Ötven év emlékei

Fél évszázada nyílt meg a helyi Áfész
áruház, ez alkalomból tartottak találkozót
az egykori és jelenlegi dolgozók.
Írás a 6. oldalon

Nyakig a slamasztikában

Pasik a pácban című zenés vígjátékát
hozta el a Gergely Theáter április
6-án a Lehel Film-Színházba.
Cikk a 7. oldalon

Élre törtek a focisták

Nyolcadik győzelmével a tabella első
helyére ugrott a Jászberényi FC a
labdarúgó NB III Keleti csoportjában.
Tudósítás a 8. oldalon
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Jászberény város lapja

Sokaknak esélyt ad az állásbörze
Több mint ezer állásajánlattal és huszonhat kiállítóval várta az álláskeresőket április 4-én az idei első Jászsági Állásbörze a Déryné Rendezvényházban.
Szabó Lilla
Tóth János, a Jászberényi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály vezetője
köszöntőjében beszélt a Jászság kiemelkedő gazdasági szerepéről – amitől a
Jászság a megye gazdasági motorjává
vált –, valamint a Foglalkoztatási Osztály munkájáról. – A kulcsszó a rugalmas reagálás. Ez a szakmánkban azt
jelenti, hogy ha mondanivalónk van a
munkáltatók részére, akkor különböző
munkáltatói fórumokat rendezünk, ha
azt tapasztaljuk, hogy megnövekednek
az álláslehetőségek, akkor állásbörzét
szervezünk – mondta Tóth János.
Ehhez nagyban hozzájárul a megyei
kormányhivatal és a Jászság valamen�-

nyi járási hivatalának elöljárója, így
megkülönböztetett tisztelettel köszöntötte Vári-Nagy Juditot, a Jászapáti Járási Hivatal vezetőjét, dr. Gócza Tamást,
a Jászberény Járási Hivatal hivatalvezető helyettesét és Dr. Németh Mónikát,
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály
vezetőjét, akinek át is adta a szót.
– Én úgy gondolom, hogy egy állásbörze mindig esély. Esély az álláskeresőnek arra, hogy állást találjon és
magasabb jövedelemhez jusson, ez által
egy stabilabb jövőt biztosítson a családjának. Esély a munkáltatónak, hiszen
lehetősége van arra, hogy feltöltse az
álláshelyeket, és teljesítse a vállalásait.
Dr. Németh Mónika köszöntő szavait bátorítással zárta, a munkavállalók
érdeklődjenek, a munkáltatók pedig
igény szerint ismertessék az álláskeresők lehetőségeit.
folytatás a 2. oldalon 

Virágokkal szépül a város
Az 1849-es dicsőséges tavaszi hadjárat
jászberényi vonatkozású eseményeinek emlékére rendezik meg több mint
húsz éve a Város Napját április 3-án.
Lapunk ezen a héten főleg erről szól. A
jeles alkalomhoz kapcsolódó gálaesten
adták át a kitüntetéseket a közösségért
példaértékűen teljesítő polgárok számára a Lehel Film-Színházban.

„A város napi kitüntetésen az is felelősségünk, hogy megértsük, és minden évben megtaláljuk az embert, azt
a személyt, aki lehet orvos vagy ápoló,
tanár, rendőr, polgárőr, vállalkozó vagy
alkalmazott, lehet bárki, pozíciótól függetlenül, aki sokat tesz a közösségért,
aki sokat tesz azért, hogy jó legyen ebben a városban élni. Van, aki ezt veze-

Kazsimér Nóra
A kormánymegbízottat, a város
elöljáróit, a jászkapitányokat és nem
utolsó sorban a kitüntetetteket Horváth Kitti műsorvezető köszöntötte,
majd a Jászsági Hagyományőrző Egylet
valamint Balog József közreműködésével felcsendült nemzeti és jász himnuszunk. Ez utóbbi a szerzemény szövegírójának, Gaál Áronnak emlékére is
szólt, aki tragikus hirtelenséggel veszítette életét a napokban.
A történelmi zászlók és a Jászkürt
behozatalát követően ünnepi köszöntőt
hallhattunk Pócs János országgyűlési képviselőtől, aki kiemelte, a számtalan együtt
töltött rendezvény közül városunk napja a legkiemelkedőbb, mert ez minden
évben az egyes emberről szól, elismerve
egy-egy kitüntetett személy kiemelkedő
közéleti munkáját, hiszen minden ügytől
mindig legfontosabb az ember.

tőként teszi, felvállalva a reflektorfényt,
ami olykor azt is jelenti, hogy kap jót,
rosszat, hideget, meleget. Van, akinek
nem kell a reflektorfény, van, aki csak
szerényen, alázattal, a háttérben teszi a
dolgát és ettől nem egy lesz a sok közül,
hanem sok között lesz az egyetlen egy.”
Pócs János hangsúlyozta, ebben

az esetben különösen igaz a mondás,
miszerint nem a nagy emberek visznek véghez nagy dolgokat, hanem a
dolgok véghezvitele teszi őket naggyá.
Minden évben, amikor tanúi lehetünk
a méltóbbnál méltóbb emberek elismerésének, bennünk van a kétely, hogy
vajon az elkövetkezendő esztendőkben adódnak-e követőik. A képviselő
szerint azonban mindig lesznek újak
és méltók, mert semmi sem motivál
jobban a nagyobb teljesítményre, mint
a közösség szeretete. „Köszönjük a kitüntetetteknek a tanítást, a városért, az
emberekért végzett önzetlen munkát”
– zárta mondandóját, amit a díjátadó
ceremónia követett.
2012 óta a Város Napján kerülnek
átadásra a legfontosabb jászberényi
elismerések, így a Díszpolgári cím,
a Tiszteletbeli polgár cím, a Jászberény Városért - Pro Urbe érdemérem,
a Friedvalszky Ferenc Köztisztviselői
Díj, továbbá Jászberény Város Sipos
Orbán kulturális és művészeti díja, a
Zirzen Janka közoktatási díj, az Árpádházi Szent Erzsébet egészségügyi díj, a
Gerevich Aladáról elnevezett sport díj,
Jászberény Város Szent Klára szociális
munka díja, a Komáromy József sajtódíj, a város Rendészeti Díj, valamint a
Jászberény Város Mecénása elismerés.
Szabó Tamás polgármester elsőként a díszpolgári címet nyújtotta át,
melyet ebben az évben Jászberény Város Önkormányzata a város gazdasági
és kulturális fejlődésének elősegítése,
művészeti értékek ápolása érdekében
kifejtett példaértékű munkássága elismeréseként Szikra István ügyvezetőnek
ítélt. A kitüntetett köszönőbeszédében
ígéretet tett, hogy a jövőben is mindent
megtesz majd a városért, kiváltképp
annak kulturális életéért.
A tiszteletbeli polgári címet a település kulturális és művészeti életében
kifejtett meghatározó szerepe elismeréseként Papp Imre, a Csángó Fesztivál és a
Kárpát- Haza Klub alapítója vehette át.
folytatás a 2. oldalon 

Elkezdődtek a tavaszi kerti munkálatok Jászberény közterein. Májusig
közel tízezer egynyári virágot ültetnek ki a J.V.V. Nonprofit Zrt. kertészei a város szépítése céljából.
sz. l.
Már februárban megkezdődtek a
tavaszi kerti munkálatok, amelyek magukba foglalnak parkfenntartó, növényápolási-, és gondozási feladatokat, valamint a tél okozta károk felszámolását is.
Március utolsó hetében a város napi
ünnepségek alkalmából őszi, egységes ültetésű árvácska virágágyásokba közel ezer

virágpalántát ültettek ki. A tervek szerint
május végéig virágba borul a Lehel Vezér tér, a Szentháromság tér, az Apponyi
tér, a Dózsa György úti körforgalom és
a Margit-sziget környéke is. Közel húsz
fajtából tízezer egynyári, edzett virágpalántát helyeznek el, amelyek között begóniát, édesburgonyát, fuksziát, kakastaréjt,
dúsvirágú petúniát és egyiptomi csillagcsokrot is megcsodálhatunk.
Ezen felül hatvan villanyoszlopon kétféle színű futómuskátli pompázik majd
október végéig. A mutatós virágokon túl
olyan növényeket is elhelyeznek a virágládákba, amelyek a térbeli hatást növelik.
folytatás a 6. oldalon 

Elcsúszott az Olaj
Hatalmas érdeklődés előzte meg a kosárlabdabajnokság utolsó játéknapját,
hiszen április 6-án, szombaton már nem is árultak belépőket. Nem csoda a
szurkolók kíváncsisága, mivel a többszörös bajnok és kupagyőztes Szolnoki
Olaj látogatott a 4. helyen álló Jászberényi KSE otthonába. A telt házas mérkőzés bizonyára sokáig emlékezetes marad a hazai drukkerek számára.
Ács Tibor
Mindkét oldalon hiányozott meghatározó játékos. A vendégek közül többen,
nálunk pedig Coleman szurkolt civilben
társainak. A megyeszékhelyről is egy
szektornyi kosárlabdarajongó érkezett a

Bercsényi úti játékcsarnokba. Az óriási
hangorkánban remekül kezdtek a mieink, hiszen Aleksa Brbaklics duplájához
Pantelics rakott egy triplát és egy kettest,
7-0. Érkezett a válasz is és a negyed végére
már egy ponttal (17-18) vezetett az Olaj.
folytatás a 8. oldalon 

2. oldal

Önkormányzat

www.jku.hu

Meghívó lakossági fórumra
Tisztelettel hívom és várom Jászberény 7. sz. választókerületében 2019.
április 17-én (szerdán) 17 órakor, a
Sün Sámuel Óvodában (Lajosmizse
u. 1.) tartandó lakossági fórumra.
Ezt megelőzően 16 órától gyalogos körzetbejárásra kerül sor az alábbi útvonalon: Sirkert utca – Gyöngyösi út – Csörsz utca kereszteződése
– Túzok utca – Hableány utca – Érhát
utca –Frankel Leó utca – Kapás utca,
érkezés a Sün Sámuel Óvodához.
Meghívottak: Szabó Tamás polgármester, Hajnal-Nagy Gábor alpolgármester, Szatmári Antalné alpolgármester, Alvári Csaba főépítész, dr. Tóth
Péter rendőrkapitány, Horgosi Zsolt, a
J.V.V. Nonprofit Zrt. vezérigazgatója,
Tamás Zoltán a Városfejlesztési Bizottság elnöke, Ferencvári Csaba, a Városüzemeltetési Bizottság elnöke, Balog
Donát, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke, Juhász Dániel, az Ügyés Közrendi Bizottság elnöke, Nagy
András, a Humán Erőforrás Bizottság
elnöke, Hegyi István Városfejlesztési
Irodavezető, Lányi László Városüze-

meltetési Irodavezető, önkormányzati
képviselők.
Kérem, tiszteljen meg és segítse
képviselői munkámat a körzetbejáráson és a lakossági fórumon aktív részvételével!

Szatmári Anikó
önkormányzati képviselő
7. sz. választókerület
E-mail: szatmarianiko@pr.hu
Telefon: 06-20/353-2892

Ideiglenes parkolók nyílnak
Jászberény belvárosában több nagyszabású fejlesztés munkálatai kezdődtek el a napokban, és hamarosan
még újabbak indulására is sor kerül.
A munkálatok részleges útlezárásokkal, forgalomkorlátozásokkal, a már
megszokott parkolási helyek ideiglenes megszűnésével is járnak.
A belvárosban közlekedni, parkolni
szándékozók életét megkönnyítendő
Szabó Tamás polgármester kezdeményezésére az önkormányzat ideiglenes

parkolókat nyit az autósok számára.
Első menetben április 15-étől, hétfőtől
két helyen nyílik erre lehetőség: parkolni lehet a Bathó-palota hátsó udvarában, valamint a régi Szatmári Malom
Fürdő utcai épületének a Lehel FilmSzinház felőli udvar részében, ahonnan
a JVV NZrt dolgozói a Szövetkezet
úthoz közeli udvarra húzódnak vissza.
Folyamatban van újabb ideiglenes parkolási lehetőségek kidolgozása,
amelyekről természetesen szintén tájékoztatjuk majd olvasóinkat.

Esélyt ad az állásbörze
 folytatás az 1. oldalról
Mindemellett hangsúlyozta: fontos
a kompromisszum, mely által mindkét
fél lehetőséget ad a másiknak, ez egyben a záloga is annak, hogy pozitívan
és eredményesen záruljon az állásbörze.
Az elhangzottak fényében megkezdődött az álláskeresés, mintegy ezer
munka közül válogathattak az érdeklődők. A huszonhat kiállító túlnyomó
többségben operátor, gyártósori összeszerelő és gépbeállító munkást keresett.
Emellett hegesztő, targoncavezető és
raktáros pozíciót kínáltak, valamint a
vegyész-, gépész-, és villamosmérnök
szakon végzettek szintén betölthettek állásajánlatot. A jászberényi cégeken túl kiállítottak jászárokszállási és
jászfényszarui vállalatok. Természetesen nemcsak multik kínáltak lehetőséget, hiszen helyi kereskedésekben, és
közlekedési vállalatban is megtalálhatták számításukat az érdeklődők.
Az álláskeresés sikeres feltérké-

pezésében a „Helyet” Alapítvány, az
EURES és a Debreceni Studium Egyesület munkaerőpiaci tanácsadása segített. Ezen cégek számos javaslattal, támogatások ismertetésével könnyítették
meg a munkakeresők eligazodását.

2019. április 11.

Mindig lesznek újak és méltók
 folytatás az 1. oldalról
Az első Pro Urbe érdemérmet a
Szent István Sport Iskola nevelőtestülete kapta magas színvonalú pedagógiai,
szakmai tevékenysége, kimagasló nevelő-oktató munkája elismeréseként. A
díjat Pomázi Imréné intézményvezető
vette át. Szintén Pro Urbe kitüntetésben részesült Dr. Suba Györgyné nyugdíjas népművelő színvonalas helytörténeti munkásságáért.
Az ünnepség folyatásaként a Jászberényi Nagyboldogasszony Főtemplom
Énekkara Palestrina és August Weirich
műveit adta elő Beniczki Béla karnagy
vezényletével.
A díjak sorában a Sipos Orbán
kulturális és művészeti kitüntetések
átadása következett, melyet elsőként
a Nagyboldog Főtemplom Énekkara
képviseletében Beniczki Béla vehetett
át az egyházi zene magas színvonalú
ápolása, a kórusmuzsika kiváló közvetítéséért, ápolásáért. Az újabb Sipos Orbán kulturális és művészeti díjra érdemes csoport a Jászsági Hagyományőrző
Egylet lett, akiket a hagyományőrzés
területén kifejtett magas színvonalú tevékenységük elismeréseként tüntettek
ki. A díjat Hortiné dr. Bathó Edit, az
egylet művészeti vezetője vette át.
Friedvalszky Ferenc Köztisztviselői
díjban dr. Pap Magdolna önkormányzati irodavezető részesült, aki eredményes vezetői tevékenysége révén vívta ki
az elismerést.
Zirzen Janka közoktatási díjat ítélt
meg az önkormányzat kiemelkedő
szaktanári tevékenysége és a tehetséggondozás területén végzett magas
színvonalú munkájáért Fábián Nikolett
középiskolai tanárnak. Ugyancsak közoktatási díjat vehetett át magas színvonalú angol nyelvoktatói és lektori
munkásságáért Deme Mária ny. főiskolai docens, valamint az óvodai nevelés
területén kifejtett sokszínű, színvonalas
tevékenységéért intézménye nevében
Beszteri Éva óvodavezető. Jászberény
önkormányzata úgy határozott, hogy
kiemelkedő szakmai és pedagógiai
munkája elismeréseként Faragó Sándor
megbízott intézményvezetőt is közoktatási kitüntetésben részesíti.
Árpád-házi Szent Erzsébet egészségügyi díjat idén hárman vehettek át: Bobákné Mongyi Mária védőnő kimagasló
színvonalú szakmai munkásságáért; dr.
Kuti Lajos sebész főorvos, a gyógyítás
területén végzett kiemelkedő szakmai
tevékenységéért; Bánátiné Tánczos Zsuzsanna főnővér helyettes több évtizedes
ápolói munkássága, az ápolásügy iránt
érzett elhivatottsága elismeréseként.
Rácz József hegedűművész és Balogh
József komolyzenei műsora emelte az ünnepség fényét, majd a Gerevich Aladár
sport elismerések kiosztása következett.
Díjat kapott Demeter Gábor triatlonista

kimagasló sporttevékenységéért, továbbá
Mező Áron Benjámin edző, erőemelő kiemelkedő versenyzői és magas színvonalú
edzői munkásságáért.
A következőkben a Szent Klára szociális munka díjazottai vehették át kitüntetéseiket. Fehér Mónika gondozónak
kiemelkedő színvonalú szakmai tevékenysége, empatikus gondozói munkavégzéséért, a Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat részére magas
színvonalú szakmai munkájáért adományozott a város kitüntetést, ez utóbbit
Tóth Mónika intézményvezető vette át.
A Komáromy János sajtódíjat Szabóné Kárpáti Márta újságíró, a Jászkürt
Újság és a BerényCafé munkatársa érdemelte ki magas színvonalú újságírói

tevékenységével.
Jászberény város rendészeti díját
bűnmegelőzés területén végzett magas színvonalú szakmai munkásságáért
Orosz Tibor címzetes rendőr főtörzszászlós, és kiemelkedő vezetői tevékenységéért Szabó Szabolcs Gábor tűzoltó alezredes kapták.
Végül, de nem utolsósorban Jászberény Város Mecénása díját adta át a
polgármester a városban működő intézmények, szervezetek részére nyújtott
önzetlen támogatások elismeréseként
Sebestyén László ügyvezetőnek.
Az ünnepség zárásaként pezsgős
koccintásra került sor az emeleten, ahol
Szabó Tamás polgármester mondott
pohárköszöntőt.

Emlékezés

Emlékezés

Emlékezés

Varga Józsefné

id.Halasi Miklós

Varga Attila

Bíró Julianna

szül. Szabo Erzsébet (1946-2018)
halálának 1., valamint
(1972-2016)
halálának 3. évfordulójára.
„Lelked remélem békére talált, s te már
a mennyből vigyázol majd ránk! Soha
nem feledünk, szívünkben szeretünk, rád
örökkön örökké emlékezünk!”
Szerető családod

(szül.: 1913)
halálának 8. évfordulójára és neje

(szül.: 1923) halálának 30. évfordulójára.
Szerető családjuk lányai,
fia, menye, unokái és
dédunokái.
Emlékük szívünkben
örökké él!

PÉTER GÁBOR

(1958-2007)
halálának 12. évfordulójára
„Telhetnek a hónapok,
múlhatnak az évek,
kik szívből szeretnek,
nem felednek téged.”
Szeretteid

Kitüntetettek
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Szikra István

Jászberény Város Díszpolgára Díj
Szikra István a Kecskeméti Műszaki
Főiskola elvégzése után 1963-ban került
ifjú diplomásként a Lehel Hűtőgépgyárba. Magas színvonalú szakmai munkájának, újító és szabadalmi teljesítményének

elismeréseként a Gyártmányfejlesztési
majd Szabályozástechnikai Osztály vezetőjeként dolgozott nyugdíjba vonulásáig.

Számos Kiváló Dolgozó kitüntetésben
részesült, és megkapta a Kiváló Feltaláló
Arany fokozat elismerést.
1995-ben alapították a jászberényi
Scintilla Kft-t, amelynek tulajdonosa,

majd nyugdíjba vonulása után az egyik
ügyvezetője lett. A céget a családtagjaival közösen egy garázsból indították, és

Papp Imre

Jászberény Város Tiszteletbeli Polgára cím
A középiskolát Törökszentmiklóson
végezte, érettségi után 1959-ben felvételt nyert a Kossuth Lajos tudományegyetem kémia-biológia szakára. A diploma megszerzése után 1964-ben fiatal
tanárként került Jászberénybe, a Lehel
Vezér Gimnáziumba, ahol beindította a
kémia tagozatot. Mellette 1964-1971-ig
a jászberényi Lehel SC kosárlabdacsapatának volt az edzője. 1973-ban a tanítást
a népműveléssel cserélte fel, és húsz évig,
1993-ig volt a Déryné Művelődési Központ igazgatója.
1971-ben megalakította a Jászság
Népi Együttest. Az együttes hamar az
országos élvonalba került, és műsoraikat számos alkalommal bemutathatták nemcsak Európa és Ázsia országaiban, hanem az Amerikai Egyesült
Államokban is. Programjukban a
magyar néptánckincs legszebb táncai
szerepeltek, de mellette mindig nagy

gondot fordítottak szűkebb hazájuk,
a Jászság táncainak, dalainak gyűjtésére és bemutatására. Ő indította

Szent István Sport Általános Iskola
és Gimnázium nevelőtestülete

az elmúlt 20 évben folyamatosan fejlesztették. A vállalkozás a feldolgozott vezetékek piacán mind hazai, mind nemzetközi viszonylatban elismert gyártóvá
vált, és így több száz jászberényi családnak biztosít megélhetőséget.
Szikra István számára, aki már korábban is érdeklődött a festészet iránt,
új inspirációt jelentett az a tény, hogy
a Jászsághoz kötődő művészek alkotásaiból nem volt állandó kiállítás
Jászberényben. A Hamza Múzeum
könyvsorozata is a téma feldolgozására
született, melynek elkészítésében tevékenyen részt vett, magánemberként
és vállalkozásán keresztül is támogatta
ezen elképzeléseket. Szenvedélyes gyűjtő, aki igyekezett azokat a műtárgyakat
összegyűjteni, melyek a Jászság képzőművészetét jellemezhetik. E szándékával létrehozta a kistérség legnagyobb,
legjellegzetesebb képzőművészeti gyűjteményét, a Szikra Galériát. Művészetszeretete, szenvedélyes és kitartó munkája nyomán több tucat művésztől
tartalmaz festményeket a gyűjteménye.
Így valósult meg az álma, és Jászberényben állandó kiállításon bemutatásra
kerülnek a jászsági festők reprezentáns
művei. A Galéria létrehozásán és folyamatos bővítésén kívül is nagyon sokat
tett és tesz városunk gazdasági és kulturális fejlődéséért egyaránt.
el a néptánc útján Mihályi Gábort,
az Állami Népi Együttes vezetőjét és
Szűcs Gábort, a Jászság Népi Együttes
művészeti vezetőjét is. 1985-ben Jászberényben beindította a Nemzetközi
táncház és zenész tábort, amelyet 12
évig irányított. A tábort azóta is folyamatosan megrendezik.
Martin György javaslatára kezdett el
táncosaival gyűjteni Erdélyben, Moldvában, Gyimesben. Nekik köszönhetően ismerte meg az ország a moldvai és a
gyimesi csángó magyarság körében még
élő folklór hagyományokat.
1991-ben feleségével, Péterbencze
Anikóval hozták létre a Csángó Fesztivált Jászberényben, és ezt követően
hat évig irányították a rendezvényt. A
Csángó Fesztivál ma is Jászberény legnagyobb rendezvénye, amely több ezer
látogatót vonz városunkba. 1992-ben
rendezték meg először a Csángó Konferenciát, mely tudományos igénnyel hivatott bemutatni a moldvai magyarság
és a kárpát-medencei magyarság történelmét, szellemi-kulturális örökségét.

A Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium 2019-ben ünnepli alapításának 100. évfordulóját. Az

mérföldkő volt az iskola életében, hiszen több évtizedes elképezésük vált
valóra, elindult a négy évfolyamos gim-

ismerésekkel járó feladatuk, hogy elősegítsék a térségben a pedagógiai-szakmai
közélet fejlődését, lehetőséget biztosítsanak műhelymunkák, bemutató órák,
versenyek, továbbképzések számára.
Kiváló felkészültségű pedagógusai
különböző módszertani témákban –
művészetek, történelem –, rendszeresen
publikálnak, kutatásokban vesznek részt,

iskola pedagógusainak és diákjainak
múltban elért eredményei, az Eszterházy Egyetem Jászberényi Campusán
tanuló főiskolai hallgatók gyakorlati
képzésében betöltött szerepe arra kötelezik a mindenkori nevelő-testületet,
hogy az elődök által alkotott és képviselt értékeket megőrizzék és korszerű
intézményt működtessenek, amely figyelembe veszi az új kihívásokat.
A 2008-2009-es tanév jelentős

náziumi képzés, és beépítették pedagógiai programjukba a közoktatási típusú
sportiskola képzést is.
Intézményükben a környezeti nevelésre nagy hangsúlyt fektetnek, melynek köszönhetően 2012-ben elnyerték
az Örökös Ökoiskola címet.
2017-ben megkapták az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címet, és
ugyanebben az évben az Európai Parlament Nagykövetiskolája titulust. Az el-

előadásokat tartanak, érettségi vizsgaelnöki, nyelvvizsgáztatói feladatokat látnak
el, tankönyvszerzőként, tankönyvbírálóként is tevékenykednek. Több tanáruk
óraadóként kapcsolódik be a főiskolai
hallgatók módszertani oktatásába.
A szülők elismerik szakmai munkájukat, gyermekszeretetüket, gyermekközpontúságukat és ennek hatására
jó partnerként segítik nevelő-oktató
munkájukat.

Jászberény Városért –Pro Urbe érdemérem
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Dr. Suba Györgyné
Jászberény Városért – Pro Urbe érdemérem

Társadalmi tevékenysége elsődlegesen a helytörténeti kutatásokkal függ
össze, de emellett kiemelkedő a közösségben végzett munkája: rendezvények
szervezése, például emléktábla állítások, honlapok tartalmi szerkesztése,
Szent Rozália díj alapítása.
A szervezések mellett folyamatosan
figyeli a pályázati lehetőségeket, szerkesztett és szerzőként jegyzett könyvei,
művei kiadásához ezekből teremt forrásokat. Gondosan és körültekintően
elkészíti az előfizetési lehetőségekhez a
felhívásokat, a nyomdai ügyintézések
nagyszerű ismerője.
Kiterjedt munkássága a magyarság
ápolásának, határon túli kapcsolatainak fenntartásában, létrehozásában.
Ma is fennáll jó barátsága a Felvidék.
ma szerkesztőségével, a Rákóczi Szövetség rimaszombati és a nemesradnóti
szervezetével. E két barátsághoz kapcsolódva utazott egy-egy busznyi
ember Jászberényből Gömör megyei
túrára és az Ipolymenti irodalmi emlékhelyek felkeresésére.
A Szomszédolók Baráti Körének
vezetőjeként, bő másfél évtizeden át
szervezte és vezette Európa számos országába a kitűnően előkészített zarándok és turisztikai utakat, melyek részvevői jászberényi, jászapáti és nagykátai
lakosok közül kerültek ki.
A Jász Helytörténeti Kör megalapításával a helytörténeti kutatók szakmai

továbbképzését és munkásságuk megismertetését szorgalmazza. Figyeli a helytörténeti és honismereti pályázati kiírásokat, és bátorítja a kutatókat, hogy
nevezzenek be munkáikkal, melyekkel
szép eredményeket érnek el.
Jelenleg is nagy intenzitással írja és
szerkeszti a jászberényi egyházi otthon
történetét. E könyv mellékletében félezer szerzetesnő és szerzetes életútját
mutatja be. Kiemelkedő, hogy mindig
nagyszámú és nagyszerű szerzői és szerkesztői gárdát tud maga mellé toborozni, élén férjével, dr. Suba Györggyel,
akivel kitűnő, együtt dolgozó és gondolkodó, a közért tevékenykedő emberek.

Sebestyén László
Jászberény Város Mecénása díj

A szakmunkásvizsga letétele után a
Szolnok Megyei Sütőipari Vállalatnál
kezdte pályáját. 1986-ban pályázat útján a vállalat jászladányi sütőüzemébe
került, mint üzemvezető. 1990 márciusától Szentmártonkátán bérelt pékséget
egyéni vállalkozóként. 1992-től a jászberényi saját üzemében hat munkatárs
foglalkoztatásával folytatta szakmai
munkáját. 1994-ben alakult a Sebestyén Kft., amely bolti kiskereskedelmi
és a pékséghez kapcsolódó nagykereskedelmi tevékenységet lát el.
Hagyományos
technológiával
dolgoznak, számukra a kenyér lelke a
kovász. Termékskálájuk az évek során
folyamatosan bővült, kezdetben inkább csak hagyományos termékeket
gyártottak, amelyekből legismertebb a
kovászos kenyér, majd egyre nagyobb
hangsúlyt fektettek az egészséges táplálkozásra. A jelenlegi termékskálát
húszféle kenyér, 150 péksütemény, hatvan cukrászsütemény alkotja.
1999-től kezdődően foglalkoznak
tanulóképzéssel, pék, cukrász, eladó
szakmákban. 2011-től tanulóikat képzett munkatársaik mellett korszerűen
felszerelt oktatóterem is segíti a felkészülésben. Jól szerepelnek iskolai és országos tanulmányi versenyeken. Büszkén
vallja, hogy jól felkészítik a diákokat, a
vizsgákon és a munkahelyeken is megállják a helyüket. Mindhárom szakmában részt vesznek a felnőttoktatásban,

továbbá egyetemi, főiskolai hallgatóknak is biztosítják az élelmiszergyártás
gyakorlati tudnivalóinak elsajátítását.
Sok jászberényi intézmény – óvodák, iskolák, idősek otthona, sportszervezetek, egyesületek, múzeum –, rendezvényeit és alapítványait támogatják
termékeikkel és pénzbeli adományokkal. Támogatásaik nem öncélúak: a
hagyományőrző bemutatók fogathajtó
versenyek, lovasversenyek, nyári táborok, mentőkutyás rendezvények, a
Csángó Fesztivál mind olyan, a városunk életét színesebbé, értékesebbé tevő
megmozdulások, amelyek az élhető,
mások számára is vonzó város kialakításában nagy szerepet játszanak.

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
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Jászberény Város Friedvalszky
Ferenc köztisztviselői díj

Dr. Pap Magdolna
Dr. Pap Magdolna középiskolai
tanulmányait a Vásárhelyi Pál Közgazdasági Szakközépiskola pénzügyi
szakán végezte, ahol pénzügyi ügyintézői – képesített könyvelői szakmát
szerzett. Ezt követően a jászberényi
főiskola tanító-művelődésszervező szakán, majd a Pécsi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Karán végezte
felsőfokú tanulmányait. Tudását 2004
óta kamatoztatja a Jászberényi Polgármesteri Hivatalban. Kiváló munkáját
2011-től vezetői megbízással ismerték
el. Jelenleg a Humán és Önkormányzati Igazgatási Iroda vezetői feladatait
látja el. Munkája során közreműködik
a szociális, egészségügyi, köznevelési,
közművelődési és sport ágazatok működésében, költségvetés tervezetének
előkészítésében, ellenőrzésében.

Jászberény Város Sipos Orbán
kulturális és művészeti díj

Jászberény Város Sipos Orbán
kulturális és művészeti díj

munkatársunktól
Milyen helyet foglal el a Szent
István Sportiskola tantestületének
életében ez a kitüntetés?
Büszkék vagyunk arra, hogy az
iskola nevelőtestületének lelkes, dinamikus, eredményes munkáját Pro
Urbe érdeméremmel ismerte el a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. Több kollégánk részesült már városi kitüntetésben, ez a
díj azonban közösségi élményt adott,
amely jelzi, hogy jó úton haladunk.
A tantestület tagjait arra kötelezik
az elődök által alkotott értékek, hagyományok, hogy azokat megőrizve
figyelembe vegyük az új kihívásokat
is. Ennek szellemében neveljük és
oktatjuk a ránk bízott diákokat. Az
elismerés amellett, hogy új lendületet,
hitet adhat mindannyiunk számára az
elkövetkezendő feladatokhoz, közösségünk – sőt, a jubileumi évben azt
érezzük, az elmúlt száz év kiváló pedagógusai – munkájának, eredményeinek, programjainak, a partnereinkkel
való jó viszonynak egyaránt szól.
Mit tart intézményük legkiemelkedőbb eredményének?
Évtizedeken keresztül gyakorlóiskolaként Jász-Nagykun-Szolnok megye
egyetlen olyan intézménye voltunk,
ahol módszertanilag magasan képzett

Jászberény Város Zirzen Janka
közoktatási díj

Jászsági
Jászberényi
Faragó Sándor
Hagyományőrző Egylet Nagyboldogasszony
Faragó Sándor élete szinte
A Jászsági Hagyományőrző Egylet Főtemplom Énekkara
2008 májusában alakult azzal a céllal,
hogy tagjaival megismertesse a Jászság
történelmét, régi szokásait, hagyományait elméletben és gyakorlatban
egyaránt. A Hagyományőrző Egylet
a Jász Múzeumban működik, és működtetője a Jász Múzeumért Kulturális
Alapítvány. A több mint harminc lelkes
csoport tagjai elsősorban aktív dolgozó
és nyugdíjas felnőttek, de gyerekek is
szívesen részt vesznek a hagyományőrző munkában. A csoport hagyományőrzése sokrétű: énekelnek, táncolnak,
szokás- és viselet bemutatókat, valamint kézműves foglalkozásokat tartanak, történelmi és népi színdarabokat
adnak elő évente 45-50 alkalommal.
Sokat tesznek a régi hagyományok
megismertetéséért, népszerűsítéséért.

A Jászberényi Nagyboldogasszony
Főtemplom Énekkara harminchárom
énekessel működik. A kórus alapításának pontos éve nem ismert. Az énekkar
valószínűleg a múlt század első harmadában alakult át férfikarból vegyeskarrá.
2006-tól karnagya a kórusnak ifjabb
Beniczki Béla. Az elődök munkáját
folytatva, eredményeikre építve munkálkodik a kórus az egyházi muzsika
méltó művelésén, értékeinek közvetítésén. Az énekkar, amely valódi összetartó közösséget alkot, rendszeresen ad
hangversenyt a Főtemplomban. A kórus
legfontosabb feladata a liturgián való
zenei részvétel. Az együttes hivatásának
tekinti a Musica Sacra művelésével a
hallgatóságot és önmagát közelebb vinni a szerető Istenhez és így egymáshoz is.

Pro Urbe kitüntetettek a városról
Az ünneplés perceiben a két Pro Urbe
kitüntetett intézmény, illetve személy
díjátvevőjét, a Szent István Sportiskola igazgatóját és dr. Suba Györgyné,
Julókát kérdeztük meg kitüntetésükről, legnagyobb sikereikről és a város
jelenéről jövőjéről alkotott képükről
– ebben a sorrendben.
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vezető tanítók és tanárok oktatták, nevelték az iskola tanulóit, és vezették a
tanító szakos főiskolai hallgatók tanítási gyakorlatait. 2015 szeptemberétől
ugyan már nem gyakorlóiskolaként,
de ellátjuk ezt a szép feladatot. Ehhez
továbbra is kimagasló szakértelemre,
korszerű pedagógiai és módszertani ismeretekre, elhivatottságra van szükség
a kollégáim részéről. Kiemelkedőnek
tartom a 2008-ban elindult sportiskolai és gimnáziumi képzésünk sikerét,
hiszen azóta azonos diáklétszámmal
működünk, ami azt igazolja, helyes
úton járunk. A versenyeredmények, a
továbbtanulók sikeres felvételi eredményei, a tanév végi tanulmányi eredmények, diákjaink gyorskorcsolya-sportban elért kiváló helyezései mellett a
nevelőtestület szakmai elhivatottságát
mutatja a Kiváló Akkreditált Tehetségpont, az Örökös Ökoiskola, az Oktatási Hivatal Bázisintézménye és az Európai Parlamenti Nagykövet Iskola cím
elnyerése is.
Hogyan látják a pedagógusok
Jászberény jelenét és jövőjét?
Jászberény élhető város, gazdaggá
teszik gazdasági, kulturális, sportban
elért eredményei. Az itt élők szeretnek
dolgozni, és munka után mindenki
megtalálja a művelődésnek, szórakozásnak azt a lehetőségét, amely kedves
számára. Az iskolai képzési paletta színes és változatos: a tanulni vágyók erős
alapot kapnak ahhoz, hogy diplomát
vagy szakmát szerezzenek tanulmányaik során. Jó az együttműködés az
Önkormányzat és a civil szervezetek,
intézmények között. A város megítélése és eredményei az itt élők számára
stabil jövőt ígérnek. Fontos feladatunk, hogy a kiérdemelt bizalmat

megőrizzük, és iskolánk továbbra is a
város szolgálatában álljon.
***
Milyen helyet foglal el Julóka
életében a Jászberény Városért – Pro
Urbe érdemérem?
Számomra a Jászberény Városért –
Pro Urbe érdemérem az egyik legbecsesebb kitüntetés, egyrészt, mert hosszú
életemből csak szűk 25 évet töltöttem
ebben a városban. Másrészt a helyben
kapott elismerés, ahol látják, érzékelik
a tevékenységemet, különösen értékes.
Mit tart pályája legkiemelkedőbb
eseményének?
A legkiemelkedőbb eseményt nem
könnyű megjelölni, mert a maga helyén mind fontos. Talán azt emelném
ki, hogy az életem folyamán mindig
sikerült nagyon sok embert megnyernem az éppen aktuális célok megvalósításához. Ezt sohasem tudom eléggé
megköszönni.
Hogyan látja Jászberény jelenét
és jövőjét?
Jászberény élhető, kedves kisváros,
amely folyamatosan szépül és gyarapodik. Számomra Jászberény már az
itthont, míg Jászapáti az otthont jelenti. Nagyon megszerettem a várost,
sok kedves ismerőst szereztem. A város
jelenét és jövőjét illetően – látva, ismerve szorgalmas lakóit, a sok munkalehetőséget, a mindenkori önkormányzat jóakaratú törekvéseit – nincs
okunk aggodalomra.
Ezúton is megköszönöm a rangos elismerést, a munkámhoz nyújtott nagylelkű támogatást, és a sok
segítséget, amelyet a város elöljáróitól
kaptam. Hálásan köszönöm mindazok
támogatását, akik a munkámban minidig mellettem álltak és állnak.

Jászberény Város Zirzen Janka
közoktatási díj

Fábián Nikolett

összeforrt a Bercsényi Általános Iskolával.
Általános iskolai tanulmányait ebben
az iskolában végezte, majd pedagógiai
pályáját 1985-ben szintén itt kezdte.
2014-2018-ig
tagintézményvezetőhelyettes, majd 2018 augusztusa óta
megbízott intézményvezető. A tantestület tapasztalt, meghatározó tagja,
módszertanilag kiteljesedett, elkötelezett egyénisége. Az oktatásügy alakulása, a történelem minőségi oktatása
a szívügye. Munkájának alapvető jellemzői a hivatástudat, a gyermek- és
szakmaszeretet, a következetesség, igényesség, pontosság, a közösségért érzett
felelősség és a tehetséges tanulókkal
való foglalkozásban a kimagasló eredményesség. Mindemellett a város közösségi életében is aktívan részt vesz.

Fábián Nikolett földrajz-biológia
szakos szakközépiskolai tanár. Középiskolai tanulmányait a Lehel Vezér Gimnáziumban végezte, majd Debrecenben,
a Kossuth Lajos Tudományegyetemen
diplomázott. Szaktanárként jelenleg
is mindkét tárgyát tanítja, legnagyobb
óraszámban a földrajzot. Fakultációkat tart, érettségiztet középszinten és
emelt szinten is. Folyamatosan képezi
magát, és szinte mindig osztályfőnök.
Tudatosan építi a közösséget, kitűnő a
kapcsolata a szülőkkel, a diákok számára újabbnál újabb programokat tervez
és valósít meg velük együtt. A pályaorientációra komoly hangsúlyt fektet.
Tevékenységének kiemelkedő területe a
tehetséggondozás. Folyamatosan szervez
szakköröket, tanulóit felkészíti a tanulmányi versenyekre.

Jászberény Város Zirzen Janka
közoktatási díj

Jászberény Város Zirzen Janka
közoktatási díj

Deme Mária

Jászberény Város
Óvodai Intézménye

Deme Mária a szegedi József Attila Tudományegyetemen szerzett
magyar-angol szakos középiskolai tanári oklevelet. A diploma megszerzése
után került a jászberényi Lehel Vezér
Gimnáziumba, ahol 1990-ig tanított,
majd a Tanítóképző Főiskolára került. Kiemelkedő érdemeket szerzett
az új idegennyelvi képzés kialakításában, megalapozásában, és a négyéves
nyelvtanító-tanító szakképzés elindításában. A korszerű angol nyelvoktatás alapjait ő fektette le a városban.
Szakköri munka keretében is felkészítette diákjait az országos tanulmányi
versenyekre és a felvételikre. Tanári
munkáján kívül évekig végzett lektori
tevékenységet több kiadónak, köztük
az Európa kiadónak, valamint saját
fordításai is jelentek meg.

Jászberény Város Óvodai Intézménye 1994 óta működik jelenlegi struktúrájában. Az intézmény nyolc telephelyen, évről-évre több mint nyolcszáz
gyermeket lát el, 68 pedagógussal és
47, a nevelő munkát közvetlen segítő
szakemberrel. Az országban az elsők
között voltak, ahol megtörtént az önkormányzati fenntartású óvodák ilyen
szintű összevonása. Az óvodapedagógus kollégák azóta nagyfokú szakmai
alázattal, illetve a gyermekekért érzett
maximális felelősségtudattal a szülőkkel együttműködve végzik munkájukat. Az integráció óta alapfeladatnak
tekintették, hogy az intézménybe járó
gyermekek szeretetteljes, meleg környezetben nevelkedhessenek, és hogy
a szülők biztonságban érezhessék gyermekeiket a nap folyamán.

Kitüntetettek

www.jku.hu
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Baráth Károly fényképészmester felvételei.
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Jászberény Város Szent Klára
szociális munka díj

Jászberény Város
Gerevich Aladár sport díj

Jászberény Város
Gerevich Aladár sport díj

Demeter Gábor

Mező Áron Benjámin Fehér Mónika

Demeter Gábor triatlonversenyző,
hosszútávfutó, sportszervező és vezető, aki amatőr sportolónak nevezi magát. Kortársaihoz hasonlóan a nyolcvanas évek közepén kapcsolódott be
az Olimpiai Ötpróba mozgalomba és
annak nyomán lett aktív résztvevője a
szabadidősport eseményeknek. Itt ismerkedett meg a triatlon sportággal,
melyben három évtizede, a mai napig
is aktívan versenyez korosztályának
megfelelő kategóriában, kedvtelésből,
jólesően. Közel ennyi ideje vezeti,
irányítja a Jászberényi Triatlon Egyesületben folyó felkészülést és szervező
munkákat. E mellett több mint negyed százada szervez sporteseményeket, versenyeket, teljesítménytúrákat a
városban, vagy besegít azok rendezésébe, lebonyolításába.

Mező Áron Benjámin Jászberényben a Terplán Zénó Ferences
Szakképző Iskola és Gimnáziumban
érettségizett, jelenleg a gödöllői Szent
István Egyetem közgazdász levelező
tagozatának hallgatója. Jászberényben
az aktív versenyzés mellett edzőként
is dolgozik. Többszörös nemzetközi
bajnok, magyar bajnok és országos bajnok. 2014 óta számos hazai, európai és
világversenyen sikerrel vett részt, mint
erőemelő. Terveiben szerepel, hogy
a saját versenyzés mellett az általa kinevelt tanítványok minél jobb eredménnyel szerepeljenek a versenyeken,
öregbítve ezzel Jászberény és a Jászság
jó hírnevét. Idén sikeresen kvalifikált az
országos magyar bajnokságon és ezzel
kijutott a világkupára, amit mind a két
versenyszámban megnyert.

Fehér Mónika 2003 óta a Szent
Ferenc Egyesített Szociális Intézmény
dolgozója. Kiemelkedő empátiás készségét, magas szintű szakmai tudással kiegészülve a saját otthonukban élő jászberényi idős emberek gondozásában
kamatoztatja. Munkáját felelősségteljesen, és pályatársai előtt is példát mutatva végzi. Szakmai tudását képzésekkel folyamatosan igyekszik fejleszteni.
Megbízható, lelkiismeretes, segítőkész
magatartásával megbecsülést szerzett
mind munkatársai, mind az ellátottak
körében. Munkáját nagyfokú empátiával, figyelemmel, emberbarát hozzáállással és türelemmel végzi. Szakmai
lehetőségeinek felhasználásával számos
egyénnek, családnak nyújtott már segítséget személyes és szociális problémáik megoldásában.

Jászberény Város Árpád-házi
Szent Erzsébet egészségügyi díj

Jászberény Város Árpád-házi
Szent Erzsébet egészségügyi díj

Dr. Kuti Lajos
Dr. Kuti Lajos 1978-ban szerzett
orvosdoktori diplomát Uzsgorodon,
Ukrajnában. Ezt követően Herszon
mentőkórházának Sürgősségi Sebészeti
osztályára került, ahol két évet töltött.
1980-ban települt át Magyarországra.
1981-ben Baján dolgozott a Baleseti
Sebészeti Osztályon, majd a Bonyhádi Kórház Általános Sebészetén.
1982. február 1-jétől dolgozik a jászberényi kórház sebészetén. 1986-ban
szakvizsgázott. Az Orvostovábbképző
Egyetem Proktológiai Ambulanciáján szerzett ismeretei alapján kezdte
el a proktológiai szakellátást Jászberényben. Meghatározó alakja a Sebészeti Osztálynak, nagy munkabírású,
szakmailag elkötelezett orvos, akire
mindig lehet számítani. Mondhatni a
munkája az élete.

Jászberény Város Szent Klára
szociális munka díj

Jászberény Város
Komáromy József sajtódíj

Jászberény Város
Önkormányzati
Bölcsőde és
Védőnői Szolgálat

Szabóné
Kárpáti Márta

A Városi Önkormányzati Bölcsőde
1975 óta neveli és gondozza a gyermekeket kiváló szakemberek közös együttműködésével. Munkatársai között kiemelkedően magas a felsőfokú szakképzettek
aránya. A nevelés célja, hogy a gyermekek
elsajátítsák azokat a képességeket, amelyek segítik őket abban, hogy hatékonyan
és kiegyensúlyozottan viselkedjenek saját
környezetükben, sikeresen alkalmazkodjanak annak változásaihoz. A bölcsődei
nevelés mindezt olyan szemlélettel és
módszerekkel teszi, amelyek nem sértik a
családi nevelés elsődlegességének tiszteletét. A bölcsődében végzett feladatok ellátásában meghatározó jelentőségű az ott
dolgozók felkészültsége, szakképzettsége.

Kárpáti Márta a Lehel Vezér Gimnáziumban érettségizett. Az Eszterházy
Károly Tanárképző Főiskola kommunikációs szakán szerzett újságíró végzettséget. Diplomamunkáját Jászberény
sajtójáról írta. Szülővárosa sajtóéletébe
főiskolás korában kapcsolódott be az
akkori Jászkürt című lapba írt cikkeivel. A Jászkürt Újságnak kezdetektől
munkatársa. Az írásai révén aktív részese, megörökítője hétről hétre Jászberény mindennapjainak. Helyismerete
és nagy munkabírása révén kiváló írásaival kapocs Jászberény kulturális, sport,
gazdasági élete és a városlakók között.
Igazi jász újságíró, aki cikkeivel, fotóival immár elválaszthatatlan szereplője
nemcsak a hetilap, de a BerényCafé és a
Jászapáti Hírmondó lelkes csapatának,
mindennapjainak is.

Jászberény Város Árpád-házi Szent
Erzsébet egészségügyi díj

Jászberény Város
Rendészeti díj

Jászberény Város
Rendészeti díj

Bánátiné
Tánczos Zsuzsanna

Bobákné
Mongyi Mária

Orosz Tibor

Szabó Szabolcs Gábor

1981 óta dolgozik első munkahelyén a jászberényi kórházban. 37
éve közalkalmazott. Ápolói hivatását
a Sebészeti Osztályon kezdte. 1983ban szerezte meg általános ápolói és
asszisztensi képesítését. Az évek során
folyamatosan képezte magát, megszerezte felnőtt szakápolói képesítését.
1996-ban az újonnan megalakult Traumatológiai Osztályon folytatta áldozatos munkáját. Az elkövetkezendő
években kötözős nővéri feladatok ellátására kapott megbízást, melyet a mai
napig nagy odaadással, lelkiismeretesen lát el. 2002-ben gyógymasszőri
ismeretekkel gazdagította tudását.
Megbízást kapott főnővér helyettesi
feladatok ellátására, mellyel nagyban
hozzájárul az osztály feladatainak szervezéséhez és irányításához.

Bobákné Mongyi Mária a Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat dolgozója.
1992-ben a Szent-Györgyi Albert
Orvostudományi Egyetemen szerezte
meg védőnői diplomáját kiváló eredménnyel. 2002-ben ifjúsági szakvédőnő szakirányú szakképzettséget szerzett. Pályafutását Jászberényben több
mint huszonöt éve, 1992-ben kezdte.
Munkáját hivatásként megélve magas
színvonalon végzi. Fontosnak tartja az egyének, családok, közösségek
egészségi állapotának támogatását,
fejlesztését, az egészség megőrzését, a
betegségek megelőzését, az egészség
visszaszerzésének elősegítését, a további egészségi állapot romlásának megakadályozását, a gondozottak lelki és
szociális támogatását.

Orosz Tibor címzetes rendőr
főtörzszászlós 1989-ben került a rendőrség hivatásos állományába. Rendőri
pályáját a Belügyminisztérium Rendőri Ezrednél kezdte járőr beosztásban.
1990-től a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Rendőr-főkapitányság, Jászberényi Rendőrkapitányság, Közrendvédelmi Osztály állományában tevékenykedett járőr beosztásban, majd
körzeti megbízotti kinevezésére után a
Jászárokszállási Rendőrség állományában dolgozott. 1997. március 1-jétől
Jászárokszállás Rendőrőrs, Jászdózsa
településen volt körzeti megbízott.
2012. szeptember 1-től a Jászberényi
Rendőrkapitányság
állományában
megbízott megelőzési- és értékelő előadóként bűnmegelőzéssel kapcsolatos
feladatokat lát el.

Szabó Szabolcs Gábor tűzoltó alezredes 1996-ban őrmesterként lett
hivatásos tűzoltó. Tíz évig dolgozott
beosztott tűzoltóként, majd 2007-től
különleges szerkezelői feladatokat látott el. Munkája mellett tovább folytatta tanulmányait a Zrínyi Miklós
Nemzetvédelmi Egyetemen és védelmi
igazgatás szervező szakon felsőfokú
szakmai végzettséget szerzett. 2011ben első tiszti kinevezéssel egyidejűleg
szolgálatparancsnok beosztásba került.
2012. április 1-től a Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnoki feladatait látja el. Huszonkét évi
szolgálata során magas szakmai színvonal megteremtésére, fenntartására törekedett, mely példaértékű a személyi
állomány részére és megbecsülést jelent
az állampolgárok irányában.

6. oldal
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Ötven év emlékei
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Kortalan tehetség
A hagyományokhoz híven idén is sor
került a Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény Ki Mit Tud? rendezvényére március 21-én, az Ifjúsági Házban.
m. t.

Fotó: Baráth Károly fényképészmester
Aranysas Rendezvényház nagytermében.
Nagyon jó közösségben éltek, dolgoztak az egykori „áfészosak”, ez látszott is
a szombati találkozón, mindenki kedvesen, mosolyogva fogadta a másikat,
időnként a szemek sarkában megjelenő örömkönnyek kíséretében. Miután
mindannyian megérkeztek, a rendezvény
egy közös fénykép elkészítésével vette
kezdetét Baráth Károly fényképészmester közreműködésével, majd Bori István,
egykori igazgató idén is bizonyította
költői tehetségét, rímekbe összefoglalva
ölelte fel az elmúlt ötven esztendő jelentősebb áruház-történeti eseményeit.
Megtudhattuk, hogy a „történet”
1963-ban kezdődött, amikor néhány
jászsági FMSZ egymással szerződött,
az új név Jászberény és Vidéke Körzeti Földművesszövetkezet lett, melynek tagjai: Jászjákóhalma, Jászberény,
Jászfelsőszentgyörgy és Jásztelek. Ez a

szövetkezet áruházat nyitott 1969-ben,
amely nagy forgalmat hozott.
A rendszerváltással egy új korszak
vette kezdetét, nagykereskedelmi láncolatok, abc átalakítások sora zajlott.
Az áruház földszintjén szupermarket
nyílt, és butikok, amelyek igyekeztek a
vevőkre csábítóan hatni.
Az elmúlt 50 évben persze sok minden átalakult, de az bizonyos, hogy
emlékek sora kötődik az egykori áruházhoz, mind az egykori dolgozóknak,
és nekünk, jászberényieknek, akik még
emlékszünk arra az időre.
Sorba előkerültek a régi fotók, a találkozó résztvevői estig idézték az emlékeket, és azt, hogy azóta, kivel, mi történt. A finom ebéd, a jubileumi torta és
a frissítők társaságában kötetlenül zajlott
a szombat délután. És bizonyára már
ekkor sokakban megfogalmazódott az
igény, hogy jövőre újból találkozzanak.

Ifjú tűzoltók versenye

helyi rendőrkapitányság, a helyi mentőállomás illetve a Vöröskereszt szervezete
nyújtott segítséget az esemény lebonyolításában, a közreműködés pedig a feladatok tematikájában is visszaköszönt.
„Nemcsak tűzoltós vagy tűzvédelmis
kérdések lesznek, hanem iparbiztonsági,
polgári védelmi és a felsorolt társszerveink szaktevékenységéhez kapcsolódó témakörök is.” – részletezte a több mint tíz
állomásból álló verseny típusfeladatait a
tűzoltó ezredes, majd átadta a szót Horti
Brigitta alezredesnek, a verseny szervezőjének, aki a technikai részleteket osztotta
meg a hallgatósággal.
Az eredményhirdetésre délután egy
órakor került sor. A helyi versenyt általános iskolás korcsoportban Jászárokszállás
Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület csapata nyerte, felkészítőjük Soós Gergő pedagógus volt. Középiskolás korcsoportban a
jászberényi Lehel Vezér Gimnázium csapata végzett az első helyen, őket az intézmény igazgatója, Antics István készítette
fel. Mindkét csapat képviseli a Jászságot
az április 11-ei szolnoki megyei fordulón.
A rendezvény az Aranysas Étterem által
felajánlott ebéd elfogyasztásával zárult.

Buschmann Éva
Akkor is nagyon jól sikerült az ös�szejövetel, amelyet az idei csak megkoronázott, hiszen azon túl, hogy kedvesek
egymás számára a találkozó résztvevői,
még egy jubileum is megpecsételte a
2019-es alkalmat: 50 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a jászberényi Áfész áruház, ami azóta sok átalakuláson ment át,
és a neve is más lett.
Dupla volt az öröm a több mint
nyolcvan résztvevőnek, akik április
6-án szombaton délután gyülekeztek az

Április 4-én zajlott a Jászsági Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny a jászberényi
tűzoltólaktanyában. A többállomásos
vetélkedőn 15 iskolai csapat mérhette
össze elméleti és ügyességi tudását.
kazsimér

A megjelent általános és középiskolás
diákokat valamint felkészítőiket Fózer
Tibor tűzoltó ezredes köszöntötte a lak-

tanya gyakorlati feladatokhoz előkészített
udvarán. Megnyitóbeszédében tájékoztatta a résztvevőket, hogy az elmúlt hét
esztendőben a tűzoltóság ad otthont a
felmenő rendszerű katasztrófavédelmi
ifjúsági vetélkedőnek. A legeredményesebb csapat tovább folytathatja a versengést, méghozzá a szolnoki fordulón, mely
reményeik szerint az országos megmérettetésre történő kvalifikációval zárul.
A hagyományoknak megfelelően a

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ
a Húsvéti ünnepek miatt a kommunális hulladékszállítást
az alábbiak szerint végzi:

2019. április 22-én (hétfő):
- A szállítás szünetel!

A hétfői jászberényi társasházi program április 23-án
(kedd) kerül pótlásra.

Kérjük a tájékoztatónk szerinti napokon a kukák kihelyezését reggel 6.30-ig.

Hulladékudvarunk 2019. április 19-én zárva tart.
Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt.

● propolisz
● virágpor
● méhpempő

be

- Jászberény hétfői program szerinti szállítás

Virágokkal szépül a város
 folytatás az 1. oldalról
A Zöld város projekt elnevezésű, a
„városi környezetjavító intézkedések és
gazdaságfejlesztésű beavatkozások Jászberényben” című projektnek egyik eleme a városközpontot érinti. A főtér és a
közvetlen környékének rekonstrukciója
során megújul a belváros. A kertészek feladatát némileg nehezítik az ezzel kapcsolatos részleges útlezárások, így teendőiket
a projekt ütemezéséhez igazítják.
A város a megvalósult beruházással
rendezett és felújított zöldfelületekkel,
korszerű berendezésekkel, esztétikai járófelületekkel gazdagodik. Ezek fenntartása
és állapotának megőrzése a jövőben szintén a kertészek munkája közé fog tartozni.

Termelői méz
ezj
asz

2019. április 20-án (szombat):

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

w.m

- Jászberény pénteki program szerinti szállítás
- Jászberény 4. program szerinti zöldhulladék szállítás

ww

2019. április 19-én (péntek):

táncnak is. Ez utóbbi csoportból érdemelte ki a Ki Mit Tud? különdíját Dudás József, aki egyedüli férfiként húzott
szoknyát és vett részt a produkcióban.
A különböző kategóriák helyezettjei
oklevelet kaptak, valamint minden fellépő emléklapot és ajándékcsomagot
produkciója, tehetsége elismeréséül.
A Jó hangulatot a dolgozók meglepetés műsora fokozta, majd a díjkiosztás
után közös tánc zárta a rendezvényt.

facebook.com/
berenycafe

A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt.
tájékoztatja Jászberény város lakosságát és a vállalkozásokat, hogy

ren
y.h
u

A mai technikai vívmányokat lehet
szidni, lehet értük rajongani, mi a jót
tapasztalhatjuk annak kapcsán, hogy
a hálón létrejött egy ÁFÉSZ-csoport,
amelynek tagjai már a tavaly is találkozót szerveztek az egykori és jelenlegi
dolgozók számára.

A programot Szabó Tamás polgármester nyitotta meg, jó versenyzést és szórakozást kívánva a jelenlévőknek. A rendezvény
programjában az Intézmény ellátottjai vettek részt, így a Fogyatékkal Élők Klubjából,
az Idősek klubjából illetve az Idősek Otthonából is szép számmal készültek egyéni – és
csoportos tánccal, verssel, ének- valamint
színdarab produkcióval.
A zsűrinek összesen huszonegy bemutatót kellett értékelnie, ami – tekintve a színvonalasra sikerült előadásokat
–, nem volt könnyű feladat. Csoportos
ének kategóriában az Idősek Klubja remekelt, a versmondók között Molnár
Gabriella érdemelte ki az első helyezést,
míg egyéni énekből Hájos Józsefné bizonyult a legjobbnak.
Egyéb kategóriában az Idősek
Klubja kabaré jelenete győzte meg a bizottságot, de nagy sikere volt az otthon
tagjai által színpadra vitt ülő kán kán

Alföld-Autóház Kft.
Jászberény, Nagykátai út 25. Tel.: 06-57/515-230
Nyitva: h-p: 8-17, szo.: 8-12 óráig.
www.alfold-autohaz.hu
* Az autó illusztráció. A jelen hirdetés tájékoztató jellegű, nem teljeskörű és nem minősül ajánlattételnek.
További részletekért látogasson el márkakereskedésünkbe. Az ajánlat visszavonásig érvényes.

2019. április 11.

Ajánló

Nyakig a slamasztikában
szabó

Dr. Őrlős Gábor előadása
Április 11., csütörtök 18 óra
Az Ébredő Fények Rend - Szellemi Akadémia alapítója és vezetője Dr. Őrlős Gábor tart előadást, melynek témája a Belső
Mester Ébredése. Ezt követően gyakorlatok és meditációk lesznek.
Déryné Rendezvényház

nem várt csinos vendégekkel igencsak
nagy pácba kerülnek a hímneműek.
A tetőfokára hágott bonyodalmak
után a lebukás elkerülhetetlen. Az otthonról kitaszított Humphrey és a közös
ágyból száműzött George a kanapén
osztozik az éjszaka folyamán, bár nem
sokáig. A vén Humphreyra mégiscsak a
ház asszonya mellett köszönt a reggel.
Ez a fordulat tette fel az i-re pontot, és
jó befejezése volt az amúgy is élvezetes
darabnak.
A nőcsábászt játszó Heller Tamás
érdemes művész hetvenkét évesen is
vitte a pálmát. Természetesen nem
mehetünk el szó nélkül Csomor Csilla
mellett sem, aki a Jászság szülötteként
néhány szóval az előadás végén is „kikacsintott” a helyi közönség felé. A
Gergely Theáter színészei a közel kétórás darabban végig kitettek magukért,
mindezt a nagyérdemű tapsviharral köszönte meg.

Rajzpályázat
A Richter Egészségváros címet idén
elnyert Jászberény Város Önkormányzata, a Szent Erzsébet Kórház és a
Richter Gedeon Nyrt. „Ép testben, ép
lélek” címmel rajzpályázatot hirdet.
m. t.
A pályázat célja ráirányítani a fiatalok figyelmét a fizikai és mentális
egészségük megőrzésére, és fenntartásának fontosságára. Javasolt témakörök:
egészséges életmód feltételei, kialakítása, a gyógyító munka jelentősége, a
munka, tanulás és pihenés egyensúlya.
A rajzpályázatra 5-20 éves korig lehet jelentkezni, öt korcsoportban/ kategóriában: 1. óvodás, 2. 1-4 osztály, 3.
5-8 osztály, 4. 9-12 osztály, 5. általános
iskola eltérő tantervű iskola tagozata.
Pályázni grafikával, festménnyel, vegyes
technikával egyaránt lehet, számítógépes
megoldásokkal azonban nem. Az A4-es
vagy A3-as munkák hátoldalán szerepeljen a pályázó neve, életkora, óvoda/iskola neve, címe, elérhetősége, a kategória
száma, valamint az alkotás címe.
A pályázatokat a jászberényi Lehel
vezér tér 33. szám alatti Tourinform
Irodában lehet leadni május 15-20ig naponta 9-15 óráig. A kiállításra és
az eredményhirdetésre május 25-én,
szombaton 11 órakor a Bathó Palota
emeleti konferencia termében kerül
sor. A kategóriák legsikeresebb munkái nívó díjban és értékes ajándékokban részesülnek.

Friss hírek, információk
a Jászság életéről
berenycafe.hu | jku.hu

7. oldal

Programajánló
Versillusztrációs kiállítás megnyitója
Április 11., csütörtök 15 óra
A Magyar Költészet Napja alkalmából
meghirdetett illusztrációs pályázat –
melyen az idén 30 éve elhunyt Weöres
Sándor egyik költeményét kellett a pályázó középiskolás diákoknak képben is
megjeleníteniük – eredményhirdetése és
a pályaművek kiállításának megnyitójára kerül sor.
Hamza Múzeum és Jász Galéria

A Gergely Theáter Pasik a pácban
című zenés vígjátékát vitte színpadra
április 6-án a Lehel Film-Színházban.
A bérletzáró előadást telt házzal fogadta a közönség szombat este.

Az eredetileg angol nyelven íródott
színdarabot Gergely Róbert direktor
három évvel ezelőtt állította magyar
színpadra, ami azóta közel nyolcvan
előadást élt meg. A Szolnoki Péter, a
Bon-bon együttes frontembere ihlette
slágerek és Duba Gábor szövegíró szellemes dalszövegei szórakoztatnak, miközben kiteljesedik a történet.
Mildred (Csomor Csilla) és George
(R. Kárpáti Péter) huszonöt év házasság
után kapcsolatuk egyhangúságával néz
szembe, amit a feleség éppen negyedszázados évfordulójukra tervezett második
nászútjukkal szeretne feledtetni. George
kevésbé lelkes az ötlet hallatán, ám a
témáról csak Ethel (Rátonyi Hajni),
Mildred nővére képes elterelni a figyelmet. Ugyanis őt és férjét Humphreyt
(Heller Tamás) aznap vacsorára várják,
de az asszony egyedül érkezik két jókora
poggyász kíséretében.
A furcsa felállás okozója a szoknyapecér férj, akit ezúttal félrelépése
miatt elhagyott a felesége. Ennek okán
Mildred mint jó testvér utazásra invitálja Ethelt, ezáltal George is mentesül
az újragondolt mézeshetektől. Ez idő
alatt a két férfit sem kell félteni, feleségeik hiányában csapnak egy görbe estét
Jennifer (Szántó Szandra) és Shirley
(Némedi-Varga Tímea) társaságában.
Ám a két feleség a reptéri sztrájk miatt
mégis csak otthon marad, úgyhogy a

www.jku.hu

Író-olvasótalálkozó – Varró Dániel
Április 12., péntek 17 óra
Sosem gondoltuk volna, kik laknak a
Maszat-hegytől messze északon: szomjas
troll, ogre, fókatündér, druidák népesítik
be a tájat. Kis viking legendárium, gyerekek és felnőttek örömére. Ez A szomjas
troll címet viselő Varró Dani könyv. Ezt
olvasva ismét nem győzünk csodálkozni
a szerzőn, aki komoly rímkrízist idézett
elő a mitikus északi és kelta lényeivel.
Érdeklik Varró Dániel költő, műfordító
csengő-zengő rímei, pazar szófordulatai?
Töltsön vele egy vidám és tartalmas estét,
meglátja nem bánja meg! A rendezvény
ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Déryné Rendezvényház
SZMSZC Szakmák éjszakája
Április 12., péntek 18 óra
A Szakmák éjszakája programjai a jövőt,
a lehetséges életutakat kínálják. Most egy
éjszaka alatt végigjárhatja a jászberényi
szakképző iskola, az együttműködő sikercégek máskor rejtett világát, feltárulnak a szakemberek titkai, megtudhatja,
melyik foglalkozás mit takar. Ízelítő a
programokból: virtuális hegesztés, hajszobrászat, kézápolás, autóelectronika,
hangszóró készítés, díszcsomagolás. Legyen ott, lehet, hogy jövője itt, ezen az
éjszakán kezdődik.
Klapka György Szakgimnázium és
Szakközépiskola
Ismerős Arcok Egy vérből vagyunk "20" koncert
Április 12., péntek 20 óra
Ismerők Arcok zenekar ebben az évben
ünnepli fennállásának 20. évfordulóját,
ez alkalomból egy exkluzív akusztikus
jubileumi országos turné keretében koncerteznek városunkban is. Az együttes
igényes, letisztult zenei alapokra épülő,
tartalmas, értékes szövegvilággal megszólaló dalai, a jelenkor divatzenéinek
alternatívájaként a mindennapi életünk,
a család és a hazaszeretet, a kultúránk,
az értékeink tiszteletéről és megóvásáról,
valamint a közösségben való létezés fontosságáról szólnak.
Lehel Film-Színház
Népmesemondó verseny
országos elődöntője
Április 13., szombat 8 óra
A Hagyományok Háza „Hencidától

Boncidáig…” címmel szervezett, határokon és generációkon átívelő, felnőtt
népmesemondó verseny elődöntőjének
egyik helyszíne lesz a Jászsági Népmesepont. A nap folyamán élőszavas mesemondásra és mesehallgatásra, illetve
kézműves alkotó tevékenységre kerül
sor, a magyar népmese népszerűsítése és
közösségépítés céljából.
Városi Könyvtár
Családi Játszóház
Április 13., szombat 9 óra
Húsvéti készülődés a Tarisznyás Műhely
kézműveseivel. Ez alkalommal süthetnek
pogácsát, berzselhetnek tojást, készíthetnek alkalomhoz illő ajtókopogtató díszt,
sőt még húsvéti szalvétatartót is csuhéból, az ügyes kezű gyerekek és felnőttek.
A szervezők kérik, főtt tojást minden érdeklődő vigyen magával. A rendezvény
ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Főnix Fészek Műhelyház
Jótékonysági Musicalest
Április 13., szombat 19 óra
Az Adj esélyt alapítvány a Szent István
körúti iskola sérült diákjai részére szervezett Jótékonysági Musicalestet Sándor
Péter és Szabó P. Szilveszter színművészek
szereplésével, akik ismert musicalekből
énekelnek részleteket.
Déryné Rendezvényház
Vikidál Gyula koncert
Április 13., szombat 19 óra
A legendás Vikidál Gyula koncertjén csápolhatunk, és teli torokból üvölthetjük a
régi örök rock slágereket. Vendég zenekarként a mostani alkalomra megalakult
Törpe Band melegíti majd a közönséget
a legnépszerűbb HoboBlues Band és P.
Mobil dalokkal.
Törpe Klub
Kery Ervin tudatkutató
és író előadása
Április 14., vasárnap 15 óra
A Tudatosság könyvek írója Kery Ervin
tudatkutató érkezik városunkba a Lelki
Köldökzsinór Egyesület meghívására, és
a tudatosság művészetéről tart előadást.
Főnix Fészek Műhelyház
Bakancslista
Április 16., kedd 18 óra
Mertem nagyot álmodni és valóság lett
belőle. Mexikó legmagasabb hegyére, a
Pico de Orizaba vulkánra tett túrájáról
tart élménybeszámolót Jászberény a csúcson címmel Gerőcs Zoltán egyetemi
hallgató, aki a Lehel Vezér Cserkészcsapat aktív tagja és megszállott teljesítménytúrázó.
Városi Könyvtár
Lippai Marianna
motivációs beszélgetése
Április 16., kedd 18 óra
Amilyen a hited, olyan az életed címmel tart motivációs beszélgetést Lippai
Marianna motivációs író, aki azt üzeni:
..„nem ígérem, hogyha eljössz az előadásomra megváltoztatom az életedet,
de talán segíthetek abban, hogy kicsit
szebbnek lásd attól, mint amilyennek
most látod és képzeled...”
Ifjúsági Ház

„A harmadik évezred jászberényi gyermekeiért”
Alapítvány köszönetet mond azon támogatóinak, akik 2018-ban tárgyi
és pénzbeli adományaival hozzájárultak az alapítvány működési feltételeinek javításához. Az adományokból az intézmény tagóvodái
a tárgyi eszközeiket bővítették.

Kérjük, továbbra is kísérjék figyelemmel a Városi Óvodai
Intézményben folyó munkát, és felajánlásaikkal segítsék
működési feltételeink javítását.
Számlaszámunk: 3A Takarékszövetkezet Jászberényi
Kirendeltsége 69500132-10137617.
A számlát az alábbi címre szíveskedjenek kiállítani,
melyet átutalással kívánunk kiegyenlíteni.

„A harmadik évezred jászberényi gyermekeiért” Alapítvány
5100 Jászberény, Lajosmizse utca 1. Telefon: 06 57/504-264
Számlaszám: 69500132-10137617

8. oldal
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Zöld-arany zománcos erdők felett
Csütörtökön és pénteken egy északészaknyugatra elhelyezkedő anticiklon és
egy várhatóan délre-délnyugatra örvénylő
sekély ciklon közös áramlási rendszere csapadékot eredményez. Többfelé felélénkül
a szél, 15 fokra csökken a nappali felmelegedés. Hétfőtől felszakadozik a felhőzet és
szárazabb idő várható.
Április 14. „Tibor a pacsirta megszólaltatója” Ezen a napon szokott megszólalni a kakukk és a pacsirta, továbbá ha ilyenkor már szép zöld a vetés, a rét is kizöldült,
akkor jó szénatermésre számíthatunk.

Szőrös Zoltán

Gyógyszertárak
április 11. csütörtök
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

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.

április 12. péntek
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

április 17. szerda
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

április 13. szombat
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

április 18. csütörtök
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

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

április 19. péntek
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

április 15. hétfő
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

április 20. szombat
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

április 16. kedd
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

április 21. vasárnap
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
április 12. szombat
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Kiss Margit
Jb., Megyeház u. 4.
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

Élre törtek a focisták
A számok nyelvén röviden összefoglalva: négy gólt rúgva, zsinórban
megszerzett nyolcadik győzelmével a
tabella első helyére lépett a Jászberényi FC a labdarúgó NB III Keleti csoportjában. A 22. fordulóban a Salgótarján ellen idegenben magabiztosan
sikerült begyűjteni a három pontot
Huszák Géza gárdájának, így ki tudta
használni a vetélytársak botlását.

Egészségügyi 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
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Mindkét oldalon óvatos játék jellemezte a meccs kezdetét, majd a 6.
percben egy nagy bedobás után egy
lecsorgót Ilkovics lőtt rá hat méterről,
a labda a bal oldali kapufa külső éléről
pattant az alapvonalon túlra. A JFC
birtokolta többet a labdát, és húsz perc
után újabb veszélyes helyzetek is jöttek.
Rövid időn belül Hevesi-Tóth találhatott volna be kétszer is. Érett a gól, és a
43. percben pedig már ünnepelhetett a
berényi tábor. Süttő az alapvonalig tört,
majd befelé vitte a labdát, visszagurítását pedig az érkező Ludasi az ötösről
értékesítette (0-1). A szünetet követően
taktikusan futballozva várta az adódó
lehetőségeket a JFC, a hazaiak némi
mezőnyfölényben játszottak, ám komolyabb helyzetet nem tudtak kialakítani.
A 62. percben a nem sokkal korábban
csereként beállt Svedyuk elől igyekeztek

Látványtánc
Pestszentimre Sportkastély adott
otthont március utolsó hétvégéjén a
Magyar Látványtánc Szövetség Budapest területi versenyének.
A rendezvény az Országos Bajnokság
egyik kvalifikációs versenye volt, ahol a
Jászberényi Kolibri SE versenyzői is részt
vettek, és nagyon jól szerepeltek. Kategóriájában Kenyó Anna arany, Pető Rózsa,
Nemes Vivien és az Oroszi Hanna - Smidt
Szofi duó, valamint a Borics Olga - Kenyó
Anna - Tóth Florina trió ezüst, míg Forgács Noa, és Oroszi Hanna, valamint a
Balogh Eszter, Pető Nadin, Rózsahegyi Petra, Szabó Vivien alkotta csapat bronzérmes
lett. További eredmények: 4. Juhász Nóra,
5. Yosef Hanna és Szabó Vivien. 6. Forgács
Kíra, Rózsahegyi Petra és a Pető Nadin Szabó Vivien és a Balogh Eszter - Rózsahegyi Petra duó is. 7. Kardos Tímea és Pető
Nadin, 8. Smidt Szofi.

tisztázni a tizenegyes pont környékén, a
felperdülő labdát Farkas jobbról, nyolc
méterről lőtte a kapu bal oldalába (0-2).
Az SBTC próbálkozásai nagyrészt elhaltak a tizenhatos előtt, a beíveléseknél
pedig a berényi hálóőr, Miski uralta a
légteret. Szemere ugyan még elkapkodott egy ziccert, de az utolsó tíz percben
megduplázták a különbséget a mieink.
Előbb az ugyancsak csere
Herczeg egy hazai szöglet
utáni kontránál Farkasnak adott gólpasszt, és a
végállomás a bal alsó volt
(0-3), majd szintén egy
gyors ellentámadás lezárásaként Svedyuk balról,
tizenkét méterről a bal
felsőbe bombázott (0-4).
A tapogatózó szakaszt követően a legjobbkor köszönt be a
jászberényi csapat, a második gól pedig végképp
megnyugtatta Sándor
Istvánékat, így a hátralévő időben az elfáradó
és fellazuló pályaválasztó ellen növelni tudták
előnyüket. Salgótarjáni
BTC – Jászberényi FC
0-4 (0-1).
Folytatódott a nyerőszéria, a csak látszólag

Elcsúszott az Olaj

 folytatás az 1. oldalról
Lendületben maradtak a vendégek
a 2. etapban is, és Vojvoda Dávid vezérletével növelték előnyüket. Szerencsére a remek napot kifogó Brbaklics
beszórt egy hármast, majd a félidő vége
előtt Pitts és Pantelics találata is három
pontot ért, de így is 30-38-as szolnoki
előny volt látható a nagyszünetben.
A negyedórás pihenő után mindenki hatalmas lelkesedéssel vetette magát a
küzdelembe. Rakics triplájával átvettük
a vezetést, ami a negyed végére meg is
maradt, 60-56. Az utolsó játékrészben
– az egyébként is lelkes és nagyon sportszerű – szurkolótáborok óriási biztatásba kezdtek. A vendégek nyolc ponttal
is vezettek már, ám a berényi játékosok
ekkor sem adták fel, óriási iramot diktálva Alekszandrov hárompontosával
77-78-ra alakult az állás. 11 másodperccel a vége előtt az Olaj egyik büntetője

Itthon is győztünk
Április 5-én, pénteken hazai környezetben fogadtuk a balatonfüredi
röplabdás lányokat, és öt nappal az
előző találkozó után ismét teljesen
megérdemelten győztünk 3:0-ra.
Budai Levente
Ezúttal is bátran kezdtek a balatonfürediek, tartották a lépést, de egyenlíteni nem tudtak.(8-6). A döcögős kezdés
után egyre inkább lendületbe jöttünk;
tovább javult a mezőnyvédekezésünk,
a Balaton-partiak pedig egyre kevésbé
tudtak megálljt parancsolni a támadásbefejezéseinknek, 16-9-re elhúztunk
ellenfelünktől. Mindvégig összpontosítottunk, 20-10 után pedig gyorsan behúztuk a nyitójátszmát (25-12).
Hosszú labdamenettel indult a
második szett, amiben nem mi jeleskedtünk. Nyitásrontásaink is megakadályoztak bennünket abban, hogy
jelentős előnyre tegyünk szert: (9-9).
Menet közben egyre inkább kinyílt az
olló a két gárda között (19-12). 2216-nál szinte kézzelfogható közelségbe

könnyed győzelemmel újabb lépést tett
meg a JFC, mivel a Szolnok Füzesgyarmaton botlott (5-1), csapatunk átvette a
vezetést a tabellán. Ráadásul az ESMTK
is kikapott Sényőn (1-0), így a DEAC
elleni meccset megelőzően a közvetlen
riválisokkal szemben kettő, illetve három
pont az előny. A hajdúságiakat április 14én, vasárnap 16 órától fogadjuk, a kilencedik siker az őszi 1-5-ös pofonért való
visszavágást és egyben az első hely megtartását is jelentené.

kerültünk a 2:0-s előnyhöz, de a vendégek roppant kiélezetté alakították az
eredményt – de egyenlíteni nem tudtak. (25-22).
A harmadik szettben pillanatok
alatt elléptünk ellenfelünktől 7-2-re.
Továbbra sem adták fel a küzdelmet
a piros-fekete mezesek, felzárkóztak
(7-6) , azonban hamarosan ismét meg-

kimaradt. Már csak annyi idő maradt,
hogy Pitts felhozza a labdát, távolról, 9
méterről célba vegye a palánkot – és láss
csodát, a labda csont nélkül hullott a
kosárba. Így jöhetett az ünneplés, hiszen
hét év után először sikerült legyőzni a
„nagy testvért”. JP Auto-JKSE – Szolnoki Olaj KK 80-79.
A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón az élete legjobbját játszó Brbaklics
elmondta: nem az számított ő hogy
játszott, hanem az, hogy megmutatták, milyen egységes a berényi csapat,
hiszen mindenki hozzátett egy-egy
szeletet a nagy sikerhez. Természetesen
Lazics mester is elégedett volt játékosaival, és ezúttal is kiemelte a jászberényi
szurkolótábor hatalmas segítségét. Ezzel a győzelemmel 4. helyen végzett az
alapszakaszban a JKSE. A felsőház első
hazai mérkőzése szombat, 18 órakor a
Körmend ellen lesz.
nyugtató lett a két csapat közti különbség (15-7). A hajrához közeledve sem
tudták izgalmassá tenni a mérkőzést a
dunántúliak: 19-11 után már nem volt
visszaút: Pintér Andrea lezárta az összecsapást (25-15). Jászberény Volleyball
Team – Szent Benedek Balatonfüred
Röplabda Akadémia 3:0 (12, 22, 15).
Legközelebb április 12-én (pénteken) az MTK Budapest otthonába látogatunk majd, két nappal később, vasárnap 17 órakor pedig már a Budaörsi
DSE fog nálunk vendégeskedni.

Fotók: Gémesi Balázs

