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Életműdíj
Május 20-án, pénteken délután közgyűlést tartott a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség, ahol újabb négy
évre Kósa Lajost választották a szervezet elnökének.

A közgyűlés utolsó napirendi pontja volt az új elnökség megválasztása. A
grémium tagja lett a korábbi sikeres
jászberényi rövidpályás gyorskorcsolyázó, Darázs Péter is.
A közgyűlésen átadták a Magyar
Országos Korcsolyázó Szövetség életműdíjait. A díjazottak között volt
Belovai József (fotónkon), a jászberényi rövidpályás gyorskorcsolyázók vezetőedzője is, aki több évtizede végez
eredményes munkát. Számos válogatott versenyző került ki a kezei alól, s
az általa felkészített fiatalok a legutóbbi szezonban is nagyon sok szép eredményt értek el.
Belovai Józsefnek az életműdíjához,
Darázs Péternek az elnökségi tagsághoz olvasóink nevében is gratulálunk.
Kívánunk mindkét sportvezetőnek további eredményes, sikeres munkát!

Amire még nem volt példa:
nem fogadták el a zárszámadást
Jászberény Városi Önkormányzat soros, májusi ülésén – miután Pócs János országgyűlési képviselő és Borbás
Zoltán, a JNSZ Megyei Közgyűlés alelnöke válaszolt a felmerült kérdésekre – megkezdődött a napirendi pontok
tárgyalása. Ezek között volt a 2021. évi zárszámadás elfogadása is, amely végül nem történt meg, s így pár nappal
később, 26-án rendkívüli ülést hívott össze Budai Lóránt polgármester. Erre viszont csak a Közösen Jászberényért Egyesület hat képviselője ment el, s így határozatképtelen volt a testület. Május 30-án, hétfőn harmadszor
futottak neki a 2021. évi zárszámadásnak, amit a törvényi határidő lejárta előtt sem sikerült elfogadni.
Májusi soros ülés
A polgármester és az alpolgármester
két ülés közötti tájékoztatóját és az
átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztatót is elfogadta
a testület. Nem volt vita a 2021. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló tájékoztató
kapcsán sem. Elfogadták a Folklór
Kulturális Közalapítvány, a Hamza
Múzeum és Jász Galéria Közalapítvány és a testvérvárosi közalapítvány
2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámolókat is.
A 2021. évben megvalósult önkormányzati beruházásokról szóló beszámoló kapcsán sem volt különösebb
vita. Többen azon reményüket fejezték
ki, hogy az idei évben meghaladják
majd a fejlesztések a tavalyi esztendőben megvalósítottakat.

Döntöttek a képviselők a Szent
Ferenc Egyesített Szociális Intézmény
érdekképviseleti fórumának megalakításáról, meghatározták annak működésének szabályait és egy tagot delegáltak
is grémiumba. Az eredeti javaslattal
szemben Tamás Zoltán, a városfejlesztési bizottság elnöke által benyújtott
módosító javaslatot fogadták el, így
Bohárné Bathó Rozália lett a képviselő-testület delegáltja az érdekképviseleti fórumban.
A 2021. zárszámadás tárgyalásakor Tamás Zoltán, a Fidesz frakció
vezetője jelezte, ők annak elfogadását
nem támogatják. Mégpedig azért nem,
mert szeretnék az SZMSZ-t is módosítani, hogy a polgármesternek ne legyen olyan lehetősége, hogy egyedül
dönthessen többszáz millió forintos
költségvetési átcsoportosításról, ahogy

az a Malom-projekt támogatásának
visszafizetése kapcsán történt. Az előző
évi szárszámadás elfogadására a következő esztendő május 31-ig van úgy lehetősége az önkormányzatoknak, hogy
az ne járjon retorzióval. Amennyiben
a zárszámadást ezen határidőn belül
nem fogadják el úgy, a településnek
járó állami támogatások folyósítását
felfüggesztik. Mivel a testület nem fogadta el a zárszámadást, így várhatóan
május 31-ig egy rendkívüli ülésen kell
majd újra tárgyalni a képviselőknek ezt
a napirendi pontot.
Támogatta a testület az egykori hűtőgépgyári strandfürdő ingatlanának
üzleti vagyonná minősítését, amely az
előző ülésen ebben a tárgykörben hozott döntés (értékesítési szándék) folyománya volt.
Folytatás a 3. oldalon 
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Egymilliárd a Malom-projektre Fenntarthatósági napok
Rendhagyó módon kezdődött a Jászberény Városi Önkormányzat májusi,
soros ülése. A tanácskozás vendége
volt Pócs János országgyűlési képviselő és Borbás Zoltán, a Jász-NagykunSzolnok Megyei Közgyűlés alelnöke.
Mintegy másfél árán át őket kérdezhettek a berényi önkormányzat tagjai.
Ahogy az várható volt, az első téma a
Malom-projekt befejezésének kérdése
volt. Pócs János elöljáróban elmondta,
hogy ő már akkor figyelmeztette a városvezetést, amikor felmerült a kivitelezővel történő szerződés felmondásának
lehetősége.
– Már akkor elmondtam, hogy ez
nem jó lépés, mert az lesz a vége, hogy
vissza kell fizetni a támogatás összegét. A
városvezetés azonban úgy döntött, hogy
felbontja a szerződést. Ezt követően is
megkereshettek volna, hogy próbáljak
meg állami segítséget kérni a visszafizetés kapcsán, de nem tették. Én csak akkor tudok segíteni, ha kérik a közbenjárásomat és megfelelő információkat
kapok. A Dalkia-ügyhöz hasonlóan kellett volna eljárni, amikor jött is az állami
segítség – mondta Pócs János.
Borbás Zoltán azt a konstrukciót
vázolta fel, ami a megoldása lehet a Malom-projekt befejezésének. Mint mondta, a megyei közgyűlés 1 milliárd forint
erejéig tudná támogatni a beruházás
megvalósítását.
- Egy konzorciumot kellene létrehozni Jászberénnyel, melynek vezetője
a megye lenne. A tulajdonos Jászberény

maradna, s az üzemeltetés is a város feladata lenne. A támogatás mértéke 50%ban lenne mximálva, azaz, ha 1,5 milliárd forintba kerülne a projekt befejezése,
akkor a megye 750 millióval járulna
hozzá. Felmerült menet közben, hogy
az eredeti műszaki tartalmat is lehetne,
kellene változtatni. Ebben is partnerek
vagyunk – mondta Borbás Zoltán.
Arra a kérdésre, hogy sikeres egyeztetések után mikorra lehetne várni a
projekt lezárását, a megyei közgyűlés
alelnöke egy 2-2,5 éves határidőt fogalmazott meg.
Budai Lóránt polgármester kijelentette, hogy továbbra is nyitottak a megbeszélésekre, egyeztetésekre, s reményét
fejezte ki, hogy a korábbiaknál sikeresebb együttműködés esetén valóban befejeződik majd a Malom-projekt.
Dr. Gedei József négy kérdést tett
fel Pócs Jánosnak a jászberényi főiskola, a katonák földjének megszerzése, a
Hatvan – Jászberény – Szolnok főút
kétsávosítása és a jászberényi állatkórház kapcsán. Egyetértettek abban, hogy
Jászberénynek nagyon fontos, hogy legyen felsőoktatási intézménye. Ennek
érdekében már többször sikeresen jártak
el az állami és egyházi szerveknél is, derült ki Pócs János szavaiból. Abban sem
volt vita, hogy a campusnak meg kell
találni a helyét a felsőoktatás szervezetében. A Hatvan – Jászberény – Szolnok
főút kétsávosításában is egyetértettek,
hiszen ez további lehetőségeket biztosítana a Jászság gazdasági életének.
Folytatás a 2. oldalon 

A Jászkerület Nonprofit Kft. május 26-a és 29-e között rendezte meg váro
sunkban a Fenntarthatósági Napok Jászberény programsorozatát. A négy nap
során rendeztek előadásokat, az érdeklődők látogatást tehettek a Régió-Kom
Térségi Kommunális Szolgáltatónál, a Margit-szigeten egésznapos programot
rendeztek, és vasárnap szemétszedéssel zárták a rendezvényt.

Visszaadták a vizet a tájnak
A Fenntarthatósági Napok nyitó
rendezvényét tartották május 26-án
délután a Városi Könyvtár kamaratermében.
Az előadás a Hajta mocsár rehabilitációját, a vizes élőhely visszaállítása
érdekében végzett 2020. évi tájrekonstrukciós munkálatokat mutatta
be. A folyamatban részt vevő és a területen természetvédelmi őrszolgálatot (a
Duna–Ipoly Nemzeti Park keretében)
ellátó Németh András tartott érdekes,
informatív ismeretterjesztést.

A megvalósult projekt keretében
visszaadták a vizet a tájnak. A Hajtamenti vizes élőhelyek kiterjedése a 60as évek vízrendezését követően jelentősen lecsökkent. Ennek következtében
a környező nádasok és rétterületek kiszáradásnak indultak, a vízhez kötődő
élőlények területe pedig leszűkült.
A Hajta patak időszakos visszaduzzasztásával szabályozhatóvá vált a
víz megtartása a területen, és a kotrási munkálatokkal több hektáros nyílt
vizű tórendszert alakítottak ki.
Folytatás a 7. oldalon 
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Magyar Hősök Napja

Május utolsó vasárnapja a Magyar Hősök Napja. E napon szerte az országban
azokra a hősökre – katonákra és civilekre – emlékezünk, akik Szent István
óta a vérüket ontották, életüket kockáztatták vagy áldozták a hazáért.
Városunkban is megemlékezést és
koszorúzást tartottak, május 28-án,
szombaton este. A Szentkúti templom
ünnepi miséjét követően, a Szentkúti
téren álló II. Világháborús emlékműnél a Berényi Színjátékos Társaság

tagjai adtak, a háborús borzalmakat
átéltek írásaiból készített, zenével kísért, bensőséges műsort. A háborúban
elesettek, a szenvedők emléke előtt
koszorúzással fejezték ki tiszteletüket
a város vezetői, a pártok és civil szervezetek képviseletében megjelentek. Az
esemény, a Szentháromság téren, a hősi
halált halt jászkun huszárok emlékére
állított lovas szobornál folytatódott,
ahol szintén a hála virágaival fejezték
ki tiszteletüket a megjelent emlékezők.

Befejeződött a Vaspálya utca és környékének felújítása
Határidőre, május 31-re készre jelentette a kivitelező a beruházást, így
ezen a napon elindult a hivatalos
műszaki átadás átvételi folyamat a
teljes hosszában megújult Vaspálya
utcán, a Rákóczi út ide betorkolló
szakaszán, valamint a vasútállomás
előtt létesített új parkoló felületeken.
A most befejezett, már igen régóta
szükséges beruházás, második projekt
elemként valósult meg, látványosan
és színvonalas kivitelezésben. A vaspálya utca alatt húzódó infrastruktúra
teljesen megújult, maga az útfelület
rekonstrukciója is elkészült, ami magában foglalja a járdát és a zöld felületeket
is. A Rákóczi út szakasza a Sportpálya
utcától újjászületet és korszerű járdát is
kapott az egykori Dohánybeváltó oldalán. A vasútállomás előtt és mellett
található közterület új arcát mutatja,
a buszok közlekedése egyszerűsödött,
autóparkolók, bicikli tárolok, gyalogos
átkelőhelyek, napelemes kandeláberek
kerültek kialakításra és kihelyezésre. A

Egymilliárd a Malom-projektre
 Folytatás az 1. oldalról
A Katonák földje esetében az országgyűlési képviselő elmondta, hogy az
állam a város ajánlatára vár: milyen
ingatlant, földterületet tudna cserében
felajánlani. Dr. Gedei József szerint itt
valami más konstrukcióra lenne szükség, hiszen az önkormányzat híján van
szabad, elcserélhető ingatlanokban. Az
állatkórház ügyét pártolja Pócs János,
de ezzel kapcsolatban egyeztetnie kell,
hogy van-e jelenleg erre igénybe vehető
állami forrás.
Bobák Zsolt a neszűri kerékpárút
állapotának javítása érdekében emelt
szót. Pócs János jelezte a képviselőnek,
hogy ne a Jobbik országgyűlési képviselőihez forduljon ennek kapcsán, hanem hozzá.
Szó esett még az egykori hűtőgépgyári strand sorsáról is. Pócs János
ebben a kérdésben is hiányolta a megkeresést, Mint mondta, egy budapesti
embertől tudta meg, hogy mi az önkormányzat szándéka.
– Én támogatom a volt hűtőgépgyári strandfürdő felújítását akkor is,
ha azt az önkormányzat és akkor is, ha
azt esetleg vállalkozás, vállalkozó vállalja magára. Ám jó lett volna, ha erről
a kérdésről is előzetesen egyeztetett
volna velem a város vezetése – mondta
Pócs János.

Amint az várható volt, a Jász Expo
kontra Jászsági Gazdasági Napok kapcsán is véleményt formált a honatya,
miután Balogh Béla alpolgármester
megkérdezte, vállalja-e, hogy utóbbi
rendezvény fővédnöke lesz.
– A Jászság gazdasága nem bír el
néhány héten belül két hasonló, nagyszabású rendezvényt. Nincs is értelme
kettőt rendezni. Tavaly Jászapátiban
megrendeztük, miután Jászberény nem
vállalta azt. Egy 25 milliós rendezvény
volt, melyre jelentős állami támogatást
sikerült megszereznünk. Ehhez persze
kellett, hogy Varga Mihály pénzügyminiszter legyen a fővédnök és ő nyissa
meg a rendezvényt. Nem tudtam az
önök szándékairól, mert nem tájékoztattak. Én elengedem a Jász Expót,
nem lesz az idén. Önök rendezzék meg
a Jászsági Gazdasági Napokat, de annak én nem lehetek a fővédnöke. A
fővédnök az az országos vezető, aki támogatást tud hozni a lebonyolításhoz.
Sok sikert kívánok a rendezvényhez, de
ez legyen az önök felelőssége – mondta Pócs János. aki ennek kapcsán is az
egyeztetés hiányát hangsúlyozta.
Említésre méltó még a képviselővel
folytatott beszélgetésből, hogy Budai
Lóránt polgármester gratulált Pócs János ismételt választási sikeréhez.
Szántai Tibor

kálkodása, segítsége szükséges volt a
kivitelezés befejezéséhez
Szabó Tamás kifejtette, rendszeresen azt látják, hogy semmiféle egyeztetés, együttműködési szándék, partneri
viszony, kapcsolat nincs, a mostani városvezetés és testület relatív többségét
adó Fidesz frakció között és ugyanígy,
az országgyűlési képviselő felé sem.
Ezért a városvezető vonja le a konzekvenciákat, változtasson stílusán vagy
mondjon le. Szatmári Anikó elmondta, tudják plusz forrást igényelt ez a beruházás, ugyan így a piachoz, állatkerthez, buszpályaudvarhoz is szükséges
volt, és minden esetben megkaptuk a
kormány és megyei közgyűlés részéről
Bohárné Bathó Rozália arra hívta
fel a figyelmet, hogy a kivitelezés alatt
a forgalom a környező kis utcákba lett
terelve melyek burkolatai egyébként is
rossz állapotban voltak, ezek kijavítása,
felújítása is nagyon sürgős volna.
További részletek a sajtótájékoztatóról a BerényCafé online oldalunkon
(jku.hu) olvasható.

Szakmai fórum és beszélgetés a Klapkában
A Szolnoki SZC Klapka György
Technikum és Szakképző Iskola
életében már hagyomány, hogy
minden évben találkozóra, szakmai fórumra hívják támogatóikat,
együttműködő partnereiket, melyet vacsora és kötetlen beszélgetés
követ. Idén, május 20-án az iskola
Kossuth úti épületének tanéttermébe várták vendégeiket.

Vasárnap délután a város egyik külterületi részén, Tőtevényen járt Budai Lóránt
polgármester, ahol az önkormányzat nevében koszorút helyezett el a helyi hősök
és áldozatok nevét tartalmazó világháborús emlékmű lábánál. – Köszönet a szervezésért Katona Katalinnak és valamennyi segítőjének. Gratulálok a szűk körben
megtartott megemlékezéshez, a helyi közösség összetartásához további eredményes munkát és jó egészséget kívánok! – mondta a rendezvényről Budai Lóránt.

kivitelezőnek egy hónapja van a kisebb
hibák kijavítására, s azt követően hivatalosan is átadják majd a beruházást.
A város vezetői és a hivatal szakemberei bíznak abban, hogy sikerül megállapodásra jutni a MÁV illetékeseivel és a
vasútállomás viseletes, lehangoló épülete is új külsőt kaphat a közeli jövőben.
***
A témához kapcsolódva, másnapra,
június első napjára hirdetett sajtótájékoztatót a Fidesz frakció a megújult
vasútállomás előtti térre. A helyszínen
elhangzott, kíváncsiak voltak az elkészült beruházásra, és örömmel látják
esztétikus, kulturált kialakitását, és ez
úton is köszönik a kivitelezőnek és a
pályázat bonyolítóinak munkáját.
Tamás Zoltán a frakcióvezető megszólalásában kifogásolta, hogy a városvezetés részéről nem kaptak értesítést,
meghívást, a műszaki átadás-átvételi
eljárás megkezdését jelentő bejárása,
de ugyan így Pócs János országgyűlési
képviselő és a megyei közgyűlés képviselője sem. Pedig az utóbbiak mun-

A rendezvényre eljött a Szolnoki Szakképzési Centrum kancellárja, Hicsó
György és főigazgatója, Kalmár Andrea
is. A kancellár az új szakképzési lehetőségekről tájékoztatta az iskolával
kapcsolatban álló vállalkozások képviselőit. Tamás Zoltán, a Klapka igazgatója pedig a jelenlegi és a tervezett
képzésekről szólt.
– Iskolánk mintegy 80 céggel, vállalkozással áll kapcsolatban. Ők a gyakorlati képzésben is segítenek bennünket.
Most ugyan sokan nem tudtak eljönni
erre a találkozóra, de így is sem voltunk
kevesen – mondta érdeklődésünkre Tamás Zoltán, aki a tervezett és a jelenleg
is folyó képzésekről is szólt.
- Szeptembertől a felnőtt oktatás
keretében kereskedő, cukrász és asztalos képzés is kezdődik nálunk. Heti két
foglalkozás keretében, két év alatt lehet

végzettséget szerezni. Egyéves, intenzív
hegesztő képzést is indítunk, amely
heti három képzési napon át tart. Ezt
a képzést kísérleti jelleggel indítjuk.
Azt is fontos megjegyeznem, hogy a
felnőttoktatás ingyenes iskolai képzés –
mondta Tamás Zoltán.
A Klapkában a technikum 5 éves
képzést jelent és érettségit, valamint
szakmát ad (kereskedő, fodrász, autószerelő). A 3 éves képzés során szakmunkások kerülnek ki az iskolából
(asztalos, hegesztő, ipari gépész, gépi
forgácsoló, mezőgazdasági gépész, kőműves, festő, cukrász, szakács, pincér,
bolti eladó).

– A találkozó során partnereink
jelezték, hogy még több tanulót tudnának gyakorlatra fogadni, s végzett
szakmunkásból is több kellene számukra. Kérést is megfogalmaztak
felénk, miszerint szükségük lenne autófényezőkre, karosszéria lakatosokra
és szerszámkészítőkre is – tájékoztatta
szerkesztőségünket Tamás Zoltán.
A Klapka igazgatója azt is elmondta, hogy a szakmai találkozó keretében
bemutatták vendégeiknek a Kossuth
úton nem oly régen átadott új műhelyeket, majd a tanulók által készített
és felszolgált vacsorát fogyaszthatták el
partnereik. 
eszté

Köszönjük az önzetlenséget!
A tavalyi év nyarán egy Svájcban működő rehabilitációs klinika, a Reha
Rheinfelden munkatársa kereste fel
Budai Lórántot egy felajánlással kapcsolatban. Miért épp Jászberény jutott
eszébe a svájci intézmény dolgozójának? Hotorán Viktor, aki levelében a
támogatással kapcsolatban kereste fel
Jászberény polgármesterét, városunk
szülötte, de a sors úgy hozta, hogy
külföldön helyezkedett el. A családi
és rokoni kapcsolatok miatt azonban
gyakran látogat haza Jászberénybe és
figyelemmel kíséri a város fejlődését is.
A svájci Rehabilitációs Klinika új
bútorokat szerzett be és a régi – kb. 1215 éves - eszközeit leselejtezte. Mivel a
lecserélt eszközök korukhoz képest nagyon jó állapotban voltak, így a fiatalember azok elajándékozását vetette fel
a klinika igazgatóságának, akik támogatták az ötletet. A helyi gyökerekkel
rendelkező úriember első gondolata az
volt, hogy a Jászberény Városi Önkormányzat fenntartása alatt működő idő-

sek otthonának ajánlják fel az eszközök,
s ez az ötlete nyitott fülekre talált.
A Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény keretei között működő
idősek otthona nagy örömmel fogadta
az adomány felajánlását, városunk önkormányzata pedig vállalta az adomány
szállításának költségét.
Az előzetes egyeztetések után gyorsan elindult az adomány szállításának
megszervezése és 2021. augusztus 16án 25 db nagyon jó állapotú elektromos betegágy érkezett Svájcból.
Az egészségügyi intézmény és Jászberény kapcsolata itt még nem ért véget.
2022-ben további két adományt szállítottak hozzánk. 2022. február 10-én 10 db
elektromos betegágy, 24 db éjjeli szekrény,
6 db textiltároló szekrény és nagy men�nyiségű textília – ágyneműk, törölközők,
betegalátétek stb. – érkezett Svájcból ismét az idősek otthona részére. 2022. május 13-án pedig 23 db elektromos betegágyat, 18 db éjjeli szekrényt és textíliákat
kapott ajándékba az otthon.

A svájci Rehabilitációs Klinika felajánlásának köszönhetően az idősek
otthonában teljeskörűen lecserélhették
a régi és működésképtelen elektromos
betegágyakat és éjjeli szekrényeket. Az
adományba kapott ágyak jelentősen
hozzájárultak az idősotthon lakóinak
kényelméhez és a gondozók munkájához. A nagy mennyiségű adománynak
köszönhetően betegágyakat juttattak
el azoknak a jászberényi idős embereknek a lakásába, akik az intézmény
házi segítségnyújtás szolgáltatását veszik igénybe és otthoni gondozásukhoz
indokolt alkalmazni ezeket az ápolási
termékeket.
A Jászberény Városi Önkormányzat és a Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény hálásan köszöni a
svájci intézmény adományát, valamint
Hotorán Viktor segítségét! Továbbá
köszönet illeti a WTL Logisztikai Kft.
ügyvezetőjét, Gyöngyösi Imrét, aki segítséget és támogatást nyújtott mindhárom adomány szállításában!
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Amire még nem volt példa: nem
fogadták el a város zárszámadását
 Folytatás az 1. oldalról
Egyetértettek annak a pályázatnak a
támogatásában is, amelyet a Jászkerület Nonprofit Kft. kíván beadni a Csóri Sándor program keretében abból a
célból, hogy a Főnix Műhelyházban a
vizesblokkot felújítsák, belső nyílászárókat alakítsanak ki, asztalokat, székeket
szerezzenek be. Az elnyerhető támogatás összege 10 millió forint.
A Jászberényi Tűzoltók Közhasznú
Alapítványát 250 000 forintos támogatásban részesítették, melyet tűzoltóverseny megrendezésére használhat fel az
alapítvány.
A TOP+ Helyi Gazdaságfejlesztés
című pályázati felhívásra Jászberény
is jogosult pályázatot benyújtani. Az
Önkormányzat a B) Inkubátorházak
fejlesztése és C) Vidéki gazdaság üzleti
infrastrukturális hátterének támogatására főtevékenységekre kíván pályázni.
A pályázati támogatás felhasználásával
lehetőség nyílhat a Városi Piac további fejlesztésére (pl: hűtőház kialakítása,
Electrolux játszótér helyén új parkoló
létesítése, a vásárcsarnok előtti parkoló terület fejlesztése, stb.), továbbá
az Interreg Central Europe program
CE1491–STIMULART projekt tovább
gondolása kapcsán a kulturális és kreatív
gazdasági szerepelők számára inkubációs terek és műhelyek kialakítására az
Eördögh-házban. Az önkormányzati
pályázat 500 millió forintos fejlesztésre
szól, s a képviselők támogatták annak
beadását.
A TOP+ Helyi- és kistérségi turizmusfejlesztés címen kiírt pályázati felhívásra Jászberény is jelentkezik, mégpedig egy 400 milliós keretösszeget
szeretne a város elnyerni a Jász Honvéd
Kaszinó felújítására, akadálymentesítésére és környezetének megújítására.
A testület támogatta a pályázaton való
részt vételt.
Határozatképtelen rendkívüli ülés
Május 26-ára hívott össze rendkívüli
testületi ülést Budai Lóránt polgármester, melyen két napirendi pontot kívánt
megvitatni. A 2021. évi zárszámadás
mellett a ’48-as oszlop felújítását célzó
pályázat beadásáról is dönthettek volna
a képviselők. Ez a rendkívüli ülés nagyon rövidre sikeredett, hiszen csak a
Közösen Jászberényért Egyesület képviselői jelentek meg a városháza nagytermében, a Fidesz frakció tagjai, valamint
dr. Gedei József és Dobrán Gyula viszont nem jöttek el, s így határozatképtelenség miatt az ülést a megnyitását
követően azonnal be is kellett zárnia a
polgármesternek.
Harmadszorra sem fogadták el a zárszámadást
A május 30-i rendkívüli testületi ülés az
SZMSZ-ben meghatározottak szerint
lett összehívva, s azon a 15 testületi tag
közül 14 jelent meg. Azaz, a képviselőtestület határozatképes volt, de formabontó módon kezdődött, egy polgármesteri bejelentéssel.
- A napokban kaptam értesítést egy
büntetőügy állásáról. A Tiszafüredi Járási Ügyészség tájékoztatása szerint a Jászberényi Városi Önkormányzat sérelmére
2018 és 2019-évben elkövetett nagyobb
vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés
büntette miatt a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Rendőrfőkapitányságon indult
bűnügyben az ügyészég 2022. május
23-án vádiratot nyújtott be a bírósághoz dr. Szabó Tamás képviselő, volt
polgármesterrel szemben – mondta
Budai Lóránt, aki jelezte, amennyiben

új információkat kap az üggyel kapcsolatban, akkor arról a testület tagjait és a
város lakóit is tájékoztatni fogja.
A napirend elfogadásakor Tamás
Zoltán, a Fidesz frakció vezetője azt kérte, hogy az első és harmadik napirendi
pontot cseréljék meg. Ezt a testület elfogadta, így a testület előbb egy pályázat
beadásáról döntött, s a zárszámadás maradt az ülés végére.
A pályázat révén lehetőség nyílhat
a Jászberény, Negyvennyolcasok terén
(6348 hrsz.) található 48-as oszlop felújítására (Restaurálás elbontással, új
betonalapra helyezéssel, saválló acélcsapok beépítésével, tisztítás, konzerválás,
esztétikai helyreállítás, márványlapok
cseréje, az oszloptalp cseréje, betűfestés
és hidrofobizálás.) A pályázaton maximum 3 millió forint nyerhető el, s a
jászberényi anyag ezt célozta meg. A rekonstrukció teljes összege 8 millió, azaz
az önkormányzatnak 5 millió forint
saját erőt kell biztosítani. A pályázat beadását egyhangúlag támogatták.
– A napokban a Fidesz frakció három
tagjával több kérdésben is egyeztettem,
a javaslataik közül egyet be is fogadtam.
Így került önök elé az az előterjesztés,
amely korlátozza a polgármester eddig
meglévő teljes szabadságát a kiemelt
költségvetési előirányzatok átcsoportosítása terén – mondta Budai Lóránt.
A képviselő-testület 10 igen és 4 tartózkodás mellett elfogadta, hogy a polgármester csak 50 millió forint határig
csoportosíthat át kiemelt költségvetési
előirányzatokat.
A harmadik napirend a város 2021.
évi zárszámadása volt. Ennek tárgyalása előtt Tamás Zoltán a Fidesz frakció
vezetője 5 percet kért a polgármestertől,
hogy a frakcióval egyeztethessen. Miután ez megtörtént, s folytatódott az ülés,
amolyan süketek párbeszéde kezdődött.
Mindkét oldal mondta a magáét, s így
esély sem volt arra, hogy bármilyen
megegyezés születhessen.
– Önök azt ígérték, amikor egyeztettünk, hogy elfogadják a zárszámadást,
de nem ezt tették – mondta Budai Lóránt. A Fidesz frakció pedig azokat a
polgármesteri döntéseket kritizálta, melyeket a Malom-projekt kapcsán hozott
Budai Lóránt úgy, hogy nem egyeztetett a testülettel. Utaltak a 800 milliós

támogatás visszafizetésére, melyet még
30 milliós kamat kifizetése is követte,
valamint a kivitelezőnek kifizettet 300
millió is szóba került.
Dr. Szabó Tamás jelezte a polgármesternek, hogy a Fidesz frakció kész a
8. igen szavazatot biztosítani a zárszámadás elfogadásához, ő pedig szerezze
meg a hiányzó 7. szavazatot a DK vagy
a Mi Hazánk képviselőjétől.
Dobrán Gyula (Mi Hazánk) kijelentette, hogy ő nem szavazza meg a
zárszámadást, s ezt követően dr. Gedei
József (DK) is ezt jelentette be. A volt
alpolgármester kifejtette, hogy nem ért
egyet a polgármester pénzügyi politikájával, s így azt nem is tudja támogatni.
Balogh Béla alpolgármester arra
kérte a zárszámadást korábban el nem
fogadókat, hogy változtassák meg döntésüket.
– Értsék meg, hogy nem velem tolnak ki, ha nem fogadják el a zárszámadást, hanem a várossal – mondta Budai
Lóránt polgármester.
– Ön a polgármester, az ön felelőssége, hogy a döntésekhez a többséget
biztosítsa. Ha erre nem képes, akkor le
kell mondania, s majd jön olyan, aki ezt
meg tudja valósítani – jelentette ki Tamás Zoltán.
A vita végén Bethlendy Béla névszerinti szavazásra tett javaslatot, melyet
elfogadott a testület.
A 2021. évi jászberényi zárszámadásról szóló szavazás során
• igennel szavazott: Budai Lóránt,
Balogh Béla, Bozsik Ferenc, Bobák
Zsolt, Bethlendy Béla, Skultéti József
és Bódis Béla,
• nemmel szavazott: Dobrán Gyula és
dr. Gedei József
• a tartózkodás gombot nyomta meg
Tamás Zoltán, dr. Szabó Tamás, Szatmári Anikó, Nagy András, Bohárné
Bathó Rozália.
Ez pedig azt jelentette, hogy nem
lett meg a 8 igen a zárszámadás elfogadásához, azaz a rendszerváltás óta, az
önkormányzatiság több mint három
évtizede alatt először fordult elő, hogy
Jászberénynek nincs elfogadott zárszámadása. Ez pedig azzal jár, hogy az állami
normatívák támogatása a város számára
felfüggesztésre kerül.
Szántai Tibor

3. oldal

Városházi hírek
Budai Lóránt polgármester Facebook oldalán több, sokakat érintő és érdeklő kérdésben adott új információkat. Ezek közül a legfontosabbakat gyűjtöttük össze.

Két évvel ezelőtt felújítottuk a Riszner sétány útburkolatát, a Margit-sziget bejáratától egészen a Szabadtéri Színpadig. Ide helyezünk most ki három darab betonkockát, mely az átmenő gépkocsiforgalmat ugyan megakadályozza, de a gyalogos- és kerékpáros forgalmat nem zavarja. A betonkockák között a kerekesszékkel
történő áthaladás természetesen biztosított lesz. Kérem és köszönöm a lakosság
megértését!

Ami az utóbbi évekig legfeljebb Bécsben, Berlinben és néhány nyugat-európai városban volt elképzelhető, az mára Jászberényben is kézzelfoghatóvá vált. Belvárosi
séta közben megpihenve, a buszra vagy épp a következő megbeszélésre (órára)
várva immár két helyszínen is feltölthetik telefonjaikat. Egy nyertes pályázatnak
köszönhetően ugyanis a Margit-szigeten és a Szentháromság téren is USB portokkal felszerelt, wifi hotspotként működő napelemes okospadokat telepítetettünk (a
környezet rendezése mindkét esetben folyamatban van). A beruházás értéke 4.8
millió forint, használják egészséggel és felelősséggel.

Dr. Gedei József sajtóközleménye
Dr. Gedei József, a DK önkormányzati képviselője az alábbi sajtónyilatkozatot juttatta el szerkesztőségünkbe a zárszámadás kapcsán hozott döntéséről, melyet változtatás nélkül közlünk:
Ismét elbukott Budai Lóránt jászberényi polgármester 2021. évi zárszámadása.
Pontosabban mondva az a zárszámadás, amit formálisan a jegyző, ténylegesen
Balogh Béla alpolgármester tett elé. A zárszámadás Jászberény Városi Önkormányzat elmúlt évi gazdálkodásáról szól, amelynek biztonságáért a képviselőtestület, vagyis minden képviselő, szabályszerűségéért pedig a polgármester felel.
A polgármesternek a gazdálkodás előkészítésében és végrehajtásában kiemelkedő szerepe és felelőssége van annál is inkább, mert ő irányítja a polgármesteri
hivatalt. Minden ’szál’ a kezében fut(hatna) össze. A gazdálkodás az a hatáskör,
ahol a polgármester pénz- és költségvetési politikája megvalósulhat – ha van neki
ilyen - azzal a megszorítással, hogy a képviselő-testület döntéseit figyelembe kell
vennie. Finoman szólva, a figyelembe vétel és az együttműködés nem a városvezetés erőssége, még ha azt sokszor hangoztatják is.
A polgármester gazdálkodására, képviselőként ismét nemet mondtam, mert
az nem szolgálja Jászberény gazdálkodásának biztonságát és nézetem szerint nem
is szabályszerű. Erről szóló érveimet az alpolgármesteri tisztségről történő lemondásomban, 2021 decemberében részleteztem, miután halk megszólalásaimat figyelmen kívül hagyta, ellenőrzési kötelezettségét nem teljesítette.
A zárszámadás bukásának nem oka, hanem következménye, hogy a képviselő-testület azt nem szavazta meg. A zárszámadás bukásának oka nyilvánvalóan
az, hogy a városvezetés gazdálkodása a képviselők többsége szerint nem szolgálja
Jászberény biztonságos működését és szabályszerűsége aggályos. Márpedig ez esetben csakis egy helyes és felelős válasz adható a zárszámadásra: a nem.

Az elmúlt időszakban napvilágot látott néhány olyan információ, melyek a külföldi - többnyire ukrán - munkavállalók által elkövetett garázdaságról szóltak. Ezek
leginkább a piac környékére és a Zagyva-sétányra koncentrálódó cselekmények
voltak, melyek közül a hangoskodás és az italozás mellett néhány verekedésről
szóló hír borzolta fel leginkább a jászberényiek kedélyeit.
A problémát nem kisebbítve, úgy gondolom, hogy a megoldáshoz vezető úthoz első lépésként a helyzet pontos ismerete vezet. Éppen ezért a mai napra egy
egyeztető megbeszélést hívtam össze, melyre a Jászberényi Rendőrkapitányság és
a Jászberényi Közterület-felügyelet képviselőit, a közbiztonsági tanácsnokot, valamint a Hivatal szakemberei hívtam. Számos hasznos információval lettem gazdagabb és jónéhány konkrét lépésről is egyeztettünk a mai tanácskozáson, melyek
kézzel fogható eredményeit – bízom benne – hamarosan sokan fogják tapasztalni.
A rendőrség részéről ismét elhangzott az a határozott kérés, miszerint, ha valaki törvénytelenséget, szabálytalanságot tapasztal, félelemkeltő magatartással találkozik, vagy bármilyen egyéb rendellenességgel szembesül, azonnal hívja a 112
segélyhívószámot. Utólag szinte lehetetlen az intézkedés, pedig a rend fenntartása
elsősorban ezzel, nem pedig a hangulatkeltéssel szavatolható.
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A Jászberényi
V.V. Nonprofit Zrt.

állást hirdet

takarító

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

A Jászberényi Állatés Növénykert

A Jászberényi Termálfürdő

állást hirdet

gyógytornász

munkakörbe.

gyógymasszőr

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

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.

felvételt hirdet

A Jászberényi
V.V. Nonprofit Zrt.

Az állások betöltésének
feltétele gyógytornász
és gyógymasszőri
végzettség megléte.

állást hirdet
• szobafestő
• kőműves
• B-kategóriás
kisgépkezelő
• segédmunkás
munkakörökbe.

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

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

és

állások betöltésére.

A Jászberényi
V.V. Nonprofit Zrt.

állást hirdet

parkgondozó
munkakörbe.

Jelentkezni a 06/20-567-6566
telefonszámon munkaidőben,
illetve a munkaugy@vvzrt.hu
email címen lehet.
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Süveges István kapja 2022-ben a Jászságért Díjat
„A Jászságért” Alapítvány Kuratóriuma megállapítja, hogy a harmincegyedik alkalommal kiírt Jászságért
Díjra kilenc személyre érkezett javaslat. A kuratórium köszönetet mond
a javaslattevőknek.
A kuratórium a 2022. évi Jászságért
Díjat, s a vele járó 1.000.000 forint
elismerést Süveges István főszékesegyházi kanonok, főesperes, kecskeméti
kerületi esperes, főszentszéki kötelékvédő, lajosmizsei plébános részére
ítéli oda, a jászsági hagyományok Duna-Tisza közi megőrzéséért végzett
sokoldalú, példaértékű tevékenysége
elismeréseként.
Süveges István római katolikus
plébános 1951-ben Szegeden született,
kiskunfélegyházi jász család harmadik
gyermekeként. Tanulmányait Kiskunfélegyházán, Kecskeméten, Szegeden
és Budapesten folytatta. 1974-ben
szentelték pappá Vácon. Dömsöd és
Felsőgöd után, 1994-ben
lett Lajosmizse plébánosa. A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye médiabizottságának elnöke. Kiváló orgánumú előadó. Évtizedek óta a Jászok
Egyesülete tagja.

A mai Duna-Tisza közi város, Lajosmizse határát egykor, 1745-ben, a
jászkun redemptio (önmegváltás) idején jászsági parasztpolgárok váltották
meg. A terület Jászberény legelő pusztája lett, a település jász gyökerei innen
erednek. Itt áll az egyházmegye legnagyobb, hétezer főt befogadó temploma,
melyet a hitet megtartó, kitelepülő jász
ősök emeltek. A templomot pompás
virágoskert övezi.
Ez az Isten háza ma újra eredeti
szépségében ragyog. Értékét emeli, hogy Süveges atya jász gyökerei és
jász hagyományok iránti elkötelezett-

sége, páratlan technikai felkészültsége
a jász értékek tárházává tette. A Lehel
kürtje és a Redemptio okirata másolatának elhelyezése, a Szent Vendel-díj,
a saját szövegezésű Jászok éneke, a
májusi redemptiós megemlékezések, a
termény-hálaadás ünnepe, a plébánia
információ gazdag honlapja - közel három évtizedes plébánosi szolgálatának
eredményei. A történelmi- és zarándok
emlékhellyé emelkedett plébániatemplom kincseit lelkes vezetéssel mutatja
be az érdeklőknek Süveges atya. A hívek áldozatkészsége mellett, a világi segítők és a szépszámú ifjú ministráns is
támaszai a város plébánosának.
Süveges István atya kapcsolata harmonikus a település és a megye világi
elöljáróival is.
Süveges István atya cselekvő, áldozatkész munkássága példaértékű, s
a Duna-Tisza közén is gyarapítja a
Jászság hírnevét. Életútja, a Jászság érdekében is végzett közösségi szolgálata
méltóvá teszi személyét a Jászságért Díj
elnyerésére.
A 2022. évi Jászságért Díjat 2022.
június 25-én, Jánoshidán, az elszármazott és otthon élő jászok 26. világtalálkozóján adják át.

Ifjú táncosaink szegedi sikerei

5. oldal

Kulturális mozaik
20 éves a Viganó

Június 3. péntek 17 óra
A Viganó Alapfokú Művészeti Iskola 20 éves jubileumi gálaműsora és a
2021/2022-es tanév záró rendezvénye. A fellépők között láthatja a közönség a Kis Árendás és Galagonya Táncegyütteseket, a Barkóca Gyermek
Néptáncegyüttest, valamint a már ifjúsági korosztályt képviselő Árendást,
a zenei kíséretet a Zagyva Banda húzza. Az ünnepi estén bemutatkoznak
a művészeti iskola népzenész és népi énekes tanítványai, valamint Jászság
más településein működő, de az intézményhez kapcsolódó tánccsoportok
is. Az együttesek mellett, a tehetséggondozás jegyében, szólóban és párban
is szerephez jutnak az ifjú néptáncosok.
Székely Mihály Szabadtéri Színpad

I dőtlen értékek – 50 éves a JNE

Június 4. szombat 19:30
A félszáz éves Jászság Népi Együttes jubileumi gálaműsora. A múlt, jelen
és jövő találkozását mutatják be a produkcióban, melyben közreműködnek
a Jászság Népi Együttes egykori és jelenlegi táncosai, zenészei. A fellépők
között szerepel a BaHorKa Társulat, a Jászberényi Hagyományőrző Együttes, zenél a Dűvő zenekar és a Zagyva Banda, valamint Csík János és Kunos
Tamás, a Csík Zenekar tagjai is közreműködnek a programban.
Székely Mihály Szabadtéri Színpad

13. Köny ves C sütörtök

Június 9. csütörtök 9 óra
A 93. Ünnepi Könyvhét alkalmából és annak köszöntésére készül a már
hagyományos könyves rendezvény. A megnyitó során az LVG kiskórusa
adja meg az alaphangot az egész napos irodalmi programra, melyben többek között rovásírás, kézműveskedés és élőszavas mesélés, könyvturkáló,
papírfonás és irodalmi vetélkedő is helyet kapott. A megbocsátás napja
is ekkor válik esedékessé: az időben vissza nem hozott könyvek díja most
csupán egy csokoládé.
A mozi előtti tér (eső esetén Főnix Műhelyház)

Jó, akkor mesélek…

Június 9. csütörtök 18 óra
Kepes András vetítéssel színesített előadása, az író az általa oly kedvelt történetmesélés témájához nyúl. A tőle megszokott éleslátással válogat, élete
és munkája során szerzett élményeiből, utazásaiból, különleges, meghatározó emberi találkozásaiból.
Lehel Film – Színház

IX. S örmulatság

Június 10. péntek 17 óra
Csapolt sörök, sörkülönlegességek, alkoholos és mentes koktélok, kenyérlángos, sörperec. 20:30-tól Gáspár Laci, 21 órától DJ Fáczán.
Coop Áruház átriuma

2. Vittorio Jano Jótékonysági Emléktalálkozó

A Viganó Alapfokú Művészeti Iskola Facebook oldalán osztotta meg a hírt, miszerint a Galagonya és a Barkóca
Gyermektáncegyüttesek Szegeden, a XXX. Országos Gyermek Néptáncfesztiválon vettek részt és remekül szerepeltek.
A Galagonya Táncegyüttes eredményei:
Kiemelt Arany Minősítés: „Nékünk
örömet adjon” – Moldovai táncok
Arany Minősítés: „Táncok a csángáló
székelyektől” – bukovinai táncok
Koreográfusok: Kuli Orsolya és Nagy
Valter

Barkóca Táncegyüttes eredményei:
Kiemelt Arany Minősítés:
„Jánosköszöntés Szilágyságban” – szilágysági táncok
Arany Minősítés: „Ez a lábam, ez, ez,
ez…” – somogyi táncok
Koreográfusok: Dudás Dániel és
Mosóczi Lívia

A fiatalokat a fesztiválon két felnőtt
táncos – Pozsonyi Dorka és Födi Petra
– is segítette.
A talpalávalót a Tázló Zenekar, valamint Nagy Albert és zenekara biztosította.
A táncosoknak és a koreográfusoknak olvasóink nevében is gratulálunk.

N osztályosok sportnapja a Lehelben
A Lehel Vezér Gimnáziumban 30 esztendeje indult a nyolcosztályos tagozat,
s erre a jubileumra emlékező sorozat
részeként rendeztek sportnapot a Szántai kertben május 21-én. Először a jelenleg is a Lehelbe járó nyolcosztályos
diákok egy játékos vetélkedő keretében
teljesítettek hét állomást nyolcfős csapatokban. A tréfás-sportos feladatokat
láthatóan nagyon élvezték a résztvevők.
Az ő programjuk eredményhirdetéssel
és pizzázással zárult. Ezután következett
az öregdiákok kosártornája. Jó hangulatú, de hajtós meccseket játszottak a
csapatok. A pizzából az idősebb nemzedéknek is jutott, amivel pótolhatták az
elégetett kalóriákat. A résztvevők egyértelmű igényüket fejezték ki az évenkénti
ismétlésre.

Június 11. Szombat 10 óra
Az elmúlt évben nagyon jól sikerült a rendezvény es a szervezők nagy ös�szegű magánadományt adtak át az EGYMI iskola autizmussal és down
szindrómával élő gyermekei számára. Ezen a sikeren felbuzdulva újra János
Viktor - Vittorio Jano Emléktalálkozó immár második alkalommal. Azzal,
nemes céllal, hogy szeretnének az olaszautós és a veterán járműves közösségekkel összefogva újra fényt hozni a fogyatékkal élő gyermekek életébe.
Margit-sziget
Ha itt szeretné látni programját, hívja: Demeter Gábor 70/214-9164

Szentháromság napi búcsú
Homok, június 12.
Program:
6:45

gyalogos zarándoklat
a Főtemplomtól

Termelői méz
• propolisz
• méhpempő

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

10:45 a helyi aktuális ismeretek
közlése

3 kg felett Ingyenes kiszállítás
Jászberény területén!

11:00 ünnepi szentmise

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 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

6. oldal

2022. június 2.

www.jku.hu

Szakértők segítségével a lakásvásárlásnál is
a B e lvárosi könnyebb megtenni a következő lépést

Stran dfü rdő
a pünkösdi hosszú hétvégén is vár!

Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 9:00–19:00, hétvégén 9:00–20:00
Reggeli úszás: kedd, szerda és csütörtök 6:00–8:00

Sajtóközlemény
A MAGICS HOLDING Zrt. modern üzleti és termelési kihívásokhoz
való alkalmazkodását segítő fejlesztések Jászberényben

2022/05/18

A MAG ICS HOLDING Automatikus Adatbevitelű Ipari Informatikai
Rendszerek Zrt. a Széchenyi Terv Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív Program Plusz keretében 123,99 millió forint vissza nem
térítendő támogatást nyert technológiafejlesztésre, termelőkapacitásainak és gyártási hatékonyságának növelésére. A projekt célja,
hogy a korszerű termelőeszközök beszerzésével optimális ráfordítás
mellett valósuljon meg a gyártókapacitások bővítése és a szolgáltatások minőségének javítása.
A Jászberényben megvalósuló GINOP_PLUSZ-1.2.1-21-2021-01967 projekt célja 5 darab új termelőeszköz beszerzése, melyek a cég jelenlegi
gyártástechnológiai folyamataihoz különböző pontokon csatlakoznak. A
technológiai láncban betöltött szerepüket tekintve az új termelőeszközök
az alábbi módon kapcsolódnak a gyártási tevékenységekhez:
- Mark Andy nyomdagép (1 db): a folyamatosan növekvő megrendelésállomány miatt bővítésre szorul a vállalkozás nyomtatási kapacitása. A
választást nagyban segítette, hogy a cégnél működő előző generációs
Mark Andy nyomdagép az elmúlt 10 évben üzembiztosan működött és
kiváló minőségű termékeket állított elő.
- áttekercselő gép (1 db): a gyártástechnológiából adódóan a nyomdagépek végterméke még félkész termék, amit nem lehet a vevőknek ilyen
kiszerelésben kiszállítani. Ehhez egy köztes gép beiktatása szükséges,
ez az áttekercselő gép. Az új gép telepítésével kapacitásbővülés és technológiai korszerűsítés valósul meg, valamint az áttekercselt termékek
esetében minőségjavulás is elérhető.
- kompresszor (1 db): az új kompresszor biztosítja a technológiai fejlesztésekhez elengedhetetlenül szükséges levegőigényt, emellett energiahatékonyságával és alacsony karbantartási igényével hozzájárul a
környezetvédelmi szempontok érvényesüléséhez.
- Zebra címkenyomtató (2 db): a két darab Zebra ZT510 digitális thermo-transzfer címkenyomtató beszerzését indokolja, hogy megnövekedett a minőségi címkék iránti vevői igény. A kiválasztott címkenyomtató 300 dpi-s fejfelbontással rendelkezik és lehetővé teszi apró, finom
grafikák kiváló minőségű nyomtatását.
A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében, 123,99 millió forint
vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével valósul meg.
További információ kérhető:
Jakab Zoltán
kereskedelmi igazgató, sajtóreferens
Tel.: +36 30 383 0523
E-mail: jakab.zoltan@magics.hu

Fül-, orr-, gégészeti
magánrendelés

Dr. Kovács Ildikó
fül- orr- gégegyógyász szakorvos

adjunktus
Dr. Tóth Zoltán szülész-nőgyógyász

• 5D UH vizsgálatok • Általános nőgyógyászati szűrések
• Laborvizsgálatok • Terhesgondozás • DOWN szűrés
• Fájdalommentes intim plasztika
Bejelentkezés előre egyeztetett időpontban!

www.4dszolnok.hu

Szolnok, Szapáry út 31. 1/1. Tel.: 20/273-81-31

Rendelési idő:

Hétfő és csütörtök 17-18 óráig
Időpont egyeztetés szükséges.

Jászberény, Rákóczi út 76.
Tel.: 06-30/236-8446

KÖZPONTI PORSZÍVÓ-RENDSZER
Kényelmes
használat
Csendes üzem
Hatékony takarítás
Porszívógép akció!
Tel.: +36-30/3496-096
www.villtrend.hu

A lakásvásárlás, egy fontos lépés az életünkben, ami hosszú távra szól. Legyen
szó lakásról, vagy családi házról, számos tényezőt kell figyelembe venni, melyek közül az egyik legfontosabb, hogy miből vásároljuk meg a kiválasztott
ingatlant. Jelenlegi információk szerint, év végéig az állami támogatások egy
része megszűnik, ezért annak, aki most vásárol ingatlant, érdemes ezzel is
számolnia. Az OTP Csoport szakértői már a lakáskereséstől kezdve segítenek
az ügyfeleknek megtalálni a legjobb megoldást.
Évnyerő hitel
Az otthonteremtés soha nem könnyű
feladat, mert jelentős kiadással jár, ráadásul a kiszemelt ingatlan megvásárlása csak az első lépés utána is vannak
még felmerülő költségek. Május 16-tól
az OTP Bank elsők között vezet be a
lakáshitelpiacon türelmi idős terméket.
Az Évnyerő Lakáshitelek 12 hónap türelmi időt biztosítanak az ügyfeleknek.
A futamidő első évében csak kamatot
fizetnek az ügyfelek, így a felszabaduló
törlesztőrészlet különbséget a lakásvásárláshoz és költözéshez kapcsolódó
egyéb kiadásokra fordíthatják. A konstrukció használt vagy új lakás vásárlásra,
bővítésre és építésre is igényelhető.
„Az OTP Bank folyamatosan figyeli
az ügyfelek igényeinek változását, hogy
innovatív megoldásokat és széleskörű
termékportfóliót biztosítson számukra.
A türelmi idő bevezetésével egy olyan
megoldást kínálunk ügyfeleinknek,
ami segíti őket lakáscéljaik megvalósításában és egyszerűbbé teszi számukra
a kezdeti időszakot – mondta Hoffer
Gábor az OTP Bank jászberényi Fiókvezetője
CSOK és falusi CSOK
A piacon számos támogatás érhető
el a lakásvásárláshoz. Az egyik ilyen
termék a Családi Otthonteremtési
Kedvezmény (CSOK), ami egy vissza
nem térítendő állami támogatás. Ez azt
jelenti, hogy az ügyfeleknek nem kell
visszafizetniük a támogatást, ha teljesítik a szerződés feltételeit. A maximális
támogatás 10 millió forint lehet. Új lakás vásárlás vagy építés esetén lehet 10
millió a támogatás (3 gyermek esetén),
a használt lakásvásárlásra ettől alacsonyabb összegű a támogatás (3 gyermek
esetén 2,2 millió, 4 gyermeknél pedig
2,75 millió).
Ha egy csendesebb, kisebb településen képzeljük el az életünket,
érdemes megnézni, hogy igénybe vehetjük-e a Falusi CSOK-ot. A támogatást a jogszabályban meghatározott
úgynevezett preferált kistelepüléseken
lehet igénybe venni, korszerűsítésre,
bővítésre vagy használt lakás vásárlással
egybekötött korszerűsítésre, bővítésre. Utóbbi esetben a lakás vásárlására
megállapított összege nem haladhatja
meg a támogatás 50%-át. A támogatás
legfeljebb 10 millió Ft lehet.
A több gyermekes családok vagy
gyermeket vállaló házasok a támogatás
mellé, maximum 15 millió forint 3%os fix kamatozású hitelt is igénybe vehetnek. Az igénybe vehető hitel összege
függ a gyermekek számától és a hitel
céljától.
Otthonfelújítási hitel
Ha már megvan az otthonunk, az
otthonfelújítási támogatás segítségével
lehetőségünk van arra, hogy a felújítási
költségek legfeljebb 50%-át visszaigé-

Kihelyezett pénzügyi
fogyasztóvédelmi
tanácsadás
Jászberényben
Helye: Réz utca 1-3. C épület 1/5.

2022. június 9. 8:00–14:00.

nyeljük, ha megfelelünk a jogszabályi
feltételeknek. Az igényelhető maximum összeg 3 millió forint. Az igénylés egyik feltétele, hogy az igénylő(k)
lakóhelye egy éve a felújítandó ingatlanban legyen, kivéve, ha az ingatlant
egy éven belül vásárolták. Tehát ha
felújítandó használt lakás vásárlásban
gondolkodik az ifjú pár, nem kell megvárni az egy évet.
„A támogatás utólagos, ami azt jelenti, hogy a felújítás költségeit nekünk
kell megelőlegezni, majd a számlákat
be kell nyújtani az egyéb előírt dokumentumokkal, például a kivitelezővel
kötött vállalkozási szerződéssel együtt
a Magyar Államkincstárhoz. Ha a felújítás előfinanszírozása gondot jelent,
megoldást nyújthat az otthonfelújítási
hitel, amelynek maximális igényelhető
összege 6 millió forint. A hitelt akkor
tudjuk felvenni, ha jogosultak vagyunk
otthonteremtési támogatásra. Hitelfelvétel esetén az otthonfelújítási támogatást a MÁK közvetlenül a banknak
utalja át. Ezt az összeget a bank díjmentesen a hitel előtörlesztésére számolja el, így csökken a tőketartozás és
a havi törlesztőrészlet”-mondta Hoffer
Gábor az OTP Bank jászberényi fiókvezetője.
Babaváró
Amennyiben nincs meg a megfelelő
önerő a lakáshitel felvételhez, akkor
a Babaváró kölcsön jó megoldás lehet
a gyermekvállalás előtt álló házaspároknak. A felvehető kölcsön szabad
felhasználású, összege akár 10 millió
forint is lehet.

Fejlesztések a gyorsabb hitelezésért
Az OTP Bank legfrissebb kutatásából
kiderült, hogy az online ügyintézés
iránt is megnőtt az ügyfelek igénye, de
a lakáshitel felvétele esetén továbbra is
fontos a személyes találkozás¹. Az OTP
Bank mindkét ügyféligényre jól működő megoldást tud biztosítani. „Digitális fejlesztéseink eredményeként elsők
között vezettük be a hazai piacon a statisztikai értékbecslést. A szolgáltatásnak köszönhetően a lakáshitel igénylési
folyamat gyorsabb és költséghatékonyabb lehet az ügyfelek számára” – tette hozzá Hoffer Gábor az OTP Bank
jászberényi fiókvezetője.

A családi otthonteremtési kedvezmény, a többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott
támogatás. Az OTP Bank a kölcsönt a
Magyarország Kormánya által biztosított babaváró támogatással nyújtja.
Falusi CSOK + Hitel: THM 3,4%
CSOK + Hitel: THM 3,3–3,4%
Évnyerő Hitel: THM 3,3–10,9%
Otthonfelújítási Hitel: THM 3,2%
Babaváró Kölcsön:
• THM kamattámogatással: 0,4%
• THM kamattámogatás nélkül: 9,0%
A cikk megjelenését az OTP Bank
támogatta. A tájékoztatás nem teljes
körű és nem minősül ajánlattételnek.
A Bank a hitelbírálat és a kondíciók
módosításának jogát fenntartja, az
egyes feltételek a hitelbírálat eredményétől függően változhatnak. A THM
meghatározása az aktuális feltételek,
illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, értéke a feltételek változtatása esetén módosulhat.
Ingatlanfedezetű hitelek igénybevételéhez vagyonbiztosítási szerződés
megkötése vagy megléte szükséges a
fedezetül felajánlott ingatlanra. A
kölcsön fedezete ingatlanra bejegyzett
jelzálogjog. A THM értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát és nem
tartalmazza a vagyonbiztosítás díját.
A kölcsönt az OTP Jelzálogbank Zrt.
nyújtja, az OTP Bank Nyrt. közvetítőként jár el. További részletekről
kérjük, tájékozódjon az OTP Bank fiókjaiban és honlapján (www.otpbank.
hu) közzétett üzletszabályzatokból és
hirdetményekből.

Fontos határidők
A jelenleg hatályos jogszabályok szerint
egyes állami támogatások kivezetésre
kerülnek ebben az évben. Lakásvásárlás tervezésénél ezeket a határidőket is
érdemes szem előtt tartani.
• Falusi támogatások (CSOK és a hozzá kapcsolódó hitel, valamint az Áfa
visszaigénylés) 2022. június 30-áig
igényelhető.
• Babaváró Hitel 2022. december 31éig igényelhető.
• Otthonfelújítási támogatás 2022.
december 31-éig igényelhető.
• Lakásépítési áfa 2022. december 31éig igényelhető.
• Az újépítésű lakások vásárlása esetében az 5 százalékos áfa akkor alkalmazható, ha az építési engedélyt
2022. december 31-ig megszerezték ¹Az OTP Bank megbízásából, a Kantar
vagy az egyszerű bejelentést megtet- Hoffmann által készített reprezentatív
ték és az értékesítés 2026. december kvantitatív kutatás a lakásvásárlással
és hitelfelvétellel kapcsolatos döntési
31-ig megtörténik.
• Adó visszatérítés: saját építésnél a szempontokról. Mintanagyság: 701
27%-os áfatartalom maximum 5 fő, 18-59 év közötti magyarországi
millió forintig való visszaigénylése, lakosok, akik az elmúlt két évben jelilletve ill. a CSOK-os lakásvásár- záloghitelt vettek fel és egyedül vagy
lásnál valamint generálkivitelezős valakivel közösen döntéshozók voltak
építésnél az 5% áfa visszaigénylése a folyamatban. Adatfelvétel időszaka:
2021. július 8-augusztus 10. 
(x)
megszűnik az év végén.

e-mailben: berenyiujsag@gmail.com
vagy telefonon: 06-30/651-1098
vagy személyesen szerkesztőségünkben
csütörtökönként 8 és 16 óra között
Lakossági hirdetések felvétele
a heti újságba hétfőn 16 óráig.
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Fenntarthatósági napok

60 éves általános iskolai találkozó

 Folytatás az 1. oldalról
Ezáltal növelték és visszacsalogatják az
itt fészkelő vízhez kötődő madarak állományát. A bíbicek, bakcsók, bölömbikák vagy a nagy kócsagok, nyári ludak
és cigányrécék megfigyelésére jó lehe-

Az 1962-ben, a Székely Mihály Általános Iskolában végzett 8/a osztály tanulói találkoztak május 21-én. Az egykori
diákok kimentek a Jászberény Fehértói temetőbe, Dr. Nádasdi Jánosné,
Ancika néni sírjához, ahol kis koszorút
helyeztek el, aláírásukkal ellátva.
Sajnos az egykori osztálylétszám 28 fő - kissé megfogyatkozott, már többen nincsenek közöttünk. Igy 12 főre
szűkült a létszám. A találkozó vidám
hangulatban, beszélgetéssel, fényképek
nézegetésével, és finom vacsorával zárult, melynek a Vincellér Étterem biztosított helyet.
Jó volt 60 év után is találkozni a
régi osztálytársakkal!
Szarvas Béláné/Bathó Babci

dennapjainkban mit tehetünk a Föld
védelméért. Az elhangzottakból csak
néhány gondolat kiragadva: mondj nemet az eldobható műanyagokra; használd a közösségi közlekedést vagy pattanj bringára, sőt gyalogolj; fogyassz,

Gyermeknapi
vigasságok
tőséget kínál immár a tájrehabilitáció
keretében, a Hajta mocsár szélén felépült új madárfigyelő torony. A terület
rehabilitációjának köszönhetően várhatóan más vízhez kötődő védett fajok,
pld. a lápi szitakötő, réti csík vagy a
mocsári teknős állománya is növekedni
fog. Sőt a vízellátottság stabilizálódásával számítanak a vidrák tartós megtelepedésére is.
A természetvédelmi célú beruházás
nemcsak a vízi élőlények életfeltételeire,
de a terület vízgazdálkodására, illetve a
rekreációs lehetőségekre is kedvezően
hat. Jelen pillanatban mindez víz nélkül nehézkes, de a szárazság sem tart
örökké és a vizes élőhelyek pillanatok
alatt újjá élednek.
Mit tehetünk a Föld védelméért?
A Fenntarthatósági Napok programjainak sorában május 27-én, pénteken délelőtt, elsősorban középiskolás
diákoknak szólt az előadás, az Ifjúsági
Házban, de témája mindannyiunkat
érint. Mit tehetsz te a bolygó jövőjéért
a környezetvédelem terén? - tette fel
figyelemfelhívó prezentációja címében
a kérdést Szabó Gréta, a BME környezetmérnök végzős hallgatója. Videóval,
képekkel illusztrált mondanivalójában
ismereteket osztott meg, és hasznos
tanácsokat is adott arra, hogy min-

növényalapú ételeket; igyekezz tudatosabb fogyasztóvá válni, hisz a kevesebb
több. A demonstráció végén az elhangzott témákban kvízkérdéseket válaszolhattak meg a közönség soraiban helyet
foglalók, s a jó feleleteket egy-egy ajándékpólóval jutalmazta az előadó.
Vízi Alkalmatlanságok Versenye
A Vízi Alkalmatlanságok Versenye egy
látványos vidám program volt, május
28-án szombat délelőtt, a Zagyva Margit-szigeti szakaszán, melyre igen sokan
voltak kíváncsiak. Eszkábálj valami
olyan alkalmatosságot hulladékokból,
ami fennmarad vízen, elbír egy embert,
és lehessen vele elevickélni egy szakaszon a víz felszínén.
Öt alkotmány és elszánt hajósaik
várták a vízrebocsátást, de a megmérettetés nem minden egységnek sikerült.
Volt, hogy a marózok hátráltak meg,
mert igen labilis lett a tákolmány, volt,
akinek útközben merült el építménye,
és akadt egy páros, akik már az indulásnál a vízbe fordult, de maguk előtt
tolva kreálmányukat végig úszták a
verseny távját. A sikeresen célba evezett
egységek teljesítményét jutalmazták, a
legjobb időt elérőket díjazták is.
Derűs délelőtt volt, a népes közönség
remekül szórakozott, így bizonyos, e
vízi versengésnek van jövője.
duka

Védekezés az almatermésűek
betegségei és károsítói ellen
A tartósan meleg és száraz időjárás esetén a lisztharmat fertőzés járványszerű.
Tünete könnyen felismerhető, a levélen,
később a termésen is a lisztes bevonatról.
A levél besodródva elszárad, a gyümölcs
minősége romlik. A lisztharmat egészen
augusztusig okozhat jelentős kárt. Enyhe tél után, súlyosabb kártétel várható.
A védekezés legegyszerűbb módja a fertőzött hajtásvégek eltávolítása. Elvirágzás után többféle vegyszerrel lehetséges
a permetezés, de leghatásosabbak a felszívódóak különösen, ha más gombabetegség ellen is hatásos pld. a varasodás
ellen. Csapadékos, meleg, párás időjárásban ez a betegség lesz jelentősebb így
a körtén is. Tünete a levélen kezdődik
mélyzöld folt formájában, ami később
beszárad. A fertőzött gyümölcs apró
marad vagy lehull. Ha fán marad, nehezen tárolható könnyen rothad. A
vegyszeres védekezésre jó a Score, amely
lisztharmat és varasodás ellen is hatásos.
A Systáne vásárlása már szakmai végzettséghez kötött, az almatermésűek és
számos csonthéjas gyümölcs betegsége
ellen is hatásos. A jelen időszakban már

tömegesen károsítanak a levéltetvek.
Szívogatásuk nyomán a termés minőségi és mennyiségi veszteségén kívül
terjesztik a vírusokat is. Gyengébb hatékonyságú vegyszereket hamar kiheverik,
ebben az esetben is jobbak a felszívódó
vegyszerek. Május vége felé már, ha száraz meleg marad az időjárás kezdenek
felszaporodni a takácsatkák, ezek szabad szemmel alig látható szívogató kártevők, ellenük a legtöbb rovar ölőszer
hatástalan ezért speciális atkalőszerek a
legjobbak, pld. a Vertimec számos gyümölcsfa és zöldségféle esetén is hatásos.
Ebben az időszakban kezd károsítani
az almamoly , almán és körtén, ellene
a Mospilan is felhasználható. Gyakori
hogy egyszerre többféle vegyszer kerül
kipermetezésre. Ilyenkor kevés oldat
készítése javasolt, és ha nincs elváltozás,
ha gyors a felhasználás, általában keverhetők a vegyszerek. De háromnál több
vegyszer esetén már lehet probléma. Régebben volt forgalomban egy keverhetőségi táblázat is.
Szegedi Szilveszter
növényvédő szakmérnök

Május 29-én, vasárnap gyermekek
zsivajától volt hangos a Margit-sziget,
ahol a Jászkerület Nonprofit Kft. a városi gyermeknapot rendezte. Az ifjakat
számos program várta a nap során, s a
hangulatra sem lehetett panasz. Gyermekprogramok, koncertek bábelőadás,
táncjáték és különböző kézműves, játékos foglalkozások várták a szigetre kilátogató családokat.
Az időjárás is a kegyeibe fogadta a
rendezvényt, hiszen a résztvevők – kicsik és nagyok – remek hangulatban,
verőfényes napsütésben múlathatták
az időt.

7. oldal

Görögországban jártak
A Fiatalok Európa Szívében Baráti Egyesület delegációjaként öt fiatal (jászberényi egyetemisták) vett részt egy egyhetes
ifjúsági csereprogramban, Görögországban, melynek fő témája az egészséges
életmód volt. Hat országból, Horvátországból, Litvániából, Romániából, Spanyolországból, Törökországból, illetve
Magyarországról érkeztek egyetemisták
Kamena Vourla csodálatos üdülőhelyére. A különböző sporttevékenységeken,
szabadtéri programokon keresztül a
résztvevők megtapasztalhatták a sport,
a testi-lelki egészség fontosságát, illetve
egymással is megoszthatták személyes
tapasztalataikat.
A program a „You Gotta Nourish
To Flourish” Erasmus+ program keretén belül valósulhatott meg. Ezúton is
szeretnénk köszönetet mondani a Fthia

in Action görög szervezetnek és Nicolas
Stasinos elnök úrnak a csodálatos programokért és az egyedülálló szervezésért.
Sas Adrienn

Előfizetési felhívás
Kedves könyvet tisztelő és szerető Barátaink! A Jászapátiak Baráti Egyesülete,
már huszadik alkalommal fordul Önökhöz, előfizetői felhívással. Ez év karácsonyára szeretnénk megjelentetni dr. Suba Györgyné: Jászapáti évtizedek
c. könyvét, amely 1945-től rögzíti a történéseket. (Közigazgatás, oktatási és
művelődési intézmények, civil szervezetek, alapítványok, gazdasági egységek
működése, története stb.). A könyvet ezernyi fénykép és egyéb dokumentum
tesz szemléletessé. A kétkötetes, minegy 900 oldalnyi terjedelmű könyv két kötetben, színesben és kemény kötésben fog megjelenni. A könyv megjelentetéséhez előfizetőket várunk 2022. június 15-től július 31-ig, kiknek neve szerepel
a könyvben. Előfizethető: a jászapáti könyvtárban és a gyűjtőknél, valamint a
jászberényi könyvtárban és a Jász Múzeumban.
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Tisztelt Olvasóink!
A Jászkürt Újság következő lapszáma

június 16-án jelenik meg.
Friss híreinket, cikkeinket a jku.hu weboldalon és a
Berénycafé Facebook oldalunkon továbbra is megtalálják!

06. 02.

csütörtök

31 °C | 14°C
Forrás: idokep.hu

06. 03. péntek

32 °C | 16°C

06. 04. szombat

28 °C | 18°C

06. 05. vasárnap

31 °C | 17°C

06. 06. hétfő

29 °C | 18°C

06. 07. kedd

28 °C | 17°C

06. 08. szerda

26 °C | 15°C

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
június 2. csütörtök
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth L. út 92.
Tel.: 411-368
június 3. péntek
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út 10.
Tel.: 410-834
június 4. szombat
Szentháromság Patika
Jb., Lehel vezér tér 16.
Tel.: 502-635
június 5. vasárnap
Kossuth Gyógyszertár
június 6. hétfő
PatikaPlus (Tesco)
Tel.: 506-930
június 7. kedd
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly út 14.
Tel.: 405-667

június 8. szerda
Thököly Gyógyszertár
június 9. csütörtök
Szentháromság Patika
június 10. péntek
Kossuth Gyógyszertár
június 11. szombat
Thököly Gyógyszertár
június 12. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
június 13. hétfő
Mérleg Patika
június 14. kedd
PatikaPlus (Tesco)
június 15. szerda
Thököly Gyógyszertár
június 16. csütörtök
Thököly 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.

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.

Az első Sánta György Emléktorna
A Sánta család a Tehetség SE segítségével május 22-én, vasárnap rendezte
meg első alkalommal a Sánta György
Emléktornát, melyen öregfiú csapatok léptek pályára. Az egykori kiváló
futballista és edző egy évvel ezelőtt
távozott közülünk, s most egykori
csapatainak képviselői mérték össze
erejüket a Jász Sportszigeten a tiszteletére rendezett mérkőzéssorozaton.
A család és a Tehetség SE nevében
Szántai Tibor köszöntötte az emléktorna vendégeit, akik Debrecenből,
Tatabányáról, Nagybátonyból, Jászkisérről, Jászdózsáról és természetesen
Jászberényből érkeztek. Üdvözölte a
rendezvény résztvevőit Pócs János országgyűlési képviselő és Budai Lóránt,
Jászberény polgármestere is.
Sánta György pályafutását Szántai Tibor idézte fel. Elmondta, hogy a
sebeslábú balszélső talán legemlékezetesebb mérkőzése a Tatabányai Bányász
színeiben az Újpesti Dózsa elleni győzelem volt a Megyeri úton 1969-ben. Az
NB I 11. fordulójában lejátszott találkozót egyes híradások szerint 12, más
híradások szerint 14 ezer néző látta a
helyszínen. A 7. percben Sánta György
találatával szerzett vezetést a vendégcsapat, melyet Solymosi ugyan kiegyenlített, ám a 78. percben a tatabányaiak élő
legendája, Szabó György megszerezte a
bányászok győztes gólját. Szabó György
80 évesen is eljött emlékezni egykori
csapattársára és pályára is lépett.
Pályafutása során 11 éven át szerepelt a Lehel színeiben Sánta György.
Összesen 71 gólt szerzett, háromszor
volt gólkirály, s tagja volt az NB II-

es bajnokcsapatnak. Játékosedzőként
megfordult Jászkiséren és Jászdózsán is,
ahol ma is jó szívvel emlékeznek rá. A
két település csapatában többen is pályára léptek azok közül, akik egykoron
Sánta György játékosai voltak.
Az emléktornát az égiek is megtisztelték napsütéses idővel, s a két pályán
több órán át folyt a küzdelem a végső
helyezésekért. Persze ezúttal nem elsősorban az eredmény volt a fontos, hanem
az, hogy egy jó hangulatú rendezvénnyel
tisztelegjenek a résztvevők egy nagyszerű
sportember, egy nagyszerű ember, Sánta
György emléke előtt. Remek mérkőzéseket, sok gólt hozott a torna.
A Sánta György Emléktorna végeredménye:
1. Debreceni Öregfiúk
2. Jászberény
3. Tatabánya
4. Jászdózsa

5. Jászberényi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat
6. Jászkisér
7. Sánta család
Különdíjasok
Gólkirály: Bartha Péter (Jászdózsa) 12
góllal
Legjobb kapus: Kövér Benjámin
(Roma Önkormányzat)
Legjobb játékos: Nagy István
(Debreceni Öregfiúk)
Legjobb 60+-os játékos: Szabó György
(Tatabánya)
Remek hangulatú, nagyszerű torna
volt, méltó Sánta György emlékéhez. A résztvevők annak reményében
búcsúztak egymástól, hogy jövőre is
találkozhatnak majd, s az emléktornából hagyomány lesz. A család ezúton is
köszöni a támogatók segítségét a torna
megrendezéséhez.

Kosárlabdás szurkolói ankét a Bercsényiben
A férfi felnőtt kosárlabda NB I/B
piros csoportjában második helyen
végzett Jászberényi KSE május 23-án,
hétfőn este a Bercsényi úti játékcsarnokban rendezett szurkolói ankéttal
zárta a 2021/2022-es bajnoki szezont.
Elsőként a klub elnöke, dr. Csiki Zoltán
értékelte a szezont. Mint mondta, a bajnokságra készülve még az is felmerült,
hogy csak a zöld csoportban induljon
a JKSE.
– Szerintem nagyon jó döntés született, hogy vállaltuk a piros csoportban
való szereplést. El sem tudtam volna
képzelni, hogy ne itt induljunk. Mint
ahogy az is célként fogalmazódott meg,
hogy, ha a lehetőségek úgy adják, akkor
nyerjük meg a bajnokságot és kerüljünk
vissza az A-csoportba, a legjobbak közé.
Ez ugyan végül nem sikerült, de így is
egy nagyon eredményes szezont zárhattunk. A célunk pedig a következő
szezonra sem változik, mert meggyőződésem, hogy a JKSE-nek a legjobbak
között a helye. Bízom abban, hogy ezt a
városvezetés is értékeli majd és megfelelő mértékben támogatják elképzeléseink
megvalósítását. Remélem nem hagyják
figyelmen kívül, hogy ma, Jászerényben
rendszeresen a kosárlabda az, amely a
legtöbb embert megmozgatja. Számunkra nagyon fontos volt az is, hogy
egy szerethető csapat lépjen a szurkolók
elé, amely sikerei sokak számára örömet
okoznak. Azt hiszem, hogy ezt is sikerült elérnünk – mondta dr. Csiki Zoltán.
Földi Sándor vezetőedző igen ön
kritikusan fogalmazta meg véleményét
a 2021/2022-es szezonról.
– Ahhoz képest, hogy honnan indultunk, majdnem sikerült a bravúr, a
bajnoki cím megszerzése. Számunkra az
elődöntő volt az igazi döntő. A pécsiek
elleni öt mérkőzés nagyon sokat kivett

a fiúkból, míg a Honvéd könnyebb
úton jutott a döntőbe. Ott sajnos nem
tudtuk azt a játékot nyújtani, amit szerettünk volna, de külső körülmények is
nehezítették a dolgunkat. Szégyellem
és elnézést kérek mindenkitől a második mérkőzésen történtekért, de azt a
bíráskodást már nem hagyhattam szó
nélkül. Összességében pedig azt mondhatom, hogy elégedett vagyok fiaim
teljesítményével, mert az edzéseken és
a mérkőzésen is mindent megtettek,
hogy minél jobb eredményeket érjünk
el. Köszönet jár a klub vezetésének is,
mert biztosították számunkra a megfelelő körülményeket, hogy ezt a szép
eredményt elérhessük – mondta Földi
Sándor, aki hangsúlyozta, a legnagyobb
eredmény számára az, hogy a szurkolók
visszatértek a csarnokba, s nagyon sokat
segítettek a csapatnak, amikor éppen
arra a legnagyobb szükség volt.
A vezetőedző azt is megosztotta a
megjelentekkel, hogy bár két évre írt

alá, a következő szezonban már nem
vállalja a felnőtt csapat irányítását. Mint
mondta, ez olyan elfoglaltság időben
is, amely neki már sok, s ezt a feladatot
átadja Miljan Rakicsnak. Viszont nem
szakad el a klubtól, hiszen a hamarosan
beinduló 3×3-as csapatok és az új, NB
II-es felnőtt csapat munkáját is segíteni
kívánja.
- Sajnáljuk, hogy az utolsó párharcot
elbuktuk, s nem sikerült a bajnoki címet
megszereznünk. Nagyon szerettük volna,
de a sport már csak ilyen. Remek szezonunk volt, s minden játékos nevében
mondhatom, hogy nagyszerű érzés volt
a berényi színeket képviselni. Nem tudjuk eléggé megköszönni nektek, szurkolóknak azt a támogatást és azt a szeretetet,
amit kaptunk tőletek – mondta Velkey
János, a JKSE csapatkapitánya.
A találkozó legvégén pedig készült
egy közös fotó, melyen a csapat, a szakmai stáb és a szurkolók együtt alkottak
egy nagy csapatot.

