Jubileumi események

Összeállításunkban városunk szépkorú
lakójának köszöntéséről, és nosztalgikus
érettségi találkozókról olvashatnak.
Cikkek a 4. oldalon

Jampecok a színpadon

A Hotel Menthol musical jóvoltából
igazi rock & roll hangulat kerítette
hatalmába a Szabadtérit július 6-án.
Tudósítás a 7. oldalon

Nem pihennek a focisták

Labdarúgóink izgalmas szezont zártak.
A kicsik Ausztriában jártak, a nagyok
pedig az őszi idényre készülnek.
Futball hírek a 8. oldalon

Jászkürt
Új folyam 8. év 28. szám (XXXI./28.)
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Tiszteld az orvost!

Jászberény város lapja

Ösztöndíj orvoshallgatóknak
Július első szerdáján tartotta soros
nyílt ülését Jászberény város képviselőtestülete. Az ülésen többek között a hitelfelvétel módjáról, orvostanhallgatók
ösztöndíjáról döntöttek. Tudósításunk
kivételesen két részletben, mostani és
következő számunkban olvasható.
munkatársunktól
A 11 jelenlévő képviselővel határozatképes tanácskozást a polgármester
sürgősségi indítványának napirendre tűzése nyitotta. A javaslat az önkormányzati infrastruktúra fejlesztését biztosító
hitelfelvételről szóló márciusi határozat
módosítását célozta. A sürgősségi tárgyalás oka az önkormányzati érdeksérelem elkerülése volt. A testület három
nem és egy tartózkodás mellett napirendre tűzte az indítványt, viszont Balog
Donát javaslatára a nagyvisnyói táborról
szóló pontot levették a napirendről.
A sürgősségi indítvánnyal kapcsolatban Szabó Tamás szóbeli kiegészítést

Semmelweis Ignác születésének évfordulóján köszöntjük az egészségügyben dolgozókat, mindazokat,
akik hivatásukkal cselekszenek mások egészségéért. Július 3-án, szerdán
a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház
ebédlőjében rendezett ünnepségen a
Jászság és fővárosa is kifejezte háláját
a kórház dolgozóinak.
Szabó Lilla
Sinkó-Káli Róbert, a kórház igazgatója köszöntötte a megjelent kollégákat,
valamint a város vezetőségét, élén Szabó Tamás polgármesterrel és Szatmári

Antalné alpolgármester asszonnyal. Beszédében kiemelte Semmelweis Ignác
magyar orvos világhírű felismerését,
mellyel az anyák megmentőjévé vált.
Munkássága a mai orvostársadalom
előtt is példaként szolgál, ezért 1992 óta
minden évben megemlékeznek az idén
201 évvel ezelőtt született magyar orvosról. Pócs János országgyűlési képviselő
nemcsak Semmelweis Ignácról osztotta
meg gondolatait, hanem azokról is, akik
követték példáját az egészség szolgálatában. Gondolatait egy másodkanonizált
írás sorai szőtték át, melyben az orvosok áldozatos munkájáról tesznek megemlékezést – Tiszteld az orvost, mert jó

Összefogás a szenvedélybetegekért
Közel 97 millió forintos támogatást
nyert Jászberény Városi Önkormányzata a „Szer nélkül a teljes életért”
című prevenciós program megvalósítására. A projekt első szakmai konferenciáját június 26-án, szerdán tartották a Déryné Rendezvényházban.
szabó
A díszteremben összegyűlt pedagógusokat, védőnőket, szakmabelieket
és a megjelent érdeklődőket Szatmá-

ri Antalné alpolgármester asszony, a
projekt szakmai vezetője üdvözölte. A
konferenciát Sas Dániel zongorajátéka
nyitotta meg, mellyel emelkedett hangulatot idézett elő az azt követő ünnepi rajzpályázat díjátadó perceinek. A
„SZER-nélkül, élj szer-telenül” című
rajzpályázat a Jászberényi Rendőr-főkapitányság, a Jászsági Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum, a Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat összefogásában valósult meg.
folytatás a 5. oldalon 

tett. Nyomatékosította, hogy a már több
alkalommal megtárgyalt és négymilliárdos kerethatárig a kormány által is jóváhagyott, az önkormányzat részéről több
döntésben is elfogadott hitelfelvételről
kell ismét tárgyalni a testületnek. A hitelfelvétel módja kétirányú módosítást tesz
szükségessé. Egyrészről a négymilliárdos
keretösszeg részösszegeinek meghatározását kell módosítani az időközben
átalakult igények szerint. Mivel már láthatóak a fejlesztések számszerű kimenetelei, most érkezett el az idő oda, hogy a
a testület véglegesítse a rész számokat.
Másrészről a lehívás ütemezését kell módosítani. A már első ütemben lehívott
egymilliárdból 300 milliót használtak fel
eddig, és év végéig fel fogják használni a
maradék 700 milliót is. A folyamatban
lévő projektek előre jelzik, hogy mintegy
tíz-tizenöt százalékkal túl fogják lépni az
előzőleg meghatározott összeget. A határozat arról szól, hogy a maradék három
milliárdról is legyen egy elvi szerződés.
folytatás a 2. oldalon 

szolgálatot tesz, meg hát az orvos is Isten
teremtménye… De hívd az orvost is, az
Úr alkotta őt is, ő se hiányozzék, mert rá
is szükség van. Van, amikor az ő kezében
van az egészség, mert hiszen ő is könyörög az Úrhoz, hogy munkája nyomán javulás álljon be, s adjon gyógyulást az élet
javára – hangzott Sirák fia könyvéből.
Fontos szolgálatot tesznek az orvosok, mellyel képesek hetekkel, hónapokkal, évekkel meghosszabbítani
a betegek életét. Pócs János erről tett
említést édesanyja betegsége kapcsán,
akivel még nyolc hónapot tölthetett
együtt nekik köszönhetően.
folytatás a 3. oldalon 

Táncosok élete
A Jászság Népi Együttes ismét büszkélkedhet. A fiatalok versenyt nyertek,
a felnőttek pedig rangos nemzetközi
fesztiválra kaptak meghívást, amelynek a jövő héten eleget is tesznek.
k. m.
Szűcs Gábor, az együttes művészeti vezetője számolt be lapunknak az örömteli
eseményekről. Tájékoztatott, hogy a múlt
hétvégén Szegeden megrendezett Martin
György Országos Ifjúsági Néptáncversenyen a Viganó Ifjúsági Táncegyüttes
első helyezést ért el. Az alkalomra két
új koreográfia készült. Fundák Kristóf és
felesége, Lili bodrogközi táncokat, míg
a Szűcs házaspár örödöngösfüzesi koreográfiát tanított be a gyerekeknek. Az alkotásokat a Csángó Fesztivál alkalmával
a berényi közönség is megtekintheti. A
szép eredmények okot adnak a reményre,
hogy beválogatják a csoportot az Ifjúsági
néptáncantológiára is, ahol az év legjobb
produkciói mutatkozhatnak be.
A másik nagyszerű hír, hogy július
17-én a Jászság Népi Együttes Makaóba utazik a nemzetközi néptáncfesztivál
meghívottjaként. A Hong-Kongi magyar
nagykövetség kérésére tölthet tíz napot az
együttes 25 tagja a rendezvényen.

Gazdaságosabb a megújuló energia
Fókuszban az energia címmel rendeztek konferenciát az Aranysas Rendezvényházban június 26-án, melyen a
vállalatok és önkormányzatok által
igénybe vehető energetikai pályázati
lehetőségek szolgáltak téma gyanánt.
Az eseményt dr. Vitályos Eszter európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős
államtitkár is megtisztelte jelenlétével.
Kazsimér Nóra
A rendezvény illusztris meghívottjait, pontosabban a Jászság legnagyobb
vállalkozóit, a gazdasági egységek vezetőit és a polgármestereket Pócs János
országgyűlési képviselő köszöntötte.
Beszédét a hála gondolataival kezdte az elmúlt években nyújtott kiváló
teljesítményt illetően, hiszen – mint
megfogalmazta –, a Jászság gazdasági
erejének alapját a térség egységeinek
eredményes, színvonalas munkája adja.
„Amikor a miniszterelnök úrral tárgyalok és elmondom az éppen aktuális, de
mindig kiemelkedő adatokat, akkor
hozzáteszem, hogy a Jászság már tett
az asztalra, okunk és jogunk van kérni.
Higgyék el, az önök munkája, az önök
eredményei a jászsági lobbit nagyon
nagy mértékben erősítik.” – méltatta

a széksorokban ülők produktivitását,
akik nélkül nem járulhatna kellő magabiztossággal az ország vezetője elé.
A jászsági régió kiemelkedően teljesített a gazdasági válság idején, munkahelyeink megmaradtak, a vállalkozások
szilárd lábakon álltak, és azóta is folyamatos fejlődést mutatnak.
folytatás a 3. oldalon 

2. oldal

Önkormányzat

www.jku.hu
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Meghívó körzetbejárásra és Ösztöndíj orvoshallgatóknak
lakossági fórumra
Tisztelettel tájékoztatom a 9. számú
választókerület lakóit, hogy július
23-án, kedden délután a választókerületben körzetbejárást és lakossági
fórumot tartok.
Találkozás: 17 órakor a Temető
utca és Álmos utca kereszteződésében.
A tervezett gyalogos útvonal: Temető utca – Álmos utca – Damjanich
utca – Kossuth utca – Szarvas utca –
Pesti utca – Széchenyi tér – Hegedűs
utca és Pesti utca sarok – Kőkép utca
és Pesti utca sarok – Béla utca – Vörösmarty utca és Fuvaros utca kereszteződés – Tankonyha.
A lakossági fórum 18 órától kezdődik a Klapka György iskola tankonyhájában (volt Kossuth Iskola) a
Kossuth Lajos utca 59.
Meghívott vendégek: Szabó Tamás
polgármester, Hajnal-Nagy Gábor alpolgármester, Szatmári Antalné alpolgármester, Tamás Zoltán Városfejlesztési bizottság elnöke, Ferencvári Csaba
Városüzemeltetési bizottság elnöke,
Balog Donát Gazdasági és Tulajdonosi
bizottság elnöke, Nagy András Humán
Erőforrás bizottság elnöke, Hegyi István
Városfejlesztési irodavezető, Lányi László Városüzemeltetési irodavezető, Alvári

Csaba főépítész, a JVV Nonprofit Zrt.től Horgosi Zsolt vezérigazgató, Tóth
Endre ágazatvezető, Csiszér Géza ágazatvezető, önkormányzati képviselők.
Kérem tiszteljenek meg jelenlétükkel a
körzetbejáráson és a lakossági fórumon!

Bohárné Bathó Rozália
önkormányzati képviselő
9-es számú választókerület.
E-mail: boharne.batho@gmail.com
Tel.: 06-30/353-1833, 06-20/211-7788

Helyi értékvédelmi pályázat
Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelemről szóló, önkormányzati
rendelet alapján pályázatot hirdet a
szabályozási terv szerinti műemléki
környezetben lévő, továbbá a védett
épületek, építmények és épületrészek,
valamint természeti értékek megfelelő
színvonalon tartásának támogatására.
A pályázat általános feltételei:
a. A támogatás pályázat útján igényelhető. Pályázatot olyan természetes
személy és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személy és
jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet (a továbbiakban: szervezet)
nyújthat be vagy akinek az épület,
épületrész, építmény a tulajdonában, jogszerű használatában van. Pályázni csak a Szabályozási Terv szerinti műemléki környezetben lévő,
továbbá az épített és a természeti
környezet értékeinek helyi védelmé-

ről szóló 18/2017. (IX. 14.) számú
rendelet 1. és 2. sz. mellékletében
szereplő épületekkel, építményekkel
és természeti értékekkel lehet. (A
rendelet a www.jaszbereny.hu honlap „Önkormányzat – Rendeletek”
alportálján olvasható, letölthető.)
b. A pályázatokat a Jászberény Városi
Önkormányzat Képviselő-testülete
Városüzemeltetési Bizottságának címezve, a Jászberényi Polgármesteri
Hivatal főépítészénél kell benyújtani (5100 Jászberény, Lehel vezér tér
18.) zárt borítékban. A borítékon
kérjük feltüntetni: „Helyi értékvédelmi pályázat”.
A benyújtás határideje:
2019. augusztus 12.
c. A pályázat részletes kiírása megtalálható a Polgármesteri Hivatal (5100
Jászberény, Lehel vezér tér 18.) hirdetőtábláján és a város honlapján
(www.jaszbereny.hu).
Szabó Tamás polgármester

Felhívás tüdőszűrő vizsgálatra
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a kötelező egészségbiztosítás keretében
igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló
egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló
51/1997. (XII. 18.) NM rendelet alapján

Jászberényben 2019. július 8-tól 2019.
augusztus 15-ig tüdőszűrés lesz.

 folytatás az 1. oldalról
Az egymilliárd feletti összeget nagy
valószínűség szerint le fogják hívni, mert
erre szükség van.
Az anyaggal kapcsolatban Balogh
Béla érdeklődött; milyen paraméterekkel
jár az újabb szerződéskötés. Szabó Tamás
tájékoztatott, hogy a bank kérte az eljárás
ilyen formájú lefolytatását. A keretösszegből két plusz egy évig különösebb költségek nélkül bármekkora lehívható rész
rendelkezésre fog állni. A hitel törlesztését egy évben kétszer kell elvégezni. Az
első befizetés dátuma jövő év márciusa.
A továbbiakban ismét Balogh Béla kért
szót, aki kifejtette, hogy az infrastruktúra fejlesztésen belül az út és a csapadékvíz fejlesztésekből kerül át 600 millió az
önerő szektorba. Két intézmény között
is történt átcsoportosítás, 70 millió forint átkerült az eltérő iskolától a Klapka
iskola javára. A polgármester hozzátette
az átcsoportosítást indokolja, hogy több
TOP-os pályázat is infrastruktúrafejlesztést támogat. Az iskolák fejlesztése is indokolttá tette az átcsoportosítást, ugyanis
a KLIKK-től és a kormányzattól határozott ígéret érkezett támogatásokról a fogyatékossággal foglalkozó intézmények
számára. Tamás Zoltán beszámolt számos
már megvalósult fejlesztésről és előrevetítette a célokat, amelyek a hitel nélkül
nem valósulhatnának meg. Az előterjesztést kilenc igen, három nem mellett
elfogadták a városatyák.
A továbbiakban Balogh Béla a közelmúltban bevezetett hivatali ügymenetet
támogató ASP rendszer hiányosságaira
hívta fel a figyelmet. A következőkben
Bobák Zsolt adott hangot kifogásának,
amelyben arról kérdezett, mi az oka,
hogy nem kapott meghívót a bizottsági
ülésre. Ferencvári Csaba elmondta, hogy
technikai problémák miatt nem ment ki
a meghívó, ugyanakkor egyéb módokon
lehetőség volt tájékozódni a bizottsági
ülés időpontjáról, ahogy a többi képviselő meg is tette ezt.
A Jász Múzeum szakmai beszámolóját az igazgató asszony egészítette ki néhány gondolattal. Szóban is megerősítette, hogy az intézmény 2018-ban sikeres
évet zárt, amelynek egyik legmeghatározóbb eredménye, hogy az önkormányzat
segítségével végre megoldódott a több évtizede húzódó raktározási probléma. Hamarosan elkészül a Szent Imre úti raktár,
illetve a múzeum udvarán a látványtár. A

Megtört szívvel tudatjuk, hogy

Molnár Imre
Árpád
2019. június 27-én elhunyt.
A búcsúztatás
július 11-én, csütörtökön,
a Szent Imre temetőben lesz.
Gyászoló lánya és fia

Ezen az időszakon belül a szűrés ideje:

hétfőn és szerdán 12-17 óráig, kedden, csütörtökön és pénteken 8-13 óráig.
Utolsó szűrés napján, 2019. augusztus 15. csütörtökön 8-12 óráig.

A szűrés helye:

Emlékezés

Jászsági Általános Iskola Székely Mihály Általános Iskolai Tagintézmény
Jászberény, Lehel vezér tér 6. (Bejárat a Galamb utca felől.)

Kérem, hogy egészsége, a tüdőbetegségek, illetve a szív- és
érrendszeri betegségek megelőzése, korai felismerése érdekében
a szűrővizsgálaton szíveskedjék megjelenni.
Jászberény, 2019. június 6.

Dr. Gottdiener Lajos jegyző

a munkatársaknak és az önkormányzatnak, amit az intézmény 145. születésnapjára kapott. Nagy András dicsérettel illette
a színvonalas beszámolót. Kiemelte a 45
múzeumi önkéntes munkáját, a számos
elismerésre méltó rendezvényt, a széles és
értékes kapcsolati tőkét, amellyel a múzeum rendelkezik.
A következőkben a Szent Ferenc
Egyesített Szociális Intézmény beszámolóját fogadták el. Az előterjesztés részletesen kitér a szakmai munkára, aminek
a sikerét az ülés időszakában éppen zajló
színházi rendezvényen való kiváló szereplés is alátámasztotta.
A következő előterjesztés nyomán orvostanhallgatók ösztöndíjáról döntöttek.
Az előterjesztés másodjára került a testület elé, ugyanis az első változatot átdolgozásra javasolta a polgármester. A javaslat
kidolgozására szakmai munkacsoport
alakult, akik munkájuk során megvizs-

a jászberényi lakosok háziorvosi és házi
gyermekorvosi alapellátásának folyamatos biztosítása érdekében az egészségügyi
felsőfokú szakirányú szakképzési rendszer
keretében nappali tagozaton általános
orvos szakon tanulmányokat folytató
hallgatók számára ösztöndíjat alapít.
Ösztöndíj támogatásban azok a hallgatók részesülhetnek, akik egészségügyi
felsőfokú szakirányú szakképzési rendszer
keretében felvételt nyertek általános orvos szakra, hallgatói jogviszonyukat igazolják, és vállalják az ösztöndíj szerződés
megkötését. Az ösztöndíj évente két hallgató számára állapítható meg. Mértéke
az első négy tanulmányi félévben a mindenkori garantált bérminimum 30%-a,
az ötödik félévtől a mindenkori garantált
bérminimum 60%-a. A benyújtott pályázatokról a Humán Erőforrás Bizottság javaslata alapján a képviselő-testület
dönt. (Folytatás következő számunkban)

Szirénapróba
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 234/2011. (XI.10.) Kormányrendelet alapján a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az
állampolgárok biztonságának növelése céljából meghatározta a Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területéhez tartozó
településeken a motoros és elektronikus szirénák működőképességének,
valamint riasztóképességének ellenőrzését, továbbá a műszaki állapotának felmérését. Az ellenőrzés során az ellenőrzést végrehajtó hangos
próbával győződik meg az eszköz működőképességéről.

Jászberény Városban az ellenőrzés időpontja: 2019. július 18.
Szabó Tamás Jászberény Város Polgármestere

Jászberény Városi Önkormányzat
pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati
tulajdonú ingatlan értékesítésére:
A pályázat tárgya:
• helyrajzi száma: jászfelsőszentgyörgyi
127
• címe: 5111 Jászfelsőszentgyörgy,
Temető utca 18.
• megnevezése: lakóház, udvar,
gazdasági épület
• területe: 571 m2
(felépítmény: 37 m2)
• komfortfokozat: komfort nélküli
• helyiség száma:
1 szoba, konyha, kamra
• az ingatlan állapotára vonatkozó tájékoztatás: az épület becsült építési
éve 1940. A lakóháznak alapja nincs.
Felmenő falazata vályog falazat, a födém fagerendás. Tetőszerkezete fa

fedélszék, nyeregtető, héjalása cserépfedés. Kívülről a lakóház vakolt,
kőporozott. A falak belül festettek. A
nyílászárók fa szerkezetűek, kétrétegű
üvegezéssel. A szoba padlója hajópadló, a többi helyiségben cementlap van.
Fűtése hagyományos módon kályhával. Az ingatlan villany és víz közművekkel ellátott, szennyvízcsonk van
a telken. A konyhában hidegvíz van.
• Az ingatlan a helyszínen megtekinthető, előzetes telefonos egyeztetést
követően (Jászberényi Vagyonkezelő
és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. ingatlankezelő: Kovács Károlyné - Tel:
57/411-618/2 mellék).

Jászberény Városi Önkormányzat
pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati
tulajdonú lakás bérbeadására:

Kérem, a társadalombiztosítási igazolványát (TAJ kártya), személyazonosító igazolványát és lakcím kártyáját a szűrésre vigye magával!
Felhívom szíves figyelmét, hogy a szűrés a 40. életévüket betöltött
személyeknek térítésmentes, ajánlott a dohányzó személyek részére!
A 40 év alatti lakosoknak a vizsgálat térítésköteles, továbbá a szűréshez
szükséges a foglalkozás egészségügyi szakorvos által kiállított beutaló
is. Kiskorú személy vizsgálatára szülői beleegyező nyilatkozat alapján kerülhet
sor. A szűrés díját (1.700 Ft) postai csekken kell befizetni. A csekk kiadására
beutaló alapján kerül sor. A vizsgálatra vonatkozó részletes tájékoztatást a
szűrés helyén kapja meg.

fejlesztések nyomán a múzeum hatalmas
gyűjteményi anyaga végre méltó elhelyezést kap. Mindezért köszönetet mondott

gálták hasonló jellegű települések ösztöndíjprogramjait, felvették a kapcsolatot
különböző egyetemekkel, majd ennek
nyomán megalkották az előterjesztést.
Ennek értelmében a képviselő-testület

Cserni Pálné
szül.: Román Ibolya

halálának 1. évfordulójára.
Fájdalommal, de soha nem múló szeretettel
emlékezünk szeretett Feleségem, Drága Édesanyánkra és Nagymamánkra.
Férjed, gyermekeid, menyeid és unokáid.
Adjon a Mindenható
örök nyugodalmat Neki.

A pályázatra kiírt lakás címe:
• Jászberény, Faiskola utca 5. I. em. 5.
Műszaki jellemzői:
• lakás nagysága: 33 m2
• szobaszáma: 1 szoba
• komfortfokozat: komfortos
• fűtési módja: egyedi gázfűtéses

A bérbeadás jogcíme:
• szociális
Bérbeadás időtartama:
• 3 év
Bérleti díj összesen:
• 13.563 Ft/hó

A részletes pályázati kiírások megtekinthetőek Jászberény Város honlapján
(www.jaszbereny.hu), a Jászberényi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján,
illetve felvilágosítás és pályázati adatlap kérhető
a Jászberényi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodáján
(Jászberény, Lehel vezér tér 18. I./33. iroda, tel.: 57/505-733).
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Gazdaságosabb a megújuló energia
 folytatás az 1. oldalról
A kormány által a munkahelyteremtésbe fektetett több tízmilliárd
értékű összeg a jövő terveinek megvalósulásában is kulcsszerepet játszik,
ugyanis a következő lépés, hogy a gazdasági egységek megtakarításokat érhessenek el, melyhez elengedhetetlen a
fenntartható megoldások megismerése,
mihamarabbi alkalmazása.
A szót Babó Gábor, a kizárólag
megújuló energiaiparral foglalkozó
Newergies Kft. ügyvezetője vette át,
aki a megújuló energiák hasznosításában látja egy vállalat versenyképességének növelését. A villamos energia ára
drasztikusan, 60-70%-al megemelkedett az utóbbi időben a kereskedelmi
felhasználók számára, míg a megújuló
energia alkalmazásával akár 50-60%al olcsóbban működhet egy vállalat,
vagyis általa óriási versenyelőnyt lehet
a hátrányból kovácsolni. Noha tapasztalatai szerint a vállalkozók fenntartással kezelik az efféle változásokat, úgy
véli, aki a mai modern világban nem
újul meg, lemarad a versenytársaktól,
ezért kérte, használják ki a konferencia

kínálta lehetőségeket, és vegyék fontolóra az energiahatékony beruházásokat.
A továbbiakban Bíró Ákos értékesítési vezető ismertette az energetikai
piac jelenlegi helyzetét, majd a beruházások műszaki megoldásaiba már
Neuberger Zoltán operatív vezető avatta
be az érdeklődőket. A vállalatok és önkormányzatok számára elérhető pályázati kínálatot Miklós István mutatta be,
az ügyvezető prezentációjának fonalát
vette fel dr. Vitályos Eszter, Európai
Uniós Fejlesztéspolitikáért Felelős Államtitkár előadása.
Az államtitkár asszony a 20142020-as európai fejlesztési ciklus előrehaladásáról, az általa felügyelt Emberi
Erőforrás Operatív Programról, és a
körvonalazódó jövőről számolt be a
vállalatok, önkormányzatok számára
jelentős adatok tükrében. Magyarország kormánya a nemzeti fejlesztési
prioritások kialakítása során olyan irányokat határozott meg, mint a versenyképesség javítása, a foglalkoztatás növelése, az energia-erőforrás hatékonyság
növelése, illetve a társadalomfelzárkózási és egyéb népesedési problémák ke-

zelése, valamint a gazdasági növekedést
elősegítő helyi és térségi fejlesztések
megvalósítása.
A pályázati pénzek hatékony kihelyezése és az összegek mihamarabbi
lehívása érdekében átalakították a fejlesztéspolitikai intézményrendszert. A
kormány úgy döntött, könnyít azokon a szabályokon, melyek korábban
a végrehajtást nehezítették, vagy akadályt jelentettek a kedvezményezettek
számára. Az előlegszabályozást érintő
módosítás eredményeként a közszféra
kedvezményezettjei akár 100% előleget
kaphatnak, a vállalkozások pedig bizo-

nyos esetekben akár 50% előleghez is
juthatnak, így a projektek jóval hamarabb, és nem utolsó sorban sikeresen be
tudnak fejeződni. Noha ezek az összegek később érkeznek meg Brüsszelből,
az államháztartást ennek ellenére nem
érte hátrány, sőt, a régió többi országával összevetve Magyarország nyújtotta
a legjobb teljesítményt.
A folytatásban dr. Vitályos Eszter
kifejezetten Jász-Nagykun Szolnok megyét vette górcső alá. Az eddig beadott
pályázatok közel 70%-a támogatásra

Tiszteld az orvost!
 folytatás az 1. oldalról
Szintén személyes példáján keresztül
szemléltette, hogy a jászberényi kórházban segítő kezekre, szaktudásra talált
nyaki-gerincsérv diagnózisa után. Az itt
munkálkodó orvosok műtét nélkül se-

működésnek számos szép példája van,
ezek közül az egyik a nemrégen lebonyolított Richter Egészváros nap, melynek részeként szűrésekkel, mérésekkel 7
277 900 forintot sikerült összegyűjtenie
a városnak. Elöljáróban osztotta meg

gítették át fájdalmain, melyért ezúton is
köszönetet mondott.
Szabó Tamás polgármester más aspektusból fejezte ki tiszteletét, ugyanis szerencsére nem betegség, hanem a
közös munka révén van kapcsolata a
kórházzal. Orvosként kiváló szakmai
együttműködésnek, kölcsönös támogatásnak adott hangot, mely a 27 éves
pályafutása alatt kialakult. Legyen szó
ápolókról, orvosokról, portásról, mindenki hozzájárult ehhez a közösséghez,
ahova mára a polgármester elmondása
szerint hazaérkezik. Ennek az együtt-

azt az ösztöndíj rendszerrel kapcsolatos
reményét, mellyel több orvost sikerül a
város kórházába csábítani.
A köszönő szavak után dr. Paskó
Csaba, a megyei Hetényi Géza kórház
kardiológus, belgyógyász szakorvosa
mondta el gondolatait az ünnep névadójáról. Semmelweis Ignác 1818 július 1-jén született. Gimnáziumi évei
után a Bécsi Egyetem jogi karára nyert
felvételt, majd még abban az évben átjelentkezett az orvosi karra. 1844-ben
szerezte meg orvosi diplomáját sebészként, később szülész-nőgyógyászként.

Abban az időszakban a legrettegettebb
kórkép a gyermekágyi láz volt, mely
járványszerűen pusztított, tizedelte az
édesanyákat. Semmelweis Ignác megfigyelései után összefüggéseiben látta,
hogy a gyermekágyi lázat az orvosok
okozzák azzal, hogy boncolás után kézfertőtlenítés nélkül mennek át a szülészeti osztályra. Ennek köszönhetően
azokon a helyeken, ahol Semmelweis
Ignác dolgozott egy százalék alá csökkent a gyermekágyi lázban meghalt
anyák száma. Felfedezésért életében
nem volt népszerű, súlyos önvád gyötörte, és rengeteg támadás érte. 1865
augusztus 13-án elmegyógyintézetben,
tragikus körülmények között halt meg.
Halála után a 20-21. században világszerte óriási elismerésre tett szert,
nevének nagyságát egyetem őrzi, Chicagóban szobor fémjelzi páratlan sikerét és
kisbolygót is elneveztek róla. Munkássága nyomán ünnepeljük ma az egészségügy dolgozóit. – A magyar egészségügy
nagyon bonyolult, néha kicsit beteges
gépezet. Mi mindannyian nagyon hasznos kis fogaskerekei vagyunk ennek a gépezetnek. Hasznos az orvos, aki a beteg
mellett fontos döntéseket hoz, hasznos
az ápolónő, aki ápolja a beteget, hasznos
a kertész, aki a pihenő kertet rendezi…
– hangsúlyozta dr. Paskó Csaba.
A kórház dolgozóinak elismeréséhez
Aranyosi Ervin: Dicsérő szavakkal című
verse szolgált felvezetőül. Ezt követően
Kresszács Andrea műsorvezető méltatásával idén nyolc munkatársat tüntettek
ki. A kitüntetettek sorában elsőként dr.
Fábián Ilonát szólította, aki belgyógyász
szakorvosi, mozgásszervi rehabilitációs
szakorvosi, majd pszichoterápiás szakorvosi címet szerzett. 2009-ben a Rehabilitációs osztály vezetője lett, munkáját
empatikus hozzáállás és nagy teherbíró

került, ebből az emberi erőforrás operatív program részeként 276 projekt
kapott támogatást, ezek kapcsán 44
milliárdnyi összegre szerződtek a megye pályázói.
„Ha a Jászberényi járást nézzük, itt
is nagyon erős a pályázói aktivitás. 1,8
milliárd forint támogatás került megítélésre az EFOB-ban. A fejlesztések
viszonylag sokrétűnek mondhatóak,
érintik a kultúrát, az oktatást, az egészségügyet, a szociális ágazatot, illetve
az ifjúsági és családügyi területet is.” –
részletezte a finanszírozásban részesülő
szférákat, majd néhány kiemelkedő
jelentőségű projektre irányította a figyelmet. Ilyen volt például a 153 milliós támogatást elnyert Szent Erzsébet
kórház, melynek köszönhetően tizenkét szakdolgozó új szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben vehetett
részt, de ugyanitt készülékbeszerzést és
funkcióbővítést is támogattak.
Oktatási projektek tekintetében a
Jászberényi Tankerületi Központ 1,3
milliárd forintnyi támogatását emelte
ki, mely által iskolai eredményességet
növelő programok megvalósítására

kerülhetett sor. Befejezésül az EFOP
pénzügyi eszköz hitelprogramról ejtett
szót. Az 1,37 milliárd forintos keretösszeggel meghirdetett pályázati konstrukció az egészségüggyel, közneveléssel, felsőoktatással, szociális területtel,
vagy gyermekvédelemmel, kulturális
szolgáltatásokkal foglalkozó mikro-,
kis-, és középvállalkozásoknak nyújt
segítséget.
A jövővel kapcsolatban kifejtette,
a következő időszak költségvetési tervezetét alapjaiban meghatározza, hogy
minden ország számára csökkenteni
szeretnék a kohéziós forrásokat. Magyarország ebben különösen érintett,
ugyanis hazánknak 24%-os forráscsökkentést irányoztak elő, melyhez – dr.
Vitályos Eszter nyomatékosította –,
nem járultak hozzá, és a közeljövőben
nem is fognak. Zárszavában megnyugtatásul elmondta, mivel az Európai
Bizottság jelentős területnek tartja az
EFOP-ot, a források kevésbé fognak
csökkenni, és a humán fejlesztések
lehetnek a redukálás nyertesei. Az informatív konferencia állófogadással és
kötetlen beszélgetéssel zárult.

képesség jellemzi.
Ádám Sarolta az Intenzív osztály főnővére 1999 óta dolgozik az osztályon.
Maximalista, munkáját pontosan, precízen végzi, nagy munkabíró, időnként
„Őrmesterként” is emlegetik. Céltudatosságával, önzetlenségével, kitartásával,
aktivitásával méltán kiérdemelte a Semmelweis-napi díjat.
Fülöp Jánosné a jászberényi kórház
Gyermekosztályára nyert felvételt 1981ben. Néhány év kihagyás után jelenleg
is az intézet beteg gyermekeit ápolja,
gondozza elhivatottan immár 30 éve.
Mindig pozitív energiával tölti fel a síró
gyermek megnyugtatása, és a gyógyult
gyermekek távozása.
Tóth Tiborné Majoros Julianna a
Nagykátai Szakorvosi Rendelőintézetbe
1992-ben nyert felvételt. A kardiológiai
szakrendelésen töltött 40 éve, az ezt jellemző rátermettsége, empatikus hozzáállása emeli a kitüntetettek közé.
A Rehabilitációs Osztály dolgozói
közül Litkei Leventének köszönték meg
gyógytornász munkáját, melyet tíz éve
végez a betegek gyógyulásáért. Munkáját türelemmel, rugalmassággal jelle-

mezték, aki kreatív és kezdeményező a
szakmai munka területén.
Az adminisztrátori feladatokban Kovács Annamária munkáját emelték ki.
„Mindenki Annamarija” meghatározó
személyisége a titkárságnak és az intézetnek egyaránt. 15 éve elképzelhetetlen
nélküle az iktató, kiváló munkatárs, személyiségével fel tudja pezsdíteni a csapat
munkáját.
Sok éves hűséges munkáját Semmelweis-napi kitüntetéssel jutalmazták
Pintér Józsefnének, aki a vendéglátás és
élelmezés területén látja el a betegek
szolgálatát. Empátiakészsége kiemelkedő, mindehhez kiegyensúlyozott vidám
természet társul.
Béres Péter a Központi Betegszállító Szolgálat oszlopos tagja. Feladatait
elsősorban a Belgyógyászati és Ápolási
Osztályon végzi. Az orvosokkal jó kapcsolatot ápol, a betegekkel tisztelettudó,
empatikus, munkájában felelősségteljes.
Az elismerő szavak után Perediné
Czibolya Éva dalaival örvendeztette meg
a hallgatóságot, majd a hagyományokhoz híven állófogadással és személyes
gratulációkkal zárult a rendezvény.
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Hatvanéves érettségi
találkozó
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Békességben, szeretetben élni
Kilencvenedik születésnapján köszöntöttük Őszi Mihályné Manci nénit Fillér utcai otthonában pénteken
délután.
kárpáti

Alma mater. Sokszor és sokat halljuk,
de vajon hányan ismerik ma a latin
szavak pontos jelentését? Nos, a Tudományos és Köznyelvi Szavak Értelmező Szótára szerint: „Tápláló anya.” A
régiek így emlegették, ünnepélyesen
és kegyeletesen azt az iskolát, (egyetemet), amelybe jártak, vagy amelyben
hajdan tanulmányaikat végezték.
Ilyen anyja volt minden bizonnyal
a Jászberényi Lehel Vezér Gimnázium
azoknak a lelkes öregdiákoknak, akik
hosszú ideje már június utolsó szombatján minden évben találkoznak, és ezúttal
60 éves érettségi találkozójukat tartották
szép számban a gimnáziumban.
Az osztályfőnöki órát a még hál’ Istennek élő Halmai György tanár úr tartotta. Az egykori osztálytársak örömmel üdvözölték egymást, és szeretettel
emlékeztek meg kiemelkedő tudású és
gerinces osztályfőnökeikről, kiváló egykori tanáraikról - akik közül többnek
is emléktáblája díszíti az iskola falait -

az eltávozott és a még élő, de távollévő
osztálytársaikról.
Az összejövetelen részt vett Antics
István igazgató úr is, amit a jelenlévők
nagy megtiszteltetésként értékeltek,
hiszen az egymás után sorjázó találkozók igencsak igénybe vehetik amúgy
is kevés szabadidejét. Ezúttal azonban
személyesen neki adhatták át a” Jászberényi Lehel Vezér Gimnázium 1959ben érettségizett tanulóinak jubileumi
kiadványát”, melyben a szerkesztők a
hajdanvolt időkre emlékezve összegyűjtötték osztálytársaik önéletrajzát.
A gimnáziumi találkozót baráti
eszem-iszom követte, ahol a csapathoz
a már ott várakozó feleségek is csatlakoztak. A résztvevők valamennyien
egyetértettek abban, hogy a fő ösztönzést ezeknek a találkozóknak a megrendezéséhez azok a diákévek jelentik,
amelyeket a Jászság fővárosában, a
Lehel Vezér Gimnázium meghatározó
kisugárzásában töltöttek.
Horváth Bálint

1961-1969-ig diákként egy osztályba jártunk, az idén volt ötven éve, hogy végeztünk. Kispál Béláné osztályfőnökünk másodikban, utána pedig ötödiktől
vitt végig bennünket. Sajnos az amúgy is kis létszámú osztály közel fele már
nem lehetett jelen a találkozón. Tanáraink közül is csak négyen vehettek részt a
jeles eseményen. Az iskolánkban egy órát beszélgettünk, majd az emlékek megidézését vacsora keretében folytattuk. Sok-sok élmény jött elő, idéződött fel.
Elhatároztuk, hogy ezentúl évente szervezünk majd hasonló találkozásokat.

Június 13-án került sor a Jászberény Városi Önkormányzat Ifjúsági Munkacsoportja által szervezett mátrai túrára, amelyen 41 jászberényi középiskolás és
felső tagozatos diák vett részt dr. Sebők Balázs túravezető irányításával. A túra
útvonala a Mátra főgerincét, majd az Ilona-patak völgyét követte a Kékestető –
Sas-bérc – Markazi-kapu – Ilona-völgyi-vízesés – Parádfürdő útvonalon. Folytatás ősszel, további szervezett kirándulásokkal és ismeretterjesztő előadásokkal.

Már a találkozás első pillanatában
kiderült, hogy az ünnepelt nem a Jászság szülötte, hiszen büszkén viselt kék
színben pompázó népviselete más tájegység hagyományairól árulkodott.
Mint kiderült, a sűrű ránccal berakott
szoknya és a hozzá illeszkedő apró-virágos blúz Manci néni szülővárosának,
Boldognak tradicionális ünnepi viselete. A szép öltözethez hasonló tucatszám rejtőzik Mancika szekrényében,
amit nem csupán ünnepnapokon vesz
elő gazdájuk, de a hétköznapi öltözet
részét is jelenti számára. A sok évvel ezelőtt viselt színes ruhák azonban húsz
évvel ezelőtt sötétre váltottak, ugyanis
akkor távozott az élők sorából Margit
néni fia. Mint elmesélte, akkor eladta
az összes ragyogó színű viseletét, szíve
fájdalma az azóta hordott sötét színekben tükröződik vissza.
Az 1929 július 5-én született Laczkó Margitnak nem jutott könnyű sors,
hosszú életét beárnyékolták a tragédiák. Egyetlen testvére még csecsemőkorában meghalt, szülei alig érték meg
a negyvenedik évüket, amikor végleg

távoztak az élők sorából. Férjét korán
elvesztette, és egyetlen gyermeke is itt
hagyta a földi világot. Vigasza két unokája maradt. Egyikükkel, Attilával és
annak szerető családjával tavaly költözött Jászberénybe.
Manci néni azelőtt sosem járt városunkban, de mint mondta, sikerült
hamar beilleszkedni a közösségbe. A
szomszédbeli asszonyokkal jókat beszélgetnek, a környéken hosszabb-rövidebb sétákat tesz, ismerkedik a környezettel, az emberekkel. Amikor a
lakásban marad, szívesen néz sorozatot
vagy vallási műsorokat a tévében. Sok
órát tölt imádkozással, amelyben meg-

A cipszerek földjén
Mindennek van határa, de mi megkerüljük! – írta Rejtő Jenő. Mi, a
jászberényi Bercsényi Miklós Általános Iskola negyvenkét hetedikes
diákja és öt tanára azonban semmit
sem akartunk el- vagy kikerülni, ami
történelmi és kulturális örökségünkből a felvidéki kirándulásunk alatt az
utunkba esett. Az eső is esett majdnem mindegyik napon, de az esővíz
a lelkesedést nem olthatja el, ezt meg
egy másik magyar irodalmi szereplőtől tudjuk.
Magyarország és Szlovákia határa
adott, átlépni rajta autóbusszal egy elsuhanó pillanat, miközben évszázadok
jönnek velünk szemben. A Rima folyó
mentén haladva, Rimajánosban álltunk meg először, a falu magyar nyelvű
alapiskoláját látogattuk meg. Ismerkedtünk a helyiekkel, az apró iskolának
mindössze két tanára és alig több mint
húsz tanulója van. Néptáncosaink jászsági viseletben táncbemutatót tartottak
a vendéglátóknak.
A dobsinai jégbarlang a világörökség része, amelynek mi is részesei lehettünk ottjártunkkor. A tamásfalvi
kilátóból – az esővel, sárral együtt is
– nehezen feledhető panoráma tárult
elénk a Hernád völgyére és a Tátra csúcsaira, és elképzelhettük, milyen lehet
ugyanez napsütésben. Az iglói kollégiumot, ahol három napig, május 28. és
31. között a szállásunk volt, már megúsztuk szárazon.
Késmárkon mindkét, egymás szomszédságában álló evangélikus templomot felkerestük. A régi fából készült, az
újban pedig megkoszorúztuk a kuruc
Thököly Imrének, a rövid életű Felsőmagyarországi Fejedelemség uralkodójának síremlékét. Lőcse, szabad királyi

város egykori gazdagságáról részletes
képet kaphattunk a gótikus stílusú
városháza épületében működő Szepesi
Múzeumban. A lőcsei szégyenketrec a
középkor óta a városháza mellett áll.
Egy kicsit furcsa, hogy az ártatlanság
motívumai díszítik a vasrácsokat.
A szepesi vár Közép-Európa egyik
legnagyobb erődítménye a világnak
örökül hagyva. Falai, tornyai, belső
terei hosszan nyújtóznak a tájban a
cipszerek, a szepességi szászok földjén. Kinyújtottuk mi is kezünket-lábunkat a Szepesség határáig. Előbb
a karthauziak vörös téglából és vörös
tetőcseréppel épült kolostorát – ez a
Vöröskolostor, mi más lehetne – jártuk
be, utóbb Lubló várát, amely 1412-től
– a tizenhárom szepesi várossal együtt
– Lengyelország része volt 1772-ig. A
szlovák-lengyel határon, a két országból ki-be kanyargó Dunajec folyón
tervezett tutajozást a rossz idő miatt ki
kellett hagynunk, de majd legközelebb

köszöni Istennek, hogy családja körében élhet békességben, szeretetben.
Elmesélte, régebben, amikor hazajött
a mezőről vagy később a gyárból, szabadidejében sokat kézimunkázott, terítőket, díszpárnákat hímzett. Néhány
szép darab most is a lakás dísze.
A jeles évfordulót természetesen
tortával illik megünnepelni. Mielőtt
megkóstoltuk volna a finomságot,
Szatmári Antalné alpolgármester as�szony jókívánságok és virágcsokor kíséretében átnyújtotta a miniszterelnök
köszöntő levelét és a város nevében
tolmácsolta Szabó Tamás polgármester
üdvözletét.
megismerjük ezt a vizet is a gurálok társaságában.
Eperjest Károly Róbert 1324-ben
emelte szabad királyi város rangjára,
amely azt is jelentette, hogy polgárai várfallal vehették körül. A városfal
megmaradt darabjai ma is őrzik az Anjou-uralkodó emlékét. Kassa, az Eperjestől nem túl távoli nagyváros, az egykori Abaúj-Torna vármegye székhelye
végre napsütéssel várt bennünket, talán
tudta, hogy nála zárjuk a felvidéki kirándulásunkat. A város központjában
található műemlékek csaknem mindegyikének van magyar vonatkozása,
közülük a legfontosabb a Szent Erzsébet-dóm. A székesegyház kriptájában
megkoszorúztuk II. Rákóczi Ferencnek és iskolánk névadójának, Bercsényi Miklósnak sírját, és elénekeltük a
Himnuszt. Nem hagytuk ki a Rodostói
házat sem, amely Rákóczi utolsó, törökországi lakhelyének másolata.
Négy napot töltöttünk a történelmi
Magyarország északkeleti részén, nem
kevés érdeme volt ebben a sikeres pályázatunknak, és megpróbáltunk minél
többet megtalálni az eltűnt időből.

Új helyen a Jászkürt Újság

Tisztelt olvasóink! Szerkesztőségünk a Kossuth Lajos utca 58. szám alá, a korábbi Látogatóközpont
épületébe költözött. A költözés oka a régi Szatmári Malom, a leendő Kultúrmalom átépítése.
Elérhetőek vagyunk interneten (berenyiujsag@gmail.com) és mobil számainkon.
Vonalas telefonszámunkat mihamarabb közöljük.
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5. oldal

Összefogás a szenvedélybetegekért
 folytatás az 1. oldalról
A rajzok elbírálásában a Hamza
Gyűjtemény és Jász Galéria is aktívan részt vett. Tíz általános iskolából,
mintegy harmincnyolc pályamunkával zárult a megmérettetés, melyeket
két kategóriában öttagú zsűri értékelt.
Orosz Tibor felkérésére Farkas Edit,
a Hamza múzeum igazgató asszonya
összegezte a zsűrizés közben tapasztalt
benyomásait. Kiemelte, hogy jellemzően az élénk színek és a fekete-fehér
kontrasztját állították szembe a tanulók, ezzel érzékeltetve az egészséges és
a szenvedélyfüggő élet közti különbséget. Minden kategóriában 3-3 pályázó
került ki győztesen, valamint ketten
különdíjjal is gazdagodtak. Általános
iskola kategóriában első helyezettként
Tóth Réka vehette át a díjat és a mellé
járó ajándékcsomagot, a felső tagozat
munkái közül pedig Tajti Dóra nyerte
el az első helyezést.

hatvannégy százaléka 1-5 alkalommal
nyúlt pohárhoz az elmúlt 30 napban.
A pszichológus elkeserítő adatként említette meg, hogy a felmérésben résztvevők egyáltalán nem olvasnak könyvet,
szabadidejüket többnyire a közösségi
médiával, vagy hobbijukkal töltik.
Arra a kérdésre, hogy szerhasználattal kapcsolatban kitől kapnak információt, többen az osztályfőnöki órákat
jelölték meg, csak kisebb számban merültek fel a szülők. A pszichológus szerint ez főként annak köszönhető, hogy
a családokban még mindig tabutéma
a szerhasználat, pedig a fiatalok leginkább a szülőktől várnak tájékoztatást.
Ebből is látszik, hogy van létjogosultsága a következő időszakban szervezett
prevenciós fórumoknak. 2020 január
31-én zárul a projekt, amit ugyancsak
kérdőíves felmérés kísér. A végső felméréssel képet kapnak a drogprevenció
hatékonyságáról és az elmúlt időszak

majd kifejtette, hogy az egészség nemcsak testi, hanem lelki épségen is alapszik. Az úgynevezett egészség megőrzéséhez pedig elengedhetetlen a kontroll
a túlzott alkohol-, drogfogyasztás és a
korai szexualitás területén. Ezekben,
több aspektusban is érintettek a fiatalok. Rohamivóként beszélt azokról a
tinédzserekről, akik gyorsan, többnyire
tömény itallal kívánják elérni az illuminált állapotot. Napjainkban gyakori
jelenség, hogy nem tartanak mértéket,
hanem hirtelen tiszta szeszt visznek be
a szervezetükbe. A problémák sorában
adott hangot annak is, hogy a 13-14
éves lányok többsége testileg már érett
a szexuális kapcsolatok kialakítására,
de szociálisan és lelkileg nem tudnak
megbirkózni ezzel, és az ebből származó esetleges következményekkel.
A hallgatóságot arra ösztönözte, hogy
megbízható támaszként álljanak a fiatalok mögött, hiszen ha működik a

Az elismerő percek után Sinkó- Káli
Róbert kórházigazgató ismertette az
EFOP-os pályázat keretében létrejött
projekt tudnivalóit. Az unió által 96,93
millió forinttal támogatott program az
egészségmegőrzést és a szenvedélybetegségek megelőzését tűzte zászlajára. A
projekt közel tízezer főt érint, stratégiája elsősorban a szülők és a pedagógusok
bevonásával különböző szemléletformáló foglalkozásokon alapul. Ebből
adódóan a helyi közösségek, család,
média, munkahely és a nevelési-, oktatási intézmények színtereit célozza
meg. A fentebb említett felületek az
információközlés széles skáláját biztosítják, lehetőséget adnak a társas kapcsolatok erősítésére, az érzelmi nevelés
biztosítására. Ezen gondolatok jegyében különböző workshopok, egészségés családi napok, interaktív kiállítások,
filmvetítések, prevenciós és tanácsadói
programok, foglalkozások valósulnak
meg főként a 7-8. osztályosok részére.
A rendezvényeken a résztvevők rálátást
kapnak a stresszkezelésre, önismeretfejlesztésre, melyek kulcsfontosságúak
a későbbi problémák megoldásában.
Továbbá útmutatást kapnak a szabadidő beosztására és annak hasznos eltöltésére, valamint tájékoztatásban részesülnek a veszélyhelyzetek felismerését
illetően.
A projekt nyomon követése két kérdőíven alapul, melyekről már a rendezvény első előadója, Ottmájer Zsuzsanna
pszichológus tartott bővebb tájékoztatót. Az első kérdőívet 2019. áprilismájusában adták ki az iskolák részére.
A felmérésben szinte fele-fele arányban
vettek részt fiúk és lányok, általános,
illetve nagyobb arányban középiskolás
diákok. A válaszokból kitűnt, hogy a
tanulók 80 százaléka nem dohányzik, azonban, aki mégis, az akár napi
15 szálat is elszív. Szintén felmérték
az alkoholfogyasztás rendszerességét.
A diákok hatvan százaléka fogyasztott
már alkoholt. Az alkoholt fogyasztók

eredményességéről.
„Életed kezemben, jövőd tenyeredben” című előadással dr. Pető Katalin
főorvos, az iskolaegészségtan- és ifjúság
védelem szakorvosa világított rá sorsformáló felelősségre. – Az egészség szót
sokan azzal azonosítják, hogy nem vagyunk betegek – mondta előadásában,

kommunikáció, csírájában elfojtható a
probléma.
Azokra az esetekre, ha ez nem sikerülne Orosz Tibor, a Jászberényi
Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója osztotta meg gondolatait Tények
és tévhitek című előadásában. Első
tévhitként rombolta le a fejekben a

Focus Trend

már

5.150.000 Ft-tól

*

készletről.

„drogozás” jelentését, ugyanis minden
drognak számít, ami megváltoztatja a
szervezet működését. Ezek közé tartozik a nikotin és az energiaital, illetve a kávé is. Természetesen a témából
adódóan nem ezek a hétköznapi drogok kerültek előtérbe, hanem az ennél
jóval veszélyesebb kábítószerek. Egyre
nagyobb teret nyernek az úgynevezett
dizájner drogok, melyek származása és
összetétele nem ismert, így jóval nagyobb kockázatot jelentenek például
a marihuánánál. A drogprevenciós tanácsadó szerint főként azok a fiatalok
nyúlnak szerekhez, akik a társaság nyomására próbálják ki, illetve instabil családi háttérrel rendelkeznek.
Az ilyen szituációba került fiataloknak nehéz kilábalnia, de a józan
döntésnek meg van a jutalma. Erről a
bizonyos jutalomról és a felépülés forgatókönyvéről dr. Juhász Enikő gyermekpszichiáter beszélt. A felépülés első
szakaszába tartozik a fontolgatás és az
elcsüggedés időszaka. Sok kábítószeres
évekig képes megragadni ebben a sza-

A

kaszban, őket krónikus fontolgatóknak
nevezik. Azok, akik mégis túllépnek,
felkészülnek arra, hogy cselekedetekkel
is alátámasszák szándékaikat. Csak a
tettekben mérhető végleges elhatározás
segíti hozzá a beteget, hogy a cselekvő
szakaszba jusson – hangzott az előadásban. Ezt az állapotot a későbbiekben
fenntartás követi, ami tartós józan állapotot jelent. Ha sikerrel jár az illető,
akkor beszélhetünk befejezésről, ami a
forgatókönyv utolsó fejezete. A sikerhez elengedhetetlen, hogy a közeli családtagok képesek legyenek felismerni a
probléma jelentőségét és a nehézségek
ellenére határozottan és kitartóan álljanak az érintettek mögé.
A mélyreható gondolatok után
délután műhelybeszélgetésekkel folytatódott a rendezvény. Az „Egészségedre
váljék”, „Ez már NEM csak JÁTÉK”
„Akarat-Erő” és a „A játékszenvedély
fogságában” címekkel ellátott műhelybeszélgetéseket az esemény délelőtti
előadói vesézték ki az összegyűlt érdeklődőkkel.

Nagy Kft.

bolti értékesítő,
valamint

műszaki előkészítő
munkakörbe munkatársakat keres.

Amit kínálunk:
● stabil, hosszú távú
munkalehetőség
● versenyképes jövedelem

Elvárások:
● min. középiskolai
végzettség (érettségi)
● számítógép felhasználói
szintű ismerete

Jelentkezését
a nagykft@invitel.hu email címen vagy a
Jászberény, Nagykátai út 11. sz. alatti várjuk.

márkaképviselet

csoport

Partner Szigeti Kft.

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

Alföld-Autóház Kft.

Vas, lemez, akkumulátor, papír, műanyag átvétele.

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

Vas, lemez, akkumulátor felvásárlása
a legmagasabb napi áron.

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

Nyitva tartás: H-P: 7.00 - 14.30-ig.
Telefon: +36-57/415-212, +36-20/206-8588
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Az álmaink nem különböznek

„Ez a munka egy kicsit más, mint a
szokásos papi szerzetesi munka” – kezdett bele a vendégelőadó, aki érzékletes ízelítővel készült arról, mit is jelent
valójában a külföldön töltött missziós
hivatás. Az Isteni Ige Társasága, vagyis
a Szent Arnold Janssen által 1875-ben
alapított Verbita rend küldetése, hogy a
világ minden területére elvigyék Krisz-

távolságok. Ha az ember például megnézi a ruháját, nagyon sokszor olvassa,
hogy Indonéziában vagy Afrikában készült, ahogy a magyar termékek is ott
vannak a Fülöp-szigeteken. Az, hogy
távoli ország, egész mást jelent ma,
mint régen.” – világított rá a kulturális,
szociális kapcsolatrendszerre, melyben
kulcsszerep jut az egyetemes katolicizmusnak, a hitnek, hiszen a politikától
függetlenül ez az a felsőbb erő, ami ös�szeköt bennünket más emberekkel.
A misszióban való részvétel során
tehát nem csak a felekezeti besorolások
között húzódó éles határokat igyekeznek elmosni, sokkal inkább törekednek
arra, hogy megtanulják, és megtanítsák
mások szemén keresztül látni a világot.
A távol-keleti szigetállam mintegy
320 ezer négyzetkilométeren fekszik,
tele olyan mesébe és prospektusba illő
tájakkal, melyeket marketingfogásként

tus evangéliumát, ám a lelki eredmény
– látva a Fülöp-szigeteken készült felvételeket –, ennél jóval szerteágazóbb.
De vajon van-e még létjogosultsága
az efféle igehirdetésnek az internet világában? Lányi Béla szerint a globalizációnak köszönhetően ma már mindent
megtalál a világhálón az, aki érdeklődő,
ugyanakkor az emberi hajlandóság erősítése nem lehetséges, csupán a tanító
teljes jelenlétével.
A verbita atya hosszú utat járt be,
hetedik kerületi építészmérnökből lett
a cebui elveszettek pártfogója, de építtetett templomokat a keresztényüldözések időszaka után Fehéroroszországban,
ahol Istennek köszönhetően megtanulta, az, ami most van, nem egyenlő azzal,
ami mindig lesz. Jelenleg a cebui San
Carlos egyetem oktatója, világnézettel,
erkölcsiséggel átitatott szakismeretet
nyújt a hallgatóknak, emellett állami
gondozott intézményben és szerzetesképzésben is tevékenykedik.
A Fülöp-szigeteken 85%-ban hitüket gyakorló katolikusok vannak,
ennek ellenére – vagy épp a megnövekedett igény miatt – szükség van
a misszionáriusok munkájára, akik a
vallási szolgáltatások mellett világnézetet formáló értékeket közvetítenek.
A szigetállam hitvilágáról árulkodtak a
spanyol időkből származó kápolnákat,
a hosszú, fekete hajú Krisztust ábrázoló
szobrokat, a nagypénteki körmenet pillanatait megörökítő fényképek.
„Nagyon fontos tudni, hogy ezek a
távoli országok mára közelebb kerültek
hozzánk. Amikor évekkel ezelőtt tartottam előadásokat, többen azt mondták, mások az ott élők, nem értjük
őket, sosem jönnek ide, egész más az
anyagi helyzetük és mivel szegények,
nem olyan érdekesek számunkra. De ez
mind megváltozott 2015-ben, a Keleti
pályaudvarnál megtapasztaltuk, hogy
gyalog is el lehet jönni ide, eltűntek a

aknáznak ki az utazási irodák. Túl a
homokos tengerparton, a luxus szállodákon és a földi mennyországként
hirdetett vidékeken azonban van egy
másik világ, ahol az emberek sorsa,
és velük együtt a mindennapi valóság
is egészen máshogy alakul. Ebből az
életből peregtek a felvételek, melyekről
ajtó nélküli buszok, utcai kókuszdió
árusok, fiákerrel rohanó munkások és
az agresszív választási kampány utcadíszei köszöntek vissza. Lányi Béla 2007
óta részese a cebui hétköznapoknak, de
amikor lehetősége nyílik rá, hogy hazalátogasson, akaratlanul is párhuzamokat keres két otthona között.
„2007-ben egy elmaradott ország
volt a Fülöp-szigetek, majd jött egy
elnök, aki megnyomta a gazdaságot
és most erős növekedés van. Szerettek
volna a harmadik világból az elsőbe lépni, ahogy mi is hittük a rendszerváltás
idején, de az osztrák bérszínvonal helyett jött az osztrák árszínvonal. Azok a
régi álmok valahogy bennünk vannak
még most is, megközelíteni a nyugatot.
2019-ben lehet látni, hogy a 2016-os
reformok nem úgy sikerültek, ahogy
eltervezték. A Kádár-korszak idején nekünk is a túlélés volt a lényeg, manővereztünk, ma azonban egy szebb világot
álmodunk. A fülöp-szigeteki álmok
nem sokban különböznek a mieinktől.”
Az ottani iskola – és kórházreform
jótékony hatásairól, az egyház állami
támogatás nélküli nehéz helyzetéről,
az ennek dacára megvalósított célkitűzésekről folytatta gondolatait a következőkben. A rendőrség fenntartásában
lévő gyermekotthonban – ahol a szerzetes hitoktatást tart, ételt oszt, valamint programokat szervez –, készült
megindító hang és képanyag levetítése
jelentette az előadás végét. Az alkalmon
lehetőség nyílt a diaképeken szereplő
állami gondozott gyermekek otthonának megsegítésére.

Lányi Béla, Fülöp-szigeteken szolgáló verbita szerzetes volt a Keresztény
Értelmiségiek Szövetsége legutóbbi
rendezvényének vendége. A lelkész
előadásában bemutatta missziós tevékenységét, és a távol-keleti szigetállam lakóinak életkörülményeit.
Az eseményt a tiszteletbeli elnök, dr.
Suba György és felesége, Julóka is
megtisztelte jelenlétével.
Kazsimér
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Búcsú a Gólya Óvodában
Amikor a kisgyermek három évesen átlépi óvodánk kapuját, látván
őt többek között a Bibliai ige is az
eszünkbe jut: Bizony, az ÚR ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse
jutalom. (Zsoltárok 127:3)
Hatalmas ajándékot kaptunk az Úrtól: újabb személyiséget, akit szerethetünk, formálhatunk, terelgethetünk, nevelhetünk. Tudjuk, milyen jó lesz majd
látni, ahogy növekszik, ahogy okosodik,
ahogy barátokat szerez, és rácsodálkozik
minden nap valami újra. Csak az nem
tudatosul bennünk az első találkozáskor,
hogy milyen gyorsan eltelik az a 3-4 év,
és el kell őket engednünk.
Idén májusban ismét elérkezett ez a
pillanat. 13 nagycsoportosunk kiszállni
készült az óvoda meleg, szerető fészkéből. A ballagás napján feldíszítettük
óvodánkat, felvettük ünneplő ruhánkat, és izgatottan vártuk a gyermekekkel
együtt, hogy bemutathassuk fészekelhagyó műsorunkat. A gyermekek boldog
izgalommal várták ezt az örömteli pillanatot, hiszen érezték, tudták, így együtt
utoljára alkothatnak nagyot. Örömmel
adták elő vicces és érzelmes verseiket.
Nagy öröm volt mindenkinek, szülőknek, gyermekeknek egyaránt! Sírtunk,
nevettünk, de csak örömünkben és
meghatódottságunkban.
A ballagó gyermekek utolsó kívánságait, bakancslistáját is teljesítettük,
ezzel is emlékezetessé téve az ovis éveket. Voltak, akik az óvó nénik bőrébe
bújtak, volt, aki a galérián ebédelt a barátaival. Többek kívánsága az volt, hogy
fagyizzunk egy nagyot, amit a játszótéren mozogtunk le. A hamburgerezés egy
nagyfiú kívánsága által vált valóra, ami
a csoport összes tagjának fogára való
ötlet volt. A műfüves pályán focizni akkora élmény volt, amit sosem feledünk.
Mindenki szabadon, önfeledten, boldogan futkározott. Volt olyan nagylány,
akinek a kívánságai között az szerepelt,
hogy az óvó néni szép frizurát készítsen neki, természetesen nagyon szép
lett! Egy másik nagyfiú rendőrautóba
szeretett volna ülni, ami a rendőrség segítőkészségének köszönhetően teljesült
is. Ugyanis egy nagyon kedves rendőr
hölgy látogatta meg az óvodánkat, aki
színvonalas bemutatót tartott nekünk.
Egy nagyfiú pedig egy kis emléket kért
tőlünk, amiről mindig az eszébe jutunk.
Jó volt látni gyermeki örömüket, amikor teljesültek a kívánságaik.
Egyik délután ellátogattunk a Kürt
Íjászai Baráti Körhöz, akik íjászkodással

és Jász hagyományőrzéssel foglalkoznak. Nagy szeretettel vártak, fogadtak
bennünket. Amikor megérkeztünk,
kürtszóval köszöntöttek minket a Jász
ruhába öltözött férfiak, majd elbűvölve hallgattuk a Jászok történetét.
Bemutatták öltözetüket, fegyvereiket,
és sokat meséltek a jászok szokásairól, hagyományairól. Természetesen
az íjászkodás alapjait is elsajátítottuk,
majd hatalmas örömet éreztünk, amikor eltaláltuk a céltáblát. Kipróbáltuk,
hogy milyen karikás ostorral „csettintgetni”, valamint a kürtöt is megszólaltathatta, aki tudta. Végezetül megvendégeltek bennünket bográcsban
készült Alföldi serpenyőssel. Nagyon
tartalmas, élménydús program volt,
ahol remekül éreztük magunkat.
Egyik este „ott alvós” bulit is tartottunk. A gyerekek izgalommal várták, hogy mi fog történni. Amikor
késő délután a szüleik visszahozták az
oviba őket, a szemükben kíváncsiság és
boldogság csillogott. Vicces, sportos játékokkal készültünk nekik. Együtt pizzáztunk és kakaót ittunk. Még az egyik
nagylánynak a születésnapját is megünnepeltük. Amikor pedig bújócskázásra
került sor, boldogok voltak, hogy birtokba vehették az egész óvodát. Amikor besötétedett, elemlámpával elrejtett kincseket kerestek, és öröm volt
utána osztozkodni a „zsákmányon”.
Lefekvéshez készülvén a mi Ildikó nénink és István bácsink – szeretve tisztelt
lelkészházaspárunk –, tartott nekünk
esti áhítatot, megköszönvén az Úr Jézusnak csodálatos napunkat. Mivel ez
különleges nap volt, így nem érhetett
véget megszokott módon, egy kedves
filmet vetítve koronáztuk meg azt. Mikor minden drága óvodásunk elaludt,
arra gondoltunk, hogy nem csak egy új

nap kezdődik holnaptól, hanem egy új
korszak köszönt be az életükbe, hiszen
iskolába fognak menni. Ezzel a gondolattal a szívünkben pihentünk le mi is,
kicsit szomorúan.
A napot zenés reggeli tornával kezdtük, majd frissen vásárolt pékáruval és
gyermek pezsgővel kedveskedtünk nekik. Hamarosan megérkeztek szüleik,
akiknek rögtönzött élménybeszámolót
tartottak az „ott alvós” buliról.
Lezárva az évet apák napjával egybekötött családi napot rendeztünk.
Először az apukákat gyermekeikkel
vártuk a Református Egyház Gyülekezeti házához, ahol az apák napját vicces
vetélkedővel és az apukáknak készített
ajándékkal ünnepeltük. Később megérkeztek az anyukák és a testvérek is, így
családi napként folytattuk napunkat.
Itt csoport szinten, magunk között búcsúztattuk el nagyjainkat ajándékkal,
kedves szavakkal. Nagyon megható és
szívszorító pillanat volt, mert felnőttként tudjuk, hogy a gyermeki életben
ez egy óriási mérföldkő.
Reményeink szerint szeretettel emlékeznek vissza óvodás éveikre a fészket
elhagyó gólyácskák. Mi biztos, hogy
sosem feledjük őket és reméljük, hogy
meglátogatnak majd bennünket az óvodában néha-néha! Hiányozni fogtok nagyon! A csillogó szemeitek, huncut mosolyotok a mi emléktarisznyáinkban lesz
féltve őrizve. Gyönyörű, szép nyarat!
Sikeres, boldog diákéveket kívánunk
gyerekek! Az Isten áldjon benneteket!
Wass Albert egy picit átírt idézetével szeretnénk búcsúzni Tőletek:
„A szárny megnőtt, üresen áll a fészek
/ Csak álom volt a szép ovisvilág / S mint
a gólya alkonyati szélben / Ma szárnyat
bont egy sereg óvodás.”
Óvó nénik

Berényi közlekedési siker

helyi Festetics-kastélyba.
A versenyző családokat az eredményhirdetésen dr. Halmosi Zsolt
rendőr vezérőrnagy, rendészeti országos
rendőrfőkapitány-helyettes köszöntötte. A döntőn résztvevő családok egyegy 30.000 forint értékű üzemanyagutalvánnyal és ajándékcsomaggal lettek
gazdagabbak és – a fődíj birtokosai
kivételével –, egy-egy hosszú hétvégére
szóló belföldi üdülést is nyertek.

A jászberényi Fejes család autót ugyan
nem nyert, de a legifjabb családtag különdíját vehetette át, mint a legsikeresebben szereplő gyermekversenyző a
Közlekedik a család országos döntőjén.
m. t.
Nyolc évvel ezelőtt indította útjára
az ORFK-Országos Balesetmegelőzési
Bizottsága a Közlekedik a család elnevezésű közlekedésbiztonsági vetélkedőt,
amelynek elsődleges és legfontosabb célja
a körültekintő, megfontolt közlekedési
magatartás kialakítása. A verseny országos döntőjét június 22-én és június 23án rendezték meg Vas és Zala megyében.
Az elmúlt két hónap során megrendezett húsz területi versenyen – amelynek során a családok közlekedésbiztonsággal összefüggő elméleti és gyakorlati
feladatokat teljesítettek – összesen 682
család mérettetett meg, míg a fődíjért,
egy Skoda Fabia típusú személygépko-

csiért a megyei döntők győztesei, összesen 20 család versenghetett.
A kétnapos versenyt nehezítette a
szélsőséges időjárás, ami alaposan próbára tette a vetélkedő családokat. A heves záporok és a szél sem tudta azonban
útjukat állni, és valamennyi feladatot
teljesítve érkeztek meg a célba, a keszt-

Ajánló
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Jampecok a színpadon
A Déryné Deszkáin nyári színházi sorozat második előadását, a nagysikerű Hotel Menthol két felvonásos rock
& roll musicalt láthatta a jászberényi
közönség július első hétvégéjén.
kazsimér
Két és fél órás önfeledt jampizásnak
lehettünk szem és fültanúi a Fenyő Miklós és Novai Gábor szerzőpáros nevével
fémjelzett musical jóvoltából, melyet
a szarvasi Cervinus Teátrum művészei
hoztak el a Szabadtéri Színpadra.
Színpompás neonfények, libbenő
pöttyös szoknyák, pepita napszemüveg,
belőtt séró és házibuli hangulat – úgy
vélem a nézőteret zsúfolásig megtöltő
hallgatóságból senki sem akadt, akinek
ismeretlenek lettek volna a felsoroltak,
hiszen azok a jampi életérzés, a rockabilly
stílus elengedhetetlen velejárói.
Kiváló ritmusok és bravúros koreográfiák életvidám elegyétől lüktetett a

fiatalokat az addig csak képzeletben látott Mike, és minden lében kanál Csacska macskái zökkentették ki végleg, akik
a valóságban is meglátogatták őket.
Noha csupán az ott felejtett, legendás hotelt megelevenítő varázsszemüvegért jöttek, végül addig szólt
a Kaman bébi lesz rock + roll, amíg a

Fotók: Gémesi Balázs
pódium már az első ikonikus Hungária
dal felcsendülésekor, melynek dallama
a főszereplő testvérpár, Frufru és Zsilett
álmába repített bennünket. A révedező

két testvér sem tudott ellenállni, és a
hóbortos figurákkal karöltve nyakukba
vették az országutat.
Természetesen – ahogy a legtöbb

Az irodalom közelsége
A Magyar Könyvtárosok Egyesületének 51. Vándorgyűlésén vehette át Gulyás Erzsébet az MKE Helytörténeti
Könyvtárosok Szervezete díját, a Kertész Gyula Emlékérmet.

mesében lenni szokott – újabb és újabb
útitársak csatlakoztak a piperkőc bagázshoz. Egy szerelmes úszómestertől és
egy kapatos büfés kisasszonytól lett még
hangosabb a megtört színek szállodájába tartó Limbó hintó utastere. Ám a végeláthatatlan szórakozás szentélye nem
váltotta be a hozzá fűzött reményeket,
úgyhogy a kissé szedett-vedett, ám annál
jóravalóbb társaságnak kellett felráznia a
bezárásra ítélt helyet.
Az európai Grease-ként emlegetett
fantasztikus előadás ennyi év után sem
okozott csalódást. A műsoridő alatt
megállás nélkül dobogtak a lábak és ringatóztak a vállak a '80-as évek legendás
Hungária együttesének felejthetetlen
dalaira. Mindenképp említésre méltó a
táncosok elképesztő színpadi jelenléte,
akik - hiába a színészi teljesítmény -,
könnyűszerrel magukra vonták a figyelmet. Nem csoda, hiszen a helyszín mégiscsak a rumba, a csacsacsa, a twist, és
a remek ritmusok hazája, Rockandrollia
volt, ahol multimilliomos a jazzdobos,
és az álmok mindig valóra válnak.
Július végén a Veres1Színház színművészei engednek betekintést egy nem
mindennapi Csoportterápiába a Déryné
Deszkáin soron következő előadásában.

megszerettette vele az olvasást elmondta,
hogyha választania kellene, talán a Gulliver utazásai című kötetet mondaná. Az

napig adódik alkalma hódolni ennek az
elfoglaltságnak is.
Gulyás Erzsébet – kitartva gyermekkori elképzelése mellett –, végül a Debreceni Egyetem könyvtár és népművelés
szakán fejezte be tanulmányait, majd

egész életét meghatározó emlékképen egy
régi, kihajtható példányt tart a kezében,
melynek közepén a főhős papíralakja
feszült ki a lapok fölé. A másik szenvedély, a történelem szeretete később találta
meg, de a Jászberény történetét felölelő
könyvek szerkesztésével szerencsére a mai

1974-től Jászberényben folytatta elismerésre méltó munkáját. Nyugalmazására
a helyi intézményben eltöltött évek után
került sor. Példamutató szorgalmával és
önzetlen segítőkészségével kivívta kollégái,
és a város lakóinak tiszteletét is, a rangos
elismeréshez mindenki jó szívvel gratulált.

k. n.
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete
idei, 51. Vándorgyűlését Székesfehérváron, a Vörösmarty Színház épületében
tartotta július 3–5-ig, ahol a Jászberényi
Városi Könyvtár vezetősége és munkatársai is képviseltették magukat. Az évente
megrendezésre kerülő, más-más helyszínnel és változatos szakmai programmal
operáló eseményen ezúttal Gulyás Erzsébet, városunk nyugalmazott könyvtárosa
vehette át a Kertész Gyula-díjat, melyet a
bibliográfus-helytörténész emlékére alapítottak, és az illető szervezet által legérdemesebbnek vélt kollégának ítélnek oda.
Gulyás Erzsébet 1971-től tölt be
könyvtárosi munkakört, kezdetben Jászdózsán, majd pedig városunkban, ahol
önkéntesként aktívan részt vesz a könyvtár, de legfőképp a helytörténeti részleg
mindennapjaiban.
Már egészen gyermekkora óta olyan
szakmára vágyott, melynek művelésével
nem kell lemondania az irodalom megnyugtató közelségéről. „Egyszer az egyik
tanárom azt mondta, hogy azért valami
mást is ki kellene találnom, de én csak
annyit mondtam, hogy ezt szeretném,
könyvtáros akarok lenni, mint Gyuszi
bácsi. Ő volt az úgynevezett példaképem”
– idézte fel a kezdeti ábrándokat.
Arra a kérdésünkre, hogy melyik volt
az a könyv, amely annak idején ennyire

A Jászkürt Újság szerkesztősége
a hagyományos újságíráshoz, fotózáshoz, illetve
a BerényCafé online felületének kezeléséhez

kedvet, tehetséget érző kollégát keres
elsősorban megbízásos jogviszonyba.

Érdeklődni rövid bemutatkozó motivációs írással
a berenyiujsag@gmail.com címen lehet.

www.jku.hu
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Programajánló
Zsír on the fest – sport és buli
július 11., csütörtök – 13., szombat
Három nap Alattyánon a sportpályán,
három színpadon, többek között Yoko
Retro, Kőnig Remember, Dj. Free,
Purebeat, Noyz – Szerbiából. Ugyancsak
fellép a világhírű roma zenekar, a Parno
Graszt, az X-Faktor győztes USNK, Ak26,
Lmen Prala, Pezsgő Zenekar, Traffic Band,
Newik, Yamina, KatapultDJ, Bárány
Attila, az év hazai lemezlovasa Szecsei,
és visszatér Curtis is. Lesz olasz színpad,
olasz életérzés, olasz kaják, olasz hangulat.
Nappal újra futóverseny, főzőverseny, foci
focival és Civil falu, melynek tematikája
a környezettudatosság. Idén sátortábor is
lesz, vagyis ott is lehet aludni!
Alattyán sportpálya
Dumaszínház
július 18., csütörtök 20 óra
Three stars: Badár Sándor, Mogács Dániel
és Felméri Péter fergeteges dumaparádéján
a röhögés garantált. Badár Sándor a bakterházból indult, és mégis szinte mindenki
humor vonalról ismeri. A szentesi humormaffia tagjaként, poénszervezetben elkövetett, folyamatos viccelődéssel vádolható,
mert hivatásszerűen beszél Badárságokat.
Felméri Péter humorral önszántából kezdett el foglalkozni barátai unszolására.
Adottságainak köszönhetően kiválóan
alkalmas fellépő kisebb-nagyobb zárt termekben, merjük kijelenteni, akár űrhajókon is. Mogács Dániel színésznek készült,
és ennek ellenére az is lett. A művészet
nem csak szívügye, de genetikailag kódolt
öröksége is. Örül, hogy van társadalom,
mert tudja kritizálni.
Szabadtéri Színpad
Klubkoncert
július 19., péntek 21 óra
An.Er. Jazz Band & Sebestyén Róbert
(Mi az ábra?) Improvizációk Jazzből az
Alterba, Sebestyén Róbert és Nyeste Róbert kalandozása az An. Er. Jazz Band
zenekarral. Fellépnek: Sebestyén Róbert
– gitár, Nyeste Róbert – gitár, Sárközi
Erika – nagybőgő, Vida Angéla – ének,
kazu Terenyi Krisztián – gitár, Földházi
Sándor – trombita.
Lehel Film-Színház
Focizz és csobbanj! - Pan-Pan Beach
Kupa strandlabdarúgó torna
július 20., szombat 9 óra
Utánpótlás korosztály délelőtt 09 órától.

(2003.01.01. után születettek, díjazás:
tárgyjutalom) Felnőtt korosztály délután
14 órától. díjazás: 1. helyezett csapat
50.000 Ft, 2., 3. helyezett csapat tárgyjutalomban részesül. Érdeklődni és nevezni
Kiss Attilánál (70-5112536 vagy atikis@
freemail.hu)
Lehel Strandfürdő - Pan-Pan Beach
Yoko Retro Nyári Fesztivál
július 20., szombat 21 óra
Különleges szabadtéri buli, különleges
helyszínen az elmúlt 40 év legjobb slágereivel! Folytatódik a Yoko Retro Nyári
Fesztivál sorozata az LVG udvarán! Az
éjszaka sztárvendége az elmúlt évtizedek egyik legnépszerűbb együttese, a
Desperado lesz, akik elhozzák a csapat
legnagyobb slágereit. Gyere és Álmodj,
Rajtad múlik, Ég Veled és számos további sláger sem marad ki. A zenei időutazás házigazdájaként Dj Guba táncoltatja
meg a közönséget egészen hajnalig kedvenc Retro slágerekre.
Lehel Vezér Gimnázium udvara
Déryné Deszkáin –
Csoportterápia mjuzikelkámedi
július 28., vasárnap 20 óra
Vígjáték a lélekről, esendőségről, vágyakozásról, útkeresésről... azaz rólunk.
Fülbemászó dallamok és sziporkázóan
szellemes szövegek röpítik a nézőt a
mjuzikelkámedi felhőtlen, kacagtató, fényesen csillogó világába. Ebben
az esetben ez nem más, mint a Piróth
Gyula Művelődési Ház II/6-os terme
egy esős, csütörtök délutánon, ahová
hat vadidegen, három férfi és három
nő érkezik csoportterápiára. Kezdetét
venné az analízis annak rendje és módja szerint, azonban egy apró hiányosság
hátráltatja a dolgok szokásos menetét.
Hol lehet az orvos? A váratlan fordulatokban, felismerésekben és mulatságos
epizódokban bővelkedő történet során
további kérdések merülnek fel. A kétrészes előadást végig lehet könnyezni,
sokáig a röhögéstől, a végén kicsit a
sírástól is.
Szabadtéri Színpad
Homoki találkozó
Augusztus 10-én, szombaton tartják a
Homoki elszármazottak találkozóját. A
szervezők várják az érdeklődők jelentkezését az 57/412-220 telefonszámon minden nap 19 óra után.
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Szitálja gyöngyeit az ólomkék felleg
Csütörtökön többnyire napos, ám kissé szeles
idő, 22-27 fok várható. Pénteken kezdetben
sok lesz a napsütés, majd nyugat felől elszórtan
zápor, zivatar érkezik térségünkbe, mely meghatározza a hétvége időjárását. Szombaton és
vasárnap is esőzésre lehet számítani, a nappali
csúcshőmérséklet 25 fok körül alakul, éjszakára pedig 15 fokig is lehűlhet a hőmérséklet. A
csapadékos időjárás kitart majd a hét elejéig,
leghamarabb keddtől számíthatunk újra napsütésre.
Június 13. Tápió mentén úgy vélik, ha nagy
esők jönnek, Szent Antal elviszi a szénát.

Nyári szünet a kispályán
A hőségriadó miatt elhalasztott 10.
fordulót csak ősszel pótolják, ezért már
múlt hét végén befejeződtek a városi
kispályás bajnokság tavaszi küzdelmei.
Pesti József

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
július 11. csütörtök
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

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.

július 12. péntek
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

július 17. szerda
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

július 13. szombat
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

július 18. csütörtök
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

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

július 19. péntek
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

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

július 20. szombat
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

július 16. kedd
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

július 21. vasárnap
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
július 13. szombat,
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Balogh Mariann
Jb., Jákóhalmi u. 11.
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

Az első osztály élén az Ézsi TrapézJb foci áll, egy ponttal megelőzve az
árokszállási Rosenberger csapatát. Kis
meglepetésre az utolsó fordulóban súlyos vereségbe belefutott Officemarket
várja a folytatást a harmadik helyen. A
Víznyelők-Lavrik kft. viszont az összes
meccsét elvesztette, így pont nélkül az
utolsó helyen tanyázik. A góllövő listát
Német Gyula vezeti meggyőző, tíz gólos
előnnyel.
A második osztályban a jászladányi Ha bemegy gól gárdája öt pontos
előnyre tett szert a Revans ellen, bár
az igazsághoz hozzátartozik, hogy az
utóbbinak egy mérkőzéssel kevesebbje
van. A kiesés réme több csapatot is fenyeget, ezért nagy küzdelmek várhatók
a szünet után. Itt két játékos is 12-12
gólig jutott, de utánuk is nagy a tülekedés. A harmadik osztályban a P. L.
Tájfun kilenc győzelem után az utolsó
fordulóban remizett, így egy ponttal
előzi meg a fényszarui Dermesztőket.

Újság
Jászberény város lapja

Jászberény város közéleti hetilapja
Főszerkesztő: Halász Lajos
Tel.: +36-30/375-3353, e-mail: 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, Kossuth Lajos út 58., e-mail: berenyiujsag@gmail.com
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
Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse
Terjesztési reklamáció: DEEP Médiacsoport Jb., Bercsényi u. 8. Tel.: 06-30/327-5655

Jászkürt Újság − minden csütörtökön.

Ők ketten elhúztak a többiektől. A 16
csapatos mezőny végén a többeknek is
csak egy-két győzelmet sikerült aratni,
ezért a táblázat utolsó harmada elég
szorosra sikeredett.
Az öregfiúk első osztályát az
egy meccsel kevesebbel rendelkező
Autoelektro vezeti. A CTS Globál és a
Tiroli-ÉP DMSC annyira kevés pontot
gyűjtött, hogy bennmaradásukhoz óriási bravúrra volna szükség. A góllövő
párbajban a két Német testvér, Gyula és
Gábor van az élen.

A második osztály eleje rendkívül kiélezett, pillanatnyilag a Fáyters
Öregfiúk vezeti, de az apáti illetőségű
YoshiTrans és a Szurkoloipolo.hu sem
mondott még le a feljutásról. A Delta
Speed viszont csak két döntetlennel
büszkélkedhet, így ők az utolsók. A
góllövő listát is a Fáyters játékosa vezeti
meggyőző fölénnyel.
A tervek szerint hamarosan elkezdődik a műfüves pálya felújítása, így augusztus végén már megújult játéktér várja
a nyári szünet után visszatérő focistákat.

Intenzíven készülnek a focisták

Jászberény NB III-as labdarúgócsapata az új edző, Német Gyula vezetésével megkezdte a felkészülést az
őszi szezonra, ami ezúttal igen korán
kezdetét veszi, hiszen már augusztus
4-én játsszák első bajnoki meccsüket.
Ács Tibor

Mint azt előre jelezték, Tiszaújvárosban az NB II-s Békéscsaba ellen lépett pályára városunk futballcsapata. Az
első félidőben: Miski – Szemere, Szanyi,
Ilkovics, Süttő – Szöllősi, Lakatos B., Sándor I., Ludasi – Gresó, Pálinkás, összetételű együttes futott ki a pályára, azaz a
„régi” gárdához a két új csatár, Gresó és
Pálinkás csatlakozott még. Jól is játszottak és Gresó találatával az első félidőben
megszerezték a vezetést is.
A második játékrészben a vezetőedző teljesen új keretet küldött pályára,
azaz: Csutorka Márk – László Krisztián,
Penczner Vilmos, Parázs Botond, Zombori Bálint – Kátai Ádám, Győrfi Benedek,
Szabó Tamás, Olajos Gergő – Kaszab

Fociezüstök
Ausztriából
Az ausztriai Fürstenfeldben nemzetközi utánpótlás labdarúgó kupán szerepelt a Tehetség SE U9-es és
U10-es csapata.
sz. z.
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A 2010-es születésű tehetségek
egy ponttal lemaradva az első helyről ezüstérmet szereztek, mint ahogy
a TSE U10-es gárdája is a nagyszerű
második hellyel örvendeztette meg
a szépszámú magyar szurkolótábort,
öregbítve ezzel Jászberény hírnevét a
világban.
A TSE-s gyerekek a torna előtt
egyfajta megelőlegezett ajándékként
a Puskás Suzuki Kupán a Real Madrid – Hagi Akadémia és a Flamengo
– Budapest Honvéd mérkőzést tekinthették meg Felcsúton, a Pancho
Arénában.

Ferenc és Balogh Bálint alkotta együttes
vette fel a harcot a viharsarki gárdával.
Mint az összeállításból is látható, az előző szezonban szereplő László, Szabó és
Győrfi mellett Penczner, Zombori és
Kátai személyében az U19-es gárda három tagja kapott lehetőséget. Valamint
öt – Csutorka, Parázs, Olajos, Kaszab
és Balogh, mint – próbajátékost tesztelt a JFC edzői stábja. A fiatalokból

álló együttes nem sokat gyakorolhatott
együtt, így természetes, hogy a békéscsabaiak ezt kihasználták és megfordították
a mérkőzést, azaz 2-1 arányban nyertek
a JFC ellen. Ezzel együtt sem vallottak
szégyent a mieink a rutinosabb játékosokból álló Békés megyeiek ellen. Lapzártánk után Kecskemét látogat Jászberénybe, majd a BVSC vendége lesz
július 13-án, szombaton a JFC.

