKerület Képviselője
Családi állapot: elvált, egy gyermek 
édesanyja (Bianka 18 éves)
Iskolai végzettség: vállalat gazdasági 
mérnök, mérlegképes könyvelő (GATE 
Gyöngyösi Kihelyezett Kara)
Munkahely: Tutti-BAU Kft.
Beosztás: gazdasági vezető

Amikor kiderült, hogy időközi vá-
lasztás lesz Jászberényben, egymástól 
függetlenül hárman is megkeresték, 
hogy induljon el a választáson, mint 
körzeti jelölt. Amikor már a harma-
dik megkeresést kapta, elgondolko-
dott rajta, hogy valóban lehet értelme 
annak, hogy elinduljon a választáson. 
A KJE-vel onnan a kapcsolata, hogy 
az előválasztás során már koordinálta 
az egyesületben lévő pártok munkáját. 
Amikor eldöntötte, hogy vállalja az in-
dulást, számára nem volt kérdés, hogy 
a KJE jelöltje lesz. Sok pozitív visszajel-
zést kapott, s ez megerősítette abban, 
hogy a korábbinál nagyobb szerepet 
kell vállalnia a közéletben. Korábban is 
figyelemmel kísérte a jászberényi kép-
viselő-testület munkáját, s mint mond-
ja „sokszor felkapta a vizet” azon, ami 
ott folyt. Nagyon nehezen dolgozta fel 
azokat a helyzeteket, amikor egy-egy 
jó tervet csak azért szavaztak le, hogy a 
másiknak keresztbe tegyenek. 

– Nem gondolom, hogy a pártpo-
litikának szerepe van a helyi ügyek-
ben. Itt Jászberényről van szó. Soha 
nem voltam és nem is leszek egyetlen 
pártnak sem tagja. Engem az érdekel, 
hogy a helyi dolgok rendbe legyenek. 
Építsük, szépítsük a várost abból, 
amink van, s éljünk a lehetőségekkel. 
Számomra elfogadhatatlan, ha valaki 
a döntései során nem a város érdekeit 
helyezi előtérbe – mondta Kollár Ani-
ta, aki gyorsan szembesült azzal, hogy 
a képviselői munka mivel jár. Elmond-
ta, hogy minden anyagot „átrág”, amit 
kap, s próbál további információkat is 
szerezni egy-egy téma kapcsán. 

Azért választotta 7-es számú válasz-
tókerületet, mert itt lakott a legtöbbet. 
A kampány során alaposan bejárta a 
területet, sok ottlakóval találkozott és 
mindenkinek a problémáját feljegyez-
te. Tisztában van vele, hogy mindent 
nem lehet egy, de még 2-3- év alatt sem 
megoldani, de igyekszik minél többet 
tenni a kerület érdekében. Amikor a 
problémákról beszélt, akkor szóba jött 
a közvilágítás hiánya, a játszótér keríté-
sének megépítése, parkolók kialakítása 
és sok más is. Van, aminek a megoldása 
már folyamatban van, s van, ami még 
csak előkészítés alatt áll. Véleménye 
szerint talán a legnagyobb feladat az 
esővíz elvezetés megoldása lesz a kerü-

letben, ami nagyon nagy probléma. Ez 
többéves projekt lehet. 

Sokan tudják róla, hogy a Kolibri 
Sportegyesület elnöke és vezetőedzője 
is. Évek óta majdhogynem egy másik 
főállásban is dolgozik - fizetség nélkül 
-, azért, hogy valami értékeset létre-
hozzanak. Fiataljaik sok szép sikert 
értek el a honi, illetve az Európa-baj-
nokságokon is. Tudja, hogy egy város 
életénben fontos a sport és a kultúra, 
s reméli, hogy év közben lehetőség lesz 
mindkét terület további támogatására. 
Azzal egyetért, hogy a sporttámogatás 
elosztását meg kell reformálni, s igazsá-
gosabbá tenni. 

Igazából nem egy évre tervezi a kép-
viselői munkát, mert látja, hogy feladat 
az lesz bőven az elkövetkezendő évekre 
is. Azt már korábban is tudta, hogy az 
önkormányzatoknál sok minden las-
sabban működik, mint a versenyszfé-
rában. Elégedett egy év múlva akkor 
lenne, ha sok megvalósult – kisebb-na-
gyobb – beruházásról tudna beszámol-
ni. Mint mondta, már látja, hogy ez 
így lesz, mert a Közösen Jászberényért 
Egyesület minden képviselő tagja ezt 
szeretné, s most van lehetőségük elkép-
zeléseik megvalósítására. 

verseginé UtAsi erzsébet – A 
6-os számú válAsztóKerület 
Képviselője
Családi állapot: elvált, két gyermek 
édesanyja (Tímea, Viktória), 3 unoka 
nagymamája
Iskolai végzettség: Szolnoki Postafor-
galmi Szakközépiskola
Munkahely: nyugdíjas (A Magyar Postá-
nál különböző beosztásokban dolgozott)

Verseginé Utasi Erzsébet születését 
követően hosszú időn át a mostani vá-
lasztókerületében élt, majd a szülei a 
Káposztáskertben építkeztek. Férjhez 
ment, jöttek a gyerekek és az Érpart-
ra költöztek. Felmenőihez hasonlóan 
minden Jászberényhez köti. Itt, 40 
éven át dolgozott a Magyar Postánál, 
ahol a közösségért végzett kiemelkedő 
teljesítményét többször is elismerték. 
Norvégiában is járt tanulmányúton. 

Folyamatosan figyelemmel kísérte a 
jászberényi közéletet, több képviselővel 
is volt munkakapcsolata. Ismerősök út-
ján került kapcsolatba a Közösen Jász-
berényért Egyesülettel. Tetszett neki, 
hogy az egyesületen belül a pártosság 
nem jelenik meg, együtt dolgoznak a 
közösségért, a városért. Sok ideje nem 
volt azon gondolkodni, hogy elfogad-
ja-e a felkérést a képviselő-jelöltségre. 
Délelőtt megkeresték, s délután pedig 
már mint a KJE képviselő-jelöltje mu-
tatták be a sajtónak. 

Mint mondta, nem készült a képvi-
selőségre, de a megválasztása óta eltelt 

rövid idő alatt gyorsan megszokta a fel-
adatot. Az emberekkel eddig is folya-
matosan kapcsolatban volt, s most már 
nagyobb lehetősége van a problémáik 
megoldásában is segédkezni. A janu-
ár 15-i választás után két nappal már 
megkeresték bizonyos problémákkal, s 
azóta is keresik, ha a kerületben vala-
hol, valamiért segítségre van szükség. A 
személyes találkozókat szereti, amikor a 
helyszínen lehet megbeszélni, hogy az 
ottlakóknak milyen kérései vannak. 

A 6-os választókerületet jól ismeri, s 
ezt bizonyítja az is, hogy találkozónkra 
már egy listával érkezett: a nádor utcaiak 
a megújuló út két végére kérik a zebrát, 
a Göncöl utcában az esővíz elvezetése 
problémás, az ottani pást kialakítását is 
igényelték, a Hatvani úti boltnál a par-
koló javításra szorul, elhagyott házak 
vannak a körzetben és elhanyagoltak, 
a Monostori úton van a földútnak egy 
olyan része, amely szinte használhatatlan, 
a Hableány utcában szörnyű állapotban 
van az út, a zúgóhoz és a horgásztóhoz is 
szörnyű úton lehet bejutni. Egy szó, mint 
száz, van mit tenni a választókerületben.

A megalakulást követő első ülésre 
készülve minden kapott anyagot elol-
vasott az első betűtől az utolsóig. mert 
szeretett volna felkészülten dönteni. Azt 
is látja, hogy ehhez időnként minden-
képpen szüksége lesz külső segítségre 
is, mert egy képviselő sem érthet min-
denhez, amivel foglalkoznia kell, Saj-
nálja, hogy a sportra indulásként csak 
annyit tud fordítani a város, amennyi 
a költségvetésbe bekerült. Mindhárom 
unokája sportol, a kisfiú teniszezik, míg 
a lányok a Dance Fitness SE sportolói. 
Március 18-án Jászberényben rendezik 
meg az Aerobik Diákolimpia Kelet-Ma-
gyarországi Döntőjét, amelyhez minden 
segítségre szükségük van. 

A legfontosabb feladatnak azt tart-
ja, hogy az embereket összehozzák, le-
gyen pezsgő közösségi élet Jászberény-
ben. A körzetében is van olyan hely 
– Göncöl utca végén -, ahol lehetne 
ilyen helyet kialakítani. 

Egyelőre az a célja, hogy a 2024-
es választásokig terjedő időszakban a 
lehető legtöbb probléma megoldását 
elősegítse. Aztán pedig majd kiderül, 
hogy az emberek hogyan fogadták őt, 
hogyan fogadták el az esztendő alatt, 
hogyan tudtak együtt dolgozni. Ezt 
követően dönt majd arról, hogy sze-
retné-e folytatni azt a közéleti munkát, 
melyet a január 15-i időközi választás 
egyik kerületi győzteseként elkezdett. 
Célja egy mondatban összefoglalva: 
„Hatékonyan szeretném segíteni a vá-
rosvezetés munkáját a lakosokkal kar-
öltve!” Szántai Tibor

Kihelyezett pénzügyi 
fogyasztóvédelmi  

tanácsadás  
Jászberényben

Helye: Réz utca 1-3. C épület 1/5.
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A költségvetésről – interjú Balogh Béla 
alpolgármesterrel
Jászberény város 2023. évi költség-
vetését különösebb vita nélkül, 13 
igen és 2 tartózkodó szavazat mellett 
fogadta el az időközi választást köve-
tően megalakult új képviselő-testü-
let. Erről a költségvetésről kérdeztük 
Balogh Béla alpolgármestert.

- Egy városi költségvetés összeállítását 
alapvetően meghatározza, hogy milyen 
források állnak a település rendelkezé-
sére. Miből gazdálkodhat 2023-ban 
Jászberény?

- Jászberény város 2013. évi költség-
vetési főösszege 11, 4 milliárd forint. A 
bevételi oldalon a legkényesebb és egy-
ben a legfontosabb bevétel az úgyne-
vezett saját bevétel.  Az ezen kívüli be-
vételek – normatívák, pályázaton nyert 
támogatás, egyebek – ugyanis feladattal 
terheltek, azaz meghatározott, hogy 
mire lehet felhasználni. A saját bevétel 
az, amely úgymond szabadon felhasz-
nálható, s ezt a helyi adóbevételek adják.  
Ha a város tavalyi és idei költségvetését 
összevetjük, akkor azt lehet megállapí-
tani, hogy olyan nagy különbség a saját 
bevételek nagysága között nincs. Míg 
2022-ben 3 milliárd 720 millió forint 
volt ez az összeg, addig az idei költségve-
tésbe 3 milliárd 811 millió forint helyi 
adóbevétellel számoltunk. A számítások 
alapján közel 100 millióval lesz ez idén 
több, mint volt tavaly. 

– Hogyan alakul a másik oldal? 
Milyen kiadások növekedésével szá-
moltak? 

– A kiadási oldal sokkal többet vál-
tozott az előző évhez képest, mint a be-
vételi oldal.  A változások egyértelműen 
nehezítik a városi költségvetés lehetősé-
geit. Az intézményeink működéséhez 
295 millió forint saját forrást biztosí-
tunk, ami 136 millióval több, mint volt 
az előző esztendőben. A bérekhez idén 
220 millióval kell többet hozzátennünk, 
mint egy évvel korábban. Ez a minimál-
bér és a garantált bérminimum emel-
kedése miatt történik. A gyermekét-
keztetés kiadásai 2023-ban 115 milliós 
többlet kiadást jelentenek. A Jászberényt 
érintő szolidaritási hozzájárulás 1 milli-
árd 130 millió forint elvonását jelenti, s 
ez 247 milliós többlet kiadást jelent az 
előző évhez képest. Nőtt a tavalyi évhez 
képest a felvett hitelek után fizetendő 
kamat is 156 millió forinttal. Ezeken 
túl még az infláció és a rezsiköltségek 
emelkedése is rontja a 2023. évi városi 
költségvetés helyzetét. Ez 150-200 mil-
liós nagyságrendű költségnövekedést je-
lenthet az idei évre. Ha pedig mindent 
összeadunk, akkor kiderül, hogy mint-
egy 1 milliárdos többlet költségünk lesz 
ugyanazon feladatok ellátására, s ahogy 
korábban mondtam, a saját bevételünk 
csak közel 100 millió forinttal emelke-
dik. Ezt a közel 900 milliós „lyukat” kell 
kezelnünk a 2023-as költségvetésben. 

– Jól gondolom, hogy a többlet 
költségek fedezetét a 2022-es évről 
áthozott 870 milliós működéi marad-
vány biztosítja majd? 

– Azt gondolom, nagyon szerencsés 
dolog, hogy úgy gazdálkodtunk már az 
elmúlt években is, hogy folyamatosan 
képződött működési maradványunk. A 
takarékos gazdálkodással tudtuk azt biz-
tosítani, hogy a következő évi költség-
vetés helyzetén így könnyíteni tudtunk. 
Az persze nagy kérdés, hogy meddig 
tudjuk ezt így csinálni. Most már na-
gyon kifeszített a költségvetés és egyre 
nehezebb úgy biztosítani a város életét, 
hogy maradvány is képződjék. Ne gon-
dolja senki, hogy ezt az összeget teljes 
egészében szabadon tudjuk felhasználni. 

– Az elmúlt években egyre többször 
hangzott el, hogy Jászberény is egyre 

nehezebb helyzetben van. Ám mi még 
messze vagyunk attól, hogy forráshiányos 
lenne az önkormányzat. Igazán nagy 
bajban ugyanis azok a települések van-
nak, ahol a kötelező feladatok állátása 
is problémát okoz. Ehhez képest azért 
Jászberényben még jut a költségvetésből 
fejlesztésekre, kultúrára és sportra is.  

– Ez valóban így van. Ha számolhat-
nánk most is azokkal a forrásokkal, ame-
lyeket az elmúlt évek során, a COVID 
járvány okán és egyéb okok miatt el-
vontak, akkor most sokkal könnyebb 
helyzetben lennénk. Nekünk most az a 
feladatunk, hogy abban a mozgástérben 
próbáljuk a maximumot kihozni, amely 
a rendelkezésünkre áll. A korábban el-
mondottakat nem panaszként mond-
tam. Ezek tények, s ezeket figyelembe 
kell venni, ha a 2023-as költségvetést 
valaki értékelni akarja. 

– Az Electrolux jászberényi terme-
lésének leépítése jelentős helyiadó bevétel 
kiesést okozott, melyet úgy tűnik mára si-
került – más befizetők adójával – pótolni. 

– Való igaz, hogy az iparűzési adó 
mértéke most már meghaladta azt, ami-
kor még az Electrolux jászberényi gyára 
a csúcson volt. A leépítés miatt mintegy 
500 millió forint kiesésével kellett szá-
molnunk, melyben benne van a beszál-
lítókat érintő kiesés is.  Természetesen ez 
az összeg úgy is hiányzik, hogy közben a 
többi adózó befizetése nőtt. Ha maradt 
volna az Electrolux jászberényi gyárának 
termelése változatlan, az egyébként nem 
csak a mi adóbevételeinket növelte vol-
na. A gyár komoly létszámot alkalma-
zott, a környező vállalkozásoknak adott 
beszállítói lehetőséget, azaz élénkítette 
Jászberény, a Jászság gazdasági életét.

– Mi a legkényesebb pontja a 
2023-as Jászberény városi költségvetés-
nek? Mi okozhatja a legtöbb gondot, 
ha az nem úgy realizálódik, ahogy azt 
a költségvetésben meghatározták?

– Igyekeztünk úgy megtervezni 
ezt a költségvetés, hogy amennyiben 
mindenki a saját területén odafigyel a 
megvalósítására, akkor ne legyen kü-
lönösebb problémánk év közben. Azt 
persze nem tudjuk, hogy lesznek-e az 
év közben olyan változások, amelyeket 
előre nem tudtunk tervezni. Amennyi-
ben durva, előre nem látható változások 
nem lesznek, akkor ez a költségvetés 
tartható lesz, miközben a városlakók azt 
is tapasztalhatják, hogy a város jól mű-
ködik. Tudjuk javítani az intézménye-
ink működési feltételeit, a közterületek, 
utak, parkok, játszóterek megújulnak, 
szépülnek. Megkezdődik a 250 milliós 
útfelújítás, elkészül majd a Tiszti Kaszi-
nó felújításának terve, kész a Váltó ut-
cai csapadékvíz-elvezető hálózat terve, a 
Hatvani úti hídtól, a kerékpárút meg-
építése a Hűtőt elkerülő útig és sok más 
beruházás is. Reményeink szerint min-
denki számára érzékelhető változások, 
fejlesztések valósulnak meg a 2023-as 
esztendőben Jászberényben.

– Egy fejlesztés – a Malom-projekt 
– folyamatosan az érdeklődés központ-
jában áll. Mi várható 2023-ban en-
nek a beruházásnak az esetében? 

– Mi ezt a projektet már Zeneisko-
la-projektként kezeljük. Az nagy előre-
lépés volt, ugyanis, hogy ezt az új funk-
ciót megtaláltuk a tervezett beruházás 
céljaként. Ebben teljes az egyetértés a 
vármegyei vezetéssel és az országgyű-
lési képviselővel is. A város és a térség 
számára is ez a legkedvezőbb megoldás. 
A Palotásy János Zeneiskolában magas 
szintű képzés folyik, miközben a körül-
ményeik igen méltatlanok ehhez. Az 
idén a tervezés megvalósul, sőt az év 
második felében – nagy valósíznűséggel 
-, már eljutunk odáig, hogy közbeszer-
zés keretében ki tudjuk választani a ki-
vitelezőt is. Én abban is bízom, hogy 
esetleg a kivitelezés is elkezdődhet már 
ebben az évben. Ez persze függ a terve-
zéstől és a közbeszerzés lebonyolításától 
is, mert mindkettő időigényes feladat. 

– A költségvetés tárgyalásakor iga-
zán vita nem volt. Igazán csak azt 
tette szóvá két képviselő, hogy kevés a 
sportra és a kultúra támogatására ter-
vezett összeg. 

– Az előző három évben is rendre 
megkaptuk ezt a kritikát, de valahogy ezt 
a tények sohasem igazolták. Az viszont 
célunk volt és az ma is, hogy sokkal ra-
cionálisabban használjuk fel azokat a 
forrásokat, amelyek a város számára ren-
delkezésre állnak. Fontos az is, hogy ér-
tékeljük, a források felhasználása milyen 
eredményeket hozott. Ez korábban nem 
így történt. Osztogatás volt, s a támogatá-
sok nem jártak különösebb eredmények-
kel. A diák- és a szabadidősport nálunk 
előnyt élvez, míg a versenysportoknál az 
utánpótlásnevelés és a versenyeztetés tá-
mogatását tudjuk érdemben felvállalni. 
Erre szerintem jelenleg is van elegendő 
forrása a költségvetésnek, s ha év közben 
egyéb bevételeink is jelentkeznek, akkor 
ez támogatás akár növelhető is. Egyéb-
ként minden támogatás kapcsán fontos, 
hogy az kiszámítható legyen. 

– Tételezzük fel, hogy egy év múlva 
értékeljük a 2023-as jászberényi költ-
ségvetés megvalósulását. Mikor lenne 
elégedett? 

– Egy év múlva már arról szeretnék 
beszélni, hogy sikeresen lezártuk a 2023-
as esztendőt és annak költségvetését, s 
hogy ebből adódóan mit tervezhetünk 
2024-re. Ha teljesülnek a terveink, s a 
fejlesztéseink egy részét már be is tudjuk 
fejezni idén, én azt nagy eredménynek 
tartanám. Ahogy azt is, ha új fejleszté-
seket tudnánk elindítani. A pénzügyi 
egyensúly tartása mellett takarékos 
gazdálkodással kell befejeznünk ezt az 
esztendőt és megalapozni a következő 
év költségvetését. Szeretném, ha arról is 
beszélhetnék 2023-at értékelve, hogy a 
város számára a lehető legelőnyösebb le-
hetőségek közül többet is meg tudtunk 
ragadni, s ezek meg is valósultak. 

– Amikor választások jönnek, sok-
szor, sok helyen elhangzik, hogy vá-
lasztási költségvetés készült. Jövőre 
önkormányzati választások lesznek Jász-
berényben is, de nehéz lenne a 2023-as 
városi költségvetésre „ráfogni”, hogy vá-
lasztási költségvetés. 

– Soha nem volt az a célunk, hogy 
a költségvetés kapcsán népszerűséget 
szerezzünk. Számunkra az a legfonto-
sabb, hogy az emberek a városban élve 
pozitív változásokat érezzenek. Ha ezt 
sikerül elérni, elismerik a munkánkat, 
akkor bízhatunk abban, hogy legköze-
lebb is nekünk adnak bizalmat. Azaz, 
soha nem csináltunk és nem is akarunk 
továbbra sem választási költségvetést 
csinálni.  Szántai Tibor

150 éves a Hatvan – 
Szolnok vasútvonal

- Ez a vasútvonal nemcsak a Jászság 
első vasútvonala volt, hanem jász pénzen 
épült vasútvonal is volt. Ezt a vasútvona-
lat eleink két év alatt éptették fel. Akko-
riban 410 munkavállaló dolgozott azon, 
hogy a vonatok egy gőzgép bevetésével 
elindulhassanak. A legnagyobb kihívást 
a két Zagyva híd megépítése jelentette, 
ami kellett ahhoz, hogy Hatvanból, Jász-
berény érintésével Szolnokra eljuthassa-
nak az utazók. Ez a vasútvonal mára sem 

vesztett jelentőségéből. A hetvenes évek-
ben került villamosításra, s tervben van 
a további fejlesztése. A vasút 1873-ban 
az egyetlen modern és versenyképes esz-
köz volt. Ez igaz ma is, hiszen a vasút az 
egyetlen fenntartható és gazdaságos köz-
lekedési eszköz. Arra biztatok mindenkit, 
hogy az egyéni közlekedésről áttérve pró-

bálja ki ezt a kényelmes, biztonságos uta-
zási formát – mondta dr. Pafféri Zoltán, 
aki a május 1-jén bevezetésre kerülő vár-
megye-, illetve országos bérletről is szólt, 
amely a vasúti közlekedés kedvezményes 
igénybevételét teszi lehetővé.

Az ünnepi köszöntőket követően 
egy, a 150 éves vasútvonalról megem-
lékező, emléktáblát avattak fel és koszo-
rúztak meg az állomás épületének falán.

Az ünnepi alkalomra megjelent 
Vasutak a Jászságban című könyvet – 

kiadója a Jász Múzeumért Alapítvány – 
Hortiné dr. Bathó Edit, a Jász Múzeum 
igazgatója ajánlotta az ünneplők figyel-
mébe, akik ezt követően a Jász Banda 
műsorát hallgathatták meg. 

Az ünnepi különvonat az ünnep-
séget követően 12.53 órakor indult to-
vább Szolnokra.

  Folytatás az 1. oldalról  

Dunaújvárosban járt Budai Lóránt
Dunaújvárosban március 28-án vette 
kezdetét a Dunaújvárosi Estek ren-
dezvénysorozat. A nyitó este vendége 
Budai Lóránt, városunk polgármes-
tere volt, akit polgármester társa, 
Pintér Tamás hívott meg egy kötet-
len, nyilvános beszélgetésre. 

– Hasonló a helyzet Dunaújvárosban, 
mint Jászberényben. Ott is van egy egye-
sület, amely több párt összefogásából 
jött létre. Ők is nagyarányú többséggel 
irányítják a várost, s úgy gondolták - va-
lószínűleg a jászberényi történések okán 
és a 2024-es választások közeledtével -, 
hogy egy rendezvénysorozatot indítanak 
útnak Dunaújvárosi Esték címmel. Azért 
is, hogy igyekezzenek bemutatni a helyi-
eknek a jó példákat, s azt is, hogy lehet 
másképpen gondolkodni. Lehet egy vá-
rost ellenzéki összefogással is sikeresen 
irányítani. A január 15-i, időközi válasz-
tásunk után felkerestek és megkérdezték, 
hogy lennék-e vendége a Dunaújvárosi 
Esték nyitó eseményének. Én örömmel 
mondtam igent, már csak azért is, mert 
Pintér Tamás polgármester urat régóta 
ismerem. Ő is a Jobbik színeiben indult 
és nyert, de hozzám hasonlóan 2019 óta 
nem igazán vesz részt a pártpolitika ala-
kításában. Helyben és sikeresen dolgozik, 
hiszen nagyarányú győzelmet aratott leg-

utóbb, s úgy gondolom, hogy a 2024-es 
választáson is jó esélyei lesznek – kezdte 
beszámolóját a találkozóról érdeklődé-
sünkre Budai Lóránt.

– Nagyon hangulatos beszélgetés 
volt, melynek során megdöbbentő volt 
tapasztalni, hogy mennyire hasonlít 
egymásra a két város. A belpolitikai tör-
ténések okán és az a szembeszél, amivel 
ők harcolnak – országgyűlési képviselő, 
egyéb elemek -, kísértetiesen hasonlít ah-
hoz, ami nálunk Jászberény is van,  Min-
denki arról a „receptről” érdeklődött, 
ami nálunk működött a januári időközi 
választáson. Egyetértettünk polgármester 
társammal, hogy a legfontosabb a hiteles-
ség. Az emberek között kell járni, ismerni 
kell a problémáikat és ezekre kell megol-
dásokat keresni – értékelte a Dunaújvá-
rosban tapasztaltakat polgármesterünk.

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy 
lesz-e folytatása ennek a találkozónak.

 – Azt gondolom, hogy ez egy na-
gyon jó kezdeményezés. Mi már jó 
ideje foglalkozunk azzal. hogy hogyan 
lehetne az embereket jobban bevonni 
a közéletbe. A lakossági fórumok ideje 
úgy tűnik, hogy lejárt, s a piaci találko-
zások sem igazán jó megoldások. Egy 
kávézóban való találkozás és beszélgetés 
egy kávé mellett jó megoldásnak tűnik  
– mondta Budai Lóránt.
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Tisztelt Lakosság! Társaságunk 2023. 
év tavaszától folytatja a lakossági 
zöldhulladékok begyűjtését, a kibőví-
tett járatterv szerint. 

A lehullott falevelek, ágak összegyűjté-
sekor és fűnyíráskor is már szükséges 
odafigyelnünk a környezettudatos-
ságra. A begyűjtésre kerülő fű, fa- és 
bokornyesedékek, egyéb kerti zöld-
hulladékok, falevelek komposztálás 
útján újra visszakerülnek a természeti 
körforgásba. Komposztálás miatt fon-
tos odafigyelnünk, hogy mi is kerül a 
gyűjtőzsákba.

A zöldhulladékokat a lakosok bio-

lógiailag lebomló, KIZÁRÓLAG át-
látszó 120 literes gyűjtőzsákban, il-
letve az ágakat, metszési nyesedékeket, 
max. 1 m hosszúságra vágva, kizáró-
lag kötegelve (madzaggal, nem drót-
tal) helyezhetik ki összesen 5 db-ot, 
aminek átmérője nem lehet nagyobb, 
mint a gyűjtőzsák mérete. 

Amennyiben NEM e tájékoztató 
szerint helyezik ki zöldhulladékaikat 
(egyéb színezett zsákok, kötegelés nél-
kül kihelyezett gallyak), úgy a szolgál-
tató megtagadja annak elszállítását.

Kérjük, hogy a szállítás napján 
reggel 7 órára helyezzék ki ingatlanuk 
elé zöldhulladékaikat.

Amennyiben munkatársaink a 
zöldhulladékos zsákban háztartási 
hulladékot vagy egyéb nem odavaló 
anyagokat (veszélyes hulladék, építési 
–bontási törmelék, állati tetem, trágya, 
tűzveszélyes hulladékot) találnak, a zsá-
kot nem szállítják el.

Jászberény Szelei úti Hulladék-
udvarunkban, nyitvatartási időben a 
zöldhulladékaik félévente 1m3 meny-
nyiségig térítésmentesen leadhatják.

Amennyiben a zöldhulladék szállí-
tás részleteivel kapcsolatosan bármilyen 
további kérdése merülne fel, kérem, 
munkaidőben érdeklődjön személye-

sen a telephelyünkön, vagy a 06-57-
411-933 telefonszámon.

A járatok az alábbi utcajegyzék és 
időpontok alapján közlekednek. Az 
információk megtalálhatók Jászberényi 
V.V. Nonprofit Zrt. honlapján.

Tegyünk együtt a környezetért,
a tisztább Jászberényért!

Zöldhulladék-szállítás Jászberényben

1. PROGRAM:
Alkotás u., Árendás u., Bársony u., 

Bálvány u., Benczúr Gy. u., Csákány 
u., Csana u., Cserkész u., Csiga u., 
Csokonai V.M. u., Csoma u., Dinamit 
tér, Dózsa Gy. út, Ebhát u., Eperfa u., 
Fodor F. u., Gorkij u(Som u.,), Gyepü 
u., Hajdú u., Horgász u., Jákóhalmi út, 
Jász u., Jászkapitány u., Katona u., Ka-
zal u., Kert u., Kisberényi tér, Korányi 
F. u., Kórház u., Kosárfonó u., Kovács 
u., Kötélverő u., Külső Pelyhespart u., 
Kürt u., Levendula u., Madách I. u., 
Magyar u., Mátyás u., Méz u., Móra F. 
u., Nemes u., Nyár u., Nyárfa u., Nyer-
ges u., Páfrány u., Petrence u., Pesthy F. 
u., Pintér M. u., Régi vágóhíd u., Réz 
Kálmán u., Rezeda u., Sikló u., Szá-
razmalom u., Szellő u., Szent Imre h. 
út, Szűcs u., Técső u. Tél u., Tímár u., 
Tüzér u., Tűzoltó u., Vásárhelyi I. u., 
Vásártér u., Vincellér u.

2. PROGRAM: 
Apponyi tér, Arany János u., Árpád 

u., Attila u., Bárány u., Béke u., Békés 
u., Bérkocsis u., Bimbó u., Bogár köz, 
Bolyai J. u., Czigány J. u., Csillag u., 
Csók u., Csónak u., Darázs u., Eötvös 
u., Fazekas u., Festő u., Gát u., Görbe 
u., Halász u., Harang u., Hatrózsa u., 
Határ u., Honvéd u., Huszár u., Ibo-
lya u., Iskola u., Jásztelki út, Kalap u., 
Kalinka u., Kántor u., Káposztáskert 
u., Károly u., Kaszás u., Kender u., 
Király u., Koszorú u., Kökény u., Lili-
om u., Liszt F. u., Margit u., Mária u., 
Molnár u., Móricz Zs. u., Mozsár u., 
Munkácsy M. u., Pelyhespart u., Poty-
ka u., Puska u., Puskin sétány, Rácz u., 
Réhely u., Rét u., Rozmaring u., Rózsa 
u., Sárkány u., Sarló u., Sarok u., Sas u.,  

Seregély u., Síp u., Szabadság tér, Sza-
badság u., Szabó u., Széchenyi u., Szeg-
fű u., Szent István krt, Szentkúti tér, 
Szilfa u., Toldi M. u. Tóth u., Varga u., 
Vasvári P. u. Zagyvapart sétány,

3. PROGRAM :
Ady E. út, Agancs u., Árvácska 

u., Bagoly u., Bajnok u., Bartók B. 
u., Bedekovich L. u., Bercsényi út, 
Blénessy J. u., Borsóhalmi út, Csalo-
gány u., dárdás u., Fáy A. u., Fehér-
tói u., Galamb u., Gergely u., Gólya 
u., Gyökér u., Halmay J. u., József A. 
u.,Kálmán u., Kazincy F. u., Kengyel 
u., Kertváros u., Kinizsi u., Kiss E. 
u., Könyök u., Megyeház u., Méhész 
u., Mészáros L. u., Munkás u., Nagy-
templom u., Napsugár u., Négyház 
u., Október 23. u., Ősz u., Pacsirta u., 
Perec u., Petőfi S. u., Rácz A. u., Réz 
u., Sándor u., Sármány u., Sipos O. u., 
Sólyom u., Szabadságharcos u., Székely 
M. u. Szélmalom u., Szent Pál u., Tán-
csics M. u., Telep u., Tóth J. u., Tölgyfa 
u., Vas u., Verseny u., Vértes u., Zirzen 
J. u., Zoltán u., Zöldár u.,

4. PROGRAM: 
Ábránd u., Áldomás u., Ártér u., 

Árva u., Bakki J. u., Batthyány u., 
Bognár u., Csatorna u., Csík T. u., 
Dr. Wittmann T. u., Fenyő u., Gallér 
u., Gárdonyi G. u. Gyárfás u., Hárs-
fa u., Irányi D. u., Kádár u., Kakukk 
u., Kodály Z. u., Kölcsey F. u., Kőrösi 
Cs. S. u., Lepke u., Lomb u., Lövész 
u., Mátra u., Messzelátó u.,  Mező u., 
Mikszáth K. u., Pannónia u., Platán u., 
Sírkert u., Szarka u., Szép u., Szivár-
vány u., Tavasz u., Vadász u., Vereckei 
u., Virág u., Zerge u.,

5. PROGRAM:
Akácfa u., Áldás u., Banner J. u., 

Báthory u., Beleznay A. u., Benepuszta 
u., Boldogszállás u., Bulcsú u., Csonka 
u., Csörsz u., Daru u., Dob u., Érhát 
u., Forgács u., Fortélyos u., Frankel 
Leo u., Garat u., Gyöngyösi út, Hable-
ány u., Harcos u., Hattyú u., Kapás u., 
Kárpát u., Klapka Gy. u., Komáromi 
J. u., Kun u., Lajosmizse u., Nádverő 
u., Négyszállás u., Olvasókör u., Páva 
u., Redemptio u., Szérűskert u., Szi-
gony u., Szobor u., Térítő u., Tigris u., 
Trombita u., Túzok u., Tündér u., 

6. PROGRAM: 
Alsócsincsapart u., Aprítógégyár 

u., Átjáró u., Berze N. J. u., Boróka 
u., Botond u., Buzogány u., Cimba-
lom u., Csengő u., Csóka u., Cso-
kor u., Dembinszky u., Derkovits 
Gy. u., Dr. Varga L. u., Egér u., Eke 
u., Elefánti u., Felcsőcsincsapart u., 
Felsőmuszály, Fiastyúk u., Gerevich 
A. u., Göncöl u., Gyanta u., Gyöngy-
virág u., Hatvani u., Hentes u., Her-
kules u., Hétvezér u., Hunyadi J. u., 
Ilona u., Jászkürt u., Jedám u., Jókai 
M. u., Karabély u., Kerékgyártó u., 
Kertész u., Költő u., Lagzi u., Líce-
um u., Liget u., Mályva u., Mártírok 
útja, Móczár M. u., Nádor u., Nagy-
ér u., Nap u., Nefelejcs u., Öntő 
u.,  Pákász u., Palánka u., Pethes I. 
u., Pipa u., Riszner sétány, Sánc u., 
Serház u., Sómérő u., Sportpálya u., 
Szekér u., Szent F. u., Szilvás dűlő, 
Szőlő u., Szúnyogos u., Tarnai A. u., 
Téglagyár u., Tejút u., Toborzó u., 
Üstökös u., Varjú u., Varró u., Víz u., 
Vízöntő u., Zagyvart u., Zagyvaparti 
tanyák, Zenész u.,

7. PROGRAM: 
Bajcsy Zs. u., Béla u., Bem József 

u., Berényi u., Csángó u., Delta u., 
Déryné u., Dohány u., Fácán u., Fecs-
ke u., Fék u., Fekete u., Felsőmező u., 
Fémnyomó u., Fuvaros u., Fülemüle 
u., Fürdő u., Fűzfa u., Gém u., Gerle 
u., Gorjanc I. sétány, Hajnal u., He-
gedűs u., Hold u., Holló A. u., Ifjúság 
u., Ipar u., Ipartelep út, Jászai M. u., 
Jubileum u., Kálvin János u., Kard 
u., Kátai u., Korcsolya u., Kossuth 
Lajos út, Kőkép u., Lant u., László 
Károly u., Lehel u., Lehel Vezér tér, 
Mozdony u., Nagykátai út, Ostoros 
u., Pajtás u., Palotai J. u., Patkó u., 
Pesti u., Pipacs u., Rákóczi út, Rigó 
u., Róka u., Szarvas u., Széchenyi tér, 
Szent László u., Szentháromság tér, 
Szerecsen u., Szív u., Szövetkezet út, 
Thököly út, Traktor u., Tulipán u., 
Uszoda u., Váltó u., Vaspálya u., Vé-
csey E. u., Villany u., Viola u., Vízi-
malom u., Vörösmarty u.,

PORTELEK: Fenyves u., Fő u., 
Herboly I. u., Homok u., Március 15. 
u., Nyúl u., Vaskapu u., Vasút u.,

8. PROGRAM: 
Álmos u., Árok u., Balaton u., 

Bokor u., Cserepes u., Damjanich 
u., Deák F. u., Diófa u., Faiskola u., 
Fátyol u., Fillér u., Futó u., Füst u., 
Gyalu u., Gyöngy u., Gyöngytyúk u., 
Horváth P. u., Jászváros u., Juhász u., 
Kápolna u., Kéve u., Kígyó u., Körte 
u., Kötő u., Medve u., Méntelep u., 
Nyíl u., Repce u., Sarkantyú u., Sáros-
ér u., Sátor u., Suba u., Szél u., Szelei 
út, Tamás u., Temető u., Tompa M. 
u., Tört u., Zrínyi M. u., 

JÁSZBERÉNY – ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁS ÜTEMTERVE 2023. ÉV I. FÉLÉV
Járat/Hónap Február Március Április Május Június

1. program 28. 14., 28. 11., 25. 09., 23. 06., 20.

2. program - 01., 18., 29. 12., 26. 10., 24. 07., 21.

3. program - 02., 16., 30. 13., 27. 11., 25. 08., 22.

4. program - 03., 17., 31. 14., 28. 12., 26. 09., 23.

5. program - 07., 21. 04., 18. 02., 16., 30. 13., 27.

6. program - 08., 22. 05., 19. 03., 17., 31. 14., 28.

7. program - 09., 23. 06., 20. 04., 18. 01., 15., 29.

8. program - 10., 24. 07., 21. 05., 19. 02., 16., 30.

Leheles 
sikerek
Két hete, előző lapszámunkban közöl-
tünk egy „csokrot” a Lehel Vezér Gim-
názium tanulóinak tanulmányi verse-
nyeken elért nagyszerű eredményeiről. 
Az LVG-sek nem lassítanak, újabb sike-
reket értek el.
Várhelyi Ferenc Matematikaverseny 
döntő forduló 
1. Márkus Viktória (8. N)

Felkészítő tanár: Szabóné Gecse Anikó
Várhelyi Ferenc Matematikaverseny 
döntő forduló, I. kategória
2. Pataki Zita

Felkészítő tanár: Szabó Tímea
NyelvÉSZ Anyanyelvi Verseny – 
megyei döntő 
1. Benke Panna Petra (5. N) – az or-

szágos döntőbe jutott 
2. Szilágyi Dóra (5. N) 
3. Szűcs Lujza Sára (5. N)
6. Gál Dorka (5. N)
7. Laczi Bidiga József (5. N) és Toldi 

Tamara (5. N)
Felkészítő tanár: Nagy Zsófia

2. Márkus Viktória (8. N)
4. Kiss Hanna Mária (8. N)

Felkészítő tanár: Pernyész Anita
4. Pócz Noémi (6. N)

Felkészítő tanár: Szűcs Andrea
Bacsó Nándor Földrajzverseny dön-
tőjébe jutottak:

Ágnecz László (10. C), Szűcs Laura 
(10. B), Jász Hanna (10. C).

Felkészítő tanár: Péter-Agócs Adrienn 
Szabó Máté György (9. N), Bathó 

Gábor (9. N), Mezei Gréta (9. N), Bíró 
Zsombor (9. N)

Felkészítő tanár: Csillik Zoltán
A francia OKTV országos döntőjé-

be jutott Redler Hanna (12. B). Felké-
szítő tanára: Jászné Horváth Judit.

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.

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

TÜNDÉRI KÖLYÖK KUTYÁK 
INGYEN ELVIHETŐK. 

Érdeklődjön: 06302586039

NyelvÉSZ 
Szolnokon megrendezett NyelvÉSZ 
Anyanyelvi verseny megyei döntőjében 
nagyszerűen szerepeltek a jászberényi 
Szent István Sport Általános Iskola 
Gimnáziumok tanulói.
Első osztályosok
1. Magyar Ágnes (1. A)
2. Csibra Gergő 

Felkészítő tanár: Póczné Titton 
Dóra
Második osztályosok
2. Frank Borbála (2. A)
7. Balla Levente (2. A)

Felkészítő tanár: Mészárosné Suba 
Judit)
6. Bacher Vanda (2. C)
8. Kerekes Boglárka (2. C)

Felkészítő tanár: Ridegné Barna-
Terenyi Krisztina)
Harmadik osztályosok
1. Tolmács Laura (3. A)
6. Novák Simon (3. A)

Felkészítő tanár: Nagyné Velkei 
Andrea)
4. Kispál Péter (3. B)

Felkészítő tanár: Novákné Berényi 
Katalin
Negyedik osztályosok
2. Kis Júlia (4. A)
5. Sziráki Lara (4. A)

Felkészítő tanár: Szőke Ildikó
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szoCiopolY - interAKtív színházi társAsjátéK
március 17. péntek 17 óra
Társasjátékot és a drámát ötvöző interaktív színházi társasjáték. A darab a mai ma-
gyarországi kistelepüléseken élő szegény családok életéről szól. A családok jövede-
lemre csak segélyekből, alkalmi vagy feketemunkából számíthatnak - ezekből a 
forrásokból kell valahogyan megélni játékosainknak. A falu lakói - akiket a nézők sze-
mélyesítenek meg - döntéseket hozhatnak. Akarnak-e feketén dolgozni, befizetik-e 
a villanyszámlát, fordulnak-e uzsoráshoz kölcsönért? Csoportokban lehet játszani, 
vagy nézőként drukkolni az egyes családoknak. Légy részese egy életszagú játéknak!
Jászberényi Városi Könyvtár

st. pAtriCK's DAY
március 17. péntek 19 óra
Szent Patrik napja (vagy más néven Saint Patrick's Day) egy évente tartott ünnep 
Szent Patrik tiszteletére. Ez az írek nemzeti ünnepe, ezért az ír kultúra köré épül, 
amikor a zöld szín és az ír szimbólumok (lóhere, szivárvány, kobold) kelnek életre. A 
vidám motívumok, a fesztiválok és felvonulások, valamint a sörfogyasztási hagyomá-
nyai miatt sok más országban is közkedvelt lett. A Dream Team civil összefogás, egy 
ír kocsmát varázsol, ír életérzéssel, zenével, tánccal, whiskyvel és sörrel ezen az estén!
River Bistro

YoKo retro DisCo - lADies night
március 18. szombat 21 óra
Az éjszaka középpontjában ezúttal hölgy vendégek lesznek, hiszen a kedvelt 
Retro slágerek mellett a csajoknak külön is szeretnének a kedvenc zenéikkel a 
kedvükben járni! Bulizz velünk te is az elmúlt 40 év legjobb zenéire!
Ifjúsági Ház

KlUbKonCert - the Doors emléKest
március 18. szombat 21 óra
A The Doors és zenéje legenda, hatását jól mutatja frontembere Jim Morrison iko-
nikus alakja, aki a banda zenéje mellé sokszor olyan elgondolkodtató szövegeket 
társított, hogy azok már inkább nevezhetők verseknek, mint dalszövegeknek. A 
The Doors a 60-as évek végén tűnt fel Amerikában, és viszonylag rövid ideig tartó 
működése alatt a rockzene meghatározó formációjává vált. A Doors Emlékzenekar 
célja megismertetni minden generációt ezzel a világgal, hiszen sok zenei stílust 
magába foglal: a bluestól, a jazz-rockon át, a rockig mindenki megtalálhatja a hoz-
zá közelálló stílust, és dalokat. The Doors koncert-feelinget igyekeznek előadni a 
koncertre látogatóknak, átlépve a valóság küszöbén, áttörve a másik oldalra.
Lehel Film – Színház galéria

„KönnYeD KlAssziKUsoK”… - művészeti KlUb
március 22. szerda 18 óra
Az igen népszerű Müvészeti Klub sorozat, pár hónap kihagyás után újra indul a 
zongoráknál ez alkalommal is Sas Dániel és Keskeny Richárd zongoraművészek 
szerepelnek. Többek között műsoron lesznek Sosztakovics, Piazzola, Gershwin, 
Debussy két zongorára írott művei, valamint a klasszikus darabokat a helyszí-
nen születő improvizációk is színesíteni fogják.
Szikra Galéria

KoCsmA túrA - jászberénY x lhl Feszt
március 24. péntek 14 óra
A LHL Feszt csapat kitalált egy új "hagyományt", aminek ez a program az első felvoná-
sa. Készülj fel, ilyen túrán még te sem túráztál. Bővebb információ, ha regisztrálsz előre.
városi kiskocsmák

lhl Feszt #UnDergroUnD – egYben KoCsmA 
túrA AFter pArtY
március 24. péntek 22 óra
Garantáltan emlékezetes éjszakát tölthetsz el most és olyan zenéket hallgathatsz, 
amelyeket csak itt találsz egy buliban. Érkezik a Killakikitt és az old school, no meg a 
házigazdák, Bela Galik és Mucza is leporolták a bakeliteket. Belépő csak a helyszínen!
Ifjúsági Ház

heAvY metál KonCert
március 25. szombat 19 óra
A 80-as évek elején alakult Pokolgép formáció nemcsak hard és heavy dalaival, de 
az örökzöld rock balladáival is nagyszerű élményt ígér a közönségnek. Mindezek 
előtt a Radar zenekar játéka alapozza meg az igazi csápolós koncertélményt.
Ifjúsági Ház

színház - szemenszeDett igAzság AvAgY  
hAzUDni tUDni Kell
március 29. szerda 19 óra
Szemenszedett IGAZSÁG avagy hazudni tudni kell - vígjáték két felvonásban. Az Os-
car-díjas Florian Zeller nagysikerű vígjátékát a Pesti Művész Színház színművészeinek 
előadásában láthatják. A darab története pikáns, sokat sejtető komédiáról árulkodik. 
A sztori egyik főszereplője Nyertes Zsuzsa, aki vígjátékon át a musicalig, már sok elő-
adásban nyújtott remek alakítást és a színházkedvelők ezúttal sem csalódnak, hiszen 
művésztársaival ismét egy felejthetetlen előadással örvendezteti meg a közönséget.
Lehel Film – Színház

hexA – Képzőművészeti Kiállítás
március 30. csütörtök 18 óra
A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Sepsiszentgyörgyi Képzőművészeti 
Tanszék tanárainak kiállítása. A hat tanár különböző alkotói attitűddel rendel-
kező művész, akiket a barátság, szakmai elhivatottság és egy kialakuló komoly 
szellemi műhely kibontakoztatásának célja fog össze. Kiállító művészek: Berze 
Imre szobrászművész, Gagyi Botond festőművész, Madaras Péter szobrászmű-
vész, Péter Alpár szobrászművész, Szécsi János festőművész, Ütő Gusztáv festő-
művész. Az eseményt megnyitja Verebes György Munkácsy-díjas képzőművész, 
közreműködik: Szaniszló Richárd vibrafonművész. 
Főnix Műhelyház

Kulturális mozaikA művészet mint terápia
Jó negyed esztendő online térben tar-
tott bemutatói után, március 8-án újra 
megszokott helyére a Szikra Galéria 
kávézójába költözött vissza A hónap 
műtárgya képzőművészeti sorozat. Az 
éppen a Nemzetközi Nőnapra esett 
időpontban egy hölgy, Kerekné Miha-
lik Judit, fiatal jászsági képzőművész 
mutatta be saját akril festményét és 
beszélt művészettel kapcsolatos jelenle-
gi tevékenységéről. De minezek előtt, 
a Palotásy János Zeneiskola két trom-
bitás fiú és zongorista lány növendéke 
hangulatos zenei műsora vezette fel kö-
zönséget a művészet befogadására. 

Ez alkalommal a művészet felhasz-
nálásának egy formáját, annak alkalma-
zását, a művészet terápiát mutatta be 
Kerekné Mihalik Judit, elbeszélve saját 
útját e segítő tevékenység megtalálásá-
hoz és alkalmazását önismeret fejlesztő 
pszichológiai eszközként. Bizonyos ese-
tekben a gyógyulás feltételeként szerep-
lő lelki mozgás elindítása érdekében a 

katarzisélmény keltése a cél a művészet 
eszközeivel, zenével, irodalommal rajz-
zal. Művészet terápiás foglalkozáson ké-
szült alkotásnál, az azzal kapcsolatos asz-
szociációnak van jelentősége: mit látunk 
a képben és milyen érzéseket vált ki a 

szemlélőből. Ezt alapul véve, ezen alka-
lommal, nem a művész beszélt alkotásá-
ról, hanem a közönség soraiban helyet 
foglalók mondták el számukra milyen 
jelentést hordoz A hónap műtárgyának 
választott Álomlátó festmény. duka

Hagyományteremtő alkalom

„Jászsági Ifjú Tehetségek” címmel nyílt 
kiállítás a Csányi Alapítvány Jászsági 
Közöségi Házának Déryné 6 Galéri-
ájában, március 8-án délután. A ha-
gyományteremtő szándékkal indított 

kezdeményezés első bemutatkozói a 
Lehel Vezér Gimnázium diákjai, fiatal 
tehetségei voltak. 

A szépszámmal egybegyűlteket dr. 
Radoszáv Miklós, a Csányi Alapítvány 

operatív igazgatója és Antics István, a 
Lehel Vezér Gimnázium igazgatója kö-
szöntötte, majd Simon Eszter, az LVG 
végzős diákja egy csokorra való dalt 
adott elő. A kiállítást, a tervezet szerint, 
Velkeiné Pócz Ilona művésztanár nyi-
totta volna meg, de betegség miatt ezt 
nem tehette, üzenetét Nagy Ildikó, a 
Csányi Alapítvány mentora olvasta fel.

A kiállítóterem falain látható kü-
lönböző technikával készült képeken 
csak alkotóik neve szerepelt, címeket 
a közönség javasolhatott, a szemlélő-
dése alatt születő intuíciói alapján az 
ifjú művészeknek. Így az is kiderülhe-
tett, ki, mit lát egy-egy alkotásban és az 
hasonlatos-e a művész elképzelésével, 
gondolatainak képi megfogalmazásá-
val. Mindezek megvitatására is alkalmat 
adott a jó hangulatú megnyitó esemény.

Az képzőművészeti alkotások a hó-
nap végéig tekinthetők meg, nyitvatartási 
időben vagy bejelentkezés alapján. dg

Jászberényben valami készül!
Március első napjaiban egy nagyszabá-
sú kulturális program előkészítése kap-
csán tartottak egyeztetés a Városházán. 
Budai Lóránt polgármester egyelőre 
meglehetősen szűkszavúan kommen-
tálta az eseményt, amikor arról érdek-
lődtünk, hogy ott miről is volt szó.  

- Idén 20 éves a Kowalsky meg a 
Vega zenekar, amely az ünneplést a 
Papp László Budapest Sportarénában 
kezdte, de természetesen Jászberény 
sem maradhat ki a sorból. Ennek kap-
csán Szórád “Jimmy” Csaba, a zenekar 
Sipos Orbán Kulturális és Művészeti 
Díjjal (2021) kitüntetett basszusgitá-
rosa, valamint az együttes menedzsere, 
Csapó Tamás volt a vendégem. A jó 
hangulatú megbeszélésre a rendezvény-
szervezésért felelős kollégáimon kívül, 
új szemlélettel is bíró szakembereket és 
civil segítőket is hívtam. Az ő jelenlé-
tük számomra garancia arra, hogy idén 
nyáron egy fantasztikus eseménnyel 
fogjuk meglepni a jászberényieket és 
a hozzánk ellátogatókat. Ez több lesz, 
mint egy Kowalsky koncert, hiszen sok 
jó ötlet is felmerült a beszélgetés során. 
Szerintem, ha sikeresen vesszük az aka-
dályokat – márpedig elhivatott a csapat 
-, akkor azt hiszem hogy egy remek 
minifesztivált tudunk majd szervez-
ni a jászberényi szabadtéri színpadon. 
Bízom benne, hogy egy kicsit új, egy 
kicsit más lesz, mint az eddigiek. Rész-
leteket még nem árulhatok el, de egy 
biztos: nagy durranásra készülünk!

A hétvégén már olvashatják nálunk  
A nem hétköznapi hősök interjúsoroza-
tunk második és harmadik részét, mely-
ek a Törökországot megjárt jászberényi 
mentők beszámolója az évszázad katasz-
trófájaként számontartott földrengésről.

jku.hu
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JÁSZBERÉNYI TELEPHELYREJÁSZBERÉNYI TELEPHELYRE  
GÉPKOCSIVEZETŐ, GÉPKOCSIVEZETŐ, 
RAKODÓGÉP KEZELŐRAKODÓGÉP KEZELŐ
MUNKATÁRSAT KERESÜNK.MUNKATÁRSAT KERESÜNK.
Feltételek: Feltételek: 
• • "C-E" kategóriás jogosítvány;"C-E" kategóriás jogosítvány;
• • GKI;GKI;
• • sofőrkártya;sofőrkártya;
• • nehéz-gépkezelői jogosítvány.nehéz-gépkezelői jogosítvány.

Érdeklődni az alábbi Érdeklődni az alábbi 
telefonszámon lehet: telefonszámon lehet: 
+36 20 206 8588+36 20 206 8588

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!

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.

KÖZPONTI PORSZÍVÓ-RENDSZERKÖZPONTI PORSZÍVÓ-RENDSZER
Kényelmes 

használat
Csendes üzem
Hatékony takarítás

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

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!

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

A FAL – A Lehel Vezér Gimnázium falai, 
ha mesélni tudnának… 
Március 3-án és 4-én újabb fejezetek-
kel bővült iskolánk „mesekönyve” – 
amelyet bárki, aki ide jár vagy a nyári 
szezon valamely városi rendezvényén 
vesz részt – elolvashat.

A történet írója Berke Péter, Dáni-
ában élő jászberényi festő- és grafikus-
művész, akinek önzetlen felajánlásából 
született meg az alkotás. Az értékte-
remtés szándéka gyorsan szárba is szök-
kent, hiszen pár lelkes támogató segít-
ségével két nap alatt elkészült a több 
mint 23 négyzetméter felületű murália.

Mivel egy iskola udvarában találta 
meg a művész a hordozó felületet, így a 
mondanivaló is a tudás megszerzése és 
a kreativitás köré íródott. 

A képen madarak láthatók, amelyek 

az emberek felett keringenek. Ők jelké-
pezik a szabad asszociációkat, a cikázó 
gondolatokat. A tojás a születés szimbó-
luma. Az emberek fejében megszülető 
ötleteket jelentik. A tojáshéj rejtheti eze-
ket a kreatív energiákat, amelyek a fenti 
világból eredeztethetők. A festményen 
ezek a tojások nyílnak meg és árasztanak 

el minket az asszociációk végtelenségé-
vel. Reményeink szerint mindez a diák-
jainkra is jó hatást gyakorolnak majd, és 
újszerű ötleteikkel, megközelítéseikkel 
tovább gazdagítják városunkat, és ők 

mesélik majd tovább ezt a történetet a 
következő generációnak.
Az alkotást Berke Péter tervezte
Segítői: Berke István, Nagy Tamás, 
Kövér Szilvia
(Ui.: Azt tudtátok, hogy ezen a napon 
ünnepelte születésnapját „A fal” szerző-
je, Rodger Waters?) Nagy Tamás

Diákolimpiai bronzérem Egerből

Március első hétvégéjén Egerben 
rendezték meg az általános iskola al-
sósai számára a Diákolimpia Játékos 
Sorversenyének országos döntőjét, 
melyben 8 csapat, köztük a jászbe-
rényi Nagyboldogasszony Katolikus 
Óvoda, Kéttannyelvű Általános Isko-
la és Gimnázium fiataljai versengtek 
egymással a helyezésekért.

A legkisebb korosztály számára ren-
dezett verseny elsősorban ügyességi, 
sportágelőkészítő feladatokat tartalmaz. 
A 12 lehetséges versenyszámból mindig 
9+1 kerül kisorsolásra a verseny kez-
detén, amelyek során például labdás, 

kúszó-mászó, egyensúlyozó, akadály-
ugró számok mentén mérkőznek meg a 
csapatok, klasszikus sorverseny formá-
jában. Országszerte 175 iskola indult 
el a körzeti fordulókon, és a legjobbak 
megyei majd országos elődöntőkön 
kvalifikáltak az országos döntőre. 

Az egri csúcseseményt a Magyar 
Diáksport Szövetség megbízásából a 
Heves Megyei Diák- és Szabadidősport 
Egyesület rendezte, a résztvevők közé 
jutott a rendszeresen legjobbak között 
szereplő Törökbálint, Szombathely, és 
a házigazda egriek is. A nyolc csapattal 
összesen 144 kisdiák versenyzett, akiket 
ezúttal is több száz szülő, hozzátartozó 

kísért el és teremtett fantasztikus han-
gulatot a Kemény Ferenc Sportcsar-
nokban. A verseny rangját a megnyitón 
résztvevő Mirkóczki Ádám egri polgár-
mester és Daragó Lászlóné, az MDSZ 
tiszteletbeli alelnöke emelte. A török-
bálintiak szoros küzdelem során ezzel a 
győzelmükkel már zsinórban harmad-
szor hódították el az aranyérmet. 

A mieink, a nagyboldogosok vé-
gig fegyelmezetten és koncentráltan 
versenyeztek, s fantasztikus teljesítmé-
nyüknek meg is lett az eredménye. Az 
eredményhirdetés során ugyanis a kép-
zeletbeli dobogó harmadik fokára szólí-
tották őket, azaz a harmadik helyet sze-
rezték meg. A csapat tagjai és felkészítői 
ezúton is köszönik a szülők támogatását, 
biztatását mind a felkészülés, mind a 
versenyek során.

A Diákolimpia országos döntőjé-
ben harmadik helyen végzett csapat 
tagjai: Pataki Dorina, Litkei Zóra, 
Jakus Dóra, Bódi Nóra, Szikra Zsu-
zsi, Szabó Hanna, Gulyás Lora, Virág 
Eszter, Nagypál Réka, Rigó Evelin, 
Litkei Csenge, Ilonka-Kalla Luca, 
Nagy Zalán, Malahovszki Bánk, Sza-
bó Nimród, Hájos Zalán, Csík Kor-
nél, Kirtyán János, Bobák Sándor, 
Jakab Zsolt, Zircher Bercel, Sziliczei 
Balázs, Donkó Zoltán, Farkas Noel, 
Krasnyánszki Máté. 

Felkészítő tanárok: Nagyné Ilonka 
Zsuzsanna, Turiné Palócz Henrietta.

Zeneiskolásaink sikere
A Palotásy János Zeneiskola fiataljai 
nagyszerűen szerepeltek a mezőtúri fafú-
vós versenyen. A Nagydíjat Szappanos 
Gellért kapta, tanárai: Cs. Nagy József-
nek és Burai Balázs.

Második díjat érdemelt ki Hibay 
Éva tanárnő két növendéke, Máté Fanni 

Vivien és Majnár Alexandra. Kísérőjük 
Gaál Andrea és Dr. Réz Lóránt voltak.
A Palotásy János Zeneiskola művész-
tanárai és tanítványaik rendszeres fel-
lépői a különböző városi események-
nek, ünnepségeknek, ahol rendre nagy 
sikert aratnak.

Kerékpárost gázolt
Egy helyi lakos közlekedett személy-
gépkocsival Jászberény belterületén 
2023. március 9-én a délutáni órák-
ban. A sofőr a Hatvani út és a Göncöl 
út kereszteződéséhez érve, balra nagy-
ívben kanyarodott, azonban nem adott 
elsőbbséget a védett úton érkező kerék-

párosnak és összeütköztek. A baleset 
következtében a biciklis – az elsődleges 
orvosi vélemény szerint – nyolc napon 
túl gyógyuló sérülést szenvedett. 

A Jászberényi Rendőrkapitányság 
közúti baleset okozása vétség miatt foly-
tat eljárást. (Forrás és fotó: police.hu)
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Emlékezés

Tamasi Tibor 
halálának 9. évfordulójára

„Köszönjük, hogy éltél, 
s minket szerettél, 
nem hagytál el minket 
csak álmodni mentél. 
Hiányzol.”

Szerető családod

Emlékezés

sós FerenC
halálának 5. évfordulójára

„Szívünkben a helyedet
nem pótolja semmi.
Míg e földön élünk,
nem fogunk feledni.”

Feleséged és családod 

A termő gyümölcsfák télvégi 
metszése
A gyümölcsfa metszés megalapozása az 
ültetéskor kezdődik, legtöbbször a ter-
mészetes koronaforma kialakításával. 
Kivéve az őszibarack esetét, mert a fa su-
darát, a középső részét távolítják el, így 
katlan vagy kehely alakú koronával lehet 
elérni a fény megfelelő biztosítását.

A sokféle metszési eljárást nem 
könnyű egységesíteni az idősebb gyü-
mölcsfák metszésével, pedig a termő-
egyensúlyt biztosítani kell, hogy a fa 
ne szakaszosan teremjen. A legtöbb 
házikertben a legkülönbfélébb gyü-
mölcsfa szolgálja az önellátást. A met-
szést a legkorábban kihajtó fákkal kell 
kezdeni. Ez pedig a mandula, majd a 
sárgabarack, őszibarack, szilva, cse-
resznye, meggy, alma, körte, végül a 
birsalma sorrendben következik. A 
diófát már augusztus végén célszerű a 
széltörte vagy leszáradt ágaktól megsza-
badítani. Így az okozott seb a tél beáll-
táig elparásodik és nem következik be 
nagy nedvességvesztés. 

A termőfák metszésekor, a fám ma-
radt, beszáradt termést (múmia) össze 
kell szedni és megsemmisíteni, mert 
ezek a földre hullva évekig is fertőzhet-
nek. A törzset és a vastagabb ágalkat 
kéregkaparóval, drótkefével szükséges 
megtisztítani a zuzmóktól és a károsító 
búvóhelyétől. A gyümölcsfa metszését 
mindig a biztosan eltávolításra kerülő 
részekkel kell kezdeni. Ezek a cson-

kok elszáradt ágak és gallyak. Majd az 
egymást keresztező, sűrűséget okozó 
részekkel kell folytatni. A villás elágazá-
sokból a jobb helyzetűt kell meghagyni. 

Az idős és még jól termő, egészsé-
ges fát célszerű ifjítani, a vázágakat, de 
még a középső koronát is vissza lehet 

vágni, de nem túlzottan. A keletkezett 
nagyobb sebeket a fertőzések megelő-
zése miatt le kell zárni fagéllel vagy 
olajfestékkel.

Végül jöhet a télvégi lemosó per-
metezés. Erre legalkalmasabb a ként, 
rezet és olajat tartalmazó permetező-
szer. Ha pedig pajzstetves a fa, akkor 
jó hatásfokú lemosó permetezőszer az 
agrokén. Fontos, hogy a metszés esz-
közei legyenek jók és a célnak meg-
felelők. Egy rövid újságcikkbe csak 
a legfontosabbak kerültek leírásra a 
metszéssel kapcsolatban.

Akik a gyakorlatban is szeretné 
látni, hogy hogyan, mi módon kell a 
metszést jól végrehajtani, azok ezt meg-
tehetik 2023. március 19-én vasárnap 
10.00 órakor Jászberényben, a Fazekas 
utca 22. szám alatt, ahol metszési be-
mutatót tartok. Amennyiben az idő-
járás közbeszól (eső, havazás), akkor 
a bemutató egy héttel később, 2023. 
március 26-án, vasárnap 10.00 órakor 
lesz ugyanitt.

 Szegedi Szilveszter 
 kertészmérnök

Minden vég egy új kezdet!
Ilyenkor, a húsvétot megelőző nagyböjt 
időszakában nagy szükség van lelkünk 
rezdüléseire figyelni, olyan programok-
ban részt venni, amelyek ráhangolhat-
nak a közeledő nagy ünnepre. Március 
8-án sokan gyűltünk össze a Nagy-
boldogasszony Katolikus Iskola ebéd-
lőjében, hogy meghallgassuk a Jó Szó 
Esték keretében Tegzes Katalin segítő 
nővér előadását.  

Bevezetésül az Estek állandó szer-
vezője, Molnárné Editke mutatta be 
vendégünket, Katalin szerzetes nővért. 
Az ő több évtizedes, szociális területen 
végzett tevékenységében ma is alap-
vető a legrászorultabbak segítése, a 
gyászpasztoráció, a hospice-szolgálat, 
a lelki programok szervezése, tartása. 
Gazdag életútjáért, önfeláldozó mun-
kájáért 2021-ben a Magyar Érdemrend 
Lovagkeresztje kitüntetésben részesült. 

Tegzes Katalin meghívásunkat el-
fogadva a "veszteségek" körét érintve 
Minden vég egy új kezdet! címmel tar-
totta meg gondolatébresztő előadását. 
Kedvessége, nyugodt, határozott hangja 
az első perctől lekötötte figyelmünket. 

A fő témát három részre osztotta. 
1. A halál. Az ember halála a bib-

liai Ádám bűnének következménye -- 
mondta. A véget tragikusnak tartjuk, 
pedig az élet felkészít a halálra. Mihelyt 
megszületünk, egyre közelebb kerü-
lünk életünk végéhez. Tudjuk, hogy 
visszafordíthatatlan esemény, ám az 
itt maradottaknak az élete folytatódik. 

"Az élet él, és élni akar!". Egy hozzá-
tartozó végigkísérheti a haldokló utol-
só óráit, ami régen -- a többgenerációs 
családokban -- természetes volt. Ma a 
gyerekeket meg akarják kímélni ettől, 
a temetéstől is, pedig "a halál nem élet-
idegen" -- folytatta az előadó. A hal-
doklónak szüksége van arra, hogy se-
gítséget kapjon, hogy mellette legyenek 
a szerettei. Könnyebb őt elengedni, ha 
pl. eldúdoljuk kedves énekét, elmond-
juk kedves versét. Megkönnyebbül. 
Mindehhez nagy segítség, ha megkap-
ja a betegek szentségét. A hívő ember 
tudja, hogy elért teremtésének céljáig.        

2. A gyász. Az itt maradottaknak 
nagy kérdés: "Miért???, Kit gyászolok? 
-- Válasz: Nekem hiányzik a megholt, 
magamat gyászolom! "A halottat si-
rasd el, de utána térj vissza az életbe, őt 
hagyd nyugodni!" --ajánlotta Katalin 
nővér. A gyász: seb. Idővel gyógyul, bá-
nattá szelídül, csakhogy az élet végéig 
megmarad. Tarthatunk kapcsolatot az 
elhunyttal. Nem kell mindig a teme-
tőbe járni! Lehet vele "beszélgetni", 
misét mondatni érte, amit ünnepé-
lyessé is tehetünk, ha családtagjaink is 
részt vesznek azon. Utána maradjunk 
együtt, együtt emlékezhetünk rá. Gon-
doljunk az Úrral való találkozására, ami 
egy új kezdetet jelent! (Két hasonlattal 
érzékeltette az új élet kezdetét: a bábból 
gyönyörű új pillangó születik, vagy: az 
anyaméhből, a sötétből kijőve világos-
ságra születik a csecsemő.) Másképpen 

áll a környezet, a társadalom a hozzá-
tartozó gyászához. Nem fogadja el a 
további gyászt.(Azt szokták mondani: 
"fogadd el!", "fordulj a munkához!").  
Létezik segítségként ún. gyász-feldol-
gozás, gyász-tanácsadás.

3. A veszteség. Minden veszteség 
szenvedéssel, lelkiállapot-változással 
jár. Pl. a házastársak válása, a bará-
tokban, rokonokban való csalódás, 
pénz, vagyon elvesztése, munkahely 
elvesztése...stb. Előadónk tanácsa: meg 
kell tanulni veszíteni! (Jó gyakorlás 
erre már gyermekkorban a társasjá-
ték. Eleinte hagyjuk nyerni a gyerme-
ket, de fokozatosan érjük el, hogy ne 
legyen indulatos, ha veszít! Őket is 
meg kell tanítanunk veszíteni, később 
már edzettebbek lehetnek.) Segítsünk 
a veszteséget elszenvedőnek, adjunk 
lehetőséget, hogy ki tudja beszélni a 
veszteségét. El kell távolítani a vesztesé-
gétől, ne hagyjuk magára! Segíthetjük 
imával is, közös imával...

Az előadás végén vendégünk össze-
foglalta az eddig elhangzottakat, majd 
válaszolt kérdéseinkre.

Végezetül Molnárné Editke 
valamennyiünk nevében megköszönte 
Katalin nővér rendkívül érdekes elő-
adását, tapasztalataiból eredő hasznos 
tanácsait. 

Tegzes Katalin nővérnek további 
eredményes szolgálatához erőt, egészsé-
get kívánunk, Isten áldását kérjük.

 Nagy Jánosné

Két évszázad a trón és a haza szolgálatában – 
az Apponyi grófok emlékezete 
A Batthyány Lajos Alapítvány, a 
VERITAS Történetkutató Intézet és 
Levéltár, valamint a Jászok Egyesü-
lete szervezésében tudományos kon-
ferenciára került sor Budapesten, 
2023. március 1 jén, szerdán – adta 
hírül a Jászok Egyesületének hírle-
vele. A konferencia a Várban, a volt 
Lónyai palotában került megrende-
zésre, amely a Battyhány Lajos Ala-
pítvány székháza is egyben. Az im-
pozáns helyszín – amely valamikor 
a vár bástyája volt – méltó körülmé-
nyeket teremtett az összejövetelhez. 

Szakály Sándor, a VERITÁS főigazga-
tója, Dr. Vitályos Eszter, a Kulturális 
és Innovációs Minisztérium minisz-
terhelyettese, parlamenti államtitkára, 
Dr. Rétvári Bence, a Belügyminiszté-
rium, miniszterhelyettes, államtitkára, 
Dr. Dobos László, a Jászok Egyesüle-
te elnöke köszöntötte a konferencia 
résztvevőit, kiemelve az Apponyi csa-
lád jelentőségét a magyar történelem 
évszázadaiban. 

Ezt követően négy szekcióban is-
merhettük meg a család történetét, il-
letve hazai és külföldi tevékenységeik 
néhány momentumát. Az első szek-
cióban gróf Apponyi György (1736-
1782) életéről, újkonzervatív gondol-
kodásáról, fontolva haladó tetteiről 
hallhattunk Melkovics Tamásnak, az 
ELTE BTK, adjunktusának felvezeté-
sében. Ugyancsak róla tartott előadást 
Szabó Róbert, a halásztelki Hunyadi 
Mátyás Iskola és Gimnázium történe-
lem szakos tanára. A „majdnem aradi 
vértanú”, Apponyi Károly tábornok 
kalandos életébe Hermann Róbert ve-
zetett be minket. Az első szekció leg-
érdekesebb témája Apponyi Geraldine 
házasságáról szólt, aki az albán királyi 
családba házasodott, és férjébe, I. Zogu 
királyba szerelmes is lett! Hamarosan 
megszerette új népét, sőt a száműzetés 
éveiben a királyi család összetartása is 
rá hárult.

A szünet után kövezett a második 
szekció, melyben három előadó Ap-
ponyi Albert életútját, politikájának 
fejlődését mutatta be a boldog béke-
időkben. Ebben az előadás sorozatban 
sok jót nem hallhattunk Apponyiról. 
A mélypontot a Szabadelvű Pártban 
betöltött szerepéről tartott előadás kép-
viselte, amely Schwarzwölder Ádám 
felszólalásában volt hallható. Tarján 
M. Tamás zárta az üléssorozatot, aki 
megvédte Apponyi nemzetiségpolitikai 
nézeteit, a Lex Apponyit. 

A délutáni két szekció előadói 
már Apponyi pozitív arcát vetítették 
elénk. Hallhattunk a nemzetközi bé-
kemozgalomban betöltött szerepéről 
(Kovács Henriett – Andrássy Gyula 
Német Nyelvű Egyetem docense), bár 
itt a beszéd jelentős része magának a 
mozgalomnak a bemutatásából állott. 
Gulyás László Apponyi Trianonban 
elmondott beszédét elemezte részlete-
sen. Kifejtette, hogy nagyon jól fölépí-
tett beszéd volt, de különösen hangsú-
lyozta, hogy hatástalan maradt, mert 
nem tudhatta: a békeszerződést egy 
éven keresztül készítették elő szakér-
tőket megkérdezve, de politikai dön-
tést hozva a szakértők ellenében. Sőt, 
az egy éjszaka alatt megírt beszédét a 
győztesek, különösen a „kis győztesek” 
már előre aláásták, aláaknázták! 

Két záróelőadásban bepillantást 
nyerhettünk abba az érdekességbe, 
hogy Apponyi kiváló hazaszerető em-
ber volt, de ez a hazaszeretete a Habs-
burg házhoz való hűségen belül nyil-
vánult meg. Magyarország fejlődését, 
feltámadását a királyság intézményé-
nek valóságos visszaállításán keresztül 
tudta csak elképzelni. Végezetül Var-
ga Lujza (MNM, főosztályvezető) a 
Népszövetségben betöltött szerepéről, 
tevékenységéről, fáradhatatlan mun-
kájáról beszélt. 

Itt jegyzem meg, hogy Varga Lujza 
volt az egyedüli, aki megemlítette Gróf 
Apponyi Albertné, született Clothilde 

von Mensdorff Pouilly személyét, il-
letve azt a kitartó munkát, melyet sa-
ját jogon végzett a Népszövetségben. 
Erről korábban Metykó Béla helytör-
téneti kutató írt a Jászsági Évkönyv-
ben 2017-ben, valamint jómagam a 
Redemptióban 2022-ben. 

Anka László felelevenítette, hogy 
2009 márciusában már tartottak egy 
Apponyi konferenciát. Ezt követően 
egy kollégája, aki nem tudott jelen 
lenni az összejövetelen megkérdezte, 
hogy mi lett az eredmény. Mire tréfá-
san azt válaszolta, hogy lemondott a 
miniszterelnök! 

Hermann Róbert zárszavában 
Apponyi Albert hosszú életével kap-
csolatban rávilágított, hogy megért 
8 rendszerváltozást, 5 háborút, 2 
trónfosztást – pedig csak három volt 
összesen a magyar történelem folya-
mán -, 3 királyt, egy kormányzót, egy 
köztársasági elnököt, egy diktatúrát, 
melynek még feje sem volt. Ennyi 
nehézség közepette mégis kitartott, 
elvhű volt egész életében. Apponyi 
György legnagyobb politika ellenfele 
Kossuth Lajos volt, de a Kossuth szo-
bor állításakor a beszédet fia, Apponyi 
Albert mondta! A konferencia tanúsá-
ga: „Próbáljuk meg birtokba venni az 
egész történelmünket, ne csak egyfajta 
narratíva alapján szemlélni azt, ami a 
XIX-XX. században történt. Legyen 
szemünk és fülünk a párhuzamos igaz-
ságokra is!”

A konferencia előadásai megtekint-
hetők a VERITAS Kutatóintézet és Le-
véltár youtube csatornáján. 

 Varga Kamill 
 ferences testvér

Márciusi jeles napok
Március 22. – a Víz Világnapja
A Víz Világnapjának megünneplését az 
1992. évi Rio de Janeiro-i környezet-
védelmi konferencián kezdeményez-
ték. Ennek hatására az ENSZ március 
22-ét nyilvánította e nappá, felhívva a 
kormányok, szervezetek és magánsze-
mélyek figyelmét a víz fontos szerepére 
életünkben. Cél, hogy óvjuk, védjük 
környezetünket, s ezen belül a Föld víz-
készletét. Van feladatunk bőven ezen a 
téren, hiszen a víz nélkülözhetetlen éle-
tünkhöz, s bizony az ember nem min-
dig viselkedik helyesen.

Március 23. – Meteorológiai Világnap
Genfben 1950 március 22-én meg-
alakult a Meteorológiai Világszervezet 
(WMO) – a Nemzetközi Meteorológi-
ai Szervezet utódaként. Másnap életbe 
lépett a szervezet alapokmánya, s erre 
emlékezve határozták el 1960-ban a 
Meteorológiai Világnap megünneplését, 
s azt azóta minden évben március 23-
án tartják. Az időjárás megfigyelésére 
először 1853-ban hirdettek meg nem-
zetközi programot. Az 1950-ben létre-
hozott WMO kormányközi testületnek 
tekinthető, az ENSZ szakosított intéz-
ményeinek egyike. Tevékenységi köré-
be elsősorban a meteorológiai szolgálat 
világméretű kiépítése, a tagországok 
közötti gyors időjárási tájékoztatáscsere 
megszervezése tartozik. A megrendezett 
világnapok középpontjában mindig 
egy-egy időszerű témakör áll.

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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06-80/300-300; Áramszolgáltató hibabejelentő: 06-80/38-39-40; Köz-
világítás hibabejelentő munkaidőben: 06-57/505-769; Közvilágítás kar-
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Egészségügyi ügyeletek

március 16. csütörtök
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út 10.
Tel.: 410-834
március 17. péntek 
PatikaPlus (Tesco)
Tel.: 506-930
március 18. szombat 
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth L. út 92.
Tel.: 411-568
március 19. vasárnap
Szentháromság Patika
Jb., Lehel vezér tér 16.
Tel.: 502-635
március 20. hétfő
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly út 14. 
Tel.: 405-667
március 21. kedd
Thököly Gyógyszertár

március 22. szerda
Szentháromság Patika
március 23. csütörtök 
Kossuth Gyógyszertár
március 24. péntek
Mérleg Gyógyszertár
március 25. szombat
Szentháromság Patika
március 26. vasárnap 
Kossuth Gyógyszertár
március 27. hétfő
PatikaPlus (Tesco)
március 28. kedd 
Thököly Gyógyszertár
március 29. szerda
Thököly Gyógyszertár
március 30. csütörtök
Szentháromság Patika
március 31. péntek
Kossuth Gyógyszertár

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

Tisztelt Olvasóink! 
A Jászkürt Újság következő lapszáma 

március 30-án jelenik meg. 
Friss híreinket, cikkeinket a jku.hu weboldalon és a  

Berénycafé Facebook oldalunkon továbbra is megtalálják!

03. 17.  PÉNTEK 11 °C  |  -3°C

03. 19.  VASÁRNAP 17 °C  |  1°C

03. 21.  KEDD 17 °C  |  6°C

03. 18.  SZOMBAT 15 °C  |  -1°C

03. 20.  HÉTFŐ 18 °C  |  3°C

03. 22.  SZERDA 17 °C  |  7°C

03. 16.  
CSÜTÖRTÖK

Forrás: idokep.hu

11°C | 0°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
Nem sikerült a pontszerzés az NB I-es 
felnőtt női bajnokság 16. fordulójában, 
hazai pályán a Jászberény VT csapatá-
nak. Az ellenfél, a Békéscsabai Röplabda 
SE fiataljai ugyanis esélyt sem hagytak a 
Deme-csapatnak egyetlen szett megnye-
résére sem. Csak a második játszmában 
tudta ellenfele dolgát egy kicsit megne-
hezíteni a játérész hajrájáig a hazai gárda.

Jászberény VT – Békéscsabai RSE 
0-3 (-12, -18, -13)

A 16. fordulót követően a Jászbe-
rény VT 7:46-os játszmaaránnyal és 4 
megszerzett ponttal az utolsó helyen áll 
a 12 csapatos mezőnyben. Sok jóra a kö-
vetkező két fordulóban sem számíthat az 
együttes, hiszen előbb a harmadik helye-
zettel idegenben, majd a negyedik helyen 
álló csapattal hazai környezetben kell a  
berényi lányoknak megmérkőznie.

17. forduló – március 18.
16.00 óra: VEHIR-VESC – JVT
18. forduló – március 25.
17.00 óra: JVT – Vasas SC

Kosárlabda
Az elmúlt két hétben két bajnoki mér-
kőzést játszott a JKSE NB I/B-s csapata 
a piros csoportban. A 22. fordulóban az 
utolsó helyen álló veszprémiek otthoná-
ból a vártnál nehezebben, de elhozták a 
2 bajnoki pontot Miljan Rakic fiaia. A 
félidőben biztosan vezetett csapatunk 13 
ponttal, majd a harmadik 10 perc óriási 
fordulatot hozott. Két ponttal már a ha-
zaiak álltak jobban, de a találkozó hajrájá-
ban sikerült az eredményt megfordítani.

Veszprémi KK – JKSE 72-75 (12-
20, 22-27, 22-7, 16-21)

A 23. fordulóban a listavezető NKA 
Pécs gárdája vendégeskedett a Bercsényi 
játékcsarnokban. A találkozó hajrájáig 
rendre a vendégek vezettek néhány pont-
tal, s a mieinknek 11 pontos hátrányból 
is sikerült visszajönni a meccsbe. Sajnos 
72-73-as állásnál - minimum vitatható 
- 3-4 ítélet sem kedvezett számunkra, 
s végül nagy küzdelemben 5 ponttal a 
vendégek nyerték a rangadót. 

JKSE – NKA Pécs 76-81 (19-20, 
17-18, 22-24, 18-19)

A 23. forduló után a JKSE a 6. he-
lyen áll a tabellán. Az alapszakaszból még 
3 forduló van hátra, s a mieinknek még 
pótolni kell a DEAC U23 ellen korábbról 
elhalasztott találkozót is. Érdekesség, hogy 
éppen a debreceniek a legnagyobb ellenlá-
basaink az 5. helyért folyó küzdelemben. 

24. forduló – március 18.
18.00 óra: Salgótarjáni KSE – JKSE
25. forduló – március 24.
19.30 óra: JKSE – TF-BP
Elmaradt mérkőzés pótlása
március 28.
18.00 óra: JKSE – DEAC U23

Labdarúgás
Tovább tart a Jászberényi FC vesszőfu-
tása a labdarúgó NB III. Keleti csoport-
jában. A bajnokság 24. fordulójában az 
együttes hazai pályán a Karcagi SE-t fo-
gadta. A megyei „rangadó” nagyon egy-
oldalúra sikeredett, hiszen a vendégek 6 
góllal terhelték meg a mieink hálóját. 

24. forduló
JFC – Karcagi SE 0-6 (0-2)
Nem járt jobban a következő játékna-

pon sem városunk csapata hiszen a fővá-
rosban, a BKV Előre ellen is hat gólt kap-
tak „aranylábúink”. Válasz pedig egyetlen 
hazai gólra sem született, így ismét egy 
hatgólos vereség lett a találkozó vége.

25. forduló
BKV Előre – JFC 6-0 (3-0)
A JFC 25 forduló után 16 ponttal a 

20 csapatos tabella 19. helyén áll.
26. forduló – március 19.
14.00 óra: JFC – Putnok FC
27. forduló – március 26.
16.00 óra: JFC – Körösladányi MSK

A Bercsényi nyerte a Korompai 
Kupát
A jászberényi futball egyik legjobb 
utánpótlás edzőjének tiszteletére, em-
lékére immár a 70-es évek eleje óta ren-
deznek utánpótlás labdarúgótornát. 

Minden tanévben a III. korcsoportos 
(idén a 2010-2011-es) tanulókból álló 
iskolai csapatok mérik össze tudásukat 
a Korompai Kupáért. Idén mind a hat 
jászberényi iskola képviseltette magát 
a március 6-án megrendezett tornán, 
ahol két csoportban zajlottak a küz-
delmek.

Az A-csoportban a Nagyboldogasz-
szony gárdája legyőzte a Szent István 
Sport Általános Iskola csapatát és az 
LVG-t is, míg ugyanígy tett a B csoport 
győztese, a Bercsényi is. A Székelyt és 
az Apponyit is nagyon könnyedén ver-
te kapott gól nélkül, így készülhetett a 
keresztjátékra. Itt az Apponyi megle-

petésre 3-0-ra legyőzte a Nagyboldog-
asszony csapatát, míg a másik ágon a 
Bercsényi verte a Szent István Sport 
Általános Iskolát 4-2-re. 

A kisdöntőben a Nagyboldogasz-
szony a nap folyamán másodjára is 2-0-
ra nyert a Szent István Sport Általános 
Iskola ellen, míg a döntőben a Bercsé-
nyi Miklós Általános Iskola csapata 
büntetőkkel múlta felül a Gróf Appo-
nyi Albert Általános Iskola együttesétt. 
Az ötödik helyen az LVG, míg a hato-
dikon a Székely csapata végzett.

A torna legjobb kapusa Szabó 
Máté (Apponyi), legjobb mezőnyjáté-
kosa Bagi Bálint (Apponyi), gólkirá-
lya Maszlag-Csáki Dávid (Bercsényi) 
lett 8 góllal, míg a tornagyőztes csapat 
testnevelője címet Kiss Attila (Bercsé-
nyi) kapta. 

Március 18-án, szombaton 

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!

A Yakuzák SE/Y Akadémia 
fiataljai remekeltek Csongrádon

A Knock-Down Karate Diákolimpia 
Országos Bajnoka címekért 174 iskola 
389 diákja mérkőzött meg egymással 
2023. március 4-én Csongrádon. A ver-
seny házigazdája Csongrád városa volt. 

A program a formagyakorlat verseny-
számmal kezdődött, majd délután látvá-
nyos küzdelmeket bonyolították le. Ezek 
a Knock-Down szabályrendszerben zaj-
lottak, mellyel a Kyokushin karate a világ 
egyik legerősebb harcművészetévé vált.

A jászberényi Yakuzák SE/Y Aka-
démia fiataljai nagyszerűen szerepeltek 
az országos döntőn, ahonnan 10 érem-
mel és két külön díjjal térhettek haza. 

A különdíjat az ifjúsági, illetve a junior 
korosztályban Notheisz Janka és Bangó 
Krisztián kapta.
A Yakuzák SE/Y Akadémia verseny-
zőinek eredményei:

Diákolimpiai bajnok: Notheisz 
Janka és Ferencz Attila

A 3. helyen végeztek: Szarvas Bog-
lárka, Domos Gréta, Nagy Árisz, Csáki 
Noel, Bagyinszki Máté, Bangó Kriszti-
án, Szőke Zalán, Palásti Krisztián. 

A Yakuzák SE/Y Akadémia öt 
főt delegál teljesítményük alapján a 
2023. évi IFK Európa-bajnokságára 
Jerevánba.


