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A tartalomból
ajánljuk
• Három beadott
pályázat

3. oldal

• A stílusokkal bátran
kísérletező festő 5. oldal
• Nézz egy szebb
jövő elé!

7. oldal

MEGHÍVÓ
Jászberény Városi Önkormányzat
2022. május 28-án (szombaton)
a HŐSÖK NAPJA alkalmából
tiszteleg a hősök emléke előtt.
18.00 órakor
Szentmise a Szentkúti templomban
19.00 órakor
Tiszteletadás a II. világháborús
emlékműnél
Koszorúzás
20.00 órakor
Koszorúzás az I. világháborús
emlékműnél
Közreműködik a Berényi
Színjátékos Társaság és a 298.
számú Lehel Vezér Cserkészcsapat
A megemlékezésre tisztelettel hívjuk
és várjuk városunk lakosságát.
Jászberény Városi Önkormányzat

Tiszteletadás a redemptus ősök előtt
Ahhoz, hogy a jövő eredményes legyen,
ismernünk kell a múltat, szellemi értékeit át kell menteni és továbbadni a
következő generáció számára. Többek
között ezt a célt szolgálta az önmegváltás emléknapjára a Jászkerület Kft. által
szervezett ifjúsági programsor, amely
négy helyszínen, négy különböző interaktív formában nyújtott szórakozás
keretébe bújtatott ismereteket az iskolás korú gyerekeknek.
Az alsó tagozatosokat a Főnix
műhelyházban Patakiné Kocza Anita
várta, aki a játékra, kézügyességre
fókuszálva adott át ismereteket a korabeli jász díszítő és tárgykultúrából.
A moziban a Jászsági Hagyományőrző Egylet magyarázattal kiegészített
viseletbemutató alkalmával a kaftántól a farmerig kalauzolta végig az
ifjúságot a jász öltözékek skáláján. A
táncosok Víz utcai székházában élőben és filmbejátszásokon keresztül a
jász népi muzsikával és néptánckincs
világával, Szűcsné Urbán Mária értő
magyarázata segítségével kerültek közelebbi kapcsolatba a diákok. Talán a
fiatalok számára legizgalmasabbnak az
a vetélkedő bizonyult, amely a város
történelmi nevezetességei kapcsán
okostelefonon keresztül adott helyszínen megoldandó feladatokat.
A hivatalos ünnepségek sora a Jászkun Redemptios Emlékoszlopnál kezdődött, ahol a város vezetői, a hagyományőrzők, a Jász Múzeum képviselői
és a szervezők nevében a Jászkerület Kft.
dolgozói elhelyezték az emlékezés virágait. Fent nevezettek a Jászság és a Kunság elöljáróival, hagyományőrzőivel kiegészülve a Jászkapitány emlékművénél

Kétszázhetvenhét év telt ez azóta, hogy a jászok és a kunok összefogásának
erejéből őseinknek sikerült visszaváltani elvesztett szabadságukat, kiváltságaikat. A példaértékű tettre emlékezünk 2014 – a nemzeti emléknappá nyilvánítás – óta minden esztendő május hatodikán, a Jászkun Redemptio ünnepén. Idén a délelőtti interaktív programok elsősorban a fiatalokhoz szóltak,
délután pedig koszorúzással, emlékünnepséggel és filmvetítéssel tisztelegtünk
redemptus eleink kiváló tettei előtt.
is koszorúzással hajtottak főt redemptus
őseink példamutató tettei előtt.
A történelmi zászlók és a Jászkürt
bevonulása nyitotta az emlékünnepséget, amelynek a Lehel- Film Színház
adott otthont. Budai Lóránt, Jászberény város polgármestere köszöntötte
az egybegyűlteket. A település emlékhelyei, szobrai, történelmi parkjai az
itt lakók szellemiségétől, az eleink által
képviselt gondolatok továbbadásától
válnak az emlékezésre méltó helyszínné, az ősök tettei példaértékűvé. A jász

emberek összefogásra való képessége, a
jó ügyért való kiállás ma is büszkeségre
okot adó tulajdonsága az itt élőknek –
mondta a városvezető.
Borbás Ferenc emeritus jászkun főkapitány ünnepi köszöntőjében a hagyományőrzés fontosságára, a fiataloknak a
múlt ismereteibe való aktív bevonásának
szükségességére hívta fel a figyelmet.
„A jászok és a kunok génjeikben
képviselik azt a tényt, hogy a függetlenségünknek nem lehet ára, mert
annak értéke van.” A mai Európában

különösen nagy jelentősége van a szabadságnak, az önrendelkezés megtartásának, a nemzeti identitás, a keresztény hit megőrzésének – hangsúlyozta
beszédében Pócs János országgyűlési
képviselő.
A köszöntő beszédekhez gondolatiságban szervesen kapcsolódott dr.
Eörsi Julianna társadalomkutató A
redemptio szerepe a nemzeti tudat erősítésében című előadása.
Immár kilencedik esztendeje, hogy
a Jászkun Kapitányok Tanácsa határozata szerint a jász, a nagykun és a
kiskun kerületből minden redemptios
emlékünnepség alkalmával egy-egy, a
közösség a Jászkunság hagyományőrzésében kiemelkedően teljesítő arra érdemes személy vagy csoport átveheti a kapitányok elismerő kitüntetését. Ebben
az évben a Jászság díját és az azzal járó
Győrffy Sándor szobrászművész alkotta emlékplakettet Bolla János a lovas
hagyományok, valamint a város épített
és természeti környezetének hű őrzője,
emeritus jászkapitány érdemelte ki. Az
elismerést Győrffy Sándor jászkun főkapitány adta át, a laudációt Hortiné
dr. Bathó Edit, a Jász múzeum igazgatója olvasta fel. A Kiskunság díját
dr. Rosta Szabolcs régész, kecskeméti
múzeumigazgató kapta. A Nagykunság
Karácsony Sándor filmrendezőnek ítélte oda a rangos elismerést.
A redemptios emlékünnepség
zárómozzanataként a közönség megtekintette a kitüntetett Karácsony Sándor A kunok hazája című gyönyörűen
fényképezett ismeretterjesztő filmjét.
amer
Képriport: 4. oldal

Több mint ezren a Hajta túrán RoomLi három napon át
Megrendezésre kerül ebben az esztendőben is, immár a II. Open
RoomLi Fesztivál. Ezt jelentették be
a szervezők, május 16-án délelőtt, a
roomLi a kreatív pont helyiségében
tartott sajtótájékoztatón.

Testületi ülés
Lapzártánkat követően, május 18-án,
szerdán 15 órakor kezdődik a városháza nagytermében a Jászberény Városi
Önkormányzat soros ülése. Információink szerint a tanácskozáson ott lesz
Pócs János országgyűlési képviselő is,
aki fontos bejelentésre is készül.
Egyébként a szokásos napirendi
pontok mellett több közalapítvány
2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót is megvitatnak. Minden bizon�- Talán legrégebbi szabadidősport és
közösségi eseménye városunknak a
nyal nagy érdeklődést vált majd ki a
2021-ben megvalósult önkormányzati Hajta gyalogos túra, amit már több
beruházásokról szóló beszámoló. Na- mint három évtizede, minden esztenpirenden lesz az önkormányzat 2021. dőben megrendeztek. Sorban a 30+1évi zárszámadásának elfogadása, vala- re került sor, május 7-én, szombaton,
amikor a patinás természetjáró túra
mint alapítványok támogatása, s újabb
pályázatok beadásáról is döntenek a „jubileumi” rendezvényét tartották.
képviselők.
A testületi ülésről következő szá- A furcsa „jubileumi” 30+1. jelzőt magyarázatát az eseményt az utóbbi évekmunkban számolunk majd be, de az
ben rendező Jászberényi Triatlon Sportott történtekről a BerényCafé online
egyesület szervezőinél kell keresni. Már
oldalunkon (jku.hu) is tudósítunk.

Az elmúlt évben még nem gondoltuk,
hogy ekkora lendülettel fogunk bele
egy újabb fesztivál szervezésébe, de úgy
éreztük valamennyien, folytatni kell kezdte elöljáróban Gál-Dobos Bea.

jó néhány esztendővel ez előtt tervezték,
hogy egy nagyszabású sportos közösségi
szabadős esemény keretében ünneplik
meg a a Faragó László, Laci bácsi által
létrehozott túra történetének jubileumi
30. eseményét, de az idők sodrában sok
minden akadályozta az ötlet megvalósítását. A világjárvány korlátozásai miatt
ugyan egyik évben sem maradt el a népszerű rendezvény, de két egymást követő
alkalommal is csak szeptemberben volt
lehetőség a lebonyolítására.
Folytatás a 6. oldalon 

Zajlik a II. Open RoomLi Fesztivál
szervezése, melynek három napon át lehet majd részese a közönség, július 8-910-én. Aki tavaly részt vett a fesztiválon,
tapasztalhatta, nagyon fontos a kreatív
kultúra jelenléte. Nem lesz ez másképp
idén sem, a kínálat csak bővülni fog.
Workshopokat tartanak és különböző
foglalkozásokat, alkotási lehetőségek sokaságát kínálják gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt, a fesztivál több helyszínén.
Folytatás a 6. oldalon 

2. oldal

2022. május 19.
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Tájékoztatás Jászberény város településfejlesztési
koncepciójának módosításáról
A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 155/2022. (IV. 28.)
határozatával döntött a 323/2015. (VI. 10.) önkormányzati határozattal
jóváhagyott Településfejlesztési Koncepciójának módosításáról.
A Településfejlesztési Koncepció módosításának egyeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 30. §-ban
foglalt eljárási szabályok, a partnerségi egyeztetés a Kr. 29. § és 29/A. §-ban,
illetve a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 19/2017. (X. 12.)
önkormányzati rendeletben foglaltak szerint történt.
A Kr. 30. § (13) bekezdése alapján értesítem Önöket, hogy a Településfejlesztési Koncepció jóváhagyott módosítását az alábbi webhelyen teszem közzé:
https://www.jaszbereny.hu/telepulesfejlesztesi-koncepcio/

Új szabályok, régi problémák – beszámoló
az állatvédelmi hatóság munkájáról

Budai Lóránt polgármester

Tájékoztatás
a településképi rendelet módosításáról
A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2022. (IV. 28.)
önkormányzati rendeletével módosította a településkép védelméről szóló
18/2017. (IX. 14.) önkormányzati rendeletét. A módosító rendelkezések
2022. május 13-án lépnek hatályba.
A módosítás a településrendezési terv, illetve magasabb szintű jogszabályok változása miatt vált szükségessé az alábbi témákat érintően:
• A meghatározó településrészek között a kereskedelmi, szolgáltató és az ipari
településrészeket egységesen „Gazdasági terület” néven jelöljük, ugyanakkor a sport funkciójú területekre vonatkozóan létrehoztuk a „Rekreációs
terület” kategóriát.
• Az „Egyéb területek” előírásai között megjelennek a tanyák fejlesztéséhez
kapcsolódó előírások, mert a településrendezési terv módosítása nyomán a
tanyák fejlesztésére nagyobb lehetőség nyílik.
• A feszített vagy túlnyomásos ponyvaszerkezetek építését a rekreációs területen is lehetővé tesszük.
• A már meghatározott területeken a tetőzet felújítását, megváltoztatását településképi bejelentéshez kötjük.
• A településképi bejelentés tartalmi követelményeit a különböző ügytípusok szerint részletezzük. A településképi bejelentési és településképi kötelezési eljárásokban pontosítjuk a jogorvoslat idejét.
• A rendeletnek a helyi védelem alatt álló építmények és zöldfelületi értékek
felsorolását tartalmazó 1. mellékletét pontosítottuk a helyszínek megjelölése tekintetében.
• A rendeletnek a meghatározó településrészeket tartalmazó 4. térképi mellékletét a településrendezési terv változását lekövetve módosítjuk, illetve
ábrázoljuk rajta az új rekreációs és gazdasági területeket és megnevezéseket.
A Településképi Rendelet módosítása elérhető Jászberény város honlapján a https://www.jaszbereny.hu/telepuleskepi-rendelet-arculati-kezikonyvmodositasa-velemenyezes/ címen, vagy megtekinthető a Polgármesteri Hivatal
Jászberény, Lehel vezér tér 18. alatti székházának 45. irodájában.
Budai Lóránt polgármester

Tájékoztatás a településrendezési eszközök
éves felülvizsgálatának jóváhagyásáról
A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 156/2022. (IV. 27.)
képviselő-testületi határozatával elfogadta Településszerkezeti tervének
módosítását, és 10/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendeletével módosította
Helyi Építési Szabályzatát és Szabályozási Tervét a város részterületeire vonatkozóan. A döntés – a jóváhagyás egyidejűsége okán – tartalmazza a településrendezési eszközök Jászberény, hrsz.: 9349/2 és a 9354/4 alatti részterületeket érintő
módosítását is. A módosító rendelkezések 2022. május 28-án lépnek hatályba.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése
alapján a településrendezési eszközök elfogadott módosítását közzéteszem digitális formátumban a https://www.jaszbereny.hu/elfogadott-dokumentacio/
önkormányzati honlapon, valamint nyomtatott formában a Polgármesteri Hivatal 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. alatti székhelyén a városi
főépítész fszt. 45. irodáján.
Budai Lóránt polgármester

Hulladékszállítási tájékoztató
A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. tájékoztatja Jászberény, Jánoshida és Jászboldogháza települések lakosságát és a vállalkozásokat,
hogy a pünkösd környéki kommunális hulladékszállítást az alábbiak szerint végzi:
2022. június 4-én (szombat):
• Jászberény hétfői program szerinti szállítás
• Jánoshida hétfői program szerinti szállítás
• Jászboldogháza hétfői program szerinti szállítás
2022. június 5-6-án (vasárnap-hétfő): A szállítás szünetel.
A hétfői társasházi program 2022. június 7-én kerül pótlásra.
Kérjük a tájékoztatónk szerinti napokon a kukák kihelyezését reggel 6:30-ig.

A Jászberényben felmerülő állatvédelmi problémákról és az azokkal
kapcsolatos eljárásokról Baloghné
dr. Seres Krisztina jegyző asszonyt
kérdeztük.
Elmondása szerint az elsőfokú állatvédelmi hatóság minden településen
a jegyző, így a feladat elsősorban a
Jászberényi Polgármesteri Hivatalhoz
tartozik. Ezt a munkát a hivatali kollégák rendszeres együttműködésben
végzik a JVV Nzrt-vel (ezen belül az
ebrendészeti teleppel és vezetőjével), a
rendőrséggel, valamint a kormányhivatal hatósági állatorvosával.
Fontos elhatárolni, hogy mely feladat
melyik szerv hatáskörébe tartozik, vagyis
hogy a lakosság is tisztában legyen azzal,
milyen jellegű bejelentést hova kell megtenni és amiatt ki fog eljárni.
Az állatkínzást minden esetben a
rendőrségnek kell jelezni! Erre lehetőség van anonim módon, a 112 felhívásával is, ha valaki nem szeretne a saját
nevével, adataival bejelentést tenni.
Sok ilyen jelzés a jegyzőhöz szokott érkezni, azonban ő csak annyit tud tenni
ezekben az ügyekben, hogy továbbítja
a rendőrség felé, illetve ő teszi meg a
feljelentést. Az azonban, aki az esetet
közvetlenül látta, tud bizonyítékot is

szolgáltatni, így célszerű a jelzést tevőnek közvetlenül élnie a feljelentéssel.
Ez különösen hivatali időn túl fontos,
hiszen a rendőség a nap 24 órájában
elérhető. A rendőrség a hozzá érkezett
ügyben lefolytatja a nyomozást, és
amennyiben bűncselekmény gyanúja
áll fenn, az ügyész vádat emel, a bíróság pedig dönt: az elkövetőt akár végrehajtandó szabadságvesztésre is ítélheti.
Ha egy kutya nem kapta meg a veszettség elleni kötelező oltást vagy (4
hónapos kor felett) nem rendelkezik az
azonosításához szükséges mikrochippel,
a kormányhivatal, ezen belül a hatósági
állatorvos jár el a kérdésben. Az előírásokat megsértő tulajdonosra komoly
összegű bírság szabható ki. Ugyanígy
ide tartozik, ha az eb sérülést okoz. Attól függően, hogy ez milyen súlyosságú,
rendőrségi ügy is lehet belőle!
A jegyzőhöz a tartási körülményekkel kapcsolatos probléma miatt tehető
bejelentés, illetve a kutya kóborlása
esetén. Ilyenkor a Polgármesteri Hivatalt kell hívni (a Hatósági Irodán állatvédelmi ügyintéző dolgozik), illetve a
kutya befogása, azonosítása a gyepmester feladata, aki a JVV Nzrt. munkatársa. Az állat kóborlása, illetve a nem
megfelelő tartás miatt a hivataltól először figyelmeztetésben részesíthetik a

gazdát, és előírhatnak végrehajtandó
feladatokat is, pl. hogy csináljon kerítést, hogy a kutya szökését megakadályozza. Ha nem változik semmi, sor
kerülhet bírságolásra és végső soron az
állat elkobzására is.
A bejelentők részére egyedi hatósági ügyben a hivatal nem adhat ki
információt, így gyakran tűnik úgy a
kívülállók számára, hogy nem történt
az általuk jelzett ügyben semmi, azonban az állatvédelmi hatóság folyamatosan, rendszeresen végzi munkáját
mind a hozzá érkezett panaszok, mind
hivatali észlelés alapján tartott hatósági
ellenőrzések, szemlék kapcsán. A 2022.
évben a hivatalban 13 állatvédelmi ügy
indult összesen, a munkatársak 35 állatvédelmi ellenőrzésen vettek részt, a
kiszabott bírságok összege az év első öt
hónapjában közel 1 millió forint volt,
továbbá több ügyben figyelmeztetést is
alkalmazott a hatóság. Összességében
elmondható, hogy az ügyek főként az
állatvédelmi és az állattartási szabályok
megsértése miatt indultak. Az érintett
állatok általában kutyák voltak, de előfordult haszonállatokkal kapcsolatos eljárás, pl. ló, kecske és disznó esetében is.
A 2022-es ebösszeírásban a mai
napig összesen mintegy 1200 „bevallás”
érkezett. A Neszűrt kiemelt területként kezelik, ide a hivatal munkatársai
személyesen mennek ki, s a mezőőrök
segítségével folytatnak összeírást. Belterületen további utcákban is szúrópróba-szerű dokumentálást végeznek
a bejelentések megtörténtének ellenőrzése érdekében, különösen a korábbi
panaszokban megjelölt, problémásabb
utcákra koncentrálva.
Jegyző asszony hangsúlyozta, hogy
nagyon hasznosak a lakossági bejelentések, hiszen így jut el hozzájuk sok
problémajelzés, azonban kéri, hogy
lehetőség szerint a megfelelő hatóság
részére küldjék meg az állampolgárok
a panaszokat, mert így az intézkedés az
ügyben illetékes szerv részéről mielőbb
lefolytatható.

Megújuló energiával működő erőműparkot adtak át
A JÁSZ-FÉNY-SOR Kft. hivatalosan is átadta 3,5 MW teljesítményű
innovatív napkövető rendszerrel felszerelt naperőmű parkjait Jászberény
határában. A Bathó Palotában, május 12-én, csütörtökön, kora délután
tartott, ünnepélyes átadó összejövetelen, a cég képviselője mutatta be a
már működő beruházást.
A 7 db 0,5 MW teljesítményű kiserőmű fejlesztését 2021. decemberében
fejezte be a társaság és a szükséges
előkészítést követően 2022. március

Friss híreinket
megtalálja
Facebook
oldalunkon:

közepén kerültek az országos hálózatra
kapcsolásra és kezdték meg az üzemszerű termelést. A kiserőművek a nap
pályájának dinamikus követése miatt jelentősen több energiát képesek
termelni, mint statikus társaik. A hét
hektár feletti beruházás jelentős része
rekultivált szeméttelepen a Jászberény
Városi Önkormányzat és a JVV Nzrt
együttműködésben, a Kormányhivatal
folyamatos szakmai segítségével épült
meg, azaz nem igényelt jelentős élelmiszertermelésre használható területet,
a fejlesztés során. A projekt finanszíro-

zása teljes mértékben a beruházó Jász
Fény Sor Kft forrásaiból és bank által a
projekthez biztosított hitelből valósult
meg, állami vagy önkormányzati forrás
a fejlesztéshez nem került bevonásra.
A naperőmű parkok 25 éves tervezett
működésük alatt, hozzávetőlegesen,
minden negyedik jászberényi, lakossági energiafelhasználását biztosítják
megújuló energiából, és a teljes futamidő alatt 150-200 millió forint között,
iparűzési adóbevételt biztosítanak a
helyi önkormányzatnak.
dg

a B e lvárosi
Stran dfü rdő

/berenycafe

Nyitás: május 21.
Nyitvatartás: május 21-31-ig minden nap 9:00–18:00
Reggeli úszás: kedd és csütörtök 6:00–8:00
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Ovi-Zsaru Nap a Gézengúz Óvodában

A Jászberényi Rendőrkapitányság
prevenciós munkatársai 2022. május
12-én a helyi Gézengúz Óvodában
rendezték meg ismételten az OviZsaru Napot. Az intézménybe nyolc
óvodából érkeztek a gyerekek, akiket
nagy szeretettel fogadtak az egyenruhások. A nagyobbacskák – akik ős�szel az iskolapadba ülnek – kerékpáros
vizsgát tettek, hiszen ők a program
keretében játékos formában szerez-

ték meg a tudást a biciklis közlekedés
alapjaiból. Nemcsak a kerékpár volt
azonban a fókuszban. Megtanulhatták
azt, hogy idegenekkel szemben milyen
magatartás a követendő, de libasorban
álltak a gyerekek a mindig népszerű
ujjnyomatolásnál. Borítékolható sikere
volt a jászberényi mentőkutyásoknak is,
akik bemutatóval készültek a gyerekeknek. A tartalmas és vidám napot jövőre
is megismétlik.

Egyéni gazdaságok
összeírása
A Központi Statisztikai Hivatal
(KSH) idén május 13. és június
15. között hajtja végre az aktuális mezőgazdasági összeírását. Az
adatgyűjtés célja, hogy naprakész
információkkal szolgáljon a hazai
és a nemzetközi döntéshozók, a gazdálkodók számára, továbbá az uniós
adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges információkat
biztosítsa. A felvétel eredményei a
termelők érdekeit szolgáló szakpolitikai döntéshozókat, a támogatási
rendszerek megalapozását segítik. A
gazdáknak a földhasználattal, és az
állattenyésztéssel kapcsolatban kell
adatokat szolgáltatniuk.
Online kitöltés: május 13-25
között a www.maja.ksh.hu oldalon.
Személyes vagy telefonos válaszadás: május 26. és június 25. között.
Nyereményjáték! A kérdőívet
május 23-25. között online kitöltők
között a KSH egy darab 100 000 Ft
értékű vásárlási utalványt sorsol ki.
További információ: www.ksh.hu
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Három beadott pályázat

A “Belterületi utak fejlesztése” tárgyában kiírt pályázat 250 millió forintos
támogatásából Jászberény belterületén,
több helyszínen (Táncsics Mihály utca,
Mészáros Lázár utca, Réz utca, Nádor
utca, Madách Imre utca, Tarnay Alajos
utca, Rácz Aladár utca, Riszner sétány)
megvalósulhat az út- és járdaburkolatok felújítása és a kapcsolódó közművek korszerűsítése, továbbá a Nádor
utcán – a járda felújításán túl – két
gyalogátkelőhely kialakítása.

Köszönöm a polgármesteri hivatal
szakembereinek előkészítő munkáját
és a képviselő-testület egyhangú támogatását! A fenti projektek megvalósulásával újabb nagy lépéseket tehetünk a
város kényelmesebbé, biztonságosabbá
és élhetőbbé tétele felé. Bizakodva várjuk az irányító hatóság döntését.
A polgármester egy olyan készülő pályázatról is szólt, amely minden
bizonnyal sokak érdeklődését kiváltja,
hiszen egy olyan, Jászberény életében
ikonikus épület felújításáról szól, mint
a Honvéd Jász Kaszinó
- A Honvéd Jász Kaszinó épületében
és udvarán egykoron nagyon színes kulturális élet folyt, ám az elmúlt ciklusok
alatt elődeink még az állagmegóvásra
sem fordítottak. Mi azonban egészen
másként gondolkodunk. Az elmúlt idő-

Az „egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” témakörében
elnyerni kívánt 100 millió forint segítségével lehetőség nyílhat a Szent
Ferenc Egyesített Szociális Intézmény,
valamint a Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ fejlesztésére.
A „szociális célú városrehabilitáció”
elnevezésű pályázat 178 millió forintos támogatásának felhasználásával a
leszakadó és leszakadással veszélyeztetett közösségek felzárkóztatására és
integrációjára szeretnénk lehetőséget
biztosítani. A beadandó pályázat elsősorban a Neszűrben élőkre fókuszál és
számukra igyekszik segítséget nyújtani,
többek között az oktatás és fejlesztés,
az egészséges élet, valamint a bűnmegelőzés terén. A projekt szakmaiságának
egyik záloga a 2015-ben alapított Adj
Esélyt Alapítvány.

szak kisebb helyreállítási munkálatai
után, hamarosan pályázatot kívánunk
benyújtani az egykor szebb napokat látott épület és környezetének felújítására.
Ehhez azonban alátámasztó dokumentumok is szükségesek, ezért ma helyszíni bejárást tartottunk az ingatlanban. A
tervezők a pincétől a padlásig bejárták
az épületet és felmérték annak jelenlegi
állapotát. Kiemelt célunk és szívügyünk
a felújítás, ezért a szakemberekkel együtt
mi is megtekintettük az egykor kaszinóként és iskolaként funkcionáló, illetve
katonai célokra is használt épületet.
Őszintén remélem, hogy a pályázat
benyújtását a képviselők többsége támogatja majd. Ha így lesz és a dokumentum elbírálása pozitív lesz, nem is
olyan sokára újra régi pompájában láthatjuk majd Jászberény egykori ékességét, a Tiszti Klubot.

A jászberényi képviselő-testület áprilisi ülésén, amint arról korábban
már beszámoltunk három pályázat
beadásáról is döntött. Hogy ezek
pontosan milyen célokat szolgálnak,
arról Budai Lóránt polgármester tájékoztatta szerkesztőségünket.

Játékos ismeretterjesztés a Madarak és fák napján
Jászberény Város Óvodai Intézménye
Tavaszváró programsorozata elemeként a Madarak és fák napja alkalmából kedden délelőtt a Margit-szigetre invitálta az ovisokat.
Benécs Ágnes óvodapedagógus szervezésében különböző, a környezetvédelemhez,
természetismerethez
kapcsolódó játékos feladatokat kellett
megoldaniuk a város óvodáiból érkező
gyermekcsoportoknak. A mozgásos
és gondolkodásra ösztönző játékok
elsősorban a tollas élővilág egyedire
fókuszáltak. Madaras kirakó, toll, odú
és fészek felismerő logikai játékok, a
madarakhoz köthető népi játékok szerepeltek a repertoárban, amelyeket a
gyerekek nagy örömmel és már meglepően széles ismeretanyag birtokában
végeztek.
Az évről évre visszatérő program
mellett, a városi óvodai intézmény napi
szinten beépíti a nevelésbe a környe-

zetvédelem és a fenntarthatóság fogalomkörét. – Ahhoz, hogy a környezeti
és természeti értékeinket meg tudjuk
őrizni a jövő generáció számára, formálnunk kell gyermekeink szemléletét,
meg kell tanítanunk őket az állatok

védelmére, a róluk való gondoskodásra. Mindezen értékek és feladatok napi
szinten jelen vannak az óvodai életben
a tevékenységek során, illetve a közös
séták, kirándulások alkalmával – fejtette ki Benécs Ágnes.

Besenyi Vendel kitüntetése

JÁSZBERÉNY

Nagykátai út 20/a

Tel.: (57) 505-300

qualitejb@qualite.hu

www.qualite.hu

e-mailben: berenyiujsag@gmail.com
vagy telefonon: 06-30/651-1098
Lakossági hirdetések felvétele
a heti újságba hétfőn 16 óráig.

A Nagy Imre társaság május 15-én tartotta tisztújító kongresszusát. Az ünnepi közgyűlésen adták át a Nagy Imre Emlékplakettet, melyet minden évben két fő kaphat meg. Az idei egyik díjazott Besenyi Vendel, jászberényi
helytörténeti kutató lett.
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A stílusokkal bátran kísérletező festő
A nagybányai művésztelep alapító
mesterei között Iványi Grünwald
Béla, festészete követte legrugalmasabban mozgalmas korának stílusváltásait. Az alkotó egy olajképét
használva kiindulópontként, életével és művészetével ismerkedhetett a
közönség, május 4-én a Szikra Galéria képzőművészeti sorozatában.
Mi az összefüggés az jászsági festőművészek képeit bemutató galéria és Iványi Grünwald Béla alkotásai között? A
megoldás Szikra István műgyűjtő, a
Szikra Galéria tulajdonosa, aki kíváncsi
az egykor Nagybányán alkotó mesterekre és gyűjteményében megtalálható jó
néhány oda kötődő festmény. Ez nem
véletlen, hiszen a festőiskola a múlt
század első felében mindvégig nagy
hatással volt a hazai festőművészekre
és impulzusa később is érvényesült. A
nagybányai művésztelep alapítói között
található Iványi Grünwald Béla, akinek
Alföldi tanya című olajképét választották bemutatásra a hónap műtárgya sorozatában. Egy több mint másfél százados,
pontosan 155 éves évforduló is segíthette a döntést, jelesül hogy Iványi Grünwald Béla 1867. május 6-án született.
Varga József Zsolt, Barcsay díjas festő
művészettörténeti írásokból, Metykó
Béla sajtóban megjelent cikkekből mutatta be Iványi Grünwald életkrónikáját
benne művészeti munkásságát.
Grünwald Béla Somban született,
12-13éves korában kezdett el rajzolgatni. A budapesti tanulóéveiben, Székely
Bertalan és Lotz Károly tanítványa
volt, majd külföldi festőakadémiákon
tanult. Ott találjuk a Nagybányai Művésztelep létrehozói között, és a festőiskola jellegzetes vonásai, a nagybányai
táj és környezet hatása láthatók alkotásain, művészeti korszakainak ebben a
szakaszában. Később a realista plein-air
festészetről a dekoratív, stilizáló, szecessziós irányra váltott és ilyen stílusú
törekvések figyelhetők meg festményein. Időközben az újonnan létrehozott

Kulturális mozaik
Óriás teknős kiállítás

Május 20. péntek 16 óra
Különleges egyedek az 5 cm-es bébi teknőstől a 65 cm-es sarkantyús teknősig.
Ifjúsági ház

C siri-biri gyermeknap

Május 21. szombat 14 óra
Kültéri csínytevések, vízipisztoly, vízibomba, bébihentergő, bohóc, arcfestés
csillámtetkó.
Conselve park

Kultur ális jótékonysági rendezvény

Május 21. szombat 15 óra
Az irodalmi délután főszereplői Rékasi Károly színművész és Magyar Anita
költő Karinthy Frigyes szellemiségét idézi fel közös felolvasásukkal.
EKE Campus díszterem
kecskeméti művésztelep vezetője lett.
A ’20-as években az alföldi festők hatását művészetébe ötvöző impresszionista
jegyek jelennek meg képein. A termékeny alkotóként könnyedén festett,
bátran kísérletezett és változtatott a stílusán, a magyar festészet meghatározó
személyiségei közé sorolják. Munkásságát, 1930-ban, korának egyik legnagyobb kitüntetésével, a Corvin koszorúval ismerték el. Életének ebben az
időszakában nyaranta visszaköltözött
Somogyba, Balatonlellére. Utolsó évtizedeiben ismét a realisztikus, valósághű
festészet irányába fordult.

Iványi Grünwald Béla számára a
falusi élet, a tanyavilág egész életre
szóló élményt jelentett gyermekként.
A hónap műtárgyaként kiállított Alföldi tanya festmény valamikor a harmincas években készült a Balatonon,
és az alföldi festők stílusával rokon,
egyszerű előadású, valósághű ábrázolású alkotása.
Malonyay Dezső azt írja a festőművészről: egyszerű, egyenes, szerény ember, és milyen nyílt, derűs, bízó lélek,
milyen egészen művész! És így jellemzik őt művei is.
demeter

Előfizetési felhívás B. Jánosi Gyöngyi
2022-ben megjelenő monográfiájához
B. Jánosi Gyöngyi festőművész, rajztanár, múzeumigazgató Jászberény város
kulturális életének meghatározó alakja volt. 2022-ben posztumusz Pro Urbe
érdeméremmel ismerték el munkásságát. Családjával egyeztetve megkezdődött
életútjának feldolgozása, hogy abból a Hamza Múzeum kiadásában egy monográfia születhessen. A könyv a Szikra Galériában is előfizethető a képtár nyitvatartási idejében, szerdától szombatig 13-17 óráig. Azon előfizetők neve, akik
a kézirat lezárásáig – 2022. augusztus 31-ig – jelentkeznek, a kiadványban
feltüntetésre kerül.
Szikra Galéria

Termelői méz
• propolisz
• méhpempő

Sajtóközlemény
Komplex fejlesztés Jászdózsán,
Kiss Mihaela Florentina egyéni vállalkozásában

2022/05/04

Kiss Mihaela Florentina egyéni vállalkozó 2022. április 18-án részesült támogatásban a Gazdaságfejlesztési és Innováció Operatív Program Plusz (GINOP Plusz) keretein belül. A programban
meghirdetett GINOP_Plusz-1.2.2-22 kódszámú, és„Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program” című pályázaton a vállalkozás 9,71
millió forint támogatást nyert, melyet Magyarország Kormánya biztosít az Európai Unió társfinanszírozásával. A támogatás vissza nem
térítendő. A beruházás keretein belül a vállalkozás eszközbeszerzést
valósít meg. Emellett igénybe vesz képzési szolgáltatást is.
Az egyéni vállalkozás projektjének összköltsége 13 875828 Ft, ebből az
összköltség 70%-a pályázati támogatás, 9 713 079 Ft. A beruházás célja
a vállalkozás innovatív fejlesztése, kapacitásának növelése, és a kiszolgálás magasabb színvonalra emelése. A projektben megvalósul egy új raktárépület felépítése.Beszerzésre raklap emelő (béka) mérleg és egy kézi
magas emelésű hidraulikus raklapemelő targonca. Ezek segítségével a
raktározás és készletmozgatás könnyebb és gyorsabb lesz.

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!
VISELKEDÉS | GONDOLKODÁS | ÉLETMÓD

Dr. Tombor Ildikó
Pszichológus
(PhD, CPsych, M.A., M.A.)

Soha nem túl késő változni.
De soha nem is túl korai.
Szeretné megváltoztatni bizonyos
viselkedését, gondolkodásmódját,
vagy az életmódját? Sikerült változnia
egy időre, de aztán visszatért a régi
szokásaihoz?

Az új raktárépület egy korszerű ésminden innovatív építési felszereltséggel felszerelt ingatlan lesz. A beruházás zöldmezős, amelynek keretében
előkészítő földmunka, és egy 144 m2 raktárépület kerül elszámolásra. A
vállalkozás emellett igénybe vesz projektmenedzsmentszolgáltatást is. A
projekt megvalósítási helyszíne 5122Jászdózsa, Katalin utca 6/A. A projekt
a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg.

Néhány terület példaként, ahol segíteni
tudok Önnek:

A projekt tervezett fizikai zárása: 2023. augusztus31.

• Konfliktuskezelés

Projektazonosító: GINOP_PLUSZ-1.2.2-22-2022-01275

Forduljon hozzám bizalommal,
és foglaljon online konzultációt!
(Elérhető a hét minden napján.)

További információ kérhető:
Kiss András
telefonszám: +36703623405
e-mail: kisseteto@gmail.com
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• Étkezési problémák és testsúlykontroll
• Testkép
• Dohányzás
• Önértékelés, önbizalom, önérvényesítés

www.drtombor.com
info@drtombor.com

Tankcsapda koncert

Május 21. szombat 20:30
Már 30 éve Az élet a legjobb méreg!
Szabadtéri Színpad

Veres Mónik a asztrozófus előadása

Május 22. vasárnap 14 óra
Veres Mónika: Korszakváltás a Krisztus-tudatosság és a csillagok a fényében
Déryné Rendezvényház

A r anykor – Budapesti Fesztiválzenek ar

komolyzenei koncertje
Május 25. szerda 18 óra
A világ tíz legjobb zenekara között számon tartott Budapesti Fesztiválzenekar a kezdetektől a lehető legigényesebb muzsikát és a közösség sokoldalú
szolgálatát tűzte ki célul. Innovatív koncertjeik világszerte híresek, melyek
közül Aranykor című produkciójukat hozzák el városunkba.
Lehel Film – Színház galéria

Fenntarthatósági napok

Május 26–29. csütörtök–vasárnap
Hagyományteremtő rendezvény számos programmal, többek között informatív előadásokkal, a hulladékfeldolgozás folyamatának megtekintésével,
egész napos interaktív programokkal és közös szemétszedéssel.
Több helyszínen

Vizi alk almatlanságok versenye

Május 28. szombat 10 óra
Pattanjatok be velünk a fenntarthatóság vitorlásába, de előbb szorgos matrózhoz
illően fabrikáljatok egyet! Készítsetek hulladékból olyan „járművet”, ami kön�nyedén fennmarad a vízen, és induljatok el vele egy őrült versenyen a Zagyván!
Ifjúsági Ház

Jászsági R etró Fesztivál

Május 28. szombat 16 óra
Többek között: Kerozin, Ámokfutók, Ufó, Aminál Cannibals, HappyGang
Szabadtéri Színpad

Gyermeknapi vigasságok

Május 29. vasárnap 11 óra
A gyermekeket várják koncertekkel, bábelőadással, táncjátékkal és kreatív
kézműves, játékos foglalkozásokkal!
Margit-sziget

A hónapműtárgya

Június 1. szerda 17 óra
Június hónap műtárgyaként Soós Andrea képző- és iparművész Bartók című
alkotását ajánlják az érdeklődők figyelmébe. A festményt bemutatja alkotója, a
művészel kapcsolatos sajtóhírekből Metykó Béla helytörténeti kutató válogat.
Szikra Galéria

20 éves a Viganó – jubileumi gálaműsor

Június 3. péntek 17 óra
A Viganó Alapfokú Művészeti Iskola 20 éves Jubileumi Gálaműsora és
a 2021-22-es tanév záró rendezvénye. Az Árendás és a Kis Árendás Táncegyüttes, a Barkóca Gyermek Néptáncegyüttes, a Galagonya Táncegyüttes
is fellép, a kísérőzenekar a Zagyva Banda lesz.
Szabadtéri Színpad

„I dőtlen értékek ” - a Jászság Népi E gyüttes
50 éves jubileumi műsor a

Június 4. szombat 19:30
A gálaműsorban közreműködnek a Jászság Népi Együttes egykori és jelenlegi táncosai, zenészei, a Zagyva Banda, a BaHorKa, a Dűvő zenekar, a Jászberényi Hagyományőrző Együttes, Csík János és Kunos Tamás. A családok táncában különböző generációk jelenítik meg miként száll a tradíció apáról fiúra, anyáról leányra.
Szabadtéri Színpad
Ha itt szeretné látni programját, hívja: Demeter Gábor 70/214-9164
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Több mint ezren a „jubileumi” Hajta túrán RoomLi három napon át
 Folytatás az 1. oldalról
Így a valójában harmincadik rendezés
egy bizonytalan időszakban, 2021 őszén
megvolt, de jubileumi körítést nem kapott. Szerencsére 2022-ben végre nem
volt akadálya a májusi rendezésnek és a
pályázat is sikeres volt, így lehetett végre
hagyományos idejében megtartani, az
ugyan már 31., de ennek ellenére jubileuminak nevezett túrákat.
A támogatásnak köszönhetően a résztvevőknek nem kellett nevezési díjat fizetni,
ingyen indulhattak a túrák valamelyikén,
mindehhez csak egy online regisztrációra
volt szükség. Örvendetesen sokan választották hétvégi programnak a Hajta túrát,
családok, baráti társaságok, munkahelyi
közösségek indultak élményeket szerezni,
a harsogóan zöldbe öltözött természetbe.
Az indulás és érkezés helye ez alkalommal
átkerült a hűtős strandra, ahol az üzemeltető Lehel Termálfürdő Kft. ideális körülményeket kínált, sőt a túrák teljesítőinek
biztosította a medencék használatát, kipihenni a gyaloglás fáradalmait. Az elmúlt
években szokásosan választható három
táv mellett, most egy negyedik is került,
melyen egy jubileumi, 50 km-es túrára lehetett indulni. Legnépszerűbbnek persze
a rövidebb távok bizonyultak, a Zagyva
menti sétatúra 10 km-es útvonala a folyó
háborítatlan ártéri erdőiben és rétjein tett
egy kört, a Zagyva – Bán hegy 16 kilométerén az egykor patinás szőlőtermelő

vidék eperfákkal szegélyezett présházas
dűlőútjait járhatták be. A kerekudvari
kápolna szomszédságában elterülő árnyas
réten, ismét várta a túrázókat az inni-enni valót kínáló COOP frissítő pont, ahol
mindig jó pihenni egy keveset. A túrák
utóbbi éveiben legkapósabb frissítő étek,
a Konkoly féle abárolt szalonna, ez alkalommal is sláger volt népszerűségéből mit
sem vesztett, a Sütőház Kft. kenyerére
kockázva az utolsó falatig elfogyott frissítő
pontokon és a célban is. A túrák eredetileg leghosszabb, a Zagyva - Hajta 28 kmes távját is sokan választották, ami most
új utakra vitt. A Hajta mocsár természetvédelmi terület szélén, egy új madármegfigyelő kilátótorony épült, amit alig
valamivel a túra előtt készült el, így ennek
bemutatását, érintését, mindenképpen
az útvonalba kellett illeszteni. A Hajta
egy részén áttekergő táv népszerű pontja
volt ismét, a szervezők által Hajta szívének hívott, autentikus Nagy-Király tanya,
nyugalmat árasztó miliőjében elücsörögni, élvezve a vendéglátók gondoskodását.
Az 50 km-es megmérettetésre ugyan
csak maroknyian vállalkoztak, de szinte
valamennyien teljesítették a gyaloglást,
bejárva a Hajta után Újerdő, Tötevény
és Homok, valóban homokos, végtelenül
hosszúnak tűnő dűlőutjait. Útjuk során
érintették a Sisa művésztelep erdőben
megbúvó, romantikus épület együttesét
és elhaladtak az egykori Hajta túrákon,

hajdanán még ellenőrző pontnak helyet
adó, Homoki kápolna mellett is.
E „jubileumi” alkalmat a szervezők
futóeseménnyel színesítették. A hos�szú távú terepfutás kedvelőinek szerettek
volna egy nem mindennapi lehetőséget
kínálni versengésre, vagy a tájegységek
futó tempóban való bejárására. A 28 és az
50 km-en induló mezőny a túrázók előtt,
már 8 órakor elrajtolt. A futók remek
élményekkel telve, teljesítve vállalt távját
érkezett célba, ahol a leggyorsabb teljesítőket nemenként kupával is jutalmazták.
A túra távok megtétele, legyalogolása után az induló pontra visszaérkezők
mind-mind remek hangulatról, kellemes
élményeikről számoltak be, és szívélyesen
köszönték az élményt a szervezőknek. A
Hajta túrák történetének eddigi legnagyobb teljesítő létszáma került az esemény
krónikájába, több mint ezer résztvevő vette át a teljesítésért járó egyedi oklevelet és
az új hajtai kilátó képével díszített kitűzőt.
Az igen sikeresen lezajlott „jubileumi”
gyalogos Hajta túrák méltó folytatása volt
az egykori alapító Faragó László, Laci bácsi szellemi hagyatékának és remek kikapcsolódást, tartalmas szabadidős programot jelentett sokaknak. A lelkes szervezők
elárulták, több terv is forog a fejükben a
jövőre nézve, ezek közül egyik, minden
túra útvonal kivitele a Hajtában, hogy az
indulók valamennyien a valóban a Hajta
vidékén túrázhassanak.
demeter

• Állásbörze melléklet •
A J.V.V. Nonprofit Zrt.

állást hirdet

• kisgépkezelő
• állatgondozó
• segédmunkás

munkakörökbe.

Jelentkezni a 06/20-567-6566
telefonszámon hétköznap,
illetve a munkaugy@vvzrt.hu
email címen lehet.

 Folytatás az 1. oldalról
A központi része az eseményeknek a
roomLi előtti terület és a főtéri szervizút lesz, annak teljes hosszában, illetve a
zenei programok, koncertek helyszínét
Főnix műhelyház udvarán rendezik be.
Újdonság a roomLi pódium, melynek
környezetében kifejezetten helyi termékek és termelőket kívánnak kiállítani,
koncentrálva az egyediségre, kreativitásra és a helyi termékekre.
A műsorok sorában, lehetőséget
adnak olyan kisebb fellépőknek, ahol
jászsági kötödéseket lehet felfedezni, így
a helyi értékeket is megmutatják, egy
széles palettán.
Góg Zoltán, a fesztivál legfőbb attrakcióit, a könnyűzenei nagykoncertek
fellépőit mutatta be, melyek valószínűsíthetően a legtöbb érdeklődőt vonzanak. Három kiemelt zenei esemény
lesz a három napon, a pénteken a 30Y,
szombaton a Pál Utcai Fiúk alternatív
rock együttesek, vasárnap, a saját stílusát speedfolk freak-punknak nevező
Bohemian Betyars fog koncertet adni. A

fesztivál ez a része lesz az, ami belépőhöz
kötött, de sok más koncert, foglalkozás,
játékok, színpadi előadások, ingyenesen
lesznek látogathatók. A koncertekre napijegyeket értékesítenek, de elérhető lesz
háromnapos fesztivál bérlet is.
Ismét lesz kreatív piac, melynek fókuszában a helyi és a környékbeli kézművesek lesznek – jelentette ki Járomi
Cintia. Az érdeklődés igen élénk az
egyedi termékeket, szolgáltatásokat kínálók részéről, számuk az elmúlt évihez
képest valószínűsíthetően megduplázódik és így igazi vásári forgatag részese lehet a fesztiválozó. Temérdek, gyermekek
érdeklődésére számító program készül,
közülük a legérdekesebbek lehetnek a
Conselve parkban felépülő cukorka falva és a roomLiget, mely tele lesz izgalmas alkotó és meseprogramokkal.
A roomLi csapata felhívta a figyelmet, az Open RoomLi elindított
facebook oldalára, ahol a fesztivál minden részletéről folyamatosan adnak tájékoztatás, az érdeklődő közönségnek.
duka

Megemlékezés Tőtevény háborús áldozatairól
2022. május 29-én délután 4 órai kezdettel emlékezünk
a tőtevényi emlékműnél – Erdei Vendégház – a helyi áldozatokra.

• ház melléklet •
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

Fenyő Fűrészáru
Lambéria hajópadló
Több fajta szén, fabrikett,
tűzifa kapható.
Építőanyagok, betoncserepek,
térháló, vasanyag.
26 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.

AUTOMATA
ÖNTÖZŐRENDSZEREK
Tervezés, kivitelezés,
kertépítés
Tel.: +36-30/3496-096
www.villtrend.hu

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

J á s z b e r é ny

5100 Jászberény
Szelei út 9407 HRSZ
06 57 410-031
06 30 488-6575
06 30 337-2924
E-mail: tuttibau@invitel.hu

csoport

Apróhirdetés
A Sebestyén Kft. jászberényi üzleteibe bolti eladói munkatársait keresi.
06-30/945-3995.
A Sebestyén Kft. gépkocsi vezető munkatársát keresi, áruterítői munkára,
hajnali kezdéssel. 06-30/945-3995.

Partner Szigeti Kft.

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

Vas, lemez, akkumulátor 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

www.jku.hu
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Almatermésűek tűzelhalásos betegsége
A kórokozó az alma birs körtegyümölcsfákon kívül fertőzi a vadon termő galagonyát, berkenyét és egyes disz bokrokat,
mint pld. madárbirs vagy a japánbirs a
betegség a nevét úgy kapta, hogy elhalással, hajtásszáradással járó tünetek okozta
perzselés. Az ország éghajlati és időjárási
viszonyai nagyon kedvezőek a betegség
terjedésére. A vegetációsorán először a
virágok fertőződnek azok megbarnulnak
vagy megfeketednek, a terméskezdemény nem hull le, fonnyad, mumifikálódik, de az ágakon marad. A leglátványosabb tünet, amikor még nem fásodott
hajtásvégek pásztorbotszerűen meghajlanak a levelek pedig megbarnulva nem
hullának le. A vegetációmásodik felére
gallyakon, ágakon, törzsön is a fertőzés
helyén besüppedt lilás kéregelhalások és
fekélyes sebek keletkeznek. A tűzelhalás
baktériumai elsősorban az ágak sebeiben, de rügyekben is áttelelnek. Virágzás idején fertőződnek meg a virágok és
a hajtások. A kórokozó terjedhet széllel,
szaporítóanyaggal esővel, a rovarokkal,
virágporral. Jelentős a terjedés viharral
kísért jégeső esetén. Legfogékonyabb
almafajták, a jonatán, idarad, golden,
gála, de nagyon érzékeny a körte és a
birs is. A betegség járványszerű, ha a hőmérséklet több napon meghaladja a 18

C a csapadék pedig 2,5 mm és páradús
a levegő. A tűzelhalás ellen is leghatásosabb védekezés a megelőzés. Kerülni kell
a túlzott nitrogén műtrágyázást, nagyon
fontos a gyümölcsfák szakszerű metszése és az optimális koronakialakítás, de a
vízhajtások eltávolítása is. Fontos a betegség korai felismerése a sziromhullást
követően, amikor már a megbarnult,
megfeketedett virágzat és a hajtásvégek is
látszanak, különösen szembetűnőek ezeket a tünetmentes részig el kell távolítani
és megsemmisíteni. Milyen vegyszeres
védekezés lehetséges a tűzelhalás ellen?
Réztartalmú vegyszerek valamelyikével
lemosásszerűen rügyfakadáskor kell permetezni. Piros bimbós állapottól már a
perzselés veszélye miatt csak pld. Aliette
használható fel. Almatermés viaszréteg
kialakulás után már általában a hajtásnövekedés lezárulását követően Cuproxat
fw kellő védelmet nyújt és még a varasodás ellen is jó. A permetezést megelőző
jelleggel az első tünetek megjelenése előtt
célszerű elkezdeni, mert ekkor a legkedvezőbb a biológiai hatás és a legkisebb a
rézterhelés. Jó tudni, hogy a tűzelhalás
a csonthéjas gyümölcsfákat nem fertőzi,
így például a meggyfát sem.
Szegedi Szilveszter
növényvédő szakmérnök

Megemlékezés dr. Czettler Jenőről

7. oldal

„Határtalanul!” – nagyboldogosok erdélyi útja
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
által támogatott „Határtalanul!” program keretén belül nyert pályázatot a
Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, Kéttannyelvű Általános
Iskola és Gimnázium 8. évfolyama. Az
erdélyi utazáson a három osztály 69 tanulója és 7 pedagógus vett részt 2022.
április 4-8. között.
Az öt nap tartalmasan és élményekben
gazdagon telt el. Az első nap reggel 5 órakor indult útnak a két autóbusz Erdélybe.
Az első helyszín Nagyváradon volt, ahol
a Székesegyházat, a Kanonok-sort tekintettük meg, majd rövid ismertetőt hallhattunk Szent Lászlóról.
A következő állomás Bözödújfalu
volt, ahol a falurombolás első példáját
láthattuk. Az elárasztott falu történetének megismerése után, a kialakított kopjafa faluban az iskolát jelképező kopjafára
szalagunkat rákötöttük és a magyar himnuszt elénekeltük. Ezt követően a szálláshelyünkre, Szovátára érkeztünk meg.
A második nap első programjaként egy különleges látvány fogadott
minket Parajdon, a Sóbányában, majd
Segesváron részletes, érdekes városnézésben volt részünk. A nap további részében ellátogattunk Farkaslakára is, ahol
Tamási Áron – a székelység legnagyobb
írója – sírjánál rövid megemlékezést tartottunk, majd elhelyeztük a koszorúnkat.
A napi program a Korondon található híres népművészeti vásárral zárult.

Harmadik napunk Gyimesbükkön, az ezeréves határnál kezdődött.
Meghallgattuk Deáky András őszinte
és szívbe markoló előadását. Ezután
a kápolna mellett tartottunk egy szép
műsort, és elhelyeztük koszorúnkat,
majd átsétáltunk a „Hit kapuja” alatt
és elolvastuk a kopjafák fontos üzenetét. Megnéztük az ezeréves határ egyik
meghatározó épületét, a 30-as vasúti
őrházat, illetve felkapaszkodtunk a
Rákóczi-vár romjához. Lélegzetelállító
vidék tárult elénk, nehéz volt elképzelni, hogy a történelmi Magyarország
határán állunk. Ezután a csíksomlyói
kegytemplomban gyönyörködhettünk,
melynek látványa nagyon megható volt
számunkra, hisz ez a hely a magyarság
egyik legnagyobb, legismertebb zarándokhelye.

A negyedik nap Erdély leggyönyörűbb természeti szépségeit néztük meg.
A szurdokvölgyben található Békásszoros mindenkit lenyűgözött, sétánk
alatt közvetlenül felnézhettünk a sziklaóriásokra. Ezt követően megnéztük a
Gyilkos-tavat, ami egyedülálló, páratlan szépségű természeti jelenség.
Az utolsó napon az úton hazafelé
megnéztük Torockó jellegzetes műemlékházait, a torockói múzeumot és a Székelykő hatalmas sziklabércét.
A kiránduláson szerzett élmények, a
látvány, a kulturális örökségek, a székely
emberek alázatossága mindenkiben mély
nyomot hagytak, sokáig emlékezni fogunk erre az utazásra. Köszönettel tartozunk mindenkinek, akik lehetővé tették
számunkra az utazást!
Ilonkáné Baranyi Zsuzsanna

Ady látogatása Nézz egy szebb jövő elé!

A Jászok Egyesületének elnöke felidézte
dr. Czettler Jenő, életútját, pályájának
főbb állomásait. Az elődszervezet, a Jászok Egyesülete Budapesten 25 éven keresztül fogta össze és támogatta a fővárosba került jászsági fiatalokat. 1950-ben a
már 71 éves tudóst az ÁVH koholt vádak
alapján letartóztatta, és az Andrássy út
60-ba hurcolta. 1951-ben 12 év börtönbüntetésre és teljes vagyonelkobzásra ítélték, de tisztázatlan körülmények között a
váci börtönkórházban 1953-ban meghalt,

és a 301-es parcella egyik jeltelen sírjába
került. Fia és családja 1992-ben Tápióság községben a családi kriptában római
katolikus szertartás szerint helyezte végső
nyugalomra.
A jászárokszállási születésű egyetemi
tanár emlékét szülővárosában emlékoszlop őrzi. 2014-ben, hogy az Országgyűlés május 6-át Nemzeti Jászkun Emléknappá nyilvánította, amikor a jászkun
hármas kerület, a Jászság, a Kiskunság
és a Nagykunság önmegváltására emlékezünk. Azóta a Jászságban is tartanak
megemlékezéseket, de a Jászok Egyesülete már 1991 óta az emléktábla előtt
ünnepel, és emlékezik vissza dr. Czettler
Jenőre, és mindarra, amit ő jelentett.
Válogatott művei a Jászságért Alapítvány kiadásában is megjelentek.
A megemlékezés a régi magyar himnusz, a Boldogasszony Anyánk közös
eléneklésével zárult.
Bognár Mária

Emlékezés

Emlékezés

A jászkun önmegváltás emléknapján,
május 6-án a Jászok Egyesülete idén
is megemlékezett dr. Czettler Jenőről a budapesti Andrássy út 83-85.
előtt. Az egyesület elődjét létrehozó
akadémikus, országgyűlési képviselő
volt lakóházán a tisztelgés koszorúját
dr. Dobos László elnök és Gosztony
Ernő elnökségi tag helyezte el.

Farkas Istvánné

Olajos Józsefné

születésének 100. és halálának
6. évfordulójára

születésének 80. és halálának
37. évfordulójára

Gutai Margit

„Csak az hal meg,
akit elfelejtenek,
örökké él, akit
nagyon szeretnek.”
Szerető családod

Farkas Margit

„Az élet elmúlik,
de az emlékek élnek,
s míg élünk,
nem feledünk Téged.”
Szerető családod

Ady csárdása címmel A költészet tánca,
a tánc költészete! jegyében készített egy
alkotó közösség verses, zenés, táncos
színpadi darabot, melynek bemutatóját
május 14-én délután tartották a Lehel
Film – Színházban. A XX. század egyik
legjelentősebb magyar költője 1913 október 11-én érkezett meg Jászberénybe,
a vasútállomásra. A Jászkunság című
folyóiratban, 1956-ban jelent meg egy
írás, Emlékezetes látogatások: Ady Endre Jászberényben címmel. Ezen cikkben
leírt történet adta az ötletet Kocsán
László művészeti vezetőnek, egy hagyományőrző műsor megvalósítására. A egy
órás darabban Ady verseivel, tánccal,
nótákkal és népzenével tisztelegtek költészetének nagysága előtt, a Jászsági hagyományoknál maradva. A műsorban
közreműködtek a Jászberényi Hagyományőrző Együttes, a Tarsoly zenekar,
a Jászberényi Színjátékos Társaság tagjai,
és Molnár László színművész, aki átéléssel szavalta Ady verseit.
dg

Jubileumok jegyében
Három kerek évforduló is kötődik
ebben az esztendőben a Jászság Népi
Együtteshez, melyekből kettőt grandiózus gálaműsorokkal ünnepelnek.
A népi együttes 50 éves, a Viganó
Alapfokú Művészeti Iskola 20 éves és
a Csángó Fesztivál sora a 30. rendezéséhez érkezett. A Viganó, június 3-án,
a Szabadtéri Színpadon tart jubileumi
és egyben évzáró gálát. A műsorban
fellép,a Kis Árendás, a Galagonya és
a Barkóca , valamint az Árendás, zenei
kíséretet a Zagyva Banda húzza. „Időtlen értékek” címmel láthatja a közönség Jászság Népi Együttes fél évszázados jubileumát ünneplő gálaműsorát
június 4-én, szintén a Szabadtérin. A
múlt, jelen és jövő találkozását mutatjuk be a produkcióban, az együttes egykori és jelenlegi táncosai. A fellépők
között szerepel a BaHorKa, a Jászberényi Hagyományőrző Együttes, a Dűvő
zenekar és a Zagyva Banda. 
dg

A Jászberényi Campuson működő Roma Szakkollégium szervezésében szakpolitikai előadást tartott Langerné Victor Katalin helyettes államtitkár as�szony a társadalmi felzárkózásról, valamint Batyi Róbert Pál a SziRom Szimfonikus Roma Zenekar alapítója ismertette életútját.

Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Jászberényi Campusán működő
Roma Szakkollégium szervezésében
2022. 05. 02-án a „Nézz egy szebb jövő
elé!” című programon vehettek részt a
társadalmi felzárkózás iránt érdeklődők.
A programot Karkus Dóra 3. évfolyamos tanító szakos hallgató nyitotta meg
egy igazán megindító verssel, amely a
cigányság jellemző tulajdonságait érzékeltette. Ezt követően Dr. Varró Bernadett főigazgató asszony köszöntette a
vendégeket, aki beszédében kifejtette a
hagyomány és az érték fontosságát mai
gyorsan változó világunkban.
Fő előadónk Langerné Victor Katalin, a Belügyminisztérium társadalmi
felzárkózásért felelős helyettes államtitkára volt, aki rendkívül inspiráló és
érdekfeszítő előadást tartott. Kiemelte
azt, hogy milyen lényeges az egyenlő
bánásmód, és mennyire szükséges a
megbélyegzés elkerülése. Hangsúlyozta,
hogy a felzárkózás ügye az elmúlt évtizedben mennyit lépett előre már csak
azzal is, hogy a felzárkózás a romák
esetében nem csak “roma ügyként” ke-

rült meghatározásra, hanem, ahogyan
ő maga is fogalmazott, egyenlő félként
kezelik a roma polgárokat. Valamint
kiemelte a tanodák fontos szerepét is,
amely számunkra, pedagógus jelölteknek, igazán motiválóan hatott.
Helyettes Államtitkár Asszony
előadása után, a „Sikeres roma életút”
program keretén belül Batyi Róbert
Pál, a Belügyminisztérium társadalmi
felzárkóztatásért felelős államtitkár sajtó és protokollosa, és egyben a SziRom
Szimfonikus Roma Zenekar alapítója
ismertette kalandos életpályáját, amely
példaként szolgálhat sokak számára.
Programunk zárásaként Tóth Mariann a Jászberényi Campuson működő
Roma Szakkollégium mentora mutatta
be előadásában a szakkollégium munkásságát, feladatkörét és célkitűzését,
majd egy sokatmondó idézettel zárta
a műsort, amely arra tanít bennünket, hogy bármely úton elindulhatunk
és bármit elérhetünk az életben, csak
akarnunk kell azt.
Farkas Dominika Adrienn
4. évfolyamos tanító szakos hallgató

8. oldal

2022. május 19.

www.jku.hu

Tisztelt Olvasóink!
A Jászkürt Újság következő lapszáma

Szépen csillogó ezüst

június 2-án jelenik meg.

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

05. 19.

csütörtök

26°C | 4°C
Forrás: idokep.hu

05. 20. péntek

31 °C | 8°C

05. 21. szombat

32 °C | 17°C

05. 22. vasárnap

28 °C | 14°C

05. 23. hétfő

28 °C | 13°C

05. 24. kedd

28 °C | 15°C

05. 25. szerda

27 °C | 14°C

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
május 19. csütörtök
PatikaPluss (Tesco)
Tel.: 506-930
május 20. péntek
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly út 14.
Tel.: 405-667
május 21. szombat
PatikaPluss (Tesco)
május 22. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
május 23. hétfőn
Thököly Gyógyszertár
május 24. kedd
Szentháromság Patika
Lehel vezér tér 16.
Tel.: 502-635
május 25. szerda
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth L. út 92.
Tel.: 411-368

május 26. csütörtök
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út 10.
Tel.: 410-834
május 27. péntek
PatikaPluss (Tesco)
május 28. szombat
Kossuth Gyógyszertár
május 29. vasárnap
Szentháromság Patika
május 30. hétfő
Thököly Gyógyszertár
május 31. kedd
Thököly Gyógyszertár
június 1. szerda
Szentháromság Patika
június 2. csütörtök
Kossuth Gyógyszertár
június 3. péntek
Mérleg Gyógyszertár

Orvosi ügyelet
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.

Bár az NKA Pécs ellen megvívott,
sikeres elődöntőt követően bíztunk
az újabb sikerben, a bajnoki finálé
megnyerésében is, az nem sikerült.
A férfi kosárlabda NB I/B piros csoportjának alapszakaszgyőztese, a Bp.
Honvéd SE ellen nem volt igazán
győzelmi esélyünk, de ebben külső
körülmények is közrejátszottak.
A döntő első mérkőzésén talán a szezon
leggyengébb játékát produkálta csapatunk és mindössze 55 dobott pontig jutott. Ez pedig kevésnek bizonyult, Bár
a piros-fehérek sem brillíroztak, de 64
pontot szerezve nyerték meg a találkozót.
A párharc második mérkőzésén egy
szoros első félidő után (45-41), már
56-44-re is vezettünk a harmadik negyedben, amikor érthetetlen játékvezetői ítéletek visszahozták a meccsbe
ellenfelünket. Harminc percnyi játék
után 62-62 volt az állás, ám a játékrész
végén csapatunk elveszítette vezetőedzőjét, aki joggal kifogásolt ugyan számos ítéletet, megkapta második technikaiját és kiállították. A fővárosiak
viszont éltek a lehetőséggel és 91-81-re
ezt a találkozót is behúzták.

A kedd (május 17.) esti harmadik
mérkőzés tétje már a bajnoki cím volt
a házigazdák számára. A Ludovika
Arénában lejátszott találkozón ismét
szorosan alakult az első félidő (36-34).
A folytatásban is rendre a házigazdáknál volt az előny, akik ezúttal sem panaszkodhattak a hazai pálya előnyének
elmaradásáról. A mieink küzdöttek,
de fontos pillanatokban rendre hibáztak, s így nem tudtak fordítani. A Bp.
Honvéd 78-72-re nyerte meg a találkozót, s ezzel 3-0-ra a bajnoki címért
folyó párharc győztese is a fővárosi
alakulat lett.
Nekünk pedig maradt a szépen
csillogó ezüst. Mert az bizony szépen
csillog, főleg annak ismeretében, hogy
a tavalyi kiesést követően nulláról
kellett új csapatot építeni a dr. Csiki
Zoltán vezette egyesületnek. Sikerült
megnyerni a remek edzőt, Földi Sándort, számos fiatal és néhány tapasztalt
magyar játékost igazolni, s belőlük a
szezon végére egy igazán szerethető csapatot gyúrni. Egy olyan csapatot, amelyikért érdemes volt mérkőzésekre járni,
még idegenbe is.
Szép volt fiúk! Hajrá JKSE!

Bennmaradt a JVT az NB I-ben

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.

mb. főszerkesztő: Szántai Tibor
Telefon: 06-20/283-7930, e-mail: esztibor@gmail.com
Munkatárs: Demeter Gábor | Tördelés: Boommédia Kft.
Szerkesztőség: Jászberény, Bercsényi út 1/A. (Ifjúsági Ház),
E-mail: berenyiujsag@gmail.com | Hirdetések: 06-30/651-1098
Lakossági hirdetések felvétele az újságba e-mailben és telefonon a megjelenés hetében
hétfőn 16 óráig, személyesen szerkesztőségünkben csütörtökönként 8 és 16 óra között.
A hirdetések képi- és szöveges tartalmáért a hirdető felelős!
Kiadó: Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. Felelős kiadó: Horgosi Zsolt vezérigazgató
Nyomda: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse
Terjesztés:Tuti-Peso Kft. Tel.: 06-57/501-480
Megjelenik kéthetente 11.500 példányban.

Labdarúgás
Az elmúlt két hétben lejátszott bajnoki
találkozókon is folytatódott a Jászberényi FC elképesztő tavaszi vesszőfutása.
Az együttes az őszi szezont záró 20. forduló után 35-30-as gólkülönbséggel,
32 megszerzett ponttal a 7. helyen állt
az NB III Keleti-csoportjában.
Ekkor még senki nem gondolhatott
arra, hogy két fordulóval a 2021-2022es szezon zárása előtt a gárda az utolsó
bennmaradó helyen szerénykedik. Márpedig ez történt a tavaszi 16 lejátszott
bajnoki mérkőzésen. írd és mondd,
mindössze 3 (4) pont megszerzésére volt
képes a csapat. A 8 rúgott gólra 33 alkalommal válaszoltak az ellenfelek.
Legutóbb a Sényő-CARNIFEX
SE vitte el a három bajnoki pontot a
Jászberényi Városi Stadionból (0-2), de
szerencsére már csak két mérkőzés van
hátra, s így kiesni nem tud az együttes.
A 37. fordulóban, május 22-én, a
JFC az SBTC vendégeként lép pályára,
majd a 38. fordulóban a DVTK II. csapatát fogadják. Hogy a tavaszi nyeretlenség marad-e vagy nem. nem tudni. Az
viszont biztos, hogy példa nélküli ez a tavasz, melyet jobb lesz mielőbb elfelejteni.

Sakk
Az Ifjúsági házban került megrendezésre, május 7-én, szombaton, a Bajnok
Sakkiskola szervezésében, a Jászberényi Bajnok Kupa sakkverseny, ahol
száz gyermek mérhette össze tudását.
A szép számú induló fele volt jászberényi óvodás és iskolás. Jászberényen
kívül a jászság számos településéről
érkeztek tanítványok és az ország különböző területéről is megtisztelték a
versenyünket: Budapest, Debrecen,
Hatvan, Szolnok, Báránd, Kunhegyes,
Jánoshida, Vác. A svájci rendszerű versenyen remek lehetőség adódott Merk
Attila Csaba és Inges Zénó helyi sakkedzők számára, hogy éles helyzetben is
lássák az új tehetségeket és a régebbi
tanítványoknak pedig ideális lehetőség
volt gyakorolni a következő hónapokban rájuk váró megmérettetésekre.

Jégkorong

A női röplabda NB I 5-8. helyéért
rendezett rájátszás utolsó fordulójában a Jászberényi VT csapata 3-0-ra
legyőzte a Kispest SE együttesét, s
ezzel a hatodik, biztos bennmaradást
jelentő helyen zárta a szezont. Mindehhez elengedhetetlen volt, hogy
Sándor Renáta és Bleicher Nóra személyében két rutinos játékos ismét
csatasorba állt, s kisegítette a fiatalokból álló gárdát.
JVT – Kispest SE 3-0 (23, 22, 16)
A kispestiek elleni mérkőzés első
két játszmája izgalmasra sikeredett, s
csak a végjátékban kerekedtek felül a
mieink. A harmadik szettre már megtört a fővárosiak ellenállása, s azt kön�nyebben nyerték lányaink.
A forduló másik mérkőzésén a
CoreComm-VESC 3-1-re győzte le a
DSZC Eötvös DSE együttesét.
A női röplabda NB I 5-8. helyéért folyó rájátszás végeredménye:
5. CoreComm-VESC 
(15-9) 16
6. Jászberény VT 
(16-7) 13
7. Kispest SE 
(10-10) 11
8. DSZC Eötvös DSE 
(3-18) 2

Az ötödik és hatodik helyezett csapatok a következő szezonban is az
NB I-ben játszhatnak. A 7. helyezett
osztályozón biztosíthatja még helyét
ugyanitt, míg a nyolcadik helyezett
kiesett az NB I-ből.

Bár a jeges szezon alig ért véget, a Lehel
HC vezetősége és szakmai stábja már
jövőbeli terveit fogalmazta meg a május 16-án délután tartott sajtótájékoztatón, a jégcsarnok melletti székházukban, ahol bejelentették a LEHEL HC
Jégkorong Nonprofit Kft. megalapítását. A gazdasági társaság mellett működik egy alapítvány is, ami így komplex
szervezeti egységet alkot.
A sajtótájékoztatóról szóló tudósításunkat bővebben a BerényCafé oldalunkon (jku.hu) olvashatják.

