Jászkürt
Új folyam 10. év 19. szám (XXXIII./19.)

A tartalomból
ajánljuk
• Kétszer szavaztak
a Conselve téri
parkolóról

3. oldal

• Interjú Sas Dániellel

4. oldal

• Pulszky-díjat kapott

5. oldal

• A grófi sarjból lett
gólkirály

6. oldal

• Öcsi bácsira emlékeztek

7. oldal

Harmincéves
Ennek jegyében nyitják meg 2021. október 8-án, pénteken 14 órakor Szemán
Péter – az első nyolc évfolyamos osztály
egykori diákja – Élőhelyünk rejtekében
című természetfotó kiállítását. A megnyitó vendégeit Antics István igazgató
köszönti, majd a kiállítást Velkeiné Pócz
Ilona művésztanár nyitja meg. Közreműködik: Toldi Donát (6. N)

Karbantartás
fáklyázással
Az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen
Működő Részvénytársaság Kelet-Magyarországi Földgázszállító Régiója
fáklyázással járó karbantartási munkálat végez a jászberényi gázipari objektumon.
A fáklyázás várható időpontja:
- 2021. október 5-én 06.00-20.00 óra
között,
- 2021. október 7-én 06.00-20.00 óra
között.
A fáklyázás a Jászberény 9335 helyrajzi számú (Electrolux mögötti) külterületi gázipari objektumon történik,
ami fény- és hanghatással jár.

Tiszamenti
Regionális
Vízművek Zrt.

ÉRTESÍTÉS!
2021. október 3-tól
2021. október 8-ig
0.00–24.00 óra között
Jászberény város
ivóvízhálózatán csőhálózat
mosatást végzünk.
Ebben az időszakban átmeneti
nyomáscsökkenés és
vízzavarosodás fordulhat elő.
Megértésüket és türelmüket
köszönjük!
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Újság
Jászberény város lapja

Konkoly Szabolcs az év jászsági menedzsere
A megalakulásának 25. évfordulóját
ünneplő Jászsági Menedzser Klub
Egyesület szeptember 18-án, szombaton előbb tisztújító közgyűlést,
majd az évente szokásos díjátadó
ünnepségét rendezte meg a Szikra
Galériában.
Az egyesület tagjait, a meghívott vendégeket és a média képviselőit az est
háziasszonya, Hortiné dr. Bathó Edit,
a Jász Múzeum igazgatója köszöntötte. Elmondta, hogy egy negyed század
már egy ember életében sem kis idő,
egy civil szervezetében pedig talán még
több is. Mint mondta, az 1996. május
6-án alakult Jászsági Menedzser Klub
Egyesület ezen időszak alatt nemcsak a
Jászság gazdasági életében játszott meghatározó szerepet, hanem a kulturális
életében is.
Ünnepi köszöntőjének bevezetőjében a díjátadó előtt tartott tisztújító
ülés eredményről számolt be dr. Rédei
István, aki továbbra is az egyesület elnöke maradt. Ahogy újraválasztották
az alelnök Szatmári Zoltánt is. Az elnökség tagjai: Oszvald Nándor, Czinege Károly, Pesti József és a titkár Sass
István.
- Egyesületünk célja nem változott,
továbbra is a Jászság gazdasági és társadalmi életének fejlődését kívánjuk
szolgálni – mondta dr. Rédei István,
aki jelezte, nem kíván hosszabb, rész-

letesebb értékelést tartani az elmúlt
25 évről, hiszen annak valamennyien
részesei voltak, s így jól ismerhetik az
egyesület munkáját.
Köszöntötte a jubiláló egyesület
tagjait Budai Lóránt is. Jászberény
polgármestere a tradíció, innováció,
motiváció szavakra fűzte fel mondanivalóját. Szerinte ugyanis ezek jellemzik
a Jászsági Menedzser Klub Egyesületet.
- A Jászsági Menedzser Klub Egyesület tagjainak cégei alapvetően határozzák meg a Jászság gazdasági életét.
Ám nem csak a gazdaság területén sikeresek, hanem fontos szerepet játszanak
a térség társadalmi életében is – mondta Budai Lóránt.

Folytatódik a fejlesztés

A köszöntőket követően Sas Dániel zongoraművész mini koncertje
aratott nagy siket, majd felolvasták az
egyesület társklubjától, a Szekszárdi
Rotary Klubtól érkezett levelet. Ezt
követően pedig átadták a Jászsági Menedzser Klub Egyesület által korábban
alapított két díjat.
Elsőként a Honoris Maximus díjat,
a legnagyobb tisztelet és megbecsülés
jeléül a klub titkára, Sas István vehette
át, aki mintegy két évtizede tagja már az
egyesületnek és hosszú ideje a szervezet
titkáraként tevékenykedik. Őt nem kell
különösebben bemutatni a jászberényieknek, jászságiaknak, hiszen hosszú
időn át meghatározó alakja volt a jász-

berényi kulturális életnek. Ott bábáskodott a Jászsági Térségi televízió és a Trió
Rádió „bölcsőjénél” is. Ezt az elismerést
harmadik alkalommal adták át.
A Főnix Díjat, amely egyben a
Jászság Menedzsere címet is jelenti,
2021-ben Konkoly Szabolcs, a Konkoly Elektro Kft. tulajdonos-ügyvezetője vehette át a cégépítés, a gazdasági
eredményeik és a társadalmi kötelezettségvállalásuk elismeréseként. Ő lett a
sorban immáron a nyolcadik, akinek
munkáját ezzel a díjjal ismerték el.
A díjazottakat köszöntötte Pócs János, a Jászság országgyűlési képviselője,
aki Konkoly Szabolcsnak a Parlament
aranykeretes képét is átadta. A honatya
egyben megköszönte a Jászsági Menedzser Klub Egyesület elmúlt 25 éves
munkáját.
- A Jászság, a jászsági vállalkozóknak, gazdasági egységeknek köszönhetően nyertesen jött ki a pandémiás
időszakból. A kormány jelentős támogatását jól felhasználva volt olyan
gazdasági egység, amelyik 40%-kal is
növelni tudta bevételét ebben az időszakban – mondta Pócs János, aki rövid, vidám kis történetek felidézésével
emelte a díjátadó hangulatát.
A 25 éves Jászsági Menedzser Klub
Egyesületnek, valamint a most kitüntetetteknek további sikereket kívánunk
Olvasóink nevében is!
Szántai Tibor

Elhunyt dr. Bathó Ferenc
Hosszan tartó betegség után, szeptember 18-án, 74 éves korában elhunyt
dr. Bathó Ferenc, a Magyar Olimpiai Bizottság Felügyelő Bizottságának
tagja, korábbi MOB-tag, a Magyar
Országos Korcsolyázó Szövetség előző elnöke, az Emberi Erőforrások
Minisztériumának helyettes államtitkára, Jászberény város díszpolgára.

Iparterületek infrastrukturális fejlesztése Jászberényben című projekt
II. elemének nyitó rendezvényét tartották, a munkaterület átadását követően, szeptember 20-án, az EKKE
Jászberényi Campus Zirzen Janka
kollégiumában. Az eseményen, a
tervezést és kivitelezést végző cégek
képviselői mellett, a városvezetés, és
a polgármesteri hivatal szakemberei
vettek részt.
A még 2017-ben beadott és pozitívan
elbírált támogatási kérelem, II. projektelemének megvalósítása indul hamarosan, és ennek nyitórendezvényére
gyűltek össze az érintettek. A műszaki
tartalom kialakítása során, időközben,
az I. projektelem már megvalósítás-

ra került 2019 évben. Ebben ivóvíz,
szennyvíz gerincvezeték, csapadékvíz
szikkasztó, gázelosztó és közvilágítás
épült, valamint teherbíró új útfelület
került kialakításra a Kerekudvari úton.
A II. projektelem esetében, a tervezést és a kivitelezés műszaki ellenőrzését
ellátó KSK Mérnöki Vállalkozási Iroda
Kft. vezetője, bemutatta a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program
keretében megvalósuló beruházásokat.
Egy nagyobb projektelemnek az első
üteme a teljes vasútállomás előtti terület és a mellette lévő iparterületi rész
fejlesztését tartalmazta. Gazdasági és
egyéb okok miatt ezt ketté kellett bontani, és jelen esetben egy része kerül
kivitelezésre.
Folytatás a 3. oldalon 

Bathó Ferenc 1947-ben született Jászberényben. Ötéves volt, amikor édesapja a
Zagyva jegén megtanította korcsolyázni, s ez a sport maradt élete végéig a kedvence.. Iskolái elvégzése után felkerült
Budapestre, és jégtáncolni kezdett. Az
1980-as évek elején a Magyar Országos
Korcsolyázó Szövetség elnökségi tagja, a
versenyszervező bizottság elnöke lett. Az
ő vezényletével rendezték meg többek
között az 1984-es Európa-bajnokságot
és az 1988-as világbajnokságot Budapesten. A szövetség alelnöke lett 1990ben, majd 1994-ben a szervezet elnökévé választották. Ezt a posztot 2010-ig
töltötte be, azóta alelnökként segítette a
sportágat.
Sportvezetőként tagja volt a kétezres
években a Nemzeti Sportszövetség elnökségének is.
Dr. Bathó Ferenc épészmérnök,
közgazdász, címzetes egyetemi docens
volt. Állami tisztviselőként a Pénzügyminisztériumban dolgozott a költségvetésen; az elmúlt esztendőkben az

Emberi Erőforrások Minisztériumának
gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkára volt.
Kapcsolatrendszerét, sportszakmai
és gazdasági szakmai tudását hasznosítva aktívan közreműködött a magyar
olimpiai család életében. Az 1998-as,
naganói olimpiától kezdődően minden
téli és több nyári olimpián tagja volt a
magyar delegációnak. A Magyar Olimpiai Bizottság tagjaként a korcsolyasportot képviselte. A kétezres évek elején,
2002-ben beválasztották a szervezet elnökségébe is, többször megválasztották
a MOB Gazdasági Bizottságának élére,
majd haláláig a MOB Felügyelő Bizottságának volt a tagja.
Szülővárosát soha nem felejtette el.
Támogatta a Darázs István és Belovai
József nevével fémjelzett jászberényi
rövidpályás gyorskorcsolyázó sportágat
és a fedett műjégpálya megvalósítását.

TE IS FELÚJÍTASZ?

Nálunk alacsony árakon vásárolhatsz! LAKÁSFELÚJÍTÁSI
Jászberény, Jákóhalmi út 3/a

57/ 500-870

PROGRAM

2. oldal

Önkormányzat

www.jku.hu

Pályázati felhívás ingatlan értékesítésére
A Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonát
képező alábbi táblázatban felsorolt jászberényi ingatlanok értékesítésére:
hrsz.

terület
(m2)

művelési ág
megnevezése

fekvés

minimális bruttó
vételár (Ft)

1.

9396/1

745

beépítetlen terület

Érpart

7 450 000

2.

9396/2

707

beépítetlen terület

Érpart

7 070 000

3.

9396//3

708

beépítetlen terület

Érpart

7 080 000

4.

9396/4

707

beépítetlen terület

Érpart

7 070 000

5.

9396/5

707

beépítetlen terület

Érpart

7 070 000

6.

9396/6

708

beépítetlen terület

Érpart

7 080 000

7. 9228/108

707

beépítetlen terület

Érpart

7 070 000

8. 9228/109

709

beépítetlen terület

Érpart

7 090 000

9. 9228/110

710

beépítetlen terület

Érpart

7 100 000

10. 9228/111

776

beépítetlen terület

Érpart

7 760 000

11. 9228/126

743

beépítetlen terület

Érpart

7 430 000

12. 9228/151

701

beépítetlen terület

Érpart

7 010 000

13. 9228/152

700

beépítetlen terület

Érpart

7 000 000

14. 9228/153

700

beépítetlen terület

Érpart

7 000 000

15. 9228/154

701

beépítetlen terület

Érpart

7 010 000

16. 9228/155

700

beépítetlen terület

Érpart

7 000 000

17. 9228/158

1 295

beépítetlen terület

Érpart

15 540 000

Az ingatlanokra vonatkozó pályázati hirdetmény, mely a pályázat részleteit
tartalmazza megtekinthető a Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. honlapján a
www.vvzrt.hu és a Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. 5100 Jászberény, Margitsziget 1. szám alatti titkárságán.
A természetes személyek pályázaton való részvételét a kiíró adatlappal
segíti. Természetes személyek kizárólag a pályázat céljára kiadott Pályázati
adatlappal nyújthatják be (a www.vvzrt.hu elérhető) a pályázatot. A
pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítás a 06-57/503-170 telefonszámon
kérhető. Természetes személy esetén pályázati adatlap kérhető a Jászberényi
V.V. Nonprofit Zrt. 5100 Jászberény, Margit-sziget 1. szám alatti titkárságán.
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 2021. október 11. 12.00 óráig
beérkezőleg. A borítékon kérjük feltüntetni az „Árajánlat” megjelölést az
érintett ingatlan helyrajzi számával és a pályázó nevét.

Diáksport Fesztivál

2021. szeptember 30.

Európai Mobilitási Hét Jászberényben
Ebben az esztendőben szeptember
16. és 22. között rendezték meg az
Európai Mobilitási Hetet, melynek
mottója így hangzott: "Fenntartható
közlekedés a biztonság és egészség
jegyében." Nagyon komplett programmal készült a Jászkerület, több
kapcsolódó rendezvényt szerveztek a
téma köré.
Környezettudatosan élek Jászberényben címmel alkotó pályázatra vártak,
rajzokat, különböző tárgyak újra hasznosításából készült kreációkat, melyeket öt kategóriában értékelnek és díjaznak.
Interaktív előadást tartott Szebenyi Péter környezetmérnök, a Klíma
politikai Intézet munkatársa, a globális
felmelegedés, klímaváltozás megelőzésének témájában. A mit tehetünk ellene? – kérdésre több mint háromszáz
diák kaphatott hasznos információkat,
gyakorlatias válaszokat.
Az Európai Mobilitási Hét eseményei között újdonságként Városismereti séták részesei lehettek az érdeklődő városlakók. Négy alkalommal,
más-más helyszíneken, (Kapitánykert,
a városközpont, a Szentkúti templom
és a Ferences templom) dr. Farkas
Kristóf Vince történész muzeológus
vezetésével folytak a séták, akinek
színes, ismeretterjesztő előadásaiból
számos figyelemre méltó ténnyel és
történettel gazdagodhatott a szépszámú közönség.

Európa legnagyobb közlekedési-környezetvédelmi kampánya keretében zajlott Európai Autómentes Nap forgataga
a Szentháromság téren szeptember 19én vasárnap. Gördülő bejárással indult
a nap, azt követően közlekedési, környezetvédelmi, egészséges életmód, öko
programok sokaságán vehettek részt az
érdeklődők. A tűzoltók látványos bemutatója mellett, volt katonai toborzó,
a rendőrség bűn- és balesetmegelőzési
standján prevenciós játékok. Közlekedési, környezetvédelmi totók, tesztek
kitöltésével mindenféle praktikus ajándékot lehetett nyerni valamint egészséges harapnivalók is kóstolhatók voltak,
továbbá triál show és színpadi műsorok
is színesítettek a hasznos időtöltést.

Pályázati felhívás civil szervezetek részére
A Jászberény Városi Önkormányzat Humán, Jogi és Közrendi
Bizottsága pályázatot hirdet civilszervezetek részére. A Bizottság
a pályázat keretében azon jászberényi székhellyel rendelkező, illetve tevékenységüket Jászberényben is kifejtő társadalmi szervezetek vagy alapítványok 2021. szeptember 1. és 2021. december
31. közé eső időszakban megvalósuló működését kívánja vissza
nem térítendő formában támogatni, amely szervezeteket a bíróság 2020. március 1-ig jogerősen nyilvántartásba vett és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják.
A pályázatok kizárólag az erre a pályázati célra közzétett pályázati adatlapon nyújthatók be 2021. október 4-ig. Az adatlapok a
részletes pályázati felhívással együtt a www.jaszbereny.hu honlapon elérhetőek.

Az önkormányzat Humán Erőforrás Bizottság sportmunkacsoportja szeptember 27-én, hétfőn délelőtt rendezte meg
az I. Jászberényi Diáksport Fesztivált a
városi műfüves pályán. A Nemzetközi
Diáksportnaphoz kapcsolódva a cél a
fiatalok megmozgatása volt, melyhez az
égiek is csatlakoztak, hiszen időnként
lógott az eső lába, de a programot sikerült teljes egészében lebonyolítani.
Legkorábban az általános iskolák
alsósaira (5 iskola csapata indult) várt
10 állomás, ahol különböző feladatokat
kellett teljesíteni a lányokból és fiúkból
álló iskolai vegyes csapatoknak. Az alsósokat, a napot megnyitó beszédében,
köszöntötte Budai Lóránt polgármester,
aki dr. Gedei József alpolgármestere társaságában tekintette meg a versengést.
Nem hagyományos verseny volt ez,
mert ezúttal nem a csapatok, az iskolák
versengtek egymással, hanem a gyerekek
önmagukkal. Egy-egy állomáson öt percig tartott a feladatok bemutatása, s azután haladt tovább a „karaván”. A lányok
és fiúk nagy lendülettel kezdték a napot
és lelkesedésük a játék végéig kitartott.
A végén pedig az iskolák labdákat, és

emléklapot, a gyerekek müzli szeletet,
ásványvizet és valamennyien aranyérmet
kaptak. A díjátadón a munkacsoport
vezetője, Balog Donát önkormányzati
képviselő is köszöntötte a gyerekeket.
A nap legizgalmasabb és leglátványosabb versengését az óvodások (9
óvodai vett részt a fesztiválon) mutatták
be. Nekik is 10 állomást kellett teljesíteni. A végén pedig nem kis is örömmel
vették át a nekik járó aranyérmet, müzlit
és ásványvizet.
A fesztivált az általános iskolák (6
iskola képviseltette magát) felsőseiből
álló csapatok szereplése zárta. Rájuk
sem lehetett panasz, hiszen állomásról
állomásra haladva minden feladatot sikeres teljesítettek. Őket az indulás előtt
Bethlendy Béla, a Humán Erőforrás Bizottság elnöke köszöntötte.
Jár a dicséret a sportmunkacsoport
tagjainak – Bús Linda, Kiss Attila,
Szöllősi Károly és Weiszmüller Imre
– mert remek programot állítottak ös�sze. A fiatalok élvezettel teljesítették az
állomásokon a feladatot, s a hangulatot
a remek zene is fokozta, melyet Fácán
Ervin szolgáltatott.

Az Európai Mobilitási Hét eseményeit a Bringás Reggeli zárta, szeptember 22-én a Conselve park közelében.
Bár a sűrűn hulló esőben kevesebben
pattantak kerékpárra, de azért akadtak
jónéhányan mégis, akik a környezetkímélő módját választották az iskolába,
munkahelyre való eljutásnak. Ezen a
borongós napon jutalmuk sem maradt
el, örömmel fékeztek le a Bringás Reggeli sátránál és mosolyogva vették át a
reggelire kínált harapnivalót.
Az Európai Mobilitási Hét eseményei és programjai évről-évre egyre
népszerűbbek, és elérik céljukat a környezetbarát és fenntartható városi közlekedés népszerűsítését.
d.g.

Még lehet
pályázni!
Célegyenesben érkezett az Országos
Tűzmegelőzési Bizottság Alkotói Pályázata, melyre a pályaműveket még
valamivel több mint két hétig lehet
benyújtani.
Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság idén olyan alkotásokat vár,
amelyeken az óvodások és az iskolások megmutatják, hogyan látják ők
a tűzmegelőzést és a tűzvédelmet, a
tűzoltói hivatást. Az óvodásoktól szabadkézi rajzokat vagy kézműves alkotásokat várnak. Az iskolások három
korcsoportban pályázhatnak. Hattól
tíz, tizenegytől tizennégy, és tizenöttől
tizennyolc éves korig szabadkézi rajzot,
egyéb kézműves alkotást küldhetnek
be, de írhatnak verset vagy mesét is,
esetleg számítógépes programot is készíthetnek.
A pályaműveket október 15-ig lehet benyújtani postán (5000 Szolnok,
József Attila út 14.) vagy e-mailen
(jasz.titkarsag@katved.gov.hu), illetve
előzetes egyeztetés után személyesen
a megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz a korcsoport és kategória megjelölésével.
Fontos: csak a kitöltött szülői
hozzájáruló nyilatkozattal és alkotás adatlappal együtt tekinthető érvényesnek a jelentkezés, ennek hiányában a bizottság nem fogadja be a
pályaműveket!
Ezek letölthetők:
jasz.katasztrofavedelem.hu
A területi versenyen első helyezést
elért alkotások részt vesznek az országos versenyen is, amelynek díjait 2021
júniusában Budapesten adják át. Az országos verseny győztesei értékes díjakat
kapnak, emellett különdíjak is gazdára
találnak majd. Az az óvoda, illetve iskola, ahonnan a legtöbb pályázatot nyújtják be, elnyeri a „Legkreatívabb óvoda/
iskola 2021” címet, amelyért izgalmas
tűzoltó-bemutató jár, amelyen gyerekek megismerhetik a füstsátrat, olthatnak tálcatüzet, és vághatnak roncsot is.
Mindez tűzvédelmi oktatás keretein
belül, játékos formában történik.

Önkormányzat

2021. szeptember 30.
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Folytatódik a fejlesztés

Kétszer szavaztak a Conselve téri parkolóról

 Folytatás az 1. oldalról
Ez tartalmazza a Rákóczi út teljes
útburkolat felújítását, a vasútállomás
épületétől a Spotpálya utcáig húzódó
szakaszon. Ehhez kapcsolódik a Zirzen
Janka Kollégium és a volt Dohánybeváltó kerítései mellett húzódó gyalogjárda
teljes megújítása. A vasútállomás épületének biztonságos megközelítéséhez, a
Rákóczi út egyik oldalára kerékpáros és
gyalogos, a másikra gyalogos átvezetés
épül. A vasútállomás előtti területen
egy kulturáltabb, rendezettebb teret
hoznak létre, az ipartörténeti emlékként megmaradó víztorony közeléből
kiindulva, az ott található bunkerdomb
eltüntetésével növelik meg a rendelkezésre álló teret. Autóknak szükséges
parkolóhelyeket alakítanak ki, melyből
mozgáskorlátozott rész is készül, valamint kerékpártárolók is elhelyezésre kerülnek, illetve a buszok közlekedése és
megállóhelye lesz komfortosabb. A projekt e részét képezi még, a Vaspálya utca
teljes burkolat cseréje, beleértve az utca
bal oldalán, a Kossuth út felé haladva, a
gyalogjárda megújítását is. Mindezeket
megelőzően, de hozzá kapcsolódóan
vízközmű fejlesztés és csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítésére is sor kerül
az utcában, illetve a vasúti területek és
az állomás ivóvíz és szennyvízhálózat
rekonstrukciós munkáit is elvégzik. A
munkálatok várható befejezési ideje
2022. április 30., amit remélhetőleg
sem az időjárás, sem egyéb külső ok
nem fog akadályozni.

Szeptemberben kétszer is tanácskozott városunk önkormányzatának
képviselő-testülete. Szeptember 15én a szeptemberi soros ülést, majd
27-én rendkívüli ülést tartottak.
Utóbbira egy polgármesteri vétó miatt került sor.

A kivitelezést közösen megvalósító két cég, a HE – DO Építő Zrt. és
PEKU Agro Kft részéről, az előbbi képviselője elmondta, hogy a kivitelezést
az önkormányzat, az érintett lakosság,
a munkaterületek közelében élők, közlekedők legkisebb zavarásával szeretnék
lebonyolítani. Egymásra épülő munkafolyamatok követik majd egymást,
földmunkákkal járó műveletek. A közművek cseréje utána az út- és járdaépítés, melyek ideiglenes forgalomterelést
igényelnek, azaz szükséges lesz lezárni
az út egy részét, természetesen a forgalom fenntartásával. Minden mozzanatról, mely megnehezítheti az építési
területek közelében hétköznapokat, folyamatosan tájékoztatják a lakosságot
és a cégeket egyaránt, illetve próbálják
majd a lehető legjobban és kiváló minőségben elvégezni a munkálatokat.
A kivitelezők, ezúton is kérik, az
ügyben érintettek megértését, de a türelmét. Ígérik, hogy a beruházás eredményeként szép új utat, jól működő
közműhálózatot fognak kapni és szebb,
élhetőbb környezetet.
A rendezvény végén városunk polgármestere, Budai Lóránt köszönte
meg a II. projektelem indításában és
támogatásában résztvevők munkáját.
Városvezetőként kérte a lakosság megértését, türelmét és közölte, hogy rövidesen egy fórumot is szerveznek, ahol
a munkálatokkal kapcsolatos tájékoztatást tartanak és a felmerülő kérdéseket
is megválaszolják.
demeter

Furcsa kettőség lengte körül a képviselő-testület soros ülését. A külső szemlélő – ha nem volt előzetes ismerete a
berényi politikai helyzetről – a tanácskozás első felében azt gondolhatta,
hogy itt minden gördülékenyen halad,
hiszen szinte minden beszámolót, előterjesztést egyhangúlag fogadtak el.
Aztán, amikor a zöldfelületek létesítéséről, kezeléséről és védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról volt szó, elkezdődött a vita és az
egymásra mutogatás is.
– Bizottsági ülésen elmondtuk, hogy
mit kifogásolunk a tervezetben, de azt
változtatás nélkül hozták mégis elénk –
mondta Bódis Béla a városüzemeltetési
bizottság elnöke, arra a felvetésre, hogy
miért nem nyújtottak be módosító
indítványokat az előterjesztéshez. Elhangzott a vitában, hogy egy kapubejáró megépítése esetén – ha zöld területet
aszfaltoznak vagy térköveznek le – ne
büntessék a lakosságot azzal, hogy fizetni kell a zöld terület megváltásáért.
Ezen egy ideig elvitatkozgattak, majd a
Fidesz és a Mi Hazánk Mozgalom képviselői nyolcan nemmel szavaztak, s így
az előterjesztést nem fogadták el.

X. Jász Expo & Fesztivál Jászapátin

A jubileumi, tizedik Jász Expót &
Fesztivált szeptember 17-19. között
Jászapátiban a Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium területén
rendezték meg. Az esemény fővédnöke Varga Mihály pénzügyminiszter,
miniszterelnök-helyettes volt, aki a
pénteki napon előbb megtekintette a
vásári standokat, majd megnyitotta a
rendezvényt.
A regionális kiállítás és vásár keretében a látogatók megtekinthették az Új

autók 2021 elnevezésű autókiállítást,
részt vehettek a Vállalkozói Fórumon
és a kapcsolódó kulturális eseményeken is. Mintegy 600 m2-en hatvan kiállító mutatta be termékeit, szolgáltatásait. A házigazda Jászapáti városa és az
expót szervező Novico Iroda jóvoltából
sok új ismerettel lettek gazdagabbak a
vásár látogatói és kiállítói is.
A rendezvény megnyitóján köszöntötte a megjelenteket Farkas Ferenc,
Jászapáti polgármestere, Hubai Imre,
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Köz-

gyűlés elnöke és Pócs János, térségünk
országgyűlési képviselője is köszönetet
mondott.
Megnyitó beszédében Varga Mihály
kiemelte, hogy a magyar gazdaság gyorsan utolérte magát, s ma már elérte a
pandémiás időszak előtti teljesítményét.
- Nincs időnk várni,amíg a vitáink
lezárulnak az unióval, s megkapjuk a
nekünk járó támogatást. Ha az is megérkezik, akkor az egy újabb lökést adhat
majd gazdaságunknak – mondta Varga
Mihály, aki megjegyezte, hogy nagy
kár lett volna, ha kicsinyes politikai
irigység miatt 2021-ben nem rendezték volna meg a jászsági vállalkozások
legnagyobb bemutatkozási lehetőségét.
Az ünnepélyes megnyitót követően rövid kulturális műsort követően
átadták a vásári díjakat, melyek közül
három is Jászberénybe került.
A X. Jász-Expo vásári nagydíját
kapta: Jászapáti 2000. Mezőgazdasági Zrt.
A X. Jász-Expo vásárdíját kapta:
Szatmári Kft. – Jászberény
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Önkormányzat különdíját kapta: White Plast Kft. – Jászapáti
Jászapáti város különdíját kapta:
Sütőház Kft. - Jászapáti
A Jászsági Önkormányzatok Szövetségének különdíját kapta: Jászfényszaru város standja
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara különdíját
kapta: Rosenberger Kft. – Jászárokszállás
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
különdíját kapta: Balkon Virágkertészet – Jászberény
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének különdíját kapta:
UNITURN Kft. – Kunszentmárton
A Jászsági Menedzser Klub Egyesület különdíját kapta: Radius Signage
Kft. – Jászapáti
Az expót szervező NOVICO Iroda
különdíját kapta: Téba Tüzép – Jászberény és Jászapáti
Az expóhoz kapcsolódóan több,
nagy érdeklődést kiváltó kulturális
program is várta az érdeklődőket a három nap során Jászapátiban.
eszté

Még nagyobb vita alakult ki a
költségvetés kiadási
előirányzatainak átcsoportosításáról szóló előterjesztés kapcsán. Az előterjesztés arról
szólt, hogy a Yakuzák SE 2,8 millió, a
Hamza Múzeum és Jász Galéria Közalapítvány 1,3 millió forint működési
támogatásban részesüljön. Ebben nem
volt véleménykülönbség a képviselők
között, de Dobrán Gyula módosító indítványa már komoly vitát váltott ki. A
képviselő azt javasolta, hogy 70 millió
forintot különítsenek el a Conselve téri
parkoló kialakítására. A képviselő azzal
indokolta javaslatát, hogy ezzel végre
elkezdődhetne a városközpont megújítása. A parkoló jelenlegi állapotát
egyformán ítélték meg a képviselők, a
megoldást már nem.
Budai Lóránt polgármester kijelentette, hogy nem a parkoló területének a lebetonozása megoldás. Komplexen kellene kezelni a Conselve tér, a
banki csomópont és a Szabadság téri
parkolók ügyét. Nem lehet ebből csak a
Conselve téri parkolót kiemelni. A polgármester szerint egy héttel korábban
még egyetértés volt abban, hogy komplex tervet kell készíteni a jelzett területekre, azután a Fidesz képviselőinek
valami miatt megváltozott a véleménye. A városvezetés részéről szerették
volna megtudni, hogy miért változott
a fideszes képviselők véleménye, ám
úgy értékelték, hogy erre nem kaptak
választ. Alvári Csaba főépítész is a belváros ezen részének komplex tervezését
emelte ki. Megjegyezte azt is, hogy az
elkerülő út harmadik ütemének befejezését követőn jelentősen csökkenhet a városközpont terhelése. Ezt sem
szabad figyelmen kívül hagyni. Bozsik
Ferenc, a parkolási munkacsoport vezetője is a komplex tervezést tartotta
jó megoldásnak, miközben elmondta:
minden híresztelések ellenére idén és
jövőre sem lesz fizetős a parkolás Jászberényben. Kölcsönös „oda-visszaszurkálások” után nyolc igen szavazattal
fogadták el Dobrán Gyula módosító
javaslatát.
Az ülés végén szót kapott Dr. Bátonyi Attila, aki a Jász-Pasztik Kft.
ügyvezetőjének, Kasza Lajosnak a
képviseletében arról tájékoztatta a képviselőket, hogy az általuk megvásárolt

területen egy 12 lakásos társasházat
kívánnak építeni, melyet piaci alapon
értékesítenek majd. Hosszabb távú
terveikben szerepel, később még egy
vagy két hasonló épület megvalósítása.
Ahogy a külföldi munkavállalók szállása és munkahelye között terveznek egy
gyalogos- és kerékpáros utat megépíteni. Elmondta azt is, hogy jelenleg dolgozóik 15%-a külföldi, s nincs tervben
a számuk jelentős emelése. Utalt ezzel
arra a hírre, amely elterjed a városban,
hogy 600 indiai munkás érkezik Jászberénybe. Az álhír, rémhírterjesztés
kapcsán éles szóváltás alakult ki Budai
Lóránt polgármester és dr. Szabó Tamás korábbi polgármester között. Az
egymásra mutogatással ért véget a testület szeptemberi nyílt ülése.
Ahogy azt egyébként sokan gondolták és várták Budai Lóránt a Conselve
téri parkoló kapcsán hozott döntés ellen élt polgármesteri vétójával. Ezért
tartotta 27-én, hétfőn rendkívüli ülést,
melyen már csak ez az egy napirend
szerepelt. Az álláspontok csipetnyit
sem közeledtek, s úgy tűnt, mintha a
két oldal továbbra is elbeszélne egymás
mellett. Dr. Szabó Tamás megjegyezte, hogy Jászberény legfrekventáltabb
területéről szól Dobrán Gyula javaslata, s ő úgy ítéli meg, hogy jelenleg ez
a városlakók legfontosabb, megoldásra
váró problémája. Balogh Béla alpolgármester hangsúlyozta, hogy nem az
elmúlt két év, pandémiával is terhelt
időszakának a problémája a Conselve
téri parkoló állapota. Utalt ezzel arra,
hogy az előző városvezetés semmit sem
tett a jelzett parkoló állapotának javítása érdekében. Most pedig nem kellene rohamtempóban neki esni, hanem
komplex fejlesztési tervre lenne szükség, derült ki szavaiból.
A végeredményen azonban ez sem
változott, mert nyolcan (Fidesz, Mi
Hazánk Mozgalom) most is támogatták a korábbi döntést, így az érvényben
maradt.
Hogy jó döntés született-e vagy
nem, azt majd az idő eldönti. Az biztos, hogy a kérdésben további viták
várhatóak, s minden bizonnyal a lapzártánkat követően kezdődött közmeg
hallgatáson is szó lesz majd erről a témáról.
Szántai Tibor
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Sas Dániel a kitüntetett igazgató, zongoraművész és művésztanár
Névjegy
Név: Sas Dániel
Születési hely: Budapest
Születési idő: 1994. 10. 16.
Családi állapot: nőtlen
Végzettség: zongoraművész (Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem), művésztanár (Miskolci Egyetem Bartók
Béla Zeneművészeti Egyetem)
Munkahely: Jászapáti Rácz Aladár
Zeneiskola AMI (megbízott igazgató), Palotásy János Zeneiskola AMI
Jászberény (zenetanár)
Kitüntetés: Magyar Bronz Érdemkereszt (polgári tagozat)
- Dani neked mikor dőlt el a sorsod,
hogy a zene lesz az életed?
- Ez egy nagyon érdekes történet,
talán egyszer-kétszer már megfogalmaztam. Édesapám zenész. Járt zeneiskolába, de nem képezte magát tovább, ennek ellenére egy nagyon jó zongorista.
A Jászságban, de a megyében is ismerik,
mert különböző rendezvényeken, lakodalmakon, utcabálokon sokat játszott.
Ő kezdeményezte, hogy járjak zeneiskolába. Már ötödikes voltam ekkor, azaz
nem kezdtem túl korán. Én igazán nem
szerettem volna zongorázni, azaz szülői
nyomásra kezdtem ezt el. Az első évben
abba is akartam hagyni, mert rájöttem,
ha valaki meg akar tanulni játszani egy
hangszeren, akkor bizony sokat kell gyakorolnia. Ez meg sokkal unalmasabbnak
tűnt, mit a foci vagy a haverokkal való
találkozás. Ahol ez az egész megváltozott,
az Hagyó Lászlóné tanárnőnek köszönhető, akihez 9 évig jártam a Palotásy János Zeneiskolába. Az első év nagyon nehéz volt, ám ment a dolog, s a második
évben pedig már azt vettem észre, hogy
mindig ott vagyok a zeneiskolában. A
tanárnő pedig minden nap, még a szabadidejét sem kímélve, minden nap tartott
nekem órákat. Akkor már éreztem, hogy
érdekel engem a művész pálya. Viszont
ekkor meg a szülői oldalról fordult meg
a dolog. Nyolcadik után mehettem volna zenei szakközépiskolába, ám oda meg
nem engedtek el. Így kerültem a Lehel
Vezér Gimnázium matek-fizika szakára.
Ott megfogalmazódott bennem, hogy
talán mégis a műszaki pályát kellene
választanom. Ugyanakkor volt bennem
akaratosság, büszkeség, hogy azért is
megmutassam, hogy zenész leszek. Azt
hiszem, hogy a gimi 9. osztályában dőlt
el végleg, hogy a zenei pályát választom,
s a szüleim is mindenben segítettek.
Azaz zongoraművész szerettem volna
lenni. Ebben az volt még érdekes, hogy
nem jártam zeneművészeti szakiskolába
– a gimnázium mellett ez már túl sok
lett volna -, de sok segítséget kaptam az
iskolámtól is. Köszönet ezért Antics István igazgató úrnak és a tanáraimnak is.
Az iskolai rendezvényeken rendszeresen
szerepelte, s volt egy félév, amikor magántanuló is voltam. Akkor nagyon sűrű
volt az időbeosztásom: reggel négykor
vagy fél ötkor keltem és gyakoroltam a
suliig, majd a tanítás végén ismét jött a
gyakorlás.
- Akkor a választásodban a családi
hagyomány is motivált, de mondjuk el azt
is, hogy nem te vagy az egyetlen művész a
családban.
- A testvérem a Színművészeti Egyetem harmadéves hallgatója. Először ő is
zenével kezdte, járt zongorázni, majd
dobolt. Ő a Terplánba járt, s eldöntötte, hogy színész szeretne lenni. Benne is
megvolt az az elhivatottság a színészet
iránt, ami bennem a zene iránt volt.
Vele kapcsolatban mindenképpen kiemelné, hogy azért jó neki ez a pálya,
mert benne úgy minden van. Gondolok a muzikalitásra és a színészi képességekre. Most például októberben lesz
egy 5 felvonásos darabjának – tragikomédia – a bemutatója. Ő írta és rende-

Rendszeres olvasóink számára Sas Dániel zongoraművész neve nem ismeretlen, hiszen számos olyan rendezvényről beszámoltunk már, ahol közreműködött, de a különböző versenyeken elért sikereiről is hírt adtunk már. Oktat, koncerteket
ad, rendezvényeken közreműködik és versenyeken vesz részt. Fiatal kora ellenére már eddigi munkásságával is felhívta
magára figyelmet, s a napokban egy kiemelkedő elismerést is átvehetett. Magas színvonalú művészi munkája és jótékonysági tevékenysége elismeréseként Áder János köztársasági elnöke a Magyar Bronz Érdemkeresztet (polgári tagozat)
adományozta számára. Ennek kapcsán kértem találkozót az ifjú művésztől, melynek eredménye lett ez az interjú.

Sas Dánielre méltán lehetnek büszkék szülei, akiknek nagyon sokat köszönhet, hogy idáig eljutott.
zi, s az osztályával adják elő. Azaz ezen
a téren is alkot. Ami pedig számomra
nagy élmény volt, hogy idén, a pandémiás helyzet végén, hogy a vizsgaelőadásukat a teltházas Uránia Moziban én
kísérhettem. Így már együtt is voltunk
a színpadon, s ez nagyszerű volt.
- Kik voltak azok, akik a legnagyobb
hatással voltak rád pályád eddigi alakulása
során?
- Mindenképpen szeretném kiemelni Hagyó Lászlóné, Ibolya nénit, akihez
nagyon sokáig jártam a konzervatórium
kimaradása miatt, s ő emberileg is sokat
hatott rám. A Zeneakadémián három tanárom volt az öt év alatt. Gulyás István
zongoraművész, aki jászsági kötődéssel is
rendelkezik, Réti Balázs és Németi Attila zongoraművészek. Ők mind nagy
hatással voltak rám. Amikor pedig a tanárit végeztem Miskolcon, ott dr. Gáspárné Tóth Marica tanárnő szárnyai
alatt pallérozódtam.
- Az, hogy a zongorát választottad,
abban szerepet játszott, hogy édesapád is
zongorázott? Miért nem lettél például fuvolaművész?
- Voltak otthon szintetizátorok, billentyűs hangszerek, de egy pillanatig sem
volt kérdéses, hogy a zongora lesz az én
hangszerem. Édesapám mondta, hogy
zongorázzak, s én ezt elfogadtam. A kezdeti nehézségek után pedig eszembe sem
jutott, hogy más hangszerre váltsak.
- Kik a kedvenc szerzőid, akiknek a
műveit a leginkább szereted játszani?
- A klasszikus zeneszerzők között
nagyon sokan vannak, akik nagyszerű
alkotói pályát futottak be. Az én kedvenceim: Beethoven, Liszt Ferenc, Frédéric
Chopin, Bartók Béla és Kodály Zoltán.
Emellett én nagyon szeretem a kortárs
szerzőket, s az ő műveiket is rendszeresen játszom. Érdekes, hogy sokkal kön�nyebben tanulok meg egy bonyolultabb
szövetű kortárs darabot, mert valahogy
közelebb van a mai világhoz. Itt mindenképpen megemlíteném Dubrovay Lászlót, illetve Kurtág Györgyöt. Valahogy
úgy érzem, hogy ezekkel a darabokkal
valahogy közelebbi a kapcsolatom.
- A játék mellett vannak más feladataid is, hiszen például ilyen fiatalon egy
zeneiskolát is igazgatsz. Ez mennyire nagy
kihívás számodra?
- Elég régen tanítok ahhoz képest,
hogy a bl diplomámat 2017-ben, a tanári diplomát 2019-ben, míg a művész
diplomámat 2020-ban. A Zeneakadémiát 2013-ban kezdtem és már 2014
második félévétől tanítottam. Visszautalva arra, hogy mit is kaptam én Ibo-

lya nénitől a Palotásyban, arra jöttem rá,
hogy ugyanúgy tanítok, ahogy azt ő tette velem. Most pedig ott tartok, hogy a
művészeti munkát kell összeegyeztetnem
a tanítással és az igazgatói feladatokkal.
Az emberekkel való kommunikációt nagyon szeretem, s úgy gondolom, hogy
ez megy is nekem. Az persze érdekes,
hogy van olyan kolléganőm Jászapátin,
aki korábban Jászberényben tanított,
ő készített fel a Zeneakadémia szolfézs
felvételijére. Érdekes, hogy van olyan
zongoratanárnőnk, aki már 30 éve tanít Jászapátin. Viszont elmondhatom,
hogy egy olyan 10 fős tantestületben
dolgozom, ahová jó bemenni. Az idei
évtől a helyettesem az iskolában Keskeny
Richárd zongoraművész barátom, aki
most végzett. Vele próbáljuk egyengetni
az iskola dolgait.
- Vannak tehetséges zenész fiatalok a
Jászságban?
- Érdekes erről nyilatkozni, mert
visszagondolva a mi fiatalkorunkra, akkor azt mondhatom, hogy talán nem
kötötte le annyi minden a gyerekek figyelmét. Ha ma valaki zeneiskolába jár,
akkor legalább négy külön foglalkozása
is van. Nyilván így nehezebb kibontakoztatni a tehetséget. Jászapátin van egy
növendékem, Farkas Márk, akit második éve tanítok. Egy rendkívül ösztönös
zongorista tehetség, akivel versenyekre
is készülünk. Ez persze nagyban még a
korábbi tanárainak köszönhető. Például
a Virtuózok című tévés válogatóban is
szerepelt.
- Ha versenyekről beszélünk, akkor
te is szép eredményeket mondhatsz már a
magadénak.
- Arra emlékszem, hogy volt egy
verseny, talán Jászkun Világ Művészeti
Szemlék volt az elnevezése, amelyen én is
indultam Ha jól emlékszem úgy három
éve zongoráztam már, amikor a jászberényi válogatóból nem jutottam tovább.
Ez is motivált később. Volt például olyan
év is, amikor három országos versenyen
indultam a zeneiskola színeiben, s egyiken sem nyertem semmit. Nekem abban
az időben nem az eredmény számított
igazán, hanem az, hogy jó úton haladok-e. A gyakorlásoknak köszönhetően
két év múlva, amikor újra megrendezték
ezeket a versenyeket már kettőt megnyerten, egyen pedig második lettem.
Ezekben az években kialakult az a rutin,
ami kell a szereplésekhez. Nagyon sok
rendezvényen léphettem fel, s ez kamatozott. Amikor a Zeneakadémiára bekerültem, akkor kezdtem a nemzetközi
versenyeket, amelyeken rendre jól sze-

repeltem. De hangsúlyozom, hogy ezek
legnagyobb eredménye nem a helyezés,
hanem a sok gyakorlás, amit a felkészülés
során kellett végezni. Úgy 15-20 olyan
versenyen vettem már részt, ahol sikerült
már valamit elérni. Most novemberben
és decemberben is lesz egy-egy verseny.
- Melyik versenyeredményedre vagy a
legbüszkébb?
- Szívesen emlékszem vissza arra,
hogy 2013 őszén kezdtem el a Zeneakadémiát és novemberben már volt ott
egy verseny. Nem igazán vették jó néven,
hogy én azon elsőévesként már indulni
akarok. Ez a Bécsben megrendezett Bartók Béla Zongoraverseny volt, ahol első
díjat kaptam. Ennek nagyon örültem,
de ez hirtelen nekem is sok volt, vissza
kellett térnem a földre. Még zeneiskolás
koromban az Országos Chopin versenyen kiemelt első helyezést értem el, és
Ferenczy-díjat kaptam. Nekem az a verseny is fontos, ahol nem értem el eredményt. A Bartók Béla Világversenyen
1-2 évvel ezelőtt, ahol a videós válogatón bekerültem a legjobb 30-ba. Onnan
már nem jutottam tovább, de így is nagy
élmény volt. A pandémiás időszakban
volt néhány online verseny, s ezeken is
sikerült első vagy második helyezést elérnem. Ez azért volt fontos, mert ebben az
időszakban is szinten kellett tartania magát. Egyébként sokan azt sem gondolják,
hogy a zongorázás mennyire megterhelő, nagy fizikai munka. Ezért nagyon
vigyázni kell. Régebben rendszeresen
úsztam, futottam, s most egy kicsit ezt
elhanyagoltam én is. Vissza kell erre az
útra térnem. Az ízületek, a derék nagyon
megsínyli a gyakorlást és a fellépéseket is.
Talán furcsának tűnik, de veszélyes foglalkozás a zongoraművészé.
- Ha van még szabadidőd, akkor mivel kapcsolódsz ki?
- Kikapcsolódás nagyon fontos.
Olykor ez számomra – talán nem meglepő – a zenehallgatás. Sajnos mostanában kevés klasszikust hallgatok, inkább
a könnyűzenét helyeztem előtérbe.
Utóbbival kapcsolatban azt azért megjegyezném, hogy én a retrósabb zenét
szeretem. Nagy tisztelője vagyok Presser Gábornak, s az LGT számok nálam
favoritok. Azért nem hanyagolom el a
baráti körömet, velük is szoktunk egyetegyet sörözni.
- Egy dologról még mindenképpen
beszélnünk kell. A korábban felsorolt feladataid mellett nekem feltűnt, hogy milyen
sokat teszel a zene népszerűsítéséért.
- Nagyon fontosnak tartom, hogy a
klasszikus zenét minél szélesebb körben

minél közelebb hozzam az emberekhez.
Főleg olyan emberekhez, akik még nem
is hallottak klasszikus zenét. Jó érzés
nagy termekben koncertet adni, versenyeken játszani, de ott zeneértők előtt
kell zongoráznom. Valószínű, hogy ott
nem tudok annyi pluszt adni, mint egy
jászsági kistelepülésen, ahol esetleg rácsodálkoznak a játékomra és azt mondják, hogy ez nem is rossz. Pontosan ezért
indult a „Legyen a zene mindenkié!”
sorozat – ez egyébként egy Kodály idézet -, melyben két művésztársammal,
Keskeny Richárd zongoraművésszel és
Atyimó Ferenc tubaművésszel próbáljuk
minél több emberhez eljuttatni a klas�szikus zenét. Számunkra ez azért is lesz
könnyű, mert egyébként jó barátok is
vagyunk, s jól megértjük egymást. Ez
egy 20 állomásos koncertsorozat, amely
a Jászság településeit érinti. Legközelebb
a Zenei Világnapon, szeptember 30án Jászapátiban találkozhatnak velünk,
ahol csatlakozik hozzánk tanítványom,
Farkas Márk. Ezt a koncertsorozatot az
Emberi Erőforrások Minisztériuma is
támogatja. Nem kis köszönet ezért és a
díjban játszott közreműködéséért is Pócs
János országgyűlési képviselő úrnak.
- Ha 30-40 év múlva majd visszaemlékszel pályafutásodra, akkor a 2021-es év
minden bizonnyal a kiemelkedő esztendők közé tartozik majd. Nagyon fiatalon
magas állami elismerést vehettél át nem is
olyan régen.
- Ez a kitüntetés nagyon meglepett.
Egyszer csak jött egy e-mail, az iskolaátszervezés közepette, s először nem
is igazán fogtam fel, hogy miről is van
szó. Persze nagyon jó érzés kitüntetést,
elismerést kapni. Én sohasem szerettem
dicsekedni az eredményeimmel, mert
amikor koncertet adok, akkor nem az az
érdekes, hogy mit mondanak be, hanem
az, hogy hogyan játszom, azt a közönség
hogyan ítéli meg. Nagy élményvolt a
díjátadó, melyet a Pesti Vigadóban rendeztek. Az feltűnt számomra is, hogy az
én korosztályomból nem voltunk sokan.
Az pedig számomra külön öröm, hogy
a méltatásban a jótékonykodás is szerepel. Soha nem gondoltam volna, hogy
a jótékonysági hangversenyekért egyszer
bármit is kapok.
- A közeljövőre milyen céljaid vannak?
- Az egyik cél, hogy Jászapátin megpróbálunk minél több embert bevonni az oktatásba, hogy minél magasabb
színvonalat érjünk el. Mégpedig jó
hangulatban, úgy, hogy a komolyzene
szót kiölve a köztudatból. A klasszikus
művészeteket ugyanis jobban elfogadják
az emberek. A másik cél az, hogy szakmailag minél többet fejlődjünk. Akár
koncertsorozatok szervezésével, akár sok
gyakorlással is. A „Legyen a zene mindenkié” koncertsorozat nyitókoncertjén
egyébként a támogatói jegyekből ös�szegyűlt összegből plusz egy nagyobb
felajánlást követően - összesen 250 000
forint jött össze - 2022 januárjától egy
Klasszikus Zenei Művészeti Klub is elindulhat majd a vezetésemmel a Szikra
Galériában. Ezúton is köszönöm Szikra
Istvánnak, hogy ehhez egy patinás helyszínt biztosít. A további részleteket pedig
folyamatosan közzé fogom tenni a hivatalos Facebook oldalamon.
- Mit szólt a kitüntetésedhez a család?
- Én egy kicsit ledöbbentem, míg
édesanyám, édesapám és testvérem is nagyon örült. Soha nem tudtam volna idáig jutni, ha nincs mögöttem az a családi
háttér, amely mindenben segített. Számomra nagyon nagy eredmény, hogy sikerült őket klasszikus zenét kedvelő, értő
és hallgató emberekké „varázsolnom”. Ez
nagyon nagy lökést adott például a most
kezdett koncertsorozat megálmodásához
is. Nagy köszönettel tartozom nekik és
tesómnak is a támogatásukért.
Sas Dánielnek további sok sikert kívánunk, kitüntetéséhez pedig olvasóink
nevében is gratulálunk!
Szántai Tibor

Kultúra

2021. szeptember 30.

Pulszky Ferenc-díjat kapott Hortiné dr. Bathó Edit
A Pulszky Társaság által adományozott szakmai elismerést muzeológusok, restaurátorok vagy közművelődési szakemberek kaphatják,
kiemelkedő szakmai életútjuk méltatásaként, mellyel jelentős mértékben
hozzájárultak a magyar múzeumügy
fejlődéséhez, a múzeumokban őrzött
tudás széleskörű társadalmi népszerűsítéséhez. A 2004-ben alapított díjat eddig 23-an kapták meg.
A Pulszky Társaság 2021-ben is döntött
a díj odaítéléséről, amely ezúttal a Jászságba, még közelebbről, Jászberénybe
került. A díjazott ugyanis a Jász Múzeum igazgatóbője, Hortiné dr. Bathó
Edit etnográfus. A díjátadó során az
alábbi lauditációt olvasták fel:
Életútja a Jászsághoz, a Jász Múzeumhoz kötődik. Népművelő és könyvtár szakos diplomáit követően 1985ben végzett etnográfusként a Kossuth
Lajos Tudományegyetemen. Ugyanitt
doktorált 1993-ban, PhD fokozatot
szerzett 2005-ben. Főbb kutatási témái
a néptánchagyományok, a népviselet,
az emberélet fordulói, a népi építészet,
a méhészkedés és a szőlőművelés néprajza. Nyolc önálló kötete mellett 110
tudományos publikáció, 327 kisebb
közlemény, 92 tudományos- és 400 ismeretterjesztő előadás szerzője.
44 éve lépett a Jász Múzeum kötelékébe, melynek 27 éve igazgatója. Vezetésével készült el a Jász Múzeum „Élet a

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

Kulturális mozaik
Október 1. péntek 16 óra
Városi ünnepség az idősek napja alkalmából, ahol „Legyen a Horváth
kertben Budán” című műsorban, válogatás hallható a legszebb operettslágerekből, nosztalgikus örökzöldekből és nótákból.
Ifjúsági Ház

Tarnay A lajos emlékünnepség

Október 1. péntek 17 óra
Tarnay Alajos zongoraművész, zeneszerző születésének 150. évfordulója
alkalmából rendeznek emlékünnepséget, melyen bemutatják a mester
válogatott zeneműveiből megjelent CD.
Jász Múzeum

Sárk ánylehelet
jászok földjén” című állandó kiállítása,
az intézmény 1999-ben elnyerte az „Év
Múzeuma” címet.
Kiemelkedő szerepe van a Jászság
kulturális örökségének, hagyományainak, néprajzának, helytörténetének
kutatásában és értékeinek ápolásában, a jász identitás megőrzésében.
Művészeti vezetője a Jászsági Hagyományőrző Egyletnek, egyik szervezője a Jász Világtalálkozóknak. A Jász
Múzeumért Kulturális Alapítvány elnökeként a Jászsági Füzetek, Jászsági
Könyvtár és a Jászság Népművészete
című sorozatokban eddig 36 kötetet

gondozott. Felelős szerkesztője a Redemptio, a jász és kun települések honismereti lapjának.
A kezdetektől fogva részt vesz a
Pulszky Társaság munkájában, jelenleg is a választmány tagja. 2005-től a
Kismúzeumi Tagozat elnöke, szakmai
munkájának irányítója, a Poroszlai Ildikó-díj alapító kezdeményezője.
Munkásságát több, mint két tucatnyi
kitüntetéssel ismerték el, többek között
Jászberény Város Díszpolgára, a Magyar
Kultúra Lovagja, a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozatának birtokosa, és immár Pulszky Ferenc-díjas.

Nem nyertem…
Szokás az elismerésekről és díjakról
tájékoztatni az ismerősöket. A napokban tartották Szolnokon a VOSZ
megyei Príma Gálát, ahol eredmény
született a díjak odaítéléséről. Területi Príma díjas lett: Dr. Rusvai Miklós virológus, Bodonyi Dóra kajakozó olimpiai bajnok, Baranya Dávid
táncművész. A közönség díját Nagyné Török Zsóka fazekas népi iparművész, a különdíjat Ungvári Henrietta
lakberendező kapta.

AUTOMATA
ÖNTÖZŐRENDSZEREK
Tervezés, kivitelezés,
kertépítés

5. oldal

I dősek Világnapja

Kopjafát állítottak

A Jászberényi Kossuth Népdalkör
fennállásának 50. évfordulója alkalmából, valamint elhunyt karnagyaikra és
dalos társaikra emlékezve kopjafát állítottak szeptember 18-án, szombaton
délelőtt. A Pethes Imre utca melletti ligetes területen, a Zagyva partján került
helyére a fából faragott emlékoszlop,
melyet Kalla Pál kádármester készített.

www.jku.hu

Az ünnepélyes eseményen Mátics Béláné elnök elevenítette fel a népdalkör
fél évszázadának mérföldköveit, majd
Kecskés Istvánné karvezető és Budai
Lóránt polgármester köszöntötte a
dalosokat. Az esemény végén a Jászság
különböző településeiről érkezett dalárdák képviselői helyezték el virágaikat
a kopjafa körül.
d.g.

Termelői méz
● propolisz
● méhpempő

Csomor Családi Méhészet
Jászberény, Sólyom u. 13.
 06-30/483-07-90
3 kg felett Ingyenes kiszállítás
Jászberény területén!

A hét minden napján lakásunkon
is várjuk vásárlóinkat!

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

Személy szerint nem kerültem a díjazottak közé, de kitüntetés volt számomra, hogy ilyen nagyszerű, neves
emberekkel egy listán emlegették a
nevemet. Szívből gratulálok, munkájukhoz további sikereket és a magánéletükben sok boldogságot kívánok.
Nem nyertem, de nem érzem magam vesztesnek, mert magam mellett
érzem az engem támogató szavazóknak
az elismerését, hiszen nekik köszönhetően jutottam be a tíz megyei jelölt
közé. Ezt a támogatást ezúton is szeretném megköszönni, a szolnoki, a kunszentmártoni, a jászapáti, a jászberényi,
jászkiséri és más településeken élő szavazóknak és a szavazat gyűjtőknek.
Szoktam mondani, hogy „Tedd a
jót, de vedd észre, ha más is azt teszi!”,
ez esetben is ez tör-tént. A VOSZ által létrehozott Príma díj is azt mutatja,
hogy észrevették és díjazzák azt, akik
a köz érdekében „teszik a jót”. Köszönöm és gratulálok ehhez a nagyszerű
tevékenységükhöz.
Ezúton is megköszönöm a Jászapáti
2000. Mg. Zrt. elnök-vezérigazgatójának Lóczi Miklós úrnak, hiszen ő is
észrevette, hogy „teszem a jót”.
Különös ajándéka a sorsnak, hogy
a könyvek elkészítésében mindig sok
segítőm volt és van, ezt sohasem lehet
eléggé hangsúlyozni és kellően meghálálni.
Köszönöm férjemnek, és kedves
családomnak is a támogatást!
Aki végig olvasta ezt az írást, külön
is üdvözlöm!
dr. Suba Györgyné

Október 1. péntek 18 óra
Szávai Viktória és G. Szabó Hunor Weöres Sándor szeánsza. Weöres
sajátos hangú, senki mással össze nem téveszthető költészetében ősi, ösztönös tudás, játékosságba oltott bölcsesség rejlik. A Sárkánylehelet két
érzékeny művész – a költő és a színész – találkozása a színpadon, tele
gyengédséggel, vadsággal, szexussal, erővel, ritmussal és zenével.
Főnix Műhelyház

IX. Jászsági Pálinkamustra és Párlatverseny

Október 2. szombat 9 óra
A verseny célja a jászság házi fogyasztásra főzött pálinkák megmérettetése, a minőségi pálinka kulturált fogyasztásának népszerűsítése. 9 óra
Pálinka Lovagrendek felvonulása a főtéren; 11 óra A kulturált pálinkakostolás és fogyasztás fortélyai című, pálinkakótolással egybekötött
előadás; 12.30 Párlatvezetés a Jász Múzeum állandó kiállitásán; 16.10 A
Jászberényi Kossuth Népdalkör műsora.
Jász Múzeum

A hónap műtárgya

Október 6. szerda 17 óra
Sáros András festőművész Tokaji utca című festményét ajánlják az érdeklődők figyelmébe október hónap műtárgyaként. Zene: dr. Réz Lóránt,
orgonaművész, a Palotásy János Zeneiskola igazgatója, valamint növendékei Csegény Hanga (zongora) és Kocsis Zsófia (oboa). A festőt és alkotását
a művész fia, Sáros László György DLA c. egyetemi tanár, Ybl-díjas építész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja mutatja be.
Szikra Galéria

Film és Kulináris klub

Október 7. csütörtök 18 óra
A film: Zárójelentés – Szabó István nagyjátékfilmje Klaus Maria Brandauer főszereplésével. A kóstló: házi húzott rétes
Lehel Film-Színház Sára Sándor terem

Történelmi előadás

Október 8. péntek 17 óra
Magyar sors és jövendő az üdvtörténelem távlatában - a múlt fényei és a
jelen árnyai. Előadó: Szántai Lajos műveltségkutató
Déryné Rendezvényház

Klubkoncert

Október 9. szombat 21óra
Nagy János Trió koncertje, ami Claude Debussy munkássága előtt
tiszteleg. Nagy János – zongora, Frankie Látó – hegedű, Joubert Flóra
– dob. Debussy-művek témáit, illetve rövidebb tételeit a dzsessz formanyelvéhez igazítva, sok improvizációval megtűzdelve alakítsák saját
zenei egyéniségükhöz.
Lehel Film-Színház galériája

Családi kézműves játszóház

Október 10. vasárnap 9 óra
A Csíki család kézműves műhelye és élőszavas mesemondás. Amit készíthetsz: egy hangkeltő hangszer, a recefice, amint játékos formában
fogunk megszólaltatni.
Lehel Film-Színház

Családi matiné

Október 10. vasárnap 11 óra
Szüreti mulatság a Kolompos Együttes gyermekkoncertje. A Kolompos
dűlők présházai megtelnek énekkel, kacagással. Kicsi seregélyek játékával, muzsikával, legénykék botos, lányok üveges táncával elevenítik fel a
hajdanvolt szüreti szokások legszebb pillanatait. Szőlőőrző dalok, szüreti
játék, muzsikák, vásári mulatságok.
Lehel Film-Színház

Art Camp 30!

Október 16. szombat 17.30
A jászberényi művésztelep jubileumi kiállítása. Nyári művésztelep ugyan
nem került idén megrendezésre, azonban az elmúlt 30 évben az ART
Campre meghívott művészek munkáiból válogatott kiállítást a Magyar
Festészet Napja programsorozat részeként bemutatják a közönségnek.
A változatos tárlat megmutatja a három évtizede működő művésztelep
erősségét, jelentőségét, helyét a magyar képzőművészetben.
Főnix Műhelyház
Ha itt szeretné látni programját, hívja: Demeter Gábor 70/214-9164
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Erasmus találkozó a Bercsényiben

Szalag a szívek fölött

A Bercsényi Miklós Általános Iskola több Erasmus projektben is részt
vesz. A "Stand by me" jászberényi
találkozóját szeptember közepén tartották több helyszínen, melyről Kiss
Attila, az iskola tanára az alábbiakban számolt be.

A járványhelyzet okozta bizonytalanság miatt idén rendhagyó módon már
szeptember közepén megtartotta a
végzősök szalagtűzését a Terplán Zénó
Kolping Technikum, Gimnázium és
Szakképző Iskola. Bár a hagyományos
báli formát – remélhetőleg csak egyelőre – mellőzni kellett, az ünnepi hangulat és a megható pillanatok így sem hiányoztak szeptember 17-én, pénteken a
Déryné Rendezvényház dísztermében.
Az igazgatóság és a tantestület, valamint a szülők, hozzátartozók jelenlétében kapták meg szalagjukat a 12.
évfolyamos diákok osztályfőnöküktől, Zsidó Zoltánnétól, illetve Szöllősi
Vivientől. A 12.A nevében Székely

Ebben a projektben egy görög iskola
koordinálásával olasz, román, finn és
izlandi tanárok, valamint diákok dolgoznak a jászberényi iskolával együtt.
Az önkéntesség a projekt fő témája,
ezen belül is a diákok érzékenyítése a
nehézséggel küszködőkkel szemben,
önkéntes segítségnyújtás a rászorulóknak, felelősségvállalás. Ennek megfelelően gondoskodtak a jászberényi szervező tanárok a vendégek programjáról.
A konferencián bemutatták mindannyian az elmúlt tanévben végzett
intézményi önkéntes munkákat, részt
vettek Jászberényben egy önkéntes
mentőkutya bemutatón, majd Miskolcon, a Miskolci Autista Alapítványnál
tapasztalták meg az ott élők és dolgozók körülményeit, munkáját.
Természetesen egyéb programok

Nemzetközi Vöröspanda Nap
is színesítették a román, olasz, görög
(sajnos a finn és izlandi tanárok a vírushelyzet miatt nem tudtak itt lenni
a találkozón) tanárok magyarországi látogatását. Fővárosunk mellett, Miskolc,
Lillafüred, Jászberény nevezetességeit,
a Jász Múzeumot is megtekintették.

Budapesten, a Jászság országgyűlési
képviselője, Pócs János vezette körbe a
vendégeket a Parlamentben, ezzel nagy
élményt nyújtva nekik. A következő
találkozó időpontját és helyszínét is
megbeszélték a tanárok, október elején
találkoznak Hátszegen, Romániában.

A grófi sarjból lett gólkirály
Különleges, kultúr- és sporttörténeti
előadásra várták az érdeklődőket a
Belvárosi Esték sorozatban a szervezők a Jász Múzeumba. Az 1950-es,
'60-as években a jászberényi, illetve
az országos labdarúgásban névjegyét
egyaránt letevő Waldeck György életútjáról, sportolói pályafutásáról ismerhettek meg érdekes részleteket a
megjelentek.
Volt egyszer egy arisztokrata futballista
Jászberényben: Waldeck György címmel két előadó, a jászberényi labdarúgás
krónikása, Hoffer András (fotónkon),
valamint Metykó Béla helytörténeti kutató hozta közelebb a hallgatósághoz a
grófi családból származó sportembert.
Az 1937-ben Tiszaroffon, pyrmonti gróf földbirtokos famíliába született
Gyuri sorsát meghatározta, hogy 1945
után szüleivel együtt kénytelen volt elszenvedni az akkori rendszer őket sújtó
következményeit. Mint Metykó Béla
elmondta, a Hessen tartományból származó család ötödik generációs elődje,
Waldeck György szépapja volt a magyar
ág első tagja. A földbirtokaikat a Rákosi-rendszer elkobozta, így a legifjabb
Waldeck édesanyjával, aki jász családból
származó Csák lány volt, Jászberénybe
költözött, a nagyszülőkhöz. Általános
iskolai tanulmányait már városunkban
kezdte el. Hoffer András személyes vonatkozású emlékét is felidézte, mely
szerint az első négy évfolyam során osztálytársak voltak a Szombatfalvi pedagógus házaspár által kialakított Attila utcai
szükség-tanteremben. Waldeck György
ezt követően a központi, majd a Kossuth
úti Morgó iskola diákja volt. Forgácsoló

Enikő, míg a 12.B részéről Gulyás Simon mondta el gondolatait osztálytársaik nevében is, megköszönve az elmúlt
évek támogatását iskolájuknak, családjuknak. Molnárné Somogyi Margit
igazgatónő beszédében reményét fejezte ki, hogy az elmúlt időszak nehézségei után ebben a tanévben jelenléti
oktatásban lesz lehetőség felkészülni
az érettségire. Az alsóbb évfolyamosok
verssel, dallal köszöntötték a végzősöket, akik büszkén és meghatottan álltak a színpadon. Megélték a jelent, s
közben talán az este során elhangzottak
is eszükbe jutottak: „minket összeköt a
múlt...”, „És épít karunk egy szebb holnapot”. 
Szőrös Z.

ipari tanuló lett, gyakorlatát az Aprítógépgyárban töltötte, 1955-ben szerzett
szakmunkás bizonyítványt. Ebben az
időszakban kezdett felfelé ívelni labdarúgó pályafutása, a helyi Vasas megyei

ifjúsági bajnokságot nyert csapatának
gólkirálya és a megyei ifiválogatott tagja
lett. Az akkori viszonyokat jól mutatja,
hogy családnevét jobbnak látta „magyarosítani”, így lett belőle Vári György.
Már 1954-ben bemutatkozhatott a
berényi felnőttek között, s a következő
három évben kétszer lett gólkirály: 38
meccsen 37 gólt szerzett, ennek köszönhetően az NB II-be jutottak. Egy 8-2-es
győzelem alkalmával hétszer volt eredményes, s mindezekre magasabb osztályú csapatok is felfigyeltek.
Hoffer András egy rendhagyó átigazolás részleteit is elárulta, melynek

keretében a szocializmusban amúgy
ismeretlen barterüzletet kötött a két
Vasas, a Jászberényi, és az élvonalbeli
Budapesti. A tehetséges futballista, az
amúgy üldözött arisztokrata Waldeck
játékjogáért egy Ikarus autóbuszt kapott
az egyesület, melyet aztán a focisták, illetve a gyári dolgozók utaztatásához is
hasznosítottak. A fővárosi Vasasban tíz
első osztályú találkozó jutott Gyurinak
1958–59-ben, közben bekerült a magyar utánpótlás válogatottba. Hogy előkelő származása nem merült mindenütt
a feledés homályába, azt jól jelezte az az
epizód, mikor az ifjúsági válogatottal
Hollandiában járt, s fogadta I. Julianna királynő, akinek nagyanyja szintén a
Waldeck családból származott. Angyalföldről aztán a Győri ETO-ba vezetett
az útja, ahol 1960–62 között 16 gólt
szerzett, a következő két szezonban pedig a Pécsi Dózsát erősítette (42 mérkőzés, 14 gól). A Diósgyőr játékosa is volt
rövid ideig, a borsodiaknál tagja volt az
MNK-döntős gárdának, majd a VM
Egyetértésben ismét gólerős, kiemelkedő játékot nyújtott, egészen 1969-ig.
Összesen 126 NB I-es meccsen lépett
pályára, melyeken 41-szer talált az ellenfelek kapujába.
Waldeck György fájdalmasan fiatalon, 53 évesen, 1990-ben hunyt el.
Temetésén a Szent Imre herceg temetőben sok NB I-es csapat is képviseltette
magát. Az előadás kapcsán nemcsak egy
személyes sors rajzolódott ki a jelenlévők számára, a történelem produkálta
hol érdekes, hol tragikus, megdöbbentő
vagy épp megmosolyogtató fordulatok,
helyzetek is elgondolkodtathatják az
utókort. 
Szőrös Z.

A Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt.

állást hirdet
• parkgondozó
• útkarbantartó
• takarító
• állatápoló (angolnyelv-ismerettel)
munkakörökbe.
Jelentkezni a 06/20-567-6566 telefonszámon,
illetve a munkaugy@vvzrt.hu email címen lehet.

A Jászberényi Állat- és Növénykert
nőstény vöröspandája Lea, a nyárelő
havának elején, két kölyköt hozott a
világra. A szépen fejlődő kis pandáknak, szeptember 18-án, a Nemzetközi
Vöröspanda Napon történt meg harmadik állatorvosi vizsgálatuk. Ennek
során meghatározták nemüket, (mindketten hímek), megmérték súlyukat és
egyedi azonosítót is kaptak.
A Himalájában, 2 500 m feletti
magasságokban honos állatok a veszélyeztetett kategóriába tartoznak, a
bambuszerdők kiirtása, a vadbefogások magas száma és illegális vadászatuk
következtében. Gyönyörű színösszeállításuk és bájos pofijuk miatt igazi
kedvenceknek számítanak az állatkert
látogatói körében. A fajmegmentő tenyészprogram kereteiben nevelkedő
két kis vörös panda, Kicsi Tűz és Kicsi Rügy (Nepáli nyelven Sano Ago és

Sano Cali ahogyan gondozóik elnevezték) már ki- ki dugják fejüket a „családi
házuk” ablakán. Így a szemfüles szemlélő, ha szerencséje van, meg is pillanthatja a macskamedve kölyköket. d.g.

Legyen velünk NyomoZOO!
Az állatvédelem jegyében kvízjátékot
hirdet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság.
Közeleg az állatok világnapja, amelynek alkalmából a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság
bűnmegelőzési szakemberei egy online
kitölthető kérdéssorral kívánják az állatvédelem fontosságára felhívni a figyelmet. A 21 kérdésből álló villámkvíz
megválaszolására 2021. október 6-án
éjfélig van lehetőség.

A játékot a joinmyquiz.com oldalon
érhetjük el. Az elindításához szükséges
kód: 51077038. Fontos, hogy a Start
előtt, a névhez (Enter your name), a
játékban használt névként a saját e-mail
címét tüntesse fel, mert csak így tudjuk értesíteni, ha nyert. Felhívjuk a
figyelmét, hogy a kérdőívet korlátlan
alkalommal ki lehet tölteni, azonban a
sorrend megállapításához csak a legelső
próbálkozást vesszük figyelembe! A három legtöbb pontot elérő kitöltő értékes
nyereményben részesül!

jku.hu
Keresse, olvassa naponta frissülő
online hírportálunkat!
Politika, közélet, gazdaság, kultúra,
sport, minden ami Jászberényben történik.
• Mi történt a közmeghallgatáson?
• Részletes eredmények a Szántai
Kupáról
• Online versenyeztek a taekwon-dosok
• Tudósítások, beszámolók a hétvégi
eseményekről

Olvassa a BerényCafét!

Mozaik
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Szántai Kupa – Öcsi bácsira emlékeztek
Immár 33. alkalommal rendezte meg
szeptember 24-én, pénteken a Lehel
Vezér Gimnázium, egykori legendás
testnevelő tanára, Szántai József emléke előtt tisztelegve a Szántai Kupát,
melyen Jászberény és a Jászság középiskoláiban tanuló fiatalok, négy
csapat (foci, kézi -, kosár, - és röplabda) és egy egyéni (tenisz) sportágban
mérkőzhettek meg egymással.

Tóásó Béláné, Irénke nénit 90. születésnapja alkalmából köszöntötte Bethlendy
Béla önkormányzati képviselő, szeptember 21-én. A jeles alkalomból adta át a
szépkorú hölgynek a miniszterelnöki köszöntő oklevelet és az önkormányzat virágcsokrát. Irénke néni jó egészségben, szellemi frissességben, örömmel fogadta
a köszöntést. Boldog születésnapot és további jó egészséget kívánunk!

A sportesemény megnyitóján, a mai
napig tisztelet övezte Öcsi bácsiról
elnevezett Szántai József Tornakertben, Antics István az LVG igazgatója
köszöntötte a diákokat. Ezt követően,
Szántai Katalin, az LVG nyugalmazott rajztanára elevenítette fel, édesapja

A covid-19-ről mondta
dr. Zacher Gábor
Az ország legismertebb toxikológusa,
dr. Zacher Gábor főorvos, szeptember
15-én szerdán délután az Ifjúsági Ház,
érdeklődőkkel zsúfolásig telt nagytermében tartott előadást, a Fiatalok
a Nemzetért Alapítvány szervezésébe. Zacher doktor, a Hatvani Kórház
főorvosaként illetve mentőorvosként
végigdolgozta a koronavírus járván�nyal terhelt elmúlt másfél évet. Szóra-

koztatóan előadott mondanivalójával,
egyfajta szakmai iránymutatást adott
ahhoz, miként is viszonyuljunk a vírus okozta nehézségekhez a mindennapjainkban, hogyan dolgozzuk fel
annak hatásait. Az elismert szakember
nem hallgatta el véleményét a jelenlegi
helyzetről és az előttünk álló időszak,
mindannyiukban felmerülő kérdéseiről is szót ejtett.
d.g.

munkásságának mozzanatait, aki sokat
tett azért, hogy Bathó-kertben sportpályák létesüljenek. A megnyitó tiszteletadással zárult, Szántai Öcsi bácsi
emléktáblájánál, az iskolák képviselői

és a Szántai család tagjai helyeztek el
virágokat.
Az öt jászberényi középfokú intézmény mellett Nagykátáról és Jászapátiról érkeztek még fiatalok, hogy

összemérjék erejüket. A legjobban a házigazda Lehel Vezér Gimnázium tanulói szerepeltek, hiszen megnyerték a lányok kézilabda, röplabda és kosárlabda
versenyét is, míg a fiúk labdarúgásban
bizonyultak a legjobbnak. A fiúknál
röplabdában a nagykátai Damjanich
János Gimnázium és Mezőgazdasági
Szakképző Iskola csapata győzött. A
fiúk kosárlabda bajnokságában a Szent
József Katolikus Elektronikai Technikum, Gimnázium és Kollégium végzett
az első helyen. A teniszezőknél a fiúknál és a lányoknál is a házigazda LVG
tanulói végeztek az első helyen. Petányi Dóra és Kovács Barnabás nyerte
ugyanis a tenisz egyéniben a 2021. évi
Szántai Kupát.
A jászberényi, a nagykátai és a jászapáti középiskolások sportszerű küzdelemben mérték össze erejüket, méltó
módon emlékeztek Öcsi bácsira.

Átadták a Déryné Emlékplaketteket

Tápanyagok utánpótlása
Rövidesen befejeződik a kiskertekben a
szabad földi zöldségfélék és a gyümölcsök betakarítása. A talaj tápanyagának
csökkenését pedig pótolni kell, amit
lehet szervers vagy műtrágyával is. Leibig német vegyész az 1840- es években
megalkotta a reaktív minimum törvényt. Eszerint a termés mennyiségét
az a tápanyag korlátozza, ami a szükségletekhez képest a legkisebb mennyiségben van jele. Ez kiterjeszthető más
természeti vagy termelési tényezőre is.
A hagyományos tápanyag utánpótlás a szervestrágyázás. Ezzel a fő tápanyagokat, a nyomelemeket, és a serkentő
anyagokat lehet a talajba juttatni. Jelenleg már alig van ház körüli állatállomány.
A szerves trágya messzire szállítása a nagy
víztartalom miatt költséges, a juh és baromfitrágya pedig csírázásgátló lehet.
Ezért vált nélkülözhetetlenné a műtrágyák felhasználása, mert ez olcsóbb
megoldást jelent. Megfelelő hatékonysághoz alapvető ismeretekre van szüksége a kiskerti tulajdonosoknak is hogy
a legkedvezőbben legyen megválasztva a
jó arányú és összetételű műtrágya, de a
felhasználási időpont is. Legtöbb műtrágya szabadon tárolva folyosódik, vagy
összecsomósodik, és a talajt elsavanyítja.
Ennek ellensúlyozására a gazdaságok a
cukorgyárak melléktermékét a mésziszapot használták. Ez a lehetőség megszűnt
a cukorgyárakkal együtt.
A nitrogén hatóanyagú 34 %-os
ammóniumnitrát pedig robbanás veszélyes, a terroristák gyakran használták. Néhány éve Libanonban, a bejrúti

kikötőben egy hajórakomány robbant
fel és tarolt le egy városrészt többszáz
ember halálát okozva. Az ammónium
szulfátot a zöldség termelésben előnyösebb volt használni, mert hatása
lassúbb és tartós, az öntözéses termelésben jól alkalmazható volt. Sajnos
már nem kapható, mert nem gyártják. Jelenleg legtöbbször a pétisó az
alap és fejtrágyázásra is használható
jelentős nyomelem tartalommal. Ismeretes, hogy a legnagyobb termésfokozó hatása a nitrogénnek van, ezt
követi a foszfor és a kálium. A foszfor
tartalmú műtrágya abban a talajrétegben marad, amiben beművelték, mert
gyorsan megkötődik. A legismertebb
a szuperfoszfát, ezért célszerű az őszi
egyenletes kiszórás majd az ezt követő
szántás vagy ásás. A kálium tartalmú
műtrágya kiszórási ideje is az ősz és az
alapművelettel kell a talajban juttatni. A homoktalajok kivételével mert a
függőleges és a vízszintes mozgás kicsi.
Ha klórt tartalmaz, az tavaszra kimosódik. Az összetett műtrágyák gyárilag
előállított arányban tartalmazzák a fő
és nyomelemeket. A nitrogén tartalom jó, ha kisebb tavaszi vetés esetén.
A beművelés a kiszórást követően történjen. A műtrágya kiszórandó men�nyiségét befolyásolja az elővetemény, a
talajtípus és a szervestrágya mennyisége is. A javasolt felhasználási adagok a
műanyag zsákokon fel vannak tüntetve
a tárolási, környezetvédelmi és munkaegészségügyi előírásokhoz hasonlóan.
Szegedi Szilveszter, kertészmérnök

Lapzártánkat követően, szerdán délután 16 órakor Déryné emléktáblájánál koszorúzással kezdődött a Jászkerület Nonprofit Kft., a Jász Múzeum és
a Városvédő és Szépítő Egyesület által
szervezett 2021. évi Déryné ünnepség.
Ezt követően a Jász Múzeumban adták át a Déryné-emlékplaketteket, s az
ünnepség résztvevői meghallgathatták
Kovácsné Lajos Krisztina és Molnár
László népzenei műsorát.
Az idei évben Déryné-emlékplakettet kapott:
Beniczki Béla kántor, a Jászberényi

Nagyboldogasszony Főtemplom énekkarának karnagya és a Jászberényi Kossuth Népdalkör.
Déryné Széppataki Róza Jászberényben született 1793. december
24-én Schenbach Róza néven. Tiszta,
csengő hangjára hamara felfigyelt környezete. Ő lett az első magyar operaénekesnő, a vándorszínészet korának
legnépszerűbb színésznője. Déryné
Széppataki Róza még életében legenda
lett Magyarországon, s minden bizon�nyal kevesen vannak ma hazánkban,
akik ne ismernék az ő nevét.

Október 6.
Az egész világ felkapta a fejét az 18481849-es magyar szabadságharcra,
amely végül elbukott. A sokszoros túlerővel szemben sajnos nem volt esélye
a magyar csapatoknak. A szabadságharc lezárása pedig tragédiába torkolt,
hiszen a győztesek kegyetlen bosszút
álltak a hazájuk és népük szabadságáért
harcoló hazafiakon.
Az aradi vértanúk napján, 1849.
október 6-án az orosz segítséggel levert szabadságharcot követő császári
megtorlás során Pesten kivégezték gr.
Batthyány Lajost, az első magyar miniszterelnököt. Ugyanezen a napon a
szabadságharc 12 tábornoka - Aulich
Lajos, Damjanich János, Dessewffy
Arisztid, Kiss Ernő, Knézich Károly,
Lahner György, Leiningen-Westerburg
Károly, Nagysándor József, Poeltenberg
Ernő, Schweidel József, Török Ignác és
Vécsey Károly - és egy főtisztje, Lázár
Vilmos ezredes szenvedett vértanúhalált Aradon. Gróf Batthyány Lajost 1870. június 9-én temethették el
nyilvános tiszteletadással, majd 1874.
május 26-án helyezték el a Kerepesi
temető mauzóleumában. Kivégzésének
helyén 1926-ban avatták fel az örökmécsest.

Emlékezés
id.

Kári László

(1925-2011)
halálának 10. évfordulójára
Sírodnál halkan megállunk
és könnyes szemmel
emlékezünk rád.
Szerető felesége
és családja

Emlékezés

Emlékezés

Bús Jánosné

özv.
halálának 20. évfordulójára
és

Nagyné Bús Ilona
halálának 10. évfordulójára.
Szerető család

Fájó szívvel emlékezünk!

Berényi István
halálának 10. évfordulójára

Krupa Ferenc

(1949–2018)
halálának 3. évfordulójára.

„Szomorú az út, mely sírodhoz vezet,
ahol megpihent dolgos két kezed.
Megpihenni tértél,
ahol nincs több fájdalom,
de szívünkbe itt leszel,
mert hiányzol nagyon”

Szerető család

Mint gyertyaláng lobban el az élet,
Mint gyors faló rohannak az évek,
Mint fájó emlék dereng a múlt,
Virággal üzenjük, hogy szép volt a múlt.
Szerető felesége, fiai: Tamás
és Dávid, testvére és családja,
menye, unokája: Alíz,
anyósa, sógorai

8. oldal

Sport / Ügyeletek

www.jku.hu

Tisztelt Olvasóink!

A Jászkürt Újság
következő lapszáma

2021. szeptember 30.

Győzelemmel kezdte a szezont Újabb két
a JKSE
vereség
Jó kezdés után (3 győzelem 1 döntetlen) immár ötször szenvedett egymás
után vereséget a Jászberényi FC NB
III-as labdarúgócsapata. A 8. fordulóban az egriek lepték meg a mieinket hazai pályán (0-1), majd Tiszaújvárosban
sem termett pont a Németh Gyula fiai
számára (1-2), így jelenleg 10 ponttal
a 11. helyen áll az együttes az NB III
Keleti-csoportjában. A csoportot pontveszteség nélkül a BKV Előre vezeti.

október 14-én

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

09. 30.

csütörtök

16 °C | 11°C
Forrás: idokep.hu

10. 01. péntek

20 °C | 11°C

10. 02. szombat

22 °C | 9°C

10. 03. vasárnap

23 °C | 8°C

10. 04. hétfő

25 °C | 11°C

10. 05. kedd

23 °C | 11°C

10. 06. szerda

21 °C | 11°C

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak

Orvosi ügyelet

október 1. péntek
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth L. u. 92.
Tel.: 411-368

Tisztelt Betegek! Légúti panaszokkal rendelkező/lázas betegek
a személyes megjelenés helyett hívják a
70/370-31-04-es telefonszámot! Az ügyelet
épületének ajtaja zárva
van, kérjük, csengessenek! A szakszemélyzet
a kikérdezést követően,
ha nem észlel COVID
gyanús tüneteket, beengedi önöket a váróhelyiségbe, ahol szíveskedjenek az 1m távolságot
megtartani. A szájmaszk
használata kötelező. Érkezéskor és távozáskor
kérjük, használják a várókban kihelyezett kézfertőtlenítő szert.

október 2. szombat
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly út 14.
Tel.: 405-667
október 3. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
október 4. hétfő
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út 16.
Tel.: 410-834
október 5. kedd
PatikaPlus (Tesco)
Jb., Tesco
Tel.: 506-930

október 7. csütörtök
Thököly Gyógyszertár
október 8. péntek
Szentháromság Patika
Jb., Lehel vezér tér 14.
Tel.: 502-635
október 9. szombat
Thököly Gyógyszertár
október 10. vasárnap
PatikaPlus (Tesco)
október 11. hétfő
Kossuth Gyógyszertár
október 12. kedd
Mérleg Gyógyszertár
október 13. szerda
PatikaPlus (Tesco)

október 6. szerda
Thököly Gyógyszertár

október 14. csütörtök
Thököly Gyógyszertár

Közérdekű telefonszámok
J.V.V. Nonprofit Zrt. 24 órás városüzemeltetési ügyelet: 06-57/411-933;
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: 06-57/411-933,
06-57/411-643; Mezei Őrszolgálat: 06-30/335-1039; Közterület-felügyelet: 06-57/505-752; Hulladékdíj számlázás: 06-57/411-651; Hulladékszállítás: 06-57/411-933, 06-57/411-643.

Jászberény város közéleti lapja
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 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: Tuti-Peso Kft. | Terjesztés:Tuti-Peso Kft. Tel.: 06-57/501-480
Megjelenik kéthetente 11.500 példányban.

Az NB I A-csoportjától egy évtized után
vett búcsút az előző szezonban a Jászberényi KSE felnőtt férfi kosárlabdacsapata.
Az elmúlt héten szombaton megkezdődött az új szezon, amelyben az NB I/B
piros csoportjában szerepel az együttes.
A nyáron teljesen átalakult Jászberényi KSE a korábbi sikeredző, Földi Sándor vezetésével győztes bemutatkozáson
van túl. A Bajai Bácska FKE ellen Rakicsék folyamatosan őrölték fel ellenfelük
ellenállását, s már több mint 30 ponttal is
vezettek. Végül 28 pontos sikert eredményezett a jó berényi játék, mellyel a fiúk a
közönség elismerését is kivívták.

Jászberényi KSE – Bajai Bácska
FKE 108-82
Jászberényi KSE: Várbíró Gergő
6/6, Meleg Károly 17/3, Miljan Rakics 8/3, Olasz Ádám 12, Velkey János
13/9
Csere: Chester Lewis 21/6, Fekete
Dávid 2, Homoki Donát 11/3, Nagy
Simon 11/6, Rosic Uros 7/3, Kovács
Vilmos
A bajnokság második fordulójában
is hazai pályán szerepel majd a JKSE.
október 2. – szombat
17.30 óra: JKSE – NKA Pécs
Bercsényi úti játékcsarnok

10. forduló
október 3. – vasárnap
15.00 óra: Jászberényi FC – Aqua-Generál Hajdúszoboszló
11. forduló
október 10. – vasárnap
15.00 óra: Kolorcity Kazincbarcika –
Jászberényi FC
Sokkal jobban megy labdarúgóinknak a MOL Magyar Kupában, ahol a
balassagyarmatiak elleni 2-1-es sikerrel
már a legjobb 32 között vannak. A sorsolás eredményeként a korábban szebb
napokat megélt, jelenleg NB II-es Vasas FC lesz a mieink ellenfele a következő játéknapon.
MOL Magyar Kupa – mérkőzés a
legjobb 16 közé jutásért
október 27.- szerda
13.30 óra: Jászberényi FC – Vasas FC

Bronzérem
Bordás Dorina sikere
Lengyelországból Második alkalommal rendezték meg Bordás Dorináért is szoríthattunk. A
Mozgalmas hétvégéje volt a Yakuzák
SE Y/Akadémia fiataljainak. Móczó
Milán és Kerekes Réka Lengyelországban lépett tatamira, ahol Milán bronzérmet szerzett. Mindketten döntetlen
után, súlykülönbséggel szenvedtek vereséget, Milán legyőzője meg is nyerte
a versenyt.
Ugyanekkor Debrecenben az utánpótlás korúak léptek tatamira a Debrecen Kupán. Ahogy azt már megszokhattuk, a fiatal lányok és fiúk ezúttal is
kitettek magukért, és nyolc dobogós
helyezést szereztek.
Bagyinszki Máté és Móczó Márk
kategóriájában megnyerte a versenyt,
azaz aranyérmes lett.
Notheisz Janka és Palásti Krisztián
csak a döntőben szenvedett vereséget,
és a dobogó második fokára állhatott.
Bronzéremmel térhetett haza Debrecenből Juhász Zoltán, Bagó Balázs,
Ferenczi Attila és Domos Gréta.
Máté és Márk ezzel az eredménnyel
kvalifikálta magát az utánpótlás Eb-re,
amit novemberben, Nagyváradon rendeznek!

szeptember 18-án a Lehel Vezér Gimnázium előtt, a Szentháromság téren
a BSD Családi Sportnapot, valamint
a férfi erős emberek országos döntőjét és az erős nők viadalát.
Már a délelőtt is sok izgalmat és látványos versengést hozott, de mi a
délutánt vártuk jobban, hiszen akkor
a hölgyek versenyében a jászberényi

remek hangulatban délelőtt a fiúk, délután a lányok vívtak késhegyre menő
csatát a helyezésekért.
Ami számunkra a legfontosabb volt,
Bordás Dorinának nagyszerűen alakult
a verseny. Igaz, nem volt könnyű dolga,
mert vetélytársai alaposan megizzasztották. Végül holtverseny után azzal
szerezte meg az első helyet, hogy az öt
versenyszámból ő nyert többet.

Jászberényi sportágválasztó
A Jászberényi Sportágválasztó rendezvénye, szeptember 26-án vasárnap délelőtt 9 órakor kezdődött a Tehetség
SE Tesco mögötti műfüves pályáján.
Ideális időben közel két tucat sportágat próbálhattak ki az érdeklődők,
akikben szerencsére nem volt hiány.
A „Humán szolgáltatások fejlesztése a
Jászberényi kistérségben” című projekt
keretében megvalósult rendezvényen a
sportolás mellett lehetőség volt, vérnyomás, vércukorszint és koleszterin szint
mérésére. No meg, jótékonykodásra is,
hiszen az Adj esély Alapítvány javára
gyűjtöttek támogatásokat. Sérült gyermekek alkotásait, festményeit lehetett
megvásárolni, s ezzel támogatva az alapítványt. A nap során jól fogytak a kiállított
alkotások, s mint Hamar Katalintól, az
önkormányzat ifjúsági referensétől megtudtuk, a bevételből további táboroztatásokat terveznek. Ő fogja egybe a projekt

során megvalósuló ifjúsági programokat,
melyek sikeréről korábban már többször
beszámoltunk.
A szervezők és a házigazdák nagyszerű programot állítottak össze, mely-

nek keretében látványos bemutatókat
is megtekinthettek az érdeklődök.
Nagy sikere volt Borics Andrea gyermektornájának, a Dance Fitness SE, a
Kondor Taekwon-do Egyesület műsorának. Futballtudásukat megmutatták
a Tehetség SE ovifocistái, akik óriási
lelkesedéssel kergették a labdát. Érkeztek vendégek a sportágválasztóra a
fővárosból, a Kassa Fit Dance fiataljai
látványos táncos aerobic produkciója méltán aratott nagy sikert, ahogy a
NoGravityCrew csapatának műsora is.
Egy rövid kerékpáros triál show után
szintén felcsattant a taps. A jászberényi triálosok, BMX-esek a Tehetség SE
műfüves pályája mellett gyakorolnak,
ott lehet őket megtalálni.
Remek időben, nagyszerű program
volt az idei sportágválasztó városunkban, köszönhetően elsősorban Hamar
Katalinnak és a Tehetség SE elnökének,
Fejes Attilának, valamint segítőiknek.

