
Folytatás a 7. oldalon  

Folytatás a 7. oldalon  

Jászkürt Újság
Jászberény város lapja 

Új folyam 10. év 8. szám (XXXIII./8.) 2021. április 22.

Rendelési idők a kórházban
A Szent Erzsébet Kórház járóbeteg 

szakrendelési rendjéről tájékozódhatnak.
Táblázat a 4. oldalon

Önállóan lakni közösségben
Az Eperfa Utcai Támogatott Lakhatásról 

kérdeztük a működtető alapítvány elnökét. 
Interjú a 3. oldalon

Idén induló fejlesztések
Nyertes pályázatoknak köszönhetően elkezdődhet 
a vásártér és a vasútállomás környékének fejlesztése.

Cikkek a 2. oldalon

TE IS FELÚJÍTASZ?
Nálunk alacsony árakon vásárolhatsz! LAKÁSFELÚJÍTÁSI

PROGRAMJászberény, Jákóhalmi út 3/a              57/ 500-870

Új szolgáltatások 
a kórházban

A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház-
ban új szolgáltatásként térítés ellené-
ben lehetőség van az immunitás jelen-
létét kimutató vértesztek elvégzésére 
is. Erről és az adományok felhaszná-
lásáról tájékoztatta a sajtót dr. Csiki 
Zoltán kórházigazgató április 16-án.

k.m.

Az adományok jó része címkézett, mint 
a Fidesz frakció felajánlása is, amelyet 
az oltópontokon dolgozók ellátásá
ban fogják hasznosítani. Több olyan 
adomány is érkezett, amelyeket közös 
megegyezéssel a beléptetéshez szüksé
ges újabb eszközök beszerzésére fordí
tottak. Ilyen például egy olyan kombi 
eszköz, amely a belépéskor felhívja a 
figyelmet a helyes maszkhasználatra, 
hőmérsékletet mér és kézfertőtlenítés
re ad lehetőséget. A kórház menedzs
mentje igyekszik minden olyan eszközt 
beszerezni, amely a lakosság kényelmét, 
a beléptetés gyorsítását szolgálja.

Forrongó témaként merül fel az 
oltások hasznossága. A hatékonyságot 
jól példázza, hogy az első körben be
oltott egészségügyi dolgozók lényege
sen mentesültek a Covid fertőzés alól, 
tehát az oltást követően kialakult egy 
olyan immunitás, ami jelenleg is védi 
a kollégákat a fertőzéstől – fejtette ki 
az igazgató úr. A beoltottakon kívül 
védettségi igazolványt kaphatnak azok 
is, akiknél nem volt kimutatott Co
vid fertőzés. Az antitest termelődés 
kimutatása ebből fakadóan merült fel 
igényként. A már oltottak számára is 
létezik egy vizsgálat, mely során meg
győződhetnek arról, hogy a szervezetük 
rendelkezik a védettséget biztosító an
titesttel. Erre nyújt lehetőséget a kór
ház új laboratóriumi szolgáltatása.

Készül városunkban a Roomli, a kreatív pont
A Stimulart projekt résztvevői április 
13-án elsősorban a szeptemberben 
nyíló Roomli kreatív pontot érin-
tően találkoztak a Városházán. A 
jászsági alkotók boltja és kiállítótér 
jelenlegi állapotáról, a projektben 
zajló feladatokról és tervekről dr. 
Földi Zsuzsa, szakmai koordinátor 
és Gál-Dobos Beáta kulturális szak-
értő számoltak be lapunknak.

Kárpáti Márta

Elöljáróban dr. Földi Zsuzsa elmondta, 
a nemzetközi projekt partnerségében 
résztvevő városok közül a jászberényi 
terv megvalósítása áll a célhoz legköze
lebb. Mindemellett, bár a járványhely
zet nagyon megnehezítette a kapcsolat

tartást a külföldi partnerekkel, a helyiek 
rengeteget tanultak a kulturális és kreatív 
gazdaság nemzetközi jó gyakorlataiból. 
Zsuzsától megtudtuk, hogy valamennyi 
partnerváros adottságainak megfelelő és 
fejlesztési terveiben (CCI stratégia) sze
replő  innovatív megoldásokat próbál ki 
a Stimulartban. Érdekes, hogy a városok 
milyen színes és széles palettán értelme
zik a feladatot. Míg Jászberényben a 
Roomli a helyi hagyományokon alapu
ló kreativitás piaci lehetőségeit helyezi 
előtérbe, addig a németországi Amberg 
sokkal inkább az ipari termelőágazatok 
kreatív tartalmainak fejlesztésére helyezi 
a hangsúlyt. Naumburg a leromlott ál
lapotú belvárosát újítja meg a kulturális 
kreatív tevékenységekkel, míg az olasz 
Vittorio Veneto egy tesztközponttal 

lehetőséget biztosít kreatív termékek 
nagy költségigényű tesztelésére és a pro
totípusok előállítására, segítve a kreatív 
kisvállalkozókat pl. a divatiparban. A 

szlovén partner (Kamnik) a volt ipari 
területeit alakítja át kulturális és kreatív 
tartalmú létesítményekké.  

Fejlesztések és programok a Jászkerületnél
A Jászkerület Nonprofit Kft. háza tá-
ján az elmúlt egy évben többféle fej-
lesztés megvalósult, illetve jelenleg is 
folyamatban van. A cég fenntartása 
alá tartozó intézményekben állag-
megóvási és karbantartási munkákat 
végeznek, hogy mire a programok 
ismét a való életbe visszaköltöznek 
a látogatók komfortosabban érezzék 
magukat a megújult helyszíneken.

Kárpáti Márta

Az Ifjúsági Ház a megépítését köve
tően húsz évig jelentősebb felújításon 
nem esett át. Mindössze egy kisebb 
raktár készült el, illetve akadálymen
tesített mosdó és bejárat épült. Az ön
kormányzat egy 2017es pályázatának 
köszönhetően a  „Humán szolgálta
tások fejlesztése a Jászberényi kistér
ségben” című projekt keretén belül 
sor kerülhetett a már igen szükséges 
fejlesztésekre az épületben bruttó 23,7 
millió forint értékben. Látványos elem 
a főbejárat cseréje. A régi fémszerke
zetű főbejáratot esztétikus, hőszigetelt 
műanyag portál váltotta fel. Megtör
tént a  férfi és női mosdóblokk teljes 
felújítása, akadálymentes WC kialakí
tása. A rendezvényterem fölötti tető 
kivételével elkészült az épület laposte
tős részein a csapadékvíz elleni szige
telés felújítása, a bádogos szerkezetek 
cseréje. A projektarányos akadály
mentesítés megvalósult. A nagytermet 
és a folyosót kifestették, a folyosó új 
járólap burkolatot kapott. A nagyte
remben kijavítják, illetve ahol szük
séges cserélik az ablakok belső párká
nyait, a parkettát felcsiszolják, mely 
a Jászkerület Nonprofit Kft. költsége 
bruttó 2,8 millió forint értékben. Az 
év elején megkezdett munkálatok vár
hatóan április végén befejeződnek.

Egy 2019es TOP CLLD típusú 
pályázat keretében nettó 30 millió fo
rint pályázati támogatással valósulhat 
meg a szabadtéri – új nevén Székely 
Mihály Szabadtéri Színpad – komp
lex fejlesztése. A projektben az építési 
munkáltok nettó 24 millió, a számí
tástechnikai felszerelések nettó 6 mil
lió forinttal szerepelnek. A nézőtér 
középső részén kicserélték a székeket, 
ezen kívül kerítéscsere, kapuk újítá
sa, térkövezés, területrendezés, zúzott 
kő frissítése történt meg. Projektor és 
egyéb számítástechnikai felszereléseket 
szereztek be.

A munkák tavaly szeptemberben 
kezdődtek, a befejezés határideje 2021. 
március 31. volt. A  kivitelezési mun

kák közben számos többletmunka me
rült fel, amelyekre a pályázaton kívül 
nettó 8,9 millió forint többletköltségre 
volt szükség, amelyhez az önkormány
zat biztosít támogatást. A többletmun
kák befejezésének szerződés szerinti 
időpontja április 28.

A hivatalos átadást Székely Mihály 
születésének 120ik évfordulójához 
szeretnék kötni, amelyre tervek szerint 
május 8án, a járványügyi korlátozások 
figyelembe vételével kerülhet sor.

A nagyvisnyói üdülőtáborban foly
tatják a felújítási munkálatokat. Az ön
kormányzat 2021 évi tervezett 5 millió 
forint támogatásából várhatóan a kony
ha, az ebédlő épületében található női és 
férfi vizesblokk felújítására kerül sor.

A beérkezett ajánlat a tervezett tá
mogatásnál magasabb költségvetésű, 
így szükséges a Jászkerület saját pénz
ügyi forrásait is felhasználni. Egy fa ki
dőlésével kár keletkezett az egyik faház 
tetőszerkezetében. A kárelhárítás, a te
tőszerkezet megjavítása április közepén 
kezdődik. Ezt követően indulhatnak a 
vizesblokkok felújítási munkálatai. Az 
Öregerdei táborban is javítási, festési 
munkálatokat terveztek április, május 
hónapokban.

A Lehel FilmSzínház szintén fel
újítás előtt áll. A renoválást pályázatból 
kívánja megvalósítani a Jászkerület. Je
lenleg a beérkezett árajánlatok ismere
tében a partnerekkel egyeztetnek. 

Gedei József  
a DK jelöltje

A Demokratikus Koalícó (DK) dr. 
Gedei Józsefet kérte fel, legyen a DK 
jelöltje az ellenzéki előválasztáson 
JászNagykunSzolnok megye 2. számú 
választókerületében. A felkérést Jászbe
rény alpolgármestere elvállalta. „Szá
momra megtisztelő, hogy a DK jelölt
je lehetek. Megtisztelő, hogy Dobrev  
Klára az Európa Parlament alelnöke 
erre a feladatra engem alkalmasnak tart 
és ajánl” – nyilatkozta dr. Gedei József 
közösségi oldalán.
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Emlékezés

Tóásó István Lajos
halálának 2. éves évfordulójára.

„Oly szomorú mindig egyedül lenni
Valakit mindig hiába keresni.

Valakit várni, ki nem jön haza többé,
Valakit szeretni szívből és örökké.”

Szerető feleséged Borika,  
lányaid és unokáid

Emlékezünk

Bóna Sándorné
(Haimhoffer Mária)

„Hiába borul rád a temető csendje,
Szívünkben élni fogsz mindörökre”

Lányod és férjed

Jászberény Városi Önkormányzat a „Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

MEZőőR
munkakör határozatlan idejű, teljes munkaidős közalkalmazotti 

jogviszony keretében történő betöltésére.

Pályázati feltételek:
•	 minimum általános iskolai végzettség;
•	 büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, illetve szabad 

mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, betöltött 18. életév;
•	 3 hónap próbaidő;
•	 a munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság;
•	 lőfegyvertartási engedély megszerzésére vonatkozó feltételeknek való megfelelés;
•	 a pályázó kötelezettségvállalása, hogy munkába állás napjáig a lőfegyvertartási 

engedélyt megszerzi, ami az alkalmazás egyik feltétele;
•	 a pályázó vállalja, hogy a munkába állást megelőzően elvégzi az egyes rendészeti 

feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az 
iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. tör
vényben és a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint 
a személy és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) 
BM rendeletben meghatározott tanfolyamot (ha ezzel nem rendelkezik);

•	 a mezőőrök számára, a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a 
mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. számú törvény, valamint a 29/1998. 
(IV.30.) FM rendeletben, kötelezően előírt vizsga megléte,

•	 B kategóriás jogosítvány.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•	 mezőőri vizsga, valamint sörétes vadászlőfegyver tartásához szükséges vizs

gabizonyítvány, engedély megléte;
•	 mezőőri munkakörben szerzett 13 éves szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák: Kiváló szintű helyismeret, rendezett életmód, jó 
kommunikációs készség, megbízhatóság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok:
•	 a pályázó fényképes szakmai önéletrajza;
•	 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (az eredeti erkölcsi bizo

nyítványt legkésőbb a pályázat elbírálásáig be kell nyújtani);
•	 iskolai végzettséget, képzettségeket igazoló okiratok másolata;
•	 mezőőri vizsgabizonyítvány és rendészeti vizsgabizonyítvány másolata;
•	 a pályázó nyilatkozata, hogy személyes adatainak – a pályázati eljárással ösz

szefüggésben szükséges – kezeléséhez és azok megismeréséhez hozzájárul;
•	 a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy beleegyezike a pályázata 

nyilvános képviselőtestületi ülésen történő megtárgyalásába.

A munkakörbe tartozó feladatok: Jászberény város közigazgatási területéhez 
tartozó termőföldek őrzése, termőföldön lévő, illetve hozzátartozó termények, 
termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, mezőgazdasági építmények 
vagyonvédelmének ellátása.
A munkavégzés helye: JászNagykunSzolnok megye, Jászberény város közigaz
gatási területe
Illetmény és juttatások: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény rendelkezései az irányadók.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2021. 
május 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot kizárólag postai úton, a Jász
berény Városi Önkormányzat (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.) címére, a 

„Mezőőri pályázat” borítékon való feltüntetésével kell benyújtani.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Tóthné Páll Ilona nyújt  
a 0657/505719es telefonszámon.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 3.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 6.
A pályázat elbírálásának rendje: A pályázati feltételeknek megfelelően összeál
lított és beküldött pályázatok kerülnek elbírálásra.  A határidőn túl benyújtott 
pályázatok nem vehetők figyelembe. Pályáztató a pályázatot csak akkor tekinti 
érvényesnek és elbírálásra alkalmasnak, amennyiben az valamennyi jelen felhívás
ban feltüntetett formai és tartalmi feltételnek megfelel. A pályáztató a pályázati 
eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. Pályáztató a döntéséről a 
pályázókat írásban értesíti.
A pályázati kiírás közzétételének helye: www.kozigallas.gov.hu, valamint Jászbe
rény város honlapja 
Egyéb lényeges információ: Az adatkezelés célja: mezőőri állására megfelelő 
pályázó kiválasztása, pályázat elbírálása. Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán 
alapul, hozzájáruló nyilatkozatával a pályázó kifejezetten írásban hozzájárul az ön
életrajzban foglalt valamennyi személyes adatának kezeléséhez. Az adatkezelő az 
adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének b) pontjában foglaltak alapján 
kezeli. Eredménytelen pályázat esetén a pályázati anyaga – az elbírálást követően 
haladéktalanul – részére visszaküldésre kerül. Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelemi 
rendelkezések részleteiről az Általános Adatvédelmi Tájékoztatóban talál bővebb 
információt, mely a város hivatalos honlapján érhető el (www.jaszbereny.hu).

Emlékezés
BADA ZOLTÁN 
halálának 6. évfordulójára

„Elvesztettem azt, akit annyira 
szerettem, jókedvem, nyugalmam 

vele eltemettem.
Légy velem, szeress, míg utam 

végigjárom, te voltál, te maradsz 
az én örök párom.

Majd ha elindulok napjaim 
betelvén, karjaid 

kitárva várj 
az út végén.”

Szerető
feleséged és
családod.

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik 

SIMON ENDRÉNÉ 
(1941–2021) 

temetésén megjelentek, 
és mély fájdalmunkban osztoztak.

lánya és unokái

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet 

mindazoknak, akik emlékeztek

Soós Gyula
halálának 3. évfordulójára.

„Oly szomorú nélküled lenni,
téged mindenütt hiába keresni.

Téged várni, ki már nem jön többé,
szeretni fogunk mindörökké.”

Szeretett családja 

Drága kislányom,

Tasnádi Éva  
Marianna
2021. 04. 07én, 
sok szenvedés után  
eltávozott tőlünk.

Gyászolja édesanyja, lánya,  
veje, két unokája és a rokonok.

Élt 66 évet

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet

mindazoknak, akik szeretett feleségem, 
édesanyánk és nagyanyánk.

Hájos Jánosné
(Tyahur Éva)

1953–2021
temetésén megjelentek,  

és mély fájdalmunkban osztoztak.

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik 

Molnár György 
(1955–2021) 

szeretett férjem, édesapánk és nagyapánk 
temetésére eljöttek, koszorúikkal, 

virágaikkal és jelenlétükkel osztoztak 
mély fájdalmunkban. 

Külön köszönet a szónokoknak, 
közreműködőknek, akik méltóképpen 

búcsúztak el szerettünktől.

A törvény 
mindenkire 
vonatkozik
Budai Lóránt polgármester a vendég
munkásokra érkezett lakossági pana
szok kezeléseként intézkedéseket tett.

A közterületfelügyelőkkel számba 
vették a vendégmunkások által legin
kább használt útvonalakat és – többek 
között – döntöttek az adott területe
ken sűrűbb járőrözésekről. Többnyel
vű, a helyes viselkedés szabályaira intő 
szórólapokat nyomtattak ki, amelyeket 
szeretnének eljuttatni Jászberény leg
nagyobb munkáltatóihoz.

A Jászberényi Rendőrkapitányság 
tájékoztatása szerint a külföldiek által 
elkövetett jogsértésekkel szemben is 
kezdeményezhető eljárás. A rendőrség 
illetékes osztályvezetője a polgármester 
felkérésére ígéretet tett a frekventált te
rületek visszatérő ellenőrzésére.

Jogsértés észlelése esetén a 112es 
segélyhívó vagy az 57/504280 tele
fonszám hívható.

Megújulhat a vásártér

A régi vásártér felújítására 36,8 millió 
forintot támogatást nyert az önkor
mányzat. A Farmosi út mentén jelenleg 

„lengyel piacként” funkcionáló terület 
teljesen megújul a saját forrással kiegé
szített beruházásnak köszönhetően. A 
projekt infrastrukturális fejlesztéseket, 

irodahelyiségek, raktárépület, mosdók 
építését és mintegy 350 részben fedett 
elárusítóhely, valamint kerékpártárolók 
kialakítását tartalmazza. A még várha
tóan idén elkezdődő fejlesztés nyomán 
egy, a kor igényeit kielégítő vásártér 
alakulhat ki.

Fejlődik a vasútállomás környéke
Az Iparterületek infrastrukturális 
fejlesztése Jászberényben elnevezésű 
650 millió forintos vissza nem térí-
tendő támogatottságú projekt má-
sodik ütemében a Vaspálya utca és 
környéke infrastrukturális fejleszté-
se valósul meg.

k.m.

A beruházás kapcsán az önkormány
zat kérte a határidő meghosszabbítását, 
amelyhez az irányító hatóság hozzájá
rult. Az átdolgozott tervek keretében a 
Vaspálya utcai iparterület infrastruktúra 
fejlesztése tartalmazza a Rákóczi út út
burkolat felújítását, a szegélysor cseré
jét. A víznyelő aknák fedlapjait szintbe 
emelik, 6 új víznyelőt is beépítenek. A 
kátyúkat és nyomvályúkat javítják, asz
faltkiegyenlítő és kopóréteget húznak a 
felületre. Megújul a járda. A Vaspálya út 
útépítés és útburkolat felújítása során a 

MÁV rakodó pályaudvarán buszmegál
ló/ felszálló peronokat és tehergépjármű 
parkolókat építenek. A közműveket 
megújítják. Gyalogátkelőhelyet, parko
lókat és kerékpártárolókat alakítanak ki, 

amelyek mellé napelemes kandelábere
ket telepítenek. A vasútállomás előtti 
téren buszforduló épül. A beruházás 
összköltsége bruttó 300 millió forint, 
várható befejezése 2022. június 30.



2021. április 22. 3. oldalwww.jku.huInterjú

Nappali ellátásunk a Jászság teljes 
területéről fogad ellátottakat,  

és még van szabad férőhelyünk.

Jászberényi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 45. §. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

AlJEGyZő 
munkakör betöltésére.

Pályázati feltételek:
•	 magyar állampolgárság,
•	 büntetlen előélet, 
•	 cselekvőképesség,
•	 felsőfokú képesítés, igazgatásszervező vagy közigazgatásszervező alapképzési 

szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szak
képzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles köz
igazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,

•	 legalább kétéves közigazgatási gyakorlat,
•	 munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság,
•	 vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
•	  6 hónap próbaidő

Előnyt jelent:  
•	 jegyzői, vagy aljegyzői, illetve egyéb vezetői munkakörben szerzett szakmai ta

pasztalat, 
•	 legalább 5 év közigazgatási gyakorlat,
•	 jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
•	 a dolgozók motiválásának képessége,
•	 folyamatmenedzselés,
•	 vezetésiszervezési készség,
•	 empátia.

Pályázathoz csatolni kell:
•	 a pályázó szakmai önéletrajzát a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet (a további

akban: Korm. rendelet) 1. mellékletében meghatározott adattartalom szerint,
•	 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy arra vonatkozó 

igazolást, hogy a pályázó a pályázat benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt ké
relmezte  (legkésőbb a pályázat elbírálásáig be kell nyújtani),

•	 végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
•	 a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálásában 

résztvevők a teljes pályázati anyagot, a pályázó személyes adatait megis
merhetik és kezelhetik,

•	 az aljegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetői elképzelést ma
ximum 5 oldal terjedelemben,

•	 a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vele szemben a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 8487. 
§ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,

•	 vagyonnyilatkozattételi kötelezettség teljesítésére vonatkozó szándéknyi
latkozatot,

•	 közigazgatási gyakorlat igazolását.

Ellátandó feladatok: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében és egyéb jogszabályokban meghatáro
zott jegyzői feladatok helyettesítése, a jegyző által meghatározott államigazgatási és 
önkormányzati hatósági feladatok hatáskörök ellátása.
Munkavégzés helye: Polgármesteri Hivatal Jászberény, Lehel vezér tér18. 
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
A vezetői kinevezés határozatlan időre szól.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős foglalkoztatás
Bérezés: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint 
a Jászberényi Polgármesteri Hivatal PH/279721/2015. számú Közszolgálati 
Szabályzata alapján.
A munkakör legkorábban 2021. június 01-től tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. 05. 21.
A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot Jászberény Város Polgármes
teréhez (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.) PH/3648/2021. iktatószám és 
az „Aljegyzői pályázat”borítékon való feltüntetésével kizárólag postai úton kell 
benyújtani.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja: A határidőn túl benyújtott 
pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A pályázatokat csak akkor 
tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi jelen 
felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételnek megfelelnek. A pályázati 
határidőt követően a kiválasztott jelölteket személyes interjú keretében hallgatjuk 
meg. A pályázat elbírálásáról Jászberény Jegyzője javaslatára Jászberény Város 
Polgármestere dönt. A meghallgatásokat követően valamennyi pályázót írásban 
értesítjük a pályázat eredményéről. Jászberény Város Polgármestere a pályázati 
eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázat elbírálási határideje: 2021. 05. 28.
A pályázatról bővebb információ kérhető: Baloghné dr. Seres Krisztina jegyző
től személyesen, vagy az (57) 505761 telefonszámon.
Egyéb lényeges információ: A pályázatok elbírálásával kapcsolatos adatkezelésre 
az alábbi linken található Adatkezelési tájékoztató az irányadó:
https//www.jaszbereny.hu/adatkezelesitajekoztató
A pályázati kiírás elérhető még a Kormányzati Személyügyi szolgáltató és Közigaz
gatási Képzési Központ www.kszk.gov.hu weboldalon. 

A Jászberényi Termálfürdőben folytatódnak 
a reumatológus vagy ortopéd szakorvos  
által kiírt kezelések, úgymint 

gyógymasszázs, gyógytorna,  
iszapkezelés és tangentor  
(vízalatti vízsugármasszázs). 
A kezelésekre csak orvosi beutaló ellenében tudunk időpontot adni H–P: 8:00–
16:30. Elérhetőség: 5100 Jászberény, Hatvani út 5., Tel.: 06-30/942-1043.

Önállóan lakni, közösségben élni 
A jászberényi „Helyet!” Alapítvány 
kuratóriumi elnökét Gáspár-Szanyi 
Krisztinát kérdeztük az alapítvány 
által működtetett Eperfa Utcai Tá-
mogatott lakhatásról.

Demeter Gábor

Mi is az a támogatott lakhatás?
Az  Eperfa Utcai Támogatott Lakhatás 
célja, hogy a fogyatékkal élő nagykorú 
fiatalok nyitott, természetes, családias 
életmódot alakítsanak ki otthonuktól 
távol, szakemberek segítségével. A fi
atalok meglévő képességeire építve, a 
mindennapi életvitel támogatásával 
lehetőséget biztosítunk az önálló élet
vitelhez szükséges új készségek elsajátí
tásához, elősegítjük a fiatalok megküz
dési mechanizmusainak kialakítását, 
melyekben önálló döntéshozatal és  
felelősségvállalás működik.

Honnan jött a gondolat, született 
meg a támogatott lakhatás létreho-
zásának ötlete?
Korábban, külföldön több évig dolgoz
tam ilyen típusú ellátásban, mikor ha
zaköltöztem szerettem volna, ha itthon 
is minél több önálló életvitelt célzó 
ellátás működne. A városban 2016
ig  működő fogyatékkal élők nappali 
ellátását vezettem, ekkor a szülőkkel 
beszélgetve merült fel az igény. 

Milyen út vezetett a megvalósításhoz, 
mind maga a létesítmény tekinteté-
ben, mind pedig az együtt élő lakók 
megtalálásához?
Az ellátást létrehozását egy európai 
uniós projektből finanszíroztuk, mely 
munkaerőpiaci szempontból hátrá
nyos személyek foglalkoztatását tűzte 
ki célul, ők a kollégáink, akik az ellá
tásban dolgoznak. A támogatás elnye
réséhez egy előminősítési eljárásban 
kellett részt vennünk az IFKAnál, ami 
a hosszútávú fenntarthatóságot vizsgál
ta és társadalmi vállalkozás minősítést 
nyertünk. Az intézmény létrejöttét szá
mos helyi cég, vállalkozó  támogatta 
anyagiakkal, tárgyi vagy természetbeni 
felajánlással, az EMMItől is kaptunk 
kiegészítő támogatást, így a megyében 
elsőként Jászberényben jöhetett létre 
ilyen szolgáltatás. 

A lakókat az építkezés közel egy éve 
alatt választottuk ki, ez idő alatt rend
szeres felkészítő foglalkozásokat szer
veztünk mind a dolgozók, a fiatalok és 
családjaik számára. Az ellátást a maxi
mális 12 férőhelyre engedélyeztettük, 
jelenleg 10 lakónk van.

Hogyan telnek a közösségben együtt 
élők hétköznapjai az Eperfa utcai in-
tézményben?
Van, aki napi négy órában dolgozik 
az építőiparban, munkáját pontosan, 
kellő gondossággal, figyelemmel végzi. 
Mások az élelmiszermentésben segéd
keznek. A „Helyet!” Alapítvány 2017 
óta áll kapcsolatban a Magyar Élelmi
szerbank Egyesülettel. Célunk, hogy az 
élelmiszerfeleslegek nagyáruházakból 
való összegyűjtésével és szétosztásával  
csökkentsük a nélkülözést és az alul
tápláltságot a rászorulók körében. Ez 
a fiatalok számára is jó alkalom, hogy 
gyakorolhassák a munkához szükséges 
képességeket: pontosság, figyelem, ki
tartás, stb.

És persze a házkörüli teendőket is 
el kell végezni, melyben segítők, terápi
ás munkatársak nyújtanak támogatást. 
Az önellátást tanulják, szakmai progra
munkban a munka központi helyen áll, 
mindenkinek ki kell venni a részét a 

közös feladatokból, ez a felkészülés ré
sze, hogy akit csak lehet ki tudjunk he
lyezni a munka világába. Szívesen vesz
nek részt kerti munkákban. A házhoz 
gyümölcsös és konyhakert is tartozik.

Kedd és szerda délutánonként 
egyéni sporttevékenységet végeznek a 
szabadban a fiatalok képességeiknek 
megfelelően, fejlesztő munkatárs segít
ségével. A hét többi napjain a csendes 
pihenő után, egyéni beszélgetések
kel, társasjátékozással, rajz és egyéb 
pályázatokra alkotások elkészítésével 
(egyiküket épp nemrég Szegeden jutal
mazták külön díjjal), zenehallgatással, 
rejtvényfejtéssel, olvasással, tánccal töl
tik napjaikat a bentlakók. 

Igyekszünk minél jobban leké
pezni a többségi társadalom „szürke 
hétköznapjait”, melyben a munka és 
a szabadidő egyaránt megjelenik. Ez 

egy nagyon szenzitív, személyre szabott 
szolgáltatás, alkalmazkodunk az igény
be vevő képességeihez. Fogyatékosságá
nak típusához, mértékéhez képest min
denkit a lehető legnagyobb önállóság 
eléréséhez igyekszünk hozzásegíteni.

Vannak, akik dolgozni, tanulni 
járnak?
Alapítványunk több helyi céggel is 
felvette a kapcsolatot a fiatalok fog
lalkoztatásával kapcsolatosan, de két 
esetben sajnos leégett az üzem, ahol 
fogadták volna őket munkára. Azó
ta is dolgozunk a lehetőségeken, de 
örömmel vennék, ha most, a cikk 
olvasása kapcsán valakiben felmerül
ne, hogy segíteni tud napi négyórás 
munkavégzés biztosításával fiataljaink 
munkavilágába történő elhelyezkedé
sében. Várjuk jelentkezését alapítvá
nyunk elérhetőségein!

Sokszor találkozni az ott élő fiata-
lok csapatával szabadidős és egyéb 
programokon a városban. Szívesen 
kimozdulnak otthonról és vesznek 
ezeken részt?
Fiataljaink lelkesek, szeretnek minden 
programon, rendezvényen részt venni 
és érdeklődéssel, izgalommal várják az 
ott szerzett élményeket. Szívesen túráz
nak, örömmel nézik meg a múzeumok 
kiállításait, komolyzenei koncertekre 
és rock koncertre is szívesen járnak.

Hogyan jönnek ki a szomszédokkal, 
a város lakóival?
Alapvetően elfogadóak a jászberényi 
lakosok. A szomszédoknak is új volt 
ez az egész helyzet, de úgy gondolom, 
hogy ha bármilyen, őket esetleg zavaró 
körülménnyel találkoztak a Lakhatás 
kapcsán, akkor mindig sikerült meg
beszélni és megoldani. Úgy gondolom, 
hogy párbeszéddel minden nehézséget 
fel lehet oldani. 

Ez az együttélési forma azt jelenti, 
hogy valaki odafigyel, vigyáz rájuk. 
Ez nem rettentően sok munka, van 
rá személyzet?
Munkatársaink között személyi segí
tők, terápiás munkatársak és fejlesztő 
pedagógusok vannak, akik a nap 24 
órájában egymást váltva szervezik és 
segítik a fiatalok önállóságát. Bizony 
nem kevés munka, de a kollégák kiváló 
szakemberek és lelkiismeretesen végzik 
tevékenységüket, a fiatalok fejlődését 
támogatva. 

Milyen problémákkal szembesültök? 
Az együtt lakók nehezen követik a 
szabályokat, akadnak konfliktusok?
Az együtt lakók az együttélés szabálya
it betartják, követik. Megkérdezik, ha 
valamit nem értenek, odafigyelnek egy
másra és segítenek egymásnak.

Konfliktusok néha természetesen 
adódnak, mint bármilyen közösségben, 
ahol többen élnek együtt. A fiatalokat 
ebben az esetben is felnőttként kezel
jük, mert nem gyerekek. Tetteikért, 
szavaikért szükséges felelősséget vállal
niuk. Meghallgatjuk, hogy mit miért 
tettek, ezután elmagyarázzuk, hogy az 
adott helyzetben mi lett volna az elvár
ható magatartás. 

Milyen további terveitek, elképzelé-
seitek vannak a jövőre nézve?
Nagyon embert próbáló időszakon 
vagyunk túl, az ellátás elindítása sok 
energiánkat kötötte le, mindeközben 
engedélyeztettük a fogyatékkal élők 
számára nyitott nappali ellátásunkat, 
mely a Jászság teljes területéről fogad 
ellátottakat és még van szabad férő
helyünk. Itt jegyezném meg, hogy a 
támogatott lakhatás szolgáltatásban 
jelenleg egy jászsági fiatal sem él, hol
ott eredetileg helyi igényekre alapozva 
kezdtünk el dolgozni, remélem, hogy 
ez a jövőben változni fog!

A rövid távú terveinkben ezeknek az 
ellátásoknak a finomhangolása szerepel, 
hisz viszonylag rövid idő alatt – fél év 

– összesen három új szolgáltatásunk (tá
mogatott lakhatás, támogató szolgálat, 
nappali ellátás) indult el, illetve Tano
dánk is új helyszínre költözik a Faiskola 
utcából. Reméljük, hogy együtt tudunk 
működni a helyi szereplőkkel a szolgál
tatások további bővítésében és a munka
erőpiaci integráció elősegítésében, hisz a 
helyi iparban számos olyan munkaelem 
lehet, melyekre fel tudjuk készíteni a 
fiatalokat, így ők is önálló jövedelem
re tehetnek szert, és gondoskodhatnak 
magukról. Ez mentálisan is sokat jelent 
számukra, hisz így adófizető polgárokká 
vállnak, akik igyekeznek gondoskodni 
magukról és levenni az anyagi terheket 
a családjukról. Továbbá a foglalkoztató 
cégek mentesülhetnek a rehabilitációs 
hozzájárulás megfizetése alól.

Az  elkövetkezendő évek pontos fej
lesztési irányait az elérhető pályázati forrá
sok is nagyban meg fogják határozni, de 
úgy tartjuk, hogy: „Ami nem növekszik, 
az haldoklik.” Mi pedig élni akarunk!
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Tisztelt betegeink! Megkérjük önöket, hogy a betegfelvételhez beutalójukat és taj kártyájukat készítsék elő! Figyeljék a beléptetéssel kapcsolatos felhívásokat!  
Viseljenek maszkot és tartsák be a higiénés előírásokat!  Előjegyzés/betegfelvétel/recepció: 06-57-500-256; 06-57-500-219. Bejárat: SBO szűrősátor, gyógyszertár felőli bejárat.

Szakrendelés Rendel / Rendelési idő Előjegyzés Beutaló 
szüks. Email Telefonszám

Belgyógyászati szakrendelés gasztroen-
terológiai osztály vizsgáló helyiségében

Dr. Czigány Tamás hétfő 8:0014:00 Időpont kérés a szakrendelésre 
telefonon a recepción Igen belgyogyaszat@jaszberenykorhaz.hu 30/4235104 

57/500257Dr. Yosef Assefa kedd 8:0014:00

Kardiológia szakrendelés Dr. Vetter Remig 
Virgil

hétfő 12:0016:00 Időpont egyeztetés és távkonzultáció a 
szakrendelés szakorvosával kizárólag a 
rendelés utolsó órájában

Igen kardiszakrendeles@jaszberenykorhaz.hu 57/500200/0109  
30/4236113csütörtök 8:0016:00

Szívultrahang (ECHO) Dr. Paskó Csaba
hétfő 14:0017:00 Időpont egyeztetés és távkonzultáció a 

szakrendelés szakorvosával kizárólag a 
rendelés utolsó órájában

Igen kardiszakrendeles@jaszberenykorhaz.hu 57/500221
szerda 14:0017:00

Diabetológia szakrendelés
Dr. Czigány Tamás kedd,  szerda 8:0014:00 Időpont kérés a szakrendelésre 

telefonon a recepción Igen diabszakrendeles@jaszberenykorhaz.hu 57/500200/0106 
30/4236296Dr. Ördög László minden hónap  

első csütörtök 12:0014:00

Haematológiai  szakrendelés Dr. Yosef Assefa szerda 9:0012:00 Időpont kérés a szakrendelésre 
telefonon a recepción  Igen diabszakrendeles@jaszberenykorhaz.hu 57/500200/0106Dr. Fülöp Lajos péntek 9:0012:00

Gasztroenterologia Dr. Gáll János

hétfő 10:0012:00 Időpont egyeztetés és távkonzultáció 
a szakrendelés szakorvosával kizárólag 
8:0010:00ig

Igen gastroenterologia@jaszberenykorhaz.hu 57/500255 
30/6358931

kedd 11:0013:00
szerda, péntek 11:0012:00
csütörtök 9:0011:00

Sebészet
kedd, péntek 8:0014:00 Időpont egyeztetés és távkonzultáció a 

szakrendelés szakorvosával kizárólag a 
rendelés utolsó órájában

Nem sebeszet@jaszberenykorhaz.hu 57/500200/0180 
30/6359376Kötözések h., sze., csüt. 12:0013:00

Traumatológia
h., k., sze., p. 8:0015:00 Időpont egyeztetés és távkonzultáció a 

szakrendelés szakorvosával kizárólag a 
rendelés utolsó órájában és a recepción

Nem traumatologia@jaszberenykorhaz.hu 57/500200/0303 
30/6359527csütörtök 8:0014:00

Szülészet-nőgyógyászat hétfő–péntek 8:3011:45 
12:1514:00

Időpont kérés a szakrendelésre 
telefonon a recepción Nem szuleszet@jaszberenykorhaz.hu 57500200/0316

NST hétfő–vasárnap 7:0015:00 8:0014:00 Nem szuleszet@jaszbernykorhaz.hu 57/500206

Nőgyógyászati ultrahang
hétfő–csütörtök 12:15től Időpont kérés a szakrendelésre 

telefonon a recepción Nem szuleszet@jaszberenykorhaz.hu 57/5002000313
péntek 10:00től

Onkológia Dr. Bálint Alexander

hétfő 8:0013:00
Időpont egyeztetés és távkonzultáció a 
szakrendelés szakorvosával kizárólag a 
rendelés utolsó órájában

Igen onkologia@jaszberenykorhaz.hu 57/500200/233 
30/6359944

csütörtök 8:0014:00
minden hónap  
2. és 3. péntek 8:0013:00

Reumatológia  a fizioterápiás részleg 
1. rendelő Dr. Buck Rita

hétfő  
urológia helyén 8:0015:00 Időpont kérés a szakrendelésre 

telefonon a recepción Igen reumatologia@jaszberenykorhaz.hu 57/500248szerda  
bőrgyógyászat helyén 8:0015:00

Urológia

Dr. Fontos Gyula kedd 13:0017:00 Időpont egyeztetés és távkonzultáció a 
szakrendelés szakorvosával kizárólag a 
rendelés utolsó órájában

Nem urologia@jaszberenykorhaz.hu 57/500200/0174 
30/6390359

Dr. Szabó Tamás szerda 8:0011:00
Dr. Borbély Bence szerda 13:0017:00
Dr. Fontos Gyula csütörtök 13:0017:00

Bőrgyógyászat
Dr. Dóka Lívia Andrea hétfő, kedd 9:0014:00 Időpont kérés a szakrendelésre 

telefonon a recepción Nem borgyogyaszat@jaszberenykorhaz.hu 57/500223Dr. RápoltiNagy 
Katalin 

hétfő 14:0018:00
csütörtök 13:0018:00

Neurológia Dr Garami Mária kedd 7:3015:00 Időpont kérés a szakrendelésre 
telefonon a recepción Igen ideggyogy@jaszberenykorhaz.hu 57/500200/0193minden péntek 8:0014:00

Dr. Gergely Anikó hétfő, kedd 8:0014:00

Szemészet Dr. Bakki Edit hétfő, szerda, 
péntek 8:0014:30 Időpont kérés a szakrendelésre 

telefonon a recepción Nem szemeszet@jaszberenykorhaz.hu
57/500200/0176 
57/500200/0179 

30/6396668

Fül-orr-gégészet/audiológia
Dr. Besenyi Orsolya szerda, péntek 13:0014:00 Időpont kérés a szakrendelésre 

telefonon a recepción Nem gegeszet@jaszberenykorhaz.hu
57/500200/0311 

30/6398828 
57/500200/0311Dr. Kovács Ildikó hétfő 8:0016:00

Gyermekgyógyászati szakrendelés Dr. Galler Gábor hétfő, szerda 8:0010:00 Időpont egyeztetés és távkonzultáció a 
szakrendelés szakorvosával kizárólag a 
rendelés utolsó órájában

Igen gyermek@jaszberenykorhaz.hu 57/500203kedd 8:009:00
Dr. Pál Szabolcs csütörtök, péntek 8:0010:00

Gyermekpulmonológia Dr. Szakács Katalin csütörtök 15:0018:00 Időpont egyeztetés és távkonzultáció  
a szakorvossal Csüt. 14:3015:00 Igen tudogondozo@jaszberenykorhaz.hu 57/500200/0317

Gyermekkardiológia Dr. Matheisz Lénárd minden páratlan 
kedd 8:0012:00

Időpont egyeztetés és távkonzultáció a 
szakrendelés szakorvosával kizárólag a 
rendelés utolsó órájában

Igen gyermek@jaszberenykorhaz.hu 57/500203

Gyermekneurológia Dr. Farkas Viktor  
Dr. Farkas Kristóf

minden második 
szombat 9:0013:00

Időpont egyeztetés és távkonzultáció a 
szakrendelés szakorvosával kizárólag a 
rendelés utolsó órájában

Igen gyermek@jaszberenykorhaz.hu 57/500203

Foglalkozás-egészségügy Dr. Bertók Alexandra
kedd 8:0014:00 Időpont egyeztetés és távkonzultáció a 

szakrendelés szakorvosával kizárólag a 
rendelés utolsó órájában

Igen foglalkozas@jaszberenykorhaz.hu 57/500200/0189
péntek 8:0011:00

Pszichiátria szakrendelés,  
– gondozó

Dr. Mátyus Katalin hétfő, péntek 9:0014:00 Időpont egyeztetés és távkonzultáció a 
szakrendelés szakorvosával kizárólag a 
rendelés utolsó órájában

Nem pszichiatria@jaszberenykorhaz.hu 57/500245 
30/6400090Dr. Steiger Gabriella szerda 15.0019:00

Dr. Szabó Melinda csütörtök 14:3017:30

Tüdőgyógyászati szakrendelés,  
– gondozó

Dr. Nagy Ida h., sze., csüt. 9:3013:00 Időpont egyeztetés és távkonzultáció a 
szakrendelés szakorvosával kizárólag a 
rendelés utolsó órájában

Igen tudogondozo@jaszberenykorhaz.hu 57/500209 
30/6402616Dr. Kiss Barna kedd 7:0013:00

Dr. Szabó Tamás péntek 8:0014:00

Fizioterápia hétfő–csütörtök 8:0012:30 
13:0015:00 Időpont kérés a Reumatológia 

recepcióján
Igen fizioterapia@jaszberenykorhaz.hu 57/500249

péntek 8:0012:00

Gyógymasszázs
hétfő–csütörtök 8:0012:00 

13:0015:00 Időpont kérés a Reumatológia 
recepcióján

Igen fizioterapia@jaszberenykorhaz.hu 57/500249

péntek 8:0013:00

Gyógytorna hétfő–csütörtök 8:0012:00 
13:0015:00 Időpont egyeztetés és távkonzultáció a 

gyógytornásszal
Igen gyogytorna@jaszberenykorhaz.hu 57/500200/0124

péntek 8:0013:00
Altatóorvosi vizsgálat hétfő–péntek 13:0015:00  Pestiné Kovács Zsuzsanna Igen intenzív@jaszberenykorhaz.hu 57/500200/0342

Nephrológia Dr. Nagy Piroska kedd 8:0014:00 Időpont kérés a szakrendelésre 
telefonon a recepción Igen – 57/500200/0233

Radiológia
CT diagnosztika

hétfő–péntek 8:0014:00

Időpont egyeztetés telefonon a CT  
adminisztrációban rendelési időben Igen

rontgen@jaszberenykorhaz.hu 57/500224

Röntgen diagnosztika Időpont egyeztetés telefonon a Röntgen  
adminisztrációban rendelési időben

rontgen@jaszberenykorhaz.hu 57/500200/0125
Ultrahang diagnosztika rontgen@jaszberenykorhaz.hu 57/500200/0125

Rehabilitációs szakrendelés Dr. Fábián Ilona minden hónap 
második szerda 9:0011:00 Időpont kérés a szakrendelésre 

telefonon a recepción Igen rehabilitacio@jaszberenykorhaz.hu 57/500200/0133

Központi laboratórium hétfő–péntek 7:0011:00 HP 13:0014:30 Igen labor@jaszberenykorhaz.hu 57/500200/0138 
30/6401539

Ortopédia szakrendelés
Dr. Szabó Lehel szerda 9:0014:00 Időpont kérés a szakrendelésre telefo

non a RECEPCIÓN Igen ortopedia@jaszberenykorhaz.hu 57/500200/0105Dr. Fikri Alwan 2021.04.13., 04.15. 9:0014:00
Dr. Szabó Lehel 2021.04.14., 04.28. 9:0014:00

A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház járóbeteg szakrendelései
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Termelői méz
● propolisz 
● méhpempő

 06-30/483-07-90

Csomor Családi Méhészet
Jászberény, Sólyom u. 13.

 A hét minden napján lakásunkon
 is várjuk vásárlóinkat!

3 kg felett Ingyenes kIszállítás 
Jászberény területén!

Pályázati felhívás ingatlan értékesítésére 
lakóépület építése céljából

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

Magyar utcai telkek

  Hrsz. 
Terület 

(m2)
Megnevezés

Természetben 
elhelyezkedés

Pályázati 
induló ár 

(Ft) – Áfát 
tartalmazza

1. 3363/23 708 kivett beépítetlen 
terület

5100 Jászberény, 
Magyar utca 3. 7 400 000

2. 3363/24 673 kivett beépítetlen 
terület

5100 Jászberény, 
Magyar utca 5. 7 000 000

3. 3363/27 615 kivett beépítetlen 
terület

5100 Jászberény, 
Magyar utca 7. 6 400 000

4. 3363/28 557 kivett beépítetlen 
terület

5100 Jászberény, 
Magyar utca 9. 5 800 000

5. 3363/32 594 kivett beépítetlen 
terület

5100 Jászberény, 
Magyar utca 13. 6 200 000

6. 3363/34 591 kivett beépítetlen 
terület

5100 Jászberény, 
Magyar utca 4. 5 600 000

7. 3363/35 563 kivett beépítetlen 
terület

5100 Jászberény, 
Magyar utca 6. 5 300 000

8. 3363/36 560 kivett beépítetlen 
terület

5100 Jászberény, 
Magyar utca 8. 5 300 000

9. 3363/37 561 kivett beépítetlen 
terület

5100 Jászberény, 
Magyar utca 10. 5 300 000

10. 3363/38 563 kivett beépítetlen 
terület

5100 Jászberény, 
Magyar utca 12. 5 630 000

11. 3363/39 564 kivett beépítetlen 
terület

5100 Jászberény, 
Magyar utca 14. 5 300 000

12. 3363/40 563 kivett beépítetlen 
terület

5100 Jászberény, 
Magyar utca 16. 5 300 000

13. 3363/41 563 kivett beépítetlen 
terület

5100 Jászberény, 
Magyar utca 18. 5 300 000

14. 3363/42 563 kivett beépítetlen 
terület

5100 Jászberény, 
Magyar utca 20. 5 300 000

15. 3363/43 563 kivett beépítetlen 
terület

5100 Jászberény, 
Magyar utca 22. 5 300 000

16. 3363/44 612 kivett beépítetlen 
terület

5100 Jászberény, 
Magyar utca 24. 5 800 000

Az egyes ingatlanokra vonatkozó pályá
zati hirdetmények – melyek a pályázat 
részleteit tartalmazzák – megtekint
hetőek Jászberény Város honlapján  
(www.jaszbereny.hu) és a Jászberé
nyi Polgármesteri Hivatal hirdető
tábláján. A természetes személyek 
pályázaton való részvételét az önkor
mányzat pályázati adatlappal segíti. 
Természetes személyek kizárólag az 
önkormányzat által, erre a pályáza
ti célra kiadott Pályázati Adatlapon 

nyújthatják be (www.jaszbereny.hu  
honlapon elérhető) a pályázatot. A pá
lyázattal kapcsolatban bővebb felvilá
gosítás kérhető, természetes személyek 
esetén a pályázati adatlap beszerez
hető, illetve a pályázat benyújtható a 
Jászberényi Polgármesteri Hivatal Al
jegyzői Osztályán (5100 Jászberény, 
Lehel vezér tér 18. fsz. 2. iroda; tele
fon: 57/505799). A pályázat benyúj
tásának határideje: 2021. május 17.  
11 óra 30 perc.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Igazgatóság Jászberényi mérnöksége

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek: szakirányú szakmunkásképző 
iskola vagy szakirányú szakiskola vagy szakirányú OKJ bizonyítvány, szakmunkás-
képző iskola vagy szakiskola vagy OKJ bizonyítvány és „C” kategóriájú jogosítvány.

Önéletrajzok benyújtásának módja: 
• személyesen munkaidőben (H–P: 7:00–15:20) Jászberényi mérnökség: Rigó u. 3.
• elektronikusan: sarosi.norbert@kozut.hu e-mail címen

útüzemeltető szakmunkás
munkakörbe munkatársakat keres határozatlan időre.

Kiemelten védett régészeti lelőhelyet tekintett meg a városvezetés április 14-én 
Jászberény határában. Gulyás András Zoltán, a Jász Múzeum régészeti munkatársa 
elmondta, hogy Árpád-kori földvár emlékeit őrzi a halom. A valószínűleg a XIV. 
században elnéptelenedett, úgynevezett Várdombon késő- Árpád-kori fehérkerá-
mia-töredékeket, valamint egy III. András idejében vert dénárt is találtak a régészek.

A betiltott növényvédő szerekről
Egy növényvédő szer hatóanyag a ki
fejlesztése után, mire az forgalmazható, 
sok évnek kell eltelni. Számos esetben 
még ezek után is derülnek ki az alkal
mazást követően problémák és betilt
ják a növényvédő szert, mert bebizo
nyosodott a rákkeltő hatása. 

Ennek jó példája a DDT, miután 
egyértelművé vált, hogy rákot okoz, be 
kellett tiltani. Hazánk világviszony
latban is elsők között vonta vissza az 
engedély okiratát. Ezt a hatóanyagot 
még a déli sarkvidék pingvinjeiből is 
kimutatták, ahol sohasem használták 
a DDTt. 1965ben, a németeknél 
azonos megvizsgált tételek 7%ában, 
Angliában, 10%ban, nálunk pedig 
60%ban fordult elő DDT. Ez a ha
tóanyag könnyen felhalmozódik a 
zsírban és nehezen bomlik le. A DDT 
forgalomból való kivonása után húsz 
év múlva Jászberénybe visszaküldtek 
Jugoszláviából 25 guruló vagon búzát, 
mert a megengedettnél több volt ben
ne a DDT maradék. Illetékes helyről 
jött az utasítás, hogy a szállítmányokat 
át kell irányítani más országba, ahol ez 

még megfelel az előírásoknak. Hazánk
ban 25 évvel ezelőtt körülbelül 400 
növényvédő szer hatóanyag volt enge
délyezve, ennek többszöröse a gyártott 
készítmény. Az Európai Unió betiltatta 
ennek jelentős részét, volt olyan gyár, 
amelynek termékei 80 százalékát. Kö
zel 500 éve egy svájci tudós közlése óta 
tudott, hogy minden vegyi anyag lehet 
méreg, ami csak az alkalmazott meny
nyiségtől függ. Volt olyan növényvédő 
szer, amit a gyümölcsfák tél végi lemosó 
permetezésére használtak, ennek ható
anyaga korábban gyógyszer volt, mint 
fogyasztószer, ami fokozta a légzést és 
az anyagcserét. A gyógyító és a halálos 
anyag közt csekély volt a különbség és 
a sok haláleset miatt be kellett tiltani 
ezt a gyógyszert is. De Novendaként 
(sárga méreg) több ezerszeresét forgal
mazták, mint növényvédő szert. Évek 
múlva megszüntették a gyártását és a 
forgalmazását. Érdemes megemlíteni 
az ARZÉN esetét is, ami benne volt a 
gyógyszerkészítményekben, mint álta
lános erősítő, hizlaló és a vérszegény
ség elleni szer (forrás: dr. Isekutz Béla 

Gyógyszerrendelés). Több mint két
száz éve ismert, hogy erősen mérgező. 
Ez a hatóanyag nélkülözhetetlen volt, 
mint rovarölő szer a szőlő és gyümölcs
termesztésben. A Rajna menti exhu
málásosok során megállapították, hogy 
az elfogyasztott bor és csemegeszőlőből 
felhalmozódott arzénmérgezésben hal
tak meg emberek, ezért ezt a növény 
védőszert (Darzin) is be kellett tiltani. 
Egy nálunk is használt növényvédő szer 
volt a  TORMONA 100. Az erdőgaz
daságok használták az új telepítésék
ben a nem kívánt fafajok irtására, de 
kiderült következményeként, azok a 
nők, akik ezzel kapcsolatba kerültek 
végtaghiányos gyereket szültek. (Is
meretségi körömben is él fülkagyló 
nélküli felnőtt férfi.) A növényvédő 
szerek óriási mértékű felhasználását az 
egyre szaporodó népesség élelmiszer 
szükséglete indokolja. Szerencsére már 
egyre több az ember és környezetbarát 
vegyszer, aminek hatása nem mérgezé
sen alapszik.

Szegedi Szilveszter
növényvédő szakmérnök

Föld napja 2021
Létünk alapja az élővilág változatosságá
nak megőrzése – erre figyelmeztet a 31. 
magyar és az 51. világméretű Föld napja, 
melynek kiemelt témája maradt a bioló
giai sokféleség megőrzése is.

Az emberiség túlterjeszkedése agyon
nyomja a vadvilágot, túlfogyasztunk és 
túlterjeszkedünk, ezt jelzi évről évre a 
WWF Élő bolygó jelentése. Beavatkozá
sunk a természet egyensúlyába veszélyez
teti a vadonélők, köztük a beporzó rova
rok, növények létét. A biológiai sokféleség 
csökkenésének 60%áért étrendünk, az 
állatok takarmánya is felel.

Építs közösséget, zöldítsd környezete
det, ültess fát, termelj haszonnövényeket, 
komposztálj, éheztesd a kukát, szigetelj, 
közlekedj közösen, ne vásárolj csoma
goltat, élj műanyagok nélkül, válts kör
nyezetbarát szerekre, félkész, kész helyett 
egyél friss hazait, egyél kevesebb állati ere
detűt. Cselekedj Te is! A szemétszedés, a 
szelektív gyűjtés már nem elég...
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T-GRÁNIT Kft.

tóásó tIbor 
Jászfelsőszentgyörgy Fő út 25. 

Telefon: 30/214-6370

Egyedi elkészítésű síremlékek 
nagy szín- és formaválasztékban. 

Épületszobrászat, kandallók, 
lépcsők, kőkorlátok, kőcsobogók.

MINdeN, aMI Kőből KIvITelezheTő!

csoport

a ParTner SzigeTi KFT.
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

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

J á s z b e r é n y

5100 Jászberény 
Szelei út 9407 hRSz 

06 57 410-031 
06 30 488-6575 
06 30 337-2924 

e-mail: tuttibau@invitel.hu

tervezés, kivitelezés,  
kertépítés

Tel.: +36-30/3496-096
www.villtrend.hu

AUtoMAtA  
ÖnTÖzŐrenDSzereK

Megújul a Ferencesek tere
A Ferencesek tere megújításáról a leg-
illetékesebb személyt, Alvári Csabát, 
Jászberény főépítészét kérdeztük.

Szántai Tibor

– Jövőre lesz 550 éve, hogy a jászberényi 
Ferencesek templomát felszentelték, s 
ez az alkalom jó apropóként szolgál 
arra, hogy az egyébként már évek óta 
felújításra szolgáló területtel, a Feren
cesek terével foglalkozzunk – kezdte 
beszélgetésünket a főépítész.

A KRESZ-park nagyon közkedvelt 
volt a jászberényiek körében.
Ez így igaz, kiskoromban még én is ide
jártam kerékpározni, s a gyerekeim is 
szedtek ott virágot, amikor még jobb 
állapotban volt a park, mint manapság.

Mi volt a fő szempont a tér megújítá-
sának megtervezésekor?
Azt tűztük ki célul, hogy lehetőségeink 
ismeretében több lépcsőben újítsuk meg 
a parkot. Készítettem egy olyan vázlatot, 
amely tartalmazza azokat az elképzelése
ket, melyek mentén történik majd a Fe
rencesek tere felújítása. Első lépés lesz a 
növényzet megújítása, majd ezt követően 
a közlekedési felületek, a járdák kialakítá
sa. Azt a rendszert, melyen jelenleg még 
a KRESZpark maradványai látszanak, 
megszüntetjük. Egy olyan új rendszert 
alakítunk ki, melynek eredményeként 
a szokásos körmenet résztvevőinek már 
nem kell majd a Hatvani útra kimen
niük, hanem a parkon belül meg lehet 
rendezni ezt az eseményt. Ugyanakkor a 
terület játszó, pihenő és sportfunkcióját 
is biztosítani szeretnénk. Ezek még a jövő 
feladatai lesznek. Ami a jelen, az egyrészt 
a már említett közlekedési felületek kiala
kítása és a növényzet megújítása. 

Mikor lesznek már látható jelei a tér 
megújításának?
Az első lépések, a fakivágások hamaro
san megkezdődnek. Ez csak azokat a 

fákat érinti majd, amelyek ténylegesen 
elöregedtek. A fáknak is van egy élet
ciklusa és ennek ismeretében kell ezt a 
munkát végezni. A fakivágásokat faül
tetés követi, és ennek eredményeként 
kirajzolódik majd, hogy merre lesznek 
az új közlekedési útvonalak. Az a célunk 
ugyanis, hogy olyan járdarendszert ala
kítsunk ki, melyet fasorok szegélyeznek. 
Reményeink szerint, amikor megerő
södnek ezek a fák, akkor fantasztikus 
folyosót alkotnak majd a járdák felett. 

A téren több emlékmű is található. 
Ezekkel mi lesz?
A meglévő emlékművekhez nem nyú
lunk, minden marad a helyén. Ami fel
újításra szorul, az a jövőben megtörténik 
majd. Megközelítésüket természetesen 
biztosítjuk. A teret alapvetően négy rész

re osztanánk a járdákkal. Egyrészt lehe
tővé tennénk a tér körbejárását, másrészt 
átlószerűen a tér közepe és a templom is 
jól megközelíthető lesz. Hogy az emlí
tett négy térrész a későbbiekben milyen 
funkciót kap, az a jövőben dőlhet majd 
el. Mindenképpen szeretnénk játékle
hetőséget biztosítani a gyerekeknek, de 
sporteszközök telepítése is szóba jöhet. 

A tér mellet két idősek otthona is 
található. Ezt figyelembe vették-e a 
tervezés során?
Az idősotthonokból a tér megközelí
tése eddig is biztosított volt, s ez így 
marad a jövőben is. A tervezés során 
felmerült, hogy a négy térrész közül 
az egyikbe olyan sporteszközöket te
lepítünk, melyet az idősebbek hasz
nálhatnak majd. Ennek eldöntése is a 

„jövő zenéje” lesz. Most a legfontosabb, 
hogy a jövő évi évfordulóra a járdák 
megépüljenek és a növényzet megújul
jon. Már ez is több tízmillió forintos 
beruházás, s a folytatás attól is függ, 
hogy milyen ütemben állnak majd 
rendelkezésünkre további források el
képzeléseink megvalósítására.

Bódis Béla képviselő körzete a Feren
cesek tere. Több javaslatot, változta
tást szeretne eszközölni a megújuló 
térrel kapcsolatban, melyekhez a 
városlakók véleményét is várja. „Az 
erősítő sporteszközök elhelyezést 
ebben a parkban nem érzem odava
lónak. Egyébként is a közelben lévő 
Margit szigeten több sporteszköz is 
elérhető. Ami a park használatához 
még szorosan kapcsolódik és ennek a 
tervnek nem része, a templomba au

tóval érkezők részére kialakított par
kolóhelyek számának növelése, mivel 
jelenleg kevés a parkolóhely. Ezért ja
vasolni fogom a Szúnyogos utca ele
jén található párhuzamos parkolók 
helyett, ferde parkolók kialakítását. 
A területi lehetőség adott a ferde par
kolók kiépítésére, és ez a változtatás 
a Család és Gyermekjóléti Központ 
dolgozói számára is megoldást jelen
tene, mivel munkanapokon nagyon 
sok autó parkol az épületük előtt.”

Támogatás az oltópont dolgozóinak

A Fidesz frakció tagjai 200.000 Ft 
adományt juttattak el a Jászberényi 
Szent Erzsébet Kórház oltópontjain 
dolgozók számra. Az összeget jelké-
pesen április 16-án, péntek délután a 
helyszínen adták át dr. Csiki Zoltán 
kórházigazgatónak.

k.m.

Tamás Zoltán frakcióvezető emlékez
tetett, hogy már tavaly is felajánlották 
tiszteletdíjukat a frakció tagjai a kórház 
részére a Covid elleni küzdelem támo
gatására. Most hasonló a céljuk ezzel 
az adománnyal, amelyet terv szerint 
májusban megismételnek. Kiemelte, 
az önkormányzati ülések visszatértével 
sem fognak megfeledkezni a kórházról, 
hiszen mindazt az áldozatkész munkát, 
amelyet az itt dolgozók megtettek a jár
vány ideje alatt nem elég csupán anyagi 
eszközökkel támogatni, erkölcsi módon 
is megérdemlik az elismerést.

Dr. Csiki Zoltán az egészségügyi 
dolgozók nevében hálás szívvel mon

dott köszönetet mindazért a kórház 
érdekében tett összefogásért, amelyet a 
lakosságtól tapasztaltak az elmúlt hetek
ben. Maximálisan megsüvegelendő a fo
lyamatos támogatás, amelyben részesül 
az intézmény, így mindig számíthatnak 
az önkormányazt és a frakció segítségére. 
Bizalmát fejezte ki, hogy a járványban 
még hátralévő – remény szerint rövid – 
időben a kölcsönös segítség megmarad.

Dr. Szabó Tamás orvosigazgató he
lyettes kiemelte, a járvány folyamatában 
a hangsúly egyre inkább áttevődik az 
oltásokra. Azért is fontos ide csoportosí
tani az erőforrásokat, mert most már lát
szik, hogy a valódi védelem a vakcinák
ban van. A mai napon nyolc oltópontot 
működettek, heti viszonylatban ezres 
nagyságrendben oltják be a jászsági, sőt 
a Jászság határairól túlról érkező lakoso
kat is. Valamennyi segítség, ami eljutott 
az intézménybe nagy támogatást jelen
tett a dolgozóknak az anyagiakon túl ér
zelmileg, erkölcsileg is. Jelen alkalomból 
megköszönte frakciótársainak az elmúlt 
évi és a mostani támogatást.

Egymilliós játék a kórházért
A Coop online Kft. – a Co-op Star Zrt.  
cégcsoport tagjaként – 1 millió forint 
értékű vásárlási utalványt ajánlott fel 
a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház 
dolgozóinak.

A Fornetti Group dr. Novák Hunor 
gyermekorvos kezdeményezése nyomán 
adománygyűjtő kihívásjátékot indított. 
A felajánlásokkal támogathatjuk a ha
zai egészségügyi intézményeket és azok 
dolgozóit a járvány elleni küzdelemben, 
ezzel megköszönve orvosaink és ápoló
ink munkáját és éreztetve velük, hogy 
nincsenek egyedül. A kihívásjáték cél
ja, hogy minél hamarabb, minél több 1 
millió forintos felajánlás gyűljön össze 
a gazdasági élet szereplőitől a kórházak 
megsegítésére.

A Coop Star Zrt. a kihívást a For
netti Grouptól kapta. Dr. Rédei István 
elnökvezérigazgató közösségi oldalán 
közzétett videóban számolt be a fel
ajánlásról, és arról, hogy továbbította a 

kihívást Szegedi Sándornak, a Nagy
kunHús Kft. tulajdonos ügyvezetőjé
nek.

„Az elmúlt években, amikor játékra 
hívtak minket, mindig azt gondoltuk, 
hogy egy vidám, kellemes programban 
lesz részünk. Most azonban az élet játszik 
velünk furcsa játékot, egy elég nehéz já
tékot. Ezért is tiszteletreméltó dr. Novák 
Hunor gyermekgyógyász kezdeménye
zése, aki az egészségügyben helytálló, az 
egészségügyben dolgozók, intézmények 
támogatására hívja a vállalkozásokat és 
mindazokat, akik szeretnének segíteni a 
pandémia elleni harcban. A Coop Star 
Zrt. legújabb vállalkozása, a Coop On
line webáruház ezt a kihívást elfogadja. 
Ennek megfelelően a Jászberényi Szent 
Erzsébet Kórházat egymillió forinttal tá
mogatjuk. Bízunk benne, hogy ez a tá
mogatás ebben a városban is hozzájárul 
ahhoz, hogy mindenki megőrizhesse az 
egészségét, vagy aki éppen már fertőzött 
visszanyerhesse egészségét.”

A Coop Star Zrt. a kihívással egy
idejűleg két hétig a Jászberényi Szent 
Erzsébet Kórházban lévő oltópontokon 
dolgozóknak minden nap 10 kg pogá
csát, 100 almát és 40 üveg ásványvizet 
szállított. A támogatás értéke 350 000 
Ft volt.

A cég saját munkatársairól sem fe
ledkezett meg. Ebben a rendkívül nehéz 
időszakban helytállásuk elismeréseként a 
hálózatában dolgozók áprilisban 12 000 
Ft értékű vásárlási utalványt kapnak, ez
zel is megköszönve munkájukat.

Oltásra biztatnak 
A Fidesz frakció tagjai oltáspártiak, 
már mindannyian regisztráltak az 
oltásra, illetve megkapták a korona-
vírus elleni vakcinát. Meggyőződé-
sükről és tapasztalataikról az április 
16-i sajtótájékoztatón adtak hangot.

k.m.

Tamás Zoltán frakcióvezető elmondta, 
azzal, hogy beoltatta magát, elsősorban 
iskolaigazgatóként szeretne példát mu
tatni diákjainak, kollégáinak és a szü
lőknek. Idézte a virológusukat, akik azt 
mondják, az oltás életet menthet. Bódis 
Béla képviselő osztotta a fenti véleményt. 
Elmondta, hogy az első oltás felvétele
kor nagyon gördülékenyen, szervezet
ten történt az ellátás, amelyért ezúton is 
köszönetet mondott az egészségügyben 
dolgozóknak. Szatmári Anikó is túl van 
már az első vakcina beadatásán, amely, 
mint mondta, teljesen fájdalom és tü
netmentes volt. Kifejtette, az oltással 
gyermekeit, unokáit szeretné megóvni 
a fertőzéstől, amelynek felvételére min
denkit biztat. Nagy András mélységes 
háláját és elismerését fejezte ki a Covid 
osztályon dolgozóknak. „Szeretném még 
a dédunokáimat is látni, ezért beoltat
tam magam” – fogalmazott a képviselő. 

„Nagy köszönettel tartozom az egészség
ügyi dolgozóknak, hogy ilyen nehéz kö
rülmények között, mindent felvállalva te
szik a dolgukat. Mindenkit arra biztatok, 
hogy a védőoltást vegye fel, ne kerüljenek 
olyan helyzetbe, ami visszafordíthatatlan” 

– hangsúlyozta Bohárné Bathó Rozália 
képviselő asszony.
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Szabadon szárnyaló zene

A KultUdvar, Jász Hagyományőrző 
Közösségi Tér Tradíció Fúzió Folk 
XXI nagyszínpadi koncertek soro-
zatában április 10-én az Esszencia 
zenekar műsorán vehetett részt a kö-
zönség, a korlátozások miatt sajnos 
csak az online térben.

duka

Az Esszencia Produkció tagjai számára 
egyfajta misztikus hely a Víz utca, a 
Jászság Népi Együttes otthona, amely
hez szép emlékeik fűződnek, hiszen 
tizenévesen, zenei pályafutásuk kezde
tén többször jártak itt. Ez, – a nézők 
jelenlétét nélkülöző koncert esemény, 

– hangzatokkal, hangulatokkal kísért 
utazás volt a zene „tájegységei” között. 
A muzsika, amit hoztak, egy érdeke
sen megfogalmazott művészet, ahol 
többfajta zenei műfajt egy stílussá pró
báltak alakítani. Mindezt oly módon 
megjelenítve a dalokban, hogy ne úgy 
hasson a hallgatóságra „ezek itt most 
népzenét játszanak”, hanem, hogy igen 
van benne, de más hangzással egységbe 
formálva, ami valamit megmozgat az 

emberben. Így aztán könnyed termé
szetességgel létezett együtt jazz, klasz
szikus zene és népzene, különleges 
atmoszférát adva az Esszencia koncert
jének. Nagy zenei íveket, hangulatokat, 
érzelmeket raktak össze mely elgondol
kodtatott, kikapcsolt felszabadított.

Ebben nem kis szerepe volt Lakatos  
Róbertnek, aki klasszikus brácsán és 
hegedűn játszott, Balogh Kálmánnak, 
aki cimbalomjátékával bűvölte el a kö
zönséget. Kunos Tamásnak, aki a népi 
brácsát szólaltatta meg, Bognár András 
nagybőgősnek, Kováts Gergőnek, aki 
tenor és szopránszaxofonon játszott és 
nem utolsósorban az énekes pacsirtá
nak, Bognár Szilvinek.

Egy óra örömet, szórakozást nyúj
tott ezen az estén a zene szabadon szár
nyaló esszenciája.

Folytatás a hónap végén, (április 24
én) a KultUdvarban, Dresch Mihály 
kompozíciói lesznek hallhatók online. 
Május 10én, nagyszínpadi produkció
val érkezik a Bordó Sárkány, középkori 
világzenével, mely táncra perdítő erő
teljes dinamikai felfogásban szólal meg, 
reméljük közönség előtt.

A piac közösségi élete

A városi piacnak a vásárlói, kereske-
delmi forgatagán túl van egy, a láto-
gató számára intim élete is. Erről a 
titokról osztott meg gondolatokat 
a vásárcsarnok egyik örökös tagja, 
Katona Katalin.

kárpáti

Egyik péntek délelőtti piaci szemlém 
közben találkoztam Katikával, aki 
krumplihalmok és eladásra váró virá
gok között éppen a feketéjét kortyol
ta. A kávét padtársa, Gyuri hozta neki. 

„Látja, így megy ez itt a mi külön kis 
szigetünkön, a csarnokban. Egyikünk 
megkíván egy kávét, akkor hoz a szom
szédoknak is” – meséli a kedves kofa
asszony. – És az idő alatt, amíg a pult 
gazda nélkül marad ki vigyáz az árura, 
ki szolgálja ki a vevőket? – kérdezem. 

„Jaj, hát nálunk ez egyáltalán nem 
probléma! Mi itt majd egy tucatnyian 
úgy vagyunk egymással szinte, mint a 
családtagok. Figyelünk egymás holmi
jára, mint a sajátunkra. Ha vevő jön, és 
nincs itt a tulajdonos, kiszolgáljuk mi 
magunk. Még a kasszáját is kezeljük 

annyira megbízunk egymásban.”  – 
Nincs maguk között konkurenciaharc? 

„Eszünkbe sem jutna” – nevet Katika. 
„Sőt, akinek piac végén marad ki áruja 
megosztja a többiekkel. Minek vigyük 
haza? Inkább örüljön neki a szomszéd, 
minthogy kidobjuk!” – Úgy látszik a 
munkaközösségen túl ez már egy való
ságos baráti társaság. „Valóban nagyon 
jó a kapcsolat közöttünk. Én magam 
már nem a kereskedelem miatt vagyok 
itt, – azért nem nagyon érdemes, – ha
nem a társaságért. Nem csak itt, de a 
piac több szegmensében is kialakultak 
ilyen jó kisközösségek, mint a miénk. 
Jókat beszélgetünk, tréfálkozunk, ug
ratjuk egymást. Én vagyok itt a vénlány 
köztünk, amit sosem felejtenek el az 
orrom alá dörgölni. Én persze nevetek 
rajtuk és mindig visszavágok! Ne félje
tek minden napra jut nekem legény! – 
mondja kacagva Katika. 

Tudjuk, az élet a legjobb rendező, 
hiszen pontosan a beszélgetés végsza
vára lépett oda egy kalapos idős úr, 
aki évődve jegyezte meg, hogy „Kati
ka, de csinos ma délelőtt, milyen jó a 
frizurája!”

A kreatív boltról, amely immár 
hivatalosan is a Roomli nevet viseli, 
Gál-Dobos Beáta beszélt. A Déryné 
Rendezvényház földszintjén otthon
ra talált helyiségnek elkészült a belső 
kialakítása. A mostani találkozón a 
résztvevők szem és fültanúi lehettek a 
belső dizájn látványterveinek, az arcu
lati tervnek, amelyeket egy közös gon
dolkodás mentén Bartos Kinga és Sisa 
Balázs készítettek. A stílus alapja egy 
ma divatos ipari dizájn irányzat, amely 
előszeretettel használja a fát, a fé
met és a tégla is szerepel a felületi 
anyagok között. A tervek szerint 
indusztriál hatása és látványa lesz 
a környezetnek, amiben egyúttal 
meghatározó elem a Jászság ha
gyománya és történelmisége is. A 
jászsági szűcshímzésekből kivá
lasztott motívummal lesz kerek 
egész ez a modern, ugyanakkor 
a hagyományokat is magában 
foglaló megjelenése a Roomlinak 
és a hozzá kapcsolódó arculat
nak. A stílus ilyen formán reme
kül visszatükrözi azt a gondolatiságot, 
amelyet a kreatív pont megfogalmaz. 
Ennek értelmében A Roomli azokat a 
tárgyakat, alkotásokat vagy szolgálta
tást, amelyek akár már több éve létez
nek körülöttünk olyan formában kelti 
új életre, ami a mai ember számára 
könnyen és szívesen befogadható. A 
boltban és a hozzá kapcsolódó web

áruházban megjelenő termékek szelle
misége megpróbálja pozitív irányban 
átformálni a fogyasztók kulturális szo
kásait. A térkialakítás is többfunkciós. 
A vevő a vásárlás mellett, akár közös 
alkotásban, tanácsadásban, partneri 
kapcsolatok felkutatásában is részt ve
het. Workshopok, prezentációk, kisebb 
előadások megtartására, tárlatok, előa
dások  megrendezésére is alkalmas az 
összesen hetven négyzetméternyi tér. A 
bútorzat az éppen aktuális funkcióhoz 
igazítva mobilizálható lesz.

A kreatív ponthoz kapcsolódóan 
nem csupán tárgyak, de szolgáltatások 
is megjelennek. Az elképzelések szerint 
a Roomli tevékenységével bekapcsoló
dik a különböző városi programokba és 
saját fesztivált is létre fog hozni. Mind
emellett egy olyan partneri kapcsolatot 
kíván életre hívni a vevő és az alkotó 
között, amely esetleg kiterjed a Jászság 

egészére, önkormányzatokra, gazdasági 
szereplőkre. Az online tér egy országos, 
sőt nemzetközi kitekintésre is lehetősé
get nyújt.  

Elhangzott továbbá, hogy a keddi 
megbeszélésen az eddigi eredménye
ket foglalták össze. A bolthoz készült 
egy üzleti terv, ami áttekinti a célkö
zönséget, a tevékenységi kört, a mar
keting eszközöket, és természetesen a 
pénzügyi tervet. Leginkább ezekről és 
a készülő webáruházról tárgyaltak a 
megbeszélés résztvevői a várható be

szállítói kör felvázolása mellett. 
Ez utóbbinak már él egy konkrét 
folyamata, ugyanis a napokban 
megjelenő hirdetmény a Jászság
ban élő kreatív vállalkozásokat, 
alkotókat kéri fel a beszállítói 
körhöz való csatlakozásra. Re
gisztrációt követően májusban 
személyes tájékoztató keretében 
az érdeklődők megismerhetik a 
csatlakozás feltételeit. A továb
biakban termékportfólió alapján 
a bolt menedzsmentje előre fel
állított ismérvek alapján eldönti 

kik illenek bele a bolt koncepciójába. 
A bent maradók egy ingyenes képzé
sen vesznek részt, ahol vállalkozói és 
marketing ismereteket sajátíthatnak 
el. Ez a kör nem lezárt, perióduson
ként újabb jászsági csatlakozókat vár
nak majd az üzlethez, akik valamilyen 
egyedi ötlettől vezérelt, kis szériás ter
méket állítanak elő.  

  Folytatás az 1. oldalról  

  Folytatás az 1. oldalról  

Készül a Roomli, a kreatív pont

Sikeres elbírálás esetén a belső fes
tések, klímatisztítások, a mozigépek 
karbantartása, a vendégpult felújítása, 
és az art moziban kárpittisztítás való
sul meg.

A Stimulart projekt, – amelynek 
vezető partnere Jászberény –, célja a 
kulturális és kreatív gazdaság (CCI) 
fellendítése a kis és középvárosokban. 
A Roomli névre keresztelt kreatív pont 
az Interreg Közép Európai Program ál
tal támogatott Stimulart projekt pilot 
projektjeként alakul ki ez év folyamán.

A Roomli kreatív komplexum fel
adata, hogy a piacszerzésben és termé
keik értékesítésében támogassa a helyi 
kreatív ágazatban működő vállalko
zásokat, közös platformot biztosítson 
az alaptevékenységekhez és az együtt
működésekhez és mindezzel gazdagít
sa Jászberény és a Jászság gazdasági és 
kulturális, közösségi életét. Cél, hogy 
olyan vonzerő jöjjön létre, ami a város 
turisztikai értékei közé emelkedik.

A Roomli hiánypótló és újszerű 
kezdeményezésnek a városközpontban, 
a Déryné Rendezvényház földszintje 
ad helyet. Kialakításában figyelembe 
vették a bolt egyedi tartalmát és annak 
funkcióit. A bolt laptevékenységéből 
kettő a kreatív termék és szolgáltatás 
értékesítése köré épül. Egyrészt a he
lyi, másrészt az online termék és szol
gáltatásértékesítést fedi le. A további 
alaptevékenységek kevéssé bevétel 
orientáltak: ezek közül az egyik az al
kotói együttműködések feltételeinek 
biztosítását jelenti, míg a másik a kö
zösség és szemléletformáló, valamint 
szakmai akciók, rendezvények szerve
zését fedi le. 

A helyiség építési munkálatai a 
bejárati ajtó cseréjén kívül befejeződ
tek  március végén. Az eddigi munká
latokat a Jászkerület Nonprofit Kft. a 
Stimulart project későbbi utófinanszí
rozásával bruttó 5 millió Ft értékben 
kifizette. A héten árajánlatok érkezése, 
elbírálása történik a belső építészeti 
munkák elvégzéséhez. Folyamatosan 
zajlik a beszállítók kiválasztása, az üzle

ti terv elkészítése. Várható nyitás 2021. 
év szeptemberében várható.

A tavalyi évben a járványügyi kor
látozások miatt a Jászkerület bezárni 
kényszerült a Tourinform Irodát. A 
korlátozások feloldásával tervek szerint 
újraindítják az irodát a Déryné Ren
dezvényház földszintjén, a Roomlikre
atív pont mellett.

A fizikai teendők mellett a napi 
feladatok, az online programok, az 
adminisztratív feladatok ellátásában, 
a nyári táborok, színházak, koncertek 
előkészítése mellett nyújtanak segítsé
get a kollégák, ha kell akár hétvégén, 
ünnepnapon. Dukai Rita ügyvezető 
a Jászkürt Újságon keresztül is szeret
né köszönetét kifejezni helytállásukért, 
segítőkészségükért. Szintén jár az el
ismerés annak a néhány dolgozónak, 
aki önkéntes alapon vállalta a segítség

nyújtást orvosok melletti adminisztrá
ciós feladatok ellátásában a Jászberényi 
Szent Erzsébet Kórház oltópontjain 
történő regisztrációs munkában.

Egyelőre online folytatódnak a kul
turális programok. A Szer Nélkül a Tel
jes Életért pályázat keretében indult a 
Karanténban született pályázat, melyre 
több, mint négyszáz pályamű érkezett. 
A zsűrizés, jutalmazás a napokban zaj
lik. A Szer Nélkül pályázatzáró áprilisi 

elemei a következő programokat tar
talmazzák: Népi Tudástár képesség és 
készségfejlesztő online családi prog
ram, Vivicita családi futás, Obskurus 
városfelfedező családi program április 
hónapban, valamint képzőművészeti 
alkotónap. A januárban elindított Ka
rantén futás szintén nagy népszerűség
re tett szert.

Az online térben volt csak lehető
ség a családi matinék, valamint kéz
műves programok megrendezésére. A 
meghirdetett programok iránt nagy 
érdeklődést tapasztaltak a szervezők. A 
komolyzene területén is sikerült az on
line térben egy új szolgáltatással meg
jelenni Kiss Henriett zenetörténész 

„Jászsági Muzsikusok Évfordulói” cím
mel összeállított programsorozatával. A 
Déryné deszkáin program keretében a 
nyári színházi előadásokkal, valamint 

koncertekkel, táborokkal is igyekszik a 
Jászkerület a kulturális, közösségi életet 
fellendíteni. A nyitás idejének ismere
tében sajtótájékoztató keretében ter
veznek információt nyújtani a lakos
ság számára a tervezett programokról. 

„Kérem továbbra is kövessenek minket 
a Jászberényi Kulturális Programok 
Facebook oldalunkon!” – hívja fel a fi
gyelmet Dukai Rita ügyvezető asszony.

Fejlesztések és programok a Jászkerületnél
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Közérdekű telefonszámok
J.V.V. Nonprofit Zrt. 24 órás városüzemeltetési ügyelet: 06-57/411-933;  
Ebrendészeti telep: 06-20/506-0691; Magyar Közút hibabejelentő köz
ponti szám: 06-56/819-440; Gázszivárgás és üzemzavar bejelentése: 
06-80/300-300; Áramszolgáltató hibabejelentő: 06-80/38-39-40; Köz
világítás hibabejelentő munkaidőben: 06-57/505-769; Közvilágítás kar
bantartás 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: Ügyfélfo-
gadási idő: hétfőn, kedden 815, szerdán 1218 óra között. Elérhetősége
ink a vizcenter.hu ill. a trvzrt.hu honlapján találhatók.; Hulladékszállítás, 
szelektív hulladékgyűjtő szigetekkel kapcsolatos bejelentések: 06-57/411-933,  
06-57/411-643; Mezei Őrszolgálat: 06-30/335-1039; Közterületfel
ügyelet: 06-57/505-752; Hulladékdíj számlázás: 06-57/411-651; Hul 
ladékszállítás: 06-57/411-933, 06-57/411-643.

Egészségügyi ügyeletek

április 23. péntek
Szentháromság Patika
Jb. Lehel Vezér tér 14.
Tel.: 502635

április 24. szombat
Thököly Gyógyszertár
Jb. Thököly út 14.
Tel.: 405667

április 25. vasárnap
PatikaPlus (Tesco)
Jb. Tesco
Tel.: 506930

április 26. hétfő
Kossuth Gyógyszertár
Jb. Kossuth út 92.
Tel.: 411368

április 27. kedd
Mérleg Gyógyszertár
Jb. Bercsényi út. 10.
Tel:410834

április 28. szerda
PatikaPlus (Tesco)

április 29. csütörtök
Thököly Gyógyszertár

április 30. péntek
Thököly Gyógyszertár

május 1. szombat
Mérleg Gyógyszertár

május 2. vasárnap
Mérleg Gyógyszertár

május 3. hétfő
Szentháromság Patika

május 4. kedd
Kossuth Gyógyszertár

május 5. szerda
Mérleg Gyógyszertár

május 6. csütörtök
PatikaPlus (Tesco)

Gyógyszertárak Orvosi ügyelet 
Tisztelt Betegek! lég-
úti panaszokkal ren-
delkező/lázas betegek 
a személyes megjele-
nés helyett hívják a  
70/370-31-04-es tele-
fonszámot! Az ügyelet 
épületének ajtaja zárva 
van, kérjük, csengesse
nek! A szakszemélyzet 
a kikérdezést követően, 
ha nem észlel COVID 
gyanús tüneteket, be
engedi önöket a váróhe
lyiségbe, ahol szívesked
jenek az 1m távolságot 
megtartani. A szájmaszk 
használata kötelező. Ér
kezéskor és távozáskor 
kérjük, használják a vá
rókban kihelyezett kéz
fertőtlenítő szert. 

Jászberény város közéleti lapja
mb. főszerkesztő: Kárpáti Márta

Telefon: 0630/3346784, email: karpati.marta@vvzrt.hu

Munkatársak: Demeter Gábor, Szántai Tibor  |  Tördelés: Boommédia Kft.

Szerkesztőség: Jászberény, Bercsényi út 1/A. (Ifjúsági Ház), 
Email: berenyiujsag@gmail.com  |  Hirdetések: 0630/6511098

lakossági hirdetések felvétele a heti újságba hétfő 16 óráig.
A hirdetések képi- és szöveges tartalmáért a hirdető felelős!

Kiadó: Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. Felelős kiadó: Horgosi Zsolt vezérigazgató
Nyomda: TutiPeso Kft.  |  Terjesztés:TutiPeso Kft. Tel.: 0657/501480

Megjelenik kéthetente 11.500 példányban.

Tisztelt Olvasóink!

A Jászkürt Újság 
következő lapszáma 
május 6-án 
jelenik meg. 
Friss híreinket, cikkeinket a jku.hu  
weboldalon és a Berénycafé 
Facebook oldalunkon továbbra 
is megtalálják!

04. 23.  PénteK 15 °C  |  4 °C

04. 25.  vasárnaP 17 °C  |  3 °C

04. 27.  Kedd 14 °C  |  6 °C

04. 24. szOmbat 15 °C  |  1 °C

04. 26.  Hétfő 15 °C  |  4 °C

04. 28.  szerda 17 °C  |  8 °C

04. 22.  
csüTöRTök

Forrás: idokep.hu

19 °C | 4°C

Sporthírek: 
Szántai Tibor

Élre állt az NGS-
Union JASE
A férfi asztalitenisz NB III Dél-Al-
földi csoportjában szereplő NGS-
UNION JASE a 9. fordulóban hazai 
pályán győzte le az Eötvös Diák – Pe-
dagógus SE csapatát és több mérkő-
zést játszva egyelőre a tabella élén áll.

Az 50%os mérleggel álló Eötvös Di
ákPedagógus SE ellen hazai pályán 
esélyesként léptek asztalhoz a berényi 
csapat játékosai és érvényesítették is a 
papírformát. Fordított párosításban 
117re nyert az NGSUNION JASE, 
s a visszavágón is komoly ellenállást 
kellett legyőzni asztaliteniszezőinknek.

NGS-UNION JASE – Eötvös Di-
ák-Pedagógus SE 12-6

A jászberényi győzelmek: Börzsei–
Tóth páros, Győr Róbert (4), Börzsei 
Krisztián (3), Taksz József (2), Tóth 
Balázs (2).

A következő fordulóban, április 
24én megyei rangadót játszik az NGS
UNION JASE az Újszászi Városi Va
sutas SE ellen. Várhatóan ennek a ta
lálkozónak az eredményétől függ, hogy 
melyik együttes végez majd a második 
helyen a veretlen kiskunmajsaiak mö
gött. A találkozó külön érdekessége lesz, 
hogy az újszásziaknál szerepel a jászbe
rényi asztalitenisz legenda Bene László.

Bennmaradtak
Már napokkal ezelőtt befejeződött a 
bajnoki pontvadászat a női röplabda 
NB I 4-7. helyéért folyó rájátszásban, 
ám kérdéses volt, hogy melyik csapat 
végez a biztos bennmaradást jelentő 
6. és melyik az osztályozót jelentő 7. 
helyen.

A problémát pedig a Jászberénybe 
kisorsolt, de a pécsiek által betegség 
miatt lemondott Jászberény VT – 
PTEPEAC találkozó sorsa okozta. A 
szövetség versenybiztottsága az elma
radt találkozót 30val a mieink javá
ra írta, mert szerintük a pécsiek nem 
tudták a szabályzatban rögzített mó
don bizonyítani, hogy miért is maradt 
el a találkozó. A szövetség fellebbviteli 
bizottsága viszont azt a döntést hozta, 
hogy a mérkőzést le kell játszani.

Időközben azonban lejárt az a hatá
ridő, ameddig a nemzetközi szövetség 
előírása szerint a nemzeti bajnokságot 
be kellett fejezni (április 18.). Ezért 
maradt el a női bajnoki döntő is, me
lyet nem tudtak későbbre halasztani a 
békéscsabaiak megbetegedése miatt. 
Így a Nyíregyháza játék nélkül szerez
te meg velük szemben a bajnoki címet. 
Amint azt Deme Gábortól, a Jászbe
rény VT vezetőedzőjétől megtudtuk, 
ők május 8án így is hajlandók lettek 
volna pótolni az elmaradt találkozót. 
Azután lapzártánk előtt Deme Gábor 
arról tájékoztatta szerkesztőségünket, 
hogy megszületett a végső döntés: a 
találkozót le nem játszottnak tekintik, 
s azt nem is kell megrendezni. Így en
nek a mérkőzésnek az eredménye nem 
s szerepelhet a tabellában, amegy e ta
lálkozó nélkül immár végleges. 

Azaz, a Jászberény VT végzett az NB 
Ies bajnokság 6. helyén, s így biztossá 
vált, hogy a fiatal gárda a 2021/2022
es kiírásában is az NB Iben szerepelhet. 
A pécsieknek pedig marad az osztályo
zó, hogy ugyanezt elérjék.

A női röplabda NB I 4-7. helyért 
folyó rájátszás végeredménye:
4. Budaörsi DSE  (180) 18
5. DSZCEötvös DSE (1210) 11
6. Jászberény VT (413) 3
7. PTEPEAC (415) 1

Kevés esély maradt

Már csak matematikai az esély, hogy 
az NB I A-csoportjában marad az al-
sóházi rájátszást követően is a Jászbe-
rényi KSE. Az együttes mindhárom, 
eddigi, alsóházi mérkőzését elveszítet-
te, míg a nagy vetélytárs Zalaegerszeg 
három győzelmet könyvelhetett el. Így 
a mieink már csak akkor maradhat-
nának az első osztályban, ha minden 
hátralévő mérkőzésüket megnyerik és 
a ZTE minden mérkőzését elveszíti.

A kaposvári vereséget követően az al
sóházi rájátszás második fordulójában 
Kecskeméten lépett pályára a JKSE 
csapata. A házigazdák az alapszakasz 
utolsó fordulójában 14 ponttal nyertek 
Jászberényben, így most is ők számí
tottak esélyesebbnek. Az első félidőben 
rendre a mieinknél volt az előny, ám a 
második negyed hajrájában fordítottak 
a házigazdák és egyetlen ponttal ők ve
zettek a nagyszünetben (4241). Hogy 
mi történt a csapatokkal a pihenőben 
nem tudni, de míg a haziak felpörögtek, 
addig a mieink szétestek a folytatásban. 
Ennek pedig egy 22 pontos vereség lett 
a vége. Ráadásul Williams megsérült, 
Coleman pedig sportszerűtlen viselke
dése miatt a kiállítás sorsára jutott.

Duna Aszfalt-DTKH-Kecskemét 
– Jászberényi KSE 87-65

A legjobb jászberényi pontszerzők: 
Coleman 25, Primorac 12, Garrett 10, 
Brbaklics 10

A következő játéknapon, április 
17én a PVSKVEOLIA volt a vendég 
a Bercsényi Játékcsarnokban. Míg a 
pécsiek teljes csapattal érkeztek, ad
dig nálunk csak 8 játékos állt Patai 
Benjamin vezetőedző rendelkezésére. 
Williams és Coleman nélkül nem volt 
esélye  győzelemre csapatunknak, a 
végig fegyelmezetten, koncentráltan 
és jobban játszó pécsiek ellen. A talál
kozó sorsa már az első félidőben eldőlt, 
hiszen 4929re vezettek a vendégek. 
A különbség a harmadik negyedben 
nem változott, míg a negyedikben to
vább nőtt. Végül 9872re nyertek a 
vendégek.

Jászberényi KSE – PVSK-VEO-
lIA 98-72

A legjobb jászberényi pontszerzők: 
Garrett 17, Primorac 17, Brbaklics 17

Lapzártánkat követően, szerda este a 
Zalakerámia ZTE KK csapatát fogadta 
a JKSE. Ezen a találkozón, ha nyernek 
a vendégek, már el is dőlt a mieink sor
sa. Április 24én Oroszlányban lépnek 
pályára kosarasaink, majd április 28án 
a Kaposvárt fogadják. Május 1jén a 
Kecskemét csapata szerepel majd a Ber
csényi úti játékcsarnokban. 

Három mérkőzés, három pont

A labdarúgó NB III Keleti-csoport-
jában szereplő Jászberényi FC az el-
múlt másfél hét alatt három bajnoki 
mérkőzést is játszott. A megszerezhető 
kilenc pontból csak három került Jász-
berénybe, de a harmadik helyét így is 
tartja az együttes.

A bajnokság 28. fordulójában az utolsó 
helyezett Mezőkövesd Zsóry II. csapata 
vendégeskedett a jászberényi Városi Sta
dionban. A találkozó egyértelmű esélyese 
a JFC volt, ám csak nehezen sikerült a 
3 pontot bezsebelnie Németh Gyula ala
kulatának. A győztes gólt a 14. percben 
Pálinkás Gergő szerezte.

Jászberényi FC – Mezőkövesd 
Zsóry II 1-0

A hétközi 29. fordulóban csoport
rangadót játszott a JFC az előtte álló 
BVSCZugló otthonában. A kiegyen
lített játékot hozó találkozón egyetlen 
gól döntött, melyet a hazaiak szereztek, 
s így meg is nyerték a mérkőzést. Ezzel 
megerősítette második helyét előttünk a 
fővárosi gárda.

BVSC-Zugló – Jászberényi FC 1-0

A 30 fordulóban hazai pályán a 
Sényő együttesét fogadták labdarúgóink. 
Az ősszel 22es döntetlennel ért véget a 
két együttes találkozója. A középmezőny 
élén álló vendégek a 15. percben szerez
tek vezetést, melyet Lőrincz Attila még 
az első félidőben kiegyenlített. A talál
kozó sorsa a 86. percben dőlt el, amikor 
ismét vezetést szerzett a sényői csapat, s 
erre a mieink már nem tudtak válaszolni. 

Jászberényi FC – Sényő-CARNI-
FEX FC 1-2

Szerencsére a dobogó harmadik foká
ért folyó versenyben lévő vetélytársaink 
sem remekeltek az elmúlt három fordu
lóban, így a negyedik Egerrel szemben 
7, az ötödik Balassagyarmattal szemben 
8, a hatodik Füzesgyarmattal szemben 
pedig 9 pont a JFC előnye nyolc fordu
lóval a bajnokság zárása előtt. A tabellán 
a Tiszakécskei LC az első 74 ponttal, a 
BVSCZugló a második 64 ponttal, míg 
a JFC 60 ponttal a harmadik.

A bajnokság 31. fordulójában, áp
rilis 25én Putnokon lép pályára a JFC, 
majd május 4én a putnokiakat fogadja 
az együttes.
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