Új jövevény az állatkertben

Lezárult egy korszak

A Jászberényi Állat- és Növénykert
lakóinak száma decemberben az ázsiai
kiskarmú vidrapár csemetéjével bővült.
Cikk az 5. oldalon

Molnár György, a Jászsági Méhészegyesület
elnöke 35 évnyi áldozatos munka után
átadta a stafétát utódjának.
Interjú a 3. oldalon

Jászkürt
Új folyam 9. év 12. szám (XXXII./12.)

Vigyázzunk
egymásra!

2020. március 19.

Megálljt parancsolt a vírus

A világjárvány a sportéletet is befolyásolja,
ennek kapcsán kérdeztük bizonyos
sportágak vezetőit a jövőbeni kilátásokról.
Írás a 8. oldalon

Újság
Jászberény város lapja

Nemzeti ünnepünk – másképp

Tájékoztató a
bérlakásokról

A koronavírussal kapcsolatban több
rémhír kapott szárnyra az utóbbi
napokban. A valós helyzetről, a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház felkészüléséről az intézmény vezetőjét, dr.
Sinkó-Káli Róbertet kérdeztük hétfő
délután.

A városvezetés felmérte az önkormányzati bérlakások és ingatlanok
állapotát. A munkáról Bobák Zsolt,
a Városüzemeltetési Bizottság elnöke
számolt be lapunknak.

Kárpáti Márta

Az önkormányzatnak 131 bérlakása
van jelenleg, amiből 27 ingatlan a Faiskola 7-ben található. A Faiskola utcai
üres lakásokat szánja az önkormányzat
munkásszállóvá alakítani amennyiben a
város elnyeri a hitelt. A bérlakások zöme
a Vaspálya utcában, a Szövetkezet úton,
a Lehel vezér téren, a Nádor utcában, a
Szent László utcában található.
Az önkormányzat delegációja az
elmúlt hetekben megtekintette az ingatlanokat, felmérte az állapotukat. A
bérlők lakáshoz való viszonyulását is
vizsgálták. Jellemzően a lakók rendben
tartják az ingatlanokat, fizetéselmaradási probléma is ritkán fordul elő,
az együttélés szabályait betartják. A
szerződések határozott ideig szólnak,
tehát amennyiben valaki nem viselkedik megfelelően a szerződés lejártával
megszűnik a joga a bérleményben tartózkodáshoz.
A bérlakások nagy része, több mint
hatvan százaléka szociális bérlakásként
funkcionál. Nagyobb részükben idős,
beteg, csekély jövedelmű ember lakik.
Többük már a szülőktől megörökölt
szegénységet hordozza tovább.
A lakások állagmegőrzését, karbantartását, felújítását az önkormányzat
folyamatosan végzi.
folytatás a 2. oldalon 

A kórház az Országos Operatív
Törzs eljárási rendje utasításai és ajánlásai szerint jár el. Ilyen esetben a járványveszélyre hivatkozva, illetve okán az
intézmény önállósága úgymond megszűnik – mondta az igazgató.
A jogszabályok szerint nekünk
is vannak felkészülési terveink vészhelyzetre, pandémiára. Ezek mentén
járunk el, valamint figyeljük a folyamatosan változó álláspontokat, javaslatokat, utasításokat arra vonatkozólag, hogy mit kell tennünk. Jelenleg
a járóbeteg osztályon minden szakterületen elhalasztjuk a halasztható
beavatkozásokat. A kórház zárva tart
a látogatók előtt. A területre csak a beteg jöhet be kizárólag a beutalójával,
vagy a kontroll papírjával. Egyedül a
sürgősségi (mentő) bejárón át lehet
bejönni, a többi kaput fizikailag is lezártuk. Mindez a kórházi bent fekvő
betegek, a dolgozók védelmében történik. Különösen vigyáznunk kell a
krónikus betegekre és a 65 év feletti
kollégák egészségére.
A védett korú munkatársaink nem
találkozhatnak betegekkel, más feladatokat próbálunk nekik adni.
folytatás a 3. oldalon 

kárpáti

Idén a szokásostól eltérő módon emlékeztünk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire március 15-én. A kialakult járványhelyzet miatt a kormány
a tömegrendezvények elhalasztását rendelte el, így városunkban az önkormányzati képviselők, intézményvezetők és néhány városlakó részvételével, a tervezetthez képest szűkebb körben emlékeztek szentmisével és koszorúzással.
Gergely Csilla
Az eredetileg meghirdetett ünnepi
programfolyamot pénteken a Szolnoki
Szimfonikus Zenekar és Sas Dániel zongoraművész közös koncertje nyitotta volna, szombaton pedig a gyermekek vehettek volna részt kézműves foglalkozáson,
majd a Kuttyomfitty Társulat előadásán.
A vasárnapra tervezett bercsényis diákok
ünnepi műsora is elmaradt – érthető

okokból –, azonban a helyi városvezetés
döntése értelmében a reggeli szentmisét
és a szabadtéri koszorúzást megtartották.
Ilyen előzményekkel teljesen más
hangulatban telt a megemlékezés,
ugyanakkor méltó tisztelettel a nemzet
nagyjainak emléke előtt; fegyelmezetten, az egészségügyi ajánlásnak megfelelően: tisztes távolsággal egymástól, a
testi kontaktus mellőzésével.
Március 15-én, vasárnap reggel a

Főtemplomban Szántó József apátplébános köszöntötte a híveket jó szóval,
biztató szavakkal. Szentbeszédében kiemelte, hogy a nemzeti összetartozás,
a hazaszeretet hosszú éveken keresztül
száműzött fogalom volt: így próbálták
kitermelni a kozmopolita embertípust.
„Gondolom most ennek isszuk a levét” – tette hozzá. Ennek a terméke a
végtelen önzés, a szeretet hiánya a szívekben és a felbolydult értékrend. Volt
idő, amikor ezen a napon tűz volt az
emberek, a magyarok szívében. Azokat
ünnepelték, akik mindent felvállaltak a
nemzet szabadságáért, a hazáért, még a
legnagyobbat is: az életük odaadását.
folytatás a 4. oldalon 

Intézkedések
Gyógyulj meg Viktória!
a Városüzemeltetőnél

Jászberény városüzemeltetési cége
a vírus terjedésének lassítása érdekében bezárta intézményeit, szünetelteti a tevékenységeket, illetve
korlátozta a látogatottságot. Az intézkedésekről Horgosi Zsolt vezérigazgatót kérdeztük.
kárpáti

Mely intézményeit zárta be a
J.V.V. Nonprofit Zrt. a járvány miatt?
Elsőként a Szelei úti lengyel piacot
zártuk be, hétfőn már nem volt árusítás. Már itt is elsődleges szempont
volt, hogy az ott előforduló tömeg,
esetlegesen külföldről érkező árusok ne
növeljék a fertőzésveszély kockázatát.
A Jászberényi Állat- és Növénykertet,
mint kulturális létesítményt az ajánlás szerint a látogatók előtt bezártuk.
A sportlétesítmények tekintetében a
vezetőkkel egyeztetve szintén szüneteltetjük a működést. A fürdő esetében a
kezelések során a testi kontaktus nem
kerülhető el, tehát a látogatók és a dolgozók védelmében a tevékenységet itt
is szüneteltetjük.

Hogy zajlott a döntési folyamat?
Folyamatosan figyeljük a koronavírussal kapcsolatos országos ajánlásokat
és utasításokat. Helyben felállítottunk
egy, a különböző szakterületek vezetőiből összeállított operatív csoportot. Ebbe
bevontuk az üzemorvost és a munkavédelmi szakmérnökünket, akikkel megvitatva, az Országos Operatív Törzs döntéseivel összhangban és a város vezetésével
egyeztetve meghatároztuk a különböző
feladatokat. Mindemellett értekeztünk
az ÁNTSZ-szel, járványügyi szakemberekkel, akiktől a takarítási, fertőtlenítési
metódusra kaptunk tanácsot.
Folyamatosan, hétvégén is figyelemmel kísértük a híradásokat, az országos utasításokat illetően, nyomon
követtük milyen rendelkezések lépnek
életbe. Péntek éjjel, majd hétfőn érkezett a kormányhatározat. A látogatottságot ugyancsak monitoroztuk, érzékeltük, hogy a lakosság az ajánlások
szerint fokozatosan egyre inkább távol
maradt, a sportágak szakszövetségei felfüggesztik a bajnokságokat, a klubok a
tevékenységüket.
folytatás a 3. oldalon 

Az elmúlt hetekben Varga Viktória
gyógyulásáért fogott össze a város.
A szombatra tervezett jótékonysági
sütivásár a járvány intézkedései miatt
ugyan elmaradt, de ettől függetlenül a
felajánlásokból szép összeg gyűlt ös�sze és a félmilliós összegű gyógyászati
segédeszköz is átadásra került.
Kedves Jászberényi Jótékonykodók!
Szombaton szerettem volna találkozni veletek, Vikit is szerettem volna
kivinni a sütivásárra, de a jelenlegi helyzet miatt minden megváltozott. Bízom
benne, hogy lesz alkalmunk találkozni,
megismerkedni veletek! Megkérdezte
tőlem a helyi TV szerkesztője, számítottam-e ekkora segítségre? Őszintén
mondom, nem gondoltam volna, hogy
értünk ismeretlenül is össze tud fogni
ennyi jólelkű ember. Tévedtem. Példaértékű ez az összefogás! Hiszem, és
kívánom, hogy ezt folytatva a következő és az azt követő összefogás is ilyen
sikeres legyen! Értékes és meleg szívű
emberek között élünk és ez jó!
Kaptam nagyon sok kedves üzenetet, biztató szót, ami csak megerősít
abban, hogy csináljuk tovább, nem szabad elcsüggedni, Vikinek fel kell épül-

nie! Erősnek kell lenni!
Köszönjük mindazoknak, akik
utaltak a számlánkra, vagy készpénzzel
segítettek! A ti segítségetekkel megvalósulhatott a szék megvásárlása, mely
most pénteken megérkezett. Tervezhetjük az akadálymentesítést. Fogadjátok
szeretettel a köszönetkártyánkat, melyet Viki rajza díszít. Köszönjük nektek
is kedves licitnyertesek! Jó érzés volt
látni, hogy a segítő szándék miatt nem
egyszer az eredeti értéket is túllicitáltátok, köszönjük!

Nem utolsó sorban nektek is köszönjük drága sütni szándékozó és
helyszínen segíteni szándékozó barátaink! Bízom benne, hogy egyszer lesz
alkalom megtartani a sütivásárt.... utána mehetünk tornára, aerobikra, futni
- akár kutyával, gyúrni...hogy ledolgozzuk amit felszedtünk.
Köszönjük a csoport megálmodását
Krisztinek és Anitának a mindenben
való segítségét! Nektek tényleg korábban kellett volna találkoznotok! Amint
előrébb lépünk akár fejlődésben, akár
itthoni életünk kényelmesebbé alakulásában, tudatni fogom veletek!
Most mi is itthon maradunk, nem
mehetünk vissza a tervezett rehabilitációra, vigyázunk magunkra, ti is
vigyázzatok a családtagjaitokra és egymásra! Legyetek türelmesek, egymással!
Ricsi családjának sok erőt kívánunk!
Polgár Réka
Viki gyógyulására a licitekből és a
készpénzes adományokból több mint száz
embertől érkezett pénz meghaladta az
1,8 millió forintot.
Az összegyűlt összegből a fürdetőszék
már megérkezett és a további eszközök
beszerzése, foglalkozások, gyógytornák,
a kislány mozgását és fejlődését elősegítő
tevékenységek is ebből a pénzből lesznek
finanszírozva.

2. oldal

Önkormányzat

www.jku.hu

A hivatal ügyfélfogadási rendje Tájékoztató a
bérlakásokról

Tisztelt Ügyfeleink! Magyarország
Kormánya a 40/2020. (III. 11.) Korm.
rendeletében a veszélyhelyzet kihirdetéséről döntött, mellyel összefüggésben
a Jászberényi Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendjével kapcsolatban
az alábbiakról tájékoztatom:

• A hivatalban az ügyfelekkel való elsődleges kapcsolattartás postai, elektronikus, valamint telefonos úton történik.
• A Lehel vezér tér 18. sz. alatti épület
tekintetében a hivatal általános ügyfélfogadási idejében az ügyfélfogadás a
Táncsics Mihály utca felőli bejáratnál
kialakított ügyfélszolgálati ablakon ke-

resztül történik. A Lehel vezér tér felőli
bejárat zárva tart.
• Az Adóigazgatási Iroda tekintetében az
iroda ügyfélfogadási idejében az ügyfélfogadás a Rákóczi út 42-44. sz. alatti
épület főbejárata után kialakított ügyfélszolgálati ablakon keresztül történik.
• A pénztári kifizetés az ügyfelek részére szünetel, a veszélyhelyzet fennállása
alatt a kifizetések postai úton, valamint
bankszámlára történő átutalással történnek.
A fenti rendelkezések a veszélyhelyzet
megszűnéséig hatályban maradnak. Türelmüket, megértésüket köszönöm!
Baloghné dr. Seres Krisztina
jegyző

Pályázati felhívás
sportszervezetek részére
A Jászberény Városi Önkormányzat Humán, Jogi és Közrendi Bizottsága pályázatot hirdet sportszervezetek részére.
A Bizottság a pályázat keretében
azon jászberényi székhellyel rendelkező,
illetve tevékenységüket Jászberényben
is kifejtő sportszervezetek, sportegyesületek és diáksport szervezetek 2020.
január 1. és 2020. december 31. közé
eső időszakban megvalósuló működését, sportrendezvény szervezését és/vagy
sportrendezvényen való részvételét és

sportlétesítmény-használatát
kívánja
vissza nem térítendő formában támogatni, amely szervezeteket a bíróság
2019. május 15-ig jogerősen nyilvántartásba vett és az alapszabályuknak, illetve
alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják.
A pályázatok kizárólag erre a pályázati célra közzétett pályázati adatlapokon nyújthatók be 2020. április 14-ig.
Az adatlapok a részletes pályázati felhívással együtt a www.jaszbereny.hu honlapon elérhetőek.

 folytatás az 1. oldalról
Tavalyelőtt kezdődött a nyílászárócsere-program, amelyet a J.V.V. Nonprofit
Zrt. koordinál. A költségvetésbe belekalkulálták az ilyen jellegű beruházásokat, így
azok a felújítások idén is folytatódnak. A
szociálisan rászorultaknak különösen nagy
segítség, amit a nyílászáró-cserék révén a
fűtésszámlán meg tudnak spórolni.
A lakásokon kívül házakkal is rendelkezik az önkormányzat. Ezek egy része szintén
felújításra szorul. Ilyen például a Kürt utcai
négy ingatlan. Itt legfontosabb a nyílászáró-csere, más részüket már nem is érdemes
felújítani, mert a renoválási költség nem
rentábilis a ház értékével. Az önkormányzat
költségelvű lakásokat és házakat is nyilvántart. Ezeket elsősorban szakdolgozóknak
(rendőröknek, egészségügyi alkalmazottaknak) adja ki kedvező áron. A lakásokra
pályázat útján lehet jelentkezni. Bobák
Zsolt hozzátette, hogy a lakásokra mindig
túljelentkezés van, az önkormányzat mindazonáltal fenntart néhány üres ingatlant
krízishelyzet átmeneti megoldására.
Lakáscélú ingatlanokon kívül a város
egyéb bérleményként kiadható ingatlannal is rendelkezik. E körben üzlethelyiségek, garázsok, klubhelyiségek foglaltatnak
benne. Ezek egy része is felújításra szorul;
elsősorban nyílászáró, vizesblokk rekonstrukciót kellene elvégezni bennük.

Pályázati felhívás
civil szervezetek részére
A Jászberény Városi Önkormányzat Humán, Jogi és Közrendi Bizottsága pályázatot hirdet civilszervezetek részére.
A Bizottság a pályázat keretében
azon jászberényi székhellyel rendelkező,
illetve tevékenységüket Jászberényben
is kifejtő társadalmi szervezetek vagy
alapítványok 2020. január 1. és 2020.
december 31. közé eső időszakban megvalósuló működését, rendezvény szervezését, kulturális programját kívánja vis�-

sza nem térítendő formában támogatni,
amely szervezeteket a bíróság 2019.
március 1-ig jogerősen nyilvántartásba
vett és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják.
A pályázatok kizárólag az erre a pályázati célra közzétett pályázati adatlapokon nyújthatók be 2020. április 14ig. Az adatlapok a részletes pályázati
felhívással együtt a www.jaszbereny.hu
honlapon elérhetőek.

Tájékoztatás rendkívüli intézkedésekről
A Jászberényi Család- és Gyermekjóléti Központ koronavírus-járványra
való tekintettel a betegség megelőzése
érdekében az intézmény fenntartójával
történt egyeztetést követően az alábbi
intézkedéseket hozta:
1. Az intézmény ügyfélfogadási idejét melynek keretében az intézményünk
ellátottak számára nyitva álló helyiségei
ügyfélfogadási időben folyamtatosan
nyitva állnak az ügyfeleink előtt – határozatlan időre kénytelenek vagyunk
felfüggeszteni, egyéb rendelkezésig az
ügyfélfogadás ilyen formája szünetel!
Indokoltan sürgős, halaszthatatlannak
ítélt esetben csak az intézmény munkatársával telefonon történt előre egyeztetett időpont alapján kereshető fel az
intézmény. Halaszthatatlannak ítélt
esetben telefonon a 06-57/406-911es elérhetőségen, vagy munkaidőben
a családsegítője/esetmenedzsere ismert
telefonszámán élhet megkereséssel.
Előre jelezni kívánjuk, hogy ezen alkalmak a munkatársak által a hétfői
és pénteki napok délelőttjére kerülnek
egyeztetetésre. Az ezen kívüli időszakban intézményünk zárva tart! A szükség esetén előállt, előzetes időpontegyeztetés alapján fogadott ügyfeleket
megkérjük, hogy az intézményen kívül, az intézmény udvarán várakozzanak, ne az intézményben – ez jelen pillanatban sztenderd eljárásrend minden
lakossági szolgáltatás esetén az állami és
azon kívüli szektorokban is! Az ügyfe-

2.

3.

4.

5.

6.

lek az egyeztetett időpontra történő
megérkezésüket a kapun elhelyezett
csengő megnyomásával jelezhetik!
Jelen rendelkezés ideje alatt mindan�nyiunk érdekében kerüljük a személyes
kapcsolattartást az ügyfelekkel, az ügyintézéseket lehetőség szerint jellemzően
telefonon és elektronikusan végzik a
munkatársak.
Jelen rendelkezés ideje alatt a Családés Gyermekjóléti Központ speciális
szolgáltatásainak biztosítása is felfüggesztésre kerül (jogi tanácsadás, kapcsolatügyelet, kórházi szociális munka,
családkonzultáció/családterápia, pszichológiai tanácsadás).
A krízishelyzetek kezelése jelen helyzetben sem halaszthatók el, ezek ellátását a
szolgálat/központ munkatársai a megfelelő óvintézkedések mellett biztosítják! Krízishelyzet esetén továbbra is a
06-30/3272773-as készenléti szolgálati
telefonszámon élhet jelzéssel!
Az intézményünk felkeresését szükségessé tevő esetekben ügyfeleink figyelmét nyomatékosan fel kívánjuk hívni
az alapvető higiénés körülmények
betartására, a vírusfertőzés terjedési
kockázata csökkentésének lehetőségeire, így az intézményben biztosított
kézmosási lehetőség igénybevételének
szükségességére!
A rendelkezés ideje alatt átmenetileg
az adományok fogadása, közvetítése és
kezelése is szünetel!
Nagy Beatrix
intézményvezető

A Jászberényi V.V.

Nonprofit Zrt.

ezúton kéri a tisztelt lakosságot,
hogy a szelektív hulladékgyűjtés
során a házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtő zsákba és a
szelektív hulladékgyűjtő szigeteken található edényzetekbe,
ne helyezzék el az alábbi
hulladékokat a fertőzésveszély
elkerülése érdekében:
• használt papírzsebkendő,
• ételmaradékkal szennyezett
csomagolási hulladék,
• különböző egyszerhasználatos
egészségügyi papírtörlőkendő.
A fent megnevezett hulladékokat minden esetben a kommunális hulladék gyűjtését szolgáló edényzetben helyezzék el!
Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt.

Közétkeztetés
Az oktatási intézmények
bezárása miatt
a közétkeztetést igénylők

a Székely iskola konyhájáról vihetik el az ebédet
11.30 és 14.00 óra között.

Emlékezés

Urbán Imre
(1978 - 2019)
„Csillagok közt élsz,
nem vagy már velünk.
De mi még mindig
ugyanúgy szeretünk.”
Szerető családod

2020. március 19.

Tisztelt Lakosság!
A koronavírus-járványra való
tekintettel tájékoztatom Önöket arról, hogy egyes ügyekben mely elérhetőségeken tud
segítséget nyújtani az Önkormányzat, illetve más szervek:
1. Amennyiben Ön házi karanténban lévő, vagy idős (70.
életévét betöltött), otthonában huzamos ideig tartózkodó
személy és a napi ellátásban (élelmiszervásárlás, gyógyszerkiváltás)
van szüksége segítségre, Ön vagy
hozzátartozója a következő intézményeket keresheti telefonon:
• Család- és Gyermekjóléti Központ 06-57/406-911
• Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény 06-57/411-504
vagy 06-57/411-253
Az ellátás megszervezésében,
az élelmiszer kiszállításában a Mezőőrség és önkéntesek is segítséget nyújtanak. Az önkéntesek
minden esetben valamely intézmény dolgozójával érkeznek, aki
igazolja ezen minőségét. Felhívjuk figyelmüket, hogy idegeneket
a lakásukba ne engedjenek be,
pénzt ne adjanak át nekik!
Kérem továbbá, hogy munkatársainkat csak indokolt esetben
hívják, amikor a hozzátartozók
vagy a lakóközösség nem tud
segíteni az arra rászorulónak! Így
nem veszik el a lehetőséget azon
lakosok elől, akiknek az ellátását
tényleg nem tudja megszervezni
senki más, csak az Önkormányzat.
2. Amennyiben önkéntesnek szeretne jelentkezni, azt

a következő e-mail címen teheti
meg (a levélben név, lakcím, telefonszám, életkor megadásával):
onkentes@jaszbereny.hu
Az e-mail címet a hivatal munkatársa kezeli, aki minden esetben küld visszajelzést a levél beérkezéséről és a további teendőkről.
Kérjük, hogy csak akkor jelentkezzen, ha már elmúlt 18 éves, de a
60. életévét még nem töltötte be.
Segítségüket előre is köszönjük!
3. Amennyiben koronavírus-megbetegedésre utaló tüneteket észlel magán vagy hozzátartozóján, hívja háziorvosát!
4. Amennyiben a házi karantén szabályaival kapcsolatos - indokolt - bejelentéssel
kíván élni, hívja a Jászberényi
Rendőrkapitányságot!
5. Amennyiben a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos
egyéb kérdése van, és további
információkat szeretne kapni:
• hívja a következő zöld számok
egyikét: 06-80/277-455 vagy
06-80/277-456
• írjon a következő e-mail címre:
koronavirus@bm.gov.hu
• látogasson el a
www.koronavirus.gov.hu
weboldalra.
Végezetül kérem, hogy
amennyiben megteheti – különösen, ha Ön idős vagy krónikus betegségben szenved –,
MARADJON OTTHON!
A fentiekben nyújtott együttműködésüket nagyon köszönöm!
Budai Lóránt
Jászberény polgármestere

Tájékoztató az adóügyek
otthonról történő intézéséről
Tisztelt Lakosság! A magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket a személyes megjelenést nem igénylő ügyintézési lehetőségekről.
Kérjük, hogy a koronavírus-járvány megelőzése érdekében, elsősorban az infokommunikációs (internet, telefon) eszközöket szíveskedjenek igénybe venni és lehetőség szerint kerüljék a személyes megjelentést és ügyintézést!
Kérjük, amennyiben tájékoztatásra vagy valamilyen adóval összefüggő nyomtatványra lenne szükségük, elsősorban használják a https://ohp-20.asp.lgov.
hu/nyitolap Elektronikus Önkormányzati Portált, illetve honlapunkat www.
jaszbereny.hu/Városháza/Irodák/Adóigazgatási Iroda-adóügyek, vagy kérjenek segítséget az alábbi telefonszámokon. Az ügyintézés az adózók kezdőbetűjele szerint történik.
Adóigazgatási ügyintézők elérhetősége:
Bódisné Görbe Krisztina irodavezető.........................................................(57) 505 702
Bagi Tibor irodavezető helyettes.............................................. K,...............(57) 505 724
Bató Zita..............................................................B, kiemelt adózók...............(57) 505 709
Rácz-Barati Renáta................................................................ A, S, L,...............(57) 505 706
Kalicsné Dalmadi Erika........................................... E, É, M, N, NY...............(57) 505 703
Ézsiás Imréné.................................. Adó- és értékbizonyítvány...............(57) 505 768
Kalmár Ferencné...............................................................F, G, Gy, J...............(57) 505 705
Varga Zsuzsanna...........................................I, Í, P, Q, V, X, Y, Z, ZS...............(57) 505 717
Lányi László....................................................... H, O, Ó, Ö, Ő, T, TY...............(57) 505 743
Nagy Gábor........................................................ SZ, gépjárműadó...............(57) 505 711
Sisa Boglárka................................................R, C, CS, D, U, Ú, Ü, Ű...............(57) 505 723
Lehetőségük van elektronikus levélben is érdeklődni, a feltett kérdésekre néhány napon belül választ adunk. E-mail cím: ado@jaszbereny.hu.
Biztonságos online ügyintézés a helyi önkormányzatoknál
Az E-önkormányzat portál, https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap (Portál) az ASP
rendszert igénybe vevő települések ügyfelei számára biztosít elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat. Személyes megjelenés, postai sorban állás nélkül küldhetik be kérelmeiket, bevallásaikat, ellenőrizhetik adószámla kivonatukat, feldolgozott bevallásaikat megtekinthetik és ingyenesen fizethetnek bankkártyával adót,
díjat, illetékeket a kiválasztott önkormányzatnál. A portál külön regisztrációt nem
igényel: https://ohp-20.asp.lgov.hu/gyik_technikai_feltetelek.
Első bejelentkezéskor a KAÜ-azonosítás (ügyfélkapus regisztráció, e-személyi igazolvány, telefonos azonosítás) és az Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF) elfogadása után használható. Az egyes funkciók használatáról a Tájékoztató a portálról
menüben részletes leírás olvasható: https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato.
Mindannyiunk egészségének megóvása érdekében kérjük, intézzék
önkormányzati adó ügyeiket otthonról!
Köszönjük az együttműködésüket és a szíves megértésüket.
Jászberény Város Önkormányzati Adóhatósága
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Lezárult egy korszak a jászsági méhésztársadalom életében
Március 9-én tartotta a Jászsági Méhészegyesület tisztújító, évzáró közgyűlését, ahol Molnár György 35 év
elnöki munka után lemondott. Az
okokról és a három és fél évtized történetéről faggattuk.
Kárpáti Márta
Mielőtt a közelmúlt történéseiről
szólnánk, tekintsünk vissza a múltra!
Hogyan született meg az egyesület?
1985-ben az ÁFÉSZ keretein belül
működő méhész szakcsoport elnökeként
indult a méhészeti közéleti tevékenységem. Néhány év elteltével világossá vált,
hogy kinyíltak egyéb értékesítési lehetőségek is és elindultunk más irányba. Ekkor alapítottuk meg az Ifjúsági Házban a
méhész klubot.
Az Ifjúsági Ház akkor még a Hűtőgépgyár fennhatósága alatt működött.
Ők voltak a támogatók?
Egy praktikus megfogalmazás szerint „a hűtőgépgyári dolgozók szabadidejének hasznos eltöltésében betöltött
fontos szerepünk” alapján álltak mögöttünk. A székház biztosítása mellett
a kirándulásainkhoz a buszköltséget is
finanszírozták.
Hozzávetőleg hány klubtagot
számlált az alakuló közösség?
Körülbelül félszáz fővel indultunk.
Hozzáteszem, a kirándulásokra volt,
hogy két buszt indítottunk, mert természetesen a családtagok is csatlakoztak a jó
hangulatú szabadidős tevékenységünkhöz. Egyébként ez ma is így van, rendszeresen velünk tartanak a családtagok is
a kirándulásokra, annál is inkább, mert a
méhészet egy családi tevékenység. A méhésznek rendszerint valamilyen formában besegítenek a családtagok. A fizikálisan megterhelő munka inkább a férfiak
reszortja, a háttérfeladatok maradnak a
hölgyekre, gyerekekre.

A kirándulások mellé egy merészet
gondolva elkezdtek szervezni valami
nagyobb programot, ami végül egy
országos eseménnyé nőtte ki magát…
Egy programhiányos időszakban,
1988-ban Bíró Jánossal, az Ifjúsági Ház
akkori vezetőjével elhatároztuk, hogy
rendezünk egy Mézvásárt és méhészeti kiállítást, ahol találkozhatnak méhészek és mézkereskedők.
Lehetőséget adtunk méhészeti
eszközök kiállítására és vásárlására. Az első néhány esemény olyan
kis helyigényű volt, hogy elfért az
Ifiház udvarának egyik sarkában.
Lassan egyre több kereskedő, felvásárló érkezett az eseményre, ami
az évek alatt fejlődött, az igényeket
is figyelembe véve formálódott
mára országos, sőt nemzetközi méhészeti rendezvénnyé.
Mit jelent a szakmának ez a
több mint három évtizedes múltra visszatekintő rendezvény?
Büszkén mondhatom, hogy
nem csak az ország, hanem Közép-Európa talán legnagyobb méhészeti
eseménye, nagyon sikeres rendezvénnyé
alakult mind a szakma, mind a közönség
körében. Mintegy 170 kiállító, szakmai
előadások, élő méhcsalád bemutatója és
a mézkirálynő-választás mind-mind kuriózum. A mézkirálynő, – amely titulust
én álmodtam meg, – az év szinte minden
napján az országban és országhatárokon
túl népszerűsíti a magyar mézet, ösztönzi
a mézfogyasztást, amire nagy szükségünk
van. A mézmarketing zászlóshajójaként
emlegetik őt. A rendezvény az évek alatt
egyre nyitottabbá, fesztiválszerűbbé vált,
ami szintén növelte népszerűségét. Méltó emléket állítottunk a jász származására
mindig büszke Zsidei Barnabás jászdózsai
születésű, országosan ismert méhészeti
szakírónak, kutatónak. A Zsidei Barnabás
díj megalapítása a Jász Múzeummal és a

Vigyázzunk egymásra!

 folytatás az 1. oldalról
A hétfőn hozott döntésünk szerint
a külsősök számára történő étkeztetést
nem akarjuk egyelőre felmondani, viszont saját edényeket már nem tudunk
befogadni az étel elszállításához. Keddtől
csomagolt ebédet vihetnek az előfizetők.
A kinti helyzetről szólva, sajnos rengeteg fals információ lát napvilágot.
Mindenki nyugodjon meg, bizton állíthatom, hogy a berényi kórházban nincs
beteg és a területünkön sem tudok fertőzöttről! Ma találkoztam a megyei mentő
főtiszttel és a kórházak vezetőivel, akikkel
arról beszéltünk, hogy tudjuk egymást
segíteni. Megbeszéltük, milyen formában
tudunk felkészülni tartósan a helyzetre.
Amennyire csak lehet a legfontosabb
vizsgálatokra szorítkozunk, hogy minél
kevesebb beteg-orvos kontaktot hozzunk létre. Nem kockáztathatjuk, hogy
vírusbetegek legyenek a dolgozók, mert
a létszám véges. Jelenleg, ha itt találnának
egy fertőzöttet, akkor azt járványügyi,
infektológiai osztályra kellene szállítani,
tehát a Szent László Kórházba menne.
Technikailag felkészülünk arra, hogy
amennyiben az ellátást végző munkatársak közül valakinek karanténba kell vonulni, akkor az itt a kórházban történjen
meg. Amennyiben szükséges, arra is felkészülünk, hogy minden ágyunkat a járványellátásba forgassuk. Minden olyan
osztályt, ami nem akut, ki kell tudnunk
üríteni az igénytől függően. Erre ki kell
kristályosítani egy tervet. Most kezdünk
átállni a szükséges, csak akut betegellátásra, aminek van egy folyamata.
Eszközök szempontjából ma végeztünk felmérést, a lélegeztető gépeket
megigényeltük, vélhetően időben meg

fognak érkezni. Orvosoknak, ápolóknak megvan a szükséges védőfelszerelés,
és még kapunk is maszkokat, védőruhát, kesztyűket.
A pániknak nincs helye, az élelmiszer-felvásárlás teljesen felesleges,
hiszen a kormány lakossági ellátási
forgatókönyve működik a járvány kitörésére is. Mindemellett azt kell belevésni a tudatba, hogy lehet bármilyen
jó kormányintézkedés, ha az állampolgár felelőssége és kötelezettsége nincs
mellette, akkor nem sokat ér. A vírus
lefolyását, nagyságát és módját az állampolgári viselkedés befolyásolja leginkább. Egy járványnál a megelőzés a
legfontosabb. Ebben az esetben az izolálás a megoldás. Ezen azt értem, hogy
az emberek lehetőleg otthon maradnak, nem mennek idegen környezetbe,
közösségi helyekre, csak a legszükségesebb utakat teszik meg. Figyelni kell a
kézmosásra, a fertőtlenítésre. Fontos
hangsúlyozni, hogy a digitális oktatási
rendre való áttérés nem az utcai szabad
lófrálást, a bulizást jelenti, ahogy például tették az olaszok és most láthatjuk
a súlyos következményeit – figyelmeztetett dr. Sinkó-Káli Róbert. Nagyon jó
rendelkezés a teljes határzár elrendelése,
ugyanis megfigyelhető, hogy a járvány
két gócpontja az ország két nemzetközi repülőtérrel rendelkező városában
alakult ki. Át kell gondolni, hogy egy
úttal, utazással nem elsősorban a saját
életét kockáztatja, de például a szülei,
idősebb szerettei egészségét. Ne kelljen
később szembenézni azzal az elvi morális kérdéssel, hogy mit tettem.
Figyeljük a hiteles hírforrásokat, ne
pánikoljunk és vigyázzunk egymásra!

jászdózsai önkormányzattal, valamint az
egyesületünkkel közösen történt. A díj
minden évben a mézvásáron kerül átadásra. A rendezvényünknek mindig nagy
tekintélye volt a magyar méhésztársadalomban. Nincs olyan méhész az országban, aki ne tudna róla. Számukra Jász-

berény neve összeforrott a Mézvásárral.
Ezt a munkámat a „Magyar méhészetért”
emlékplakettel ismerte el az Országos
Magyar Méhészeti Egyesület. Miniszteri
kitüntetést is átvehettem Fazekas Sándor
miniszter úrtól, amelyek országos elismerést jelentettek számomra. Megyei
szinten is kapott az egyesület elismerést
a „ Jász-Nagykun-Szolnok megyéért” díj
átadása alkalmával.
Miért tartották szükségesnek a
szakmán kívüliek felé való nyitást?
Úgy négy-öt éve fogalmazódott meg
a gondolat, hogy szélesebb körben kellene megismertetni a méhészet szerepét a
társadalomban, ugyanis ekkor már érezhető volt, hogy a magyar méhészet jövedelmezősége csökkenni fog. Új célként
fogalmazódott meg, hogy a belföldi mézfogyasztást kell erőteljesen megnövelni,

ne függjünk a világpiaci áringadozástól.
A méz az egy bizalmi termék, nem mindegy, hogy kitől, milyen minőséget kap a
vásárló. A marketingnek, a kereskedő és
eladó találkozásának, az ismeretek bővítésének is egy nagyszerű helyszíne a mézvásár. Hogy a belföldi mézfogyasztást
növeljük, a családokat is megcélozta a rendezvény (mézkóstoltatás,
gyerekműsor, ismeretterjesztő előadás, sztárvendég, kirakodó vásár).
A mézvásár kívülről szemlélve egy meredeken felfelé tartó
ívet mutat. Megengedi, hogy betekintsünk a háttérmunkába, a
feladatmegosztásba?
A szervezés nagy része az egyesület élén az én vállamat nyomta.
Mivel nem vagyunk egy rendezvényszervező cég, viszont az adminisztráció ugyanolyan terhekkel jár, mint bármelyik 6-7 ezer
fős nagyrendezvényé. A felelősség
szintén hasonlóan alakul, a különbség csupán annyi, hogy mindezt mi társadalmi munkában végezzük. Emiatt nem volt ez a feladat soha
könnyű, bár mivel a város felismerte, és
elismerte, hogy Berény számára is fontos
eseményt hozunk létre, bizonyos szintű
adminisztrációs háttérsegítséget kaptunk
a Jászkerülettől. Ettől függetlenül, ahogy
múlt az idő, egyre több követelménnyel
találtuk szembe magunkat. Egyre nagyobb teher nehezedett az egyesületre, és
legfőképp az elnökre, akié a felelősség.
A közgyűlésen történt eseményekből következtetve belső feszültségek is
nehezítették a munkát.
Az utóbbi években próbáltam megosztani a feladatokat azokkal a méhészekkel, akik hajlandóságot mutattak,
hogy segítsenek a szervezésben. Amikor
3 évvel ezelőtt kezdeményeztem a mézlovagrend megalakulását, akkor azokat
a méhészkollégákat hívtam a csoportba,

akik a legaktívabbak voltak. Én lettem
a nagymester, ami egy lovagrendnél a vezető szerepet jelenti. Akkor természetesnek tűnt, hisz én voltam a megálmodója.
Mint kiderült, többek szemét szúrta ez.
Később kétségbe vonták döntéseimet,
amit a mézvásár kapcsán hoztam, annak ellenére, hogy bevontam őket az
együttgondolkodás fázisába. Nekem
támogatókra lett volna szükségem, akik
segítik a munkámat és nem hátráltatják.
Már korábban eldöntöttem magamban,
hogy ha az egyesületen belül békétlenséget tapasztalok, akkor nem folytatom
tovább ezt a munkát. Nekem rengeteg
plusz feladattal, lemondással, költséggel, a gazdálkodásom rovására idő- és
energiaráfordítással járt ez a pozíció. Az
utóbbi időben annyi, véleményem szerint jogtalan támadást kaptam, hogy úgy
döntöttem, nem akarom tovább folytatni. A közgyűlésen lemondtam az elnöki
pozíciómról és az elnöki jelöltségről is.
Egyébként 1-2 év múlva mindenképpen átadtam volna a stafétabotot az arra
alkalmas személynek. Ezt a fárasztó, sok
stresszel járó munkát már a koromnál
fogva sem akartam sokáig vállalni.
Hogyan tovább, mi lesz az egyesülettel?
Hetek óta végzem az adminisztrációt, lezártunk egy átfogó NAV átvilágítást,
ami nagyobb probléma nélkül végződött.
Ezeket rendben szeretném átadni az utódomnak. Nem szeretnék békétlenséget,
nem akarok harcolni, de hozzáteszem,
rendkívül rosszul esett az a mód, ahogy
ez a 35 év lezárult. Szeretném, ha ez az
„alkotás”, amit három és fél évtized alatt
létrehoztam, legalább ilyen színvonalon
működhetne tovább. Végül szeretném
megköszönni a mindenkori városvezetésnek és mindazoknak, akik a legcsekélyebb módon is támogattak az elmúlt 35
évben. És köszönöm a bizalmat, amelyet
irányomban tanúsítottak!

Intézkedések a A gyermekorvosi alapellátásról
J.V.V. NZrt-nél
 folytatás az 1. oldalról
Mindezek alapján hoztuk meg azokat
az intézkedéseket a lakosság érdekében,
amely során bezártuk létesítményeinket.
Mi történik az ügyfélszolgálatokkal?
A szakmai szervezetek ajánlása szerint mindenhol próbáljuk csökkenteni a
személyes kontaktust, ezért a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ügyfélszolgálatot is bezártuk, viszont rendelkezésre áll
az elektronikus és a telefonos szolgálat,
ahol továbbra is intézhetik ügyeiket. Az
ebrendészeti telepen is csak előzetes telefonos egyeztetés után fogadjuk az ügyfeleket.
Várható valamilyen változás a
hulladékkezelésben?
A hulladékszállítás folyamatosan
üzemel, a szokásos rendszerben történik
a működés továbbra is. Jelenleg a hulladékudvar is működik. A lomtalanítás
Jászberényben április közepén kezdődne
terveink szerint, de ebben a kérdésben
még egyeztetünk, elképzelhető, hogy el
kell halasztanunk későbbi időpontra. A
hulladékszállítás egészére vonatkozóan
is folyamatosan figyeljük a központi intézkedéseket, kapcsolatban állunk a hulladéklerakóval és jelenleg rendelkezésre
áll a terület ellátásához szükséges teljes
dolgozói létszám. Ha változna a helyzet,
a kommunális hulladék elszállításának
megoldása az alapfeladat, prioritást
élvez, ehhez kell igazítanunk a többi,
kapcsolódó szolgáltatásunkat. Bármi
változás történik, időben értesítjük a lakosságot a helyi média bevonásával.
A kialakult helyzetben kérjük a lakosság partnerségét és segítségét!

A jászberényi gyermekek alapellátását
területi ellátási kötelezettséggel végző
házi gyermekorvosok rendelési ideje a
40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben
kihirdetett veszélyhelyzet időtartama
alatt 2020. március hó 18. napjától kezdődően az alábbiak szerint alakul:

Rendelő: 5100 Jászberény, Thököly út 13.
A rendelés ideje a rendelési napokon
naponta: 8-12 óra és 15-16 óra, tanácsadás: 13-15 óra.
Hétfő: rendelési idő: 8-12 óra Dr.
Szőnyi József, 15-16 óra Dr. Ragó Edit,
tanácsadás: 13-15 óra Dr. Ragó Edit.

Kedd: rendelési idő: 8-12 óra Dr.
Ragó Edit, 15-16 óra Dr. Szőnyi József,
tanácsadás: 13-15 óra Dr. Szőnyi József.
Szerda: rendelési idő: 8-12 óra Dr.
Szőnyi József, 15-16 óra Dr. Andics Boglárka, tanácsadás: 13-15 óra Dr. Andics
Boglárka.
Csütörtök: rendelési idő: 8-12 óra
Dr. Andics Boglárka, 15-16 óra Dr. Baranyi Zsuzsanna, tanácsadás: 13-15 óra
Dr. Baranyi Zsuzsanna.
Péntek: rendelési idő: 8-12 óra
Dr. Baranyi Zsuzsanna, 15-16 óra Dr.
Szőnyi József, tanácsadás: 13-15 óra Dr.
Szőnyi József.

A fogorvosi alapellátásról
A jászberényi lakosok fogorvosi alapellátását területi ellátási kötelezettséggel
végző fogorvosok a 40/2020. (III. 11.)
Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt fogorvosi alapellátás keretében csak a háziorvosi, házi
gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 4. § (4) bekezdés e) pontja szerinti
sürgősségi ellátást nyújthatnak.
A rendelés ideje a rendelési napokon
naponta: 9-12 óráig
Tisztelt betegek! Prof. Dr. Horváth
Ildikó államtitkár asszony és Prof. Dr.
Kásler Miklós miniszter úr rendelete
alapján tájékoztatom Önöket, hogy
a koronavírus pándémia miatt 2020.
március 16-tól, intézetünkben tervezett egészségügyi ellátást csak akkor
végzünk, ha arra sürgős szükség mi-

• 2020. március 17., 23. és 27. Dr. Balogh Marianna telefon: (57) 889-239
Rendelő: Jászberény, Jákóhalmi út 11.,
• 2020. március 18. és 24. Dr. Krampek
Márton telefon: (57) 655-506 Rendelő:
Jászberény, Zirzen Janka u. 6. fsz. 1.
• 2020. március 19. és 25. Dr. Martonos Éva telefon: (57) 412-058
Rendelő: Jászberény, Zirzen Janka u.
6. fsz. 1.
• 2020. március 20. és 26. Dr. Nagy
Nóra telefon: (20) 937-3070 Rendelő:
Jászberény, Sportpálya u. 1.
att (életveszély vagy tartós egészségkárosodás elkerülése érdekében) kerül sor.
Az érvényben lévő teljes látogatási
tilalom kapcsán továbbra is kérem Önöket, hogy azt saját - és családjuk érdekében, valamint munkatársaim érdekében
is tartsák be.
Dr. Sinkó-Káli Róbert főigazgató

4. oldal
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Jászberényi márciusi ifjú
Modern világunk egyik nagy tévedése, hogy azt hisszük, a régi történetek
már mind elavultak. Az 1848-as forradalom emléke és története talán kivétel, évről évre jó újra meghallgatni
és feleleveníteni a forradalom csodálatos történeteit. A márciusi események egyik elfeledett szereplője volt
Szathmári Pál költő is. Sajnos nincs
pontos dokumentumunk erről, de
számos hivatkozás alapján 1824 körül Jászberényben született. Édesapja Szathmári Pál, édesanyja Baranyi
Magda volt. Joggyakornok és költő,
a pesti márciusi ifjak egyike volt.
Az 1840-es évek hírlapirodalmának egyik jelentős újságírója volt. Az
1840-es évek végén első
írásai és versei az Életképek és Pesti Divatlap nevű
korabeli lapokban jelentek meg. 1848-ban Jókai
Mór volt az újság szerkesztője, akihez később
társszerkesztőként március 23-án Petőfi Sándor is
csatlakozott, mint a lap
főmunkatársa. Az „Életképek” 1846 júliusában
megjelentette Szathmári
egyik versét – egész pontosan „Víg Bandi” címmel
írt néprománcát, amelyet
díjjal is jutalmaztak.
Talán leggyakrabban
a „Honderű” című szépirodalmi, művészeti és
divatlapban jelentek meg
versei és folytatásokban elbeszélései. Ez
a folyóirat 1843 január és 1845 áprilisa
közötti viszonylag rövid időtartamban
jelent meg. Az egyik novellája a „A
Peterdi-ház” volt, míg a másik elbeszélése „Az élet átka” címmel jelent meg.
Szathmári Pál 24 éves volt az 1848-as
márciusi forradalmi idők napjaiban, a
korabeli kiadványok tanúsítják, hogy
jól írt, rendszeresen jelentek meg írásai
és verseket is írt. Petőfi Sándor forradalmi elveivel maradéktalanul azonosult, talán azt is mondhatnánk, hogy
elvbarátok voltak. A szabadságharc idején már a Nemzetőr-ben is publikált.
A szabadságharc bukása után az új
hatalmi berendezkedés az ő szolgálata-

ira sem tartott igényt, későbbiekben,
amikor már lehetősége volt, hogy írásait leközöljék, akkor 1850-től a Hölgyfutárnak lett a munkatársa.
A „Remény” című szépirodalmi és
művészeti folyóiratban is jelentek meg
versei. Az 1851-ben indult folyóirat,
amelynek szintén a kor nagytekintélyű kiadója és szerkesztője Vahot Imre
volt. Szathmári Pál „A nap aranyozott
bérczek mögé halad …” című verse jelent meg, amelyet most mellékelünk.
Résztvevője volt az 1848-as március 15-i történelmi eseményeknek.
Hamary Dániel, – aki résztvevője volt
a nevezetes történelmi eseményeknek

– visszaemlékezéséből tudjuk, hogy
főhősünk 1848. március 14-én este a
Pilvaxban tartózkodott. Közel 35 évvel
az események után a Budapesti Hírlap tárcájában egy érdekes cikksorozat
jelent meg „Kik csinálták március 15két?” címmel.
A szabadságharc alatt főhadnagy
volt a honvédseregben. Elsők között jelentkezett fegyveres szolgálatra, 1848.
novemberében őrmester lett a 49. honvédzászlóaljnál. Még azév decemberében
áthelyezték a 46. zászlóaljba, a komáromi
várőrséghez. 1849. június 28-tól hadnagy, majd július 21-től főhadnagy volt
egészen a vár feladásáig. Kétszer is megsebesült a harcokban.

Szathmári Pál magyar költő nagyon fiatalon halt meg Jászberényben.
Minden róla szóló kevés dokumentum
1852. augusztus 3-át jelöli meg halála
dátumaként. A jászberényi katolikus
egyház halálozási anyakönyvébe 1852.
augusztus 12-én dokumentálták halálát.
A fiatalon meghalt költő felállítandó síremlékére egyik kortársa, Büky
Miklós felajánlotta, hogy a könyvének előfizetéséből származó jövedelem
háromnegyedrészét fordítsák a tragikusan korán elhunyt ifjú költő, volt honvéd-főhadnagy jászberényi temetőben
felállítandó síremlékére és szűkölködő
özvegy édesanyjának némi támogatására.
Kulini Nagy Benő
– debreceni könyvszerkesztő és kiadó volt
– aki szintén gyűjtést
rendezett, egész pontosan előfizetési felhívást
bocsátott ki, hogy a
fiatalon elhunyt költő
költeményeit ki tudják
adni. Szathmári Pál kiadásra került verses kötete: „Hattyú hangok”
címmel jelent meg egy
kötetben. A kiadó, mint
jogutód ezen versek kiadására felhatalmazást
kapott, és az volt a cél,
hogy a tiszta jövedelemből eddiginél méltóbb
síremléket állítsanak.
Zárjuk ezt a rövid tanulmányt a Pesti
Napló 1952. augusztusi számában megjelent idézettel. Egyik közeli barátja írta:
„Mielőtt levelem bezárnám szabadjon
néhány szóval megemlékezzem egy
elhunyt barátunkról a fiatal író Szathmáry Pálról. Ez baráti kötelességem,
mert csak azért is, mert Jászberényből
hol eltemették, semmi tudósítást sem
olvasok haláláról. Ő egyszer hozzánk
tartozott, s mi mindnyájan szívünkből
fájlaljuk korai halálát…”
Emlékezzünk az 1848/49-es forradalom és szabadságharc kevésbé ismert
jászberényi hősére.
„Béke e széplelkű, s oly korán elhunyt ifjú poraira!”
Metykó Béla
helytörténeti kutató

Nemzeti ünnepünk – másképp

 folytatás az 1. oldalról
Tüzet jöttem bocsátani a földre! –
mondja az Úr Jézus. De ez a tűz nem
pusztító, rémes, emésztő tűz, hanem a
Szentlélek kiáradó isteni szeretettüze.
A Szentlélekkel az Isten szeretete árad
a szívekbe, Isten országa, kovásza lesz a
szívekben ez a tűz – hangsúlyozta Szántó atya. És a boldogulás kovásza benne
ez a tűz, napjainkban is, mindenkor a
történelem végéig. Egy új teremtés indul, új korszakot nyit az Isten önzés,
ellenségeskedés, széthúzás helyett a
Lélek békéje, öröme virágozna ki a szívekben, ha hagynánk, ha közreműködnénk ezzel az isteni szándékkal. A Lélek gyümölcsei ezek: szeretet, békesség,
öröm, türelem, kedvesség, jóság, hűség,
szelídség, önmegtartóztatás, tisztaság.
Hogyha ilyen világunk lehetne, de
boldog nemzedék lehetnénk! Nemzeti
ünnepünkön tudatosítanunk kell: ha
szebb folytatást kívánunk nemzetünknek, akkor újból tűz kell a szívekbe!
– szögezte le Szántó atya. A hazáért
imádkoznunk kell tehát, de minden
nap: nagyanyáink imakönyvében még
benne van: imádság a hazáért, imádság
járvány idején.

Az evangéliumban a szamariai as�szony történetéből megtudtuk, hogy
Jézus a bűnös asszony lelkébe látott, és
szóba állt vele azért, hogy kiemelje őt a
bűnös világból. Sőt, nemcsak kiemelte,
hanem apostollá is tette. Ez az a tűz,
amit Krisztus hozott és lángra lobbantott a szamariai asszony szívében, ezt
akarja tovább adni.
A nagyböjti időszakban tapasztaljuk Jézus látogatásának az idejét, nagyanyáink mondták ezt a szép kifejezést,
amikor nagy kereszttel szembesültek:
„de meglátogatott most engem a Jóisten!”. Ilyen napokat élünk… – tette
hozzá Szántó atya. „Adja Jézus gyógyító kegyelmét, hogy lángra gyulladjon a
szívünk, az élő Isten után szomjazzon
a szívünk, benne megtaláljuk életünk
célját és értelmét! Isten megújulásra
hívó kegyelme árassza el a mai magyarok szívét!”
A szentmise végén, mielőtt még
Szántó atya áldását adta volna a hívekre, egy fontos és talán nem is olyan
véletlen eseményre emlékeztetett. Egy
évvel ezelőtt, 2019. április 15-én az Úr
nagy felkiáltó jelet mutatott Európa, és
az egész világ számára. A Notre-Dame

lángokban állt, és napokig tartott megfékezni a lángokat. Párizsban fiatalok
sokasága imádkozta a rózsafüzért, nem
messze a lángoló Mi Asszonyunktól.
Akkor és most is meglátogatott minket
az Isten! – hangsúlyozta Szántó atya.
De mit üzen ezzel az Isten számunkra?
A választ hamvazószerdán mondtuk:
„emlékezz ember, mert porból vagy és
porrá leszel!”. Szántó atya bűnbánatra
és imádságra sarkallta a híveket, melyre
a mai helyzetben még nagyobb szükség
van. A Himnusz könnyeket fakasztó
sorai előtt Erdő Péter bíboros imádságát
hallhatták a hívek.
A tiszteletadás az 1848-as emlékműnél folytatódott, ahol a megjelentek
közösen elénekelték a Himnuszt, majd
a városvezetők, politikai pártok képviselői, intézményvezetők és civil szervezetek képviselői elhelyezték a nemzetiszín szalaggal díszített koszorúikat a
298. sz. Lehel vezér cserkészcsapat közreműködésével. A piros, fehér és zöld
színekben pompázó gyermekrajzokkal
díszített Petőfi szobor talapzatánál folytatódott a koszorúzás, majd a Városvédő- és Szépítő Egyesület a Fehértói
temetőben hajtott főt a hősök sírjánál.

2020. március 19.

A csapvíz továbbra is
jó minőségű
A Tiszamenti Regionális Vízművek
Zrt. tájékoztatása szerint a kialakult
járványügyi helyzet nem befolyásolja
a társaság szolgáltatási területén a kiváló minőségű csapvíz minőségét, az
továbbra is fogyasztható.
Az ivóvízbázisok többsége védett,
így egy esetleges járvány idején is folyamatosan tudják biztosítani a jó minőségű ivóvizet, majd biztonságosan
elvezetni és megtisztítani azt. A TRV
Zrt.-nél szigorú kritériumok alapján,
napi szinten ellenőrzik a szolgáltatott,
hálózatba bocsátott ivóvizet, szükség
esetén azonnal intézkednek.
Hisznek abban, hogy a koronavírus terjedésének lassításával enyhíteni
lehet a jelenlegi helyzet súlyosságát,
éppen ezért számos óvintézkedést vezetnek be. Az egyik, hogy határozatlan
ideig a vízmérő-leolvasással foglalkozó
kollégáik – a személyes találkozások elkerülése érdekében – nem keresik fel a
lakosokat otthonukban. Arra kérik a
fogyasztókat, hogy a mérőállást online
ügyfélszolgálati felületükön, a www.
vizcenter.hu weboldalon rögzítsék vagy
diktálják be a Call Centeren keresztül
az ingyenesen elérhető 06/80-205157-es telefonszámon. Amennyiben
nem érkezik diktált adat, úgy becsült

adatok alapján állítják ki a számlát.
A mérőcsere, vízbekötés- és szennyvíz bekötés átvételük ugyanakkor ideiglenesen szünetel. A csőtörésekkel
kapcsolatos bejelentéseket természetesen folyamatosan fogadják.
Március 18-tól további rendelkezésig zárva tartanak a TRV Zrt. ügyfélszolgálati irodái, de ezen időszakban is teljes kapacitással működik az
online és telefonos ügyfélszolgálat. Az
online ügyfélszolgálati felület a www.
vizcenter.hu weboldalon érhető el, itt
számos ügy elintézhető.
Azt ajánlják ügyfeleiknek, hogy
vízdíjszámlájukat is inkább otthonról
egyenlítsék ki, mely nemcsak gyorsabb,
de jelen helyzetben biztonságosabb
is. Az ingyenes Díjnet számlabemutató-rendszer segítségével a társaság
által kibocsátott számlákat kifizethetik
bankkártyával, netbankon keresztül,
csoportos beszedési megbízással vagy
eseti banki átutalással. Ennek elérhetősége: www.dijnet.hu
A koronavírus-járvány miatt kialakult helyzet senkinek nem egyszerű és
könnyű: számos család került vagy kerül
ezekben a hetekben, hónapokban igen
nehéz élethelyzetbe, ezért a TRV Zrt.
úgy próbál segíteni ügyfeleiknek, hogy a
kikötéseket átmenetileg felfüggeszti.

Szent Ferenc Egyesített
Szociális Intézmény
szolgáltatások elérhetősége
A szolgáltatások esetében az igénybe
vevőket, hozzátartozókat arra kérjük,
hogy elsődlegesen telefonon és e-mailben keressék az intézményt. Természetesen, ha szükséges a személyes kapcsolatfelvétel a megadott elérhetőségeken
tudnak erre időpontot kérni.
• Az Idősek Klubja (5100 Jászberény,
Lehel vezér tér 2. szám) telephelyen
több szolgáltatás kérhető és vehető
igénybe továbbra is: étkeztetés, házi
segítségnyújtás – a kritikus helyzetben új igénybevételt kizárólag gondozás esetében tudnak biztosítani, illetve bevásárlást, gyógyszerkiváltást,
ha az igénybevevőnek hozzátartozója
nincs. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. Idősek Klubja elérhetőségei:
Tel: 57/411-253 vagy 06-20/4108077, E-mail: gondozasijb@pr.hu
• Támogató szolgáltatás: a jelenlegi
helyzetben eseti szállítások igénybevételével továbbra is kereshetik

fogyatékkal élő rászorulók. Az eseti
szállítások kizárólag az orvosi kontrollvizsgálatokra való eljutást jelentik.
A fogyatékkal élő rászorulók továbbra
is igényelhetik a saját otthonukban
való gondozást, illetve bevásárlást,
gyógyszerek kiváltását, ha az igénybevevőnek nincs hozzátartozója. Támogató szolgáltatásunk elérhetőségei:
Tel: 57/411-504; 06-30/549-9978,
E-mail: jb.egyszoci@pr.hu
• Közösségi pszichiátriai ellátással
kapcsolatban a következő elérhetőségeken kérhetnek információt: Tel:
411-253, 06-30/548 9851, E-mail:
jb.egyszoci@pr.hu
• Fogyatékkal élők nappali ellátásával kapcsolatban információk kérhetők a következő elérhetőségeken: Tel:
06-20/288-6430, E-mail: egy.szoc.
int@pr.hu
• Idősek Otthonát az alábbi elérhetőségeken tudják elérni: Tel: 57/411504, E-mail: jb.egyszoci@pr.hu.

A Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységével kapcsolatosan,
az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és
Vagyonkezelő iránymutatása alapján a járványveszély
megelőzése, minimalizálása, a személyes kontaktusok
lehetőség szerinti elkerülése érdekében szükségessé
vált az ügyfélszolgálatok zárva tartása.
2020. március 18. napjától visszavonásig az alábbi
telephelyek vonatkozásában
- 5100 Jászberény, Margit-sziget 1.
- 5100 Jászberény, Jákóhalmi út 13.
a személyes ügyfélszolgálat szünetel.
Társaságunk az ügyfélszolgálati feladatait az alábbi elektronikus elérhetőségeken, illetve írásban (postai úton) továbbra is ellátja, biztosítja.
Elektronikus elérhetőség: - E-mail: vvzrt@vvzrt.hu
Telefon:
- Jákóhalmi úti telephely 06-57-411-933
- Margit-sziget 1. Központ 06-57-411-651
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység ellátásához szükséges
zsákok (többlethulladék gyűjtőzsák, szelektívhulladék gyűjtőzsák, zöldhulladék gyűjtőzsák) értékesítését az alábbi telephelyre helyezi át, határozatlan időre: 5100 Jászberény, Jákóhalmi út 13.
Kérem tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét, megértésüket és türelmüket köszönjük.

Szabadidő / Hirdetés
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Tavaszi disznótoros

Március 13-án, péntek délután disznótoros mulatságra várta dolgozóit
és partnereit a Boros és Fiai Kft. a
Szatmári Rendezvényházba.
kárpáti

A tavaszi disznótoros immár hagyomány a cég életében, hiszen az idén
hatodik alkalommal vendégelték meg
vacsorával és a hozzá kapcsolódó zenés
mulatsággal, szórakoztató műsorral a
dolgozókat és a partnercégek képviselőit a Boros és Fiai Kft. vezetői.
A vendégeket a tulajdonosok, Boros
László és fia Gábor, valamint Gábor felesége, Boros-Bálint Katalin fogadta az
ajtóban, természetesen ezúttal kézfogás
nélkül, de annál nagyobb szeretettel.
Elárulták, hogy idén sajnos szűk létszámmal tudják megrendezni az összejövetelt, de bíznak benne, hogy a mintegy másfél mázsás disznó ízletes étek
formájában el fog fogyni. Az Innoven
Kft. finomságaival gusztusosan megrakott asztalok terheit jóféle nedűk tették
csúszósabbá, amelyek között a Boros
László-féle házi baracklikőr kiemelkedő helyet foglalt el.
A szórakoztatásról a hagyományokkal szakítva ezúttal nem hastáncos lányok gondoskodtak, hanem Danny
Blue bűvész varázsolta el a közönséget.
Hajmeresztő trükkjein az időközben
megérkező Tamás Zoltán Városfejlesz-

Automata színkeverés kül- és
beltérre egyaránt!
Egyedi színek,
nagy színválaszték.

Rövid idő alatt létrehozható és színkód
alapján bármikor újra kikeverhető.

Gyors kiszolgálás, kedvező árak.

tési bizottsági elnök és párja, Lilla as�szony is jól szórakozott.
A Boros és Fiai Kft. családi vállalkozásként alakult 1997-ben. A kezdetben hűtéstechnika villamos kivitelezésével foglalkozó vállalkozás később
a technológiai vezérlő és áramelosztó
berendezések készítésével és villamos
kivitelezéssel bővítette tevékenységét,
illetve a lakossági szférában is elkezdtek
munkálkodni. Később ipari gyártócsarnokok villamos kivitelezésével és a speciális (robbanásveszélyes és porfestő)
villamos technológiákkal bővítették a
tevékenységi kört. 2005-ben Jászberény ipari területén vásároltak három

egymás melletti telket azzal a céllal,
hogy a későbbiekben célszerű lenne
majd itt egy telephelyet létrehozni. A
terveket tett követte, ahol műhelyt,
raktárat, irodaházat, üzletet építettek.
Üzletükben a lakosságot és közületeket is kiszolgálják, így lakossági és ipari
termékeket is kínálnak vevőik részére,
többféle minőségi- és árkategóriában.
A jelenleg húsz dolgozót foglalkoztató
cég nevét hazánkon túl Európában, sőt
már a tengerentúlon is ismerik.
A családias hangulatú összejövetelen dolgozók és vezetők késő éjjelig
együtt ropták a fáradhatatlan zenekar
fantasztikus zenéjére.

www.jku.hu

5. oldal

Üdv. mindenkinek!
Sámsonnak hívnak és szeretnék nektek
bemutatkozni. Elnézést kérek, hogy
nem alkalomhoz illő a megjelenésem,
de a fotós nem szólt, hogy ma fognak
bemutatni a nagyközönségnek.
Decemberben születtem az állatkert ázsiai kiskarmú vidrapárjának első
csemetéjeként. Szüleim hónapokon
keresztül féltő gonddal óvtak, még a
gondozóink elől is ügyesen elrejtettek,
amíg nagyon kicsi voltam. Aggodalmuk érthető volt, hiszen ők sem ismerik egymást túl régóta, ezért sok volt
a közös tanulnivaló a gyermeknevelés
terén is. Anya, Júlia már évek óta a
Jászberényi Állat- és Növénykert lakója, apa, Rómeó viszont csak július óta
él itt. Érkezésének az Állatkert dolgozói
is nagyon örültek, hiszen anya régóta
várt már egy új párra. Anya öröme volt
azonban a legnagyobb az érkezés első
percétől fogva, hatalmas lelkesedéssel
fogadta új társát. Apa is csak az első
napokban volt kissé félénk, aztán mindenki legnagyobb meglepetésére dec-

ember 17-én megszülettem én.
Ha velem is szeretnétek találkozni,
legyetek türelmesek és gyakran keressétek fel a kifutónkat, hiszen egyelőre
még kicsit bátortalan vagyok. Etetés
előtt azonban biztosan én is előbújok
és a medencénél türelmetlenül várom a
finom falatokat.

Cement Diszkont
3 fajta fabrikett szezonvégi kiárusítás!
Gipszkarton impregnált, tűzgátló stb.
OSB 6 mm - 22 mm-ig óriás készletről.
Gyeprácsok, térkövek, vasanyagok, szigetelőanyagok, kiváló minőségű zsákos anyagok.
25 éve a lakosság szolgálatában.

Nyomdahibáért felelősséget nem vállalunk. Áraink az áfa-t tartalmazzák. Akciónk a készlet erejéig tart.

Jászberény, Szelei út vége Hrsz.: 9406. Telefon: 06-57/411-061
Ny.: h-p: 8-16, szo.: 8-12 óráig.

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

Qualite ’96 Kft. Jászberény, Nagykátai út 20/a.

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.

Telefon: +36 57 505 300 https://dacia.qualite.hu

5100 Jászberény, Szelei út 9407 hrsz.
Tel.: 06-57/410-031, 06-30/488-6575,

!
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● Gépi földmunka
● Építési és bontási
hulladék befogadása
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Az egyház jövője a mi jövőnk A kereszt nem csupán
Utolsó alkalmához érkezett dr. Novák István főigazgató plébános Nyitott katekézis előadássorozata, melynek záróeseményén, március 10-én
az egyház jövőbeli kilátásairól hallhattunk magvas gondolatokat.
Kazsimér Nóra
A Nagyboldogasszony iskola ebédlőjében rendszeresen egybegyűlt érdeklődők hat izgalmas, és roppant informatív előadáson keresztül kísérték
végig dr. Novák István éleslátású gondolatmenetét többek között a vallásszabadság kérdéséről, az egyház jogi rendszeréről vagy épp múltbéli hibáiról. A

keddi záró alkalmon az egyház jövőbeli
kilátásait vettük górcső alá, pontosabban a hitközösséget alkotó emberekben
rejlő, az egyház valódi létezéséhez elengedhetetlen lehetőségeket.
Dr. Novák István Robert Sarah
bíboros Esteledik, a nap már lemenőben című könyvéből merítve építette
fel előadását, mely kötet a „Nyugati
világ” összeomlásának hátterében álló
kulturális és identitásválságot tárja az
értő olvasó elé. Sarah bíboros úgy véli,
a Nyugat nincs tisztában önmagával, mert nem tudja, vagy nem akarja
tudni, hogy ki teremtette és rendelte
olyanná, amilyen volt, és amilyen ma
is. Írásában azt igyekszik bizonyítani,
hogy elkerülhető a reménység nélküli
világ, de csak akkor, ha komolyan ves�szük lelki feladatunkat: magasabbra jutott teremtményként kell elhagynunk

ezt az életet, mint ahogy ide beléptünk.
A továbbiakban az értékvesztett kereszténység vonatkozásában a hogyan
továbbról, az így felmerülő – kell-e az
egyház, van-e egyáltalán jövője az egyháznak – súlyos kérdésekről elmélkedtünk.
„Nyilván a válasz egyértelmű és
a járványhelyzetre való tekintettel
mondhatjuk, hogy most, az ilyen helyzetekben kell igazán az egyház. Ha egy
mikroszkóp alatt megvizsgálható vírus
ennyire tönkre tudja tenni, és felkészületlenül tudja érni a társadalmat, akkor
miért csodálkozunk azon, hogy az elmúlt kétszáz év, a szélsőséges liberalizmus, a fasizmus, a kommunizmus, és
mindazok az elméletek, amelyek Isten

helyébe akarták magukat helyezni lelkileg tették tönkre az európai társadalmat” – fogalmazott az előadó, majd a
kötetben írtakat alapul véve az embereket a Jézust háromszor megtagadó,
majd megbánást tanúsító Szent Péterhez hasonlította, akinek végül Jézus
nem pusztán megbocsájt, de új feladatot is ad: ő lesz az első pápa.
A nyugati társadalom egyik legnagyobb problémája, hogy játszi kön�nyedséggel ismerkedik meg mindennel, ami csak körülveszi, ám mindezzel
egyedül Istent akarja távol tartani magától. A plébános olvasata szerint a mai
ember félelemben él, az egyház jövője
tehát abban áll, hogy újra tanítsa meg
az embereknek, ne féljenek a csendtől,
Istentől és mások tekintetétől.
„Európának az a jövője, ha újra
megtalálja Jézus tekintetét és újra el-

kezd hinni, mélységgel, mint ahogy a
korábbi évtizedekben, évszázadokban
hittek az emberek. Robert Sarah attól
tart, hogy a mai ember, abbéli félelmében, hogy Krisztus szelíd tekintetében
meg kell látnia a saját arcát, inkább elfordítja a fejét.”
A kérdés az, vajon képesek vagyunk-e rátekinteni Istenre? Dr. Novák
István szerint nem attól leszünk jó keresztények, ha szimbólumokkal ves�szük körbe magunkat, hanem ha napi
kapcsolatot tartunk fenn Istennel. A
lelki beszélgetésre, az Úrral való kapcsolattartásra borzasztóan szomjazik az
emberek többsége, máskülönben nem
volna oly népszerű az ezotéria, az agykontroll, nem telnének meg a pszichológusok naptárai, nem lennénk az egymillió alkoholista országa, nem lenne a
világ legjobban jövedelmező iparága a
drogkereskedelem – mert ezekkel mind
csak Istent akarjuk pótolni.
Ahhoz, hogy jövője legyen az egyháznak, nem elég az intézményeket
vagy a szokásokat megreformálni, ezen
újítások ideig-óráig hatnak a befogadókra, akik életében akkor hozhat maradandó változást egy adott dolog, ha
azt valódi lelkülettel töltik meg. „Ha
nincs a szívben megtérés, ha nincs a
lélekben a változás iránti igény, akkor
nem ér az egész semmit. Az egyetlen
lehetőség, hogy a szellemünket és a
szívünket változtassuk meg. Az Istenhez való viszonyulásunk lényegében az,
ami megváltoztat bennünket, ám ez a
legnehezebb.” – tette fel a pontot felszólalására a plébános, majd zárszavában egy újonnan induló, hitközösséget
bővítő kezdeményezésre, az Alpha kurzusokra hívta fel a figyelmet. A mozgalom résztvevői mindenkit szeretettel
várnak több héten keresztül közös vacsoraalkalmakra, előadásra és gondolatébresztő beszélgetésre.
Dr. Novák István búcsúzóul hangsúlyozta, járjunk nyitott szemmel és
lélekkel, mert a mai világ eseményei
megszólítanak bennünket és azt kérdik,
tudunk-e Istennel személyesen beszélgetni? Véleménye szerint nem marad
más lehetősége az emberiségnek, csak
hogy újra Istenhez forduljon, imádkozzon, hálát adjon, tegyen az egyházért,
mert az egyház jövője egyúttal a mi jövőnk is.

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
A négyévente megrendezésre kerülő
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok közül a soron következőt
ez év szeptember 13-20. között Budapesten rendezik „Minden forráson belőled fakad” mottóval. Erről
tartott előadást Dolhai Lajos, az
Egri Hittudományi Főiskola rektora
hamvazószerdán, a Jászok Egyesülete
idei első összejövetelén.
Bognár Mária
A rendezvénysorozatnak nyolc előkészítő bizottsága van, Dolhai Lajos a
Teológiai Bizottság elnöke.
Dolhai Lajos a Szabolcs-SzatmárBereg megyei Ajakon született, pappá
1977-ben szentelték, utána másfél évig
Jászapátin volt káplán, majd Rómába
került. Ottani tanulmányai után 1981
óta az Egri Papnevelő Intézetben tanít.
Az Eucharisztikus kongresszus a
legnagyobb esemény a katolikus világegyház életében. A kongresszus ebben
az értelemben összejövetelt jelent: a
világ különböző részeiből összejönnek
a hívek és a magyar hívőkkel együtt
ünnepelnek. Az eucharisztia a magyar

nyelvi értelmezésben oltáriszentséget
jelent, de már a 2-3. századtól ezzel a
görög eredetű szóval illették a szentmisét, ami szó szerint hálaadást jelent. A
hálaadás arra vonatkozik, hogy Jézus
feltámadt, miután szenvedése, halála

és feltámadása által megváltott minket.
A kongresszus olyan, mint az úrnapi szentmise és körmenet, de térben és
időben megnagyítva. A hívőknek alkalom arra, hogy megvallják hitüket a világ és a kevésbé vallásos emberek előtt.
Története 1874-től
indul, amikor Franciaországban egy hölgy
zarándoklatot
szervezett. Ezt évről évre
megtette, a végén már
ötven ezer volt a résztvevők száma. A francia püspöki kar aztán
egyfajta kongresszust
illesztett a zarándoklat
végére. A mozgalom
végül elhagyta a francia nyelvterületet, és
világméretű rendezvénnyé vált. Az 1893ban
Jeruzsálemben
rendezettre már a pápa
is küldött legátust. A
kezdetben évente megrendezett
eseményből végül négyévente, éppen az olimpia

szimbólum

Az évfordulós esemény hálaadó
szentmisével kezdődött a Barátok templomában. Minden évben megtisztelik
jelenlétükkel, műsorukkal az ünnepséget a Liska József Katolikus Középiskola
diákjai. Nem volt ez másként az idén
sem. Taczman Mária tanárnő készítette
fel a diákokat az irodalmi összeállításra,
amely a keresztút drámájáról szólt, megjelenítve a Passió című film képeit.
A szentmisét dr. Novák István főigazgató, plébános mutatta be. Ünnepi
szentbeszédében kiemelte, hogy a fénykereszt felszentelésének évfordulóján
emlékezzünk arra, hogy nemcsak díszíti
az otthont, hanem minden idejövőnek
Krisztus szenvedését, kereszthalálát,
feltámadását hirdeti. Olyan nagyszerű világtörténelmi esemény volt, amit
senki nem tudott sem azelőtt, sem azóta túlszárnyalni.
„Ha elmegyünk a templomba, látjuk
a keresztet, de ott van a nyakláncok végén medálként. Egy kérdés fogalmazódik
meg bennünk: ez szimbólum csupán,
dísz, ékszer, vagy az életet jelenti? A kereszt valamikor kínzóeszköz volt, em-

berek százait, ezreit küldték a halálba.
Jézus Krisztus elszenvedte a kereszthalált
és utána a sírba helyezve a harmadik napon feltámadt. Mi keresztények ebben
a hitben élünk. A kereszt az, amely ha
középpontba kerül, nemcsak az élet mindennapi fájdalmait segít elviselni, hanem
a feltámadás, örök élet hite jelenik meg
benne. A fénykeresztből erőt tudunk meríteni.” – hallhattuk dr. Novák Istvántól.
A szentmise után a vendégek a
Szent Klára Otthon udvarába mentek,
útjukat fáklyák világították, majd a kereszt előtt Vargáné Deme Katalin intézményvezető köszöntötte a jelenlévőket:
„A kereszt nemcsak a fájdalmat jelzi számunkra, hanem egy közösséghez
való tartozás szimbóluma is. A kereszt
nem megkülönböztet, hanem összeköt minket, keresztényeket krisztushívőket. A kereszt Isten szeretetének, az
ember felé kiáradó élő szeretetének a
jele, egyben nagy kegyelemnek forrása.
A keresztben van üdvösségünk, ha belekapaszkodunk. Ez a kereszt a szeretet
keresztje. Ahogy a kereszt kitárt karja
átöleli az otthont, a várost, úgy ölel át
bennünket is Jézus irgalmas szeretetével.” – mondta az intézményvezető.
Ezt követően dr. Novák atya megáldotta a keresztet és a jelenlévők Szűz
Anya oltalmát kérő imája az égig zengett.
Az ünnepség ezek után az intézmény ebédlőjében folytatódott szerény
agapéval és kötetlen beszélgetéssel,
amely az esti órákig tartott.

évében megrendezett eseménysor vált.
2016-ban a Fülöp-szigeteki Celuban
volt, ahol milliós tömegek ünnepeltek. Magyarországon már volt egyszer
Eucharisztikus kongresszus, 1938-ban,
amikor is az ezeréves magyarországi katolikus egyháznak a legimpozánsabb,
legnagyobb ünnepségsorozata volt.
Akkor is a Hősök tere volt az egyik fő
helyszín, mint ahogy azt most is tervezik. Tűzijáték, díszkivilágítás emelte a
rendezvény fényét, a Lánchíd is fényárban úszott.
A kongresszus sikeréért a Magyar
Katolikus Püspöki Konferencia mozgósítja az egész magyar katolikus egyházat, ennek jegyében az egész országot bejárja egy nagy, háromméternél
magasabb kereszt, a Missziós Kereszt.
A kongresszus előkészületeiben egyébként, főleg a fiatalok megszólítása érdekében, olyan tömegkommunikációs eszközök is helyet kapnak, mint a
facebook, a twitter, az instagram és a
hírlevél. A Magyar Posta bélyegkibocsátással emlékezik meg az eseményről,
de lesz ünnepi éremkibocsátás is.
Még a szeptember 13-i, Puskás Ferenc Stadionbeli ünnepélyes megnyitó
és nyitó szentmise előtt háromnapos
teológiai szimpózium lesz az esztergomi Szent Adalbert Központban, né-

hány száz fő részvételével. A stadioni
ünnepséget pedig tömeges elsőáldozással kötik össze, amire eddig is már
négyezernél többen jelentkeztek, van
köztük Alaszkában élő magyar is.
Az egyhetes rendezvény fő helyszíne hétfőtől-péntekig a Hungexpo lesz,
ahol a program reggeli közös imával
kezdődik, majd a világ minden részéről
érkező bíborosok tartanak előadásokat.
Szerdán a plébániák látják vendégül
az ide zarándokló híveket. Csütörtök
este a közösségek szentségimádására
kerül sor egy kétórás rendezvény keretében a Szent István Bazilikában.
A péntek lesz az ifjúság napja a Papp
László Sportarénában, Ákos-koncerttel
és a ForrásPonttal. Szombat délelőtt a
családok fesztiválja lesz a Margit-szigeten, délután 5 órakor a Parlament
előtt lesz ünnepi szentmise, bíboros
atya vezetésével, amit eucharisztikus
fáklyás körmenet követ a Hősök terére. (1938-ban Szent Jobb körmenetet
rendeztek, ugyanide vezető úticéllal). A
tetőpont a vasárnapi ünnepi szentmise
lesz, a Statio Orbis 11 órakor a Hősök
terén, amit reményeink szerint Ferenc
pápa fog személyesen celebrálni.
Nagy tapssal megköszönt előadása
végén Dolhai Lajos Isten áldását adta a
szép számú jelenlévőre.

A Szent Klára Idősek Otthonában
hagyomány, hogy az intézmény udvarán 2013-ban felállított dicsőséges
fénykeresztről minden évben megemlékeznek. Az idei ünnepség Nagyböjt
második hetében, március 3-án volt.
Buschman Éva

Ajánló

2020. március 19.

Állami kitüntetés

gergely

Magyarország Kormánya nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából Magyarország Kiváló Művésze díját adományozta Mihályi Gábornak. A Magyar
Állami Népi Együttes örömmel tudatta közösségi oldalán, hogy Mihályi Gábor, Harangozó Gyula-díjas táncművész, koreográfus, érdemes művész, a
Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja, a Magyar Állami Népi Együttes
vezetője Magyarország Kiváló Művésze díját vehette át munkája elismeréséül.
Az országosan is ismert Jászok – történelmi dal- és táncjáték megálmodója,
rendező-koreográfusa számára gratulálunk és további sikereket kívánunk!

Lelkünk tükre
a csillagos ég
Március 12-én, csütörtökön este sokan voltunk kíváncsiak Zentai Anna
asztrozófus előadására, aki a Dunántúlról érkezett Palócz Bakos Ilona és
Detvai Gyula magánszervezésében,
az ő meghívásukra.
Buschman Éva
A Déryné Rendezvényházban megvalósult eseményen az előadó azzal a
megállapításával kezdte, hogy manapság a lelkünkkel méltatlanul keveset
foglalkozunk. Mindig azt hisszük csak
el, amit látunk, pedig időnként kiabál a
lelkünk, de nem figyelünk, nem hallgatunk rá, holott az az igaz, amit az súg.
Zentai Anna régóta foglalkozik
emberekkel. Az asztrológiát a 2000-es
évek elejétől tanulmányozza, tanulja.
Azóta egyre csak fokozódott benne az

érzés, hogy ha figyel az ember a lelkére,
nem is mindig kell a csillagos égbolttól
segítséget kérni útja, küldetése megtalálásához. Rálát az ember anélkül is
arra, hogy minden okkal történik, van
„miértje”, minden történés egy-egy
üzenet, aminek célja van, és a saját kiteljesedésünkről szól. Nem ellenünk,
hanem értünk van.
Elhangzott, hogy a külső világ sokszor elbizonytalanít, ami nem baj, nem
kell elítélni a külvilágot. Az a fontos,
hogy a belső egyensúlyunkat megőrizzük, középpontunkat megtaláljuk. Ott
van mindenkiben a fény. Megtudtuk
azt is, hogy az asztrozófia csillagbölcsességet jelent.
Zentai Anna arról is szólt, hogy a lélek leszületik a Földre és testet ölt. A lé-

lek magasabb rezgésszinten van. A létező
időtől, tértől független. Életünk során
sokat tapasztal, különböző „leszületések”
által. Isteni önvalónk van, mindannyian
fények vagyunk, isteni szikrák.
Hallhattuk: „A lélek tudja mi az út,
amit be szeretne járni, küldetése van.
Az embernek sok életfeladata van. Magunkhoz vesszük a teremtő energiákat,
erőket, a csillagos égbolt is ezt mutatja.
A lélek küldetéskódokat hoz magával.
A gyermekek tiszták, bölcsek. A születési képlet teremtő energiát mutat. Az
embernek a következő érzésekkel van
dolga: vágyak, igények, akarat. Ezekhez
milyen energiák szükségesek, hogy megvalósíthassuk?” – mutatott rá az előadó,
aki azt is hozzátette, hogy az élet maga
az élmény, amit a lelkünk megél.
Fontos, hogy a lelkünkre figyeljünk, mert az isteni útmutatást a lélek

tartalmazza. Elődeink tudták, hogy az
energiák tükre a csillagos égbolt.
Elmondta: ahhoz, hogy a világunk
változzon, az kell, hogy világosan lássuk
életünk, működésünk. Ismerjük önmagunk, meglegyen a tudásunk. A tudással
új világot tudunk magunknak teremteni. A lelkünkkel meg tudjuk élni, ami
ránk vár itt, a földi játszótéren.
Az est előadója kiemelte, fontos,
hogy önmagunk legyünk. A legegyszerűbb dolgokban van a legnagyobb mágia. S az a jó és igaz, amit a lelkünk súg.
„Ha eléggé szeretjük magunkat,
képesek vagyunk nemet mondani arra,
ami nekünk nem jó, és igent arra, ami
kell nekünk. Merjünk élni, kérni!” –
fogalmazta meg Zentai Anna, mintegy
iránymutatásul földi létünk lényegét.

7. oldal

A Jászkerület Kft. közleménye
90 év
munkája
szeretetben
Ugyan egy hónapot késett a hivatalos
köszöntés, de így is nagy szeretettel
adták át jókívánságaikat Nyeste Ferencné Klára néninek 90. születésnapja alkalmából március 10-én.

Fotó: Magyar Állami Népi Együttes

www.jku.hu

Magyarország Kormánya nevében
Bohárné Bathó Rozália, a 9. számú választókerület képviselő asszonya március 10-én adta át a szépkorúaknak járó
oklevelet egy színes virágcsokor kíséretében Nyeste Ferencének 90. születésnapja alkalmából. A takaros ház előkertjében az ünnepre kinyílt az ibolya
a pázsit közül, Klára néni örömére, aki
ma is különös gondossággal ápolja a
kertjét. Belépve a lakásba büszkeséggel
mutatta a polcokon sorakozó szebbnél
szebb virágkészítményeit, melyeket

A március 11-én életbe lépő szabályozás értelmében a 100 főt meghaladó beltéri, illetve az 500 főt
meghaladó szabadtéri rendezvények
megtartása nem engedélyezett. Ennek megfelelően a Jászkerület Nonprofit Kft. által szervezett kulturális
rendezvények többsége határozatlan
ideig elmarad, vagy azokat későbbi
időpontban tartjuk meg.
A március 21-re tervezett A Padlás című színházi előadás elmarad. A
Magyarock Dalszínházzal egyeztetve
mindkét fél érdeke, hogy a jövőben
pótoljuk az előadást. Amint a tiltó rendelet hatályát veszti és konszolidálódik
a népegészségügyi állapot, újra tárgyalunk a produkcióval az új időpontról.
A jegyek a Lehel Film-Színház pénztárában visszaválthatók. A bérlettulajdonosokat a Jászberényi Kulturális Programok Facebook oldalán tájékoztatjuk
majd először az új időpontról.
A Lehel Film-Színházba március
20-ra tervezett Lóci játszik klubkon-

cert, valamint az április 5-re meghirdetett Halász Judit koncert sajnos
szintén elmarad. A Déryné Rendezvényházba március 24-re szervezett
Bakancslista sorozat előadása, illetve a március 27-re hirdetett Barbra
Streisand est ugyancsak elmarad. Az
elővételben e programokra váltott jegyek csakúgy, mint a többi halasztott
rendezvény esetében, a Lehel FilmSzínház jegypénztárában naponta 15 és
20 óra között visszaválthatók.
A Jászberényi Városi Könyvtárban meghirdetett rendezvények,
klubok, csoportos foglalkozások bizonytalan ideig elmaradnak. A lejárt
kölcsönzések határidejét automatikusan meghosszabbítja a könyvtár.
A következő időszakban figyelemmel kísérjük Magyarország Kormányának és az Operatív Törzs tájékoztatásait,
a rendezvényeinket érintő fejlemények
kapcsán informálni fogjuk Önöket!
A rendezvényekkel kapcsolatos friss
információk: https://www.facebook.
com/jaszberenyiprogramok/

Tisztelt Látogatóink!
A Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria
a járvány terjedésének megfékezése érdekében

2020. március 17-től
határozatlan ideig zárva tart.
Megértésüket köszönjük!

Tájékoztatjuk kedves látogatóinkat, hogy
a koronavírus járvány terjedésének megfékezése miatt

március 17-től (keddtől)
határozatlan ideig bezárnak
a Jász Múzeum kiállításai.
gyermekeitől, unokáitól kapott ajándékba, és ezzel együtt megannyi régi
történet, szép emlék tört elő.
Klára néni 1930. február 12-én
született, a Jenes család ötödik gyermekeként. A szülők Pusztamonostoron,
a Vörös Csillag utcában nevelték fel a
tizenegy gyermeket szeretetben, tisztességesen. Klára néni fiatalként dr. Dabasi Halász György sebész főorvosnál
dolgozott szobalányként. Számtalan
emléke fűződik a mai Szikra Galéria
épületében töltött időszakhoz, ahol
igazán megbecsülték áldozatos munkáját. A ház rendben tartása mellett
az általa oly nagyra becsült főorvos
úrnak is asszisztált, de ízletes paprikás
krumplit is szívesen készített a háziaknak, és a náluk vendégeskedő Gosztonyi családnak. Ugyan Monostoron volt
neki egy udvarlója, de mégis ahhoz a
fuvaros fiúhoz ment feleségül, aki egy
alkalommal kikísérte a vonatállomáshoz, és azonnal elnyerte a szívét. Nyeste
Ferenccel 1950. október 7-én kötöttek
házasságot. A Pesti utcában, albérletben alapítottak családot, majd a Fecske
utcában építették fel közös otthonukat.
Szerelmük gyümölcseként 1951-ben
született Klára, majd ’54-ben Gizella és
’57-ben Éva. Klára néni egy ideig háztartásbeliként dolgozott, majd a ’80-as
években a Hűtőgépgyárban helyezkedett ahol, ahol nyugdíjazásáig 15 évet
töltött el. Férje közismert fuvaros volt
a városban, lovait nagyon szerette és jól
tartotta. „Az ő lovai voltak a legszebbek
a városban!”
Szeretett férje sajnos már nem köszönthette fel Klára nénit 90. születésnapján, ahogy két elhunyt veje sem,
de lányai és unokái kárpótolják a hiányukat. Három leánya, hat unokája
és szintén hat dédunokája ragyogja be
Klára néni mindennapjait, aki szerint
a hosszú élet titka a szerető családi kör
mellett a rendszeres munka.

Megértésüket köszönjük!

Kedves Olvasóink, kedves Látogatóink!
Magyarország Miniszterelnökének a mai napon kiadott közleménye
szerint bezárják a szórakozóhelyeket, mozikat, a kulturális
intézményeknél pedig látogatási tilalmat vezetnek be.

A Jászberényi Városi Könyvtár
2020. március 17-től
határozatlan ideig BEZÁR!
Felhívjuk tisztelt Olvasóink figyelmét, hogy a kikölcsönzött könyveket
könyvtárunk újranyitása után kell visszahozni.
Késedelmi díjat a bezárás miatt NEM számolunk fel!
Megértésüket, türelmüket köszönjük! Kérjük, mindenki vigyázzon
magára, szeretteire, családtagjaira!
Jászberény, 2020. március 16.
Kovács Péter könyvtárvezető

A Jászberényi V.V.

Nonprofit Zrt.

ezúton tájékoztatja a tisztelt
lakosságot, hogy a társaság által
üzemeltetett létesítmények közül
az Állat- és Növénykert, a Hatvani úti Strand és Termálfürdő,
a Lehel Sportcsarnok, valamint
a Jászberényi Jégcsarnok
március 17-től – összhangban a kormányzati előírásokkal,
és egyeztetve Jászberény Város
vezetésével –

további intézkedésig
zárva tart.

A fenti döntések meghozatalát
Jászberény város és a Jászság
lakosságának érdekében, a koronavírus-fertőzés miatt kialakult
veszélyhelyzet kezelése érdekében hoztuk meg.

Tájékoztatjuk kedves
látogatóinkat, hogy a koronavírusjárvány miatt

a Szikra Galéria képtárát
2020. március 17-től

határozatlan ideig
zárva tartjuk,
rendezvényeink
elmaradnak.
Megértésüket köszönjük.
Kérjük, vigyázzanak magukra,
vigyázzunk egymásra!
Jó egészséget kívánunk
mindenkinek!
Baráti üdvözlettel:
Szikra István és munkatársai

8. oldal

Sport / Ügyeletek

www.jku.hu

Kövér esőcsepp ringatózik a szélben
Csütörtökön és pénteken sok lesz
a napsütés, az időnként megnövekvő
felhőkből csapadék nem várható.
Napközben 18-20 fokot is mérhetünk. Szombaton egy hidegfront éri
el térségünket erős, viharos széllel,
záporokkal. Vasárnap erősen felhős,
szeles időjárásra számíthatunk, a
hőmérséklet a front hatására 7 fokra esik vissza. A hét elején közepesen
felhős, ugyanakkor csapadékmentes
időre számíthatunk, 6-8 fok közötti
csúcshőmérséklettel.

március 20. péntek
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

március 26. csütörtök
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

március 21. szombat
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

március 27. péntek
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

március 22. vasárnap
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

március 28. szombat
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

március 23. hétfő
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

március 29. vasárnap
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

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

március 30. hétfő
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

Ács Tibor

A Jászberény város közigazgatási területén központi
ügyeletet ellátó Országos
Orvosi Ügyelet Nonprofit
Kft. ügyvezetőjének tájékoztatása szerint az egészségügyi
ellátórendszer fenntarthatósága érdekében az orvosi
ügyeleten a valóban sürgős
esetek kerülnek ellátásra,
az épület ajtaja zárva van, az
ambuláns ellátásra jelentkező
betegek részére kihelyezett
tájékoztató táblán szereplő ápolói telefonszámot
kell hívni, azon keresztül
mondják el panaszaikat, az
elmondottak alapján dönt
az orvos, hogy sürgős ellátási
esetről van-e szó, ha igen,
az ügyeleten megtörténik
a beteg ellátása, ha nem,
tanácsadást követően otthonába visszairányítják.

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.

Lapunk digitális változata a
jku.hu oldalról letölthető!

Jászkürt

Megálljt parancsolt a koronavírus
A kulturális rendezvények mellett a
sport is vesztese a koronavírus okozta
világjárványnak. Ennek kapcsán érdeklődtünk néhány sportág képviselőjénél, hogy mire is számíthatunk az
elkövetkező hetekben, hónapokban.

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
Tájékoztató
március 25. szerda
március 19. csütörtök
Szentháromság Patika
Mérleg Gyógyszertár
központi
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834
Tel: 502-635
ügyeletről

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.

2020. március 19.

Labdarúgás. Mint azt olvashatták
lapunkban is, a labdarúgó NB III-ban
lejátszották a legutóbbi, 19. forduló mérkőzéseit igen szigorú szabályok betartása
mellett. A megyei bajnokságban már több
találkozó elmaradt. Ezek lejátszását április
16-ra tervezték, de erre biztos, hogy nem
kerül sor, hiszen március 16-án hétfőn,
az MLSZ megyei igazgatója, Varga Zsolt
arról tájékoztatta lapunkat, hogy a szövetség ettől a naptól kezdődően minden
labdarúgómérkőzés megrendezését betiltotta, ami határozatlan időre szól. Az edzések látogatásával kapcsolatban nem írt elő
határozatot az MLSZ, de dr. Gottdiener
Lajos, a JFC elnöke elmondta, ezen időszak alatt edzésre sem járnak a játékosok.
Ide kapcsolódó hír, hogy a Jászberényi Teremfoci Bajnokság is befejeződött.
Kosárlabda. Az MKOSZ március
14-től kezdődően, korosztályra való
tekintet nélkül minden versenyrendszerét felfüggesztette. Az elnökség az
idei idénnyel kapcsolatos végső döntését - a klubvezetők bevonásával – hozta

Üres csarnokban
játszottak

meg. A beérkezett vélemények alapján
a 2019/20-as bajnokságokat az eddigi
eredmények alapján befejezik, minden
korosztályban és mindkét nemben.
Bajnokot nem hirdetnek, mint ahogyan kieső sem lesz idén.
Női röplabda. Már az elmúlt hétvégén sem voltak mérkőzések, hiszen a
Magyar Röplabda Szövetség egyelőre
április 3-ig felfüggesztette a mérkőzések lejátszását. Viszont Deme Gábor, a
Jászberényi RK szakmai igazgatója azt a
tájékoztatást adta, hogy ezt a határidőt
minden bizonnyal határozatlan ideig
meghosszabbítják. Az is elképzelhető,
hogy befejezettnek nyilvánítják a bajnokságot. A játékosok egyelőre náluk
sem járnak edzésre.
Asztalitenisz. Taksz József, az NGSUNION Jászberényi ASE szakvezetője
elmondta, hogy szövetségük felfüggesztette az asztalitenisz bajnokságot, mind
NB-s, mind megyei szinten. Ők sem
járhatnak edzésre, mivel ezt egy tanintézmény tornatermében tartanák.
Birkózás. Száraz Tibor, a Jászberényi Birkózó Club vezetőedzője arról
adott tájékoztatást, hogy versenyt ebben
a sportágban sem rendeznek, viszont
tanítványai járhatnak edzésre. Mindezt
azért tehetik meg, mert önálló edzőtermük van, ami nem kapcsolódik egyáltalán tanintézményhez. Természetesen
szigorú higiéniai szempontokat kell be-

tartani a fiatal versenyzőknek és az edzőterembe a szülők nem mehetnek be.
Karate. - Március 17-től kezdődően
az Y Házban nem tartunk edzéseket. Helyette szabadtéri – általában futó és erősítő – foglalkozások lesznek, azok is kisebb
csoportokban – mondta el érdeklődésünkre Agócs Tibor, a Yakuzák SE szakmai
vezetője. Soós László, a JSE Taekwon-do
szakosztályvezetője szintén arról tájékoztatta lapunkat, hogy szakosztályuk sportolói sem járnak edzésre egyelőre.
Jeges sportok. A Magyar Jégkorong
Szövetség az elsők között nyilvánította befejezettnek a bajnokságot. Hetler Ádám, a
Lehel HC utánpótlás edzője azzal egészítette ki, hogy mindez nagyon rosszul
érintette őket, hiszen az U16 felkerült
az „A” csoportba és ott szerette volna
megmérettetni magát. Az U14 pedig a C
csoportot vezette veretlenül. A végső helyezésekről még nem döntött az MJSZ. A
jégpályát bezárták, száraz edzéseket sem
engedélyeznek. A Cori-Kör Alapítványnál is beszüntették a műkorcsolya edzéseket. A JSE rövidpályás gyorskorcsolyázói
március 16-án edzettek utoljára. A következő két hétben egyéni száraz edzéstervek
alapján tréningeznek a gyorskorisok. Az
ezt követő két hétben pedig hivatalosan
is pihenő következik számukra. Ennek
végeztével derül ki hogy mi vár rájuk a
későbbiekben – tudtuk meg Belovai József vezetőedzőtől.

Tartásból jeles!

Március 11-én, szerdán este kongott
az ürességtől Szombathelyen az Aréna
Savaria a FALCO – JKSE kosárlabda
mérkőzés kezdete előtt. Természetesen nem az érdektelenség hiányára
fogható, hanem a koronavírus járvány miatt rendelte el a szövetség.

Az előző heti nagyarányú vereséget
követően a DVSC II ellen hazai pályán igyekezett javítani a Jászberényi
FC. A koronavírus-járvány miatt
– ahogy minden osztályban – zárt
kapuk mellett játszottak a csapatok
a labdarúgó NB III Keleti csoportjának 19. fordulójában.

á. t.

Szőrös Zoltán

A berényi csapatból két játékos
- Nemanja Alekszandrov és Mészáros
Máté – hiányzott az előző meccshez
képest sérülés miatt. Talán ennek is
tudható be, hogy közel három percet
kellett várni az első berényi találatra.
De mivel a házigazdák sem a legjobb
dobóformájukat mutatták, nem nőtt
a különbség. A mieink egész jó ritmusban folytatták a játékot és az első
negyedet nem kevesebb, mint 13 pontos (12-25) előnnyel fejezték be. Azaz
egyáltalán nem látszott, hogy az első és
az utolsó helyezett küzd egymással. A
rövid pihenő sem zökkentette ki a mieinket, közel húszpontra növelték előnyüket, ami Okorn mesternél kezdte
„kiverni a biztosítékot”. Maga köré is
kérte fiait, ami úgy nézett ki, hatott is,
mert a nagyszünetre négy egységre (3842) csökkent a berényi gárda előnye. A
negyedórás pihenőben aztán összeszedte magát a bajnok és megfordította a
mérkőzés állását, de Nelson egy triplával gondoskodott arról, hogy mindös�sze három ponttal (59-56) vezessenek
a zárónegyed előtt a Vas megyeiek. A
4. etapban aztán már nem engedte ki
kezéből a vezetést a szombathelyi gárda
és végül 10 ponttal bizonyult jobbnak
a JKSE-nél.
Falco-Vulcano Energia KC Szombathely - Jászberényi KSE 77-67
JKSE: Nelson 8/6, Baker 26/6,
Brbaklics 6, Penn 22/6, Pantelics 1.
Csere: Buzás -, Peringer 4, Ruják -.
Ezúttal is a két új amerikai játékos
– Baker és Penn vitte a prímet -, azaz ismét magasan ők dobták a legtöbb pontot és mondhatni, hogy tisztes helytállással könyvelhető el a listavezetőnél
tett vendégjáték.

Német Gyula dolgát megnehezítette, hogy kapusposzton sem Miski, sem
Csutorka nem épült fel sérüléséből, így a
Diósgyőrben kényszerű csereként beállt

badrúgást a tizenhatos jobb oldalánál,
amit aztán Szöllősi visszagurításából 10
méterről ballal gólra is váltott (2-3). A
félidő utolsó percében egy hosszú átívelést Szemere jobbról lőtt a rövid sarok fölé. Szünet után nem sokkal előbb
Szöllősi tekert alig a bal felső sarok
mellé, majd Süttő bombája a felső lécet
érintve hagyta el a játékteret. A második játékrész közepén a debreceniek
előtt is adódtak helyzetek, az NB I-es
meccseken is többször betaláló nigériai Adeniji két lövése szállt mellé, majd
10 méterről ment fölé egy kísérletük.
A 75. percben megérdemelten egyen-

kapusedző, Juhász Tibor ezúttal kezdett.
A védelem közepéről Ágoston betegség
miatt dőlt ki, a helyére Szemere lépett
hátra, s két 18 éves játékos – Micskó és
Drávucz – is lehetőséget kapott.
Hidegzuhanyként hatott, hogy a
vendégek már a 4. percben betaláltak,
miután egy jobbról beadott labdát a
hosszú oldalon érkező Gyönyörű 6 méterről lőtt a kapu jobb oldalába (0-1).
Szerencsére nem késett a válasszal a
JFC, tetszetős adogatás végén Szöllősi
passza után Ludasi egy visszacsel után
balról, 8 méterről a rövid sarokba vágta
a labdát (1-1). Kiegyenlített mezőnyjáték közben a debreceniek két jobb oldali szöglete után Lakatos szinte azonos
helyről fejelt bántóan zavartalanul gólt
a 21. és 39. percben (1-3). Nem esett
azonban össze a berényi gárda, s még
szünet előtt jött a reményt adó szépítés. A 44. percben Süttő harcolt ki sza-

lített a dicséretesen harcoló JFC, miután Pálinkás balról adott középre, és a
csereként beállt Borics remekül érkezve
10 méterről a jobb alsóba továbbított
(3-3). A 78. percben Juhász védett egy
ziccert, a túloldalon Pálinkás tévesztette el kevéssel a jobb felső sarkot, míg a
hosszabbításban ismét Juhász bizonyította, jó az öreg a háznál, a bal felső sarok elől ütötte ki a labdát, így már nem
változott az eredmény.
Jászberényi FC – Debreceni VSC
II 3-3 (2-3)
A több szempontból is rendkívüli helyzetben nagyszerűen helytállt a
megfiatalított jászberényi csapat. A zárt
kapuk, az elmúlt heti kiütéses vereség
és a hiányzók dacára példás küzdeni tudással harcoltak, a demoralizáló kapott
gólok után is megmaradt a tartásuk.
Nagy kár, hogy mindezt nem láthatták
a szurkolók.

