Önzetlen segítők

Beteg és rászoruló gyermekeket,
autistákat támogatnak rendezvényekkel
jótékonykodó szervezetek Jászberényben.
Cikkek a 4. oldalon

Mosható pelenkák új generációja

Az eldobható pelenkák alternatívájaként
környezettudatos mosható pelenka használatáról
olvashatnak informatív cikkünkben.
Írás az 5. oldalon

Isten az, aki gyógyít

Dr. Csókay András világhírű agysebész tartott
előadást február 27-én, a Nagyboldogasszony
Iskola tornacsarnokában.
Tudósítás a 6. oldalon
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Jászberény város lapja

Szikrázóan innovatív családi vállalkozás

Az év kilencedik hetében 905-en –
kevesebben, mint az azt megelőző
héten – fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel Jász-NagykunSzolnok megyében.
A figyelőszolgálatban részt vevő orvosok jelentései szerint a betegek 29%-a
15 éven aluli, 43%-a 15–34 év közötti,
21%-a 35–59 év közötti, 7%-a pedig 60
éven felüli volt. A fiatal felnőttek érintettsége továbbra is jellemző.
Még mindig látogatási tilalom van
érvényben – az influenzaszerű megbetegedések száma miatt – az alábbi JászNagykun-Szolnok megyei fekvőbetegellátó intézményekben:
1. Jászberényi Szent Erzsébet Kórházban – 2020. február 4-től visszavonásig valamennyi osztályra kiterjedően,
2. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Heté
nyi Géza Kórház-Rendelőintézetben
– 2020. január 31-től visszavonásig
valamennyi osztályra kiterjedően,
3. Kátai Gábor Kórházban – 2020.
február 5-től visszavonásig a Csecsemő- és Gyermekosztályon.
(JNSZMKH Kormánymegbízotti Kabinet)

Az Országgyűlés március 2-i, hétfői
ülésén Pócs János, a Jászság országgyűlési képviselője interpellációt
nyújtott be az innovációért és technológiáért felelős miniszterhez a
jászberényi elkerülő út utolsó szakaszának befejezésével kapcsolatban.
g. cs.

Az előző évek gyakorlatát folytatva a városvezetés látogatást tesz a térség vállalatainál, gazdasági egységeinél, hogy közvetlen kommunikáció révén tapasztalatot szerezzen a cégek működéséről, közelebbről megismerje tevékenységüket, problémáikat. Február végén a Scintilla Kft. működésébe nyertek ilyen
formában betekintést a polgármester vezetésével oda látogató képviselők.
Kárpáti Márta
Az Ipartelep úti gyáregység irodájában Szikra Szabolcs ügyvezető köszöntötte az érdeklődőket, köztük Budai Lóránt
alpolgármestert, dr. Gedei József és Balogh
Béla alpolgármestereket, Szatmári Anikó
bizottsági elnököt. Az üdvözlést követően
rögtön fény derült a titokra: megtudhat-

A betegek szolgálatában
A Jászberényi Szent Erzsébet Kórházban már hagyomány, hogy az ápolók
napja alkalmából köszöntik a szakma
képviselőit, és a legjobbakat elismerésben részesítik. Idén február 26-án,
kora délután gyűltek össze az ápolók
és asszisztensek a kórház ebédlőjében.
Gergely Csilla
A megjelenteket dr. Sinkó-Káli
Róbert főigazgató köszöntötte, kitüntetett figyelemmel az ápolókra. Sokan
közülük nem tudtak személyesen részt

Napirenden
az elkerülő út

venni a köszöntőn, hiszen akkor is nélkülözhetetlen munkájukat végezték.
Olyan hivatás ez, amit hittel, szorgalommal és egyre nagyobb türelemmel
kell végezni – emelte ki a főigazgató
az ápolók legfőbb ismérveit. A szakma
magyar úttörőjének, Kossuth Zsuzsannának születésnapján – február 19-én
– hat éve ünnepeljük a Magyar Ápolók
Napját. Ma már elképzelhetetlen lenne nélkülük a betegellátás, hiszen az
egészségügyben az ő létszámuk a legnagyobb.
folytatás a 3. oldalon 

tuk, hogy a scintilla latinul szikrát jelent,
tehát innen ered az elnevezés, az alapítók
Szikra István, illetve gyermekei Szabolcs és
Csilla családnevei után.
A céget 1995 végén alapították, jelenleg hárman vezetik; a Szikra család
férfitagjai és Csilla férje, Tóth Zoltán.
Fő tevékenységi körük a vezeték- és kábel feldolgozása, elektromechanikus al-

Helyben hogyan?

katrészek gyártása, valamint műanyag
fröccsöntéssel foglalkoznak. Autóipari
minőségirányítási rendszert működtetnek, hiszen a vállalkozás gerincét az
autóipari beszállítás adja.
A számok tükrében megmutatkozik, hogy a gazdasági világválságtól
szépen növekedtek 2017-ig, amikor
elérték az árbevételi csúcsot. 2018-ban
valamelyest megtört a lendület, ami az
USA-Kína gazdasági háború hozadéka.
A magyar alkatrészgépgyártás beszállítói ágazat lassan igazodik a mélypontra
süllyedt német autóiparhoz.
folytatás a 3. oldalon 

Pócs János képviselő március 2-i,
parlamenti felszólalásban elsőként az
utóbbi hónapokban átadott jászsági útfejlesztésekről számolt be. Örömmel tájékoztatott, hogy közel 6 milliárd forint
értékben újult meg a Szolnok-Jászkisért
összekötő út jászkiséri belterületi szakasza, a 32-es főút Jászfényszaru-Jászberény
közötti szakasza, a Szolnok-Jászkisért ös�szekötő út Jászkisér utáni külterületi szakasza, a Jászfényszarui Ipari Park megközelítését szolgáló új útszakaszok, valamint
Pusztamonostort Jászárokszállással ös�szekötő út jelentős része. A fejlesztésekkel
egyidejűleg számos autóbuszmegálló is
megújult, valamint szalagkorlátot, fényvisszaverő prizmákat helyeztek ki, kicserélték a KRESZ-táblákat és facsemetéket
ültettek. A képviselő hangsúlyozta, hogy
fontosak ezek a fejlesztések, hiszen a jó
minőségű, felújított útszakaszoknak köszönhetően biztonságosabbá, gyorsabbá
és kényelmesebbé válik a közlekedés.
A jászberényiek régen várt, meghatározó fejlesztése az elkerülő út harmadik szakaszának befejezése, ezért Pócs
János megköszönve a kormányzat eddigi erőfeszítéseit a kivitelezés várható
befejezéséről kérdezett.
folytatás a 2. oldalon 

Művészek akkor és most

Február 25-én rendezték meg a Helyben hogyan? – Fiatalok a településeken című konferenciát. A rendezvénynek, melyen városunkat Hamar Kata,
az Ifjúsági Munkacsoport elnöke és
Bozóki Imre János diákpolgármester
képviselte, a budapesti Európai Ifjúsági Központ adott otthont.

Alapításának húszéves jubileumát ünnepelte a Hamza Stúdió közössége vasárnap délután. A Hamza Múzeum és
Jász Galériában az Akkor és most kiállítás megnyitójának keretében művésztársak és művészetbarátok körében köszöntötték a kerek évfordulót.

munkatársunk

kárpáti

A konferenciát a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság szervezte
az Erasmus+ támogatásával. GYIÖT
egy országos ernyőszervezet, melynek
célja, hogy támogassa és segítse a Települési Gyermek- és Ifjúsági önkormányzatok egymással való kapcsolattartását. A szervezethez a Jászberényi
Ifjúsági Önkormányzat 2018-ban
csatlakozott és a „Helyben hogyan?”
projekt megvalósításában már együttműködő partnerként vehettek részt.
A múlt keddi eseményen közel
kétszáz résztvevő jelent meg, kis és
nagy településről érkező fiatalok, fiatalokkal foglalkozó szervezetek, diák
és ifjúsági önkormányzatok képviselői
és ifjúságüggyel foglalkozó települési
szakemberek.
folytatás a 2. oldalon 

Az ismét szűkösnek bizonyuló múzeumban Farkas Edit igazgató
asszony üdvözölte a megjelenteket,
köztük Budai Lóránt polgármestert

és dr. Gedei József alpolgármestert.
Köszöntőjében felidézte az ünnepségnek otthont adó intézmény történetét
az alapítástól, amelybe belefoglalta a
Hamza Stúdió létrejöttét, működésének körülményeit is. Emlékeztetett
az egykori igazgató, B. Jánosi Gyöngyi
indította kezdeményezésre, amikor
1996-ban útjára indította a Képzőművészet Baráti Kört, alkotótáborokat szervezett. A fiatal felnőtteket a
Hamza Stúdió létrehozásával vonzotta
be az intézmény köreibe.
folytatás a 7. oldalon 

2. oldal

Önkormányzat / Egészség
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Napirenden
az elkerülő út
 folytatás az 1. oldalról
Schanda Tamás parlamenti és stratégiai államtitkár válaszában elmondta,
hogy Magyarország közúti közlekedésének fejlesztése stratégiai fontosságú.
2019-ben Magyarországon összesen 566
milliárd forintból valósultak meg közúti
fejlesztések, ami rekordnak számít. A
biztonságos és gyors elérhetőség alapvetően befolyásolja egy-egy térség gazdasági fejlődését, és lakóinak életminőségét.
A helyi életminőség javításának szempontjából legalább ennyire fontos, hogy
elkerülő útszakaszok építésével segítsék

Tájékoztatás településrendezési
terv módosításról
A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 39/2020. (II.
12.) képviselő-testületi határozatával
elfogadta Településszerkezeti tervének módosítását, és 4/2020. (II. 13.)
önkormányzati rendeletével módosította Helyi Építési Szabályzatát és
Szabályozási Tervét a város 0334/5
és a 0334/8 hrsz.-ú ingatlant magába
foglaló részterületére vonatkozóan.
A településfejlesztési koncepcióról,
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszkö-

2020. március

zökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43.
§ (2) a) pontja alapján a településrendezési eszköz elfogadott módosítását
közzéteszem digitális formában a www.
jaszbereny.hu önkormányzati honlapon, valamint nyomtatott formában a
Polgármesteri Hivatal 5100 Jászberény,
Lehel vezér tér 18. alatti székhelyén a
városi főépítész fszt. 14. irodáján.
Jászberény, 2020. február 26.
Budai Lóránt
polgármester

havi véradások

Március 6., péntek 10-15 óráig:................Jászárokszállás, Rosenberger
(dolgozói véradás)
Március 10., kedd 9 -13 óráig:...................Jászberény, Polgármesteri Hivatal
Március 10., kedd 14-17 óráig:..................Pusztamonostor, Polgármesteri Hivatal
Március 12., csütörtök 9-11.30 óráig:......Jászberény, Szatmári Rendezvényház
Március 12., csütörtök 13-15.30 óráig:....Jászárokszállás, Carrier
(dolgozói véradás)
Március 19., csütörtök 10-12.30 óráig:....Jászapáti, gimnázium
Március 19., csütörtök 14-17 óráig:..........Jászszentandrás, Művelődési Ház
Március 23., hétfő 8-12 óráig:...................Jászberény, Liska iskola
Március 23., hétfő 13.30-16.30 óráig:.....Jászjákóhalma, Gazdakör
Március 26., csütörtök 10-12.30 óráig:....Jászkisér, MÁV Fkg. (dolgozói véradás)
Március 26., csütörtök 14-17 óráig:..........Jászkisér, Csete Balázs Általános Iskola
Március 27., péntek 13-17.30 óráig:........Jászapáti, MG Zrt. Privát ABC
A véradáshoz kérjük, hozza magával személyi igazolványát,
lakcím-, és TAJ kártyáját!
Fontos, hogy véradás előtt étkezzen, és kellő mennyiségű
alkoholmentes folyadékot igyon!

elő a települések tehermentesítését, az
átmenő forgalom elterelését a belterületi
utakról. A kormány a tavalyi útprogram
felülvizsgálata során döntött arról, hogy a
kivitelezendő beruházások közé beemeli
a Jászberényt elkerülő út harmadik, befejező ütemét. Az új, 2x1 sávos útszakasz
a 31-es és 32-es főutak között épül meg
4,5 kilométer hosszan. A projekt megvalósítása hazai költségvetésből történik,
mintegy 8,5 milliárd forint értékben. A
kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás már folyamatban van,
annak eredményes lezárása esetén a szerződéskötés még idén tavasszal várható.
A munkálatok ezt követően 2020. első
felében kezdődhetnek meg, befejezésük
pedig 2022. második felében várható. A
fejlesztésnek köszönhetően a jászberényiek megszabadulnak a városon áthaladó
gépkocsik, kamionok okozta levegőszennyezettségtől, zajterhelésétől és fokozott baleseti kockázattól.

2020. március 5.

Információ a koronavírusról

A kormány kiemelten kezeli a koronavírus-járványt, az Operatív Törzs
folyamatosan működik. Magyarországon továbbra sem tudunk koronavírusos betegről, de sajnos nem zárható ki, hogy ide is megérkezik a vírus,
hiszen Magyarországhoz közeli országokban már megjelent. A gócpont
Észak-Olaszországban van, és onnan
már Ausztriába, Horvátországba, és
Észak-Macedóniába is eljutott.
A járvány megelőzéséhez mindenki
együttműködésére és felelősségvállalására van szükség. Ezért kiemelten felhívjuk a magyar állampolgárok figyelmét a következőkre:
• A legfontosabb, hogy ne utazzanak
fertőzött területekre!
• Ha mégis megteszi ezt valaki, akkor
regisztrálja magát a Konzuli Szolgálatnál, hogy tudjunk róla és el tudjuk
érni, ha baj van!
• Ha valaki fertőzött területről érkezik
haza, lehetőleg ne menjen közösségbe és figyelje saját magát! Ha valaki
magán tüneteket – láz, köhögés,
torokfájás, levertség – észlel, akkor
maradjon otthon, telefonon értesítse
háziorvosát, vagy hívja az NNK 06
80/277-455, illetve a 06-80/277456 zöldszámokat!
• Aki otthon marad, vigyázzon a saját
családtagjaira is, lehetőleg elkülönül-

ve legyen!
• Kiemelten fontos az alapos kézmosás, különösen akkor, ha olyan
helyen voltak, ahol sok ember van,
például a közösségi közlekedés használata után!
• A szülők ne engedjék gyermeküket
két hétig iskolába, ha az elmúlt időszakban Észak-Olaszországban járt!
• Azok a munkavállalók is maradjanak
otthon, akik az elmúlt időszakban
Észak-Olaszországban jártak! Ebben
a cégek, munkáltatók együttműködését is kérjük.
• Azok az egyetemisták is maradjanak
otthon, akik az elmúlt időszakban
Észak-Olaszországban jártak!
• Az is fontos, hogy másokra figyeljünk! Ha bárki, aki maga körül olyan
emberről tud – legyen magyar vagy
külföldi állampolgár –, aki fertőzött
területen járt, kérje meg őt, hogy
maradjon otthon és ne menjen közösségbe, telefonon értesítse háziorvosát vagy a zöldszámot!
• Ha valakinél felmerülne a koronavírus gyanú és beigazolódna, hogy
fertőzött, akkor működjön együtt a
hatóságokkal!
Ha mindezt közösen betartjuk, akkor már nagyon sokat tettünk a megelőzésért.
Forrás: Pócs János
a Jászság országgyűlési képviselője

Helyben hogyan? – Fiatalok a településeken konferencia
 folytatás az 1. oldalról
Az előadást Vajda Árpád, az Új
Nemzedék Központ Csongrád megyei
ifjúságszakmai koordinátora nyitotta meg, aki beszélt az ifjúsági szakma
történetéről, a fiatalok közösségi és
társadalmi részvételeinek csatornáiról,
az ifjúsági szakemberek munkájáról és
a közösségben betöltött helyzetéről. A
vitaindító előadást követően kiscsoportos beszélgetések során dolgozták
fel a résztvevők az ifjúsági szakember
a településeken témakört, körbejárták
az ifjúsági szakember és az influenszer
közötti jelentős különbségeket, valamint a virtuális jelenlét korlátait és lehetőségeit.

A szervezeti – és projektbörze során
bemutatkoztak a példaértékű ifjúsági
munkát végző szervezetek és eredményes ifjúsági projektek. A rendezvényt
záró módszertani műhelyek teret biztosítottak a települési szintű ifjúsági
munka szerepelőinek a személyes találkozásra, a tudás és tapasztaltok, valamint a jó gyakorlatok megosztására.
Óriási megtiszteltetés számunkra –
nyilatkozta Hamar Kata és Balog Donát
ifjúságért és sporttért felelős tanácsnok
–, hogy a tavaszi pályázati ciklusban a
Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati
Társaság együttműködő partnerként
vesz részt egy jászberényi ifjúsági párbeszéd projektben, melynek célja, hogy

a helyi fiatalok aktívan gondolkodjanak településük helyzetéről, alakítsák
közösségeiket és érvényesítsék elképzeléseiket a település vezetésénél. A fiatalok így természetes úton sajátítják el az
aktív állampolgári magatartást, erősítve
a szülővárosuk iránti kötődést. Rendkívül lényeges, hogy a projektelemek kidolgozása a fiatalokkal közösen zajlik.
Bálint Andea, a szervezet elnökségének
tagja február elején a Főnix Fészekben
tartott projektgeneráló eseményen bemutatkozott az Ifjúsági Önkormányzat
megjelent tagjainak, akik ízelítőt kaptak az előttünk álló feladatokról, lehetőségekről. A következő találkozóra
várhatóan március közepén kerül sor.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetnyilvánítás

Tudatjuk, akik
szerették és ismerték, hogy

Ezúton mondunk köszönetet
mindenkinek, aki

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

Muhari Istvánné
szül.: Bús Ilona (1923-2020)

temetésén megjelentek, virágaikkal,
részvétnyilvánításaikkal
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

FARKAS BÉLÁNÉ

szül: Csáki B. Mária (1955-2020)
temetésén részt vett, sírjára virágot
hozott és fájdalmunkban osztozott.
Gyászoló családja

Köszönjük dr. Zsólyomi Katalin
háziorvosnak, valamint a Szent Klára
otthon dolgozóinak odaadó munkáját.
Köszönjük a
IUSTA temetkezés
munkatársainak
a szinvonalas
ügyintézést.

Gyászoló család

Nagyné Litkei Éva
életének 69. esztendejében
elhunyt.
Fájó szívvel búcsúzunk és köszönetet
mondunk mindazoknak, akik a
temetésen megjelenésükkel fájdalmunkat enyhítették.
Szerető család

Interjú / Város

2020. március 5.

www.jku.hu

3. oldal

A betegek szolgálatában Szikrázóan innovatív családi vállalkozás
 folytatás az 1. oldalról
A főigazgató sajnálatát fejezte ki,
hogy a fiatalok körében egyre kisebb a
szakma presztízse, ezért is fontos, hogy
megbecsüljék az ápolók és asszisztensek
munkáját.
Az idei évben még nagyobb hangsúlyt
kap a szakma, hiszen a WHO Közgyűlése
Florence Nightingale születésének 200.
évfordulója alkalmából 2020-at az ápolók
és szülésznők nemzetközi évének nyilvánították. Czigány Anikó ápolási igazgató
köszöntőjében emlékezetbe idézte Florence Nightingale életútját, aki a modern
nővérképzés és a betegellátás reformjának elindítója. Tiszteletére május 12-én,
születése napján ünneplik az Ápolók
Világnapját. Magyarországon elsőként
Kossuth Zsuzsanna állt ápolónőként a
közösség szolgálatába, hogy segítsen az
elesetteken és betegeken. Az ápolók ott
segítenek, ahol a legnagyobb a szenvedés,
a reménytelenség. Egy jó ápolónak éppen
ezért nemcsak megfelelő szakmai tudással
kell rendelkeznie, hanem empátiával, jó
kommunikációs készséggel, elhivatottsággal és türelemmel is. Cserébe pedig olyan
belső értékek, kincsek birtokosai lehetnek
egy mosoly, vagy ölelés által, melyek erőt
adnak a mindennapokhoz – tette hozzá
az ápolási igazgató.

Megható pillanat volt, amikor
Safcsákné Editke köszönetet mondott a
rehabilitációs osztály dolgozóinak, hogy
előrehaladott kora ellenére a gondos ápolásnak köszönhetően újra felállt, és ha
csak bottal is, de jár. Különösen hálás az
ápolóknak, mert maga is szakmabeli volt
hajdanán. „Úgy érzem magam, mintha
újjászülettem volna... Köszönöm!”
A hála szavait az ünnepélyes oklevélátadás követte. Az Év Asszisztense
kitüntetést Körténé Sándor Erika vehette át, akit 2017-ben Jászberény Város
Árpád-házi Szent Erzsébet egészségügyi
díjjal tüntettek ki. Az egészségügyi szakközépiskola elvégzése után, 1981-től
a jászberényi kórház dolgozója. Rövid
ideig a sebészeti osztályon volt ápolónő,
majd átkerült a gégészeti szakrendelésre
asszisztensi pozícióba. Jelenlegi helyén,
az urológiai szakrendelésen 1992-től lát
el asszisztensi feladatokat, de szükség
esetén más szakrendelésen is segít. Munkáját nagy odafigyeléssel, precízen végzi.
Megbízható, segítőkész, munkáját olyan
szakmai alázattal végzi, mely a jövő nemzedéke számára példaértékű lehet.
Rövid szünet után Gulyás Zsuzsanna
kineziológus előadását hallgathatták meg
a jelenlévők, a kreatív stresszkezelés témakörében.

 folytatás az 1. oldalról
Remény szerint a leszálló ágazatot
idén stabilizálni tudják az újonnan induló üzletek felfuttatásával. Iparűzési
adójuk 58,2 millió forint volt tavaly
és körülbelül ennyire számítanak ez
évben is.
Néhány fős létszámcsökkenést
is magával hozott az árbevétel csökkenése. Mintegy kétszáz fő dolgozik
két, illetve időnként három műszakban. A kollégák villamos vezetékeket
blankolnak és csatlakozókat szerelnek
rájuk. Naponta körülbelül nyolcszázezer, évente kétszázmillió darab csatlakozót készítenek el egyre inkább robottechnológia segítségével.
Alapvetően a gépjárműiparba,
háztartási gépiparba (hűtőszekrény,
porszívó, kávéfőző gépek alkatrészei)
és az ipari elektronikába dolgoznak
be. Sok szerelvényt gyártanak kézi
szerszámokhoz, valamint különböző
motorokhoz. Az autóipar a fő csapásirány, ahol zömében első és hátsó
lámpákhoz, kisebb motorokhoz, tükrökhöz szállítanak vezetékeket.
A gyártógépeik nagy része Svájcban készült, igen magas minőségben
és ebből fakadóan meglehetősen drágák. Ezek a robotok rendkívüli precizitást tudnak produkálni, a Scintillától
kikerülő termékek mindig minőségi darabok. Saját szerszámüzemet is
létrehoztak, amivel kezelni tudják a
hirtelen felmerülő problémákat, így
a termelés mindig folyamatos maradhat. Rendkívül fejlett a labortevékenységük. Két mérnökük folyamatosan azon dolgozik, hogy a vásárolt
anyagokat, a legyártott kész és félkész
termékeket tesztelik, az esetleg felmerülő minőségi reklamációk okát kutatják. Érdekesség, hogy például extrém
körülményeket is képesek imitálni a
laborban. A vevő kérésére meg tudják

Kényszeresen írom a verseket
Galsi Olga vagány slammer lány alig
egy éve csöppent bele ebbe a modern
lírai miliőbe, de bátor önkifejezése
máris számtalan sikert hozott a konyhára. Legutóbbi budapesti megmérettetéséről, a slam poetry izgalmas
műfajáról és az irodalom szeretetéről
beszélgettünk a Lehel Vezér Gimnázium 10. osztályos tanulójával.
Kazsimér Nóra
Amikor valaki ennyi szállal kötődik az irodalomhoz, sejthető, hogy
megbújik a háttérben valami: mondjuk egy könyvkiadónál tevékenykedő szülő, sok-sok kötettől roskadozó
könyvespolc a családi házban, Ady
szerzemények a táskában, skiccek a
füzetek hátuljában, vagy egy szárnyait
korán próbálgató, írói álmokat dédelgető kisgyermek a múltban. Olga esetében ez mind fennáll, így már talán
nem is olyan véletlen, hogy a műfajjal
mindössze tavaly találkozó fiatal lány
mostanra korosztálya legjobbjaival lép
együtt színpadra.
Hogyan csöppentél bele a slam
közösségbe?
Tavaly tavasszal volt meghirdetve
egy jászberényi slam esemény, amikor
még fogalmam sem volt róla, hogy mi
is az a slam tulajdonképpen, csak azt
tudtam, hogy valamiféle köze van a
versekhez. Igazság szerint poénból jelentkeztem, mert miért is ne. Kicsit
kutakodtam, hogy be tudjam lőni, mit
kellene csinálni és írtam rá egy szöveget.
Ha jól emlékszem, meg is nyerted.
Igen, én ezt akkor pozitív visszacsa-

tolásként éltem meg, és hát egyből meg
is tetszett a műfaj. Ott Bárány Bence
és Gömöri Eszter voltak, akik a szervezési showcase-t csinálták és ismertebb
slammerként felléptek. Elképesztő volt,
az egész koncepció nagyon bejött. A
nyereményem a nyári slam poetry tábor
volt, amelyet Orfűn rendeztek meg fesztiválos hangulatban. Az ötnapos táborban lehetőségem nyílt megismerni más
slammereket, délelőttönként műhelymunkán vettünk részt, aztán koncerteket és versenyeket szerveztek nekünk. Itt
ismertem meg azokat is, akik a nagykátai slam klubbot csinálják, minden hónapban tartanak alkalmakat.
Avassuk be az olvasókat egy kicsit az alkotói folyamatba. Hogyan
készülnek a slam szövegek? Miről
szeretsz a leginkább írni?
Általában olyan dolgokról írok,
amikről nem tudok beszélni, és így
háromperces rímekbe sűrítem a gondolataimat, vagy olyanról, amiről úgy
érzem, érdemes lenne szót ejteni. Fontos, hogy mindig legyen funkciója a
versnek. Egyébként nagyon változó
maga az alkotás. Van, hogy elkezdek
írni egy szöveget és kész is lesz egyben,
aztán utólag átírogatom, vagy beleteszek ötleteket még. Ami állandó, az az,
hogy ez mindig egy hosszabb folyamat.
Kényszeresen írom a verseket, nincs
olyan nap, hogy ne jegyeznék fel valamit, és nagyon rossz, amikor semmi
nem jut eszembe, mert az érzés, hogy
szeretnék írni, mindig bennem van.
Mi az, ami inspirálóan hat rád?
Vannak más kreatív területek is az
életedben?

Ha szeretnék ihletet gyűjteni, akkor általában más slammerek videóival
kezdem, többfélét is meghallgatok, így
könnyebben indul el bennem. Zenét
hallgatok - Szendrői Csaba fantasztikus,

ő az Elefánt frontembere és verseket is
ír -, játszom gitáron és ukulelén, illetve
verseket olvasok. Bárány Bence, mint
slammer, akit inspirálónak tartok, költőként pedig Ady a kedvencem, szerintem a mai napig nem lehet észrevenni
a versein, hogy milyen régen írta őket,
olyan időtállóak. Ismerőseimtől, akikről tudom, hogy írnak is szoktam szerzeményeket olvasni, vagy vannak olyan
kedvenc Instagram oldalaim, ahová ismertebb költők válogatott írásait teszik
ki, érdemes követni ezeket.
Hogyan egyezteted össze az introvertált írói éned és a színpadon sziporkázó előadót?
Ez érdekes, most már inkább kifelé
fordulóbb lettem, sokszor fárasztóbb
órákat otthon lenni és írni. Valahogy

vizsgálni azt is, akár ötszázszor egymás
után, hogyan viselkedik a gépjárműbe
épített anyag mínusz negyven és hirtelen plusz száz fokon.
Döntéseiket alapvetően befolyásolja a magyarságtudat, tehát nem
pusztán az anyagi érdekeket tartják
szem előtt a vevői kapcsolatok során.
Szikra Szabolcs prezentációjában kitekintett a globális gazdasági helyzet
alakulására, a bérek és a termelékenység mozgására, amit cégük is igyekszik
lekövetni. Tapasztalatuk szerint a hazai gazdaságnak innovációra van szüksége, mert az összeszerelő üzemektől a
multik a bérek emelkedésének egyenes
arányában keletre, illetve Észak-Afrika
felé tendálnak.
A fennmaradás záloga a minőségi
gyártás, az a kreatív hozzáadott szellemi érték, amivel többletet tud produkálni a beszállító. A Scintilla Kftnél a dolgozók érdekeit is szem előtt
tartva az automatizálás, a kézi gyártás
egy részének elköltöztetése, a beszerzés
optimalizálása, új vevők felkutatása,
magasan képzett mérnöki munkaerő
alkalmazása, innovatív fejlesztési ötletek beépítése, magas vállalatirányítási
rendszer alkalmazása a megoldás kul-

csa. 2015-től napjainkig körülbelül
kétmilliárd forintot költöttek a fent
felsorolt irányelveinek figyelembe vételével fejlesztésre.
A jövő ugyancsak az innovációról
szól. Egy hosszú, hároméves folyamat
végére érnek a Volkswagen csoporttal,
amely majd ajtót nyithat az BMW és
a Suzuki felé is. Saját fejlesztésük az
elektromos autókhoz készülő ülésfűtés, aminek próbagyártási folyamata, tesztelése már elkezdődött. Az
Audihoz 2020 tavaszán megy ki az
első három komplett ülés az itt fejlesztett, gyártott fűtéssel. 2023-ban
indulhat el a gyártás.
A prezentációt követően a fűtőszálak bevarrásának munkafolyamatát, a
fizikai tesztelést a valóságban is megtekintette a delegáció. Az üzembejárás alkalmával a vezetők segítségével
betekintést nyertek a vendégek az ott
folyó munkába, minden felmerülő
kérdésükre kimerítő alaposságú választ kaptak.
A tárgyalóba visszatérve Budai Lóránt polgármester a látogatók nevében
megköszönte a lehetőséget és a város
lehetőségekhez mérten való támogatásáról biztosította a vállalat vezetőit.

mindig is tetszett maga a szereplés,
szeretek színpadon lenni, már nem is
stresszelek rá annyira. Számomra nagyon jó élmény, ha vannak, akik időt
szánnak arra, hogy meghallgassanak,
és cserébe igyekszem olyan szövegeket
írni, hogy befogadható legyen a közönség számára. Persze minden fellépés
előtt van bennem egy pozitív stressz, de
ez az érzés kimozdít egy kicsit a hétköznapokból.
Legutóbb egy budapesti megmérettetésen lettél a legjobb, mesélj egy
kicsit erről a szópárbajról.
Imádtam, szuper volt, ezeknek az
eseményeknek van egy különleges hangulata, kikapcsolják az embert. Budapesten rendezték meg az Anker’t nevű
romkocsmában január végén, több mint
tizenöten voltunk, plusz az open mic és
a közönség. Sajnos ezt a helyet most
bezárják, és egy Ellátóház nevű helyen
folytatódnak a versenyek, február 27-én
egyébként már itt tartották. Szerencsére
a szüleim nagyon támogatóak, ami elengedhetetlen, hiszen ezek a slam események főként késő este vannak, de mivel
látják, hogy fontos nekem, velem együtt
örülnek, hogy van sikerélményem.
Említetted korábban, hogy minden fellépésre új írással készülsz.
Honnan ered ez a kiapadhatatlan
ihletforrás?
Azért nem nevezném kiapadhatatlannak, épp a slam táborban volt egy
ihlethiányos időszakom, nem igazán
tudtam írni, de egy idő után magától
elmúlt, sűrűn próbálkoztam, és aztán
vége lett, addig pedig csináltam mást.
Rengeteg hobbim van, említettem a
zenélést, de ha nem tudok verset írni,
akkor írok könyvet, ha nem tudok
könyvet írni, akkor gitárt ragadok. Van
olyan is, hogy egy hónapig az egyikben

vagyok produktívabb, aztán a másikban, igazából nincs, hogy ne csinálnék
semmi ilyet, szükségem van rá.
Ezek szerint más műfajban is szívesen alkotsz?
Próbálkoztam verseket, novellákat,
könyveket írni, most is írok igazából,
de régebben többet. Akkor nem is volt
olyan nap, hogy ne írtam volna, csak
roppant nehéz befejezni például egy regényt. Nagy álmom egyszer, hogy író lehessek, és kiadhassam a szerzeményem.
Ez nyilván csak úgy működhet, ha folyamatosan dolgozom rajtuk és függ attól is, hogy van-e igénye rá másoknak.
Szakmai téren is kapcsolódik az álmom
ehhez, műfordítónak készülök, úgyhogy
az irodalom mindenképp ott van a jövőbeni elképzelések között. Ha máshogy
nem, hobbi szinten mindenképp megmarad, mert nem tudom elérni, hogy ne
legyen benne az életemben.
Ha meg kellene határoznod,
hogy számodra, a te olvasatodban
mit jelent maga a slam poetry, hogyan fogalmaznád meg?
Igazából engem jelent, ez egy önkifejezési forma számomra és egy olyan
dolog, amiben ez idáig a legtöbb sikerélményem volt. Szerintem a legfontosabb
jellemzője a slam-nek, hogy előadott
műfaj, kötetben, leírva más benyomást
keltene. Volt olyan szövegem például,
amit részben a földön fekve adtam elő,
mert egy fontos aspektusa volt az előadásnak. Nem lehet átadni papíron, és
épp ez benne olyan különleges, hogy
szuggesztív, a fiatalok is odakapják rá a
fejüket, és így talán az irodalom felé is
jobban nyitnak. A költészet egy modern
formája, nagyon sokszínű. A slammer
közösségbe bárki bele tartozhat, bárki
lehet slammer, ez a műfaj mindenkié,
aki szeretne hozzá tartozni.
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Jótettek pillangószárnyon
A Kék Pillangó Jászsági Autistákért
Alapítvány vasárnap jótékonysági est
keretében rendezett adománygyűjtést.
Az Ifjúsági Ház színpadán a Tóalmási Titánok társulata, majd a Berényi
Színjátékos Társaság előadásai szórakoztatták a közönséget.
kárpáti
A maroknyi közönségnek Harnyos
Kitti, az alapítvány vezetője köszönte
meg a részvételt, amellyel támogatják a
nehéz helyzetben lévő szervezetet. Elmondta, hogy az autizmus lassan nép-

betegségnek számít, hiszen míg fél éve
a társadalom minden századik, ma már
minden hatvannyolcadik tagja küzd a
problémával. Bár a célcsoport speciális,
mégsem szűkkörű.
Az alapítvány küzdelmes sorsát fokozza, hogy az üres kassza gondján túl az
alapító tagot, Kitti édesanyját is elveszítették. A nehézségek ellenére mégis úgy
gondolják, érdemes küzdeni. Azokért a
pillanatokért kell fennmaradni az alapítványnak, amikor a hálás szülő köszönetet
mond egy sikeres vizsgáért, jó jegyekért,
a foglalkozások jutalmaként visszatekintő csillogó gyermeki szempárokért. A

csoporthoz járó gyerekek és az újonnan
csatlakozott felnőtt, mind értékes emberek. Ahhoz, hogy a társadalom is elfogadja, befogadja őket és a családon túl ennek
a tágabb közösségnek is értékes tagjai legyenek kell a támogató segítség.
A nyitó előadást a tóalmásiak felajánlásából tekinthettük meg. Farkas és
Piroska című szatirikus darabjuk minden
korosztály számára vidám szórakozást
nyújtott. A következőkben színpadra
lépő berényi színjátékosok a már többször bemutatott, de megunhatatlan
Münchhausen báró kalandjaival kacagtatták meg az ekkorra már népesebbé vált
közönséget. A nézőket is színpadra szólító darab profi színészei igazán derűssé
tették a jótékonykodók vasárnap estéjét.
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Jégre fel – ügyességi verseny

Immár harmadik alkalom, hogy a
Szolnoki Szakképzési Centrum „Jégre
fel” szlogennel játékos sportvetélkedőt
rendezett tanintézményei számára. Az
idei sportrendezvénynek a jászberényi
jégpálya adott otthont február 28-án.
Ács Tibor

Angyalok a közösségben
Február közepén alakult egy Facebook
csoport Jászberényi Jótékonykodók
néven. Az alapítást elindító sütivásár
ötletgazdájához, Sárközy Csabáné
Béres Krisztinához villámsebességgel csatlakozott Magyar Anita, akivel
nagyszerű munkapárost alkotnak. A
segítő tevékenység folyamatáról és céljairól faggattam a két hölgyet.
Kárpáti Márta
A két jászberényi fiatalasszonyt talán
nem is szükséges bemutatni, hiszen széles ismeretségi körük, közösségi aktivitásuk révén szinte nincs is olyan városlakó,
aki ne hallott volna még róluk. Krisztinát a piacon és a Gyöngyösi úton található családi vállalkozásán túl is rengetegen ismerik. Anita elsősorban irodalmi
berkekben ismert, írásait, verseit sokan
kedvelik. Az, ami kettőjüket összekö-

ti, a jótékonykodás, amelyet évek óta
töretlen lelkesedéssel művelnek. Anita
rendszeresen jár kórházakba felolvasással vidítani a betegeket, illetve folyton
szervez, gyűjtéseket rendez jótékonysági
célokra. Kriszti számtalan módon segít,
de aki ismeri tudja, hogy inkább szeret e
téren a háttérben maradni. Mindennek
ellenére az utóbbi időkig nem ismerték
egymást személyesen, pedig mint kiderült, teljes az összhang köztük, amely
megmutatkozik a közösen működtetett,
néhány hét alatt több mint 1200 tagra
bővült segítő csoport aktivitásán is.
Mint mesélték, a Jászberényi Jótékonykodók virtuális csoportot közösen
hozták létre, azzal a szándékkal, hogy
gyűjtést szervezzenek Varga Viktória
gyógykezelésének megsegítésére.
A tizenhárom éves Vikiről tavaly
áprilisban derült ki, hogy súlyos beteg.
Egy autoimmun betegségből szárma-

zó érszűkület alakult ki az agyában,
amelynek következményeként beszéd
és mozgásképtelenné vált az addig sportoló, kitűnően tanuló kislány. Heteket
töltött intenzív osztályon, hónapok óta
szinte a kórházban él. Viki rehabilitációja elkezdődött, a nehézségek ellenére
már sokat mosolyog, remény szerint
folytatja a gyógyulás útját, de ehhez támogatás szükséges. Ezért fogott össze a
két segítő és toborzott maga köré soksok jószándékú embert.
Mint az már kiderült, egy jótékonysági süteményvásár megszervezése
adta az alapötletet, amelynek bevételét
Viki gyógyítására szándékoznak fordítani. A március 14-én a piactérre tervezett vásárra pillanatokon belül annyi
felajánlás érkezett, hogy máris szervezik
a következőt, amellyel a hároméves Banya Ricsike családján tudnak segíteni.
Ricsinek súlyos izomtónus eloszlási
zavara van, gyógykezelése milliókba
kerülne a nehéz anyagi körülmények
között élő családnak.
A sütivásár, ahová 69 embertől
3256 darab sütemény várható csak
az első lépcső a gyűjtési folyamatban.
Gyorsan népszerűvé vált a licitálás,
amely során magánemberek és cégek
ajánlanak fel valamilyen terméket,
amire a közösségi oldalon bárki ajánlatot tehet. A befolyt összeg Viki gyógyulását szolgálja. Hamarosan érkezik
egy igazán nagy segítség egy úgynevezett rehabilitációs fürdető kerekesszék,
amelyre félmillió forintot egy csoport
23 önzetlen segítő tagja és két cég felajánlásából sikerült összegyűjteni.
Az adományozók általában szeretnek a névtelenség homályába burkolózni, azonban egy személyiség jó
példával elöl járva talán mégis említést
érdemel. Anita örömmel számolt be
róla, hogy Rékasi Károly színművész
ismét adománnyal segít egy jótékony
célt szülővárosában.
Krisztina és Anita lapunk hasábjain
keresztül is szeretné megköszönni azt a
sok-sok felajánlást, biztatást, amit kaptak az elmúlt hetekben. Viki mosolya,
hálás pillantása és édesanyja köszönő
szavai mellett ez ad erőt a további segítő munkához.
Ebből a hatalmas összefogásból látszik, hogy a jászok méltók redemptus
őseikhez, a jó ügy érdekében képesek
önzetlenül együttműködni, kiállni egymásért szívvel, lélekkel.

Az idei ügyességi versenyen a Szolnoki Szakképzési Centrum négy tanintézményéből, a Baross Gábor Közlekedési, a Jendrassik György Gépipari,
a Petőfi Sándor Építészeti és Faipari, a
Klapka György Szakközépiskola, valamint külsős vendégként, a Liska József
Erősáramú Szakközépiskola csapatai
mérték össze tudásukat a jászberényi
fedett jégpálya küzdőterén.
Mint azt Bodor Máté, a Klapka
György Szakközépiskola testnevelő
tanára elmondta, az előző két évben
Szolnokon, egy szabadtéri jégpályán
rendezték az ügyességi versenyt, de mivel idén enyhe volt a tél, nem tudtak
jeget készíteni a megyeszékhelyen, így
a jászberényi jégpálya tűnt a legideálisabb helyszínnek.

– Mi még nem voltunk ezen a fedett jégpályán, de örülünk, hogy itt lehetünk, hiszen nagyon jó a jég, nagyon
tetszik. Ez egy jó sportolási lehetőség
így télen, és emellett természetesen
egy jó kis verseny lesz, amit remélem,
mi nyerünk úgy, mint tavaly – mondta Csécsei Tamás, a szolnoki Jendrassik
György Gépipari tanulója.
– Igaz, hogy elég vegyes a csapatunk, hiszen van, aki kevésbé tud korcsolyázni, mint például én, de vannak
köztünk, akik remekül koriznak. Ezzel
együtt is jó lesz a csapat, úgy érzem.
Meg persze az is jó, hogy ma nem kellett suliba mennünk. – mondta nevetve
Molnár Máté, a Klapka tanulója.
Ezúttal is tíz akadályt kellett leküzdeni a középiskolások – szintén tíz
főből álló – csapatainak. A verseny végén aztán kiderült, hogy a Liska József
Erősáramú Katolikus Szakközépiskola
diákjai száguldoztak a jégen leggyorsabban, így övék lett az első hely. Második lett a Jendrassik György Gépipari
Szolnokról, a harmadik helyen pedig a
rendező, Klapka György Szakközépiskola csapata végzett.

Az U16-os Lehel HC – Kaposvár jégkorongmérkőzés első gólja után plüssfigurák
repültek a jégre. A több zsáknyi ajándék a jelenlévő 501-es Légió Magyarországi
Helyőrsége által, jótékonysági céllal kerül majd a rászoruló gyermekekhez.

Várat magára az éremszerzés

A Lehel HC OBIII-as jégkorongcsapata nagy csatában nyerte meg Érden
a 3. hely megszerzéséért lejátszott
első mérkőzését. Így március 1-én,
vasárnap este természetesen minden
szurkoló a bronzérem megünnepléséért látogatott ki a jégpályára.

A nagy várakozás ellenére nem úgy
kezdődött a találkozó, ahogy szerették
volna, hiszen egy gyors góllal a vendégek szereztek vezetést, de szerencsére
rá egy percre Szabó Zoltán egyenlített. Később ismét a Farkasok találtak
a berényi kapuba, ezt meg Gedei Gábor egyenlítette ki. Arról pedig Szajka
György gondoskodott, hogy az első szünet a Lehel HC 3-2-s vezetésével kezdődjön. A második harmadban tovább
növelte előnyét a hazai gárda, amikor
emberelőnyből Nagy Zoltán átadását
Gedei Gábor lőtte a vendégek kapujába. A nagyszünet után egy darabig
nem esett gól, ám később szépítettek a

hargitaiak, (4-3). Kis híján növelhette
volna előnyét a Lehel, ám Rácz Tamás
hatalmas lövése kipattant a kapufáról.
Ami nem sikerült az egyik oldalon, az
bejött a másikon. Az ellentámadásból
kiegyenlítettek a vendégek (4-4). Bár
csak két sorral érkezett Jászberénybe az
ellenfél, mégsem fogyott el az erejük,
mert öt perccel a vége előtt a vezetést
is megszerezték és ezzel – mint a végén
kiderült – meg is nyerték a mérkőzést:
Lehel HC - Hargitai Farkasok 4-5. A
vereség miatt tehát elmaradt az ünneplés, de a remény megmaradt, mert március végén, Érden következik a mindent eldöntő harmadik összecsapás.
A jászberényi Harcosok sem jártak
jobban. Az OB4/A döntőjébe való kerülésért lejátszott második összecsapást
szintén 5-4 arányban elveszítették az
Újpesti Ragadozók vendégeként. Náluk is a harmadik mérkőzés dönt március 8-án, vasárnap Jászberényben. Ha
ezt megnyerik, döntőt játszhatnak.
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Mosható pelenkák új generációja

Az utóbbi években egyre nagyobb
teret nyer magának a mosható pelenka, bár az eldobható változat három
évtizedes hódítása még mindig kitart. A környezettudatosság jegyében
azonban érdemes átgondolni, hogy
a több mint 500 év alatt lebomló eldobható pelenka használata helyett a
lényegesen kisebb ökológiai lábnyomot hagyó moshatót válasszák a kisgyermeket nevelő családok.
gergely
Sokaknak a mosható pelenka hallatán a textilpelus, gumibugyi és Ágnes pelenka juthat az eszébe, pedig ma
már teljesen más a kialakítása és tisztán
tartásának a módja. Tépőzárral vagy
patenttal egyszerűen záródik, mosógépben mosható és gyorsan szárad (a
legtöbb fajta szárítógépben is). Nincs
szükség kifőzésre, a gyermek bőrére és
a környezetre káros vegyszerekre, nem
kell vasalni, valamint elegendő háromnaponta kimosni mindössze 5-10 perc
plusz munkával. A mosáshoz használt
víz- és energiaszükségletet figyelembe
véve is jóval kisebb a környezeti terhelése, mint eldobható változatáé. Ez
utóbbiból egy gyermek átlagosan 6000
darabot használ el 2,5 év alatt, ami 1
tonna pelenkaszemétnek felel meg.
Ugyan egyszerre nagy kiadás a mosható pelenkák beszerzése, de összességében költséghatékonyabb, ha kivetítjük
a pelenkázás 2,5-3 évére. Egy átlagos
készlet ára körülbelül hat-nyolc havi
eldobható pelenka árán megvásárolható, és tartós anyaguknak köszönhetően

a második és harmadik gyermeknél is
bőven használható. Sőt, a jó állapotúak a szobatisztaság után eladhatók. Ha
popsitörlőnek, pelenkázó alátétnek is
mosható anyagot használunk, akkor
azok költségével sem kell számolnunk.
A káros anyagoktól mentes kialakításnak és a jó szellőzésnek köszönhetően
biztonságosabb a bababőrnek, ezért
sok esetben popsikrém használata sem
indokolt.
Enyhén csípőficamos babáknak kifejezetten előnyös a modern mosható
pelenkák kialakítása, és a szobatisztaság
is átlagosan fél évvel hamarabb kialakul
használatuk mellett. A fiúknak különösen előnyös a jövőt tekintve: egy 2005ös német tanulmány szerint az eldobható pelenka több hőt zár magába, ami

Jászberényi
telephelyre

lángvágó

fiúknál termékenységi problémákhoz
vezethet.
Az új generációs mosható pelenkák piacán már megannyi szín- és
mintakombinációból választhatnak a
vásárlók. A kialakítását tekintve két fő
típusba sorolhatóak: az egyikben külön
van a nedvszívó belső és a vízzáró külső
réteg, míg a másikban ezek össze vannak varrva (AIO: all in one). Ez utóbbiak használata a legegyszerűbb, kb. 20
darab forog kétnapi mosással, míg a
kétrészes pelenkából méretenként 3-4
külsőre és 20-24 belsőre van szükség.
Egy speciális papírréteg használatával a
széklet könnyen eltávolítható a pelenkáról és a WC-ben lehúzható, hiszen
lebomlik. Anyagát tekintve a pelenka
külső készülhet gyapjúból is, melyet
elég havonta mosni és utána lanolinnal
kezelni.
A mosható pelenka használata a
jászberényi anyukák körében is egyre elterjedtebb, s már a bölcsődékben
is több kisgyermeknél ezt használják.
Kerek Évával másfél éve készítettünk
interjút, melyből megismerhették
környezettudatos kézműves termékeit. Második gyermekénél már ő is
mosható pelenkát használt, bár azokat
beszerzi, ő maga nem készíti. A téma
iránt érdeklődő kismamák, édesanyák
megtekinthetik az általa bevitt mintadarabokat a védőnőknél, de kérdéseikkel hozzá is fordulhatnak közösségi
oldalán (Gombooc).

+36 20 206 8588

Figyelem, csalók!
Ne dőljön be az ál-szakembereknek!
– figyelmeztet a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
Tavaly több száz olyan bűnözőt fogtak el a rendőrök, akik szolgáltatókra hivatkozva csaltak ki pénzt az emberektől.
Az elmúlt évben az E.On, év elején a
Magyar Posta, néhány napja a Nemzeti
Közműszolgáltató jelezte, hogy ismeretlenek megtévesztő, hivatalosnak látszó
levelekkel próbálnak kisebb-nagyobb
összeget szerezni az ügyfelektől. A csalók
az üzenetben legtöbbször egy nemlétező
tartozásra utalva, a bankkártya adatokat
igyekeznek megszerezni. A helyszínen
tevékenykedő, lakásba becsengető tolvajok sem tűntek el teljesen. Célpontjuk
elsősorban az idősek, egyedül élők - tá-

jékoztatta a sajtót a Magyar Víziközmű
Szövetség és az ORFK.
A Tiszamenti Regionális Vízművek
Zrt. csatlakozva a szövetség intelméhez,
arra hívja fel a figyelmet, hogy munkatársaik általában megrendelésre és
előre egyeztetett időpontban, az ügyfél
kérésére mennek házhoz. A dolgozók
minden esetben céges logóval ellátott
munkaruhát viselnek. Fontos tudni,
hogy készpénzt kizárólag mellékvízmérő csere valamint fagyott vízóra cseréje
esetén fogadhatnak el, ekkor azonban
kötelesek készpénzbevételi bizonylatot
adni a fogyasztónak. Ha pedig bármilyen más, soron kívüli ellenőrzésre
vonulnak ki, úgy a helyszínen céges
nyomtatványt, jegyzőkönyvet kell kitölteniük az elvégzett munkáról.

• 5D UH vizsgálatok • Általános nőgyógyászati szűrések
• Laborvizsgálatok • Terhesgondozás • DOWN szűrés
• Fájdalommentes intim plasztika
Bejelentkezés előre egyeztetett időpontban!

www.4dszolnok.hu

Szolnok, Szapáry út 31. 1/1. Tel.: 20/273-81-31

Szereti a falusias légkört, a friss, tiszta
levegőt, a csendet a nyugalmat?
De nem veti meg a luxust sem?

Akkor Ön a mi emberünk!

Feltételek:

Telefonszám:

5. oldal

adjunktus
Dr. Tóth Zoltán szülész-nőgyógyász

munkatársat
keresünk.
Szakképesítés,
érvényes tűzvédelmi
szakvizsga.

www.jku.hu

Luxus tanyára keresünk vidéki
környezetben otthonosan mozgó,
gyakorlott, talpraesett,
munkájára igényes,

bentlakásos
házvezetőnőt!
•
•
•
•
•
•
•
•

Munkavégzés helye: Jásztelek
Az elvégezendő munkák:
kamerarendszer felügyelete
kerti munkák, konyhakert gondozása
cserépkályha tisztítása,
télen begyújtása
az épületek, házak takarítása
(6 db lakóhely)
üvegház telepítés, locsolás
(kicsi: 50 m2)
medence tisztítása
kazánok kezelése, tisztítása (2 db)
kutyák ellátása (3 db)

Jelentkezni lehet fényképes,
bérigénnyel ellátott fényképes
önéletrajzzal vagy bemutatkozó levéllel
a chimperialzrt@gmail.com e-mail
címen, vagy a +36-70/850-9770-es
telefonszámon.

A Jászberényi
V. V. Nonprofit Zrt.

felvételt hirdet

gyógymasszőr
munkakör betöltésére.
Jelentkezés feltétele
gyógymasszőr
végzettség megléte.

Érdeklődni és jelentkezni:
5100 Jászberény,
Margit-sziget 1.,
e-mail:
munkaugy@vvzrt.hu,
Tel.: 06-20/567-6566.

Esztétikai fogászat Jászberény, Zirzen Janka u. 6.
Teljes körű fogorvosi ellátás. Cirkon-koronák és fogfehérítés.

Dr. Martonos Éva

Dr. Krampek Márton

fogszakorvos

fogszakorvos

H, Sz.: 13-18, Cs.: 8-14,
K, P.: 8-12.30
Tel.: 57/412-058

H, P.: 8-13,
K, Cs.: 13-19

Rendelési idő változás!

Tel.: 57/655-506

Bejelentkezés telefonon rendelési idő alatt.

Jászberényi

Belvárosi Termálfürdő
Szolgáltatásaink:

• 2 db termálvizes és 1 db merülő medence,
• kamillás gőzkamra,
• finn- és infraszauna,
• gyógymasszázs, tangentor,
iszapkezelés, gyógytorna,
• álló és fekvő szolárium,
• pedikűr.

A Termálfürdő épületében
Talpmasszázs, Nyirokmasszázs,
Mágnesterápiás, Elektroterápiás
és Mofettás (széndioxidos szárazfürdő)
kezeléseket is igénybe lehet venni térítés ellenében.

OEP által támogatott kezelések:

gyógymasszázs, tangentor (víz alatti vízsugármasszázs),
iszapkezelés, gyógytorna. Szép Kártya elfogadó hely!

Elérhetőségek:

5100 Jászberény, Hatvani út 5.
Tel: 06-57/412-108, 06-30/942-1043
Email: vvzrt@vvzrt.hu

6. oldal

Hit / Szabadidő
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Isten az, aki gyógyít
Dr. Csókay András világhírű agysebész látogatott el városunkba február
27-én, hogy emberfeletti erőt kívánó
munkáján keresztül rávilágítson a
hit tudományban betöltött nélkülözhetetlen szerepére.

en a Jóisten vezeti az embert, ő az, aki
gyógyít, és bizonyos nagy műtétek esetében sem lehet pusztán emberi erővel,
istenhit nélkül megoldásra jutni.
„Mint ahogy kizárólag emberi erővel a kisfiam halálát sem tudtam vol-

na feldolgozni. Viszont az Isten olyan
misztikus tapasztalatokat bízott rám,
melyek megnyugvást hoztak, és tudom, hogy a feltámadásban meg fogom ölelni a gyermekem. Az urnával
a kezemben álltam, amikor hallottam,
éreztem, hogy szólt a gyerek: „Nyugodj
meg apu, Jézus karjaiba hullottam”.
Az előadás második felében a sebészeti hivatás hittel történő kiteljesedéséről, az általa végigvitt missziókról, a
harmadik világban uralkodó áldatlan
egészségi állapotokról osztott meg gondolatokat, vetített szemléletes, olykor
igazán megrázó képsorokat. A 2016-

Forrás: Cselekvés Alapítvány

os krisztusi hívás óta dr. Csókay András már hat afrikai misszión van túl
és olyan területeken végzett önkéntes
műtéteket, ahol alig száz dolláron múlik egy-egy emberélet, melyet végül
elvesztenek, mert az illetőnek nincs
pénze már a kezelésre sem, nem hogy
a műtétekre.
A sebészdoktor hozzátette, Nigériában nem ingyenes az egészségügy, ezért
a betegek hatvan százaléka sem jut el a
szakellátásba, nem viszik őket kórházba. Afrikában közel ötszáz idegsebész
jut több mint egy milliárd emberre,
ami már kimondva is tragikus, ezért
intette a hallgatóságot, érdemes kitekinteni olykor panaszáradatunkból,
ráébredni problémáink relativitására
és hálát adni Istennek mindenünkért,
amink van.
„Ehhez képest Európában 600 millió emberre 10719 idegsebész jut, és
ezek a számok a WHO-statisztika adatai, mely magyarországi viszonylatban
körülbelül 100 aktív idegsebész tízmillió emberre, Nigériában meg kétszázmillióra jut 50 orvos.”
A missziókban átélt hullámvölgyek,
csalódások és sikerek után Banglades
felé vettük az irányt és arról esett szó,
miként termékenyíti meg a Jézussal
való kapcsolat az emberi tudományt,
mely nem pusztán az idegsebészetre,
mindenféle alkotómunkára, élethivatásra vonatkozik. Végezetül a sziámi ikrek szétválasztásának technikai
részleteibe nyerhettünk betekintést. A
bemutatott maketteken, 3 D modelleken, szakmai rajzokon, MR és CTképeken keresztül átérezhettük a műveletek súlyát, melyek láttán még egy
hitetlen személyben is felmerült, ezt a
csodát Isten jelenléte nélkül talán valóban nem lehetett volna véghezvinni.
„Ami a csodálatos volt, hogy egyszerűen a hátamban éreztem az itthon
értünk imádkozó százezreknek a buzdítását és ez egy nagyszerű érzés.” – idézte fel az embert próbáló, ugyanakkor
megindító pillanatokat Csókay doktor
a műtét huszonnegyedik órájából.
A másfél órás előadás végén lehetőség volt kérdések feltevésére, de az
elhangzottak és a vetítés során látott
elképesztő teljesítmény után nehéz volt
szavakat találni, így a belső gondolataiba mélyedt tömeg csendesen kígyózott
a doktor könyveit tartó asztalok előtt.

A nagyböjtben lisztben mérjük a jócselekedeteket
Orbán Ágnes tanárnő,- a Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda,
Kéttannyelvű Általános Iskola, Középiskola és Kollégium- 1a osztály osztályfőnöke nagyot álmodott, és arra az elhatározásra jutott, hogy különleges élmén�nyé teszi osztálya számára a nagyböjtöt, a jó cselekedetekre való ösztönzést.
A nagyböjt első napjaiban közösen
készítették el az osztályával a mindenki számára névre szóló kis „befőttesüvegecskét”, és az osztálytermükben
egy asztalra helyezték, mellé egy kilogramm lisztel, és egy kiskanállal.

Elhunyt Gál József
Hosszan tartó betegség után elhunyt
Gál József, aki az Aprítógépgyárban
45 éven át volt üzem- és gyáregység
vezető.
Embersége és szakmai körültekintő nyugalma közismert volt aprítós
körökben. Szinte példa nélküli, hogy
a hosszú idő alatt valamennyi üzemnek volt vezetője mindig ott, ahol a
legnagyobb problémák adódtak. Magánéletét felesége korai halála viselte
meg, amelyet két fiú gyermeke iskoláztatása és nevelése enyhített, miközben
a gyermekek önálló élethez segítése is

Kazsimér Nóra
Dr. Csókay Andrást az általa kifejlesztett éralagút-technika mellett az
a tavaly végzett, több mint harmincórás műtét tette világhírűvé, melyet a
Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány magyar orvoscsapata tagjaként végzett. A nemzetközi figyelmet
kiváltó beavatkozás során egy fejüknél
összenőtt bangladesi sziámi ikerpárt
választottak szét sikeresen, bámulatos
szakmai teljesítményt prezentálva a
világnak. Megannyi hívő és vallástalan követte lélegzetvisszafojtva Rabeya
és Rukaya történetét, imádkozott egy
emberként a harmincöt fős magyar
orvoscsoportért, akiknek köszönhetően októberben az ikerpár egészségesen
hagyhatta el a kórházat.
A Nagyboldogasszony Iskola hatalmas tornacsarnoka megtelt az osztályvezető főorvos előadására, melyen a
meghívott arról igyekezett bizonyságot
tenni, hogy miként érhetjük el a bennünk lévő Krisztust, aki a tudományt
is megváltotta. „Ha megnézzük a Nobel-díjasokat, sokan közülük az életük
végén tanúságot tesznek, hogy ők csak
benézni tudtak egy kulcslyukon, és rájöttek, hogy keveset tudnak. Ez nagy
alázatra neveli az embert. Heisenberg,
a részecskefizika atyja azt mondja, hogy
amikor a tudomány poharából az első
kortyokat kiiszod, könnyen ateistává
válsz, de a végén mindig ott van Isten.
Einstein meg azt mondta, hogy a tudomány vallás nélkül sánta, a vallás tudomány nélkül vak. Ez így van.”
Csókay doktor szerint az értelem
útján is el lehet jutni a hit mélységeibe, ehhez a Szentírásból hozott példatörténeteket, melyek mind arra hoztak
bizonyosságot, hogy a látás, érintés,
tapasztalás útján szerzett hit semmivel
sem kevesebb a szív bölcsességénél.
Személyes megéléseinek már több platformon hangot adott és igen megosztó
fogadtatásban részesült, ám ő ezek, és
egyes orvostársak rosszallása ellenére is
kitart hitvallása mellett, hogy alapvető-
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Megbeszélték, hogy innentől kezdve a nagyböjtben mindenki, aki valamilyen jó cselekedetet tesz, fegyelmezetten viselkedik, kap a kis üvegcséjébe
egy kanál lisztet. A húsvéti szünet előtt
egy-két nappal megnézik, hogy kinek

mennyi gyűlt össze a jó cselekedetekből, amelyet a liszt mennyisége jelez.
Az így összegyűlt lisztből az osztál�lyal közösen készítenek valami finom
süteményt, így aztán mindenki jól jár.
Mindenki részesül a finom süteményből, és aki a legtöbb lisztet gyűjtötte össze
még meglepetés ajándékot is kap. A jócselekedetek gyűjtése pedig remélhetőleg
a nagyböjti időszak után is folytatódik.
Kelemen Csilla

apai fő feladatává vált. A vállalati sportot szakszervezeti vonalon támogatta,
majd bekapcsolódott a Vasas labdarúgó csapatának előmenetelébe, egészen
az NBI/B-ig a gyár felső vezetőivel
együttműködve. Egy testvér, két fiú és
menyei Bea, Edina és 2-2 unoka gyászolja, az egykori Aprítógépgyár helyi
társadalma, a sportszerető berényiek
és nagyszámú barátainak közössége.
Temetése március 6-án pénteken 11
órakor lesz az Újtemetőben. A gyászmisét 8-án vasárnap 10-órakor tartják
a Református Templomban.
Hoffer András

Szakmai műhelymunka és
dalostalálkozó
A Jászberényi Kossuth Népdalkör
február 29-én, szombaton 10 órától
délutánig szakmai műhelymunkát és
közösségi dalostalálkozót szervezett
az Ifjúsági Házban.
g. cs.
A rendezvény a Bethlen Gábor Alaphoz benyújtott sikeres pályázat eredményeképpen valósult meg – tudtuk meg
Mátics Bélánétól, a Jászberényi Kossuth
Népdalkör elnökétől. A több mint
kétmillió forintos pályázati pénzből új
fellépő ruhákat varrattak, új cipőket
szereztek be, és életre hívták a szakmai
műhelymunkával összekötött közösségépítő dalostalálkozót. Máticsné külön
megköszönte Muhari József cipészmester, Demeterné Czakó Zsuzsanna varrónő és Szabó-Fábián Katalin pályázatíró
(s egyben dalostárs) munkáját, valamint
Egyedfi Gizellának a míves emléklapokért

és Berec Zsoltnak és kollégáinak a helyszín
biztosításáért. Az összejövetelt megtisztelte jelenlétével Nemes József jászkapitány,
aki elismerését fejezte ki a jelenlévőknek.
A megnyitót követően a meghívott
jászsági népdalkörök műsora következett. Elsőként a házigazda Jászberényi
Kossuth Népdalkör lépett színpadra,
majd Jászjákóhalmáról a Községi Népdalkör, Jászfelsőszentgyörgyről a Kék
Nefelejcs Népdalkör, Jánoshidáról a
Hidi Asszonykórus, Jászboldogházáról
a Csillagvirág Énekkar, Jászfelsőszentgyörgyről a Rozmaring Népdalkör,
Jászapátiról a Muskátli Népdalkör,
Jászfényszaruról a Fehér Akác Népdalkör, a Községi Népdalkör Jászjákóhalma Egyesület, valamint Jászszentandrásról a Kunráth Sándor Népdalkör.
A közösségi program szakmai műhelymunkával folytatódott, majd ízletes ebéddel, mulatsággal zárult minden
dalostárs legnagyobb örömére.

Eltáncolt cipellők nyomában
Az élőszavas mesemondás jászsági fellegvárába invitálták a kicsiket
február utolsó szombatján, amikor a
népes hallgatóság az eltáncolt cipők
rejtélyének nyomába eredt.
k. n.
A Pál István nógrádi magyar pásztorember mesekincséből származó történet sokaknak ismerős lehet, hiszen
a Grimm fivérek legszebb fabuláinak
egyike, A széttáncolt cipellők ihlette.
A cselekmény szerint az ország minden reggel a király sajnálkozó kiáltására
ébred, ugyanis hiába zárja be tizenkét
lányának szobáját estére, a cipőik talpa
egytől egyig kilyukad reggelre.
És hogy miként lehet ez, annak
interaktív módon jártak utána a gyerekek, akik nagy örömmel vették ki
részüket a dramaturgiai fordulatokból.
Órákat vettek hercegnői csábításból,
vitézi udvarlásból, de öt másodperc
alatt egy komplett piaci jelenetet is

megelevenítettek a hónap meséjének
helyt adó Jászsági Népmesepont impozáns helyiségében.
A király lányai persze elhallgatják
édesapjuk elől a rejtélyes igazságot. Az
udvarmester feladata találni egy olyan
férfit, aki megfejti a hercegnők titkát.
Így kerül elő a furfangos bábjátékos,
aki egy titokzatos öregasszony jóvoltából vállalja a kihívást és elnyeri méltó
jutalmát.
A játékos, interaktív foglalkozás
maradéktalanul lekötötte a kicsik figyelmét, akik nem passzív befogadóként, hanem gondolkodó, döntést
hozó aktív szereplőként vállalták a
próbatételeket, hogy aztán ők maguk is
részesüljenek a jól megérdemelt elismerésből. A kisebb testvérekkel az ölükben ücsörgő szülők közül is többen
egyetértettek, a mesepont által nyújtott
élmény egyedülálló, és nem csupán
a gyermekek számára, a varázserdőbe
belépve valóban kívül maradnak a hétköznapok.

Ajánló
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Művészek akkor és most
 folytatás az 1. oldalról
Bugyi Ildikó és frissen végzett ismerősei Hamza avantgárd szellemiségéhez
kapcsolódva valami újat akartak megmutatni a képzőművészetből, amelyhez
itt találtak maguknak befogadó teret
annak idején. Első kiállításuk a millennium tiszteletére az ezredfordulón
nyílt, ennek idén éppen húsz éve. A
stúdió önmagáért jött létre, úgy működik akár egy ráma a képek számára. Segít alkotóvá válni és megmutatkozni –
vallja képzőművészként is az igazgató.
A továbbiakban a betegsége miatt
távol maradó B. Jánosi Gyöngyi levelét tolmácsolta a vendégek felé. Üzenetében felidézte a múzeum múltját,
a közösségben átélt élménydús eseményeket, sikereket. Köszönetet mondott
a jubileum megszervezéséért és további
termékeny alkotómunkát, elégedettséget, boldogságot kívánt.
Az alapító csoporttagok Balla Orsolya, Bartus Kinga, Beluzsár Csaba, Nagy
Ildikó, Demény Andrea, Fehér Judit, Kovács Zsigmond, Kugler Erika, Máté Eszter, Palkovics Edina, Szabó Lívia, SzőkeHenz Nóra, akik közül Orsolya és Judit
kivételével a jubileumon is kiállítanak.
Az eltelt évtizedek alatt rengeteg tárlaton mutatták meg tehetségüket olyan
témákban, ami a kortárs emberiséget
foglalkoztatja. Az évek során néhány
csoporttag egyéb utat választott, mások
később csatlakoztak. Többször fogadtak
vendégművészeket egy-egy bemutatkozás erejéig, valamint kiadványok születtek a csoport munkássághoz kapcsolód-

va. Öt évvel ezelőtt az egykori tagokból,
néhány művészetpártolóval kiegészülve
létrejött a Jövőkép Alkotók Egyesülete.
Az új kezdeményezés a régi értékekre
alapozva a múzeumtól függetlenül hoz
létre egy főként a vizuális művészetek
terén megvalósuló, iskolán kívüli oktatási, környezettudatos projekteket.
A jubileumi kiállítás anyaga ötvözi
a már meglévő alkotásokat a frissen elkészült művekkel. Bartos Kinga a kiállításra két új festményt hozott kiegészítve egy főiskolai kollázs tanulmánnyal,
illetve egy itt őrzött linómetszettel.
Beluzsár Csaba önarcképet, grafittanulmányt, és kolorid enteriőrt hozott a
múzeumban őrzött olajfestménye mellé. Nagy Ildikó nemezmunkáiból válogatott, amelyet kiegészített egy régebbi
grafikájával. Demény Andrea fő irány-

vonala a grafika, ezekből szemezgetett
most is. Kovács Zsigmond korábbi
munkáiból portrékat és tájképeket hozott. Kugler Erikának a múzeumban
őrzött két festményét láthatjuk most a
falakon. Máté Eszter egyedi ékszereiből
és tűzzománcaiból került ki válogatás.
Palkovics Edinának a múzeum gyűjteményében található szobra látható a
tárlaton. Szabó Lívia főiskolai éveiben
készült olajfestménye tekinthető meg a
jubileumi anyagban. Szőke-Henz Nórának ugyancsak a múzeumban őrzött
mázas kerámiája mutatkozik be a nagyközönség előtt.
A jelenlévő alkotóknak Farkas Edit
megköszönte, hogy partnerek voltak a
kezdeményezésben és vállalták a rendezéssel járó feladatokat, a vendégeket pedig a kiállítás megtekintésére invitálta.

Megküzdési módok
Március 5., csütörtök 13.30 óra
Farkas Péter a stresszkezelési módszerekről, Tajti Magdolna pedig az eltérő
kultúrák találkozása az egészségügyi ellátásban címmel tart előadást.
Jászberényi Szent Erzsébet Kórház,
kistárgyaló

Családi nap a pénzügyekről
Március 8., vasárnap 13 óra
Játékok, légvár és koncertek: 14.45-től
Suzy, 15.45-től Pápai Joci, 16.30-tól
Kasza Tibi lép fel.
Tesco parkoló
Nyitott katekézis
Március 10., kedd 18 óra
Dr. Novák István főigazgató, plébános
atya az egyház jövőbeli lehetőségeiről
tart előadást.
Nagyboldogasszony iskola ebédlője
Sorstervező
Március 10., kedd 18 óra
Szalai Réka „Válts át túlélő üzemmódból teremtő üzemmódba” címmel tart előadást és mutatja be Sorstervező könyvét.
Déryné Rendezvényház
Egynapos képzés
Március 11. szerda
Zentai Anna asztrozófus tart egynapos képzést. Jelentkezni az astro.
spirit.szervezes@gmail.com email címen lehet.
Ramada Jógastúdió
Lelkünk tükre a csillagos ég
Március 12., csütörtök 18 óra
Zentai Anna asztrozófus tart előadást
az asztrozófia hatásáról az életünkben.
Déryné Rendezvényház

A Xia Meghívó szervezésében ezúttal
új köntösben került megrendezésre az
Aranysas Rendezvényházba hirdetett
esküvő kiállítás. A lakodalmas alkalmon rekordszámú, közel harminc
szolgáltató várta a trendek között eligazodni vágyó házasulandókat.
kazsimér
Szilvia, a Szent Imre virág és dekor tulajdonosa segítette az esemény megvalósulásában.
A bemutatkozó szolgáltatók kínálatán végignézve a 2020-as menyegzői
trend rajzolódott ki. Hódítanak a tojáshéj vagy ekrü árnyalatú ruhák, és egyre
inkább háttérbe szorul a hagyományos
hófehér öltözék. Anyagában a tüllös
hercegnős csodák már évek óta esszenciális hozzávalói a tökéletes menyasszonyi
megjelenésnek, ez nem változik 2020ban sem. Minden másban ugyanakkor
előtérbe kerülnek a visszafogottabb,
elegánsabb, egyszerűbb megoldások, a
púder-pasztell tónusok, az ízléses meztelentorták, a naturális megközelítések,
így például a greenery stílus, mely e jelentéseként a reményt, a megújulást és a

frissességet szimbolizálja.
A párok manapság arra is igyekeznek hangsúlyt fektetni, hogy a környezettudatosság jegyében mondják
ki egymásnak a boldogító igent, és
a szervezéskor a fenntarthatóságot is
szem előtt tartják. Talán ehhez igazodva váltak egyre divatosabbá a szabadban
tartott, természetközeli ceremóniák,
melyek nagyobb teret engednek a személyre szabott elképzeléseknek a zárt
helyszíneknél.
A közösségi média világában nincs is
fontosabb az egyediségnél, ezt Szendreiné Sisa Kitti is megerősítette, aki a meghívók világában mozog otthonosan és
vallja, nincs trendibb annál az irányzatnál, mint ami teljes mértékben tükrözi
a pár személyiségét. Az exkluzív igények
több területen, így az ékszerek, a smink,
a virágdekoráció, és a sütemények kapcsán is megjelennek.
A kiállításon a rendhagyó kívánalmakhoz igazodott a látványos csokoládé szökőkút, a bohém szelfipont, a
különleges gigantikus papírvirágok,
vagy a röptetésre váró fehér galambok.
Utóbbiak szabadon engedése a mozgalmas program részeként lett meghirdetve
a divatbemutató, a táncprodukció és a
tombolasorsolás mellett. A regisztrált
leendő házasok ajándékcsomagokkal, a
jelenlévő kiállítók által felajánlott kedvezményekkel térhettek haza a színes
lakodalmas eseményről.

7. oldal

Programajánló

II. Jégkorongos Bál
Március 7. szombat, 19 óra
A Jászberényi Lehel HC báljának teljes
bevételét az utánpótláscsapatok száraz
edzéséhez szükséges eszközök beszerzésére ajánlják. További információ: Fecske Andrea, fecske.andi72@gmail.com.
Szatmári Rendezvényház

Menyegzői
trendszemle

Február utolsó hétvégéjén, 29-én
szombaton megtelt az Aranysas parkolója, ahová már a reggeli óráktól kiszűrődött a vidám lagzimuzsika. Szendreiné
Sisa Kitti szervező készségesen vezetett
bennünket körbe a színesebbnél-színesebb kínálaton, mely tartalmazott
minden kötelező elemet, többek között
öltözékeket, sminket, fotózást, alakformáló termékeket, sőt, az ingatlanközvetítői standnál a közös jövőt is megalapozhatták a jegyesek.
„Igazából mindent lefedünk az esküvővel kapcsolatban. Ha valakinek
semmi más nincsen, csak dátum, akkor
itt igazából mindent megtalál az anyakönyvi területtől egészen a nászutas
ajánlatokig bezárólag.” – részletezte
nekünk Kitti, kinek munkáját Lukács

www.jku.hu

Sas Dániel és
a Szimfonikusok koncertje
Március 13., péntek 18 óra
Sas Dániel zongoraművész és a Szolnoki Szimfonikus Zenekar ünnepi hangversenye. Vezényel: Dobszay Péter.
Déryné Rendezvényház
Ünnepi játszóház
Március 14-én, szombat 9-11 óráig
A Jásztánc Alapítvány kézművesei várják az érdeklődőket.
Lehel-Film Színház

Családi matiné
Március 14., szombat 11 óra
A Kuttyomfitty Társulat mutatja be
Magyar virtus című előadását.
Lehel Film-Színház
Gyermek és felnőtt táncház
Március 14., szombat 17 óra
Fekete Bori és a Magos zenekar muzsikálnak a gyermek-, majd a felnőtt
táncházban.
Jászság Népi Együttes székháza
Nemzeti ünnep
Március 15., vasárnap 8 óra
Ünnepi szentmisével emlékeznek az
1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire, majd 9.30 órától a Bercsényi Miklós Általános Iskola diákjai
adnak műsort az 1848-as emlékműnél
(eső esetén az Ifjúsági Házban).
Az ünnepi műsort követően koszorúzásra kerül sor az 1848-as emlékműnél
és a Petőfi szobornál, majd a Városvédő
és Szépítő Egyesület tart megemlékezést a Fehértói temetőben, az 1848-49es hősök síremlékénél.
Főtemplom, 1848-as emlékmű
(eső esetén Ifjúsági Ház)
Dumaszínház
Március 17., kedd 19 óra
Dombóvári István önálló estje Kettős
kereszt, vagy amit akartok címmel.
Előzenekar: Bellus István.
Ifjúsági Ház
A Kör – Az ideális én
Március 19., csütörtök 18 óra
Gulyás Zsuzsanna interaktív műhelyfoglalkozásra várja az érdeklődőket.
Főnix Fészek Műhelyház
Lóci játszik –
lemezbemutató klubkoncert
Március 20., péntek 21 óra
A Lóci játszik zenekar harmadik, Rózsa utca című lemezének bemutató
koncertje.
Lehel Film-Színház
A Padlás – dupla előadás
Március 21., szombat
15 óra és 19 óra
Presser-Sztevanovity népszerű musicaljét a Magyarock Dalszínház Komárom
művészei mutatják be. A színházi bérleteseket a 19 órás előadásra várják.
Lehel Film-Színház
Leander Kills koncert
Március 21., szombat 21 óra
Leander 10 jubileumi koncert Jászberényben! Fellép a Leander Kills, az
Amigod és a Burnout. Kapunyitás és
Leander dedikálás 19.30 órától.
Ifjúsági Ház

Tájékoztatjuk

Kedves Olvasónk, Látogatónk!

a Jász Múzeum kiállításai
2020. március 6-án
(pénteken)

a könyvtár
zárva tart.

kedves látogatóinkat, hogy

Március 7-én, szombaton

zárva tartanak.

A Hagyományok Háza
szervezésében
megrendezésre kerülő
Népmesemondó Versenynek
biztosítjuk a helyszínt.
Köszönjük a megértést!

Nyitás: március 7-én
(szombaton) 9 órakor.
Megértésüket köszönjük!

csoport

Partner Szigeti Kft.

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

Vas, lemez, akkumulátor, papír, műanyag átvétele.

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

8. oldal

Sport / Ügyeletek

www.jku.hu

Sötét felhőből esőt facsar a szél
Csütörtökön közepesen felhős idő várható, de hosszabb-rövidebb időre kisüt majd a
nap. Pénteken egy mediterrán ciklon okozhat
esőt, záporokat, napközben 4-8 fok valószínű.
Szombaton hidegfront érkezik térségünkbe
erős széllel és csapadékkal, a csúcshőmérséklet
10 fok körül alakul. A szél vasárnap is viharos lesz, csapadék azonban már nem várható.
Hétfőtől folytatódik a felhős, esős, szeles idő,
egészen a hét végéig változékony, kora tavaszias
időjárásra számíthatunk.
A népi jóslat szerint amilyen az idő március
10-én, az várható a következő negyven napon.

Vereség a sereghajtó otthonában
Az akarat és a küzdelem a győzelemhez
nem volt elég a Hungast-Haladás vendégeként. A szombathelyiek a találkozó
nagyobb részében irányították a játékot
és megérdemelten szerezték meg ellenünk a második győzelmüket az idei
szezonban.
Budai Levente

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
március 5. csütörtök
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

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

március 6. péntek
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

március 11. szerda
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

március 7. szombat
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

március 12. csütörtök
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

március 8. vasárnap
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

március 13. péntek
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

március 9. hétfő
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

március 14. szombat
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

március 10. kedd
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

március 15. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

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

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

www.berenycafe.hu és www.jku.hu

Jászkürt

2020. március 5.

Újság
Jászberény város lapja

Jászberény város közéleti hetilapja
mb. főszerkesztő: Kárpáti Márta
Telefon: 06-30/334-6784, e-mail: karpati.marta@vvzrt.hu
Munkatársak: Gergely Csilla, Kazsimér Nóra, Ács Tibor. Tördelő: Szabó Mihály
Szerkesztőség: Jászberény, Kossuth Lajos út 58., e-mail: berenyiujsag@gmail.com
Telefon: 06-57/788-554
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.

A szombathelyiek elleni találkozót
mindkét gárda komolyan vette annak
ellenére, hogy az Extraligában maradásért vívandó rájátszás előtt lenullázódnak majd az addig összegyűjtött pontok.
Előbb a szombathelyiek húztak el tőlünk
4-0-ra, majd Makai Péter időkérése után
5-4-re fordítottunk. Míg a házigazda
többször is pontatlanul nyitott, bennünket több ízben is megállított a vasiak
blokkja, így kiegyenlített játékot hozott
az első szett eleje (10-10). Aztán viszont
több hiba is becsúszott a játékunkba, így
a Haladás 16-12-es vezetésénél ismét
elérkezett a taktikai utasítások ideje. Ötpontos hátránynál Iga Piatek állt be nálunk. Habár láthattunk még néhány szép
leütést Jessica Venturától, megérdemelten
indult szombathelyi szettgyőzelemmel az
összecsapás (25-19).
A második játszma sokkal jobban
indult számunkra, mint az első: Jessica
Ventura elemi erejű leütései és Tóth Eszter
okos megoldása révén 5-0-s vezetésünkről
számolt be az eredményjelző. Nem sokkal
később már 5-4 volt az állás, ám nem rezzentünk össze. Győzni akarás. Nagy küzdelem. Izgalmas játék. A be-becsúszó technikai hibák mellett mindezek jellemezték
a mérkőzés első felét, s egy pontra feljött
ránk a Hungast-Haladás. Sőt, hamarosan

21-20-ra fordítottak a vendéglátóink, s
ekkor Makai Péter is már csak széttárta
a karját. Aggasztó jel volt. A véghajrában
kétszer szettlabdához jutott ellenfelünk,
ám Tóth Eszter mindkétszer kimentett
minket a csávából. Harmadszor is esélyt
kaptak a sorstól a vasiak és ezzel már éltek
is (27-25).
A harmadik játszmában szóhoz jutott
nálunk Borsos Lili, s többek közt Ekaterina
Silchenkova fifikás megmozdulásának hála
az első három pont a mi nevünk mellé került. Hullámzó játék – szokták mondani.
Nos, ezeket a hullámokat csak gyakorlott
szörfösöknek ajánljuk, hiszen 1-4 után
7-6-ra fordított ellenünk a sereghajtó. Aztán viszont a mi szempontunkból 7-8 után
alakult 11-8-ra az állás. A légiósok mellett
több magyar fiatalnak is bizalmat szavazó szombathelyiek nem engedték el ezt a
játszmát sem. Olyannyira, hogy egy pontra felzárkóztak hozzánk. Ám Ekaterina
Silchenkova rövid időn belül háromszor is
megoldhatatlan feladat elé állította a hazai
sáncot, így már 22-15-re léptünk el rivá-

Rövid hírek

Negyedik a Liska

Fitness. Éremesővel zárták a Dance
Fitness SE lányai a NTMFSZ Magyar
kupát március 1-jén, az Üllői Sportcsarnokban. Hét arany, egy ezüst és egy
bronzérmet zsebelhettek be egyéni, páros és csoportos formációkban.
Labdarúgás. Lejátszotta utolsó
felkészülési mérkőzését Jászberény futballcsapata. A JFC az ugyancsak NB
III-as, Közép csoport 3. helyén tanyázó Monor együttesét fogadta és 2-0
arányú verséget szenvedett. Hozzá kell
tenni, hogy Német Gyula csapatában
továbbra is hat játékos bajlódik sérüléssel. Remélhetőleg a március 8-án,
vasárnap kezdődő tavaszi rajtig, – amit
a sereghajtó Diósgyőr vendégeként játszanak –, már többen is csatasorba állíthatók lesznek.
Asztalitenisz. Az elmúlt hétvégén
a veterán pingpongozóké volt a főszerep, hiszen Kecskeméten rendezték az
országos nyílt asztalitenisz ranglistaversenyt. Az NGS-UNION Jászberényi
ASE versenyzői közül a 80+ korosztályban Kalla Tibor ezüstérmes, Rigó Lehel
pedig bronzérmes lett. Taksz József és
Ivoly Tamás pedig a legjobb 16-ban fejezte be a küzdelmeket korosztályában.

A Liska József Katolikus Erősáramú
Szakközépiskola női röplabdacsapata
bejutott az országos döntőbe. Az OB
mérkőzéseit február 28-29 és március
1-én, Kaposváron rendezték.
A középiskolások női röplabda országos döntőjébe nyolc együttes verekedte be
magát, amelyeket a rendezők két négyes
csoportba osztottak be. A Litkei Gábor
vezette berényi együttes a budapesti Veres
Pálné Gimnázium, Székesfehérvár és Gödöllő női csapatával kerültek egy csoportba. Az első mérkőzésen a fővárosiaktól 3-2
arányban alul maradtak, ám a következő
körben 3-1 arányban nyertek a fehérváriak ellen, majd 3-0 arányban legyőzték
a Gödöllőt is. Viszont a Székesfehérvár
megverte a pestieket, így a körbeverésekből a Liskások jöttek ki jól olyannyira,
hogy csoportelsőként jutottak a négyes
döntőbe, ugyan úgy, mint a Békéscsaba
a másik csoportból, így mindkét együttes
szombaton nyugodtan várhatta ellenfelét.
A szabályok értelmében ugyanis a csoportok 2. és 3. helyezett csapatai ugynevezett
„előkeresztjátékkal” döntötték el a legjobb
négybe való kerülést. Az eredmények
alapján a berényi lányok vasárnap dél-

előtt Balatonfüreddel játszották az egyik
elődöntőt és 3-0 arányban alulmaradtak.
Hozzá kell tenni, hogy 1-0 után a 2. játszmát 28-26-ra veszítették el, amelyben két
„érdekes” bírói döntés is született a végén.
Így következett számukra a bronzmeccs,
amit a Nyíregyháza nyert ellenük, szintén
3-0 arányban, a döntőt pedig a Békéscsaba
nyerte Balatonfüred ellen.
– Már a döntő mezőnyének ismeretében elmondtam, hogy olyan csapatok kerültek a legjobbak közé, hogy 1-8-ig minden lehetséges. Mindezeket figyelembe
véve nincs bennem hiányérzet, teljes mértékben elégedett vagyok a lányok hozzáállásával és teljesítményével. Akik előttünk
végeztek, jobbak voltak nálunk, mi meg
négy nagyon jó együttest előztünk meg,
tehát mindenképpen elégedett vagyok a 4.
hellyel – nyilatkozta hazaérkezésük után
Litkei Gábor edző, a Liska József Katolikus Erősáramú Szakközépiskola testnevelő tanára.

Manók és minik

egyikébe, nevezetesen a röplabdába.
Természetesen a nézőtér is megtelt, hiszen a szülők, nagyszülők is látni akarták csemetéjüket a parkettán. Ezúttal
az U10, U11 és U13-as korosztály kapott lehetőséget a játékra. A százhúszas
létszám háromnegyed részét szinte a
berényi fiatalok tették ki, hiszen mind a
Bercsényi, mind a Nagyboldogasszony
iskola több csapattal érkezett a nagy
utánpótlástornára. Mint azt Józsa Péter
testnevelőtanár, egyben a Jászberényi
RK utánpótlásedzője elmondta, minden korosztálynak különböző szabályai
vannak. A manó U10-nél még csak
alulról lehet szerválni és két kézzel lehet
feladni, az érkező labdát viszont el lehet

kapni. A szupermini, vagyis az U11-nél
minimum kettő érintést is ki kell játszaniuk a gyerekeknek. A mini, azaz az
U13-as korosztályban pedig már rendes
röplabdát kell játszani. Megengedett a
felső ütés és a felső nyitás is.
– Ezeknek a tornáknak fontos szabálya, hogy a két alsóbb (U10 és 11)
korosztály eredményét még nem számoljuk, azaz a játék élményéért játszanak a gyerekek – mondta Józsa Péter.
A játék élményének emléke a Wolley
torna végén is érvényesült, hiszen az
eredményhirdetésnél minden résztvevő
érmet kapott, így a gyerekek boldogan,
érmekkel a nyakukban, teli élménnyel
lettek gazdagabbak a játéknap végén.

A jászberényi női röplabda évtizedekre visszamenően nagy utánpótlásbázisnak számít hazánkban. Pár
év kihagyás után úgy tűnik, ma már
újra minden korosztály csatasorba
állítható. Az elmúlt hétvégén, szombaton a legkisebbek töltötték meg a
Nagyboldogasszony Katolikus Iskola játékcsarnokát.
Február utolsó napján gyermekzsivajtól volt hangos a Nagyboldogas�szony Katolikus Iskola játékcsarnoka,
hiszen három pályán 120 gyermek
kapcsolódott be a kiemelt sportágak

Fotó: Agócs László
lisunktól. Majd Jessica Ventura révén hat
játszmalabdához jutottunk, de Ekaterina
Silchenkova tett róla, hogy ne kelljen sokáig izgulnunk (18-25). Eleinte kiélezett
játékot hozott a negyedik szett, ám jellemző számsor, hogy a Hungast-Haladás
úgy vezetett ellenünk 2:1-re és a negyedik
játszmában 9-6-ra, hogy addig 13 pontot
szereztek a sáncmunkájuknak köszönhetően – nálunk ugyanez a mutató négynél
járt ekkor… Ahelyett, hogy a megnyert
játszma felpörgetett volna bennünket és
meghozta volna az önbizalmunkat, egyre csak nőtt a szombathelyiek előnye.
Amíg nem sáncolt jól Jessica Ventura,
majd Ivana Bulajic is. Amikor azonban
20-15-re módosult az állás a házigazda
nézőpontjából, bajba kerültünk. Három
pontnál közelebb nem tudtunk lopódzni
riválisunkhoz, így megérdemelten szerezte meg ellenünk idei második győzelmét
a Hungast-Haladás (25-20).
Pénteken, azaz március 6-án a listavezető 1. MCM-Kaposvárt fogadjuk
majd hazai pályán.

