Hitéleti hírek

Feloldották a veszélyhelyzetet

Véget ért a csonka tanév

Összeállításunkban olvashatnak Thiago atya
újmiséjéről, gyermekáldásról és Katona Katalin
vallási témájú minősített pályaművéről.
Írások a 4. oldalon

A kormány június 18-án megszüntette a
koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetet,
és járványügyi helyzet lépett életbe.
Információ a 3. oldalon

A digitális oktatás új helyzet elé állította a pedagógusokat,
diákokat és szülőket is egyaránt. A nehézségekkel tűzdelt
tanév azonban véget ért: kezdődhet az aktív vakáció.
Cikkek a 6. oldalon

Jászkürt
Új folyam 9. év 25-26. szám (XXXII./25-26.)

Jogok és igények
Néhány héttel ezelőtt Bobák Zsolt
képviselő jelezte, majd telefonos
bejelentés érkezett a jegyzőhöz,
amelyben a Dózsa György út egyik
ingatlanában hangos éjszakai zeneszolgáltatásról, kereskedelmi egység
üzemeltetéséről panaszkodott a környéken lakó. Az ügyről Baloghné dr.
Seres Krisztina jegyzőt és Budai Lóránt polgármestert kérdeztük.
k. m.
Jogszabály szerint a kereskedelmi
egység működésével kapcsolatban engedélyeztetésre nincs szükség, viszont
a zeneszolgáltatás engedélyköteles,
azonban ezek a bejelentések nem érkeztek meg a hivatalba. Ez azt jelenti, hogy több alkalommal is engedély
nélkül tartottak ott rendezvényt. A
veszélyhelyzet miatt az ilyen jellegű
események megrendezése egyébkét is
tiltott volt.
A Hatósági Iroda tisztségviselői
felhívták a szórakozóhely tulajdonosát, hogy megtudják, ki a bérlő és milyen céllal bérli az ingatlant. A jegyző
a rendőrséggel szintén felvette a kapcsolatot. A tulajdonost tájékoztatták,
hogy jelenleg jogellenesen folytatnak
ingatlanában tevékenységet, illetve elmondták, mit kell tennie ahhoz, hogy
minden szabályos legyen.
folytatás a 3. oldalon 

A korlátozások enyhítésével lassan visszarendeződik az élet a város
programszervező cégénél, a Jászkerület Nonprofit Kft. háza táján is. Az
elmúlt időszak történéseiről, a jövő
terveiről számoltak be a cég munkatársai kedden délelőtt sajtótájékoztató keretében.
Kárpáti Márta
A kollégákat és a helyi sajtó képviselőit Dukai Rita ügyvezető köszöntötte.
Elöljáróban összefoglalta a veszélyhelyzet alatt végzett tevékenységeiket, beszámolt a cég különböző telephelyein
történő fejlesztésekről. Az elmúlt 3
hónap alatt több felújítási, fejlesztési
munka elkezdődött. Azok ütemezése,
partnerekkel egyeztetések, szerződéskötések, költségtervezések zajlottak, zajlanak. A Szabadtéri Színpadnál az ülések
cseréje, nézőtér térkövezése, kerítéscsere
szeptember végétől kezdődik. Augusztus, szeptember hónapokban tervezett
előadások, koncertek ideje alatt a még
fel nem újított nézőtérre várják a vendégeket. A Főnix rendezvényház, alkotóház felújítása megtörtént. Itt már
június hónaptól táborok, koncertek,
előadások, tréningek, kézműves alkotó
programok várják az érdeklődőket. A
mozi vizesblokkját is felújítják. A munkálatok ideje alatt a munkaterületet el-

kerítik. Várhatóan ősszel kerül átadásra
az új vizesblokk, illetve az új hang- és
fénytechnika. A Nagyvisnyói üdülőtáborban szintén elkezdődtek a felújítási
munkák. A konyha új burkolatot kap,
nyílászárókat, konyhai berendezéseket
cserélnek. A faházak festése megkezdődött. Július végére, augusztus elejére
már tisztább, rendezett tábori körülmények várják a kikapcsolódni szándékozókat. A szükséges felújítások, karbantartások elvégzése mellett folyamatosan
készülnek a programokra, hogy Jászberény a Jászság programturizmusának

Félmilliárd
a fiatalokért

kárpáti

Faragó Sándor intézményvezető tájékoztatása szerint a Bercsényi Miklós
Általános Iskolában a 2019/2020-as
tanévben két osztály ballagott, 56 tanu-

ló köszönt el az intézménytől. A ballagási ünnepség rendben lezajlott 2020.
június 13-án de. 10.00 órai kezdettel.
A Kormányrendeletnek megfelelően
200 főig az ünnepséget személyes jelenléttel megtartották, így a tanulók el
tudtak ballagni az iskolából és mindenkivel eljöhettek a szülei is.
Az ünnepségen került átadásra az iskola legmagasabb elismerése, a Bercsényi
Díj, amit az a ballagó nyolcadik osztályos
tanuló kaphat, aki kitűnő tanulmányi és
versenyeredménnyel rendelkezik.
folytatás a 6. oldalon 

Márkakereskedés

Konténerosztály?
A Jászberényi Tankerületi Központ mint fenntartó, a tulajdonos
önkormányzattól hozzájáruló nyilatkozatot kért a Bercsényi Miklós
Általános Iskola területén lévő két
konténertanterem
elhelyezéséhez.
Minderre azért van szükség, mert a
szeptemberben kezdődő tanévre 90,
körzetben élő kisgyermeket vett fel
az intézmény, így tanterembővítésre
lett szükség.
k. m.

A konzorciumban megvalósuló Humánszolgáltatások fejlesztése térségi
szemléletben a jászberényi járásban
című pályázat szakmai vezetői tisztségét május 20-tól Hamar Katalin vette
át. Az ötszázmillió forint költségvetésű
projektben foglalt célkitűzésekről, az
érintettek köréről kérdeztük.

Kazsimér Nóra

Jászberény város lapja

Fejlesztések és programok a Jászkerületnél

Rendhagyó ballagások és tanévzárók
az általános iskolákban

Idén rendhagyó módon zártkörűen
lebonyolított, a nagyobb nyilvánosság számára helyenként online formában közvetített tanév végi rendezvények keretében búcsúztak az
általános iskolások szeretett pedagógusaiktól és iskolájuktól.

Újság

2020. június 25.

A projekt támogatói szerződése 2019
októberében kötettett és 2022 július végére kell kifutnia. A járásban hét település; Jászberény, Jászjákóhalma, Jásztelek,
Pusztamonostor, Jászboldogháza, Jászágó,
Jászfelsőszentgyörgy vesz részt. A települési
önkormányzatokon kívül Jászberényben a
Nagyboldogasszony iskola, a Vöröskereszt
megyei szervezete, illetve a Helyet Alapítvány helyére belépő Jászkerület Kft. vállalt
szerepet megvalósítóként a programban.
Az előző projektstruktúrák létrehozták azt az intézményrendszert, ahol a
munkaerőpiaci szempontból aktív korú,
hátrányos helyzetű rétegeket elérik.
folytatás a 2. oldalon 

valódi központja lehessen.
A bevezetőt követően Góg Zoltán
vette át a szót, aki örömmel számolt
be róla, hogy a könyvtár június 16-án
újra a szokásos menetrend szerint a
kölcsönzők számára kinyitott, a mozi
pedig június 25-től hétfő kivételével
minden nap, mindkét termében várja a
filmkedvelőket. A továbbiakban klubkoncertekről, képzőművészeti kiállításokról, az Art Campről, slam versenyről, a Bakancslista előadássorozatról
osztott meg újdonságokat.
folytatás a 7. oldalon 

Budai Lóránt polgármester az üggyel
kapcsolatban elmondta, a Szent István
körúti Eltérő iskola is hasonló kérelemmel fordult az önkormányzat felé. Az
intézmények igénye egyeztetés alatti
folyamatban van, hiszen mind a konténernek, mind az elhelyezésnek bizonyos
szabályai vannak, amelyeknek a helyi
és központi jogszabályokkal kompetensnek kell lenniük. A konténereknek
van egy bizonyos helyigénye, meg kell
felelniük a településkép, a helyi arculati
kézikönyv elvárásainak is. A városvezetés mindenképp igyekszik segítséget
nyújtani a Tankerületnek és nem utolsósorban az érintett családoknak. Sajnos jelenleg az önkormányzatnak nincs
olyan lakóingatlana, ahol a gyermekeket
el lehetne helyezni, így a konténer tanterem tűnik járható útnak, amennyiben
minden megfelel a jogszabályoknak.

Jó ütemben haladnak a fejlesztések
Városunkban jelenleg több fejlesztés
is fut. A beruházások állapotáról Hegyi Istvánt, a Városfejlesztési Iroda
vezetőjét faggattuk.
kárpáti
A buszpályaudvar projekt ütemtervének második szakasza június végére
lezárul. Múlt péntektől újra megnyílt a
Rákóczi út a gépjárműforgalom előtt.
A harmadik ütemtervben ezen a szakaszon megállók kialakítására kerül még
sor a közeljövőben, így teljessé válik a
buszmegállók kiépítése a pályaudvar
körül. A lámpás kereszteződés kialakítása, illetve a Thököly úti parkoló megépítése szintén ebben a projektszakaszban készül el.
A Malom kapcsán a vállalkozó egy
akadályt közölt, ezért nem folyik néhány napja munkavégzés a területen.
Az akadályközlésre a tervezőnek kell
megadni azokat a válaszokat, amelynek
birtokában folytatódhat a kivitelezés.
Hamarosan újra indul az építkezés.
A piac műszaki átadására az előzetes tervek szerint június végén kerül
majd sor.

Škoda, Volkswagen,
Seat, és Volkswagen
tehergépkocsi
hivatalos márkaszerviz

Teljeskörű biztosítási
ügyintézés,
karambolos javítások
kárrendezése

Nyitva tartás: H-P: 8 - 17 óráig • Jászberény, Jásztelki út 73. • Tel.: 57/504-010

A Riszner sétány kialakítása egy
másik pályázat keretében újulhat meg.
A kivitelezés már folyamatban van. A
beruházás keretében a lépcsőig az utca
térkövezése, Zagyva-támfal építés, játszóparkok kialakítása a Margit-szigeten, valamint a Szabadtéri Színpad és
a sétány közötti híd megépítésére kerül
sor. A komplex kivitelezés végső határideje október 31.

Személygépkocsi
műszaki vizsga

23.970 Ft

2. oldal

Önkormányzat

www.jku.hu

Pályázati kiírás
Pályázati feltételek:
• felsőfokú szakirányú végzettség a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásáról szóló 29/2012.(III.7.) Korm.
rendelet 1. számú melléklet I/22. pont
szerint,
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény (továbbiakban: Kttv.) 39. § (1)
bekezdés c) pontjában meghatározott
bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, valamint
nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt
• cselekvőképesség, munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság.
A pályázathoz csatolni kell:
• a pályázó fényképes szakmai önéletrajzát a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 5. mellékletében meghatározott adattartalom
szerint,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (legkésőbb a pályázat elbírálásáig be kell nyújtani),
• végzettséget igazoló dokumentumok
másolatát,
• a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagot, a pályázó személyes adatait megismerhetik,
• a pályázó elérhetőségét (email, valamint
telefon).
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent
• jogász végzettség,
• önkormányzatnál szerzet közigazgatási
gyakorlat,
• szerződések, megállapodások előkészítésével kapcsolatos gyakorlat,
• közigazgatási szakvizsga.
Ellátandó feladatok:
Szerződések, megállapodások, állásfoglalások és egyéb iratok előkészítése, véleményezése és felülvizsgálata. Jogi
szempontú együttműködés az egyes szervezeti egységekkel és az Önkormányzat
által megbízott ügyvédi irodákkal, jogi
kérdésekben felvilágosítás adása, a jogszabályok figyelemmel kísérése, jogszabályok
értelmezésében segítségnyújtás.
A kinevezés határozatlan időre szól.
A pályázat benyújtásának határideje:
2020. július 3.
A pályázat elbírálásának határideje:
2020. július 10.
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően tölthető be, a
Kttv. 46. §-a alapján 6 hónap próbaidő
kikötéssel.
Munkavégzés helye: Polgármesteri Hivatal Jászberény, Lehel vezér tér 18.
A jogállásra, az illetmény megállapításra és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény valamint Jászberényi Polgármesteri

Hivatal PH/2797-21/2015. számú egységes közszolgálati szabályzata rendelkezései
az irányadók.
A pályázatot Jászberény Város Jegyzőjéhez (5100 Jászberény, Lehel vezér tér
18.) PH/5020/2020. iktatószám és a „Jogi
ügyintézői pályázat” borítékon való feltüntetésével postai úton kell benyújtani.
A határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe
venni. A pályázatokat csak akkor tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra,
amennyiben valamennyi jelen felhívásban
feltüntetett formai és tartalmi feltételnek
megfelelnek.
Aki nem a Kttv. 39. § (1) bekezdés c)
pontjának megfelelően kiállított hatósági
erkölcsi bizonyítványt nyújt be a pályázat
mellékleteként annak a pályázata érvénytelen. A pályázati határidőt követően a
kiválasztott jelölteket személyes interjú
keretében hallgatjuk meg. A pályázatokat
a jegyző értékeli. A pályázatról – a polgármester egyetértésével – a jegyző dönt.
A meghallgatásokat követően valamennyi pályázót értesítjük a pályázat eredményéről. Jászberény Jegyzője a pályázati
eljárás eredménytelenné nyilvánításának
jogát fenntartja.
Egyéb lényeges információ:
Az adatkezelés célja: a jogi ügyintézői
tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása,
pályázat elbírálása.
Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, hozzájáruló nyilatkozatával a
pályázó kifejezetten írásban hozzájárul az
önéletrajzban foglalt valamennyi személyes adatának kezeléséhez. Az adatkezelő
az adatokat az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak alapján
kezeli. Az önéletrajz részletes tartalmát a
87/2019. (IV.23.) Kormányrendelet 1.
sz. melléklete szabályozza. Az adatokat a
Jegyzői Osztály illetékes ügyintézői dolgozhatják fel, valamint kizárólag ők és az
elbírálásban résztvevő, jegyző és polgármester ismerhetik meg.
Eredménytelen pályázat esetén –
amennyiben a pályázati anyagukban külön mellékelt nyilatkozattal kifejezetten
kérik -, önéletrajzuk egy később megüresedő pozíció betöltése érdekében, legfeljebb
6 hónapos időtartamra megőrzésre kerül.
Ezt követően azokat megsemmisítjük. Ha
ilyen nyilatkozatot a pályázó nem tesz,
akkor eredménytelen pályázat esetén a pályázati anyaga – az elbírálást követően haladéktalanul – részére visszaküldésre kerül.
Az adatvédelmi rendelkezések részleteiről az Általános Adatvédelmi Tájékoztatóban talál bővebb információt, mely a
város hivatalos honlapján érhető el (www.
jaszbereny.hu).
Bővebb információ kérhető Bobák
Nóra osztályvezetőtől az 57/505-750-es
telefonszámon. A pályázati kiírás elérhető még a Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési
Központ www.kszk.gov.hu weboldalon.

Emlékezés

Emlékezés

Jászberény Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet Jegyzői Osztály
munkavégzési helyre határozatlan idejű
jogi ügyintézői munkakör betöltésére.

Félmilliárd a fiatalokért
 folytatás az 1. oldalról
Most ezt a társadalmi szegmenst
próbálják felkészíteni a munkaerőpiacra, megerősíteni az elhelyezkedési esélyeiket. A program nem csupán az egyénre,
de tágabb környezetére, családjára, a
közösségre is figyelmet fordít. Ez által
a társadalmi szolidaritás fogalomköre a
már futó projektekkel is összecseng. A
közösség egészét, a civil szféra valamen�nyi szereplőjét, megszólítja a fiatalokon
át az aktív és idősebb korosztályokig, hiszen a társadalom egészét érintő komplex problémát ölel fel.
A projekt egyik kiemelt célcsoportja a munkaerőpiaci szempontból aktív,
650 embert érintő hátrányos helyzetű
réteg. Számukra egy célzott mentorálási
programot, illetve munkaerőpiaci felkészítő csomagok által képzést biztosítanak. A tematika kidolgozása, a minisztérium jóváhagyása már folyamatban
van. A családsegítő központ és a helyi
önkormányzatok működnek közre az
érintettek megszólításában, a helyszínek
biztosításában. A fejlesztési technikák
oktatásában a Liska József szakközépiskola vállalt partneri szerepet.
A projekt másik részében a lakosság
egésze érintett. Egészségfejlesztő, szűrő
és drogprevenciós programokban, ifjú-

szül: Matók Rozália

születésének 90. és
halálának 23. évfordulóján.
„Nélküled szomorú, üres a házunk,
Most el sem hisszük, hogy hiába várunk.
Telhetnek a napok, múlhatnak az évek,
Mi tiszta szívből szeretünk, s nem feledünk téged!”

Fájdalommal emlékezik férje,
két fia, menye és unokái

Dékán Béla
halálának 5. évfordulójára.
„Ha néha megfognád a kezem,
Ha néha suttognád a nevem,
Ha néha láthatnám az arcod,
Könnyebb lenne elviselni
ezt a nehéz világot!”
Hiányzol!
Szerető édesanyád

sági közösségépítő programokban. Ez
utóbbiak remekül ráfűzhetők az Ifjúsági Önkormányzat eddigi és jövőbeni
tevékenységére. Hamarosan kiderül, a
városban melyik helyiség biztosít helyszínt azoknak a közösségi alkalmaknak,
melyek a fiatalokat valóban megérintik és bevonzzák az aktív közösségi
életbe. A kulturált szórakozást nyújtó
közösségi tér kialakítása kulcseleme
ennek a pályázatnak. A projekt rengeteg tárgyi eszköz beszerzését biztosítja,
akár pingpongasztal, x-boksz, társasjátékok állnak rendelkezésre, de olyan
színes programokon is részt vehetnek,
mint idegennyelvi klubdélután vagy
főzőklub. A foglalkozások, az eszközhasználat bárki számára elérhetőek és
ingyenesek lesznek. A sport, a tanulás
és a közösségi aktivitás közösen kerül
megfogalmazásra a program keretében.
Az előadásokra, koncertekre, zenés ös�szejövetelekre olyan előadókat hívnak,
akiket a fiatalok bevonásával választanak. A projekt aktív része valamelyest
kitolódott, így szeptember elsejétől indul. Ezt megelőzően két nyári tábor kerül megszervezésre. Az ifjúsági programok kétféle formában valósulnak meg.
Egy részük járási szintű, míg a másik
részük kifejezetten a település igényei-

hez igazodik. Az egyes programelemek
kidolgozásában teret kapnak a fiatalok
is, tehát hangot adhatnak véleményüknek már a program kidolgozásakor is.
A lokálpatriotizmus erősítése, a fiatalok
itthon tartása, a vidéki élet megszerettetése ugyancsak a projekt feladata.
Nyolc programelem szolgálja majd ezt
a célt a projekten belül.
Az élethosszig való tanulás ösztönzése szintén célja a programnak. Ennek
keretében a humán közszolgáltatásokban
dolgozó szakemberek részére biztosítanak támogatási lehetőséget. Hátrányos
szociális helyzetű fiataloknak is tartalmaz
ösztöndíjat a pályázat. A humán szektorban dolgozó albérletben lakó fiataloknak
lakástámogatás is elérhető lesz.
A projekt egészének kialakítása
során törekednek az egyes települések
által megfogalmazott esélyegyenlőségi
koncepció beépítésére. Ennek nyomán
szeptemberben rendeznek egy esélyegyenlőségi konferenciát. A lakosság
egészének tájékoztatása, a kommunikáció az elérhető aktuális programokról kiemelt feladat. Ez azt jelenti, hogy
a helyi sajtón és a közösségi médián
keresztül a konzorciumban résztvevő
települések lakói mindig időben értesülni fognak az eseményekről, az elérhető pályázatokról, illetve kisfilmeket
is megtekinthetnek majd a programokkal kapcsolatban.

Bizottsági ülés Hirdetmény a csapadékvízről
A Városfejlesztési Bizottság június
24-én szerdán reggel 08:30 órától
tartandó rendkívüli, nyílt ülést tartott a Polgármesteri Hivatalban.

Tisztelt Lakosság! A hirtelen lezúduló
csapadékvíz városszerte problémákat
okozott. Ezzel kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatom Önöket:

Elsőként Simkó Ilona, a PH Városgazdálkodási Osztály vezetőjének Előterjesztéséről, a Kbt. hatálya alá nem
tartozó beszerzések módosított ajánlattevői listájának elfogadásáról szavaztak.
Szintén az osztályvezető asszony
terjesztette elő a Jászberény, Riszner sétányon található toronytöltő ivóvízvezeték kiváltásának elvégzésére vonatkozó árajánlatok tartalmának elbírálására,
és a nyertes kivitelező kiválasztására
tárgyalandó pontot.
Utolsóként az EFOP Szer nélkül a
teljes életért c. pályázat részeként megvalósuló „ Kortárs segítők képzése és
bevonása a drogprevencióba” elnevezésű program lebonyolítására vonatkozó
szálláshely és étkezésajánlatok bekérésére előterjesztést tárgyalták, amelyet
Hegyi István nyújtott be.

1.) A vagyon- és életvédelmet veszélyeztető esetben kérem, hívják a 112 segélyhívón keresztül a katasztrófavédelmet.
2.) Amennyiben a város közterületét
érintő utak csapadékvíz-elvezető csatornáival kapcsolatos a probléma, az alábbi
telefonszámokon tehet bejelentést, észrevételt: +36 57 505-710 (hivatali munkaidőben) és +36 57 505-760 (hivatali
munkaidőben).
Hivatali munkaidőn túl a 112-es
hívószámon teheti meg a bejelentését.
A bejelentett esetekről a katasztrófavédelem amennyiben szükséges, értesíti
hivatalunk illetékes munkatársait, illetve
tájékoztatást nyújt a hivatalunk számára.
A problémák megelőzése érdekében
a 40/2012. (IX. 13.) önkormányzati rendelet a zöldfelületek létesítéséről, kezeléséről és védelméről szóló 21. § alapján az
alábbi lépések megtétele szükséges:
(1) A közterülettel szomszédos ingatlan tulajdonosa vagy üzemeltetője, használója az ingatlana előtti árokszakaszt

Gyűjtik az íveket
A Közösen Jászberényért Egyesület is csatlakozott Szél Bernadett
és Hadházy Ákos konzultációs ív
gyűjtő akciójához. Piaci napokon
délelőtt a piac területén, kedden és
csütörtökön délután 15 és 17 óra
között az OTP mellett várják azokat, akik a konzultációs íveket üresen visszahozzák, ezzel tiltakozva a
kormány rengeteg pénzt felemésztő kampánya ellen – tájékoztatta
lapunkat Bobák Zsolt és Bozsik Ferenc kedd délelőtt a piacon.

Tájékoztatom
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a Tisztelt Ügyfeleket, hogy
2020. július 1-jén (szerdán)
a Polgármesteri Hivatalban

az ügyfélfogadás
szünetel.
Megértésüket köszönjük!
Baloghné dr. Seres Krisztina
jegyző

(csapadékvíz-elvezető létesítményt), a
járműbehajtók átereszét és a folyókákat
köteles szükség szerint rendszeresen, de
évente legalább kétszer tisztítani és folyamatosan gyomtalanítani, gondozni, a
vadhajtások eltávolításáról gondoskodni.
Füves árok esetén a fű szálhossza a 20
cm-t nem haladhatja meg.
(2) A közterülettel szomszédos ingatlan tulajdonosának vagy üzemeltetőjének, használójának mind az úttest,
mind pedig a közterületi zöldfelület
felől biztosítania kell a csapadékvíznek
a csapadékvíz-elvezető árokba vagy zárt
csapadékvíz-elvezető csatornába történő
szabad lefolyását, el kell távolítania a lefolyást akadályozó tárgyakat, anyagokat.
(3) A zárt csapadékvíz-elvezetők, az
úttest alatti átereszek, közforgalmú hidak alatti mederszakaszok, az iszapfogók
rendszeres tisztításáról, továbbá a nyílt
árkok szükség és igény szerinti szintezéséről, a rézsűk első ízbeni kialakításáról a
kezelőn keresztül az önkormányzat köteles gondoskodni.
A város közterületeinek karbantartása közös felelősségünk. Nagyon köszönöm, hogy partnerek ebben!
Budai Lóránt polgármester

Figyeljünk egymásra!
A kijárási korlátozás megszűnése óta
jelentős növekedés tapasztalható a
személysérüléses közúti közlekedési
balesetek körében a Jászberényi Rendőrkapitányság illetékességi területén.
Megdöbbentő, hogy az egyébként
is problémás közlekedési kultúránk, az
elmúlt időszakban milyen mértékben
hanyatlott, erre tekintettel fokozott rendőri ellenőrzésre szorul, mivel a közlekedésbiztonsági helyzet romlása mindenki
számára potenciális baleseti forrás, és be
nem látható tragédiák melegágya.
Érezhetően egyre több jármű és gyalogos vesz részt a közlekedésben a korlátozások feloldását követően, és napjaink
egyik tapasztalható jelensége az agresszió,
valamint a figyelmetlenség, mely a közlekedésben aktívan jelen van.
Ennek számos kiváltó oka lehet, sietség, csúcsforgalom, mások által a sérelmünkre elkövetett szabálytalanságok és
még sorolhatnám… Az ilyen szituációk

alkalmával tegyük félre büszkeségünket
és ne vegyük fel a harcot, ha az agres�szor előttünk van, lassítsunk és hagyjuk,
hogy eltávolodjon tőlünk. Amennyiben
mögöttünk közlekedik, semmiképp se
fékezzünk, biztosítsunk neki zavartalan
elhaladást. Indokolt esetben álljunk félre,
és értesítsük a rendőrséget.
Mindannyiunk közös érdeke a biztonságos közúti közlekedés, ahol nincs
helye az agresszív megnyilvánulásoknak.
Annak ellenére, hogy a rendőrség a
törvény teljes szigorával, és minden eszközével fellép az ittas gépjárművezetők
ellen, továbbra is heti rendszerességgel
indul büntetőeljárás ittas sofőrök ellen.
Azt gondolom, megengedhetetlen kockázatot vállal az a személy, aki ittasan ül a
kormány mögé, önmaga és mások életét
veszélyeztetve ezzel. A közlekedési szabályok betartását fokozottan ellenőrizni fogjuk, a jogsértőkkel szemben nem tudunk a
szankciók alkalmazásától eltekinteni.
Jászberényi Rendőrkapitányság

Veszélyhelyzet után
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Szabad a vásár!

Június 19-én, péntek délelőtt 10 óra
után tettünk egy kört fényképezőgéppel
a piacon, amikor kordonok és időkorlát
nélkül kaphattuk lencsevégre a vásárlókat, eladókat és a vonzó árukínálatot.
k. m.
A teljesség igénye nélkül álljon itt egy
lista a zöldség- és gyümölcskínálat árairól:
• fehér paprika 400-500 Ft/kg,
100 Ft/db
• hegyes erős paprika 50 Ft/db
• darált piros paprika 1400 Ft/0,5 kg
• sörretek 780/kg
• zöldség 300/csomó
• répa 200/kg
• cukkini 299-360 Ft/kg
• uborka 330-350 Ft/kg
• patisszon 480-690 Ft
• ribizli 500 Ft/doboz

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

görögdinnye 450 Ft/kg
meggy 1200 Ft/kg
mogyoró 1200 Ft/csomag
vöröshagyma 440 Ft/kg
csemege kukorica 50 Ft/cső
alma 550 Ft/kg
körte 990 Ft/kg
őszi barack 699-1350 Ft/kg
sárgabarack 599-1200 Ft/kg
nektarin 799 Ft/kg
cseresznye 600-800 Ft/kg
A tojást 42 forintért láttuk, csigatésztát 750 Ft/csomagért láttunk
péntek délelőtt a piacon. A fentieken
túl mézet, tejtermékeket, sajtokat, kolbászféleségeket, palántát és rengeteg
virágot is vehetnek a berényi piacon,
amelynek megújult csarnoka a hónap
végétől fogadja a kereskedőket és a vevőket. Vegyenek frisset, hazait, vásároljanak csomagolás-mentesen!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. június 15-től a járványhelyzet kedvező alakulására való tekintettel társaságunk ügyfélszolgálatain ismét
fogadjuk Ügyfeleinket.
Az ügyfelek és a munkavállalók egészségének megóvása érdekében a Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. továbbra is arra kéri ügyfeleit, hogy tartsák be az alábbi
egészségügyi megelőző óvintézkedéseket.
Az ügyfélszolgálatba való belépéskor
a kézfertőtlenítő használata kötelező!
Az ügyfélszolgálaton
az arcmaszk használata kötelező!
Kísérő csak indokolt esetben
léphet az épületbe!
Az ügyfélszolgálatot teljesítő Kollégáinknál egyszerre csak egy ügyfél
tartózkodhat, az ezen felüli ügyfelek az épületen kívül várakozhatnak!
1,5 m

A helyiségben lévők között a szociális távolság
– min. 1,5 méter – tartása mindenki számára kötelező.
Nyitva tartásunk 2020. június 15-től:

Központ:
Kommunális Ágazat: Piacfelügyelőség:
Telephely:
Kossuth utca 10-12.
Margit-sziget 1. sz. Jákóhalmi út 13.
hétfő

7:00 – 19:00

7:00 – 15:00

kedd

7:30 – 12:00

7:00 – 15:00

szerda

11:00 – 15:00

7:00 – 15:00

csütörtök

7:30 – 12:00

7:00 – 15:00

péntek

ZÁRVA

7:00 – 15:00

szombat

ZÁRVA

ZÁRVA

vasárnap
Elérhetőség:

7:00-9:00

7:00-14:30

7:00-10:00

ZÁRVA

ZÁRVA

ZÁRVA

T.: 06-57-411-651

T.: 06-57-411-933

T.: 06-57-411-033

e-mail: vvzrt@vvzrt.hu

Kérjük, hogy a kialakult helyzetre
való tekintettel csak halaszthatatlan
ügyek miatt keressék Ügyfélszolgálatunkat, vagy a táblázatban levő elérhetőségeken keressék társaságunkat.

Mindannyiunk, az Önök, a hozzátartozóik, valamint munkatársaink biztonságának érdekében kérjük a fenti
intézkedések betartását!
Együttműködésüket köszönjük!

3. oldal

Jogok és igények

Földrészletek értékesítése

 folytatás az 1. oldalról
Ezek után a tulajdonos felmondta a
bérleti szerződést – tájékoztatta lapunkat a jegyző.
A polgármester kéri a lakókat, hogy
amennyiben bármiféle hasonló tevékenységet tapasztalnak, tegyenek hivatalos bejelentést a rendőrség felé. A szórakozóhely üzemeltetőjének a jegyzőhöz
van bejelentési kötelezettsége. Budai
Lóránt hangsúlyozta, nem a szórakozóhelyek ellen vannak, de a törvényt
mindenkinek be kell tartani! A szórakozáshoz és a nyugalomhoz való igényt
és jogokat össze kell fésülni. Mindehhez
a városlakók és a rendőrség segítségét is
kéri a városvezetés.

A Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. meghirdeti az alábbi földrészletek értékesítését, melyet illetően várja az érdeklődők ajánlatát

Júliusban lehet
testületi ülés

Az árajánlatokat zárt borítékban
a Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt.
(5100 Jászberény, Margit-sziget 1.
szám) címre postai úton vagy személyesen a titkárságra kérjük eljuttatni
legkésőbb 2020. 07. 10-én 12 óráig
beérkezőleg. A borítékon kérjük feltüntetni az „Árajánlat” megjelölést, és
az érintett ingatlan helyrajzi számát.
Az ajánlatoknak tartalmaznia kell,
hogy az ajánlattevő vállalja-e a vételár
szerződéskötéskori egy összegben tör-

Földrészlet
hrsz.-a

Ter. (m2)

Művelési ága

Fekvése

15434/1

776

út

a Nagykátai út mellet

15020

286

kert

a Túri Pincészet mögött

3417/2

147

beépítetlen terület

Szelei út 66. sz mögött

6734

285

beépítetlen terület

Jedám utca 16.

1037

181

beépítetlen terület

Pannónia utcasarok

9228/74

1 493

beépítetlen terület

Tóth János utca

7974

1 116

beépítetlen terület

Gerle utcában

19401

383

kert

Kishegyen

3407/1

1 215

beépítetlen terület

Kürt utca 1,3 mögött

ténő megfizetését.
Azon ajánlatokat, melyek nem tartalmazzák a vételár szerződéskötéskori
egyösszegű megfizetésének nyilatkozatát, érvénytelennek tekintjük.
Az ajánlatkérés nem keletkeztet
szerződéskötési kötelezettséget.
Érdeklődni Csiszér Géza ágazatvezetőnél az alábbi elérhetőségen lehet munkanapokon 8-15 óra
között telefonon: 06-57/503-270;
30/901-1464.

Meghosszabbodnak a lejárt okmányok
A kormány száznyolcvan nappal meghosszabbította a veszélyhelyzet ideje
alatt lejárt, vagy annak megszűnését követően 15 napon belül lejáró okmányok
érvényességét.

A vészhelyzet megszűntével változnak a települési önkormányzati tevékenységek is. Június elején már
elkezdődtek a testületi munkát megelőző munkafolyamatok. Bizottsági
üléseket követően munkaterv szerint július 15-én lesz testületi ülés. A
vészhelyzet alatt hozott polgármesteri határozatokat nem kell a testületnek automatikusan újratárgyalnia.

Tisztelt Ügyfeleink!

www.jku.hu

Megszűnt
a veszélyhelyzet
Az Országgyűlés megszavazta a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet
megszüntetését, majd a kormány a
veszélyhelyzetet megszüntette.
Június 18-án eltörölték a vásárlási
idősávokat, a maszkhasználat szabályai
maradnak. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter kiemelte:
úgy látják, a maszkhasználat elegendő
védelmet biztosít az időseknek, ezért
döntöttek így.
A kormányablakok ismét a régi
rend alapján fogadják az ügyfeleket.
A fekvőbeteg-ellátást és bentlakásos
szolgáltatást nyújtó szociális intézményekben a látogatásra vonatkozó rendelkezések módosultak. A kórházban a
látogatási tilalmat feloldották, azonban
minden beteget egyszerre egy hozzátartozó látogathat.
A világjárvánnyal szembeni eredményes védekezés érdekében bevezetett
rendkívüli jogrend végeztével változnak
a határátlépésre vonatkozó szabályok is.
Ennek értelmében az Európai Unió
tagállamainak állampolgárai, valamint
a szerb, a svájci, a liechtensteini, a norvég és az izlandi állampolgárok szabadon beléphetnek Magyarország területére. Ezzel párhuzamosan a magyar
állampolgárok mentesülnek a karanténba vonulás kötelezettsége alól, ha az
Európai Unió tagállamaiból, Szerbiából, Svájcból, Liechtensteinből, Norvégiából vagy Izlandról térnek haza.

Egyéb jelentős könnyítések is életbe
lépnek, amelyek a hatékonyabb és gyorsabb ügyintézést szolgálják.
A kormány meghosszabbította a veszélyhelyzet alatt lejáró okmányok érvényességi idejét annak érdekében, hogy a
járvány ideje alatt csökkentse az ügyfélszolgálaton a személyes találkozások számát. Az állampolgárok kényelme, továbbá
az ügyfél-ügyintéző találkozások további
csökkentése érdekében Magyarország
Kormánya minden, a magyar hatóságok
által kiállított, a veszélyhelyzet ideje alatt
lejárt, valamint a veszélyhelyzet megszüntetését követő 15 napon belül lejáró
hivatalos okmány érvényességi idejét a veszélyhelyzet megszűnését követő 180 napig meghosszabbítja. Ez azt jelenti, hogy
a 2020. március 11. és 2020. július 3.
között lejáró okmányok Magyarország területén 2020. december 15-ig érvényesek.
Az intézkedés vonatkozik a forgalmi
engedélybe bejegyzett műszaki érvényességi idejére is, azonban a letelepedési,
tartózkodási, bevándorlási engedélyekre
ettől eltérő szabályok vonatkoznak. A ve-

szélyhelyzet ideje alatt több mint 660 ezer
okmány érvényessége járt le, azonban az
új kormányrendeletnek köszönhetően
így kellő idő áll az állampolgárok rendelkezésére, hogy kényelmesen intézhessék
okmányaikkal kapcsolatos ügyeiket.
Jelentős könnyítés továbbá, hogy a
legtöbb elkészült okmányt – a veszélyhelyzet lejártát követően is – postai úton kézbesítik az ügyfeleknek, azokért tehát nem
szükséges bemenni kormányablakokba.
Annak érdekében, hogy kevesebb alkalommal legyen szükség a kormányablakok felkeresésére, a kormány a vezetői
engedéllyel kapcsolatos ügyintézést is egyszerűsíti. A jövőben például már a vezetői
engedély kiállítására irányuló adatlappal is
lehet Magyarországon járművet vezetni az
új jogosítvány kézhezvételéig, de legfeljebb
30 napig. Ennek köszönhetően az ügyfelek a lejárt okmányukat már az igénylés
alkalmával le tudják adni, ehhez nem kell
ismét befáradniuk a kormányablakba.
Támogatva a vidéken és a kistelepüléseken élő állampolgárok ügyintézését
újra indulnak a kormányablakbuszok. A
szolgáltatással, valamint a menetrendekkel kapcsolatos aktuális információk a
kormanyablak.hu oldalon érhetők el, így
az ügyfelek előre tervezhető módon, akár
helyben is intézhetik a kormányablak ügyfélszolgálatokon intézhető ügyeiket.

4. oldal
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Thiago atya első miséje Gyermekáldás és liliomszentelés
Már hagyomány, hogy június 13-án,
Páduai Szent Antal ünnepén az esti
szentmisében megáldják a gyermekeket, valamint megszentelik a tisztaságot és ártatlanságot szimbolizáló
liliomokat a Barátok temploma előtti
téren. A Gondviselés úgy akarta, hogy
a kisgyermekes családok idén is megünnepelhessék ezt a jeles alkalmat.
gergely

Thiago Jackson Pinheiro Costa Brazíliából érkezett hozzánk. Pappá
szentelését követő első miséjét a jászberényi Főtemplomban mutatta be
június 21-én, vasárnap délelőtt.
kárpáti
A fiatal atyát és Venezuelából, illetve a Fülöp-szigetekről származó diakónus testvéreit Szántó József apátplébános köszöntötte a papság és a hívek
nevében a délelőtt tíz órai szentmisén.
Arra kérte a közösséget, imádkozzanak
érte, legyenek mellette szülei, rokonai
helyett is, akik a járvány miatt nem jöhettek el a jeles eseményre.
Thiago atya homíliájában az Istenbe,
Jézusba vetett bizalmat emelte ki. Hálát
mondott elsősorban az Istennek, amiért
ide vezette, de ugyanúgy a híveknek a
befogadásért, az apát úrnak a tanításért,
a családjának, akik legnagyobb sajnálatára most nem ünnepelhetnek vele.
Életútja bemutatta azt, hogy az Isten

mindig hűséges. Legyünk mi is hűek az
Istenhez, bármi nehézséget is állít elénk
mindennapjainkban! Mindig adódik
lehetőség arra, hogy tanúságot tegyünk
hitünkről. Éljünk vele!
A mise zárófejezetében az egyházközösség szószólói is megköszönték az atya
eddigi munkáját és további áldásos tevékenységet kívántak számára. Végezetül az
elsőmisés pap áldását fogadták a hívek.
Thiago atyát Rómából irányították Magyarországra még 2011-ben.
Az eltelt évek alatt kiválóan megtanult
magyarul, jó kapcsolatot épített ki a
közösséggel, elsősorban Budapesten.
A mindig mosolygós, fiatal papot a
berényi hívek is hamar szívükbe zárták,
nehezen engedik tovább új szolgálati
helyére, Gyöngyösre. A misét követő agapén hosszú sorban várakoztak a
közösség tagjai az elsőmisés emléklapra kért aláírásáért, néhány kedves szaváért, áldásáért és nem utolsó sorban
azért, hogy kitartást és jó munkát kívánjanak neki Isten szolgájaként.

95 esztendő a szerető
család körében
A veszélyhelyzet lejártával, egészségben és biztonságban, népes családja
körében ünnepelte születésnapját az
elmúlt hétvégén Bagó-Vas Imréné,
aki kilencvenötödik életévét töltötte
be április 28-án.
kazsimér
A szépkorúak táborát erősítő Horti
Rozália néni szerető rokonaival, gyermekével, három unokájával és hat dédunokájával karöltve ünnepelte kilencvenötödik születésnapját június 20-án,
szombaton. A család tagjai kitörő örömmel fogadták a hírt, hogy a karantén után
újra együtt lehetnek, és közösen üdvözölhetik szívüknek kedves édesanyjukat,
nagymamájukat, dédimamájukat.
Horti Rozália 1925. április 28-án
született Jászberényben. Gyermekkora nehéz körülmények között telt. Két
bátyjával a tanyasi iskolában tettek
szert arra a nyitottságra és kíváncsiságra, mely a mai napig jellemző Rozália

nénire. Megboldogult férjével, BagóVas Imrével később egy tánciskolában
ismerkedtek meg, 1947-ben pedig úgy
döntöttek, egész életükben együtt szeretnék járni azokat a bizonyos lépéseket.
Házasságuk több mint öt évtizeden keresztül tartott, szerelmük gyümölcse pedig Rozália – akitől sajnos ideje korán el
kellett búcsúzniuk - és Imre lettek.
Rozália néni kezdetben a dohánybeváltóban tevékenykedett, majd a tszben dolgozó férje munkáját segítette,
azt követően pedig a háztartásnak, családtagjainak és a szeretettel gondozott
kertnek szentelte szorgos mindennapjait. Mai napig élénk érdeklődését a
friss hírek elégítik ki, melyeket gyakran
megvitat hozzátartozóival, akiktől erre
a szép alkalomra is egy modern televíziót kapott ajándékba.
Az ünnepeltet névrokona, Bohárné
Bathó Rozália képviselő asszony köszöntötte néhány szép szóval, a miniszterelnök nevében hivatalos oklevéllel és
egy színpompás tavaszi virágcsokorral.

Néhány héttel ezelőtt még nem hittük, hogy hamarosan közösségben lehetünk, de a jóisten gondot fordít ránk,
és Páduai Szent Antal ünnepén ismét
együtt imádkozhattunk. Hálát adtunk a
gyermekekért és a koronavírus-járvány
okozta hosszú családi együttlétért, a nehézségekért és küzdelmekért egyaránt.
A szabadtéri szentmisén dr. Novák
István plébános, főigazgató köszöntötte
a családokat. Szentbeszédében Páduai
Szent Antal életéről és jótéteményeiről
szólt, valamint azok aktualitását emelte

Minősített
pályamű
Katona Katalin jászberényi helytörténeti kutató Templomkert - Betlehemes a jászberényi tanyák népe című
pályaműve jó minősítést kapott a VIII.
Tradíció Pályázat szakmai zsűrijének
értékelésén.
k. m.
A betlehemezés máig az egyik legnépszerűbb karácsonyi dramatikus népszokásunk, amely napjainkban is elevenen él számos településen. „A betlehemes
játékok iránti tudományos érdeklődés
alábbhagyott az elmúlt időkben. Emiatt
a Magyar Néprajzi Társaság színeiben
szervező Néprajzi Gyűjtő Szakosztály

ki. „A liliom, mint szimbólum által egyfajta lelki
nyugalmat, tisztaságot
érezhetünk: Isten esélyt
ad nekünk az újrakezdésre ezen szentelmények
által… Most a felszabadulás örömével imádkozhatunk, és hálát
adunk, hogy egy közösség lehetünk.” Novák
atya hangsúlyozta a gyermekek kiemelt szerepét a
közösségben, hiszen ők
viszik majd tovább az átadott értékeket.
Az áldozást követően
megáldotta a gyermekeket és családjaikat, majd megszentelte a
kicsiny kezek szorította liliomokat, melyeket ezúttal nem a templomban helyeztek el, hanem ki-ki a saját otthonában.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia rendelkezése szerint június 14-től,
úrnapjától ismét tartható nyilvános litur-

gia, és a higiénés szabályos betartásával
ismét végezhető fülbegyónás, így általános feloldozást már nem adnak. „Szentgyónásaikat elvégezve, szentáldozásban
részesülve ismét szentségi állapotba kerülhetnek a hívek, levetve a hónapok során
felgyülemlett terheiket.”

elnöksége nagy lehetőséget látott a Betlehemes játékok kutatásának témájában.
A neves folkloristákból, etnográfusokból
és néprajzi muzeológusokból álló bírálóbizottság 2020-ban beérkezett nyolc dolgozatról összességében elmondta, hogy
azok jól mutatják, milyen sokféle módon
élt és él tovább a szokás, és hogy a betlehemezés felelevenítésében milyen fontos
szerepet játszottak és játszanak a helyi
tanítók, művelődési szakemberek, akik
sokszor vállalták magukra a betlehemezés
gyűjtésében és visszatanításában az irányítást és szakmai támogatást, valamint
magát a gyűjtést is.
A pályázati téma kitűzése lehetőséget
nyújtott, hogy új szokásleírások kerüljenek napvilágra, és ebből következően
nagyobb mértékben feltárják a Kárpátmedencei betlehemezés hagyományát.
A jászberényi Katona Katalin pályázónknak Misi Mária munkásságát és a szívgárdistákat bemutató Templomkert című

dolgozata érintőlegesen foglalkozik a
betlehemezéssel. Elsősorban Misi Mária
életének állomásait, a gyerekekkel végzett
kiterjedt munkáját eleveníti fel. A pályázati munkában mellékletként tíz karácsonyi játék forgatókönyve is megtalálható.
A pályázatra beérkezett dolgozatokból egyöntetűen kiderül, mennyire
fontos a hagyományos kultúra egy-egy
elemének újjáélesztése, a folyamatos
fenntartása éppen a közösségek helyi- és
nemzeti identitásának szempontjából. A
betlehemezés amellett, hogy a magyar
nyelvterület egyik nagyon jól ismert és
elterjedt szokása, lokális változataiban
magában hordozza az azt éltető közösségek összetartozás-tudatát – olvasható a
pályaművek összefoglalójában.
A pályamű eredeti dokumentációjával és mellékletével együtt a Néprajzi
Múzeum Etnológiai Archívumát gazdagítja. A dokumentum kutathatóvá válik
a Néprajzi Múzeum könyvtárában.

Isten veled, Macsi Sanyi bácsi!

Macsi Sándor nyugalmazott iskolaigazgató, Jászágó község díszpolgára,
az Ágóiak Baráti Egyesületének örökös elnöke, a jászágói iskolamúzeum
és helytörténeti gyűjtemény alapítója,
Jászságért Díjas helytörténész június
11-én, életének 95. évében szenderült
örök álomra. Mozsár Lászlóné, Jászágó polgármester asszonyának közleménye szerint Macsi tanár úr utolsó
kívánságának eleget téve Nyírmártonfalván, szülei mellett helyezik örök
nyugalomra. Temetése előtti búcsúztatója június 26-án, pénteken 11 órakor
lesz a jászágói temetőben.
Gergely Csilla

A mindig derűs, energikus és közvetlen Sanyi bácsi egész életét a jászágói,
jászsági ifjúság okításának, emberré
nevelésének szentelte. Tanítványainak
nemcsak az alapvető ismeretek adta át,
de a tanulás szeretetét is. Közülük sokan
felsőfokú végzettséget szereztek, és elismert szakemberei egy-egy tudományterületnek. Aki ismerte Sanyi bácsit, tudja,
hogy minden tanítványára emlékezett,
és örömmel töltötte el, ha Jászágóra hazatérve meglátogatták, vagy egy-egy rendezvényen találkoztak.
Tartalmas, tanítói hivatásának szentelt hosszú életének java részét a Jászság
legkisebb falujában, Jászágón töltötte,
ahová 1951-ben került. 1952 és ’54
között a pusztamonostori iskola igazgatója volt, majd 1954-től ’77-ig Jászágón
töltötte be az igazgatói pozíciót. Nyug-

mereti tevékenységéért.
2016. január 13-án méltó ünnepséggel köszöntötték
Macsi Sándort 90. születésnapja alkalmából. Itt vetítették le Pekár István 2014-es
dokumentumfilmjét, melyet
a Duna Televízió is műsorára tűzött. Az én történetem
portrésorozat vidéki személyiségek életét dolgozta fel,
köztük Macsi Sándorét, A
tanítás volt a társa címmel.
A filmben Sanyi bácsi életéről mesélt, melyből többek
között megtudhattuk, hogy
1926-ban Nyírábrányban,
református családban született. A Debreceni Református Kollégiumban végezte
a négyéves polgári iskolát,
majd a Szegedi Tanárképző
Fotó: Nagy Tamás
Főiskolán szerzett diplomát.
díjazásáig, 1986-ig a jászárokszállási is- 1951-től pedig ugyan gyüttmentként, de
kola igazgatóhelyettese volt. Nyugdíjas a jász közösséget szolgálta az általa válaszéveiben helytörténettel foglalkozott és tott egyik legszebb hivatással, a tanítással.
kutatta a jászok, az ágóiak gyökereit, és Még megérhette, hogy 92 évesen átvegye
gyűjtötte a tárgyi emlékeket. Ő alapította rubin oklevelét.
a helyi iskolamúzeumot, a helytörténeti
A jászágói iskola épületével ös�gyűjteményt. A szintén általa létrehozott szeforrt lakásában sokszor még késő
Ágóiak Baráti Egyesületének örökös el- estéken is pislákolt az asztali lámpa:
nökévé választották. Munkáját több díj- könyvekkel gazdagon megpakolt írójal és kitüntetéssel is elismerték. A Jászok asztalánál megannyi időt töltött. Ugyan
Egyesülete 1993-ban Jászágért Díjjal nem volt tősgyökeres jász, de itthon
jutalmazta, 2002-ben elnyerte a Jászágó érezte magát övéi között. Saját kérésére
Díszpolgára címet, 2003-ban a Kultúra az itthon leélt élete után otthon, szülei
Lovagjává avatták, 2006-ban pedig a Bél mellé helyezik majd örök nyugalomra.
Mátyás emlékplakettet vehette át honis- Emlékét szívünkben őrizzük!
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A burgonya betegségeiről
Ismeretes, hogy a burgonya milyen
fontos szerepet tölt be a népélelmezésben. Az már kevésbé, hogy a növények
között a legtöbb fajta vírus is károsítja. Ilyen esős csapadékos időjárásban
napok alatt elpusztítja a levélzetet és
maga a gumó is fertőződhet, ami a tárolás alatt okoz problémákat.
Ehhez még egy új baktérium betegség jelent meg az országban 2000. május
végén, éppen Jászberényben, ahol 25%
gumó rothadt el még a betakarítás előtt.
Ez a betegség még az 1900-as évek elején
pusztított Hollandiában, ahonnan hazánk
is vásárolja a vetőmag döntő többségét.
A betegség tünetei: A növény csúcsi
levelei hervadnak, de nem az egész bokor,
az csak később fertőződik meg. A levelek
alulról fölfelé száradnak, a szár elbarnul, elfekszik. A tünetek foltokban és főleg mély
fekvésű helyeken jelentkeznek, a gumók
pedig kettévágva barna gyűrősek és elszíneződöttek. Ezeken a gumókon aztán más
kórokozók is gyors rothadást okoznak.

Szúnyoggyérítés

Városunkban terv szerint a jövő héten
szúnyoggyérítést végeznek a szakemberek az időjárás függvényében június 29-én, 30-án vagy július 1-jén.
A kifejlett szúnyogok gyérítésére
szolgáló, engedélyezett, alacsony dózisú
Delta-Szekt készítmény meleg ködképzéses technológiával földi úton jut ki
a levegőbe. Kérjük az előző tájékozta-

A burgonya baktériumos rothadása
aztán zárlati károsító listára került, mert
ellene nincs megfelelő kémiai védekezés.
A fertőzött táblákban tilos burgonya,
paradicsom, paprika termesztése négy
évig, de gazdanövénye a tojásgyümölcs,
petrezselyem és a sárgarépa is. A betegség
terjedése és megakadályozása érdekében a
fertőzött területre ilyen esetekben zárlatot
rendel el a növényegészségügyi hatóság.
A teljes termést meg kell semmisíteni, a
fertőzött területen pedig négy évig tilos
burgonya, paradicsom és gazdanövények
termesztése. Itt lehet az első három évben
a földet vetetlenül hagyni vagy gabonaféléket kell termelni.
Ha a termelő észleli a burgonyában,
paradicsomban vagy paprikában a betegség tüneteit, köteles azt bejelenteni a
növényegészségügyi hatóságoknak és az
intézkedéseket be kell tartani. Amit a termelő saját érdekében megtehet, hogy ellenőrzött, fémzárolt vetőmagot vessen el.
Szegedi Szilveszter
növényvédelmi szakmérnök

A strandon
az is jó...
A Jászberényi Városi Strandfürdő
családias környezetben négy medencével - gyermek, élmény, strand
és úszó - várja a kedves vendégeket.
Gyermekeknek egy kis játszótér is
rendelkezésre áll, a megújult büfében pedig az egész család csillapíthatja éhségét és szomját.
A strand üzemeltetői felhívják a
kedves vendégek figyelmét, hogy a
veszélyhelyzet miatt kialakult létszámkorlátozás június 22-től megszűnt a
strandfürdő területén, a többi higiéniás szabályozás azonban továbbra is
érvényben marad.
Elérhetőségek: 5100 Jászberény,
Hatvani út 5. Tel: 06 57/412-108, 06
30/942-1043.

tónkban foglalt, a lakosságra vonatkozó
javaslatok betartását.
Kiemelten fontos, hogy a lakókörnyezetünkben kialakuló mikrotenyésző
helyeket felszámoljuk. Célszerű a vízgyűjtőként szolgáló kerti eszközöket
(virágcserepek, játékok, madáritatók)
összegyűjteni, vagy néhány naponta
kiüríteni, az esővízgyűjtő hordókat szúnyoghálóval lefedni, illetve az árkokat
rendben tartani, hogy ne tudjon benne
hosszabb ideig megállni a csapadék.
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Civil összefogás az útért
Civil összefogás eredményeként megújult
a régi Pesti út. Június 12-én, pénteken
reggel az Öregerdei
bolt tulajdonosának,
Krizsánné Kosik Máriának szervezésében
elkezdődtek az útkarbantartó munkálatok.
kárpáti
Mária asszonynak nincs sok szabadideje, hiszen boltjában nagy a forgalom.
A körülbelül 2500 külterületi lakost ellátó vegyesboltban nem csak kereskedelemmel, de adományosztással is foglalkozik. Az itt töltött több mint négy évtized
alatt már szinte mindenkit megismert a
környéken. A külterület élete szívügye,
hiszen ő maga is itt él, dolgozik. Ezért is
tartotta fontosnak, hogy megoldást találjanak az ide vezető régi Pesti út állapotromlásának megállítására.
Az egy kilométernyi utat még az
Electrolux építette 28 évvel ezelőtt, azért,
hogy a veszélyes hulladékot a tehergépjárművek ki tudják hordani, ne ragadjanak bele a sárba. Ebből kifolyólag ez az út
ugyan a Kincstár tulajdona, de valójában
mára gazdátlanná vált. Évek alatt felhordódott a két szélére a föld, gátat képezve
a csapadéknak, ami nem talált utat magának, a repedésekbe beszivárogva rontotta
az aszfalt minőségét.
Czékmány Csaba, az egyik telektulajdonos felvetése volt, ha másképp nem

Koszorúkészítők figyelem!

A MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Igazgatóság Jászberény mérnöksége

Odaadjuk kb. 10 méter magas, terjedelmes
ezüstfenyő fánkat akár folyamatos,
egy éven belüli leszedésre is.

ÚTÜZEMELTETŐ SZAKMUNKÁS
munkakörbe munkatársakat keres
határozatlan időre.

Pap József Jászberény, Pesti u. 25.
Telefon: 06-57/411-934.

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
szakirányú szakmunkásképző iskola, vagy szakirányú szakiskola vagy
szakirányú OKJ bizonyítvány, szakmunkásképző iskola vagy szakiskola vagy
OKJ bizonyítvány és „C” kategóriájú jogosítvány
Önéletrajzok benyújtásának módja:
• Személyesen munkaidőben (H-P: 7:00-15:20):
Jászberényi mérnökség 5100 Jászberény, Rigó u. 3.
• Elektronikusan: sarosi.norbert@szolnok.kozut.hu e-mail címen.

5. oldal

megy, civil összefogással mentsék meg az
utat. Ennek érdekében elkezdtek hozzájárulást gyűjteni, ki néhány ezressel, ki
több tízezer forinttal szállt be az akcióba.
Közel negyven helyi lakos járult hozzá a
kezdeményezéshez, amelynek eredményeképp pénteken megvalósulhatott az
úttisztítás és karbantartás.
Az útkanyarulatba, ahol a járművek kivájták az utat, 110 tonna mart
aszfaltot rakta le, ezért kellett fizetniük, illetve a Bobcat kölcsönzéséért. A
több tonna föld elhordásához Bobák
Zsolt képviselő közbenjárására a J.V.V.
Nonprofit Zrt. úttisztító gépjárművet biztosított, Balog Donát képviselő
útsimító gépet szerzett. Többen saját
traktorjaikkal dolgoznak, illetve sokan
lapátot ragadtak a munkálatokhoz. A
következőkben a maradék pénzből a
felsőszentgyörgyi tsz-től oldalvágó gépet kölcsönöznek majd, amivel a belógó növényzetet négy méter magasságig
megnyesik.
A jól végzett munka után Balog
Donát felajánlásának köszönhetően
finom strucc-gulyás várta a megfáradt
munkásokat.

5100 Jászberény, Szelei út 9407 hrsz.
Tel.: 06-57/410-031, 06-30/488-6575,

!
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Konténe

● Gépi földmunka
● Építési és bontási
hulladék befogadása

Automata színkeverés kül- és
beltérre egyaránt!
Egyedi színek,
nagy színválaszték.

Rövid idő alatt létrehozható és színkód
alapján bármikor újra kikeverhető.

Gyors kiszolgálás, kedvező árak.

Cement Diszkont
Gipszkarton impregnált, tűzgátló stb.
OSB 6 mm - 22 mm-ig óriás készletről.
Gyeprácsok, térkövek, vasanyagok,
szigetelőanyagok, kiváló minőségű zsákos
anyagok, építőanyagok, térhálók, cserepek.
25 éve a lakosság szolgálatában.

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

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

Kazánfűtő, kazánkezelő, gépkezelő
Betöltendő munkakör: Kazánfűtő, kazánkezelő

Energetikai cég keres Jászberényi munkavégzéssel

JÁSZ-AUTÓHÁZ Kft.

5100 Jászberény, Jásztelki út 73.
06-30/3838-228, jezsias@jasz-autohaz.hu
www.jasz-autohaz.hu

kazánfűtő/kazánkezelő
munkakörbe munkatársakat.

Feladat: - 2 MWt melegvízes fűtőkazán üzemeltetése (folyamatos)
- 850 kW melegvízes fűtőkazán üzemeltetése (időszakos)
- 2-12 t/h teljesítményű gázkazán üzemeltetése (időszakosan)
- Fűtési és HMV rendszer kazánházi üzemeltetése,
hőközpontok kezelése
A berendezések felügyeleti rendszerben üzemelnek.

csoport

Partner Szigeti Kft.

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

Vas, lemez, akkumulátor, papír, műanyag átvétele.

Vas, lemez, akkumulátor felvásárlása
a legmagasabb napi áron.
Nyitva tartás: H-P: 7.00 - 14.30-ig.
Telefon: +36-57/415-212, +36-20/206-8588

Termelői méz
● propolisz
● virágpor
● méhpempő

Csomor Családi Méhészet
Jászberény, Sólyom u. 13.
 06-30/483-07-90

A hét minden napján lakásunkon
is várjuk vásárlóinkat!

Elvárás: - Kazánfűtői, középnyomású kazánkezelői végzetség/képesítés
- Tanulásra fogékony
- önálló munkavégzés -- problémamegoldó képesség
- Jászberény, vagy közeli lakóhely
- érvényes „B” kategóriás jogosítvány
- Hegesztői,lakatos, villamos, műszerész végzetség előny
Munkarend: nappalos, ügyeleti rendszerben, illetve vezénylés szerint.
Amit kínálunk: hosszú távú munkalehetőség, stabil, munkavégzéshez
szabott jövedelem, 13. havi fizetés, egyéb juttatások.
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük, küldje el részünkre
fényképes önéletrajzát a betölteni kívánt munkakör megjelölésével, a szilvia.
simon@t-online.hu e-mail címre, vagy a 06-70-382-1385 mobilszámon.

6. oldal

Oktatás

www.jku.hu

Rendhagyó ballagások és tanévzárók
az általános iskolákban

 folytatás az 1. oldalról
Ebben a tanévben a pedagógusok
döntése alapján a díjat Száraz Sándor
Tamás kapta.
Mivel tanévzáró ünnepség a jelenlegi helyzetben személyes megjelenéssel
nem tartható, a bizonyítványok átvétele most nem kötelező, a szülő az elektronikus KRÉTA rendszeren keresztül
meg tudja nézni gyermeke év végi
eredményét. A tanév végi jutalmazások
az intézmény részéről átkerülnek szeptemberre, a tanévnyitó ünnepségre.
Tukacsné Kovács Judit, a JÁI Székely Mihály Általános Iskolai Tagintézmény vezetője lapunknak elmondta, június 12-én 15 órakor került sor
a ballagási ünnepség megtartására az
iskola udvarán, a Tankerület által megfogalmazott eljárásrend alapján.
A 8.z osztályból 26 diák vett búcsút
az iskolától. A diákok részéről két szülő vehetett részt a ballagáson, melynek
műsora a szokásos rendben zajlott. A
hetedikesek képviseletében két tanuló
köszöntötte a ballagókat, akik elmondták búcsúzó gondolataikat. Rendhagyó
módon ezen az ünnepélyen vehette át
két 8. osztályos tanuló az iskola Székely
Mihály Alapítványának díját: Nagy
Erik Botond és Pócsi Virág.
Az iskola tagintézmény-vezetője
ünnepi beszéddel búcsúztatta a ballagókat, és az útravalóul szánt jó tanácsai után a 7. osztályosok ajándékát,
egy-egy lufit engedett a magasba minden végzős diák. Az iskolában hagyományos tanévzáró ünnepséget nem
tartanak, az osztályok tanulói a bizonyítványt június 18-án és 19-én egy
beosztás alapján vehették át az osztály-

főnököktől. Ekkor adják le a diákok a
tartós tankönyveket is az iskolában.
A Nagyboldogasszony Katolikus
Általános Iskola június 12-én búcsúzott nyolcadikos végzős diákjaitól,
majd 14-én, a Barátok Templomában
Te Deum ünnepség és szentmise keretében fejeződött be hivatalosan is az
idei tanév.
Az online nyomon követhető ballagási műsorban az osztályfőnökök elköszöntek az elmúlt nyolc év vidám és
tanulságos pillanataitól, az immáron
felelősségteljes kamasszá cseperedett tanulóktól, akiket mindig nyitott szívvel
és segítő kezekkel látnak viszont az intézményben. A tantestület nevében dr.
Novák István főigazgató szólt az évfolyamhoz, majd a növendékek szavalata és
búcsúbeszéde emelte az ünnepély fényét.
Az idei esztendőben hét tanulónak
is sikerült az intézményből teljesíteni a
jó tanuló-jó sportoló díj feltételeit, továbbá a díszoklevelet kiérdemlő diákok
is átvehették elismerésüket. 2020-ban
a tantestület és az Egyházi Alapítvány
Tölgyesi Tamara Evelin 8. b osztályos
tanulót részesítette az iskola rangos elismerésében, a Dominika-díjban.
A Szent István Körúti EGYMI
2020. június 15-én tartotta ballagási
ünnepségét. Az általános iskolai és a
szakiskolai részen egy-egy osztály, míg
a készségfejlesztő részen két osztály búcsúzott el az iskolától. Az eseményen tanulónként két-két szülő vehetett részt.
A bizonyítványosztásra a veszélyhelyzetre való előírásoknak megfelelően,
a szigorú szabályokat betartva, 2020.
június 16-án osztályonként került sor.
A Szent István Sport Általános

Iskola és gimnáziumban június 12én pénteken három osztály, 70 tanuló
ballagott. A járványügyi előírások figyelembe vételével, az iskola udvarán,
három külön időpontban, családias körülmények között, a diákok szüleinek
és az iskola vezetőségének részvételével
zajlott a rendezvény.
A tanévzáró ünnepélyt online módon rendezték meg ebben a tanévben,
június 23-án 8-kor, az iskola honlapján
tették közzé tanévzáró műsorukat. A
diákok a KRÉTA rendszeren keresztül
értesülhetnek az éves munkájuk eredményéről, de emellett osztályonként
eltérő időpontban lehetőséget biztosítanak a bizonyítványok átvételére az
azt igénylők számára.
A Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és AMI három osztálytól búcsúzott június 15-én megrendezett ballagási ünnepségükön. Ebben a tanévben
is jutalmazásra került a 8 éven át legjobb
tanulmányi eredményt elért tanuló.
Az Apponyi Plakettet Tóth Fanni
8.a osztályos tanuló vehette át, aki az
általános iskolai évek alatt végig kitűnő
tanulmányi eredményt ért el és magatartásával is példát mutatott társai számára. Bekapcsolódott az iskolában folyó alapfokú képzőművészeti képzésbe
is, ahol több éven át fejlesztette tudását
és készségeit. Tanulmányai alatt többször vett részt versenyeken, valamint
rajzpályázatokon. Több alakalommal
indult a Titok levelezős versenyen biológiából és angol nyelvből, és egy ízben
a Terplán Zénó Szakközépiskola által
szervezett angol versenyen. Tanulmányait a Lehel Vezér Gimnázium természettudományos tagozatán folytatja.

2020. június 25.

Energetikai beruházás a Klapkában
Folytatódik a Szolnoki Szakképzési
Centrum Klapka György Szakgimnázium és Szakközépiskola főépületének
energetikai fejlesztése. A teljes ablakcsere a tanévkezdésre elkészül, a külső
hőszigetelés az ősz folyamán fejeződik
be – mondta el lapunknak Tamás Zoltán igazgató.
k. m.
Tamás Zoltán iskolaigazgató tájékoztatott, hogy a beruházást három éve indították a Szolnoki Szakképzési Centrummal és Jászberény önkormányzatával. Az
akkori megállapodás szerint az ablakcsere
költségeit a Centrum vállalja, a hőszigetelést pedig a város finanszírozza. 2018ban az ablakcsere és a szigetelés az épület
főhomlokzati részén megtörtént.
A folytatáshoz a Szakképző Centrum

pályázatot nyújtott be a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalhoz,
amely során az ablakcseréhez elnyerték a
szükséges összeget. A korszerűsítést energetika és költség szempontjából is szigeteléssel együtt hatékony egyszerre végezni,
ám sajnos a külső szigetelés finanszírozása
már nem fért bele az új városvezetés büdzséjébe.
Az időközben kancellárrá kinevezett
Szakképző Centrum igazgatója, Hicsó
György közbenjárására a Centrum átvállalta a költségeket, így teljes egészében
megvalósulhat a tervezett beruházás. A
munkálatok június elején jászberényi
kivitelezővel elkezdődtek, mind az ablakcsere, mind a szigetelés folyamatban van.
A szeptemberi iskolakezdésre már korszerű, hőszigetelt nyílászáró lesz az épület
egészén. A szigetelés terv szerint a fűtési
szezon beköszönte előtt befejeződik.

Nyári munkálatok az iskolákban

A Jászberényi Tankerületi Központ
intézményeiben már folynak a nyári
időszakban esedékes tartalmi és infrastrukturális fejlesztések, melyekről
Zsemberi Zoltán tankerületi igazgató
adott bővebb tájékoztatást lapunknak.
k. n.

A tisztasági festéseket, kisebb javításokat az eddig eltelt időszakban is folyamatosan végezték az iskolák karbantartói.
Infrastrukturális fejlesztés Jászberényben
a Szent István körúti EGYMI-ben indul
a nyár folyamán. Itt három tantermet
alakítanak ki, a közbeszerzés jelenleg is
folyamatban van. Jászárokszálláson a
tornaterem tetőszerkezetének felújítását
tervezték a nyári időszakra, még Pusztamonostoron az iskolaudvar térkövezését,

Jászboldogházán pedig a tornatermi öltözők felújítását fogják elvégezni.
Jászapáti általános iskolájában az
EFOP 4.1.2. projektben 2020. szeptember 1-jétől kezdve vezetik be a Komplex
Alapprogramot. A program épít a tanulók sokszínűségére, egyedi képességeik
kibontakozására. A cél, hogy bővüljön
a diákok meglévő tudása, pozitív élményekben, sikerekben legyen részük, képessé váljanak az önálló és a társas tanulásra, egyszóval: az eredményes tanulásra.
Az igazgatótól továbbá megtudhattuk, a veszélyhelyzet miatt ebben a tanévben csak virtuálisan köszöntötték a
nevelőket pedagógusnap alkalmából. A
körülményekre való tekintettel az immár
hagyományos elismeréseket egy későbbi
időpontban, ünnepélyes keretek között
kívánják átadni.

Gondolatok a Lehel Vezér Gimnázium 2019-20-as tanévéről Leheles diák
Az elmúlt évtizedekben ezek az
utolsó hetek, napok mindig boldog
várakozással, zsongással teltek. A táblára felkerültek egyesével a várva várt
betűk, amelyek június 15-én a Vakáció! felirattá egészültek ki. De most az
iskola épülete csendes, immár március közepe óta. Mindenki tudja, hogy
digitális oktatásra állt át a köznevelés
egésze, így a mi intézményünk is. Szeretném megköszönni mindenkinek,
aki hozzájárult ehhez. Köszönöm a
fenntartó Jászberényi Tankerületi Központnak, hogy biztosította a működésünk objektív kereteit; kollégáimnak,
akiknek komoly munkája töltötte meg
tartalommal ezeket az új „lehetőségeket”; a tanulóinknak, aki felmérték
azt, hogy ez az ő érdeküket szolgálja, az
ő hasznukra lesz, s ezért velünk együtt
dolgoztak; s a szülőknek, akik, ahogy
mindig is, mellettünk, s gyermekeik

mellett voltak, s támogatták erőfeszítésinket. Mindenki tette a dolgát, de
elmaradtak programjaink, kirándulásaink, a versenyek félbemaradtak.
Végzőseink számára külön emberpróbáló időszak volt. Hisz érettségire
való felkészülésük utolsó pár hete már
ilyen, nem ideális körülmények között
zajlott, s így vágtak neki a nagy erőpróbának. Büszkék vagyunk rájuk, hiszen
jól helytálltak ebben a nehéz időszakban. Biztos vagyok benne, hogy nem
ez volt számukra a legnehezebb próbatétel, hanem az, hogy nem tudtak
évszázados hagyományoknak megfelelően búcsút venni alma materüktől,
elmaradtak a „tanárbúcsúztatások”,
búcsú az osztályfőnöktől, a szerenád, a
bolondballagás, s életük egyik legszebb
pillanata, a ballagási ünnepség. Próbáltuk elviselhetővé tenni azzal, hogy alternatív ballagási műsort szerveztünk.
Iskolánkban nagyon komoly hagyományai vannak a tehetséggondozásnak. Ennek egyik fontos része a
versenyekre történő felkészítés, azo-

kon való részvétel. Csonka lett ebből
a szempontból is a tanév, hisz a versenyek legnagyobb része, a döntők,
tavaszi időszakban zajlnak. De így is
sok-sok szép eredmény született, ezeket részletesen meg lehet tekinteni a
gimnázium honlapján. Érdemes! Mivel a cikk terjedelme véges, így kénytelenek vagyunk csak három eredményt
kiemelni, a teljesség igénye nélkül. A
11-12. évfolyamosok számára rendezett legrangosabb tanulmányi verseny
az Országos Középiskolai Tanulmányi
Verseny, azaz az OKTV. Nehézségét
mi sem bizonyítja jobban, hogy már
jó eredménynek számít, ha a második
fordulóba bejut a tanuló. Iskolánk 8
diákjának is sikerült ezt elérni. (zárójelben a felkészítő szaktanár neve szerepel): matematikából Rusvai Miklós
12.N (Rusvainé Barta Márta), angol
nyelvből Ivanics Márk 11.C (Szabó
András), Kálmán Zalán 11.N (Kecskésné Szórád Judit), biológiából Nagy
Emőke 11.N (Fábián Nikolett, Rigó
András). Hárman egészen a döntőig

jutottak. Ez azért is fontos, mert az itt
szerzett helyezés pluszpontot jelent a
felvételi vizsgán. A három tanuló eredményei a következők: OKTV országos
34. hely Horváth Boldizsár 11.N (Varga Ferenc); OKTV földrajz országos
34. hely Vincze Ákos 11.N (Fábián Nikolett); OKTV fizika országos 24. hely
Rusvai Miklós (12.N) (Tábi Gizella);
OKTV földrajz országos 12. hely Futó
Ákos 12.A (Fábián Nikolett).
Akármennyire is működött az új
rendszer, azért csak nem volt az igazi.
Hisz egy iskola diákokkal, tanárokkal,
órákkal, vidámsággal, feleltetésekkel,
szünetekkel, évzáróval, bizonyítványosztással lehet csak teljes. Nem véletlenül írtuk ki a könyvtárunk ablakába:
HIÁNYOZTOK. Mindannyian reméljük, hogy szeptember 1-jén, reggel
8 órakor az évnyitón, amely egy kicsit
nagyobb lesz a megszokottnál, hisz
sok-sok mondanivalónk lesz, ismét találkozunk.
Antics István
igazgató

Horváth Boldizsár

Vincze Ákos

Rusvai Miklós

Futó Ákos

Véget ért a 2019-20-as tanévünk. Egy
olyan tanév, amelyre példát, ha volt
is, csak a régmúltban lehetne találni.

végzett az élen

Végéhez ért a Fogyasztói és Betegjogi Érdekvédelmi Szövetség
(FÉBÉSZ) által még 2020 februárjában indított „Innováció a fogyasztóvédelemben – a tudatos
fogyasztóvá válás útjai” című országos fogyasztóvédelmi program,
melynek keretében mintegy 41
közoktatási intézmény több 3 fős
csapata mérte össze tudását.
A programsorozat az Innovációs
és Technológiai Minisztérium Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes
Államtitkársága támogatásával valósult
meg. A pályázat a „Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola” címet elnyert,
vagy elnyerni szándékozó oktatási intézményeket szólította meg, melynek
legfőbb célja volt, hogy a versengő
diákok kreatív ötleteiket felhasználva
pályamunkáikon keresztül mutassák
be a jövő fogyasztóvédelmét. Robotok
általi vásárlás, adathalászat, fogyasztóvédelmi applikációk, termékbe beépített chipekkel történő fogyasztói
igényérvényesítés – csak néhány példa
a felnövekvő generáció által elképzelt
jövőbeli fogyasztóvédelemről.
A beérkezett feladatlapok és pályamunkák értékelését követően kiválasztásra került a legjobban teljesítő 16
csapat, akik előbb egy online mentorprogramban vettek részt, majd a záró
vetélkedőn mérték össze tudásukat.
A Helyettes Államtitkárság értékelése alapján a Lehel Vezér Gimnázium 6. osztályos diákja, Crespo
Ruben Enrique „Jótállás érvényesítése
okosszemüveg segítségével” című videós pályamunkájával bizonyult a verseny
leginnovatívabb fiatal fogyasztójának.

Szabadidő
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Bulisorozat indul berényi fiataloknak

Az építő szerelem
k. m.

Kazsimér Nóra
Fotó: Gémesi Balázs

településeken szétnéznünk és láthatjuk,
a kisebb fesztiválok jóval felkapottabbá
váltak a bulizni vágyók körében.
Az LHL Feszt célja, hogy fesztiválelemekkel megtűzdelt, minőségi szórakozási lehetőséget teremtsen főként
a 25 év alattiak számára, akik a tervek
szerint augusztus 15-én, az Első tánc
alkalmával már bekapcsolódhatnak a
negyedévente új rendezvénnyel jelentkező partisorozatba.
„Próbálunk olyan prémiumot hozni,
ami korábban nem volt még Jászberényben, mert például a Csángó és a Yoko

bulik is egy másik korosztályt szólítanak
meg. Nagy hangsúlyt fektetünk a fény –
és hangtechnikára, a színpadi látványra,
ráadásul a háttércsapat teljes egészében
jászsági közreműködőkből tevődik ös�sze. Közben folyamatosan kommunikálunk a fiatalokkal a közösségi platformokon, hogy mit és kiket szeretnének látni.
A következő fél évben olyan fellépőket
hozunk ide, mint Metzker Viki, Yamina,
Szecsei, Curtis, Pixa, Andro, Lotfi Begi,
Newik vagy Andro, akik mind A kategóriás előadók.”
A fesztivál létrejöttében közreműködik még a König Remember eseményeket szervező Nagy Zsolt, Balog Donát, az
Ifjúsági Munkacsoport elnöke, Böndi
Attila, a Jász Kolbásztöltő társszervezője
Vizi Péter a Zsír on the Fest egyik alapítója, valamint Bozóki Imre diákpolgármester is. Az augusztus 15-i eseményig
sem maradnak zenés szórakozás nélkül
a fiatalok, ugyanis valamennyi említett
fesztivál közösségi felületén hétről hétre
neves lemezlovasokat hallgathatnak élő
közvetítésen keresztül.

Fejlesztések és programok
a Jászkerületnél
 folytatás az 1. oldalról
Gál-Dobos Beáta a Jászkerület nyári
táborozási lehetőségeiről szóló információkkal nyitotta beszámolóját. A továbbiakban a megújult Főnixben zajló
kézműves foglalkozások ismertetőjével
folytatta, amely során felhívta a figyelmet az alkotóház közösségépítő funkciójára, ami majd komplexen bekapcsolható a Malom életébe. Mindemellett
a Főnix teret biztosít kamaraszínházi
darabok előadására is. Végezetül az augusztus 20-i nagyszabású rendezvény
programkavalkádjáról hallhattunk.

7. oldal

Párkapcsolat, érett szerető
minőség címmel Bottyán Katalin személyiségintegrációs
állításvezető tartott előadást
június 12-én, pénteken az
Ady Endre út 22. alatt.

A veszélyhelyzet lejártával, augusztustól indul útjára a fiatal korosztály igényeit kiszolgáló LHL Feszt,
melynek első eseménye a Lehel Vezér
Gimnázium udvarán kerül megrendezésre. A nagy sikerű Jász Kolbásztöltő és a Zsír on the Fest fesztiváljellegű megmozdulások szervezője,
Józsa Tamás árult el részleteket lapunknak a hamarosan megvalósuló,
új partisorozatról.

Mint azt megtudhattuk, a már említett, jelentős tömegeket megmozgató
jászsági rendezvények mellé csatlakozik
be a két éve szervezés alatt álló LHL Fesztivál, továbbá az úgynevezett Bé Feszt is,
melynek a Jászboldogháza Strandfürdő és
Kemping ad majd helyszínt.
„Jelenleg négy buli tartozik így hozzánk, ezért is jött létre a Jászsági Party
Hard elnevezésű, mára több mint kétezer tagot számláló közösségi csoportunk, ahol összevonva tudjuk kezelni
a szórakoztató rendezvényekkel kapcsolatos dolgokat.” – részletezte Józsa
Tamás, aki elmondta, jelenleg főként
az LHL Fesztre koncentrálják energiáikat, melyet egyébként – a korábbihoz
hasonlóan – a jelenlegi városvezetés is
maradéktalanul támogat.
A tavaly megvalósított, telt házas
Ponthatárváró népszerűsége alapozta
meg a jászberényi fesztivál jogosultságát, valamint a városi szinten is évek
óta tartó törekvések, hogy a fiatal korosztály igényeit számukra megfelelő
programokkal elégítsék ki. A szervező
hozzátette, napjainkban nem a diszkó
korszakát éljük, elég csupán a környező
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ság Népi Együttes kooprodukciójában
egy új hétvégi fesztivált hívnak életre.
Árusok jelentkezését ide is várják. Ős�szel bepótolják az elmaradt kőszínházi előadásokat, novembertől pedig új
bérletes sorozat indul. Ezeken túl a
Conselve téri zenés est sikerén felbuzdulva a nyár folyamán még szeretnének
hasonló eseményeket rendezni.
Suhaj Csilla beszámolója zárta a
sajtótájékoztatót. Csilla a elmondta,
hogy az önkormányzat létrehozott egy
szakmai csoportot, amely az ifjúság
káros szenvedélyektől való megóvását

Az Eddából híressé vált Magyar Ezüst
Érdemkereszt díjas Alapi István gitáros, zeneszerző volt a Törpe büfé
vendége június 13-án, szombat este.
Hat órától workshoppal várta az érdeklődőket, akik távoli településekről is eljöttek, hogy a neves zenésztől
szakmai tanácsokat kapjanak. Este
nyolctól szóló gitárkoncerttel szórakoztatta a közönséget. A keze alatt a
rocktörténelem klasszikusai szólaltak meg mintegy másfél órában.

Az előadót a rendezvénysorozat szervezője, Palócz-Bakos
Ilona mutatta be a program
résztvevőinek.
Bottyán Katalin, személyiségintegrációs állításvezető,
női életvezetési, szinkron – és
life coach, női kör vezető,
facilitátor, természetgyógyász.
Katalin négy gyermek édesanyjaként, egy kisfiú nagymamájaként
hiteles közvetítője a családi összetartozásból fakadó erő demonstrálásának.
Állításokon, kineziológiai tanulmányai
alkalmával sikerült elérni, hogy mélyen
kapcsolódjon generációs elődeihez,
őseihez. „Egységélményem az ő viszonyuk adja a földhöz, a gazdasághoz, s
ugyanakkor a természethez és a kultúrához. Hozom felelősségérzetüket a
hozzám tartozók iránt” - vallotta bevezetőjében saját magáról az előadó.
A párkapcsolati hálók bonyolult
szövetét mindenki egyéni módon készíti el, ugyanakkor vannak bizonyos
sémák, amelyek valamennyiünkre jellemzőek. Viszonyainkban, – legyen
az szülő-gyermek vagy párkapcsolati
– előfordulnak hullámvölgyek, buktatók, amelyeket megfelelő önismerettel
kiküszöbölhetünk. A Hellinger-féle
családállítás modelljét használva ezekre
a módszerekre világított rá Bottyán Katalin, most elsősorban a párkapcsolati
problémákra fókuszálva.
Többek között olyan igazságokat
tárt fel, mint a kiegyenlítődés törvénye, ahol az életünk során adott és
kapott jó-rossz cselekedetek mérlege
egyensúlyba áll. Az ilyen módon meg-

teremtett harmónia energiával tölti fel
a kapcsolatot. Erre kell törekednünk,
picit több jót adva a világ pozitív fejlődése érdekében. A szerelem, a szexualitás szintén energiateremtő entitás, a
világmindenség fennmaradását szolgálja. Eleink tudatában voltak ennek az
ősi erőnek, amely a népi díszítőművészetben, építészetben, szokásokban is
kifejezésre került. Vágyainkkal hívjuk
be a jó és a rosszat saját világunkba,
ezáltal mi magunk teremtjük meg a
saját életünket. A női és férfi minőségek megélésére, kibontakoztatására
nagy hangsúlyt kellene fektetnünk,
mert csak ezek tudatosságával élhetünk
harmonikus kapcsolatban. A negatív
energia, a düh, féltékenység pusztít, a
szeretet épít, a szerelem, a női test mágiája a hozzáadott férfierővel épít. A jó
párkapcsolatban az energiák egymásra
találnak, építenek, gyógyítanak és így
adják azt az érzést, hogy társunk a lényünk másik fele. Mindezek megélése
egy erős, stabil, boldog család alapja. A
találkozó egy rövid interaktív gyakorlattal, majd családállítással zárult.
Legközelebb, július végén a gyermek szülő kapcsolat témáját boncolgatja majd az előadás-sorozat, ahol szintén
lehetőség lesz családállítási gyakorlatra.

A Jászkerület Kft. a nyári szünet indítására és a veszélyhelyzet lezárására időzítette 19-i, péntek esti programját, melynek keretében Mucza & Szurmai
szolgáltatta a zenét a Conselve parkban. Ki pléden heverve, ki sétálgatva élvezte a nyárindító partyt, amely során fiatalok sokaságával telt meg a tér.

Köszönet
a játszótérért
A következőkben Lóczy Péter osztott meg híreket elsősorban a berényi
színházi életről. Elmondta, hogy folytatódik a Déryné Deszkáin című nyári
előadássorozat, amelyben három darab
látható majd a Szabadtéri Színpadon.
Szintén ide terveznek fiataloknak szóló
zenés-táncos szórakoztató programokat több műfajban, amelyek szervezése
még folyamatban van. Csángó Fesztivál az idén ugyan nem lesz, de mégsem
maradunk néptánc nélkül. Szeptemberben a Hagyományok Háza és a Jász-

tűzte ki célul. A Jászkerület különböző
programelemekkel kíván ebben részt
venni, mint előadások, tréningek, személyiségfejlesztő lehetőségek, kortárs
és önsegítő csoportfoglalkozások. Lesznek táborok, drámajáték, kézműves
foglalkozások, folytatódik a népszerű
matiné sorozat. Több kis közösség már
aktívan működik, de a jövőben létrehoznak újabbakat is a tematika mentén. Az izgalmas műhelymunkákra
várják a régi és új tagokat. (Részletes
tájékoztató a BerényCafén.)

A Fáy András utcai lakókörzet tagjai, köztük Tiborczné Ágnes személyes keresésére újult meg az övezet
népszerű játszótere, melyért hálával
tartoznak Balogh Béla alpolgármesternek és Tóth Endre kommunális
ágazatvezetőnek, valamint a JVV.
Zrt. további munkatársainak.
A gondozatlan területen a szakemberek tereprendezést végeztek, eltávolították
a balesetveszélyes játékokat, feltöltötték a
homokozót és új eszközöket is beszereztek
a gyermekek és szüleik örömére. Tiborczné
Ágnes ezúton is szeretne köszönetet mondani az azonnali közbenjárásért és az önzetlen segítségért a városvezetésnek.

Kern András, Koltai Róbert, Dobó Kata. A szereposztás magáért beszél és bizonyára sokan összerakták, A miniszter félrelép című filmről beszélünk. Aki
nem csak emlékezni akart rá, de nézni is szerette volna az ikonikus vígjátékot
megtehette 19-én, péntek este a Klapka iskola udvarában, ahol a Kríziscsoport Jászberény szervezésében szabadtéri vetítés keretében volt látható. Szombaton este fél tíztől a Pappa Piát tűzték műsorra ugyanitt.

8. oldal
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Tisztelt Olvasóink!
A Jászkürt Újság következő lapszáma

július 9-én jelenik meg.
Friss híreinket, cikkeinket
a jku.hu weboldalon és
a Berénycafé Facebook oldalunkon
továbbra is megtalálják!

Pipacsok szirmaiban parázslik a nyár
Csütörtökön gyengén felhős, meleg napra számíthatunk,
délután akár 29 fokot is mérhetünk. Pénteken és szombaton
a napsütés mellett erőteljesebb lesz a gomolyfelhő-képződés és
záporok, zivatarok lehetségesek térségünkben, miközben marad a meleg, párás idő. Vasárnap közepesen felhős, szeles napra
van kilátás, csapadék azonban nem várható. Egészen szerdáig
élvezhetjük a száraz, 25 és 31 fok közötti nyárias időjárást.

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
Orvosi ügyelet
június 25. csütörtök
július 1. szerda
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

június 26. péntek
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

július 2. csütörtök
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

június 27. szombat
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

július 3. péntek
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

június 28. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

július 4. szombat
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

június 29. hétfő
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

július 5. vasárnap
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

június 30. kedd
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

július 6. hétfő
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

Tisztelt Betegek! Tájékoztatni kívánjuk, hogy az orvosi
ügyelet jelenleg az alábbi eljárásrend szerint működik,
melyet kérjük, szíveskedjenek
betartani: légúti panaszokkal
rendelkező és/vagy lázas betegek a személyes megjelenés
helyett hívják a 06-70/3703104-es telefonszámot!
• Az ügyelet épületének ajtaja továbbra is zárva van,
ezért kérjük, csengessenek!
• A szakszemélyzet a kikérdezést követően, amennyi
ben nem észlel COVID
gyanús tüneteket, beengedi önöket a váróhelyiségbe, ahol kérjük,
szíveskedjenek az 1 méter
távolságot megtartani!
• Kérjük, érkezéskor és távozáskor használják a betegvárókban kihelyezett
kézfertőtlenítő szert.
• A váróhelyiségben a szájmaszk használata továbbra
is kötelező!

Közérdekű telefonszámok
J.V.V. Nonprofit Zrt. 24 órás városüzemeltetési ügyelet: 06-57/411933; Ebrendészeti telep: 06-20/506-0691; Magyar Közút hibabejelentő
központi szám: 06-56/819-440; Gázszivárgás és üzemzavar bejelentése:
06-80/300-300; Áramszolgáltató hibabejelentő: 06-80/38-39-40; Közvilágítás hibabejelentő munkaidőben: 06-57/505-769; Közvilágítás karbantartás 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: Ügyfélfogadási idő: hétfőn, kedden 8-15, szerdán 12-18 óra között. Elérhetőségeink a vizcenter.hu ill. a trvzrt.hu honlapján találhatók.; Hulladékszállítás,
szelektív hulladékgyűjtő szigetekkel kapcsolatos bejelentések: 06-57/411933, 06-57/411-643; Mezei Őrszolgálat: 06-30/335-1039; Közterületfelügyelet: 06-57/505-752; Hulladékdíj számlázás: 06-57/411-651; Hulladékszállítás: 06-57/411-933, 06-57/411-643.

Jászkürt

Újság
Jászberény város lapja

Jászberény város közéleti hetilapja
mb. főszerkesztő: Kárpáti Márta
Telefon: 06-30/334-6784, e-mail: karpati.marta@vvzrt.hu
Munkatársak: Gergely Csilla, Kazsimér Nóra, Ács Tibor. Tördelő: Szabó Mihály
Szerkesztőség: Jászberény, Kossuth Lajos út 58., e-mail: berenyiujsag@gmail.com
Telefon: 06-57/788-554
Lakossági hirdetések felvétele a heti újságba hétfő 16 óráig.
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

Jászkürt Újság − kéthetente csütörtökön.

2020. június 25.

Fogorvosok
A rendelések 2020. május 11-től a kiírt rendelési időben működnek.
A rendelés ideje a rendelési napokon naponta 9-12 óráig. Szeretnénk
hangsúlyozni, hogy nagyon szigorú
szabályoknak kell megfelelnünk, melyeknek megpróbálunk eleget tenni,
ezért a rendelés első 2 órájában kizárólag sürgősségi eseteket látunk el (fáj,
duzzad, lüktet, vérzik, stb.). Bármilyen
más problémája van (tömés, fogcsináltatás, fogfehérítés, ezen beavatkozások
elvégzéséhez a COVID 19 szempontjából magas kockázatot jelentő, aerosol
képződéssel járó fogászati beavatkozások, melyekhez turbina, forgóeszköz és
ultrahangos eszköz használata szükséges), a szokásos módon telefonos bejelentkezés szükséges. Ha nem vesszük fel
a telefont, azt jelenti, hogy dolgozunk,
kérjük próbálkozzon újra. Mi védekezünk tovább, kérjük ön is ezt tegye!
Rendelőnkbe belépéskor a szájmaszk és
kesztyű használata kötelező. Köszönjük
megértésüket és türelmüket!
Értesítjük Jászberény város lakosságát, hogy 2020. június 1-től a
fogorvosi készenlét bizonytalan ideig
szünetel.
• Fogorvosi hétvégi ügyeleti ellátás: Szolnok, Móra Ferenc u. 9.sz.
szombat, vasárnap: 7-15 óra között. Tel.: 56/429-937

Gyermekorvosok
A jászberényi gyermekek alapellátását területi ellátási kötelezettséggel
végző házi gyermekorvosok rendelési
ideje a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet
időtartama alatt 2020. március hó
18. napjától kezdődően az alábbiak
szerint alakul:
Rendelő: 5100 Jászberény, Thököly út 13.
A rendelés ideje a rendelési napokon
naponta: 8-12 óra és 15-16 óra, tanácsadás: 13-15 óra.
Hétfő: rendelési idő: 8-12 óra Dr.
Szőnyi József, 15-16 óra Dr. Ragó Edit,
tanácsadás: 13-15 óra Dr. Ragó Edit.
Kedd: rendelési idő: 8-12 óra Dr.
Ragó Edit, 15-16 óra Dr. Szőnyi József,
tanácsadás: 13-15 óra Dr. Szőnyi József.
Szerda: rendelési idő: 8-12 óra Dr.
Szőnyi József, 15-16 óra Dr. Andics
Boglárka, tanácsadás: 13-15 óra Dr.
Andics Boglárka.
Csütörtök: rendelési idő: 8-12 óra
Dr. Andics Boglárka, 15-16 óra Dr.
Baranyi Zsuzsanna, tanácsadás: 13-15
óra Dr. Baranyi Zsuzsanna.
Péntek: rendelési idő: 8-12 óra
Dr. Baranyi Zsuzsanna, 15-16 óra Dr.
Szőnyi József, tanácsadás: 13-15 óra
Dr. Szőnyi József.
Elérhetőségek:
• Dr. Szőnyi József:
mobil: 06-70/208-0799,
rendelő: 06-57/405-997.
• Dr. Ragó Edit: mobil: 06-30/2491949, rendelő: 06-57/400-072.
• Dr. Baranyi Zsuzsanna:
mobil: 06-70/458-1672,
rendelő: 06-70/394-3491.
• Dr. Andics Boglárka:
mobil: 06-20/505-8280.

Hirdetésfelvétel
Jászberény, Kossuth Lajos út 58.,
e-mail: berenyiujsag@gmail.com
Telefon: 06-57/788-554

Elkezdte a felkészülést a Jászberényi FC NB III-as labdarúgó csapata. A szakmai stáb maradt,azonban a tavaszi keretből Ludasi Martin távozott a szintén
harmadosztályú Kecskeméthez. Gergely Péter Gyöngyösről érkezett a középpályára és Gábor Lukács Kazincbarcikáról a támadó szekcióba. Egy-két új fiút még
tesztelnek,sorsuk hamarosan eldől. Több edzőmérkőzéssel és július közepén egyhetes edzőtáborral készülnek a várhatóan augusztus másodikán kezdődő rajtra.
(Szöveg és fotó: Pesti)

Izgalmas kézi meccsek a strandon
A tavalyi sikeres strandkézilabda torna után idén már 9 csapat részvételével rendezték meg a Lehel Termálfürdő Kupa Női Strandkézilabda Tornát
június 14-én, vasárnap.
Budapesti, tiszakécskei, szolnoki,
vámosgyörki, gyöngyösi, jászberényi és
környékbeli játékosokból álló csapatok
neveztek a megmérettetésre. Nagyon
várták már a mérkőzéseket, hiszen a játékosok a járványhelyzet miatt március
óta nem tudtak kézilabdázni.
Két csoportban zajlottak a küzdelmek, az „A” csoportban a budapesti Másnaposok csapata megnyerte
minden mérkőzését, de a második
helyért nagy csata zajlott a Tiszakécske, a Szolnoki Szirének, a jászberényi
fiatalok (Rebarbara) és a szintén fiatal
vámosgyörki csapat (HVCS) között.
Végül a Tiszakécske jutott a legjobb 4
közé. A „B” csoportban a tavalyi győztes Jóbarátok végzett az első helyen,
megelőzve a Maják, az SzBi és a jászbe-

rényi Ezmostígyjöttössze csapatát.
Az elődöntőkben is, csakúgy mint
több csoportmeccsen, szétlövés döntött, a döntőbe a Másnaposok és a
Jóbarátok jutottak. A bronzmeccsen a
Maják ismét szétlövéssel verték a Tiszakécskét, míg a döntőben szintén nem
mindennapi izgalmak után a budapesti
Másnaposok csapata nyerte meg a Lehel Termálfürdő Kupát és az aranyérmeket.
Különdíjakat is kiosztottak a szervezők, a legjobb kapus Stumphauser
Nóra (Másnaposok), a legjobb játékos Csáki Lilla (Jóbarátok), a gólkirálynő Szabó Alexandra (Tiszakécske)
lett, akik a kis kupák mellé a Konkoly
Electro Kft. által felajánlott ajándékokat is átvehették.
A további tervek között strandfoci, strandröplabda és újabb strandkézi
tornák szerepelnek. Nem maradunk
sportesemények nélkül a nyáron a Lehel Termálfürdőben.
Kiss Attila

Ifjú horgászok a Vasas tónál

A Vasas Horgász Sportegyesület és a
Magyar Országos Horgász Szövetség
évadnyitóként a gyerekeknek rendezett versenyt.
Ács Tibor
A pandémia szigorúbban vett ideje
alatt az egyéni horgászat engedélyezve
volt, így természetes, hogy ez idő alatt
a Vasas horgásztavat is sokan felkeresték. Jó levegőn az előírt távolságtartást
jócskán betartva hasznosan tölthették
szabadidejüket a pecások.
A Vasas HSE tagjai a tavaszi nagytakarítást is elvégezték, így szép környezet várta a fiatalokat a június 14-én
rendezett horgászversenyen, ahol 30

gyermek élt a lehetőséggel. A versenyt
a MOHOSZ írta ki, amihez a Jászberényi Vasas Horgászegyesület is csatlakozott és az ún. „vályogos” tavat biztosította számukra. A verseny szabályzata
szerint, a darabszámot kellett folyamatosan bediktálni, a kifogott halakat
pedig vissza kellett dobni a vízbe. Az
alsósoknál Bajor Bence, a felsősöknél
Torma Nimród lett a kategóriagyőztes.
Kovács Norberttől, a MOHOSZ
Ifjúsági Szakbizottság tagjától megtudtuk, hogy a gyerekekre továbbra is
számítanak, hiszen „Horgász-sulit” is
rendeznek számukra. Erre jelentkezni egyrészt a Vasas HSE-nél, másrészt
pedig a „horgászsuli.jaszberény@gmail.
com” címen lehetséges.

