Átadták az év ápolója díjat
A magyar ápolók napja alkalmából
díjazták a Jászberényi Szent Erzsébet
kórház kiváló dolgozóját.
Tudósítás a 3. oldalon

Ifjúsági oldal

Összeállításunkban fiataljaink
sportsikereit és kulturális területen
elért eredményeit gyűjtöttük össze.
Cikkek a 6. oldalon

Legyőztük a mumust

A labdarúgó NB III Keleti csoportjának
18. fordulójában a Jászberényi FC a
Tállya csapatával mérkőzött meg.
Írás a 8. oldalon

Jászkürt
Új folyam 8. év 11. szám (XXXI./11.)

Újság
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Jászberény város lapja

A berényi kórházba vetett bizalom töretlen
A város üzemeinek, intézményeinek,
vállalkozásainak havi rendszerességű
képviselő-testületi látogatására március hónapban az első szerdán került sor.
Ezúttal a Szent Erzsébet Kórház helyzetéről tájékozódott a város vezetése.

Városfejlesztés témában sajtótájékoztatóra hívta Szabó Tamás városvezető a helyi média képviselőit kedden
délután a Polgármesteri Hivatalba.
A fórumon a Jász Plasztik sportcsarnok terveit, a már kivitelezés fázisában tartó Szatmári hotelt és egy
meglepetés projektet mutatott be a
polgármester és a beruházókat képviselő vendégei.

Kárpáti Márta
A délután fél ötkor kezdődő bejárás némiképp rendhagyó volt, mert az
intézmény jellegéből fakadóan a vendégek csak képzeletben tettek sétát az
épületben. A vendégeket a kórház igazgatója, dr. Sinkó-Káli Róbert kalauzolta
végig szóban az intézmény felépítési
rendszerében és működésében vetített
képes beszámolója segítségével, amelyet a kórház titkárságán mutatott be.
Az igazgató mindenekelőtt örömét fejezte ki, hogy az önkormányzat
testülete, amely évek óta számtalan
úton-módon támogatja az intézményt,
ezúttal a kórházat választotta havi látogatásának céljául. A beszámoló korrekt,
friss adatokkal betekintést adott a jászsági egészségügy zászlóshajójának működésébe, a jövőre vonatkozó terveikre.
Sinkó-Káli Róbert reményét fejezte ki,
hogy a közösségi médiában és szóbeszédben napvilágot látott különböző
félinformációk, téves adatok mellett
valós képet tud nyújtani a jászberényi
kórház helyzetéről.
Újdonság a kórház életében, hogy
tavaly elnyert egy minőségbiztosítási
akkreditációt, amely különböző kötelezettségeket ró az intézményre. A
számok tükrében a 2017-18-as éveket
tárta az igazgató a hallgatóság elé. Az
aktív és a krónikus beteglétszámot vizs-

kárpáti

gálva az aktívban minimális visszaesés,
míg a krónikusban minimális bővülés
látható. A kormányzat szándéka az,
hogy a fekvőbeteg ellátásból inkább
a járóbeteg ellátás irányába mozdítsa az egészségügyi szolgáltatást, így a
járóbeteg számra tekintve látható jó
tízszázalékos emelkedés. Mindezek az
adatok arra szolgálnak bizonyítékul,
hogy a berényi kórházba vetett bizalom
a betegek részéről töretlen.
Az 55 féle járóbeteg szakrendelésen
belül – amely magába foglalja a Jászság
mellett a 2016-os integráció óta Nagykátát is –, a baleseti sebészet jár az élen.
A kórház ellátási területe közel 141 ezer
embert érint. Ez a létszám a kórház
méretéhez, felszereltségéhez igazodik.

Hozzá kell tenni, hogy a Jászság morbiditás és mortalitás szempontjából igen
erős, tehát a jászok megyei és régiós viszonylatban rossz egészségi állapotban
vannak.
A fekvőbeteg ellátáson 13 osztályt
számlál a kórház, az aktív ágyszám 166.
A krónikus osztály létszáma 67 ágy, a
rehabilitációs osztályon pedig 45 ágy
van. Az ápolási osztályon 20 beteget
tudnak elhelyezni.
A létszámot illetően a szakorvosi
és szakdolgozói kérdések a legfontosabbak. Az elmúlt év végi statisztika
szerint 81 szakorvosa van a kórháznak,
amelyből 41 vállalkozóként végzi feladatát. Szakdolgozóból 402-őt számláltak december 31-én. Mind a szakor-

Benke László, a muláris művész

Új vezetők
az állatkertben

A Szikra Galéria képzőművészeti
érdekességet kínáló A hónap műtárgya sorozatában ifj. Benke László
művésztanár édesapja, Benke László
festőművész életéről, művészetéről
mesélt valódi történeteket a népes
közönségnek.
Duka
A megszokott rend szerint a minden hónap első keddjén megrendezett
képzőművészeti esemény házigazdája,

Csarnok, hotel
és meglepetés

Szikra István köszöntötte a megjelent
közönséget, akik zsúfolásig megtöltötték a Szikra Galéria kávézóját.
A szép számú érdeklődő művészetre
hangolódásához komolyzenei darabok
remek előadásával járultak hozzá a
Palotásy János Zeneiskola növendékei
fuvolán és klarinéton. Őket az intézmény oktatói kísérték, ez alkalommal
is zongorajátékkal.
Ifj. Benke László művésztanár
emlékezete szerint már negyedik alkalommal beszélt A hónap műtárgya
sorozat keretében édesapjáról, Benke
László festőművészről. Ez nem véletlen, hiszen nemcsak a családi kötelék,
de a művészet szálai is összekötik apát
és fiát.
A művészeti tehetség már a nagymamában, Benke László édesanyjában
is mutatta jeleit, hiszen tehetségesen
rajzolt és verseket írt. Fia kézügyessége is hamar megmutatkozott, és noha
a középiskolát nem fejezte be – az
érettségi akkor még nem volt feltétel
–, rátermettségét látva felvették a Képzőművészeti Főiskolára. Valami oknál
fogva onnét kitették a szűrét, de Budapesten maradt, hogy templomfestésben
segédkezzen.
folytatás a 7. oldalon 

Vezetőváltás történt a Jászberényi
Állat- és Növénykert élén az elmúlt
hónap végén. Az üzemeltető J.V.V.
Nonprofit Zrt. a meglévő személyi állomány egy tagját, illetve egy,
a gyűjteményhez szorosan kötődő
személyt bízott meg a feladatok ellátásával.
demeter
Húsz év munkálkodás után
Fercsik Péter leköszönt a Jászberényi
Állat- és Növénykert gyűjteményvezetői posztjáról, és életében új kihívásokat, lehetőségeket keresve a
győri állatkertben folytatja tovább tevékenységét. Munkájának oroszlánrészét, a napi működtetési feladatok
megoldását egy azokat jól ismerő kollégája, közeli munkatársa Kovács Ágnes vette át és látja el ezután a gyűjteményvezetői pozíciót. Az intézmény
irányítására, az igazgatási teendők
ellátására, egy az állatkertért évtizedek óta dolgozó, valamikor azt vezető régi - új embert kértek fel, Sárközy
Tamás személyében.
folytatás a 6. oldalon 

vosok, mind a szakdolgozók létszáma
dinamikusan növekedett az elmúlt három évben. Ezek a létszámok nem egy
ideális létszámot takarnak – tette hozzá
az igazgató –, de a biztonságos ellátás
kritériumait teljesíteni tudják ennyi
dolgozóval. Szerencsére a dolgozói kiáramlás az utóbbi években megállt.
Jászberényre inkább a régi dolgozók
visszatérése jellemző.
Az intézmény működésének fontos
eleme a bevételek alakulása. Az igazgató
a 2016-19 évek vonatkozásában tárta
elénk az intézmény költségvetését. 2018ban a költségvetési bevételek 4 milliárd
418 millió, a finanszírozási bevételek közel 247 millió forintot tettek ki.
folytatás a 3. oldalon 

A témául szolgáló két nagy fejlesztés közös jellemzője, hogy az önkormányzat ingatlanvagyonával kapcsolatos korábbi történést követően indult
el a beruházás. A Jász Plasztik sportcsarnokról Csörgő Csaba tájékoztatta a
jelenlévőket. Az épülő csarnok a Vásártér utcánál az Aranysas Rendzvényház
épülete mellett, a vámudvar területén kap helyet. Maga az épület 2000
négyzetméter bruttó alapterületű lesz,
amelyből a földszint közel 1800 négyzetméter, míg a galérián helyet kapó
lelátók területe mintegy 700 négyzetméter nettó felületen valósul meg. A
kivetítőn bemutatott tervek láthatóvá
tették, hogy a Vásártér utcai főbejáraton bejutva elsőként az öltözők mellett
halad el a látogató. A kézilabdapálya
méretei szerint épülő küzdőtér innen
közelíthető meg. A pálya két rövidebb
oldalán kialakítanak egy-egy 200 ember befogadására alkalmas mobil lelátót. Kuriózum, hogy az épület végében
falmászó terem épül.
folytatás a 2. oldalon 

Emberségből jeles
A Lehel Film- Színházban vendégszerepelt március 9-én, szombaton két egymást követő előadással a szarvasi Cervinus Teátrum. Az általuk előadott Valahol Európában című musical eseményei a II. világháború vége felé zajlanak,
a neves filmalkotásból készült színpadi átirat mégsem a háború borzalmairól,
hanem inkább a világ elembertelenedéséről szólt.
Demeter Gábor
1948-ban rendezte Radványi Géza
a musical forrását jelentő, azonos című
világhírű filmet. Annak forgatókönyve
alapján – amit Radványi és Balázs Béla
jegyzett – készítették el a szerzők a zeneművet, ami 1995-ben került bemu-

tatásra. A szarvasi változat dramaturgja
csak kis mértékben módosította a ’95-ös
szövegkönyvet. Az előadást Varga Viktor
állította színpadra, aki az emberséget helyezte középpontba. Az alkotók emléket
szerettek volna állítani Sztehló Gábornak
is, akinek példaértékű tettei alig ismertek.
folytatás a 7. oldalon 

2. oldal

Önkormányzat / Pályázat

www.jku.hu

Bejárás és fórum az ötös körzetben
Tisztelettel hívom Jászberény 5. választókerületének lakosait 2019. március
20-án (szerdán) 17 órára, a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház „Ebédlő”
helyiségébe, lakossági fórumra. Ezt
megelőzően, 16 órától körzetbejárásra
kerül sor az alábbi útvonalon:
Szentkúti tér - Gát utca - Szent
Imre herceg út - Rét utca - Kórház utca
- Szelei út (kórház).
A fórumon szó lesz a Szél utca, valamint a Kígyó utca egyirányúsításának
kérdéséről is.
Meghívottak: Szabó Tamás polgármester, Hajnal-Nagy Gábor alpolgármester, Szatmári Antalné alpolgármester, Tamás Zoltán a Városfejlesztési
Bizottság elnöke, Alvári Csaba főépítész, Horgosi Zsolt a J.V.V. Nonprofit
Zrt. vezérigazgatója, Hegyi István Városfejlesztési Irodavezető és Lányi László Városüzemeltetési Irodavezető.

Kérem, jöjjenek és mondják el észrevételeiket.

Ferencvári Csaba
önkormányzati képviselő
E-mail: ferencvaricsaba@pr.hu
Mobil: +36-20/417-0880

Meghívó lakossági fórumra
Tisztelt Választópolgárok! Lakossági fórumot tartok , amelynek témája: a munkavállalók helyzete, kiszolgáltatottsága,
a túlóratörvény következményei.
Március 21-én, 17.30 órára várok
minden érdeklődőt a Városi Könyvtár
emeleti előadótermébe.
Meghívott vendégeim: Bobák Zsolt,
Budai Lóránt, dr. Gedei József önkormányzati képviselők, valamint Korózs
Lajos, dr. Varga-Damm Andrea és Varjú
László országgyűlési képviselők.
Tisztelettel hívok és várok
lakossági fórumomra
mindenkit.

Balogh Béla
3. sz. vk. önkormányzati képviselője

Pályázati felhívás
sportszervezetek részére
A Jászberény Városi Önkormányzat
Humán Erőforrás Bizottsága pályázatot hirdet sportszervezetek részére.
A bizottság a pályázat keretében
azon jászberényi székhellyel rendelkező,
illetve tevékenységüket Jászberényben
is kifejtő sportszervezetek, sportegyesületek és diáksport szervezetek 2019.
január 1. és 2019. december 31. közé
eső időszakban megvalósuló működését, sportrendezvény szervezését és/
vagy sportrendezvényen való részvételét
és sportlétesítmény-használatát kívánja
vissza nem térítendő formában támogatni, amely szervezeteket a bíróság
2018. március 1-ig jogerősen nyilvántartásba vett és az alapszabályuknak,
illetve alapító okiratuknak megfelelő
tevékenységüket ténylegesen folytatják.
A működési célú sporttámoga-

tásra rendelkezésre álló keretösszeg
8.000.000 Ft. A támogatás mértéke
nem haladhatja meg a pályázó éves működési költségének a 70%-át.
A sportrendezvény támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg
3.000.000 Ft. A támogatás mértéke
nem haladhatja meg a támogatott rendezvény költségének a 70%-át.
A sportlétesítmény igénybevételi
támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 6.000.000 Ft. A támogatás mértéke nem haladhatja meg a létesítményhasználat költségeinek a 100%-át.
A pályázatok kizárólag erre a pályázati célra közzétett pályázati adatlapokon nyújthatók be 2019. március
27-ig. Az adatlapok a részletes pályázati
felhívással együtt a www.jaszbereny.hu
honlapon elérhetőek.

Pályázati felhívás
civilszervezetek részére
A Jászberény Városi Önkormányzat
Humán Erőforrás Bizottsága pályázatot hirdet civilszervezetek részére.
A bizottság a pályázat keretében
azon jászberényi székhellyel rendelkező, illetve tevékenységüket Jászberényben is kifejtő társadalmi szervezetek
vagy alapítványok 2019. január 1. és
2019. december 31. közé eső időszakban megvalósuló működését,
rendezvény szervezését és/vagy rendezvényen való részvételét kívánja vissza
nem térítendő formában támogatni,
amely szervezeteket a bíróság 2018.
március 1-ig jogerősen nyilvántartásba

vett és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják.
A pályázati támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 10.000.000
Ft. A támogatás mértéke nem haladhatja meg a pályázó éves működési
költségének vagy a támogatott rendezvény költségének a 70%-át.
A pályázatok kizárólag az erre a pályázati célra közzétett pályázati adatlapokon nyújthatók be 2019. április 10ig. Az adatlapok a részletes pályázati
felhívással együtt a www.jaszbereny.hu
honlapon elérhetőek.

2019. március 14.

Csarnok, hotel és meglepetés
 folytatás az 1. oldalról
A földszintről egykarú lépcsőn lehet
feljutni az emeletre, ahol a galérián kialakított háromsoros fix lelátó található.
Itt is körülbelül kétszáz férőhely lesz. Az
épület keleti oldalán egy mobilan osztható mozgásfejlesztő termet alakítanak ki,
valamint a folyosó végén egy konditerem
is megvalósul. A komplexumhoz egy
120 férőhelyes parkoló is tartozik majd.
A saját forrásból megvalósuló 800 millió
forintos bekerülési költségű beruházás
várhatóan ebben a félévben indul, a befejezési dátum még kérdéses, de igyekeznek
minél hamarabb átadni a csarnokot a Jász
Plasztik dolgozói illetve a város sportszerető közönsége számára.
Az egykori gondozóház átalakítása
nyomán megvalósuló szállodáról Székely
Róbert beszélt a kivitelező Szatmári Kft.
nevében. A beruházás 2015-ben indult a
nyílászárók eltávolításával, a tartószerkezetig való visszabontással. A bontás során
a közművek tekintetében több műszaki
problémára fény derült. A korábbi elavult fűtéstechnikai rendszer felszámolásra került és a pincében a régi kazánház
helyén kialakítottak egy 700 négyzetméteres összefüggő területet. Az építkezés során teljesen megújul a kapcsolódó
bank épülete is. Mellette alakítják ki a
liftaknát és a mozgáskorlátozott bejáratot, amelyből megközelíthető lesz a bank
és a szálloda is. Az épület többfunkciós
lesz. Az alagsori részben üzlethelyiségeket
alakítanak ki eladóterekkel, raktárhelyiségekkel. A földszinten a már említett bank
mellett helyet kap egy nyolcvan vendég
befogadására alkalmas étterem, lobby bár
és kávézó valamint az étteremhez tartozó konyha. Az épület előtt kialakítanak
egy nagyméretű teraszt. Az első emeleten
szállodai szobák és irodák épülnek. A második és harmadik emeleten turisztikai és

üzleti céloknak egyaránt megfelelő szállodai szobák kerülnek kialakításra különböző méretekben. A kivitelező szándéka
egy emelt komfortú hotel kialakítása,
ami a legjobb minőségű bútorokat, berendezési tárgyakat jelenti a 23 szobában. A legfelső szintre három apartmant
szánnak. A vendégek számára a parkolás
az udvaron lesz lehetséges. Terv szerint
szeptember hónapra elkészülnek az alapgépészeti szerelések, várhatóan ekkorra
építik be a nyílászárókat is. Az átadására
előreláthatólag év végén, jövő év elején

kerülhet sor a saját
forrásból megvalósuló 800 millió forintos
bekerülési költségű
szállodának.
A harmadik projektről Szabó Tamás
tájékoztatott. A főtér
nagyszabású átalakításának egyik eleme a
Városháza udvarának
megújítása, nyitottá tétele a Conselve
tértől a Táncsics utcáig átvezető sétáló
utcával. Az elképzelések szerint itt, a hátsó fal megfelelő művészeti kiképzésével
iráni testvérvárosunk, Yazd településére
asszociálhatunk. Több mint tíz terv érkezett be a yazdi egyetemisták elképzelései
mentén a városkép ezen területének szebbé tételére. Diákon kettőt mutatott be
a polgármester, amelyek bármelyike látványban valódi különleges színfoltot jelentenek majd a városban. A beruházást a
két város közös finanszírozásban kívánja
megvalósítani.

Testvérvárosi pályázati kiírás
Jászberény Város Önkormányzatának
Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítványa pályázatot hirdet az alábbi célok
megvalósulásának elősegítésére:
• Jászberény város testvérvárosi kapcsolatainak ápolása, elősegítése,
• egyéni és csoportkapcsolatok felvétele testvérvárosainkkal,
• fiatalok testvérvárosba történő utaztatása,
• külföldi tanulmányutak, melyek a
testvérvárosi kapcsolatok fejlődését
szolgálják,
• testvérvárosi kapcsolatok bemutatá-

A Testvérvárosi Kapcsolatok
Közalapítvány kuratóriuma
kéri adójuk 1%-át, hogy
az alapítvány a továbbiakban is
támogathassa
testvérvárosainkból érkező
delegációk fogadását, valamint a
jászberényi csoportok kiutazását.

Adószám: 18825334-1-16

sa, történetének feldolgozása, pályázatok és bemutatók szervezése,
• európai uniós kapcsolatok segítése,
támogatása,
• idegen nyelvek tanulásával, tanításával, gyakorlásával kapcsolatos rendezvények.
A kuratórium kiemelten kezeli az
oktatásra, önképzésre vonatkozó egyéni
kezdeményezéseket, programokat.
A pályázat kizárólag Jászberény város
honlapján letölthető pályázati adatlapon
nyújtható be.
A pályázat beadási határideje:
2019. április 5-ig. Határidőn túl érkeÉletének 78. évében,
március 8-án elhunyt

Sárközi Jánosné,
született Taczman Ilona
(1941-2019)
Temetése március 21-én
13 órakor Szolnokon,
a Római Katolikus Temetőben lesz.
„Míg éltél szerettünk, míg élünk
nem feledünk.”
A gyászoló család

Jászberény Városi Önkormányzat

pályázatot ír ki a tulajdonában lévő

Jászberény, Szövetkezet u. 5. szám
alatti 34 m2 helyiségre.
A pályázati kiírás 2019. március 28-ig, hétfőtől-péntekig 8-15 óra
között a Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. ingatlankezelésén vehetők át.
Bővebb felvilágosítás az 57/411-618/ 3 mellék telefonszámon
Kovács Károlyné ingatlankezelőtől kérhető.

zett pályázatot nem fogadunk el!
Pályázni a 2019. december 31-ig
megvalósuló programokra lehet.
A beérkezett pályázatokat a közalapítvány kuratóriuma áprilisban bírálja el,
és az eredményről valamennyi pályázót
írásban értesíti.
A pályázatokat a közalapítvány címére: Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítvány 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
kérjük eljuttatni.
Tisztelettel kérjük, hogy amennyiben van lehetőségük, az adójuk 1%-ával
legyenek szívesek támogatni a Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítványt.

facebook.com/
berenycafe

Emlékezés

BÍRÓ
SÁNDORNÉ
szül: Cseh Erzsébet

halálának 3. évfordulójára
„Lelked remélem békére talált,
s te már a mennyből
vigyázol majd ránk!
Soha nem felejtünk, szívünkben
szeretünk, rád örökkön örökké
emlékezünk!”
Szerető családod

Egészség

2019. március 14.

www.jku.hu

3. oldal

A berényi kórházba vetett bizalom töretlen
 folytatás az 1. oldalról
A 2019-es tervek szerint az intézmény összbevétele 3 milliárd 368 millió
forint lesz. Senki ne lepődjön meg azon,
hogy kevesebb bevétel tűnik fel a táblázatban – hívta fel a figyelmet Sinkó-Káli
Róbert. Év közben fognak előirányzott
költségvetési emelést kérni a minisztériumtól. Ennek értelmében minimum
a 4,4 milliárdot el fogják érni az idén.
A kórház jó gazdálkodását jelzi az egyre
emelkedő összegű indikátor forrás, ami
2017-ben 80, míg 2018-ban már 102
millió forint volt. Összességében azt lehet
mondani, hogy a pontszerző tevékenységből, a költségvetési támogatásokból,
az adakozásból, a nyertes pályázatokon
felül tavaly közel 556 millió forintot
kapott a kórház. A február végi állapot
szerint 123 millió forint tartozása van az
intézménynek.
Az igazgató külön fejezetben mutatta be az elnyert pályázatokat. 2017-ben
összesen 231 millió forint összegben
nyert sikeres pályázatot az intézmény.
Az elnyert összegekből szakmai továbbképzéseket finanszíroztak, eszközöket
szereztek be. Tavaly közel 138 millió fo-

rintot kaptak pályázati úton. Ennek legnagyobb részét energetikai felmérésekre,
kazáncserére fordították. Szintén a pályázat adott lehetőséget a gastroenterológia
szűrőprogram keretében kolonoszkópos
torony és tartozékai, endoszkópiás mosó-automata beszerzésére mintegy 30
millió forintos összegben. Pályázathoz
köthető a jászberényi kórház egyik sikertörténete, a gyermekosztály felújítása,
ahol már korszerű és barátságos környezetben gyógyulhatnak a kicsik. További
pozitívum, hogy a szülőnek lehetősége
van kényelmes körülmények között
gyermeke mellett tölteni az éjszakát. Itt
is, mint az intézmény egyéb osztályain
helyi vállalkozók jelentős támogatása is
hozzájárult a fejlesztéshez. A közelmúlt
másik szolgáltatási pozitívuma a gyógyszertár megújítása. Hónapról hónapra nő
a forgalom, a betegek és a hozzátartozók
között is népszerű. Érdekes, hogy a nem
vényes gyógyszerek eladása növekszik a
legintenzívebben ebben a patikában. A
gyógyszertár bevételi forráshoz is juttatja a kórházat. Az adományokból történt
beszerzések nagyon sokat jelentenek a
kórháznak. A jászok társadalmi összefo-

Átadták az év ápolója díjat

A magyar ápolók napja alkalmából
tartottak fogadást a Jászberényi Szent
Erzsébet Kórház ebédlőjében március
7-én. Az ünnepi rendezvényen sor került az év ápolója díj átadására is.
Kazsimér Nóra
A városvezetés valamint a kórház
képviselőit Kreszács Andrea köszöntötte,
majd dr. Sinkó-Káli Róbert kórházigazgató idézte fel a naptárban két külön
dátumra kerülő jeles alkalmakat, amikor
is az egészségügy nélkülözhetetlen tagjait,
az ápolókat ünnepeljük. „Jelen esemény
egy magyar ápolónőhöz, Kossuth Zsuzsannához köthető, még a nemzetközi
ünnep idejét Florence Nightingale, a
modern nővérképzés reformerének születésnapja határozta meg. Ezen a napon
minden egészségügyi intézet megáll egy
kicsit és köszönti azokat a dolgozókat,
akik éjjel nappal ellátják a szenvedők, a
betegek ápolását, lelki támogatását.” Az
igazgató szerint ezt a nemes feladatot egyre nehezebb körülmények között, egyre
kevesebb fiatallal végzi lelkes csapatuk, de
reményei szerint néhány év múlva, amikor majd többen választják hivatásuknak
ezt a pályát keserűség nélkül tudnak vis�szaemlékezni a kevéssé gondtalan időszakokra. „Az orvosi tevékenység mellett
az ápolók olyan hivatást űznek, amely
nélkül nem működne az egészségügy.” –
zárta gondolatait, majd átadta a szót Pócs
János országgyűlési képviselőnek, aki személyes hangvételű beszédével igyekezett
megköszönni a kórházban tapasztalt, szeretteit körülvevő gondoskodást.
–Édesanyám életéhez nyolc hónapot tettek hozzá az ápolók, ez az időszak
győzött meg arról, hogy orvosság nem

csak az infúziós üvegekben van, hanem
az önök mosolyában, az önök tekintetében és szeretetében – összegezte beszédét
a képviselő, majd a közelmúlt boldog
eseményeiből merítve hozzátette, néhány
nappal ezelőtt lánya egészséges fiúgyermeknek adott életet ugyancsak az intézmény falain belül. Hálája jeléül egy-egy
csokor virágot adott át a rehabilitációs,
illetve a szülészeti osztály jelenlévő tagjainak.
A továbbiakban Czigány Anikó ápolási igazgató a betegellátás két kiemelkedő személye – Kossuth Zsuzsanna és
Florence Nightingale – élettörténetét
osztotta meg a jelenlévőkkel. A történelem meghatározó alakjai után rátért a
jelen „kiválasztottjaira”, akik a felmerülő
nehézségek ellenére is itt vannak, és töretlen lelkesedéssel szolgálnak a mindennapokban. Köszönetét fejezte ki a kórház ápolóinak, akikben még megvan az
embertársaik iránti tisztelet, akik a mindennapos problémák ellenére is büszkén
mesélik, a világ legkülönlegesebb, legcsodálatosabb és egyben legemberibb hivatás
az övéké. „Legyünk büszkék magunkra,
mert mindennap életet mentünk, ápolunk, gondozunk és segítünk, nélkülünk
már összeomlott volna az egészségügy.”
Kreszács Andrea szavalatát követően
a hagyományokhoz híven sor került az
év ápolója kitüntetés átadására. Az elismerésben idén Darók Tünde szakápoló
részesült, aki már húsz éve a belgyógyászati osztály dolgozója. Több évtizedes
munkássága, az egészségügy, ápolásügy és
a kórház közössége iránt érzett elhivatottsága tette méltóvá az év ápolója címre.
Végezetül Szikra László humorista csalt
mosolyt az arcokra, majd a jeles alkalom
állófogadással zárult.

gása példaértékű, amelyből a kórház is
rendszeresen részesül. Bútorokat, használati eszközöket, gépeket adományoznak,
illetve orvosi eszközöket tudnak beszerezni alapítványon keresztül érkezett
forrásokból a gyakran anonimitást kérő
támogatók.
Több útkeresés után végre megszületett a megoldás, amelynek eredményeképp hamarosan megvalósulhat a régóta
óhajtott nővérszálló. Igen nagy társadalmi
szerepvállalás mellett két ütemben valósul
meg a beruházás. Az első ütemben a földszint készül el használatba vételi engedélyig, a második részben az emelet fog befejeződni egyelőre betonszerkezetig. Most
a második ütem fedezetének határidőre
rendelkezésre állásáért lobbiznak. Maga
az épület a sorompó melletti területen, az

Ákos-háza néven ismert épület helyén valósul meg. Az állami vagyonként számon
tartott egykori Szőlő utcai gyermekkórház
és a régi tüdőgondozó eladása után az épületek ára fedezetként ígéret szerint bekerül
a beruházás első ütemének büdzséjébe.
Az új ingatlan mintegy 630 négyzetméter
hasznos belterülettel rendelkezik majd.
Optimálisan 24 személyes garzonlakás,
illetve egy szakaszolható konferenciaterem
és portásfülke kap helyet az épületben. Június óta kész engedélyes tervek vannak a
kivitelezésre.
A beszámolót követően a látogatók nevében Szabó Tamás polgármester
mondott köszönetet az informatív előadásért, majd átadta a kérdezés lehetőségét a képviselőtársaknak. A képviselők
leginkább a létszám alakulásáról, esetle-

ges összevonásokról, támogatásokról, az
ellátásokat igénybe vevők elégedettségi
mutatóiról és a várólistákról érdeklődtek. Sinkó-Káli Róbert kifejtette, hogy
a létszám a biztonságos működéshez
elegendő. A gasztroenterológián és a belgyógyászaton valóban kritikus a létszám,
de biztonságosan működik a szolgáltatás.
A várossal összefogva igyekeznek ide vonzani a szakembereket, és lehetőség szerint
itt is tartani őket. Pont ezt célozza a nővérszálló megépítése, vagy az otthonteremtési program. Intézményi összevonás
nem érinti a berényi kórházat. A támogatásokról szólva elmondta, hogy természetesen minden támogatásnak van helye,
ugyanakkor látja az állam, mint tulajdonos részéről az elkötelezettséget. Hozzátette, az egészségügynek sokkal rosszabb
a híre, mint a valóságos helyzet, amelyhez
nagyban hozzájárul a politika. A kampány sokat árthat, betegbizalmi problémákat vethet fel. Jelenleg a betegeknek
a Jászberényi Szent Erzsébet Kórházba
vetett bizalma magas fokú. Névtelen
felmérésben például 94 százalékuk elégedettként nyilatkozott az élelmiszerellátásról. A várakozási idő kapcsán a főigazgató
elmondta, hogy mindig mindenkinek a
saját problémája a legnagyobb, az fáj legjobban és természetesen mindenki más
elé szeretne kerülni. A világon mindenhol van várakozási idő, amit el kell fogadni. Az ideális és a tartható közötti rést
valószínűleg ebből a szempontból soha
nem lehet áthidalni.

4. oldal
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Mindig akad elfoglaltság Polgári Est
Szabó Tamás polgármester Polgári
estre invitálja a városlakókat március
21-én, csütörtökön 18 órára a Déryné Rendezvényházba.
A program Pócs János országgyűlési
képviselő aktuálpolitikai beszámolójával kezdődik, majd Fazekas Sándor
korábbi földművelésügyi miniszter az
élelmiszertermelés aktuális kérdéseiről
oszt meg információkat. Kérdések, felvetések megvitatását követően Pilhál
György, a Magyar Nemzet újságírójának könyvbemutatójára kerül sor kötetlen beszélgetés formájában. A rendezvény állófogadással zárul.
Kilencvenedik születésnapot köszönteni gyűlt össze a rokonság a jásztelki kisvendéglőbe március 9-én, szombaton.
Az ünnepelt Katona Ignác István volt,
akinek e szép kort sikerült megélnie.
munkatársunktól
A gyülekező vendégek jókívánságait, gratulációit remek kedélyállapotban
fogadta Ignác bácsi. Mozdulatai nem
árulták el, hogy már életének kilencedik
évtizedébe lépett.
Az idősek iránti tisztelet és hála jeléül,
Jászberény Városi Önkormányzat nevében Szatmári Antalné alpolgármester as�szony adta át egy virágcsokor kíséretében
az ilyen alkalmakkor szokásos, a miniszterelnök által aláírt emléklapot.
Katona Ignác István eddigi életében
nagyon sok mindennel foglalkozott,
műszaki ember lévén az ehhez kapcsolódó tevékenységek, dolgok érdekelték

a legjobban. Utoljára hibaelhárító volt.
Átvészelte a világháborút, átélte az 56-os
forradalom eseményeit, valaki mindig
hozzásegítette ahhoz, hogy túlélje a veszélyes helyzeteket, amiben sokszor része
volt. A forradalmat követően elhagyta az
országot, és 26 éven át külföldön élt.
Az ünnepelt elmondta, fizikailag tűrhető állapotban van, a betegség azonban
nem kerüli el, sokat kell vele foglalkoznia. Azzal viszont, hogy megérte a kilencvenedik életévét édesanyja nyomdokaiba
lépet, aki 91 esztendeig élt. Hosszú életének titkát a szülőanyjától örökölt génekben rejtve kaphatta – úgy gondolja
–, hiszen a többi családtagja már jóval
korábban elhalt. Sajnos lányát és vejét is
elvesztette autóbalesetben, egyetlen unokája pedig Magyarországtól távol él.
Mindennapjaiban mindig talál elfoglaltságot, amivel foglalkozhat és azzal másoknak is segíthet. Ehhez kívánunk neki
sok erőt, egészséget és derűs életet!

Fáklyás
figyelemfelhívás
a sajtószabadságért
Mi, a város ellenzéki képviselői
2019. március 14-én, Jászberényben
a Jászkapitány szobor előtt összegyűlünk, hogy 1848-as hőseink nyomába szegődve cselekvésre hívjunk minden, a hazáért aggódó, tenni akaró
városlakót.
A jászberényiek többsége békét
akar, biztonságot, szabadságot, beleszólást az őket érintő ügyekbe, biztos
megélhetést és tervezhető jövőt! A társadalmi megosztottság helyett valódi
magyar nemzeti egységet kell teremteni! Rád is szükség van ahhoz, hogy
közös országot teremtsünk! Lépjünk fel
együtt a megosztottsággal, a manipulációval és a gyűlöletkeltéssel szemben!
Találkozzunk március 14-én 18.30
órakor Jászberényben, a Jászkapitány
szobor előtt! Vegyük ki a részünket a
saját felszabadításunkból!
Balogh Béla, Budai Lóránt,
Bobák Zsolt, dr. Gedei József

Nőnapi ajándék
Március 6-án a Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény Naplemente
Idősek Otthonában a jászberényi Kleopátra szalon fodrász önkéntesei az intézmény megkeresésére vállalták, hogy
Nőnap alkalmából megszépítik az intézmény idős lakóit.

Felhívás a „TeSzedd!
2019” akcióra
Az elmúlt évek tapasztalatainak birtokában, és az akció környezetvédelmi és
társadalmi fontosságát még jobban kihangsúlyozva március 18 -24 között kerül sor szerte az országban a „TeSzedd!”
akcióra, melynek idei mottója „Önkéntesen a tiszta Magyarországért”.
Az országos szintű hulladékgyűjtési akcióhoz Jászberény Városi Önkormányzat idén is csatlakozott. Ha Ön
is tenni kíván városunk tisztaságáért,
a lakókörnyezet szépítéséért, vegye fel
a kesztyűt, és mutassunk példát! Akciónk sikeréhez elengedhetetlen, hogy
iskolák, civil szervezetek, vállalatok és
egyéni önkéntesek sokasága mozduljon
meg. Kérjük, részvételét jelezze a lanyi@
jaszbereny.hu e-mail címre. Fogjunk
össze a tiszta Magyarországért! Fogjunk
össze a tiszta Jászberényért! Számítunk
részvételére! A TeSzedd szervezői biztosítják a munkavédelmi kesztyűt, gyűjtőzsákot és kötözőanyagot.
Találkozzunk 2019. március 22-én
(pénteken) 8 órakor, a Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Klapka György
Szakképző Iskola udvarán. (5100 Jászberény, Hatvani út 2.)
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MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK
A Jászberényi Állat- és Növénykert
munkatársat keres

állatgondozó és állatkerti segédmunkás
pozíciók betöltésére.
A munkakör betöltéséhez állatok tartásával kapcsolatos
gyakorlat szükséges.
Jelentkezés önéletrajz leadásával az office@jbzoo.hu címen.
Jászberényi Szent Erzsébet Kórház
- TÁMOP 6.1.2./11/3 -2012-0059
fenntartási idő

FELHÍVÁS

Várunk minden érdeklődőt a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház
Egészségfejlesztési Irodája

„CSOPORTOS DIETETIKAI TANÁCSADÁS”
programjának márciusi időpontjaira:

Fogyókúrás csoport: 2019. 03. 25. 15 óra. (új jelentkezők)
2019. 03. 20. 13.30 óra. (kontroll csoport)
Cukorbetegek csoportja: 2019. 03. 19. 13.30 óra.
Egészséges Kismama csoport: 2019. 03. 26. 10 óra.
Helyszín: Jászberényi Szent Erzsébet Kórház,
Egészségfejlesztési irodája,
(Gyermekosztály épülete- Földszint)
Tájékoztatás és előzetes bejelentkezés:
Telefonon: 06-57/500-200/294 mellék
(13-15 óráig/Dietetikusok)
e-mailben: dietetikus@jaszberenykorhaz.hu

csoport

Partner Szigeti Kft.

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

Vas, lemez, akkumulátor, papír, műanyag átvétele.

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

Hirdetés

2019. március 14.

QUALITE ’96 KFT.
JÁSZBERÉNY, NAGYKÁTAI ÚT 20/A. TEL.: 0036 57 505 300
HTTPS://RENAULT.QUALITE.HU

Téged is vár a

* Az autó illusztráció. A jelen hirdetés tájékoztató jellegű, nem teljeskörű és nem minősül ajánlattételnek.
További részletekért látogasson el márkakereskedésünkbe. Az ajánlat visszavonásig érvényes.

Tavaszindító akció a Jászberényi
Termálfürdőben március hónapban!
Mofetta

(széndioxidos szárazfürdő)
kezelés esetén

"kettőt fizet, hármat kap"
akciót biztosítunk,

valamint vegye igénybe gyógy-, talp- és nyirokmasszázsunkat is.

Érdeklődni és időpontot kérni:

5100 Jászberény, Hatvani út 5.
Telefon: 06-57/412-108, 06-30/942-1043.

Közönségkorcsolya
időpontok:
március 16. 15-21.30 óráig,
március 17. 13-17 óráig.
További információ a
www.jaszberenyijegpalya.hu oldalon.
(Jégpálya bejárat
a Sportpálya
utca felől!)

Jégre fel!

Termelői méz
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u

Jászberény, Nagykátai út 25. Tel.: 06-57/515-230
Nyitva: h-p: 8-17, szo.: 8-12 óráig.
www.alfold-autohaz.hu

● propolisz
● virágpor
● méhpempő

Csomor Családi Méhészet
Jászberény, Sólyom u. 13.
 06-30/483-07-90
A hét minden napján délutánonként
is várjuk vásárlóinkat!

ww

Alföld-Autóház Kft.

www.jku.hu
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Bercsényis birkózók Döntőben a Klapka iskola
a diákolimpián
A Bercsényi Miklós Általános Iskola
grundbirkózó csapatai (I. korcsoport
fiú és II. korcsoport lány) a békéscsabai országos elődöntőből jutottak be
az országos döntőbe, amire február
utolsó hétvégén került sor Pesterzsébeten az ESMTK csarnokában.
Szombaton az I. korcsoportos fiúk
(2010-2011-esek) versenyeztek, és a csoportjukban legyőzték a szigetváriakat,
valamint a házigazda ESMTK-t, míg a
két miskolci csapattól kikaptak, így az
ötödik helyért Püspökladánnyal mérkőztek, akit magabiztosan vertek 6:1-re.
Csapattagok: Simon Gergő, Csáki
Noel, Homonnay Hunor, Kispál Domonkos, Boldizsár Csaba, Horti Bence, Cseh
Dániel, Gergi-Bodor Barnabás, Székely
Balázs. Testnevelő: Kiss Attila
Vasárnap került sor a II. korcsoportos lányok (2008-2009-esek) küzdelme-

ire. A bercsényisek a csoportban legyőzték Berettyóújfalut és Bakonycsernyét,
míg a Hajdúböszörmény, és Szigetvár
erősebbnek bizonyult, így szintén az
ötödik helyért mérkőzhettek meg. Itt
óriási csatában 4:3-ra verték a budapesti
Kazinczy Iskola csapatát, így a kisfiúk
után a nagylányok is az ötödik helyen
végeztek az országos diákolimpián.
Külön ki kell emelni Busai Bori teljesítményét, aki szokásához híven minden ellenfelét tussal (vagy technikai
tussal) verte, így az elmúlt három évben hozzávetőlegesen vívott 28 mec�cséből 26-ot megnyert tussal, egyszer
pontozással győzött, míg egy veresége
van szintén pontozással.
Csapattagok: Piroska Anett, Kovács
Jázmin, Busai Bori, Potemkin Olívia,
Homonnay Emese, Barna Eszter, Szvet
Villő, Sas Lili, Oláh Boglárka, Kispál
Dorottya. Testnevelő: Kiss Attila.

Új vezetők az állatkertben
 folytatás az 1. oldalról
A városunk turisztikai attrakcióját
jelentő, családias hangulatú állatkert
két vezetője lapunknak beszélt arról,
hogy a tavasz beköszöntével mi várja az
odaérkező látogatókat.
Az elmúlt esztendőben késő ősszel
került átadásra a kalandoZOO névre
keresztelt, teljesen megújult játszópark,
melynek egyedi elemeit a gyermekek
most a jó idő érkezésével tudják majd
legjobban kihasználni. Termeszvárat
formázó mászóka, fészekhinta, drótkötél csúszó pálya, békás sergő és még
számtalan állatkák faragott másaival
díszített játszóeszköz várja remek időtöltésre a lurkókat.
A kis állatkertben nagy élményt
jelentő és rengeteg látogatót vonzó látványetetések új tematika szerint folytatódnak és indulnak el a március 15-i
ünnepi hétvégével. A betanuláson és a
gyakorláson folyamatosan dolgoznak,
mert sok új gondozó kolléga érkezett,
akiknek még rutint kell szerezni a
színvonalas bemutatókhoz. A látványetetések programja kiegészül olyan állatokkal, amelyek eddig kimaradtak,
és így még nem mutatkoztak be, ilyen
lesz például a kapibara, és a látogatók
kedvence, a sörényes hangyász. 18 látványetetési programcsomagot állítottak össze, és naponta 10-12 bemutatót
tartanak majd. Minden nap egy táblán
kerül kifüggesztésre a bejáratnál, hogy
melyek lesznek ezek.

Szeretnék az uhu bagoly röptetését is visszahozni a műsorba, ami igen
népszerűnek és érdekesnek számított.
Az említett hétvégére gólyaváró napot
is szerveznek, jelenleg két sérült gólya
van az állományban, amelyek az etetési
program elemei, de társaik melegebb
éghajlatról való visszatéréséről is fognak beszélni a gondozók.
Ebben az esztendőben lesz 40 éves
az egykor Kulturparkként indult majd
állat- és növénykerté fejlesztett terület.
A jubileumot egy nagyobb esemén�nyel, közösségi rendezvénnyel szeretnék megünnepelni. Jó volna mindezt
összekötni az időközben épülő-szépülő, erdei iskolai foglalkozásoknak is helyet adó, új oktatóközpont és főbejárat
átadásával.
A nyár töretlen népszerűségnek örvendő programja a ZOO Tábor tematikus programjaival természetesen idén
is megrendezésre kerül, kilenc egymást
követő héten át. A hagyományokon
nem kívánnak változtatni, de megújult
tábori programot kínálnak majd a gyerekeknek, akik nemcsak a városból, de
az ország más szegleteiből és Vechta
testvérvárosból is érkeznek.
Az elmúlt esztendőben a gondozók,
zoo pedagógusok lelkiismeretes és odaadó tevékenysége, a látványetetések,
a bemutatók, a tematikus napok, a
pingvinséta olyan vonzerőt jelentettek,
hogy több mint 82 ezer látogatója volt
a helynek.

Levél dr. Gottdiener Lajos jegyzőhöz
Tisztelt Jegyző Úr! Ezúton szeretnék bocsánatot kérni a tavaly áprilisi közösségi
médiában nyilvánosan megjelent véleményemért, amellyel rossz fényben tüntettem fel a választási bizottságban részt vevő hivatali dolgozókat. Köszönetemet fejezem ki jegyző úr jóindulatáért, melynek következtében az ügyet le tudtuk zárni.
Tisztelettel: Pletli Anita

Először rendezik meg Szolnokon a
Schnitta Sámuel Országos Szakmai
Tanulócsapat Emlékverseny döntőjét,
melyen jászberényi vendéglátó tanulóink is megmérettetnek. A versenyről és a csapat felkészítéséről Bobák
Józsefet, a Schnitta Sámuel Magyar
Éttermi Kultúráért Egyesület tagját, a
verseny szervezőjét kérdeztük.
Szabó Lilla

A Szolnoki Műszaki Szakképzési
Centrum Klapka György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája folyamatosan
lehetőséget biztosít tanulóinak kipróbálni magukat a választott szakmában.
A versenyek alkalmával bővítik tudásukat, és rendszerint szép eredményekkel
térnek haza. Legutóbb az V. Schnitta
Sámuel Emlékverseny elődöntőjén a régió legjobb csapataként szerepeltek, így
a Klapka iskola jutott tovább a március
21-23-ig tartó országos döntőbe. A versenyre az ország hét régiójából és ketten
határon túlról – Sepsiszentgyörgyről,
valamint Párkányból – érkeznek tanulók. A kilenc csapatot alkotó negyvenöt
diák ellátásáról ez idő alatt az egyesület
gondoskodik.
Az öt fiatalból álló döntős alakulatot két pincér, két szakács és egy cukrász alkotja. A tanulók ennek fényében legjobb tudásuk szerint ötfogásos
ételt készítenek el és szolgálnak fel a
négy személyre megterített asztalokon. Mindezt a szakoktatók segítsége
nélkül, akik kamerán követik nyomon
a diákok munkáját. Bobák József lapunknak elmondta, hogy azért is népszerű, ugyanakkor nehéz a verseny,
mert folyamatos élőmunka folyik. A
szakács tanulóknak a szervezők által
biztosított nyersanyagkosár áll rendel-

kezésre, melynek egyik kötelező alapanyaga a bélszín. A sült vesepecsenyét
az alkomra terített impozáns asztalokon a vendégek előtt kell felszeletelnie
a pincéreknek. Eközben igazi csapatmunkát tapasztalhatnak meg a tanulók, akárcsak egy étteremben.
A megmérettetéshez hozzátartozik
hatszemélyes hideg dísztál, valamint al-

kalmi dísztorta elkészítése. A
pincéreknek egy angol kommunikációs feladatot, szellemi totót, eszközfelismerést
kell megoldaniuk, valamint
pezsgő bontást és koktélkészítés is bemutatnak. A három
nap alatt főként a felszolgálók
kerülnek fókuszba, de természetesen minden vendéglátó
szakirány képviseletére szükség van a sikerhez. Ezért is
elengedhetetlen a jó tanulói
gárda megléte, amit, mint
megtudtuk nem egyszerű ös�szeállítani. Ennek ellenére sikerült erős csapatot indítani, amelynek
tagjait az iskola kiváló szakoktatói készítenek fel. Az intézmény által fenntartott
Kossuth úti tankonyhán folyamatosan
folyik a diákok elméleti és gyakorlati
képzése. A felszerelt konyhában minden
lehetőségük adott, hogy az iskola jó hírét vigyék, amelyről reméljük, hamarosan ismét hírt adhatunk.

Kiállítottak a lehelesek

Különleges eseményre gyűlt össze
március 8-án a Lehel Vezér Gimnázium 11. N osztálya, ugyanis rajz
vizsgamunkáikból nyílt kiállítás az
iskola emeleti folyosóján. Az ünnepélyes alkalmon Velkeiné Pócz Ilona
tanárnő személyesen értékelte a tanulók munkáit.
szabó

Az iskola könyvtára megtelt tanárokkal, büszke szülőkkel, nagyszülőkkel, érdeklődő barátokkal és az est
főszereplőivel, a 11. N osztállyal. A
megjelenteket Antics István, a Lehel
Vezér Gimázium igazgatója köszöntötte, aki kiemelte, hogy az iskolában
évek óta hagyomány a rajz és vizuális
kultúra tantárgy lezárásaként vizsgamunkát készíteni.
Idén szokatlan helyzet állt elő, hiszen két rajztanár is részt vett az eseményen. Velkeiné Pócz Ilona tanárnő

aktív tevékenységének utolsó állomásaként készítette fel és értékelte a tanulókat, míg Nagy Tamás új rajzoktatóként a hagyományok elsajátításáért

érkezett, hiszen ezt követően a tanár
úr örökli át a Pócz Ilona tanárnő által
kezdeményezett kiállítás szervezését,
melyben nyugalmazása előtt még aktívan részt vett. A felkészülési időszakot,
a sokszor határidőkhöz kötött elvárásokat a diákok humoros előadásban
elevenítették fel, mellyel mosolyt csaltak a tanárnő arcára.
Az ünnepség keretében három sajátságos megoldásban született vizsgafilmet is megtekinthettünk, majd
Velkeiné Pócz Ilona tanárnő lépett a
pulpitus mögé. Bevezetőjében a diák-szülő jó kapcsolat ápolására tért
ki, valamint a pályaválasztás nehézségeire, mellyel hamarosan szembe
néznek a gyerekek. Ennek előfutára a
gimnázium, ahol többek között ilyen
eseményeken is megtapasztalhatják a
határidők fontosságát, vagy a munka
gyümölcsének örömét. Bár a többség
nem rajzzal fog továbbtanulni, mégis néhányak számára irányadó lehet
egy-egy ilyen megmérettetés. Ennek
tükrében nemcsak rajztudás, hanem
hozzáállás és szorgalom tekintetében is
értékelte a tanulókat. A tanárnő jóindulatának köszönhetően még az utolsó
percekben is feljebb kanyarintotta a jegyeket annak, akit úgy ítélt meg, hogy
sokat dolgozott az ott látható műsoron,
vagy épp újra megnézve értékesebbnek
látta a kisfilmjét.
Összességében szinte mindenki
szép eredményeket ért el, de talán ettől
is nagyobb élmény volt, hogy a végén
a szülők együtt nézték meg gyerekükkel a munkákat. A kreatív alkotások
megtekintése után rövid vendégséggel
zárult az esemény.

Ajánló
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Benke László, a muláris művész
 folytatás az 1. oldalról
Mint egyszerű szobafestő szegődött
svábokhoz, akik annak idején a főváros
szinte összes templomán dolgoztak.
Látták, hogy jó keze van az ornamentikához, és remekül meg tudja rajzolni
a különböző részletelemeket. Iparművészeti Főiskolához kötődő művészek
ajánlották, képezze tovább ott magát,
amit meg is tett és díszítőfestő szakon
végezte tanulmányait.
A jászberényi Szentkúti Templom
festése volt első saját, teljesen önálló
munkája. Annak elvégzését követően
sorra kapta hasonló megbízásait, felfedezték ezen egyedi művészeti munkákhoz való hozzáértését, tehetségét.
Legalább 53 templom díszítményeinek,
mennyezetfreskóinak, oltárképeinek teljes vagy részbeni festése őrzi keze munkáját. A barokk stílusban volt legjobban
otthon, a bonyolult cikornyás minták,
a monumentális, gazdag díszítettség
világában. Legnagyobb munkája mégis
a román-gót stílusú, törökszentmiklósi
Szentháromság Templom falfestményei
voltak. Sok templomon dolgozott Szabolcsban, melyek görög katolikusok
voltak, és néhány ottani munkának már
ifj. Benke László is részese volt.
Az ötvenes években Benke László
munkásságában egymást követték a
templomrestaurálási megbízások, de
abban az időben templomfestőnek lenni nem volt dicsőség. A szabad szájú,
rendszert kritizáló, szókimondó mestert talán a fegyverneki templom óriási
felújítási munkájának csúszása „mentette meg”, hogy az 56-os forradalmi
események sodrásába kerüljön. Három
évvel később azonban akkori példa-

statuálási intézkedéseknek „köszönhetően” izgatásért három évet kapott,
amiből fél évet kellett letöltenie köztörvényesek között a szolnoki börtönben.
A hónap műtárgyának választott
olajfestmény kapcsán ifj. Benke László felidézte, hogy édesapja még élete
utolsó időszakában is festett képeket.
A plein air stílus határozta meg egész
művészetét, és lett légyen bármilyen az
idő, csak odakint, a természetben festett. El sem tudta képzelni, hogy vázlatokat készítsen, és majd műteremben
fesse meg a tájat, számára a táj volt a
műterem. Portrékat is csak kivétel nélkül élő modellekről, személyesen jelenlévőkről volt hajlandó alkotni.
A kiállított, városunk egy darabját ábrázoló Parti Házak című kép is
önmagáért beszél. Egy hétköznapi téli
nap fantasztikus színeit adja vissza
koloritásában, a kompozíción pedig,
mint mindig, minden oda van festve,
amit látott. Az alkotás és a hozzá ha-

sonlók két-három óra alatt készültek el
kint a szabadban, ahol a közönségből
még többen látták őt alkotni.
A képzőművészeti esemény hagyományainak megfelelően Metykó Béla
ismét összegyűjtött jó néhány korabeli sajtóban megjelent cikket, érdekes
írást, ami Benke László életéhez, művészetéhez kötődik. Egy beszámolót
Olaszországban tett tanulmányútjáról,
ahol a templomok falfestésének freskó és szekko technikáit tanulmányozta munkájához, valamint még többek
között a Jászberényi Nyolcak művészcsoport megalakulásáról, jászberényi
református fejfákat megörökítő munkásságáról, az amatőr zenés színházi
életben játszott szerepeiről.
A baráti beszélgetéssel, borozgatással záruló összejövetel végén sokan
megosztották a hallgatósággal emlékeiket Benke Lászlóval kapcsolatosan,
akinek ez alkalommal murális művészetéhez kerülhettek közelebb.

szerepét nő alakította, arra gondolván,
talán ha nem egy férfi, hanem egy nő irtja hidegvérrel a gyermekeket, az megdöbbenti és gondolkodásra készteti az elfásult
nézőket is. A profi művészek mellett a
musical sikerében nagyon benne volt a
húsz amatőr gyermekszínész teljesítménye is.
A darab története szerint a II. világháború vége felé járunk, de a bombázások még gyakoriak. A helyszín nincs
meghatározva pontosan, de a szituációk,
a leventeszervezet intézménye mégis Magyarországra utal. Az árvaházat is találat
éri, a túlélő fiatal fiúk magukrahagyottan
próbálják átvészelni a szörnyű időszakot.
Hozzájuk csapódnak olyanok, akiknek
szüleit megölték vagy meghaltak a bombázások alatt.
Egy elárvult kisfiú, Kuksi édesapja
utolsó mondatát mormogja maga elé:
„Nem szabad félni!” és közben retteg.
A „csapat” vezére, Hosszú és a hangadó
Ficsúr befogadják maguk közé, és vándorolnak, közben lopnak, hogy legyen
mit enniük. Időközben találkoznak egy
másik gyereksereggel, melynek vezetője
Suhanc, aki akkor még titkolni próbálja, hogy lány, összeverekszik Hosszúval

Gólyaváró nap
Március 15., péntek 10 óra
Leperegnek a tél napjai, vége felé jár a hideg, közelit a tavasz, ahogy egyre jobban
melegszik az idő, megérkeznek a gólyák
is. A Gólyaváró nap érdekes és színes
programjaira várnak kicsiket és nagyokat.
Jászberényi Állat – és Növénykert
Táncház
Március 15., péntek 17 óra
Aprók tánca és kézműves foglalkozás17.00 - 19.30 Zagyva Banda koncertje majd Táncház 20.00 - 24.00
Jászság Népi Együttes székháza
Guerilla –
magyar történelmi filmdráma
Március 15., péntek 18 óra
Kárpáti György Mór Guerilla című
nagyjátékfilmje egy hiteles korrajz az
1848-49-es szabadságharc végső óráiról.
A készítők célja az volt, hogy a historizáló
szemlélet helyett a közeli perspektíva
használatával mutassák meg az 1848-49es időszak hangulatát, az ismeretlen hősök néhány napját az erdő mélyén.
Lehel Film-Színház
Jazzkívánságműsor magyarul
Március 16., szombat 20 óra
Sárik Péter Trió és Falusi Mariann előadásában Jazzkívánságműsor. A műsorban kizárólag magyar dalok hallhatók,
a csapat az elmúlt évtizedek legnagyobb
hazai slágereiből válogatott és dolgozta
át a saját stílusára. A Jazzkívánságműsor
magyarul szabad csapongás műfajok és
stílusok között olyan dalok segítségével,
amiket teli torokból énekel a közönség,
miközben valójában jazzt hallgat vagy
akár táncol rá.
Lehel Film-Színház nagyterem

a vízért. Az első viszály után azonban
rájönnek, hogy csak együtt maradhatnak
életben, és lassacskán a két csapat vezetője
között vonzalom alakul ki.
Vándorlásuk közben találnak egy
elhagyatottnak tűnő kastélyt, ahol valójában Simon Péter, egykori karmester és
zeneszerző lakik. A gyerekek és a ház ura
között valódi bizalom és kötődés alakul
ki, és a férfi megtanítja őket a zene fontosságára, szeretetére („A zene, az kell”)
és ezen keresztül az összetartozás és elfogadás érzésére. Közben a szerveződő új
hadsereg és a statáriális bíróság hajszolni
kezdi az árvává vált gyerekeket és fegyverrel indulnak ellenük. A kis csapat ellenáll,
harcol és Simon szinte az utolsó pillanatban egy ajándékot ad a gyerekeknek,
amivel egyben életüket is megmenti, a
történet azonban mégis tragikus véget ér.
A gyerekek küzdelme a nézőből a
mélyen élő, örök humánumot hívja elő.
A sötét tónusú musical zenéje, szövege,
látványának ereje felkavaró, tele van félelemmel, rettegéssel és mégis a mindenek
felett álló szeretetet hirdeti. Gyerekekről
szólt, mégis a felnőttekhez beszél és engedi elhinnünk, egykor olyan Európa
születik, amelyben érdemes gyermekből
felnőtté cseperedni. Az egyik legszebb
musical olyan alkotás, melyet egyszer
mindenkinek látnia kell!

7. oldal

Programajánló
Nemzeti Ünnep
Március 15., péntek 8 óra
8.00 Ünnepi szentmise a Római Katolikus Főtemplomban; 9.30 „Zúg a március” Ünnepség az 1848-as emlékműnél.
A műsort adja a Jászság Népi Együttes,
a Viganó Alapfokú Művészeti Iskola, a
Jártató Zenekar. Közreműködik: Kormos László és Pócz István. Koszorúzás az
1848-as emlékműnél és a Petőfi szobornál. Az ünnepséget követően a Városvédő
és Szépítő Egyesület megemlékezést tart
az 1848-49-es hősök síremlékénél a Fehértói temetőben.

Emberségből jeles
 folytatás az 1. oldalról
Az evangélikus lelkész vallási felekezet nélkül szedte össze a gyerekeket és helyezte el védenceit, hogy a háború után a
lelkileg sérült fiatalok ne sodródjanak, ne
váljanak bűnözőkké, ezért családra volt
szükségük, hogy megtalálhassák helyüket
az életben.
A díszleteket és a fényeket tekintve a
Cervinus Teátrum leglátványosabb előadását láthatta a széksorokat mindkét alkalommal teljesen megtöltő közönség. A
monumentális, részletgazdag, plasztikus
kőfalháttér párhuzamba állítható volt a
romok között csatangoló gyerekekkel,
akik bár meggyötörtek és kiszolgáltatottak, egymásba kapaszkodva képesek erőt
és hitet meríteni. A torkolattüzekként
villogó fények, a fegyverropogás mindmind a II. világháború vészterhes hangulatát idézte, de egyben azt is érzékeltette,
hogy még a legnehezebb pillanatokat is
átvészelik az igazi értékek.
A musical szereplői nemcsak a színpadot, de a nézőteret és az odavezető
bejárati ajtót is a darab mozgalmas színtereivé tették. A színre vitt verzió számos
nagyszerű színészi alakításra nyújtott
lehetőséget. A kegyetlen „Egyenruhás”

www.jku.hu

Blues Company buli
Március 16., szombat 20 óra
Fergeteges Blues Company buli, ahol
vendégként fellépnek a Lélegzet és az
Anonymus 60 zenekarok.
Pótkerék Csárda
Rákóczi emlékév 2019 megemlékezés
Március 18., hétfő 17 óra
„Átléptem Magyarország határát, mint
Caesar a Rubicont” címmel megemlékezés a II. Rákóczi Ferenc évforduló alkalmából annak okán, hogy 315 éve történt
erdélyi fejedelemmé választása Gyulafehérváron. Az előadást Metykó Béla helytörténeti kutató tartja, a programot koszorúzás előzi meg az emléktáblánál (Jász
Fogadó épületének falán).
Szent István Ház
Korlátok és szabadság Dr. Vekerdy Tamás előadása
Március 18., hétfő 18 óra
Mikor lépjünk közbe, és mikor ne? Dr.
Vekerdy Tamás előadásában ehhez kíván segítséget nyújtani több évtizedes
gyermekpszichológusi praxisa alapján a
tőle megszokott élvezetes, lebilincselő stílusban. Legyen szó csecsemőről, kisgyerekről, iskolásról vagy kamaszról, bőven
adódnak olyan helyzetek, amikor nem
egyértelmű, hogy valójában mi is a gond,
vagy, hogy mi állhat annak hátterében.
Mit tegyünk ilyenkor? Hogyan fejtsük
meg, mit jelenthet, amit tapasztalunk?
Ifjúsági Ház

Időszaki kiállítás
Március 19., kedd 17 óra
Molnár László gyöngyöspatai festő művészete a 70-es évektől a figuratív és nonfiguratív felfogás összeegyeztethetősége
felé fordult. Nem fogadja el e két formaképzés ellentétét; művein az “absztrakt”
elemek tárgyias-asszociatív tendenciáját,
ill. az alakok és tárgyak elvont szín- és
formavonatkozásait hangsúlyozza. Művészetének kulcsa az áthatás jelensége: a
csendéletek tájképként, a figurális kompozíciók tájként (és viszont) is értelmezhetők. Időszaki kiállítását Bartos Kinga
nyitja meg.
Szikra Galéria
Bakancslista – A Déli sark expedíció
Március 19., kedd 18 óra
Rakonczay Gábor januárban érkezett
vissza az Antarktiszról, ahol 44 nap alatt
900 km-t gyalogolva három társával
együtt érték el a Déli sarokpontot. Az
extrém expedícióra való felkészülésről,
a jégmezőkön töltött hetek élményeiről
tart érdekes előadást.
Déryné Rendezvényház
Múzeumi Esték
Március 21., csütörtök 17 óra
Metykó Béla helytörténeti kutató érdekes informális előadása Kossuth és a jászok címmel.
Jász Múzeum
Jó szó beszélgetés
Március 21., csütörtök 18 óra
Az est témája a szárnyalás, vendége Sass
Sylvia Kossuth- és Liszt Ferenc–díjas
magyar operaénekesnő. Házigazda Dr.
Novák István plébános, aki a művésznővel beszélget nemrég megjelent könyve
kapcsán útkeresésről, újrakezdésről az
élet szépségeiről.
Nagyboldogasszony
Katolikus Általános Iskola ebédlője
Csajok, Pasik Mindhalálig Rock & Roll
Március 22., péntek 18.45
Kuriózumnak számító program, egy
este keretében egy színpadon lép fel a
rocklegenda Kalapács zenekar, és az ország egyetlen aranylemezes csajbandája
a Dorothy zenekar. Mindezek előtt egy
nagyon tehetséges rock / metal banda, a
Burnout melegíti be a közönséget.
Ifjúsági Ház
Nőnapi Operett gála
Március 22., péntek 19 óra
Magyarország legjobb operettistái alkotta
társulat neves szólistái és vendégei várják
a tisztelt nagyérdeműt egy felejthetetlen
Nőnapi gálára. Az est háziasszonya Fodor
Zsóka lesz, aki varázslatos személyiségével, s a csak rá jellemző humorral egyszeri
és megismételhetetlen előadást garantál.
Izgalmas zenei csemegét ígérő találkozás,
Horváth Elemér "Emi" hegedű- és Horváth Péter zongoraművész alkotta kettős.
Kiváló szólisták Mádi Piroska, Köllő Babett és Buch Tibor ismét várják önöket
egy újabb nagyszerű közös élményre.
Lehel Film-Színház
Galériabusz Szolnokra
Március 23., szombat 9.30
A Hamza Gyűjtemény és Jász Galériaszervezésében galériabusz indul a Szolnoki Galériába, a Munkácsy Szolnokon
című kiállítás megtekintésére.
Információk, jelentkezés: 57 / 503 -260,
hamzamuzeum@gmail.com
Szolnoki Galéria
Tavaszköszöntő est
Március 23., szombat 18 óra
Tavaszköszöntő est a Palotásy János
Vegyeskarral, vezényel Ecsedi Péter karnagy – énekművész. Zongorán kisér: Farkasné Szőke Tünde művésztanár. Közreműködnek: Vukovich Edit énekművész
és Baksa Endre zongoroművész.
Déryné Rendezvényház

8. oldal
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Felkel a nap, bújócskáznak a sugarak
Csütörtökön és pénteken folytatódik
az erősen felhős vagy borult idő. Péntek
délután egy melegfront közelíti meg hazánkat, útját erősen megnövekvő felhőzet és többfelé eső, zápor kíséri. Szombaton csökken a felhőzet, ezért vasárnap,
illetve hétfőn már túlnyomóan napos,
száraz, gyorsan melegedő időre számíthatunk. Az éjszakai hőmérséklet eleinte
-1 és +4 fok körül alakul, nappal 15-20
fokra is számíthatunk.
Március 18-19-21. Sándor, József,
Benedek, zsákban hoznak meleget.

2019. március 14.

Coleman nélkül
nem ment

Legyőztük a mumust

Sopronban is Pantelics nélkül lépett
pályára városunk kosárlabdacsapata,
majd sajnos Coleman is harcképtelen lett és így vereség lett a vége.
Ács Tibor

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
március 14. csütörtök
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

Június 1-től a mindenkori ügyeletes gyógyszertár ügyeleti ideje a következő: hétköznap: 20-7 óráig, szombaton:
19-9 óráig. Vasárnap és ünnepnapokon: 18-tól másnap reggel 7 óráig. Szombatonként a TESCO-ban lévő PatikaPlus
(volt Elixír Gyógyszertár) 12-19 óráig tart nyitva.

március 15. péntek
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

március 20. szerda
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

március 16. szombat
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

március 21. csütörtök
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

március 17. vasárnap
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

március 22. péntek
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

március 18. hétfő
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

március 23. szombat
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

március 19. kedd
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

március 24. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
március 15. péntek
március 16. szombat
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Krampek Márton
Jb., Zirzen Janka u. 6.
Vasárnaponként 7-15 óráig:
Szolnok, Móra Ferenc u. 9.
Tel.: 56/429-937.
Gyermekorvosi ügyelet
szombat, vasárnap a
Thököly úti rendelőben
8-tól 18 óráig lesz.
Központi felnőtt- és
gyermekorvosi ügyelet:
Jászberény, Thököly út 13.
Tel.: 06-70/370-31-04
Hétköznap: 18-tól 8 óráig.
Hétvégén, pihenő- és
ünnepnap: 8-tól 8 óráig
Ambuláns felnőtt-ellátás
hétvégén és ünnepnap:
8-tól 8 óráig.

Közérdekű telefonszámok
J.V.V. Nonprofit Zrt. 24 órás városüzemeltetési ügyelet: 06-57/411933; Ebrendészeti telep: 06-20/506-0691; Magyar Közút hibabejelentő
központi szám: 06-56/819-440; Gázszivárgás és üzemzavar bejelentése:
06-80/300-300; Áramszolgáltató hibabejelentő: 06-80/38-39-40; Közvilágítás hibabejelentő munkaidőben: 06-57/505-769; Közvilágítás karbantartás 24 órás ügyfélszolgálat: 06-57/657-951; T.R.V. Zrt. Csőtörés
jelzése 24 órás: 06-57/415-132; T.R.V. Zrt. szennyvíz ágazat 24 órás:
06-70/450-8695; T.R.V. Zrt. vízágazat központi telefonszám: T.R.V. Zrt.
műszaki hibabejelentő ingyenesen hívható telefonszáma: 06-80/205-157;
T.R.V. Zrt. telefonos ügyfélszolgáltatás ügyfélfogadási időben: Ügyfélfogadási idő: hétfőn, kedden 8-15, szerdán 12-18 óra között. Elérhetőségeink a vizcenter.hu ill. a trvzrt.hu honlapján találhatók.; Hulladékszállítás,
szelektív hulladékgyűjtő szigetekkel kapcsolatos bejelentések: 06-57/411933, 06-57/411-643; Mezei Őrszolgálat: 06-30/335-1039; Közterületfelügyelet: 06-57/505-752; Hulladékdíj számlázás: 06-57/411-651; Hulladékszállítás: 06-57/411-933, 06-57/411-643.
Még több sporteseményért keresse
weboldalunkat, illetve lájkolja facebook
oldalunkat: www.facebook.com/berenycafe

www.berenycafe.hu és www.jku.hu

Jászkürt

Sport / Ügyeletek

Újság
Jászberény város lapja

Jászberény város közéleti hetilapja
Főszerkesztő: Halász Lajos
Tel.: +36-30/375-3353, email: halaasz.lajos@gmail.com
Munkatársak: Demeter Gábor, Gergely Csilla, Kárpáti Márta, Szabó Lilla,
Ács Tibor, Buschmann Éva, Kazsimér Nóra, Taczman Mária. Tördelő: Szabó Mihály
Szerkesztőség: Jászberény, Fürdő u. 5-7. Tel.: 57/502-622, berenyiujsag@gmail.com
Lakossági hirdetések felvétele a heti újságba hétfő 16 óráig.
A hirdetések képi- és szöveges tartalmáért a hirdető felelős!
Kiadó: Jászberényi VV Nonprofit Zrt. Felelős kiadó: Horgosi Zsolt vezérigazgató
Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse
Terjesztési reklamáció: DEEP Médiacsoport Jb., Bercsényi u. 8. Tel.: 06-30/327-5655

Jászkürt Újság − minden csütörtökön.

Az első játékrészben kiegyenlített
küzdelmet hozott a soproni találkozó
és mindössze két ponttal (21-19) jegyzett kevesebbet a JKSE mint ellenfele.
Rakics hárompontosával mi vezettünk,
majd hol az egyik, hol a másik alakulat
vezetett. Közben sajnos Coleman megsérült, a félidő végén pedig 41-38 állt
az eredményjelzőn a nagyszünetben. A
negyedórás pihenő után a Hűség Városának kosarasai sebességet váltottak,
egy 15-0-s rohanással tetemes távolságra kerültek tőlünk. A folytatásban azok
a játékosok is bizalmat kaptak, akik
korábban kevesebbet játszottak. Továbbra is becsületesen küzdött minden
játékosunk olyannyira, hogy két ponttal megnyertük az utolsó etapot, de a
csatát elveszítettük.
Sopron KC – JP Auto-JKSE 78-67.
Azt utólag nem lehet eldönteni,
hogy mi lett volna az eredmény ha
Coleman nem sérül meg, de az biztos,
hogy végig éles maradt volna a csata.
Bármennyire is lelkesek voltak a többiek, hiányát nem tudták pótolni. Mindenesetre továbbra is a harmadik helyen áll a JKSE. Remélhetőleg mindkét
játékos mielőbb felgyógyul és tovább
menetel a társaság. Legközelebb a fővárosban a TF vendégeként lépnek majd
pályára szombaton este.

Fotó: Pesti József
A labdarúgó NB III Keleti csoportjának
18. fordulójában a Tállya volt a Jászberényi FC ellenfele, amely az elmúlt
években gyakran megnehezítette csapatunk dolgát. Az őszi szezonban paprikás hangulatú összecsapáson 1-1 lett
az eredmény, most a győzelem reményében kelt útra Huszák Géza gárdája.
Szőrös Zoltán
A tállyai pálya felújítása miatt a még
távolabbi Ibrányban játszották a mérkőzést. A találkozó elején a mieink – miként
egy hete a Gyöngyössel szemben – rögtön
támadólag léptek fel. Ennek előbb csak
egy lesgól, majd néhány kihagyott helyzet volt a hozadéka, a 31. percben viszont
Sándor beadásából Ludasi fejelt a kapuba,
megszerezve a vezetést a JFC számára (01). Az első játékrészben sikerült dominálni, és labdabirtoklásban is a pályaválasztó
fölé kerekedni, a második félidőben aztán,
ahogy várható volt, a borsodiak igyekeztek
többet támadni. A kapuk keveset forogtak

Gyorskorcsolya Diákolimpia
Két hét elteltével ismét nagyszabású
rövidpályás gyorskorcsolya verseny
színhelye volt a jászberényi fedett jégpálya. Itt rendezték március 9 és 10-én
az Országos Rövidpályás Gyorskorcsolya Diákolimpiai Döntőjét.

a véletlenre a döntőben sem. Egyből az
élre állt és meggyőző előnnyel ért a célba,
megszerezve ezzel iskolája első aranyér-

veszélyben, az egygólos előny azonban
nem volt életbiztosítás, hiszen a tállyaiak
néhány lövéssel próbálkoztak, de vagy a
védők léptek jól közbe, vagy célt tévesztettek a kísérletek. Így ha nem is sziporkázott
a berényi alakulat, a nagyon fontos három
pontot haza tudták hozni. Tállyai KSE –
Jászberényi FC 0-1.
A győzelem azért is lényeges, mert
a két vetélytárs ugyancsak idegenben,
szintén egy-egy gól különbséggel hozta
a kötelezőt. Az ESMTK Salgótarjánban
(2-3), a Szolnok Tiszaújvárosban (01) nyert, így a tabellán nem változott a
dobogósok helyzete, a JFC hátránya öt,
illetve négy pont velük szemben. A következő fordulóban a Füzesgyarmat lesz a
vendég Jászberényben. A Békés megyeiek
jelenleg ötödikek, és csak három ponttal
gyűjtöttek kevesebbet a JFC-nél, így akár
előre, akár hátra tekintve, létfontosságú lenne az újabb győzelem. A sérültek
mellett azonban eltiltás miatti hiányzók
is nehezítik a feladatot a március 17-én,
vasárnap 15 órakor kezdődő találkozón.
váltóversennyel színesítették, amit főleg
az alsóbb tagozatos diákok fejlődése érdekében vezették be, ugyanis az akadályokat kerülgetve itt is azok érvényesültek,
akik jól korcsolyáztak. A váltóversenyben
hat iskola vetélkedett egymással, amiben

ács
A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség, a Jász Kupa után a diákolimpia lebonyolítását is a Jászberényi SE-re bízta. A
rendezőknek ezúttal is akadt dolga bőven,
hiszen az ország minden részéről érkező
iskolák 186 diákját kellett az előírt idősorrendben a jégre vezényelni. A kiírás szerint
ezúttal nem az egyesületek, hanem az iskolák tanulói versenyeztek egymással. Szabó
Jázmin a Jászberényi SE egyik legfiatalabb
lány versenyzője ugyancsak iskoláját képviselte a diákolimpia döntőjében.
– Én az egyes korcsoportban versenyeztem és megnyertem a futamomat,
igaz egy kicsit izgi volt a vége, mert majdnem megelőztek, de végül is én lettem
az első – mesélte nagy örömmel Jázmin.
A Szent István Sport Általános Iskola és
Gimnázium tanulója nem bízott semmit

Biztos hazai siker
A jégkorongbajnokság OB4/A csoportjában a bronzérem megszerzéséért játszottak a berényi Harcosok,
Zugló együttesével.
A Jászberényben rendezett mérkőzésen nagyon jól játszott a hazai csapat,
hiszen már az első harmadban 2-0-ra
vezettek. A középső játékrészben pedig, még nagyobb sebességre kapcsoltak
és négyszer találtak a fővárosi kapuba.
Aztán a vendégek szépítettek, de így is
biztos hazai győzelem született a bronzmeccs első mérkőzésén: Warriors Jászberény - Zuglói Piranhák 6-2. A visszavágót
a fővárosban játsszák két hét múlva.

Fotó: Gémesi Balázs
mét korcsoportjában. A diákolimpiákon
előírás, hogy minden résztvevő hokikorcsolyával léphet jégre. A JSE egyik kiváló versenyzője, Schönborn Melinda – aki
szintén a Sportiskola színeiben lépett
jégre - elmondta, hogy általában azoknál
a versenytársaknál fordul elő bukás, akik
évközben szinte mindig a short-track
korcsolyával futnak, mert jelentős eltérés
van a két korcsolya között, mindkettőnek más az íve, így főleg a súlypontra kell
vigyázniuk. A rövidpályás diákolimpiát

igen remek versenyt vívtak a kicsik. A
Lencse Lívia vezette Szent István Sport
Általános Iskola diákjai nagyon jól rajtoltak és végig vezetve, ők nyerték az iskolák
közötti váltóversenyt, megelőzve a Nagyboldogasszony Iskola csapatát.
Összességében a Szent István Sport Általános Iskola 8 arany, 3 ezüst és 1 bronzérmet szerzett. A Nagyboldogasszony Katolikus Iskola: 1-1 ezüst- és bronzérmet,
míg a Gróf Apponyi Albert Általános Iskola: váltóban szerzett egy ezüstérmet.

