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A tartalomból
ajánljuk
• Felajánlás a „Jászság
Egészségéért”
Alapítványnak 2. oldal
• Projektindító a
bölcsődében

3. oldal

• Az Open roomLi
Fesztivál programja
4. oldal

• A Palotásy János
Vegyeskar 160 éve

5. oldal

• 100 éve született
dr. Darázs Árpád

7. oldal

• Terepen remekeltek
triatlonosaink 8. oldal

Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket,
hogy
2022. július 1-jén (pénteken)
a Polgármesteri Hivatalban
az ügyfélfogadás szünetel.
Megértésüket köszönjük!
Baloghné dr. Seres Krisztina
jegyző

Gratulálunk!

Elfogadták a zárszámadást,
de továbbra sincs egyetértés
Teljes létszámban kezdte júniusi soros ülését a Jászberény Városi
Önkormányzat képviselő-testülete
15-én délután 15 órakor a városháza
nagytermében. Nagy várakozás előzte meg a tanácskozást, hiszen ismét
napirendre került – immár negyedik
alkalommal - a zárszámadás elfogadása. Ez végül megtörtént, de minden korábbinál személyeskedőbb
állítások, megjegyzések záporoztak
az ülésen, ami ismét azt bizonyította,
hogy a két oldal ellenségeskedésének
továbbra sincs vége.
A napirend elfogadásakor egyetértettek
abban, hogy elsőként négy sürgősségi
indítványt tárgyalnak meg. Tamás Zoltán javaslatát – a zárszámadásról az ülés
végén döntsenek – a többség elfogadta,
így arra később került sor.
A sürgősségi indítványok közül az
elsőt - a Jászság Népi Együttes busz
vásárláshoz, az állami támogatás mellé
szükséges önerőt kérte – egyhangúlag
támogatták a képviselők.
A McDonalds Jászberénybe érkezése
– a Tesco parkolójában létesülne -, már
komoly vitát váltott ki. Tamás Zoltán
afelől érdeklődött, hogy miért ez a nagy
sietség az ügyben, míg Balogh Donátot
az érdekelte, hogy milyen hatással lesz a
világcég érkezése a helyi vállalkozásokra.
Volt aki (Dr. Gedei József és Dobrán
Gyula) a McDonaldsban árusított élelmiszerek minőségét kifogásolta, de jelezte, megszavazza az előterjesztést
Végül egyórás vita után a szavazásnál
14-en az igen gombot nyomták meg,
míg egy képviselő tartózkodott.
Az állami főépítész előírás elírásának javítását kérte, melyet egyhangúlag
szavaztak meg, s ugyanez lett a szavazás

eredménye a kétfordulós, nemzetközi
Duna Transznacionális pályázatra jelentkezésről döntés során is.
A polgármester és az alpolgármester
két ülés közötti beszámolóját ezúttal
nem fogadták el, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztató viszont 15 igen szavazatot kapott.
Módosították a közbeszerzési szabályzatot, mellyel ugyan a polgármester
nem értett egyet, ám az előterjesztés 9
igen szavazatot kapott. A szervezeti és
működési szabályzat módosításánál már
nagyobb volt az egyetértés, azt 12 igennel fogadták el.
A Jászberényi Város Óvodai Intézmények, valamint a Jászberény Városi
Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői
Szolgálat szakmai tevékenységéről szóló
beszámolókat egyhangúlag fogadták el.
Mindkét intézmény esetében kiemelték,
hogy az ott dolgozók magas színvonalú
munkát végeznek.
Vita nélkül fogadták el a Sportkoncepcióban foglaltak időarányos teljesítéséről szóló beszámolót, s egyhangúlag
támogatták a Klímabarát településekhez
való csatlakozást is.
Szünet után gyorsan eljutottak a leginkább várt előterjesztés újabb tárgyalásához. Miután a városháza szakemberei
készítettek egy szakmai anyagot (előző
lapszámunkban közöltük) arról, hogy
a 2021. évi zárszámadás el nem fogadása milyen helyzetet eredményez – ezt
Kiss József, a gazdasági osztály vezetője
ismertette az ülésen -, sokan remélték,
hogy ezúttal már azok lesznek többen,
akik igennel szavaznak majd, s lesz elfogadott zárszámadása Jászberénynek.
Ezt a napirendet már Pócs János országgyűlési képviselő is a helyszínen követte
figyelemmel.

Személyeskedéstől sem mentes vita
következett, ahol igazán új érvek egyik
oldalról sem merültek már fel. Az ezúttal is kiderült, hogy a városvezetés és a
Fidesz frakció, valamint az országgyűlési képviselő és a polgármester, illetve
az alpolgármester között, olyan éles
ellentétek vannak, hogy azok sok jót
a következő választásig tartó időszakra
sem vetítenek előre. Érezhető továbbra
is a volt alpolgármester dr. Gedei József
és Budai Lóránt polgármester, Balogh
Béla alpolgármester közötti feszült viszony is.
A vita lezárását követőn 8 igennel
(a Közösen Jászberényért Egyesület hat
tagja, Dobrán Gyula és Bódis Béla, a
Fidesz frakció tagja szavazott igennel),
2 nem és 5 tartózkodás mellett a 2021.
évi zárszámadást elfogadták.
A napirend megtárgyalását követően fél óra állt a képviselők rendelkezésére, hogy mindegy egyéb észrevételüket jelezzék. Nos, ez az idő sem telt
el unalmasan. Bethtlendy Béla és Pócs
János vívott éles szópárbajt. A pedagógus képviselő többek számon kérte az
országgyűlési képviselőt, hogy mit tett
az országgyűlésben a pedagógusok érdekében. Mert szerinte a pedagógusnapi üdvözlőkártya bizony kevés a munkájuk elismeréseként.
Kemény nap volt ez az önkormányzat életében. Ilyen éles vitára, véleménykülönbségre és személyeskedésre
talán korábban még nem volt példa.
Azaz, a zárszámadást végre elfogadták,
de a politikai ellentétek talán még soha
nem voltak ilyen mélyek.
Az ülésről részletesebb tudósításunk a BerényCafé online hírportálunkon (jku.hu) olvasható.
Szántai Tibor

Hálózati
vízkorlátozás
Jászberény Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete rendkívüli ülést
tartott július 28-án, kedden, kora
délután, melynek egyetlen napirendi
pontja volt, a Tiszamenti Regionális
Vízművek Zrt. Egységes Vízkorlátozási Tervének jóváhagyása.
A városüzemeltetési bizottság vitatta
meg a tervet, közvetlenül a testületi
ülést előtt, majd ott a TRV Zrt. szakembere vázolta az ivóvízzel kapcsolatos
jelenlegi állapotokat és helyzetet, a kitermelésre, tárolásra, hálózatra vonatkozóan. A város vízbázisa nem stabil,
a 60-100 méter mélyre fúrt, ivóvizet
termelő 37 kútban csökken a felszínre
hozható víz mennyisége. Ezt a szakemberek jó másfél éve tapasztalják. A
biztonságos vízellátás biztosításához
az elmúlt évben két víztermelő kút
felújításra került, s ezzel ugyan plusz
vízmennyiséget nyertek, de ez nem
volt annyi, mint amire számítottak, de
stabilizálták a vízellátást. A napi kb.
6-6,5 ezer m3, vízfelhasználás kapacitásra alkalmas a vízmű, de jelen helyzetben 1000-1500 m3-rel nagyobb
vízigény jelentkezik. Ez összefüggésben
van a száraz, aszályos időjárással, és a
mindenféle nagyságú udvari medencék
elszaporodásával is, jelentette ki a szolgáltató főmérnöke. A város vízellátásának stabilizálása érdekében a vízbázis
növelése szükséges: új kutak fúrása és
a meglévők egy részének felújítása. A
137 km gerincvezeték mintegy 80 %-a
még eternit csőből van, ennek megújítása szükséges a csőtörések, a hálózati
veszteség csökkentése miatt is, de ezt
csak szakaszokban és rendkívül magas
költséggel lehet elvégezni.
Folytatás a 3. oldalon 

Semmelweis Nap a Dérynében Jánoshidán találkoztak a jászok
A Déryné Rendezvényház emeleti
dísztermében tartotta idei Semmelweis Napi és az Ápolók Napi ünnepi
rendezvényét a Jászberényi Szent Erzsébet kórház június 28-án délután.
Az esemény meghívott vendége Rétvári Bence, a Belügyminisztérium
államtitkára.

Győrben rendezték meg a Pedagógus Kórusok Országos Találkozóját,
ahol átadták a Fargsang Árpád-díjat.
Ezt 2022-ben a a Soproni Pedagógus
Énekkar karnagya, Makkos Ágnes és
Thormanné Husznay Mária, jászberényi karnagy kapta. Az elismerést minden évben olyan pedagóguskórus-vezetőnek ítélik oda, aki hű Fasang Árpád
szellemiségéhez.
Thormanné Husznay Máriának olvasóink nevében is gratulálunk kitüntetéséhez!

- Nagy öröm számunkra, hogy újra
együtt és ilyen szép környezetben ünnepelhetünk. Köszönet jár ezért Jászberényi Város Önkormányzatának, a
Jászkerület Nonprofit Kft.-nek, valamint a Palotásy János Zeneiskolának
és a Jászság Népi Együttesnek, akik
műsorukkal emelik ünnepségünk színvonalát – kezdte ünnepi köszöntőjét az
intézmény főigazgató, dr. Csiki Zoltán.
- Most van egy kis időnk megállni és
áttekinteni a mögöttünk hagyott, igen
mozgalmas, rengeteg feladattal terhelt
2-3 évet. A Covid-19 az egész világ
számára óriási kihívás volt, s remél-

hetőleg most ismét nyugodtabb évek
következnek. Kihívások természetesen
most is állnak előttünk, hiszen fontos
feladatunk a lakosság közeli ellátás biztosítása, a diagnosztika és az egynapos
ellátások fejlesztése – mondta többek
között dr. Csiki Zoltán.
Rétvári Bence megköszönte az egészségügyi dolgozók áldozatos munkáját,
akiknek köszönhetően a Covid-19 idején Magyarország a legjobban védekező
országok közé tartozott.
– Nálunk nagyobb, gazdagabb országokat is megelőzünk ezen a listán,
amit a számok is bizonyítanak. Ezzel
együtt van mit javítanunk a magyar
lakosság egészségügyi állapotán. Fontos a megelőzés, a megelőző szűrések,
ingyenes vizsgálatok folytatása, ám el
kell érni, hogy azt még többen vegyék
igénybe – mondta Rétvári Bence, aki
azt is megjegyezte, örömmel jött Jászberénybe.
Folytatás a 2. oldalon 

A hét végén három napon át Jánoshida
volt a házigazdája a XXVI. Jász Világtalálkozónak. A jászok főpapi szentmiséjét
szombaton délelőtt dr. Ternyák Csaba
egri érsek celebrálta a Keresztelő Szent
János születése templomban, majd a jász
és a Jászságból kirajzott települések felvo-

nulását követően a premontrei rendház
udvarán vette kezdetét az a díszünnepség,
melyen megtudhattuk, ki kapja 2022ben a Jászságért díjat, kik Jászboldogháza
kitüntetettjei és beiktatták az új jászkapitányt is.
Folytatás a 3. oldalon 

2. oldal
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Pályázati felhívás ingatlan értékesítésére
lakóépület építése céljából

Semmelweis Nap és Ápolók Napja a Dérynében

Jászberény Városi Önkormányzat nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonát
képező, alábbi táblázatban felsorolt jászberényi ingatlanok értékesítésére
lakóépület építése céljából:

Magyar utcai telkek
Hrsz.

terület Megnevezés
(m2)

3363/14

564

3363/15

571

3363/16

572

3363/17

571

3363/18

567

3363/23

708

3363/24

673

3363/35

563

3363/36

560

3363/37

561

3363/40

563
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563

3363/42

563
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Természetben
elhelyezkedés
5100 Jászberény,
Magyar utca térsége
5100 Jászberény,
Magyar utca térsége
5100 Jászberény,
Magyar utca térsége
5100 Jászberény,
Magyar utca térsége
5100 Jászberény,
Magyar utca térsége
5100 Jászberény,
Magyar utca 3.
5100 Jászberény,
Magyar utca 5.
5100 Jászberény,
Magyar utca 6.
5100 Jászberény,
Magyar utca 8.
5100 Jászberény,
Magyar utca 10.
5100 Jászberény,
Magyar utca 16.
5100 Jászberény,
Magyar utca 18.
5100 Jászberény,
Magyar utca 20.

Pályázati
induló ár (Ft)

Áfát tartalmazza

7 400 000
7 500 000
7 500 000
7 500 000
7 500 000
9 000 000
8 500 000
6 400 000
6 300 000
6 350 000
6 400 000
6 400 000
6 400 000

Az egyes ingatlanokra vonatkozó pályázati hirdetmények - melyek a pályázat
részleteit tartalmazzák - megtekinthetőek Jászberény Város honlapján (www.
jaszbereny.hu) és a Jászberényi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján. A
természetes személyek pályázaton való részvételét az Önkormányzat pályázati
adatlappal segíti. Természetes személyek kizárólag az Önkormányzat által,
erre a pályázati célra kiadott Pályázati Adatlapon nyújthatják be (www.
jaszbereny.hu honlapon elérhető) a pályázatot. A pályázattal kapcsolatban
bővebb felvilágosítás kérhető, természetes személyek esetén a pályázati adatlap
beszerezhető, illetve a pályázat benyújtható a Jászberényi Polgármesteri
Hivatal Aljegyzői Osztályán (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. fsz. 2. iroda;
tel.: 57/505-781). A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 15.
(hétfő) 11 óra 30 perc.

Tájékoztatás településrendezési terv
módosításáról elírás javítása érdekében
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 – tartalmazta a településrendezési eszközök Jászberény, hrsz.: 9349/2 és a 9354/4 alatti részterületeket
(Szatmári Kft. telephelyét érintő út szabályozás) érintő módosítását is, amely
módosítás külön egyeztetési eljárásban került véleményezésre. A két eljárásban készült rajzi munkarészek összedolgozásánál adminisztrációs hiba folytán
a Szabályozási Terven hiányzik egy övezeteket elválasztó szabályozási vonal és
hibásan jelenik meg egy övezeti kód a Jászberény, hrsz.: 9349/2, 9354/4 és
9330 alatti ingatlanokat érintően.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
42/A. §-a alapján az alábbi tájékoztatást adom.
A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 203/2022.
(VI. 15.) határozatával döntött a város településrendezési eszközeinek
módosításáról állami főépítészi eljárásban, elírás javítása érdekében.
A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel
összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 19/2017. (X. 12.)
önkormányzati rendeletnek megfelelően a tervezett javítást tartalmazó szabályozási tervlapot a www.jaszbereny.hu honlapon tesszük közzé az alábbi
helyen: https://www.jaszbereny.hu/velemenyezesi-dokumentacio/
A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi
XCIX. törvény 157. §-a alapján személyes megjelenést igénylő lakossági fórumot nem tartunk. Észrevételeket és javaslatokat a közzétételtől számított 15
napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton.
A dokumentációban foglaltakkal kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat
írásban juttathatják el Alvári Csaba főépítésznek címezve a Polgármesteri Hivatal 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. alatti címére vagy az alvari.csaba@
jaszbereny.hu email-címre 2022. július 7-ig.
Budai Lóránt
polgármester

 Folytatás az 1. oldalról
Köszöntötte a Szent Erzsébet Kórház dolgozóit Pócs János országgyűlési
képviselő is, aki egy bibliai idézettel
kezdte beszédét, majd azzal folytatta,
hogy az egészségügyben dolgozók soha
nem látott áldozatos munkát végeztek
a Covid-19 elleni védekezés során.
Semmelweis Ignácra és munkásságára dr. Bíró Attila osztályvezető főorvos emlékezett, míg Nagypá Mónika
főnővér Kossuth Zsuzsannáról, Magyarország első főnővérének munkásságát méltatta.

Az ünnepség keretében adták át a
Semmelweis-napi emlékérem elismeréseket, melyeket Sisa Balázs tervezett:
dr. Dóka Andrea Lívia, Dobák Lúcia,
Sas Erika, Lőrincz István, Nyíriné
Farkas Ilona, Sipos Péterné, Tajtiné
Debrei Mária, Katonáné Nyitrai Katalin, dr. Bíró Attila, Heringei Mihályné, Povedák Imréné. Életműdíjat
vehetett át Szabóné Baráth Judit, a
központi műtő munkatársa. Főigazgatói elismerést, oklevelet vehetett át: Országhné Juhász Marianna, Farkas Orsolya, Tóth Béláné, dr. Szabó Katalin,

Jávorcsik Józsefné. Tóth Árpád Zoltán,
Lukácsi Szabó Krisztina. Az ünnepségen vehette át főorvosi kinevezését dr.
Bakki Edit és dr. Haness János.
A hagyományoknak megfelelően a
MESZK Jászsági Szervezete elismerését
is a Semmelweis-napi ünnepségen adták át, melyet Nagypál Mónika kapott.
Szántai Tibor
***
Előző számunkban a Pedagógus-napi
díjazottaknál Káriné Benke Ágnes
nevét elírtuk (Kári Lászlóné), amiért
elnézést kérünk.

Felajánlás a „Jászság Egészségéért” Alapítványnak
A „Jászság Egészségéért” Alapítvány
a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház
gyógyító – megelőző munkáját segíti
hosszú évek óta többek között eszközökkel és továbbképzések támogatásával.
Mindig örömmel adunk hírt arról, ha
a „Jászság Egészségéért” Alapítvány valamilyen támogatásban részesül. Június
22-én, szerdán délelőtt a kórház titkárságán az alapítvány elnöke, Dr. Rédei
István, az intézmény főigazgatója dr.
Csiki Zoltán és a gyermekosztály vezetője, dr. Szabó Tamás orvosigazgató
helyettes és dr. Badari Ágnes, a gyermekosztály vezetője köszöntötte Kerekes Tibort, a Kerekes Kft. beszerzési
vezetőjét, aki nem üres kézzel érkezett.
A Kerekes Kft. és a Privát Élelmiszer üzletlánc kiskereskedelmi partnerei közösen a „Jászság Egészségéért”
Alapítvány részére kompresszoros inhalátor, váladékleszívó, infúziós pumpa,
betegőrző monitor és vérnyomásmérő
készülékek beszerzéséhez járultak hoz-

zá több mint 1 millió 600 ezer forinttal.
Az alapítvány közreműködésével ezen
eszközök is a kórház gyermekosztályán
a kis betegek gyógyulását, valamint a
betegellátásban résztvevő orvosok, ápolók munkáját fogja segíteni. A Kerekes

Kft. és a Privát Élelmiszer üzletlánc
már visszatérő támogatója az alapítványnak, s már korábban is segítették
a gyermekosztályon folyó munkát, melyet ezúton megköszönt az alapítvány
elnöke és a kórház vezetői is.

Zárásához érkezett egy hosszú projekt
Talán ez a város leghosszabb projektje
– kezdte mondandóját Hegyi István, a
Városfejlesztési Iroda vezetője, az Iparterületek infrastrukturális fejlesztése
Jászberényben projektzáró rendezvényén, július 23-án, az EKKE Campus
– Zirzen Janka Kollégiumában.
Nagyon sokan és nagyon sokat dolgoztak ebben a projektben, mondta elöljáróban Budai Lóránt polgármester, aki
megköszönte a megvalósításban résztvevők munkáját és a lakosság türelmét
a kivitelezés alatt. A folytatásban Hegyi
István összefoglalta az általa leghos�szabbnak titulált projekt részleteit. Az
első egyeztetések a MÁV Zrt.-vel 2016ban kezdődtek el, és 2017-ben került
beadásra az a pályázat, melynek keretében az önkormányzat 650 millió támogatást nyert az iparterületek infrastrukturális fejlesztésére. Az egész projekt
két elemből ált össze. Az egyik része az
állatkert mögött húzódó Kerekudvari út
fejlesztése volt, ami ütemezetten haladt.

A vállalkozási szerződés megkötését követően viszonylag rövid időn belül megvalósult a kivitelezés. Ugyanakkor, ennél a beruházási résznél is volt előre nem
látott tényező, hiszen el kellett végezni
az útalap megerősítését. Ehhez pótmunkát kellett megrendelni a vállalkozótól,
és ez többletköltséget is eredményezett.
Sikerült ezt megoldani és az úttal együtt
az alapvető infrastrukturális feltételek
is kialakításra kerültek. Mindez hozzájárult ahhoz, hogy a város ezen részén
tovább folytatódhasson az iparterületek
fejlesztése, ami már látható az ott működő vállalkozások növekedő számából.
A másik projektelemnél már komplikáltabb volt a helyzet, a megvalósítás
folyamatába bele kellett vonni a MÁV
Zrt.-t mint tulajdonost, a Nemzeti
Vagyonkezelőt, a Magyar Közutat és a
várost magát. Mindezeken felül az elvégzett alapvető infrastrukturális fejlesztések miatt, a víz-, gáz-, áramhallózatok
üzemeltetőivel is folyamatos egyeztetést
kellett folytatni Ez azt eredményezte,

hogy a 2017-ben beadott projektnek
kivitelezésére csak 2021-ben kerülhetett
sor. Ekkor kezdődött a Vaspálya utcai
területrész fejlesztése, amely mára befejeződött. Bekerült a tervbe új elemként
egy 27 állásos P+R parkoló, valamint a
járdák felújítása, és napelemes világító
kandeláberek elhelyezése. Kezdeményezni kellett egy műszaki tartalomváltozást a közreműködő szervezet felé,
amely, úgy néz ki, támogatja ezeket a
feltételeket. Annál is inkább, mivel a
város túlteljesítette azt az indikátort,
amelyet ebben a pályázatban vállalt.
Még van egy–két apróbb művelet, melyek folyamatban vannak és a sikeres
műszaki átadás átvételhez szükségesek.
Ezek július 30-ig le fognak zárulni. A
módosított határidőre, 2022. augusztus
31-re befejeződik a projekt e része is, és
átadják a város részére ezeket a területeket, melyeket időközben már használ a
lakosság. Az eredeti 650 milliós költségvetéshez képest végül 722 millió forintba került az egész beruházás. demeter
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Idén Jánoshidán találkoztak a jászok

Városházi hírek

 Folytatás az 1. oldalról
Az ünnepség hangulatát Sasvári Sándor és lánya, Sasvári Léna lóháton előadott nagyszerű műsora alapozta meg.
– Két év öt nappal ezelőtt kellett volna ennek a köszöntőmnek elhangoznia,
de mint közismert, a Covid-19 világjárvány alaposan megváltoztatta életünket.
Így három évünk volt felkészülni, ám
minden évben újra kellett kezdeni a tervezést. Örülünk, hogy végre vendégül
láthatjuk Önöket, s remélem, hogy a 17
évvel ezelőttihez hasonlóan (2005-ben
is Jánoshida volt a házigazda – a szerk.)
ezúttal is sok élménnyel gazdagodnak
majd nálunk – kezdte ünnepi köszöntőjét Eszes Béla, Jánoshida polgármestere,
aki köszönetet mondott mindenkinek,
aki támogatta, segítette a XXVI. Jász
Világtalálkozó megrendezését.
A rendezvény egyik védnöke ezúttal
Vitályos Eszter, európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár volt, aki
köszöntőjében kiemelte, hogy a jászok
mindig is a legderekabb katonák közé

Az elmúlt két hétben ismét több, sokakat érintő fejlesztés elindításáról, állásáról osztott meg információkat Facebook oldalán Budai Lóránt polgármester.

tartoztak, s olyan nép, amelynek a legfontosabb értéke a saját szabadsága volt.
Mindezt a jász himnuszban hallotta, melyből idézett is:
„Mert őseink jogán a szívünk volt
szabad / Az erőnk - akaratunk, s adott
szavunk - hitünk, / Mert jászok voltunk, s míg áll e Hon, leszünk!”
- A világunk újból felbolydult, úgy
felbolydult, amit talán már el sem
tudtunk képzelni, hogy megtörténhet.
Most mégis vihar tombol a nagyvilágban, gyakran azt sem tudjuk, honnan
érkezik a következő szélroham. Ebben
a helyzetben csak az maradhat meg,
akit erős gyökerek kötnek a földhöz,
akit erős kötelékek fűznek a családjához, a környezetéhez, a közösséghez.
A Jászok Világtalálkozója ezekről a kötelékekről szól, arról, mi az, ami összetart. Nekem ez vívta ki a legmélyebb
tiszteletet a jászság iránt! – mondta
Vitályos Eszter.
Pócs János, térségünk országgyűlési képviselője köszönetét fejezte ki a

polgármestereknek, a településeknek,
hogy évről-évre felvállalják a Jász Világtalálkozó megrendezését. Kiemelte
a jánoshidaiak vendégszeretetét, s azt,
hogy a település a legszebb arcát mutatja a három nap során az ide érkezőknek.
Dr. Dobos László, a találkozó társrendezőjének, a Jászok Egyesületének
vezetője ismertette, hogy 2022-ben a
Jászságért díjat, s a vele járó 1 millió
forintot Süveges István főszékesegyházi kanonok, lajosmizsei plébánosnak
ítélték oda. Mivel a díjazott egészségi
állapota miatt nem tudott részt venni
a rendezvényen, ezért a díjat egy másik
alkalommal kapja majd meg. Átadták
az ünnepség keretében a jánoshidai
kitüntető díjakat is: a díszpolgári címet Meződi József, az Apostol együttes frontembere kapta. Jánoshida
községért kitüntető díjban részesült
Zámbori János jászkapitány, az „Év
embere” elismerést pedig Csinger Ildikó lokálpatrióta segítő vehette át.
Köszöntötték vasdiplomája átvétele
alkalmából Gerhát Imréné nyugdíjas
pedagógust is.
Nemes József leköszönő jászkapitány beszámolóját követően látványos
ceremónia keretében iktatták be tisztségébe Szöllősi Sándort (fotónkon
középen), az új jászkapitányt, aki a
tiszteletére leadott ágyúlövéseket követően lóra pattant.
A három nap során egyébként
koncertek, kiállítások, sportrendezvények várták a rendezvény vendégeit. Híreink szerint a három nap során
mintegy nyolcezren látogattak el Jánoshidára, a XXVI. Jász Világtalálkozóra, melynek programjai nagy sikert
arattak.
Szántai Tibor

Projektindító
a bölcsődében
Sajtóközlemény
Gépbeszerzés és munkavállalói képzés a Gréta Investa Kft.-nél

2022/04/26

A Gréta Investa Kft. 69,29 millió Ft feltételesen vissza nem térítendő
európai uniós támogatás nyert építőipari tevékenysége fejlesztésére. A GINOP PLUSZ felhívás keretében megvalósuló beruházás keretében két KOMATSU munkagépet vásárol, munkavállalói képzésben,
vezetői menedzsment tanácsadásban részesülnek.
A Gréta Investa Kft. a GINOP PLUSZ-1.2.3-21 kódszámú, „A mikro-, kisés középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása a leghátrányosabb helyzetű
régiókban” című felhívás keretében 69,29 millió Ft feltételesen vissza nem
térítendő európai uniós támogatásban részesült építőipari szolgáltatásai
fejlesztése érdekében.
A beszerzésre kerülő technológiai fejlesztést eredményező egyik új földmunkagép a KOMATSU WB98S-8E0 egy gumikerekes kotró-rakodó, a másik
gép egy KOMATSU PW148-11E0 gumikerekes kotró. A gépeket az építési
terület előkészítése során használja a Kft. nagy tömegű anyagok mozgatására, bontásra, árokásásra termelékenysége növelése érdekében.
A vállalkozás munkavállalói közül 1 fő Gépkezelő hatósági képzésen és vizsgán vesz részt „traktoralapú univerzális földmunkagépre”, illetve 1 fő „C” kat.
vezetői engedélyt (tehergépkocsi), illetve „C+E” kat. vezetői engedélyt (nehézpótkocsis járműszerelvény) szerez a magas szintű munkavégzés érdekében.
A vállalkozás új szolgáltatása indítása során új kihívásokkal találkozhat, így
a fejlesztés keretében Vezetői- és menedzsment tanácsadási szolgáltatást
is igénybe vesz.
A projekt fő megvalósítási helyszíne az 5143 Jánoshida, Jászberényi utca
25. sz. alatti „beépítetlen terület”, amely alkalmas a mobil munkagépek átmeneti tárolására. A vállalkozás építőipari tevékenységével kapcsolatos irodája
az 5143 Jánoshida, Jászberényi utca 19. sz. alatti telephelyen található.
A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg,várható
befejezése 2023.03.31.
A projektről bővebb információt az alábbi oldalon olvashatnak:
http://www.gretavendeghaz.hu/gretakavezo/palyazati_tamogatas.htm.
További információ kérhető:
Pesti Róbert ügyvezető
06 30 261 8446

Jászberény Városi Önkormányzat
2022. 01. 14-én támogatási kérelmet
nyújtott be a TOP_PLUSZ-3.3.1-21
kódszámú „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” című pályázati felhívásra
az alábbi címen: „Gyermeknevelést
támogató humán infrastruktúra fejlesztése Jászberényben”. A kérelem
2022. 03. 24-én pozitív elbírálásban
részesült, a Támogatási szerződés
2022. 03. 31. napján lépett hatályba.
A támogató a Pénzügyminisztérium
Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága.
A sikeres projekt indításának nyitó
eseményét rendezték meg június 22én, szerdán délelőtt a Városi Önkormányzati Bölcsődében. A megnyitón
jelen volt, Budai Lóránt polgármester,
Balogh Béla alpolgármester, Bethlendy
Béla a Humánerőforrás Bizottság elnöke, valamint a projektben érintett intézmények vezetői.
A Széchenyi Terv Plusz program
keretében megvalósuló projekt elszámolható bruttó összköltsége:199,89
millió Ft, mely a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül, visszanem térítendő támogatás formájában kerül finanszírozásra.
A projekt átfogó célja a minőségi
gyermeknevelést és pedagógiai oktatást, továbbá azok körülményeit elősegítő beruházás. A tervezett fejlesztések a Jászberény Városi Bölcsődében,
továbbá a Jászberény Város Óvodai
Intézményének Központi, Szivárvány,
valamint Gézengúz tagóvodájában valósulnak meg.

A napokban döntést hoztunk a Kapitánykert fejlesztéséről. A Székely Mihály
Szabadtéri Színpad szomszédságában található önkormányzati tulajdonú terület
fejlesztése, többek között egy kis színpad építését, kertipadok, kerti asztalok, napelemes kandeláberek és szemetesek kihelyezését, egy lépcső kialakítását, valamint
a teljes terület parkosítását foglalja majd magában. A beruházást a legalacsonyabb
ajánlatot adó GEOGÉP Kft. végzi majd, összesen bruttó 12.8 millió forintért.

Folytatódtak a látványos magasépítési munkálatok a Jászberényi Állat- és Növénykertben: a szakemberek a napokban állították fel a főbejárat acélszerkezetét. Az
állatkert belső részén található munkaterületeken készülnek a kajmán és a vidra
medencék, illetve megtörtént egy új, elsősorban tűzvédelmi célokat szolgáló tűzcsap telepítése is. A várható nyári látogatószám, valamint a táborok megrendezése
miatt a kivitelezővel külön egyeztetéseket folytatunk, hiszen a munkálatok alatt
is mindenkinek biztosítani szeretnénk az állatkerti élmények gyűjtését. A park
jelenleg is biztonságosan látogatható, a munkaterületek kordonokkal védettek.
Továbbra is kérem a tisztelt látogatókat, hogy kizárólag a megjelölt útvonalakon
közlekedjenek! Köszönöm türelmüket és megértésüket!

Régóta tervben van már az úgynevezett Testvérvárosok Parkja fejlesztésének ötlete.
Képviselői kérésre, a Messzelátó, a Kárpát, illetve a Sírkert utcák által határolt
területen egy tereprendezés után, egy új, közepes méretű KRESZ Park épülhet. A
napokban már alá is írtam a testvérvárosokra jellemző fafajták ültetését is magában
foglaló tervezési szerződést.

Hálózati vízkorlátozás
 Folytatás az 1. oldalról
Azonnal megtehető lépés: felhívást intézni a felhasználók felé a takarékos és
tudatos vízhasználatra, így a víznyomás
jelen időben való stabilizálását közösségi összefogással, szemléletváltással lehet
megvalósítani.
A TRV Zrt. elkészített egy vízkorlátozási tervet, melynek több fázisa van.
Az első a 0 fázis, a locsolási tilalom a
vízhálózatból nyerhető vízzel, ennek
azonnali bevezetését javasolták is. Az

intézkedés elsődleges célja, hogy a
csúcsidőszakban visszafogják a terhelést, ezzel elejét vegyék a további nyomásingadozásnak az ivóvíz-hálózatban.
A képviselő testület elfogadta a tervet és életbe léptette annak 0 fázisát,
melynek lényege: tilos a tömlős locsolás az ivóvíz-hálózatról reggel 6 órától
este 10 óráig. A házi, lakossági fúrt kutakról, mivel ezek nem réteg-, hanem
talajvizes kutak, lehetséges a locsolás.
demeter

4. oldal

www.jku.hu

2022. június 30.

www.jku.hu

2022. június 30.

A Palotásy János Vegyeskar 160 éve
Idén 160 éves a Palotásy János
Vegyeskar. Az ebből az alkalomból
megrendezett kórustörténeti kiállításon Budai Lóránt polgármester
köszöntötte a kórus tagjait és az érdeklődő lakosságot. A polgármester
elismerését és köszönetét fejezte ki
mindazoknak, akik az elmúlt több
mint másfél század alatt a kórusban
énekeltek, annak életét szervezték,
vezették.
A születésnapi ünnepség része volt egy
koszorúzás is a Fehértői temetőben,
ahol a polgármester helyezte el a jászberényi születésű zeneszerző, kórusalapító és egykori kórusvezető sírjára
a köszönet és az emlékezés koszorúját.
Az ünnep természetesen nem múlhatott el a kórus újabb hangversenye
nélkül, melynek helyszíne ezúttal a Ferences templom volt, ahol dr. Novák
István köszöntötte a kórust. A jubileumi műsorban Ecsedi Péter karnagy

Az egységet alkotta egy évtizedes kórus a Cantate Nobis Énekegyüttes,
Thormanné Husznay Mária karnagy
vezetésével. Egy zongoraművész Sas
Dániel, aki néhány hónapja már állandó zongorakísérője korrepetitora a dalos társaságnak. Egy kreatív elme, Soós

Július 3. vasárnap 19 óra
A Déryné Deszkáin nyári színházi sorozat előadása, Kálmán Imrének minden idők legnépszerűbb és legtöbbet játszott operettje a Csárdáskirálynő.
Dallamai slágerek lettek, mint „A lányok, a lányok, a lányok angyalok...”, a
„Jaj, cica, eszem azt a csöpp kis szád...”, vagy az „Álom, álom, édes álom...” A
nagyoperett három felvonásban a Pesti Művész Színház előadásában látható.
Székely Mihály Szabadtéri Színpad

Open Roomli Fesztivál

Július 8 – 10. péntek – vasárnap
Koncertek, családi- és gyerekprogramok, interaktív utcaszínház, Slam
Poetry bemutató és verseny, tűzzsonglőr show, Cukorkafalva,workshopok,
kreatív kézműves piac, street food és remek hangulat!
Főtér-szervizút, Déryné utca, Holló A. utca, Főnix Műhelyház és Terasz
vezényletével egyházi és világi énekek
hangzottak el, amelynek vendége volt
a Budavári Mátyás-templom ének- és
zenekara.
A két kórus előadásában elhangzott
Schubert G-dúr miséje. Vezényelt Hegyi

Barnabás, míg szólistaként Vukovich
Edit, Ecsedi Péter és Fülep Márk közreműködött. Orgonán Dr. Réz Lóránt,
zongorán Farkasné Szőke Tünde kísért. Vendégkarnagyként Thormanné
Husznay Mária közreműködött.

Andrea, akinek fejében újabb és újabb
ötletek motoszkálnak, legyen az arculat
és látványtervezés, egyedi ékszer készítése vagy éppen egy nem mindennapi
kulturprogram összeállítása.
Soós Andrea kapcsolata a Cantate
Nobisal már nem újkeletű, hiszen tagjai alkották a Jászok történelmi dal- és
táncjáték kórusának többségét, így
munkásságukat ismeri. Az énekegyüttes és kivételes képességű zongorakísérője, Sas Dániel zongoraművész közös

koncertje remek ötletnek bizonyult,
melyhez a Szikra Galéria kertje kellemes helyszínként szolgált. A sokoldalú
Sas Dániel a zongorakíséret és játék
mellett konferált is a műsorszámok
között, érdekességeket felvillantva az
elhangzó zenedarabokról és szerzőikről.
A műsorban kórusmuzsika szólt és
a zongora hangja szállt, hol kíséretként,
hol önmagban, szóló kompozíciók és
improvizációk hangzottak fel. Zenetörténeti korszakokból szólaltak meg
dalok és szerzemények, a reneszánsz
muzsikájától könnyűzenei slágerekig
bezárólag. Mindezek között egy ősbemutató, Sas Dániel komponálta Fantázia darabok, melyet az énekegyüttesnek
ajánlott és a két népdal újszerű feldolgozását, kórusra és zongorára, először
hallhatta közönség.
A hangulatos hangverseny a napszállatban ért véget. A kellemes zenei
impulzusért hálás közönség pezsgővel
koccintva köszönte meg az előadóktól kapott élményt. A Zene újratöltve
programja igazi nyáresti feltöltődésként hatott.
demeter

Nem könnyed témák – Mányoki kiállítás
Jó fél esztendő után újra képzőművészeti tárlat látható a kiállító térként is funkcionáló mozi galérián.
Emptiness címmel, Mányoki Ádám
festőművész, Barcsay-díjjal elismert
feltörekvő, fiatal alkotó képeinek bemutatóját július 20-án délután nyitották meg.
Mányoki Ádám aktív képzőművészként
van jelen a kortárs alkotók közösségében, rendszeresek kiállításai, az emberi
lélek mélyrétegeinek, sötét oldalainak
ábrázolását kedveli. Több alkalommal
volt meghívottja városunkban az ART
Camp művészeti szimpózium táborainak, annak záró kiállításain ott készült
alkotásait láthatta a közönség. Ez alkalomra összeállított egyéni bemutatkozásának megnyitását Koncz Gábor
festőművész vállalta, aki jó évtizede
találkozott először alkotásaival Egerben,
ahol Mányoki Ádám akkor még a tanulmányait végezte. Megnyitó mondataiban a művésztárs, saját gondolatait,
érzéseit fogalmazta meg a bemutatótér
falain elhelyezett festményekről.
Emptiness, azaz üresség, az ezzel
generált szorongás érzése feszítheti az

Kulturális mozaik
Déryné Deszk áin – C sárdáskir álynő

Kivételes nyáresti kórusmuzsika
Három egységből állt össze egy egész
könnyed nyáresti kóruskoncert június 23-án a Szikra Galéria kertjében,
Zene újratöltve címmel.
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alkotások szemlélőit. Nyers vászonra
festett, rajzolt felületein, minduntalan
ott van a feszült üresség. Ha nem olvasnám el a képek címeit, akkor is felötlene bennünk ez a kifejezés. Zavarba
ejtő, ahogy a nyersvászon felületekkel
bánik, még nagyobb bizonytalanságot
adva a nézőnek, annál is jobban mintha
faltól falig színeket és formákat sorakoztatna fel. Megfigyelve a művein szereplőket, maximálisan látni a kiüresedést
és lemondást, az alakok arckifejezéseiben, mozdulataiban, testtartásukban.
Minduntalan zavarba ejtő asszociációk,

néhol portré sziluettek, máshol torz fejformák, a nézőre gyakorolt hatásai. A
lényegre fókuszál, nincs mellébeszélés,
kevés színnel játszik, nincsenek dekoratívelemek vagy felületkitöltések, szénnel
rendkívül expresszív módon, nagy lendülettel felrajzolt alakjai határozottságról árulkodnak - vélte Koncz Gábor.
Mányoki Ádám képein felvállal, és
kijelent, komfortzónájából kibillenti
festményeinek szemlélőit. Tapasztalja
meg ön is! A kiállítás a mozi nyitvatartási idejében, július végéig látogatható.
duka

Hype Session Vol .4 - Tropical Night 2022

Július 9. szombat 20 óra
Ha már az éghajlat is ilyen forró, akkor miért ne forrósítsuk fel mi is a
hangulatot egy trópusi buli keretein belül. A fellépők sora: GoldFresh,
Tóth Andi, DR BRS, Sterbinszky, Willcox, D session.
Bercsényi iskola udvara

Yoko R etro Nyári Fesztivál

Július 9. szombat 21 óra
Yoko Retro Nyári Fesztivál az LVG Udvarán! Gyere és bulizz Te is a szabad
ég alatt kedvenc Retro slágereidre. Az éjszaka sztárvendége nem más, mint
a "Szomorú Szamuráj" lesz, aki garantáltan maxra tekeri a Retro feelinget,
a színpadon az Ámokfutók! Az est házigazdája Dj Guba, aki elhozza nektek kedvenc zenéiteket és garantáltan szuper hangulatot varázsol.
Lehel Vezér Gimnázium udvara

Dar ázs Á rpád 100 emlékünnepség

Július 30. szombat 15 óra
Dr. Darázs Árpád 100 évvel ezelőtt, 1922. július 7-én született Jászberényben. Zenepedagógusként, karnagyként, a Kodály-módszer "nagyköveteként" szerzett világhírnevet. Az emlékünnepség fellépői, Bolla János
,a 160 éves Palotásy János Vegyeskar, zongorán közreműködik Farkasné
Szőke Tünde, vezényel Ecsedi Péter. Az emlékműsor után megkozorúzák
dr. Darázs Árpád emléktábláját az LVG falán és szülőházánál a Korcsolya
utcában.
Déryné Rendezvényház
Ha itt szeretné látni programját, hívja: Demeter Gábor 70/214-9164

Múzeumok, Galériák éjjel-nappal
A népszerű és hagyományos kulturális rendezvény városukban egy héttel
hamarabb, mint máshol, június 18-án,
de kapcsolódva a Múzeumok éjszakája eseményhez várta érdeklődő látogatóit. A három intézmény összefogásával létrehozott műsorfolyamnak,
az elmúlt két évben, a korlátozások
miatt nem volt lehetséges a megrendezése. Idén már a szervezők elővehették a régi, már jó bevált forgatókönyvet és szombat délelőtt a Szikra
Galériában kezdődött a programok
sora. A Palotásy János Zeneiskola
Fúvószenekara adott térzenét, majd
klarinét kvintett kamarakoncert szólt
a kávézóban, Soós Andrea két életút
festményét mutatta be, végül tárlatve-

zetésen vehettek részt az érdeklődők.
Kora délután a Hamza Gyűjtemény és
Jász Galéria egyedi irodalmi összeállítást kínált, Utasi Hajnalka és Sztojka
György előadásában a Hamza házaspár írásaiból. A Jász Múzeum udvarán bábelőadás és gyerekeknek szóló
koncert volt a folytatás, majd öltözet
bemutatón, Bú Györgyi, egyedileg
festett selymekre készült darabokjai
vonultattak fel. Az estében Jászsági népdalok szóltak, a Ha bemegyek
a Lehel szállodába…CD bemutató
koncertjén. Zárásképpen pedig a Jászsági Hagyományőrző Egylet vidám
műsora, az Egy nap a SzOTT üdülőben darabnak tapsolhattak a nézők.
dg
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a B e lvárosi
Stran dfü rdő

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

Termelői méz
• propolisz
• méhpempő

• Áll á s b ö r z e m e llé k le t •
Jászberényi telephelyre megbízható,
önálló munkavégzésre alkalmas

• C kategóriás jogosítvánnyal
rendelkező gépkocsivezető,

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

Érdeklődni

3 kg felett Ingyenes kiszállítás
Jászberény területén!

munkaidőben
lehet,
hétfőtől
péntekig
12-16 óra
között a

• targoncás és
• takarítónő

06-30/748-7497

munkatársat keresünk.

telefonszámon.

A hét minden napján lakásunkon
is várjuk vásárlóinkat!

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

Adja fel

hirdetsélaspéjátban!
a váro

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

Több kereskedelmi egységgel rendelkező cég

Kereskedelmi Igazgató
munkakörbe munkatársat keres.

Feladatok: Kereskedelmi egységek koordinálása,
működtetése.

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.

Elvárás: Vezetésben, élelmiszer kiskereskedelemben való
gyakorlat, jártasság. Minimum középfokú végzettség
és 20 éves tapasztalat.
Fényképes önéletrajzát a szerkesztőség címére várjuk
kizárólag csütörtökönként 8:00 és 16:00 óra között:
Jászberény, Bercsényi út 1. fszt. Kereskedelmi igazgató jeligére.

www.jku.hu
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A veteményeskert védelme 100 éve született dr. Darázs Árpád
A családi ház kertje azt a célt is szolgálja,
hogy az egyre dráguló zöldségfélék ott
saját célra megteremjenek. Azon kívül dolgozva nyújt pihenést az állandó
munka mellett. A népélelmezésben a
legfontosabbak egyike a burgonya. Párás, csapadékos időben gyakori, hogy
a levélzet hirtelen elpusztul, amikor a
sorok záródnak és a virágbimbók megjelennek. Ez a tünet észlelhető a paradicsomon is, különösen a fóliás termelés esetén. Ennek a gombabetegségnek
okozója a burgonyavész. Az ellene való
védekezésre alkalmas az Amistar vagy
a réztartalmú Kocide. Aránylag száraz
viszonyokat kedvelő paradicsom- és
burgonyabetegség az Alternária. Júliustól őszig a leveleken barnagyűrűs foltok
jelennek meg és az egész levélzet elszárad. A burgonyagumón pedig a bemélyedt sötét folt kemény. A paradicsompalánta szártő rothadását majd a termés
foltosságát ez a gombabetegség okozza.
Az előző növény védőszerek védenek az
Alternária ellen is. A paradicsom termés
csúcsfoltosságát egy élettani betegség
okozza. Ez gyakori az ökörszív fajta

esetén. Okozója lehet a kálium vagy a
mész hiánya, de az egyenlőtlen vízhiány
is. A paradicsom csúcsfoltosság elleni
permetezéskor a permetléhez érdemes
egy növénykondicionáló anyagot keverni (Wuxal Ascofolt) két-három alkalommal, de előtte keverhetőségi próbát
kell végezni. Szinte minden házikertben
van vöröshagyma, s ha csapadékos az
időjárás, akkor a peronoszpóra ellen kell
védekezni. A betegség gyors terjedéséhez alacsony hőmérséklet is elegendő.
Tünete a levélen sárgászöld formában
jelenik meg. A levélzet olyan mintha
leforrázták volna. A hagyma nehezen
tárolható. A permetezés két menetben
egymással szemközti irányban kell végezni és a tapadás fokozása érdekében
a permetléhez Nonitot kell hozzákeverni. A vöröshagyma gyakori károsítója a
hagymalégy. Kárképe a levél lankadásával kezdődik majd a rothadó hagymában nyüvek vannak. Évente két-három
nemzedéke van, ellene pld. Vertimec
Proval lehet védekezni.
Szegedi Szilveszter
növényvédő szakmérnök

Sikeres közmunkaprogram

Száz évvel ezelőtt, 1922. július 7-én
rázs hitte, hogy a zene képes átalakítani
Jászberényben született Dr. Darázs
az embereket, és az ő irányítása révén
Árpád zenepedagógus, karnagy, a Koez meg is történt.”
dály-módszer világhírű képviselője,
Dr. Darázs Árpád 1956-ban családJászberény Város posztumusz díszpoljával együtt elhagyta Magyarországot
gára. Július 8-án és 9-én születésének
és az Amerikai Egyesült Államokban
centenáriumára emlékeznek Columbitalált új hazára. Benjamin Cliatt fonában, Dél-Karolina állam fővárosában,
tosnak tartotta elmondani, hogy Dr.
az Amerikai Egyesült Államokban, ahol
Darázs szeretete a szülőföldje, különöélete utolsó két évtizedét töltette. Az
sen annak zenéje iránt soha, egyetlen
ottani ünnepséget az 1966-ban általa
percre sem szűnt meg, azután sem,
alapított Dél-karolinai Egyetem Hanghogy az USA állampolgára lett.
versenykórusának öregdiákjai szervezik.
Cynthia L. Barrio számára Dr. DaA kórus egykori énekesei nagy izgalomrázs Árpád neve egybeforrt Magyarormal készülnek a különleges évfordulóra
szágéval: - Amikor Magyarországról
és az egymással való újbóli találkozáshallok, mindig rá gondolok.”
ra. A dél-karolinai ünnepség kapcsán … Remélem, tudja, hogy hány ember
Mary Ellen Sartori ekként monmegkérdeztem az öregdiákoktól, mit szereti és tiszteli őt egészen a mai napig.
dott köszönetet Jászberénynek, Maszeretnének elmondani a jászberényi
Diane Lail Watson arra emlékezett gyarországnak Dr. Darázs Árpádért:
embereknek Dr. Darázs Árpádról, illet- vissza, hogy amikor saját kórusait vezé- - Köszönjük, hogy megosztották velünk
ve milyen üzenetet szeretnének küldeni nyelte, néhai férje, David Watson min- ezt a csodálatos embert és a családját.
szülővárosába, születésének 100. évfor- dig azt mondta, hogy Dr. Darázs kezeit Megtiszteltetés volt, hogy szerethettük
dulója alkalmából. A következőkben az
látta a szemei előtt. - Ezt tartottam a őt, és az ő irányításával tanulhattunk.
ő válaszaikból válogatok és idézek.
legnagyobb elismerésnek!
Fenomenális muzsikus volt. Örökké
Susan Pelter szerint Dr. Darázs
Hinde Garrison hangsúlyozta, hogy hálásak vagyunk érte.
Árpád nagy ember, zenész és a magyar Dr. Darázs Árpáddal olyan helyekre juIlyennek látták a Dél-karolinai
zene nagykövete volt, akinek hatása
tottak el, amelyekről nem is álmodtak. Egyetem
Hangversenykórusának
mindazok szívében, akik ismerték őt, Személyes családi élménye, hogy míg öregdiákjai Dr. Darázs Árpádot, rá
számtalan kórusban, színpadon és tan- édesapja a koreai háborúban harcolt, fognak emlékezni július elején Délteremben, élni fog, fogadott országában
addig ő, a Hangversenykórus tagjaként, Karolinában.
és szerte a világon.
1982-ben a zene nagyköveteként a béErre a kiváló muzsikusra fogunk
Rosanne McDowell összes tanára
kéért és a barátságért énekelhetett Dr. mi is emlékezni szülővárosában, Jászközül Dr. Darázs Árpádot tartotta a Darázs vezényletével Dél-Koreában.
berényben, július 30-án. Ezúton is
legkiválóbbnak. Így fogalmaz: - Sokszor
Anna Khouri Rumsey ekként fogal- tisztelettel hívjuk a család tagjait, a zegondolok rá hálával, és alig várom, hogy mazta meg Dr. Darázs Árpád karnagyi nebarátokat, a tisztelőket a 15 órakor
egyszer újra az ő karnagyi pálcája alatt jelentőségét: - Bármilyen kórust is vezé- a Déryné Rendezvényházban kezdődő
énekelhessek valamelyik égi kórusban!
nyelt, mindig az lett a legjobb, legyen „Darázs Árpád 100” emlékünnepségre,
Bob Shoemake szerint Dr. Da- szó fiúkórusról, egyházi kórusról, vagy majd az azt követő koszorúzásokra.
rázs Árpád hatását mutatja, hogy több
éppen a Hangversenykórusról… Folyamint 35 évvel a halála után létezik egy matosan emelte a kóruszene színvonalát
dr. Kiss Henriett
Facebook-csoport, amelyben olyan em- államunkban.
zenetörténész, Darázs Árpád-kutató,
berek vannak jelen, akiknek az életét
A fentebb leírtakat támasztják alá
a jászberényi „Darázs Árpád 100”
megérintette, és akiknek a szívét zené- Audrey Sligh Brown szavai is: -Dr. Daemlékünnepség szervezője
vel töltötte meg. A Darázs-tanítványok
ugyan mostanában vonulnak nyugdíjba,
de tanítása és a rájuk gyakorolt hatás fél
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
Emlékezés
évszázad elteltével is tovább él.
szeretett anyukánk, nagymamánk,
- Minden alkalommal, amikor kódédnagymamánk
Fájó szívvel emlékezünk édesapánk,
rust vezénylek, érzem, ahogy kezei a
Demény
Péter
kezeimet irányítják, és hallom a hangját.
születésének
90.
évfordulójára
született Hodos Eszter
Jacquie Schmit Corber számára 44
életének 92. évében távozott közülünk.
év elteltével máig a Hangversenykórusés édesanyánk,
Búcsúztatóján
a jászberényi Fehértói
ban töltött évek jelentik élete legkülönDemény
Péterné
Temetőben 2022. július 1-jén 13.00 órakor
legesebb és legszebb időszakát. Dr. Dahalálának
5.
évfordulójára.
vehetnek részt mindazok, akik
rázs Árpád annak ellenére választotta be
ismerték és szerették őt.
Emléketek örökké élni fog!
a kórusba, hogy nem zeneszakos volt az
A gyászoló család
Szerető család
egyetemen. - Micsoda inspiráló ember!

Bojtos Gyuláné

A Neszűrben június 24-én tett látogatást Budai Lóránt polgármester,
ahol a közmunkaprogram ottani
helyzetéről tájékozódott és tájékoztatott. A házigazda szerepét Bobák
Zsolt képviselő látta el, aki a közmunkaprogram vezetője.
- Szeretném, hogy a jászberényiek minden évben tájékoztatást kapjanak arról,
hogyan áll nálunk a közmunkaprogram mezőgazdasági része. Az egykoron
virágzó Neszűrnek ma már igen rossz
híre van. Szerencsére van a területnek
olyan része, amelyre közvetlen ráhatásunk van. Mi 2019 óta nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy itt is értéket
teremtsünk. Tíz fővel működik itt a
közmunkaprogram, s a fóliasátrakban
többek között paradicsom, paprika,
cukkíni, étkezési és sütnivaló tök termesztése folyik, s ezek a bölcsődei és
az idősek otthonának az étkeztetésben
kerülnek felhasználásra. Ezzel is csökkenteni kívánjuk kiadásainkat – kezdte
tájékoztatóját a terület megtekintését
követően Budai Lóránt.
A polgármester azt is elmondta,
hogy a közmunkaprogram létszámát
nem ők határozzák meg, de, ha lehetőség és szükség lesz rá, akkor növelni
szeretnék az ott dolgozók létszámát.
A főliasártras terület mellett egy 18
méter széles és kb. 200 méter hosszú
földsávot sikerült megszereznie az önkormányzatnak, s ott 100 gyümölcsfát
terveznek telepíteni.
- A növénytermesztésből azon túl,
hogy a saját intézményeinket ellátjuk, még bevételünk is származik. A
homoktövis termesztésünk is jöve-

delmező. Az itt termelt plusz bevételt
természetesen csak a programon belül
használhatjuk fel, így vettünk tavaly
egy autót, amit most is használnak a
közmunkaprogramban. Jelenleg 8 hektáron folyik a növénytermesztés, s ezt
szeretnénk tovább bővíteni – mondta
a polgármester.
Azt már Bobák Zsolttól tudtuk meg,
hogy összesen 8 fóliasátorban folyik
a munka, s mellette van lehetősége a
közmunkaprogramban résztvevőknek,
hogy a szabad területen – munkaidőn
kívül – maguknak is termelhetnek
olyan zöldséget, amire szükségük van. A
közmunkaprogram vezetője egy kérést
is megfogalmazott a látogatás végén.
– Az önkormányzat szeretne minél
nagyobb egybefüggő területet megszerezni a Neszűrben, hogy ott rendezett
körülmények legyenek. Ehhez kérjük
azoknak a tulajdonosoknak a segítségét, akik már nem kívánják az itteni
területüket használni, hogy jelképes
összegért adják el az önkormányzatnak,
vagy ajánlják fel nekünk a területüket.
Így sok gondozatlan részt tudnánk
megszüntetni, ahol zöldség- és gyümölcstermesztéssel is foglalkozhatnánk.
illetve az erdősítés is jó megoldás lehetne – mondta Bobák Zsolt.
A fóliasátrakban látottak egyébként
egyértelműen arról tanúskodnak, hogy
sikeres az ott folyó növénytermesztés,
hiszen hamarosan bab, cukkíni, paprika és paradicsom is kerülhet majd
a bölcsődei és az idősotthoni konyha
asztalaira. A területen a gondos kezek
munkájának eredményeként idén is
komoly termés várható.
Szántai Tibor

Emlékezés

Emlékezés

Emlékezés

Szívós Zsuzsanna

Herczeg János

Bujdosó Antal
(1933–2012)
halálának 10. évfordulójára

(1971–2019)
halálának 3. évfordulójára

„Az élet elmúlik,
de akit szeretünk,
arra életünk végéig
könnyes szemmel emlékezünk.”

„Még köztünk voltál,
mi nagyon szerettünk.
Hiányzol nekünk,
soha nem feledünk.”

Szerető feleséged
és családod

Szüleid, testvéred

(1949–2021)
halálának 1. évfordulójára

„Messze vagy már tőlem, de nem vagyok árva,
Mert itt vagy velem a szívembe zárva.
A Te szíved már nem fáj, de az én bánatom nő,
Mert nem hoz enyhülést a múló idő.”

Szerető feleséged
és családod

Emlékezés
„Álmodtunk egy öregkort, gyönyörűt és szépet,

„Virágot viszünk egy néma sírra,

de a kegyetlen sors mindent összetépett.

de ezzel Őt már nem hozhatjuk vissza.

Megállt a szív, mely élni vágyott,

Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni,

pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott.

hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni.

Nélküled szomorú és üres a házunk,

Gerőcs Imréné

(szül: Matók Rozália)
halálának 25. évfordulóján
Szerető férje, fiai, menye és unokái

nem hisszük el, hogy téged már hiába várunk.”

Míg köztünk voltál, mi nagyon szerettünk,
hiányzol nekünk, soha nem feledünk.”

8. oldal

2022. június 30.

www.jku.hu

Tisztelt Olvasóink!
A Jászkürt Újság következő lapszáma
ezúttal három hét múlva,

július 21-én jelenik meg.
Friss híreinket, cikkeinket a jku.hu weboldalon és a
Berénycafé Facebook oldalunkon továbbra is megtalálják!

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
június 30. csütörtök
PatikaPlus
Jászberény, Tesco
Tel.: 506-930

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

július 13. szerda
Szentháromság Patika

július 1. péntek
Thököly Gyógyszertár
JB., Thököly út 14.
Tel.: 405-667

július 7. csütörtök
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út 10.
Tel.: 410-834

július 15. péntek
Mérleg Gyógyszertár

július 2. szombat
PatikaPlus (Tesco)

július 8. péntek
PatikaPlus (Tesco)

július 3. vasárnap
Thököly Gyógyszertár

július 9. szombat
Kossuth Gyógyszertár

július 4. hétfő
Thököly Gyógyszertár

július 10. vasárnap
Szentháromság Patika

július 5. kedd
Szentháromság Patika
Jb., Lehel vezér tér 16.
Tel.: 502-635

július 11. hétfő
Thököly gyógyszertár
július 12. kedd
Thököly Gyógyszertár

július 14. csütörtök
Kossuth Gyógyszertár

július 16. szombat
Szentháromság Patika
július 17. vasárnap
Kossuth Gyógyszertár
július 18. hétfő
PatikaPlus (Tesco)
július 19. kedd
Thököly Gyógyszertár
július 20. szerda
Thököly Gyógyszertár
július 21. csütörtök
Szentháromság Patika

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.

Terepen remekeltek triatlonosaink
A XXXVI. Palóc Triatlont rendezték
Balassagyarmaton június utolsó hétvégéjén, melynek első napján a Terep Triatlon Országos Bajnokságot
tartották, míg másnap az aquatlon
verseny futamai zajlottak. Mindkét
nap megmérettetésein a Jászberényi
Triatlon Sportegyesület versenyzői
remek eredményeket értek el.
A triatlon versenyek kivételes formái
a terepen rendezettek. Más az egész
miliő, hiszen csodás természeti környezetben zajlanak a küzdelmek. Az
úszást tavakban, folyókban bonyolítják, a kerékpárt, itt ugye mtb-t, hegyen-völgyön tekerheted és a futás is
dimbes-dombos ösvényeken halad. A
terep triatlonok szépsége pont a plusz
kihívásban rejlik. A versenyen olyan
mintha egymagad lennél a természetben, küzdesz az elemekkel, figyelmed
egy pillanatra sem lankadhat, koncentrálni kell. Kitartás és alázat szükséges
egy terep triatlon teljesítéséhez.
A Jászberényi Triatlon Sportegyesület versenyzőiben ebből nem volt hiány,
remekül vették az akadályokat. Különleges kihívást jelentett, és próbára tette
az indulókat a hegyikerékpározás során,
a domboldalba épített single trail bringa park egy szakaszának leküzdése. Ehhez kellett egyfajta speciális mtb tudás
és némi bátorság sem ártott. Városunk
sík vidéken edző triatlonosai, a Terep
Triatlon Országos Bajnokság szinte
valamennyi futamában renekeltek.. A

legelőkelőbb, dr. Baran Alexandra (képünkön) első helyezése és ezzel a bajnoki
cím megszerzése, szenior1 női kategóriában, az OB fő futamban. Ugyanitt, a
bajnoki dobogóra ért és ezüstérmet szerzett szenior3 korcsoportban Demeter
Gábor. Az utánpótlás korosztály újonc2
korcsoportjában Crespo Szofia Lola,
bátran vállalta, hogy kipróbálja a terepversenyzést és debütálóként a negyedik
helyen ért célba. A gyermek kategóriájú
Rómer Levente szintén először versenyzett terepen és a harmadik helyet sikerült
megszereznie. Tőle alig lemaradva csapattársa, Urbán Olivér lett a negyedik.
Másnap a Nyírjes tóban és környékén aquatlon futamok zajlottak. Ennél
a versenyszámnál az úszás után rögtön
a futás következik. Mivel a természeti

környezet és az útvonalak az előző napival megegyezőek voltak, ez is terepes
versengésnek volt tekinthető. A jászberényi triatlonosok több korcsoportban
is megszerezték az aranyérmet: a serdülőknél Kardos János, szenior1 nőknél
dr. Baran Alexandra, szenior3 férfiaknál Demeter Gábor. A dobogó harmadik fokára állhatott gyermek kategóriában Budai Eszter és Urbán Olivér.
A terep triatlon versenyeket kivételessé teszi, hogy felkészülni rájuk nem
lehet tökéletesen. Fizikai és lelki megpróbáltatásokkal a rajt és cél között bárhol találkozhatnak az indulók, de ezeket
a helyzeteket remekül sikerült az idei
Terep OB-n megoldani triatlonosainknak és ezt az eredményeik is mutatják.
duka

Az Ascona Haus Kft. nyerte a cégek kupáját
A Jász Sportszigeten a Tehetség SE, a
Socca Hungary és a Leasure Liga június 26-án, vasárnap első alkalommal
rendezte meg a TSE-Socca Cégek Kupáját, melyen nyolc cég csapatának
képviselői rúgták a labdát.
A csapatok két négyes csoportban kezdték a küzdelmet. Az A-csoportban a
Szatmári Kft., az Ascona Haus Kft. (fotónkon), a H&H Bt. és az All Star Bt.,
a B-csoportban pedig a Káta CNC, a
Puma Hungária, a Weger Hungária Kft.
és a Fehér Hálózatépítő csapata lépett
pályára. A csoportmérkőzéseket követően az első két helyezett a tornagyőzelemért, a 3-4. helyezettek pedig az úgynevezett Ezüst Ligában az 5-8. helyért
játszottak tovább.
Az A-csoportban az Ascona Haus
Kft. első helye nem volt kérdéses, míg
a másik három csapat között csak egy
pont különbséf döntött a H&H Bt. javára a 3-3 pontos Szatmári Kft.-vel és All
Star Bt.-vel szemben. A B-csoportban a
Puma Hungária 100%-os teljesítmén�nyel végzett az élen a 6 pontos Weger
Hungária Kft., a 3 pontos Fehér Háló-

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

2022. július 7. 8:00–14:00.

zatépítő és a 0 pontos Káta CNC előtt.
Az alsóházban, az Ezüst ligában a Szatmári Kft. a Káta CNC-t, az All Star Bt.
a Fehér Hálózatépítőket győzte le, s így
egymás ellen dönthették el az 5.6. hely
sorsát. Ezt a találkozót a Szatmári Kft.
nyerte 6-3-ra. A két vesztes a 7-8. helyért mérkőzhetett, s ezt a mérkőzést
Fehérép Hálózatépítők nyerték.
Az elődöntőkben az Ascona Haus
Kft. 5-3-ra nyert a Weger Hungária
Kft. ellen, míg a Puma Hungária 3-2re győzte le a H@H Bt. csapatár. A két

vesztes a harmadik helyért csapott össze,
s ez a találkozó a H&H Bt. 3-2-es sikerét hozta. A fináléban az Ascona Haus
Kft. nem adott esélyt a Puma Hungária
csapatának és 4-0-ás győzelemmel szerezte meg az első helyet.
Különdíjasok
Legjobb játékos: Medveczki Máté
(Ascona Haus Kft.)
Gólkirály: Bogyó Károly (Szatmái Kft)
12 góllal
Legjobb hazai játékos: Muhari Zoltán
(All Star Bt.)

