Jótékony jászberényiek

Városlakók a járványról

Óvodai és iskolai beiratkozás

Nagylelkű adományozók segítik a
várost és a kórházat a koronavírusjárvány elleni védekezésben.
Cikkek az 5. oldalon

Pedagógusok, vállalkozók, a
kultúra és az egészségügy dolgozói
meséltek életükről a járvány idején.
Körkérdés a 4. oldalon

Az óvodai és általános iskolai
beiratkozások részleteiről és menetéről
olvashatnak tájékoztatást.
Cikkek a 6. oldalon
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Faültetéssel a jobb levegőért

Budai Lóránt polgármester hétfőn
jászberényi koronavírus-fertőzöttről
adott hírt közösségi oldalán.

Budai Lóránt polgármester március
20, péntektől Dukai Rita közgazdászt
bízta meg a Jászkerület Kulturális és
Művelődési Közhasznú Nonprofit
Kft. vezetésével. A megbízott ügyvezetőt hivatalának első napjaiban kerestük fel Bercsényi úti irodájában.

k.m.
Sinkó-Káli Róbert kórházigazgató
szintén a Facebook felületén reflektált a
bejegyzésre. Véleménye szerint – hivatkozva Kásler Miklós, az emberi erőforrások
minisztere vasárnap kiadott utasítására a
polgármester olyan személyes adatokat
tett közzé, amelyek nem nyilvánosak, a
településen az érintettet beazonosíthatóvá teszik. Mindemellett a híradás időpontjában a járványügyi eljárás még nem
volt lezárva. Budai Lóránt kérdésünkre
elmondta, hogy hétfőn délelőtt az érintett
család telefonon értesítette a történtekről.
A hírrel kapcsolatban a polgármester a
kórházból megerősítést kapott, ezért tájékoztatta Jászberény lakosságát.
A miniszteri közlemény szerint a koronavírussal kapcsolatos közadatkéréseket
csak az operatív törzs kezelheti. A kedden
kihirdetett újabb rendelet értelmében a
jövőben részletesebb információkról fog
tájékoztatni a koronavirus.gov.hu oldal,
így az elhunytak esetében azok korát,
nemét is elárulják, emellett feltüntetik,
hogy volt-e valamilyen krónikus alapbetegsége. Hamarosan megyei adatokat is
közölni fognak.
A híradásnak és a közösségi oldalon történt csatározásnak azóta országos
visszhangja lett.

Senkit nem
hagyunk magára!
A múlt héten Pócs János, a Jászság országgyűlési képviselője egészségügyi
maszkokat, fertőtlenítőszereket adományozott a Jászberényi Szent Erzsébet
Kórháznak és a Polgármesteri Hivatalnak. A héten újabb segélyszállítmány
érkezik Magyarországra, valamint elfogadták a Koronavírus-törvényt. Mindezekről kérdeztük a képviselőt.
k. m.
A múlt hét folyamán a Molnár és
Társa Kft-n, mint importőrön keresztül
beszerzési áron egészségügyi maszkok,
illetve a Jász-Plasztik Kft. segítségével
kézfertőtlenítő szerek beszerzése történt
meg. Az eszközöket Pócs János a Jászság
területén dolgozó szociális ágazatban
dolgozóknak és a polgármesteri hivatalok dolgozóinak juttatta el. Az operatív
törzs jóvoltából 200 db FFP2 maszkot,
50.000 db védőkesztyűt és 3.000 db sebészi maszkot kapott a kórház. A múlt
héten hét repülőgép érkezett Magyarországra, amelyek több tonnányi egészségügyi védőfelszerelést hoztak Kínából,
valamint a héten 20 repülőgéppel újabb
10 millió maszk, 2,5 millió gyorsteszt,
300 ezer kesztyű és több mint 2000 lélegeztető gép érkezik.
folytatás a 3. oldalon 

Legyen Jászberény
a Jászság kulturális
központja!

Kárpáti Márta

A közmunkaprogram keretein belül mintegy 170 facsemetét telepítenek a
Kórház utca és az Ady Endre út mentén lévő közterületi zöldfelületekre, ahol
eddig nem, vagy csak jelentéktelen mértékben voltak fás szárú növények. Az
önkormányzati faiskolában előnevelt gömbkőris és tarka levelű juharfák méltó díszei lesznek majd Jászberény közterületeinek környezetünkre gyakorolt
jótékony hatásai mellett.
Gergely Csilla
A jelenleg is folyamatban lévő tavaszi faültetéssel kapcsolatban Faragó Pétert, a Jászberényi Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési Iroda munkatársát
kérdeztük, aki arról tájékoztatott, hogy
céljuk az egységesen fásított utcakép
kialakítása. Ezen célkitűzésük mentén
azonos korú, ebből kifolyólag egyforma

méretű; azonos fajtájú, ezáltal ugyanolyan megjelenésű; valamint szimmetrikus rendszerben telepített fákat szánnak
a kijelölt közterületekre. A kiválasztás
során olyan utcákat, útszakaszokat kerestek, ahol a magáningatlanok előtt
lévő közterületi zöldfelületeken nincs,
vagy csak alig található fás szárú növény,
valamint széles zöldsávval rendelkeznek
az úttest és a magáningatlanok telekha-

tára közötti területen.
Többek között azért esett a választásuk az Ady Endre útra, illetve a Kórház utcára, mert fás szárú növények
tekintetében viszonylag ritkán ültetett
területek, ráadásul széles közterületi
zöldsáv tartozik hozzájuk, és nem utolsó
sorban némiképp hosszú, egyenes útszakaszokról van szó. A növények pontos
elhelyezése tekintetében a szakemberek
törekedtek arra, hogy többek között
térképes adatbázisuk segítségével a talajfelszín alatt húzódó közművezetékeket
kikerüljék. E mellett a fajták kiválasztásánál a légvezetékektől való védőtávolságok betartását is szem előtt tartották.
folytatás az 5. oldalon 

Értékteremtő közmunka

A városvezetés átszervezte a közmunkaprogramot. Ennek egyik eleme
az önkormányzati tulajdonú neszűri területen végzett mezőgazdasági
munkálatokon belül a fóliasátras
tevékenység, valamint a homoktövis-ültetvény kezelése. Budai Lóránt
polgármestert kérdeztük a közmunkaprogramról.
kárpáti

A városvezetés az elmúlt hétvégén
látogatást tett a neszűri fóliasátraknál
és a homoktövis-ültetvényeken. A sátrakban már megkezdődtek a munkálatok, amelyeket az idei évtől a közmunkaprogram támogatottjai végeznek. A
területen a szinte derékig érő gyomot
kiirtották, a talajt felrotálták. Előkészítették a földet az ültetésre. A közmunkaprogramból közel húsz ember fogja
művelni a területet. Olyan személyek
lettek a munkára kiválasztva, akik eléggé motiváltak, ambiciózusak. A lelkesedésükhöz az is hozzátesz, hogy az itt
megtermelt javakból – jobbára konyhakerti növényekből –, majd hazavihetnek saját részre. A termények java
részét az önkormányzati intézmények,

konyhák kapják meg. Az még kérdéses,
hogy milyen arányban, mennyiségben.
A homoktövis-ültetvényeken szintén
cél egy hatékonyabb termelés, kereskedés beindítása. Tavaly a homoktövisből
egyébként közel hatmillió forint folyt
be az önkormányzat kasszájába, amit a
törvény értelmében a közmunkaprogramba forgattak vissza.
Az eddigi közmunkaprogramból leg-

inkább a szakmai segítség hiányzott. Idén
a megfelelő szakmai irányítást hozzáadva
megpróbálnak olyan értéket teremtetni a
területen, ami a közmunkások és az egész
városi közösség javára válik.
Jelenleg közel félszáz közmunkást
foglalkoztat a város, létszámuk egyre
csökken. A mezőgazdasági munkálatok
mellett a város takarításában, a parkok
rendezésében, faültetésben vesznek részt.

Fotó: Gémesi Balázs

Az ügyvezetői pályázat kitétele
volt a gazdasági végzettség. Megosztja az olvasókkal kvalifikációit,
illetve azt, hogy hol szerzett szakmai
tapasztalatokat a múltban?
A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán vállalkozási szakirányon
szereztem diplomát, majd a Budapesti
Közgazdaságtudományi Egyetem posztgraduális képzésén nemzetközi gazdasági és üzleti kapcsolatok szakon végeztem
szakközgazdászként. Az elmúlt években több nagyvállalatnál dolgoztam –
Carrier CR Magyarország Kft., Electrolux Lehel Kft., Ryde Hungary Kft.,
Dometic Zrt. – gazdasági, pénzügyi
területeken. Széleskörű tapasztalattal
rendelkezem a kontrolling tevékenység, pályázatok lebonyolítása, szervezőmunka, költségtervezés, létesítménygazdálkodás terén.
A Jászkerületben igyekszem az elmúlt évek pénzügyi, gazdasági, kontrolleri tapasztalatait hasznosítani intézményeink működtetésében.
folytatás a 3. oldalon 

A sport nem áll meg
Április első hétvégéjén léphetett volna tatamira a felnőtt súlycsoportos
shinkyokushin Európa-bajnokságon a
Yakuzák SE/Y Akadémia két fiatal válogatott versenyzője, Kerekes Réka és
Móczó Milán, ám ezt megakadályozta
a világjárvány, másnéven pandémia.
Ács Tibor
Az április 4-5-re meghirdetett grúziai EB elmarad a globális járványveszély
miatt, miként minden más sportesemény is. Az Y Ház fiatalabb, bajnokesélyes karatékái sem tudták bebizonyítani, hogy valóban ők a legjobbak
korosztályukban, hiszen a Kyokushin
Karate Diákolimpia március 14-i országos döntőjét is törölték a versenynaptárból. Szerencsére a legfiatalabbak még
érezhették a siker ízét, hiszen egy héttel korábban Szentesen a Knock down
Diákolimpia elsősorban a jászberényi
Yakuzák diadaláról szólt. Annak érdekében, hogy a sikerszéria folytatódhasson
és a veszélyhelyzet megszűnése után is
a legjobb edzéseket kapják sensei Agócs
Tibor tanítványai, valamint az Y Akadémia funkcionális edzéseinek résztvevői,
az Y Ház kényszerleállása alatt karbantartást, felújítást és félmillió forintot
meghaladó eszközfejlesztést végeztek az
„Élet iskolájában”.
folytatás a 8. oldalon 

2. oldal

Önkormányzat

www.jku.hu

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 06-57/406911-es 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 időpont-egyeztetés
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

2.

3.

4.

5.

6.

is! Az ügyfelek 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 06-70/327-2773-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

Tájékoztatás településrendezési
terv éves felülvizsgálatáról

A Jászberény Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete 196/2019. (VI.
12.) számú határozatában döntött
Jászberény Város Településrendezési
Tervének részterületeket érintő módosításáról. A szükséges tervanyagot
a Váterv95 Tervező és Szolgáltató
Kft. (2094 Nagykovácsi Széna utca
8.) készítette.
A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés
helyi szabályairól szóló 19/2017. (X.

12.) önkormányzati rendeletnek megfelelően az elkészült tervezetet a www.
jaszbereny.hu városi honlapon tesszük
közzé. A járványügyi helyzetre tekintettel lakossági fórumot nem tartunk.
A dokumentációban foglaltakkal
kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat
írásban juttathatják el Alvári Csaba főépítésznek címezve a Polgármesteri Hivatal
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. alatti
címére vagy az alvari.csaba@jaszbereny.
hu email-címre 2020. április 20-ig.
Budai Lóránt
polgármester

Földrészletek értékesítése

A Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. meghirdeti az alábbi földrészletek értékesítését, melyet illetően várja az érdeklődők ajánlatát
Sorszám
1
2
3
4
5

A földrészlet
A tulajdoni
A földrészlet A földrészlet Tulajdoni
helyrajzi
hányad
fekvése/helye művelési ága hányad
száma
területe (ha)
jászberényi
beépítetlen
Érpart
1/1
0,0742
9228/125
terület
jászberényi
beépítetlen
Érpart
1/1
0,1308
9228//150
terület
jászberényi
beépítetlen
Érpart
1/1
0,0700
9228/156
terület
jászberényi
beépítetlen
Érpart
1/1
0,0700
9228/157
terület
jászberényi
beépítetlen
Érpart
1/1
0,0749
9228/161
terület

Az árajánlatokat zárt borítékban a
Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. (5100
Jászberény, Margit-sziget 1. szám)
címre postai úton, vagy személyesen a
titkárságra kérjük eljuttatni legkésőbb
2020. 04. 09-én, 12 óráig beérkezőleg.
A borítékon kérjük feltüntetni az "Árajánlat" megjelölést, és az érintett ingatlan helyrajzi számát.
A földrészleteket egységesen 10.000
Ft/m2 fajlagos minimáláron hirdetjük.
Az ajánlatoknak tartalmaznia kell,

hogy az ajánlattevő vállalja-e a vételár
szerződéskötéskori egy összegben történő megfizetését.
Azon ajánlatokat, melyek a minimális vételár összegénél kisebb összegűek érvénytelennek tekintjük.
Az ajánlatkérés nem keletkeztet
szerződéskötési kötelezettséget.
Érdeklődni Csiszér Géza ágazatvezetőnél az alábbi elérhetőségen lehet
munkanapokon 8-15 óra között tel.:
06-57/503-270, 06-30/901-1464.

Kijárási korlátozás!

2020. április 2.

Tisztelt Lakosság!

Magyarország kormánya a koronavírus további terjedésének
megakadályozása érdekében
kijárási korlátozás bevezetését
rendelte el.
A korlátozás március 28-tól
április 11-ig érvényes.

A koronavírus-járványra való tekintettel tájékoztatom Önöket
arról, hogy egyes ügyekben mely
elérhetőségeken tud segítséget
nyújtani az Önkormányzat, illetve
más szervek:

A lakóhelyet csak munkavégzés
vagy az alapvető szükségletek
ellátása céljából lehet elhagyni.
Az élelmiszerboltok, patikák,
piacok és drogériák
látogathatók lesznek.
Nyilvános helyeken minimum
másfél méteres
távolságot kell tartani.
Az idősebb emberek (65 év felett)
csak 9 és 12 óra között látogathatják az élelmiszerüzleteket,
gyógyszertárakat és piacokat. Ebben az időszakban mások ezeket a
helyeket nem látogathatják!
A korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi.
A szabályszegőkkel szemben
5.000 Ft-tól 500.000 Ft-ig terjedő
pénzbírság kerülhet kiszabásra.
A rendelet 2020. március 28-án
lépett hatályba, és visszavonásig
marad érvényben, legkorábban
2020. április 11-én hatályát veszti.

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, 06-70/3272-773
• 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 követ-

Hulladékszállítási rend
A Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt.
tájékoztatja Önöket, hogy

a hulladékszállítás
a húsvéti ünnepek miatt
az alábbiak szerint alakul
Jászberényben:
április 10. ( péntek):
pénteki program szerint
április 11. (szombat):
hétfői program szerint

(A hétfői társasházi program
április 14-én (kedd) kerül pótlásra.)

április 13. (hétfő ):
a szállítás szünetel.

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.
A vírus elleni védekezésre
használt arcmaszkot és gumikesztyűt kérjük, hogy semmiképpen ne dobják a szelektíven gyűjtött hulladékok közé.
Ezeket minden esetben dupla
hulladékgyűjtő zsákban legalább két nap pihentetés után
helyezhetik a kommunális hulladékgyűjtő edénybe.

kező 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 koronavírusmegbetegedésre 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 koronavírusjárvánnyal kapcsolatos egyéb
kérdése van, és további információkat szeretne kapni:
• hívja a következő zöld számok
egyikét: 06-80/277-455 vagy 0680/277-456
• 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

A hivatali ügyintézés rendje
A Polgármesteri Hivatalban a személyes ügyintézés a koronavírus-veszélyhelyzet idejére szünetel. Az ügyintézésre telefonon van lehetőség a következő
elérhetőségen: 06-57-505-700.
Elektronikus úton a város honlapján
közzétett tájékoztató szerint nyújtható be kérelem az ott megadott formanyomtatványokon a szükséges mellékletekkel, jövedelemigazolásokkal együtt
(települési támogatás, hulladékszállítási
díjtámogatás, újszülöttek életkezdési
támogatása, rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény, hátrányos helyzet megállapítása), a megadott elérhetőségeken.
Ebben az ügyintéző tud telefonon további felvilágosítást adni.
A hulladékszállítási díjtámogatás
iránti kérelmeket 2020. március hó
31. napjáig szíveskedjenek elektronikus
úton beküldeni, postára adni vagy az
ügyfélszolgálati ládába elhelyezni.
Szociális rászorultságtól függő rendkívüli települési támogatás iránti - olvashatóan kitöltött - írásbeli kérelmükben

szíveskedjenek feltüntetni a kérelmező
ügyfél nevét, születési nevét, anyja nevét, születési helyét, idejét, TAJ számát,
jászberényi lakóhelyét, tartózkodási
helyét, telefonszámát, szíveskedjenek
mellékletként becsatolni a kérelmező,
valamint családja tagjainak rendszeres
havi jövedelmére vonatkozó igazolásokat, a kérelem indokoltságát megalapozó, rendelkezésre álló igazolásokat,
álláskeresőkénti együttműködésre vonatkozó igazolást.
Aki kérelmét személyesen nyújtaná
be, elhelyezheti azt a Hivatal kerítésén
elhelyezett postaládában. Amennyiben
nem szeretne a Hivatal épületéhez elfáradni, bármely véleményládában is elhelyezheti kérelmét, beadványát a város
egész területén.
Az államigazgatási ügyekben, adóügyekben és hagyatéki ügyekben megküldött adatlapokat ugyanígy juttathatják vissza a Polgármesteri Hivatalba.
Kérem, hogy anyakönyvi ügyekben telefonon hívják az anyakönyvvezetőket.
Megértésüket és türelmüket
köszönöm!
Baloghné dr. Seres Krisztina
Jászberény jegyzője

Emlékezés

Emlékezés

A Polgármesteri Hivatalban a személyes ügyintézés a koronavírus-veszélyhelyzet idejére szünetel, további lehetőségek az alábbiak:

Farkas Anikó
(1957 - 2018)

halálának 2. évfordulójára.

Tóásó István
Lajos

„Gondolatban sírodnál suttogom a neved,
Gondolatban sírodnál megfogom a kezed.
Gondolatban azt kívánom,
hogy itt legyél velem, és Te ott vagy
mert érzem, hogy szorítod a kezem.”

Édesanyád

halálának 1. éves évfordulójára.
„Ne félj, hogy elfeledünk,
Sorsunk bárhová vezet.
Emléked szívünkbe zártuk,
A szív pedig sohasem feled.
Szerető feleséged: Borika,
lányaid és unokáid

facebook.com/
berenycafe

Interjú

2020. április 2.

www.jku.hu

3. oldal

Legyen Jászberény a Jászság kulturális központja!
 folytatás az 1. oldalról
Mit tart elsődleges célkitűzésének?
Az szeretném, ha a cég úgy működhetne, mint Jászberény szíve vagy akár
úgy, mint egy anya, aki megteremti
az otthon hangulatát. Olyan légkört
szeretnék kialakítani, amelyben az itt
élők és programokra ellátogatók a család minden tagjával közösen élvezhetnék az együttlétet. A városvezetéssel, a
Jászkerület a közösség által fontosnak
tartott értékek, népi hagyományaink
megőrzéséhez, életben tartásához lehetőséget szeretnénk biztosítani, új
kulturális szemlélet szeretnénk kialakítani. Célkitűzés, hogy minden korosztály számára biztosítsunk élményekben
gazdag programokat, vigyük hírünket a
város határain túl, igyekezzünk növelni
a Berénybe látogatók számát.
A főbb irányelvek szerint hol, hogyan, milyen programok formájában
képzeli megvalósítani mindezeket az
elképzeléseket?
Terveim közt szerepel például,
hogy szervezzünk vállalkozói piacteret, hozzuk vissza Jászberény életébe,
hétköznapjaiba a színvonalas komolyzenei programokat. Az ifjúság számára
közösségi, kulturális teret alakítsunk
ki, mellyel hozzájárulnánk az erős városi gyökerek kiépítéséhez, esélyt adva,
hogy az ifjúság itt maradjon felnőtt
éveiben, illetve visszatérjenek diákjaink
a felsőfokú tanulmányaik végeztével. A
Jászkerület munkatársaival, több éves
tapasztalataik birtokában, kapcsolataikkal, szaktudásukkal elérhetjük, hogy
Jászberény vonzó színtere legyen a kulturális eseményeknek, szolgálva azt a
célt, miként Jászberény legyen a Jászság
kulturális központja. Mindezekhez a
helyszínek már adottak, hiszen itt van
a Szabadtéri Színpadunk, a Déryné
Rendezvényház, az Ifjúsági Ház, a Főnix, a mozi, a könyvtár, az öregerdei és
a nagyvisnyói táboraink, illetve épül a

Malom Kultúrközpont.
A veszélyhelyzetre való tekintettel egyelőre meghatározott időre szól
a megbízatása. Mennyire hátráltatja
ez a momentum a tervezésben?
Bár ez a helyzet nehéz, de addig
is minden téren maximális odaadással igyekszem helyt állni. Mindehhez
hozzájárul még a szűkre szabott
költségvetés és a járvány. A jelen
gazdasági körülmény ismert. Jelentős szigorítások léptek, és még
lépnek életbe. A koronavírus
okozta embert próbáló időszak
után, a korlátozások megszűnésével a célok elérése körülményes, de nem lehetetlen. Erős
összefogásra, közös akaratra, közös gondolkodásra, ötletekre van
szükség. Mindenesetre gőzerővel
készítem az üzleti tervet, elkezdtük szervezni a programokat.
Mennyire tudja használni
az elődje által készített üzleti
tervet, programvázlatot?
Azt már látom, sok információ nem került átadásra, de
a kollégák, a szakemberek segítségével igyekszem mielőbb
pontos adatokkal felépíteni az
elkövetkező időszak tervét. Mind
programterv, mind munkaterv,
mind költségterv tekintetében, mindezt április hónapban kell elkészítenem,
a kialakult helyzet figyelembevételével.
Csak, hogy egy dolgot említsek, itt van
például egy nyertes pályázat a Szabadtéri Színpadra és a mozi felújítására,
amit augusztus végéig be kell fejezni és
még semmi nem történt a beruházással
kapcsolatban.
A Jászkerület költségvetése is jelentősen meg lett nyirbálva az idén.
Mire lesz elegendő a támogatás és
honnan pótolható a hiány?
Bevételekkel hónapokig nem tudok
számolni a járványhelyzet miatt. Újabb

Az önkormányzat
működése nem állhat le

A veszélyhelyzetben kiterjesztett polgármesteri jogkörben eljárva, Budai
Lóránt március 20-án Dukai Rita személyében kinevezte a Jászkerület Nonprofit Kft. új ügyvezetőjét. A kinevezés
módjáról, a megbízatás időtartamáról
kérdeztük a polgármestert.
kárpáti

Budai Lóránt polgármester tájékoztatta lapunkat, hogy a Jászkerület Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit
Kft. ügyvezetői álláspályázatára három
pályázat érkezett, amelyből kettő volt
érvényes. Mindkét jelentkezőt meghallgatta a városvezetés személyesen, majd
az elbeszélgetés alapján a személyeket felterjesztették bizottsági szintre, majd úgy

került az ügyük a képviselő-testület elé. A
bizottsági ülésen majd a zárt testületi ülésen csak az egyikük jelent meg és vállalta
azt, hogy válaszol a kérdésekre. Bizottsági
szinteken Dukai Rita támogatása végigment, azonban a zárt testületi ülésen a
többség támogatását nem kapta meg.
Az önkormányzati cégeknél és ezen
belül a Jászkerületnél is nagyon sok feladat van, amelyekben próbál a városvezetés egyfajta tisztánlátást eszközölni.
Mindamellett, hogy jelenleg nincsenek
rendezvények a városban, rengeteg teendő van terítéken. Az eddigi ügyvezető,
Berec Zsolt bejelentette, hogy áprilistól
nem kíván tovább tevékenykedni ezen a
területen, ám a cég működése nem állhat
le, szükség van egy vezetőre. Olyan ember kell, aki gazdaságilag, pénzügyileg jól
átlátja a helyzetet és rendbe tudja rakni
a kft. ügyeit. Mindezek értelmében Budai Lóránt saját hatáskörben a rendkívüli
helyzetre való tekintettel kinevezte Dukai
Ritát, egyelőre április 30-ig.
A jövőt illetően az ügyvezető teljesítményétől, az együttműködés hatásfokától függ a szerződés időtartama. A
polgármesteri döntést valószínűleg nem
tudja követni testületi döntés, mert lehetséges, hogy a járvány miatt a testületi
munka egy bizonyos ideig szünetelni fog.
Amennyiben a bizalom kialakul, mind a
város mint megbízó, mind az ügyvezető
részéről megfelel a munkavégzés, egy határozatlan idejű szerződés megkötése követheti a jelenlegi állapotot – nyilatkozta
a polgármester.

pályázatokat próbálunk kikutatni és
megvalósítani, amiből forrást nyerünk.
Ezen kívül az energetikai szempontból
pazarló működtetésen akarok változtatni. Az épületek működtetésének, kihasználtságának költséghatékonyabbá
tételét szorgalmazom.
Mivel telt az első néhány munkanap?

A veszélyhelyzet szigorítása miatt
már az első munkanapomon a kihirdetett korlátozásnak megfelelően a szükséges intézkedéseket léptettem életbe a
cégnél. Egyeztettem a kollégákkal az
időarányos szabadságolások elszámolásáról, az intézmények energiafelhasználásának csökkentéséről. Mindemellett
megtörtént az átadás, átvétel. Átnéztük,
dokumentáltuk mind a kilenc helyszínünkön a leltárt. Elkezdtem foglalkozni a futó pályázatainkkal. Mindenképp
el kell indulunk már hétfőtől a pályázatokban vállalt feladatok megvalósításával, megvalósíthatóságával.

Mivel a rendezvényeinket nincs
lehetőségünk tervezett időben megtartani, felvesszük a kapcsolatot a fellépőkkel a későbbi időpontok miatt.
Igyekszünk minden bérletes előadást,
valamint a nyárra tervezett előadásokat megtartani az év folyamán. Amint
lehetőségünkben áll, informáljuk a lakosságot az időpontjainkról.
Programszervezés
szempontjából mikortól lehet reális
a kulturális élet újraindítása?
Mi egyelőre szeptember-októbertől tervezünk, de ez még
elég képlékeny, kormánydöntéstől függ. Bízunk benne, hogy
a nyáron elmaradt programok
egy részét, az őszi programokat,
a színházi előadásokat, klubkoncerteket, majd az adventet már
megtarthatjuk.
A testületi ülésen való bemutatkozása, majd kinevezése
meglehetősen sajátos módon
történt, amely mögött többen politikai indokokat sejtenek. Erről mi a véleménye, ön
mennyire van jelen a politikai
életben?
Racionális ember vagyok,
a számok, a gazdaság világában
élek, ezt a tudást szeretném kihasználni és kamatoztatni a cég vezetőjeként. Ezt próbáltam kommunikálni a
testületi ülés alkalmával is a képviselők
felé. A város kulturális életéről beszélünk, amit nem a politikai ellentétes
nézeteknek, hanem a város iránti szeretetnek, elhivatottságnak kell meghatároznia.
Mennyire tud együttműködni a
kollégákkal?
Még csak pár napja dolgozunk
együtt, de máris látszik, hogy egy nagyszerű csapat tagja lehetek. Rendkívül
aktív, lelkes, produktív kollégáim vannak, biztosan jó lesz az együttműködés.

Mik a közel és a távolabbi jövő
tervei, feladatai? Várhatók nagy változások vagy inkább megyünk tovább a kitaposott úton?
Új programokat jelen helyzetben
nem kívánok és nincs is lehetőség elindítani. Mindenképpen olyan színvonalas előadásokat, koncerteket szeretnék
a városba hozni, amelyek vonzzák az
emberek érdeklődését. Munka szempontjából, kihasználva az intézmények
megüresedését, a nyertes pályázatainkban meghatározott fejlesztéseket el kell
indítanunk az elkövetkezendő hetekben. Elsőkörben a Lehel Film-Színház,
a Szabadtéri Színpad hang és fénytechnika rendszerének fejlesztésére, a vizesblokk, az ülőhelyek felújítására fókuszálunk, de most lenne lehetőségünk
a Nagyvisnyón található táborhelyünk
konyhájának fejlesztésére is. Közben
folyamatosan keressük a lehetőségeket,
miként pótolhatnánk a nem tervezett
bevételkiesést. Mindezen tervek nagyon komoly összefogást, közös munkát igényelnek.
Az már kiderült, hogy a gazdasági életben otthonosan mozog. Magánemberként mennyire közösségi
ember, illetve milyen mértékben kultúrafogyasztó?
Lehet, hogy furcsa, hogy több mint
harminc év elteltével mesélhetek arról, hogy az általános iskolában – itt a
szomszédos Bercsényiben –, a közösségi életben tanusított aktív szerepvállalásom, mely életem egyik legszebb
időszaka volt, alapozhatta meg a jelenlegi szerepvállalásomat. A kultúra terén
gyermek és ifjú koromban énekkarban,
kamarában énekeltem. Jászberény kulturális közösségi életében mindig aktívan részt vettem. Sokat jártam helyi
színházi előadásokra és kedvelem a komolyzenét. Remélem a Jászság lakóival
hamarosan együtt élvezhetjük a Jászkerület színvonalas műsorait!

A Fidesz újabb Senkit nem hagyunk magára!
pályázatot
szeretne
 folytatás az 1. oldalról
Mindezekből a felszerelésekből a
Jászság egészségügyi intézményei is
igény szerint részesülni fognak. Senkit
nem hagyunk magára!– ígérte az országgyűlési képviselő.
Pócs János elmondta, az országgyűlés által hétfőn elfogadott Koronavírustörvény lehetővé teszi, hogy a kormány
a világjárvánnyal szembeni védekezés-

ben minden rendelkezést meghozzon,
ami a magyar emberek biztonsága és
a gazdaság stabilitása érdekében szükséges. Egyértelmű cél a járvány lassítása, amiben a lakosság együttműködése
szükséges. Az országgyűlési képviselő
kéri a Jászság lakosságát, hogy a kormány kijárási korlátozásra vonatkozó
utasításait mindannyiunk egészségének
védelme érdekében tartsák be!

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a veszélyhelyzet mérséklése érdekében a tavaszi lomtalanításra nem kerül sor. A
lomtalanítást a járványveszély elmúltát követően terveink
szerint ősszel szervezzük meg.
Köszönjük megértésüket!

A Jászkerület Kulturális és Művészati
Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének kinevezésekor a zárt képviselő-testületi ülésen a Fidesz frakció tartózkodott a szavazástól. Ennek okairól
kérdeztük Tamás Zoltán frakcióvezetőt.
Tamás Zoltán képviselő elmondta,
mivel az egyik jelöltnek nincs kulturális téren szerzett tapasztalata, a másikuk
nem jászberényi, ezért a frakció nem tartotta egyiküket sem alkalmasnak a pozícióra és tartózkodtak a szavazástól. A
polgármesternek joga, hogy kinevezzen
saját hatáskörében ügyvezetőt, de a párt
újabb fordulót szeretne kiírni. A jelenlegi helyzet miatt sajnos sokan elveszíthetik a munkájukat, így valószínűleg több
pályázat érkezne be egy újabb fordulóra
– fejtette ki Tamás Zoltán.

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.
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Resch Tamás

atya
A járvány tőlem leginkább azt a
téves magabiztosságot vette el, hogy
én tervezem el mi következik, majd
megfűszerezte azzal az érzéssel, hogy
mostantól magamra maradok egyedül.
Elsősorban igyekszem a Bibliát olvasva,
imádkozva visszaemlékezni arra a sok
dologra, amiből az Isten egyszer már kihúzott, mert jó észrevenni, hogy Ő rendezte eddig is az életem. Másodsorban
megpróbálok mindent, hogy ne maradjak egyedül: kerülni a vitát, keresni a
kibékülést, a közös imát, meghallgatni
a másikat, felhívok egy-két ismerőst.
Úgy látom, a félelem kibeszélve gyengébb, akkor is, ha a másik fél úgy tűnik,
„csak” a felhők mögül hallgat.
***

Boda Lászlóné Julóka
könyvtáros
Mint családanya és nagymama
személy szerint jól élem meg a lelassulást, és azt, hogy most mindenre
van időm, (család, házimunka, olvasás...), amire eddig nem. A közelben lakó unokáknak és majd' 80 éves
édesanyámnak „önkénteskedem” vásárolni és ügyet intézni. Mint 35 éve
gyermekkönyvtárosként tevékenykedő
nek hiányoznak a gyerekek, a szülők és
a pedagógusok, akikkel napi szinten és
baráti kapcsolatban voltam. Mint népmesepontos szakmai munkatársnak
pedig hiányoznak a mesék, amiket kolléganőmmel online közvetítünk ugyan
heti rendszerességgel, de a személyes
azonnali visszajelzés varázsa elveszik.
Mérhetetlen türelmet igényel ez az időszak, de engem a családom szeretete és
kolléganőim derűs online kapcsolata
feltölt és vígasztal.
***

Városlakók a járványról
A koronavírus-járvány valamilyen szinten mindannyiunk életét megváltoztatta. Ugyanazzal a kérdéssel fordultunk
városunk ismert és civil lakóihoz; pedagógusokhoz, képviselőkhöz, vállalkozókhoz, a kulturális élet és az egészségügy
dolgozóihoz. Hogyan változtatta meg életét a járvány?
hogy megpróbáljam meghúzni a határt a munka és az életem között. Nem
könnyű.
***

Gulyás Zsuzsanna

kineziológus
A saját tapasztalataim szerint ezt az
állapotot megélhetjük úgy is, hogy egy
lehetőséget kaptunk az újrakezdéshez.
Most időt kaptunk a gondolataink, a
külső és a belső környezetünk rendbetételére; kitakaríthatjuk az otthonunk
mellett a negatív érzéseinket és a megromlott vagy elhanyagolt kapcsolatainkat is. Amit most nehézségként élünk
meg, azt ugyanekkora energia befektetésével átalakíthatjuk belső erőforrássá
is. Számtalan stresszoldó gyakorlat van
a kezünkben a feszültségek kezelésére,
a bizonytalanság és a tehetetlenség érzetének elengedésére - éljünk ezekkel
az eszközökkel. Vigyázzunk egymásra,
vigyázzunk önmagunkra és a gondolatainkra! Ez most a lelki békénk kulcsa.
***

Nagy Tamás

doktornő (ő versbe foglalta érzéseit)
Légy te a kéz, mely esernyőt tart
mások fölött!
A pánikot, riadalmat
hagyd magad mögött!
Ne azt hidd, mit kántálnak a tömegek!
Vedd észre, ha téblábolnak az öregek!
Kérdezz, hogy miben segíthetsz!
A jót érezve erőt meríthetsz,
Mert lépést tettél egy jobb világ felé.
(byKató)
***

pedagógus, fotós
Az eddig öröknek hitt igazságok,
tételek és módszerek egy pillanat alatt
a földdel lettek egyenlővé. Szülőként,
pedagógusként és alkotó emberként
egyaránt el kellett hagynom a komfortzónám és új módszereket kellett
kidolgoznom helyettük, hogy a mindennapokban is helytállhassak. Az első
két hetem meglehetősen sűrűre sikerült
– reggeltől estig a gép előtt ültem és
készítettem az új taneszközöket, tartalmakat, miközben magam is rengeteget
tanultam. Igyekszem a megváltozott
körülményeket megújulásként felfogni, amelyből a későbbiekben táplálkozni tudok. A diákok hozzáállásából is
sokat lehet tanulni. Szerencsére nagyon
elfogadók, könnyen alkalmazkodnak
és őket is nagyon érdekli, mit lehet ebből az új élethelyzetből kihozni. Ez elég
erős motivációt jelent számomra is.
***

Szűcs Andrea

Farkas Edit

pedagógus
Mindannyian tudjuk, hogy soha
nem tapasztalt idők jöttek el most. Én
úgy vélem, egyrészt tenni kell a dolgunkat a megváltozott körülmények
ellenére, másrészt meg kell őriznünk
mentális és fizikai egészségünket, fontos emberi kapcsolatainkat, Ady szavaival magként, hó alatt. Talán lesz idő
befelé fordulásra, lelassulásra is.
Az eltelt napok minden pedagógusnak rengeteg munkát hoztak: nem
csupán eszközt kellett váltanunk, hanem a szemléletünket is gyökeresen át
kellett formálnunk – mostoha feltételek között. Együtt tanuljuk ezt most a
gyerekekkel és a szülőkkel. A személyes
feladatomnak pillanatnyilag azt érzem,

múzeumigazgató
A Hamza Gyűjtemény és Jász
Galéria - a rendeleteknek megfelelően - 2020. március 17-től zárva tart,
így nem fogadunk látogatókat és a
rendszeres rendezvények, szakkörök
is elmaradnak. Ezzel – amellett, hogy
a kötelező feladatokat továbbra is ellátjuk – lehetőség van olyan munkákra is, amelyekre a rendezvények és a
rendes nyitvatartás mellett sajnos csak
kevesebb időt tudtunk fordítani. Enyhítenünk kell pl. a raktározási gondjainkat, eddig ezekre nem sok idő jutott.
Tulajdonképpen a múzeum is tavaszi megtisztulást tart. Mivel a hétvégi
nyitvatartás, illetve a délutáni programok ideje felszabadult, így kicsit több

Dr. Pető Katalin
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idő jut az otthoni teendőkre is. A jelenlegi helyzet segít befelé fordulni, és
visszatérni a természet(es)hez. Ehhez
nekem nagy segítség a kert, ahol mindig találok tennivalót.
***

Dr. Bathó Alexandra

gyógyszerész
Számomra örömteli ebben a szomorú időszakban, hogy a többség fegyelmezettebb és összefogóbb, az emberek igyekeznek figyelni a másikra.
Egyre többen viselnek maszkot és kesztyűt, amit nagyon fontosnak tartok.
Ugyan számunkra felettébb nehéz ez a
helyzet, mi is ugyanúgy kételyek közt
és kitéve vagyunk a vírusnak, de minden óvintézkedést betartva igyekszünk
segíteni és végezni a munkánkat. Továbbra is kérem az egymás iránti tiszteletet, türelmet nem csak irányunkba,
de minden társunk felé. Őszintén remélem, hogy hamarosan vége lesz ennek a veszélyhelyzetnek!
***

Sas Dániel

zongoraművész, pedagógus
Az egyik legnehezebb helyzetbe a
művészetoktatás került a digitális oktatásra történő átálláskor, ugyanis ezt
eddig el sem tudtuk képzelni személyes érintkezés nélkül. Ennek ellenére
mondhatom azt, hogy a kezdeti félelmeket leküzdve mind a gyerekek, a
szülők és a Palotásy János Zeneiskola
tanárai is nagy lendülettel és kitartással
fogtak neki a távoktatásnak. A zene az,
ami által mi, zenetanárok tudunk egy
kis mosolyt csalni a gyerekek arcára az
online hangszeres órák közben és egy
jól összeállított zenehallgatási anyaggal
ki tudjuk emelni őket (akár az egész
családot is) ha csak egy percre is a hétköznapok zűrzavarából. A következő
két hónapban sajnos 10-15 koncertem
is elmarad, melyek közt van két római
fellépés és a mester művészdiplomám.
Próbálok pozitív maradni, máshogy
nem is lehet. Több időt fordítok olvasásra, művelődésre, gyakorlásra és a
precíz műhelymunkára, valamint már
töröm a fejem a következő projekteken. Most azt találtam ki, hogy minden héten megörvendeztetem a növendékeimet egy online minikoncerttel,
ami majd ezután szélesebb körben is
bemutatásra kerül. Próbáljunk ebben
az időszakban kicsit magunkba szállni,
átértékelni és megtenni olyan dolgokat, amikre eddig biztosan nem jutott
időnk. Ami a legfontosabb, hogy maradjunk otthon, vigyázzunk magunkra
és ezzel vigyázzunk egymásra!
***

Gál-Dobos Beáta

rendezvényszervező
Mostanában sokszor éreztem azt,
hogy olyan tempóban „robogunk” és

tesszük a dolgainkat, hogy azok nem
érik el a céljukat, nem teljesülnek be,
személytelenek. Legtöbbször csak an�nyira van időnk, hogy kipipáljuk a
feladatokat az aznapi listánkon. Nincs
értelme úgy rendezvényeket szervezni,
közösségeket működtetni, hogy nem
tudunk kellő figyelemmel lenni irántuk. Sokszor éreztem azt, hogy egy-egy
közösségi programba sokkal többet szerettem volna beletenni, mint amennyire időm volt…, és ezt még sorolhatnám!
Most megadatott, még ha kényszerből
is, hogy átgondoljuk azt, amire igazán
szüksége van egy társadalomnak, egy
közösségnek, az én esetemben kulturális és közösségi szinten. Most mind
amellett, hogy napi 24 órában anya,
tanár, óvónő, feleség, házvezetőnő és
programszervező vagyok, ilyeneken
gondolkodom. Azt hiszem, eljött az
idő, hogy mérlegeljük, szelektáljunk
és eldöntsük, mi is az igazán fontos az
életben, a hívatásunkban. De, hogy az
aktualitásoknál maradjunk, van olyan
pályázatunk, amit most teljesen más
módon kell befejeznem. Az új helyzet,
új módszerek és technikák megismerésére és használatára „kényszerít”, ami
egyébként nagyon izgalmas. Sokszor
próbáltam megállni, de mindig elodáztam, hát most itt van, megálltam, na jó
lassítottam! Azt gondolom, szörnyű és
félelmetes, ami körülöttünk zajlik, de
egyben egy hatalmas esélyt is bizonyos
dolgok újragondolására, átértékelésére.
***

Kovács Erika
óvónő
A járvány elsősorban a munkám
során változtatta meg a hétköznapjaimat. Mivel óvodában dolgozom óvónőként, és a helyzetre való tekintettel
bezártak az óvodák, ezért otthonról
online tartom a kapcsolatot a szülőkkel és a gyermekekkel. Játékokkal,
iskolaelőkészítő feladatokkal, illetve
a szabadidő hasznos eltöltéséhez való
ötletekkel segítem a szülőket abban,
hogy ne érezzék, hogy magukra maradtak. Nagyon jó érzés megtapasztalni a szülők, és a gyerekek visszajelzései
alapján, hogy ezt a szülők örömmel
veszik, és igénylik is. Azonkívül ügyeleti rendszerben felváltva vigyázunk a
Központi Óvodában azokra a gyermekekre, akiknek a szüleinek a munkája
nélkülözhetetlen a járványügyi helyzet
szempontjából.
***

Nagy András
képviselő, nyugdíjas iskolaigazgató
A legnagyobb változást az okozza,
hogy több évtizedes, igen aktív közéleti
tevékenységem után most be kell zárkóznom. Vigyáznom kell embertársaimra, családomra, s életkorom meg idült
légúti problémáim miatt magamra is.
Egyben példát is akarok mutatni, hogy

csak a legszükségesebb esetben megyek a
városba. A családommal, barátaimmal,
önkormányzattal, hivatallal telefonos és
internetes kapcsolatban vagyunk.
***

Bozsik Ferenc

képviselő és vendéglátós
Vendéglátósként először a kollégáim biztonságáról kellett gondoskodnom, így a helyet az előírásnál hamarabb bezártuk. 70 év feletti édesanyám
március 12-e óta nem hagyta el az
otthonát, az ő ellátását folyamatosan
végzem, ahogy az utcánkban az idősek
is mindannyian a fiatal szomszédok segítségével vásárolnak be. Emberek közé
maszkban megyek, és csak ha muszáj,
társasági emberként ezt nagyon nehezen élem meg. A családi kapcsolatoknak ugyanakkor a sok együtt töltött
idő nagyon jót tesz, ezt a részét meg
tudnám szokni.
***

Szöllősi Boglárka

edző, gyógytestnevelő
Teljesen. Gyógytestnevelés téren
online küldöm az anyagokat minden
nap. Az úszás teljesen szünetel. A saját
edzésemet otthon végzem, még futni és
tekerni kijárok, persze egyedül. Több
időm lett kertészkedni és takarítani.
Mindemellett kétségbe is vagyok esve,
meddig tart ez, mi lesz a vége? Féltem a
családom a járványtól, szorongok, hogy
fogunk megélni, ha sokáig tart majd ez
a leállás. A sok negatívum mellett van
sok pozitívum is. Lelassítottunk, amit
máshogy nem tettünk volna meg.
***

Kovács Tamás

festőmester
A saját vállalkozásomban egyenlőre
még tudok dolgozni. A korábbi megrendeléseket sem mondták még vissza.
Ha elhúzódik a válság, az emberek a lakásfelújításokat is későbbre halasztják,
ezért bízom benne hogy 3-4 hónapon
belül minden visszaáll a normál kerékvágásba.
***

Józsa Tamás
fotós, rendezvényszervező vállalkozó
Teljesen felborult az életem március elején, már hom office-ban dolgozok itthonról. Jelenleg szinte munka
nélkül vagyok, esküvői szezon most
kezdődne, de szinte augusztus 1-ig
minden esküvőt, lagzit áttettek a párok
más időpontra vagy jövőre, vagy teljesen lemondták. Tablófotózás szezon
van tavasszal, de sajnos idén ez is elmarad. A rendezvényeink is megálltak, a
Scream Running versenyünk elmaradt,
így utaljuk vissza a nevezéseket, a Zsír
on the Fest-et nagy valószínűséggel
nem rendezzük meg, hanem 2021.
júliusára a teljes rendezvényt áttoljuk.
Nagyon nehéz időszak ez most vállalkozóként, a stúdiómat is be fogom zárni, ha tovább tart a mostani állapot. De
minden rosszban van valami jó, itthon
vagyok a kislányommal. Vigyázzunk
egymásra, figyeljünk egymásra! Ha
lemegy a vírusvészhelyzet, szerintem
minden más lesz...
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Gyűlnek
Hogyan viseljünk maszkot
Faültetéssel
járványhelyzetben?
a jobb levegőminőségért az adományok
 folytatás az 1. oldalról
A Kórház utca páratlan számozású
oldalára – ahol légvezetékek húzódnak
– alacsony növekedésű fákat ültetnek:
57 gömbkőrist (Fraxinus ornus ’Mecsek’), míg a páros számozású oldalára
46 tarka levelű juhart (Acer platanoides
’Drummondi’). Mindkét fajta háromszor
iskolázott, egy méter magasan mérve 1012 cm törzsátmérőjű facsemete. Mivel az
Ady Endre út mindkét oldalán légvezetékek húzódnak, így oda fejlett korban is
alacsony termetű gömbkőrisek kerülnek,
összesen 67 db. Az önkormányzat kéri a
lakosságot, hogy a facsemeték növekedését locsolással segítsék elő – természetesen
ki-ki a saját ingatlana előtt –, hogy mihamarabb megerősödjenek, és szép díszei

legyenek környezetünknek.
Faragó Péter lapunknak elmondta,
hogy a már kiültetett és a még kitelepítésre váró facsemeték a közmunkaprogramra épülő, önkormányzati tulajdonú
csemetekertből származnak. A csemetekert néhány évvel ezelőtt azért létesült,
hogy 400-500 db, faiskolából vásárolt
fiatal facsemete átmeneti elhelyezését
biztosítsa. Itt a facsemeték ápolási munkálatainak egy része emberi munkaerővel és kézi szerszámokkal történt. A több
éves nevelést és gondozást követően
kellőképpen megerősödött facsemeték
városi közterületeken történő végleges
kiültetése úgyszintén a közmunkaprogram keretein belül zajlik jelenleg is, kifogástalan minőségben.

Szájmaszkok házilag

Magyar Anita több jótékonysági akciónak is szervező frontembere. Néhány hete
szájmaszkok varrására toborzott berényi hölgyeket, akik munkájuk és egyéb kötelezettségeik mellett önzetlen segítséggel készítik a segítő eszközöket. Elsősorban
kereskedelmi és egészségügyi dolgozók, tartós betegek, fogyatékkal élők, egyedülálló kisgyermekes szülők és elesettek részére szeretnék a maszkokat adni.

Megalakult a Krízis csoport
Tucatnyi jószándékú jászberényi civil
ember kezdeményezésére a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos teendők
megsegítésének céljából megalakult
az önkéntes Krízis csoport.
kárpáti
Tamás Zoltán alapítótag lapunknak elmondta, az egyelőre zárt csoport elsősorban fizikai és információs
támogatással szándékozik segíteni a
rászorulókat. Leginkább az időseknek,
egyedülálló gyermekes szülőknek, elesetteknek, fogyatékkal élő embereknek a mindennapi teendőik során kívánnak segítséget nyújtani. Az április
2, csütörtöktől élő 06/70-238-1262

telefonszámon jelezhetik kérésüket, tehetik fel kérdéseiket a járvánnyal kapcsolatban támogatásra szorulók.
Leginkább gyógyszer-kiváltásban,
élelmiszervásárlásban, valamint információk átadásával segítik a csoporttagok a telefonon hozzájuk fordulókat.
A szám reggel kilenctől délután négy
óráig hívható és a vonal túlsó végén a
Krízis csoport tagok egyike talál majd
megoldást a segítségkérő ügyére.
Tamás Zoltán hozzátette, a tevékenységi kör igazából majd menet
közben rajzolódik ki, ezért bővebb tájékoztatást a tapasztalatok birtokában
majd a későbbiekben tud adni. Addig
is a rászorulók forduljanak bizalommal
a csoporthoz a fenti telefonszámon!

Egy hete nyitotta az önkormányzat a
Jászberény a koronavírus ellen számlaszámot, illetve egy e-mail címet,
amelyen keresztül önkéntes munkára jelentkezhetnek a városlakók. Az
eddigi eredményekről kérdeztük Budai Lóránt polgármestert.
k. m.
Budai Lóránt elmondta, hogy már
több mint kétmillió forint érkezett a
számlára. Sok magánszemély és több
cég adományozott, folyamatosan érkeznek a segítő szándékú pénzösszegek. A
városvezetés az egyeztetések során úgy
döntött, hogy a vírusvédelemhez szükséges eszközökre – maszkok, kesztyűk,
fertőtlenítő- és takarítószerek –, illetve
tartós élelmiszercsomagok vásárlására
fordítják a pénzt. Felmerült, hogy elsősorban az idősek ellátását, a tanyavilágban élők megsegítését szolgálná egy
használt gépkocsi vásárlása. Az igények
és felajánlások folyamatosan érkeznek.
Ezek összefésülése zajlik jelenleg. Az
összeg felhasználását a polgármester a
közösségi oldalán és a helyi médiában
folyamatosan közzéteszi.
Az önkéntes munkára szintén érkeztek már felajánlások. Több mint
tíz ember jelezte, hogy szeretne segítséget nyújtani. További bármilyen támogatást szívesen és köszönettel vesz
az önkormányzat. Jelentkezni lehet az
onkentes@jaszbereny.hu címen.

Jászberény
a koronavírus
ellen
számlaszám:
10300002-1069790049020131

A befolyó összeget az önkormányzat
a vírus elleni küzdelemre fordítja.

Jászberény
a koronavírus ellen
A

számlaszám
kedd esti záróegyenlege
az önkormányzat
tájékoztatása szerint

2.274.300 Ft.
Molnár
Méhészet

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

Folytatódik az ingyenes
házhozszállítás Jászberényben!
Aki teheti, maradjon otthon!
Mi is ezt támogatjuk az
INGYENES házhoz szállítással.
Ha elfogyott a méze vagy erősíteni szeretné
immunrendszerét méhészeti termékekkel,
családunk ifjabb tagjai kiszállítják Önöknek.

Várjuk megrendelését

az 57/403-492-es számon illetve
üzenetben a facebook.com/
MolnarMeheszetJaszbereny/ oldalon!

A helyes maszkviselés szabályaira dr. Müller Cecília
országos tisztifőorvos tért
ki az operatív törzs március 26-i tájékoztatóján,
hogy eloszlassa a témában terjedő tévhiteket,
rossz beidegződéseket.
g. cs.
Dr. Müller Cecília véleménye szerint elég nagy
a káosz a maszkok helyes
használatával kapcsolatban.
Mindenekelőtt
leszögezte, hogy a koronavírus továbbadása cseppfertőzéssel
történik, tehát ennek figyelembevételével kell a maszkviselésről is gondolkodni.
Az egészségügyi dolgozóknak kell mindenképpen viselniük, akik tisztában vannak a maszkok használatának
szabályaival. Ők olyan sebészi maszkot
viselnek, amely megfelelő védelmet
nyújt invazív tevékenységük során. A
tisztifőorvos ajánlása szerint a betegek,
illetve a betegeket ápolók is viseljenek
maszkot, de az lehet akár egyszerűbb is,
nem feltétlenül kell sebészi maszknak
lennie. Ezek mellett azonban hangsúlyozta, hogy a maszk viselése nem
ad teljes védettséget a koronavírussal
szemben, ezért a fent említett eseteket
kivéve használata nem indokolt. Pusztán a maszk viselése nem elegendő a
járvány megállításához! „A szájmaszk
viselése olyan hamis illúziót kelt bennünk, hogy általa mindentől védve vagyunk: ez nem helyes és nem elégséges!
Ha valaki állandóan igazgatja a maszkját, mert kényelmetlen annak a viselése, akkor a kezével saját magát fogja
megfertőzni. Ezek a maszkok nem
zártak, tehát valójában csak a cseppfertőzés tovaterjedését akadályozzák
meg.” – nyomatékosította dr. Müller
Cecília, majd hozzátette, hogy a higiénés szabályok betartása, a csoportosulás
megakadályozása, a kontaktusok 1,5-2
méteres távolságtartása és főként az otthon tartózkodás azok a tényezők, me-

lyekkel hatékonyan lassítható a járvány
terjedése.
Ha azonban valakinek mégis a
maszk viselése nyújt biztonságot, akkor azt tegye jól! A kereskedelemben
kapható szájmaszkok bármelyike használható erre a célra. Az Egészségügyi
Világszervezet (WHO) ajánlása szerint
tiszta kézzel helyezzük fel a maszkot,
amely az orrot és a szájat is eltakarja.
Igazítsuk a fülünkre, fejünkre úgy a
pántjait, hogy az kényelmes legyen, és
később ne kelljen hozzányúlni. Használat közben ne nyúljunk a szájmaszkokhoz! Az egyszer használatos maszkokat
soha ne használjuk kétszer! A maszk
levételnél fontos, hogy ha kesztyűt is
viselünk, akkor először azt vegyük le,
majd a maszkot kívülről megfogva
emeljük le, dobjuk ki, és utána rögtön
mossunk kezet. Ezek mind mind olyan
momentumok, amivel a saját magunk
fertőződését el tudjuk kerülni.
A tisztifőorvos végül leszögezte,
hogy a járvány akkor szorítható vissza
leghatékonyabban, ha otthon maradunk, betartjuk a személyi higiéniát,
csak szükség esetén hagyjuk el az otthonunkat és kerüljük a személyes kontaktust, a tömeges találkozásokat.

Összefogás Ricsikéért
Úgy tűnik, minél nehezebb helyzetet állít elénk a sors, annál jobban megnyílik az emberek szíve a jótékonykodás irányába. A Magyar Anita, Sárközi
Csabáné Béres Krisztina vezette Jászberényi Jótékonykodók csoportja az ös�szefogás erejével ösztönzi a berényieket jótékony célok érdekében. Mostani
nagy projektjük Banya Ricsike megsegítése.
k.m.
Banya Ricsi egy Jászberényben élő
hároméves kisfiú, aki súlyos izomtónus-eloszlási zavarban szenved. Életminőségén Barcelonában tudnának
segíteni egy úgynevezett ULZIBAT
módszerrel. A kezelés ára két és fél mil-

lió forint. Cégek és magánszemélyek
által felajánlott termékekre adományozott összegekből és utalásból már több
mint kilencszázezer forintot gyűjtött a
szervezet. Továbbra is várják az önzetlen felajánlásokat Ricsike javára. A csoport Jászberényi Jótékonykodók néven
érhető el a Facebookon.

A közösségi média felületén megjelentek szerint
a „Jászság Egészségéért” Alapítvány, valamint
a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház részére

anyagi és tárgyi adományt nyújtottak:
Dobó Erzsébet, Pócs János, Szelei János – Szelei Baromfitenyésztő Kft., Velki
Andrea, Fülöp Roland, Tamás Zoltán, Buchanan Christian, Firenze Pizzéria,
Jánoshida Község Önkormányzata, Jász-Sütőház Kft., Partizán Faloda, Pizza
Karaván Oázis, Struccfészek, Stühmer Cukrászda, Lantos István – Lantos Kft.,
Jászberényi Tankerület pedagógusai és dolgozói, Farkas Péter – PE-DA KER.
Kft., Ballagó-Ivanics Judit – AGRICOLA-JÁSZ Kft., Dr. Rédei István – Jászsági Menedzser Klub Egyesület, Kocsán László, Tóth Zsuzsanna – Flora Hungaria Kft.,
Besenyi Péter – Főnix Speciális Mentők Alapítvány, Csibra Zsolt János – JNSZ
Megyei Polgári Védelmi Szövetség, Nagy Zoltán – Optimall Optika Kft., Molnár
György – Molnár Méhészet.

6. oldal

Oktatás / Hirdetés

www.jku.hu

2020. április 2.

Hirdetmény az általános
Tájékoztatás a 2020/2021. nevelési
iskolai beiratkozásokról évre vonatkozó óvodai beiratkozásról

A Jászberényi Tankerületi Központ
igazgatója, Zsemberi Zoltán március
30-án kelt hirdetményében tájékoztatta a szülőket a 2020/2021-es tanévre történő általános iskolai beiratkozások eljárásáról.

A vészhelyzetre tekintettel az általános iskolai beiratáskor a következőképpen kell eljárni a 2020. március 25-én
kiadott 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata szerint:
1. Ha a szülő nem a kötelező felvételt
biztosító általános iskolába szeretné
gyermekét beiratni, akkor az erre
irányuló szándékát az általa választott általános iskola vezetője felé
2020. április 24-ig elektronikus
úton vagy telefonon kell jeleznie!
A szándéknyilatkozatban meg kell
jelölni a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét!
Az intézményvezető tájékoztatja –
részletes leírást küld elektronikus

úton – a szülőt a KRÉTA rendszeren történő beiratkozás módjáról.
2. A körzettel nem rendelkező általános
iskola az oda jelentkezők részére a beiratkozást 2020. április 6. és 24. között tartja. A Jászberényi Tankerületi
Központban a Szent István Sport
Általános Iskola és Gimnázium az
egyetlen intézmény, ahová ez a szabály vonatkozik! A beiratkozás az első
pontban említettek szerint történik.
3. A kötelező felvételt biztosító általános iskola 2020. április 28-ig hivatalból felveszi a körzetébe tartozó
azon gyermekeket, aki vonatkozásában nem érkezett jelzés arról, hogy
más általános iskola felvette, és arról
írásban értesítette a szülőt. Az iratok
bemutatására a 2020/2021-es tanév
első napján kerül sor.
4. A kijelölt iskola a sajátos nevelési igényű gyermeket (SNI) 2020.
április 28-ig hivatalból felveszi, és
erről írásban értesíti a szülőt.

Segítenek a szakképzős
diákok is
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium maszkok előállítására kérte a
Szakképzési Centrumokat a tömeges
megbetegedések és a járvány lassítása
érdekében – adta hírül március 30-án
az MTI. A kezdeményezéshez városunk egyik szakképzője, a Klapka iskola is csatlakozott, ahol 3D-s nyomtatóval készítenek majd egészségügyi
arcpajzsokat a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház dolgozóinak.
gergely
A március elején elszabadult felvásárlási láz után a gyógyszertárak, üzletek
polcairól teljesen elfogytak a maszkok,
és az átmeneti készlethiányban egyre
nagyobb teret nyert magának a házilag
készített szájmaszk. A közösségi média
segítségével több maszkvarró kezdeményezés is indult a civilek között, melyhez most az Innovációs és Technológiai
Minisztérium felkérésére a Szakképzési
Centrumok is csatlakoztak.

A minisztérium textil szájmaszkok
gyártására kérte a szükséges eszközökkel,
szaktudással rendelkező szakképző intézményeket. A végzős vagy felnőttoktatásban részt vevő tanulók gyakorlatként
maszkot állíthatnak elő, ha rendelkeznek
otthon a készítéshez szükséges gépekkel,
vagy tömegközlekedés nélkül el tudnak
jutni a tanműhelyekbe varrni. Az MTI
tájékoztatása szerint jelenleg 15 centrumban készülnek védőmaszkok szakoktatók,
diákok és önkéntesek bevonásával, elsősorban otthon, vagy kiscsoportokban, az
elővigyázatossági intézkedések fokozott
betartásával. Az elsődleges cél a helyi, települési igények kiszolgálása, az adott város
vagy térség kórházainak, szociális intézményeinek, idősotthonainak ellátása.
Jászberényben a Klapka iskola is
csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez – mondta el lapunknak Tamás Zoltán igazgató. Tanműhelyükben 3D-s
nyomtató segítségével arcpajzsokat állítanak elő a Jászberényi Szent Erzsébet
Kórház dolgozói számára.

Beiratkozás

Tisztelt Szülők!
Értesítjük Önöket, hogy a

Jászberényi Református Egyházközség
Gólya Óvodája és Bölcsődéje
a 2020/2021-es nevelési évre

bölcsődei és óvodai beiratkozást tart
2020. április 6-tól 9-ig.
A megváltozott munkarendünk miatt a beiratkozás lehet:
• Online: A beiratkozáshoz szükséges gyermek adatait leírva és a
dokumentumokat a golyaovoda@gmail.com e-mail címre scanelve
vagy fotózva csatoltan megküldeni.
• Telefonon: a szükséges adatokat pontosan bediktálva
• Rendkívüli esetben: személyesen a 30/777-8270-as
telefonszámon előre egyeztetve lehet. (Jászberény, Kossuth u. 53.)
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
• gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló
hatósági igazolvány (gyermek lakcímkártyája);
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata;
• TAJ száma valamint az oltási kiskönyve;
• szülő nevére kiállított személyi azonosító
és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
(szülő lakcímkártyája).
A beiratkozás a rendkívüli
helyzetre tekintettel a 7/2020.
(III.25) EMMI határozat és a 2011. évi
CXC Nkt. 8 § és 49 § alapján történik.

Minden gyermeket szeretettel várunk!

Tisztelt szülők! Ezúton tisztelettel tájékoztatjuk önöket, hogy a kialakult
járványügyi helyzetre tekintettel változott a 2020/2021. Nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás rendje!
Az emberi erőforrások minisztere
– a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre
figyelemmel – a 2020/2021. nevelési,
illetve tanévre történő óvodai, valamint
általános iskolai beiratkozásról szóló
7/2020. (III. 25) EMMI határozatában (a továbbiakban: EMMI határozat) a 2020/2021. nevelési évre történő
óvodai beiratkozások vonatkozásában
egyedi eljárási szabályokat határozott
meg az alábbiak szerint:
A kötelező felvételi körzettel nem
rendelkező óvodák felvételi eljárása:
A kötelező felvételi körzettel nem
rendelkező óvodák 2020. április 17-éig
fogadják a szülők beiratkozásra vonatkozó szándéknyilatkozatait – melyben a szülőknek meg kell jelölniük a
gyermek kötelező felvételt biztosító
óvodájának adatait is. (A Jászberény
Város Óvodai Intézményének óvodai
felvételi körzete Jászberény Város teljes
közigazgatási területe, melyen belül az
egyes tagintézmények külön óvodai felvételi körzethatárokkal rendelkeznek,
melyek elérhetőek a Jászberény Város
Óvodai Intézménye honlapján http://
jaszberenyiovik.hu/ az alábbi linken
keresztül közvetlenül: http://www.
jaszberenyiovik.hu/dokumentumok/
korzetek2020.pdf.
A szándéknyilatkozatokat elektronikus úton, telefonon vagy különösen
indokolt esetben személyesen tehetik
meg a szülők a kiválasztott óvoda felé.
A kötelező felvételi körzettel nem
rendelkező óvodák az óvodai beiratkozásokat április 2. és április 20. között
tartják meg a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra
különös figyelemmel. A szülők által
megadott szándéknyilatkozatok alapján elkészítik a beiratkozás időpontjára
vonatkozó beosztást, melyről az érintett szülőket haladéktalanul értesítik.
A kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvoda vezetője a gyermek óvodába történő felvételéről 2020. április
20-ig dönt, és erről írásban értesíti a
szülőket, valamint az érintett gyermek
kötelező felvételi lehetőségét biztosító
óvoda vezetőjét.

Jászberény Város közigazgatási
területén működő, kötelező felvételi
körzettel nem rendelkező óvodák és
elérhetőségeik:
• Maci Alapítványi Óvoda (5100 Jászberény, Gorjanc sétány 1.) e-mail
cím: titkarmaciovi@gmail.com; telefonszám: +36-30/592-59-73
• Jászberényi Református Gólya Óvoda (5100 Jászberény, Kossuth út 53.)
e-mail cím: golyaovoda@gmail.com;
telefonszám: 06-57/412-808, 0630/777-8270
• Jászberényi Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Középiskola Angyalkert
Óvoda Tagintézménye (5100 Jászberény, Jásztelki út 22.) e-mail cím:
angyalkertnet@gmail.com; telefonszám: 30/3581-923.
A kötelező felvételi körzettel rendelkező óvodák felvételi eljárása:
A kötelező felvételt biztosító óvoda
- a fenntartójától megkapott lista alapján - 2020. április 21-ig felveszi a felvételi körzetébe tartozó valamennyi olyan
gyermeket, akik vonatkozásában nem
érkezett hozzá jelzés arról, hogy másik
óvoda felvette volna őket. Ezekben az
esetekben a beiratkozáshoz szükséges
iratok bemutatására a gyermek első
óvodai nevelésének napján kerül majd
sor. A gyermek felvételét követően a
felvételről írásban értesítésre kerül valamennyi érintett szülő.
Jászberény Város közigazgatási területén működő, kötelező felvételi körzettel rendelkező óvoda:
Jászberény Város Óvodai Intézményei:
• Központi Óvoda (5100 Jászberény,
Bajcsy - Zs. u. 10.)
• Sün Sámuel Óvoda (5100 Jászberény,
Lajosmizse u. 1.)
• Fürkész Óvoda (5100 Jászberény,
Kossuth Lajos út 116.)
• Gézengúz Óvoda (5100 Jászberény,
Mártírok útja 5/A.)
• Szivárvány Óvoda (5100 Jászberény,
Szent István körút 18.)
• Zengő Óvoda (5100 Jászberény, Kiss
Ernő u. 12.)
• Hétszínvirág Óvoda (5152 Portelek,
Fő út 22.)
További tájékoztatás az ovintjb@pr.hu
e-mail címen, ill. a +36 20 4808410
telefonszámon kérhető.
Abban az esetben, ha a kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettségének teljesítését követően a szabad férő-

helyei alapján további felvételi kérelmeket
is teljesíteni tud, úgy a hozzá beérkezett,
nem a felvételi körzetben élő gyermekek
felvételére vonatkozó szülői szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan, a
veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra különös figyelemmel
beiratkozási beosztást készít és erről az
érintett szülőt haladéktalanul értesíti.
A kötelező felvételi körzettel rendelkező óvoda a felvételi körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan
legkésőbb 2020. április 30-áig döntést
hoz, melyről írásban értesíti az érintett
szülőket, valamint a gyermek kötelező
felvételét ellátó óvoda vezetőjét.
Azon gyermekek esetében, akik
2020. 09. 01. és 2021. 03. 31. között
töltik be 3. életévüket, lehetőséget biztosítunk az ovintjb@pr.hu, illetve +3620/480-8410 telefonszámon a felvételi
igényt jelezni.
Az Oktatási Hivatal tájékoztatása
alapján, a felvétellel kapcsolatos tudnivalókról az Oktatási Hivatal a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1c) bekezdése alapján értesítést
küld az érintett gyermekek lakcímére is
postai úton. A postai értesítések a kézbesítési időtől függően várhatóan 2020.
április 6-10. között fognak megérkezni.
Ezúton is tisztelettel szeretnénk az
érintettek szíves figyelmét felhívni arra,
hogy - a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 20. § (2) bekezdése alapján a napi négy órában óvodai
nevelésre kötelezett gyermek szülője - ha
gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő
tizenöt napon belül írásban értesíteni az
Oktatási Hivatalt. Bejelentési kötelezettségüket a www.oktatas.hu oldal Köznevelés menüpontjának Külföldre távozás
bejelentése pontjából, vagy a https://
www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_
tavozas_bejelentese linken elérhető elektronikus űrlap kitöltésével és az Oktatási
Hivatal részére postai úton történő beküldésével tudják teljesíteni.
Minden kedves szülőnek, gyermeknek sikeres és eredményes óvodáztatást
kívánunk a Polgármesteri Hivatal és az
óvodák nevében.
Baloghné dr. Seres Krisztina
jegyző

Köszöntés

„Szívünk szeret, ezt ne feledd,
A legtöbb mit adhatunk,
a családi szeretet.”
- Gyomortükrözés
- Vastagbéltükrözés
- Helicobacter P.
kilégzési teszt

Hornyák Jánosné
született: Kisnémet Rozália

Boldog
90. születésnapot
és hosszantartó
jó egészséget kívánnak:
Lányai, vejei, unokái és
családjaik, dédunokái.

A rendelés bizonytalan ideig
a járványügyi helyzet miatt szünetel.
Jászberény, Zirzen Janka u. 6.
Bejelentkezés telefonon: 06-30/322-1719
Weboldal: www.bilodent.hu

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

Dr. Martonos Éva

fogszakorvos

Dr. Krampek Márton

fogszakorvos

A rendelés bizonytalan ideig
a járványügyi helyzet miatt szünetel.
Bejelentkezés telefonon rendelési idő alatt.

Szabadidő

2020. április 2.

www.jku.hu
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Barangolás a világ virágoskertjében
Ebben a lehangoló bezártságban
Kónya György hobbi világutazó beszámolója segít egy kicsit elrepülni
képzeletben a kanapéról, hiszen a kispályás labdarúgó szakosztály vezetője
Amerika után Indonézia legeldugottabb vidékeit hódította meg hűséges
vándorcsapata társaságában.
Kazsimér Nóra
Ahogy Kónya György asszociál magukra, a papa és a gyerekek ez alkalommal
a festői Balin található Ubudon át a világ
legnépesebb szigeteként számon tartott
Jáváig barangolták be az érintetlenségét a
turizmus elképesztő fellendülése ellenére
is megőrző trópusi paradicsomot.
A kalandorok március 2-án indultak útnak, és ahogy azt már tőlük megszokhattuk, ezúttal is bőven kivették a
részüket a spontán izgalmakból. Kipróbálhatták, milyen milliomosnak lenni
– az indonéz rúpia ötvenszer gyengébb,
mint a forint – kóstoltak futurisztikus
gyümölcsöket és a cibetmacska ürülékéből készülő Kopi Luwakot, ami a világ
legdrágább kávéja, de hintáztak a monumentális rizsteraszok fölött és egy viszontagságos motortúra során véletlenül
elveszítették a papát, akit végül a helyi
törzsi közösség mentett meg.
Kónya György kiemelte, még Amerikában ötven évvel előrébb járt a technológia, most majdhogynem száz esztendőt
ugrottak vissza a történelemben, miközben elmerültek Délkelet-Ázsia gazdag
kincses ládikájában, vagy ahogy ő nevezte, a világ legnagyobb virágoskertjében.
Miután Denpasar városában landol-

tak, az istenek szigeteként emlegetett Balin elsőként Ubud települést, a makákók
Mekkáját vették célba. A Monkey Forest erdőrész szemtelen majmait hindu szentélyekkel és vallási szobrokkal
tarkított mesebeli ősfás környezetben
figyelhették meg. A kézbe szokott állatokkal azonban vigyázni kellett, hiszen
az unalmas banánbeszerzést értékes holmik, mobiltelefonok, napszemüvegek,
kisebb táskák vételezésével egészítették
ki. A helyiek fontos természetvédelmi
központként tekintenek a közel ezer
szabadon kószáló majom otthonaként
elhíresült erdőre, ahol mint megtudhat-

lesleg kulturális ikon is.
A tengerparton fehér öltözékben
hömpölygő tömegek iránti érdeklődésemre Kónya György elmondta, vallási
megfontolásból viselnek az ottaniak
ilyen világos ruhadarabokat. Indonézia
fő vallása egyébként az iszlám, de mielőtt az a maláj szigetvilágba érkezett volna, a térségben az indiai vallási filozófiák, a hinduizmus és a buddhizmus tanai
voltak elterjedtek a lakosok körében, így
hiedelmeiket főként a hindu hagyományok és gondolatiság uralja.
A magyarul Szárazföld a tengeren
nevű úszótemplom látképénél talán

tuk, majdnem 200 különböző fafajta él.
A képsorozatot böngészve a Tanah
Loton található szentély is előkerült,
amely a leggyakrabban köszön vissza
a Bali képeslapokról. A lélegzetelállító
tengeri környezet mellett a zarándokhelynek minősülő kegyhely tulajdonképpen egy úszó templom és nem mel-

csak a Tegallalang rizsteraszok egyedülálló, színpompás lépcsői nyújtottak
varázslatosabb látványt. A völgyben elterülő lejtőkön feltáruló drámai látkép
a kalandorokat is megihlette, a bátrabbak közülük óriáshintákon lendültek a
hegyvidék magaslataira mesterségesen
kialakított ültetvények fölé.

Ötven éve történt neves események

1970-ben az összes magyar sajtóorgánum vezető gazdasági hírként közölte,
hogy a Jászberényi Hűtőgépgyár egy
világszabadalom alapján új típusú hűtőszekrénycsaládot kezdett el gyártani.
Az alcímben kiemelten megjelölték,
hogy a hűtőaggregátra 5 éves garanciát
vállalnak a gyártók.
Metykó Béla

Gorjanc Ignác vezérigazgató és Hans
Stierlin, a Sibir-cég társtulajdonosa Jászberényben tájékoztatta az újságírókat a
két vállalat között kötött licencvásárlási és
műszaki együttműködési szerződésről. A
LEHEL megvásárolta a svájci SIBIR-cég
világszabadalmát. A Hűtőgépgyár a svájci céggel további műszaki segítségnyújtási szerződést is kötött. A korabeli sajtó
jogosan fogalmazott így: „Ez a licensz
szerződés és gyártási know-how jelentős
fordulatot hozott a Jászberényi Hűtőgépgyár gazdasági életében”. Ennek a legsikeresebb terméke a 60 literes abszorpciós
hűtőszekrény volt.
De ki is volt Hans Stierlin? Egy kiváló svájci mérnök, egy feltaláló és egy
sikeres vállalkozó.
Stierlin az abszorpciós hűtőgép fejlesztésében számos jelentős szabadalom
megalkotója volt, a svájci SIBIR cégnek
volt társtulajdonosa és évtizedekig a vezetője. 1944-ben alapította a hűtőszekrénygyártó céget – Sibir Kühlapparate GmbH
néven – amelynek 1985-ig elsőszámú
vezetője volt. A cég gyártóbázisa a svájci
Schlierenben volt. Az 1970-es években
sok hűtőgépgyári mérnök töltött egy-egy
évet Svájcban, hogy elsajátítsák az ottani
gyártási kultúrát, az abszorpciós hűtés
technológiájának minden titkát. A Lehel
Hűtőgépgyár és jogutód vállalata - a „Lehelesek” – a magyarok nagy barátjaként
őszinte segítőjeként tisztelik emlékét.

1970-ben a történt egy másik fontos
esemény is, a Hűtőgépgyár önálló exportjogot kapott! Ez addig szigorú állami
monopólium volt, de a vállalat nagytekintélyű vezetőjének lobbizása meghozta
az eredményt. Első lépcsőben az állam az
engedélyt csak az alumíniumtermékek
kivitelére adta meg. Ettől az évtől kezdve a gyár LEHELEX nevű exportirodája
intézte az akkori szóhasználat szerint a
tőkés exportot. „A jó üzlet alapja a jó áru
és a jó eladó.” Ez volt az induló exportcég
legfontosabb kereskedelmi elve.
Idén 50 éves a Pelyhes-parti városrész
is. Egész pontosan 1968-ban a következőket írta a Szolnok Megyei Néplap.
„Pelyhes-part 42 holdas terület. A
Zagyva folyó osztja két részre. Jászberény
központjától alig másfél kilométerre van.
Kis parcellákon többszáz magántulajdonos termelt ott zöldséget, krumplit, paradicsomot és káposztát.” Nem véletlenül
hívták ezt a területet „Káposztás-kertnek”. „Amikor elkészült Jászberény város
általános rendezési terve, már megszabták ennek a területnek a jövőjét is. Egy
új városrészt építenek ott.” Végül 328

társas lakás épült kétszobás, egyszobás és
két félszobás kivitelben. A lakások alapterülete 58, illetve 63 négyzetméter volt.
A tulajdonosok átlagosan 160-180 ezer
forintot fizettek a lakásokért. 1970-ben
46 hűtőgépgyári család is lakáshoz (öröklakáshoz!) jutott.
De ha a félévszázados évfordulóknál
járunk, azért ne felejtsük el, Jászboldogházán radiátor gyáregységet létesített a
Hűtőgépgyár. 1970. november 5-én indult el a termelés. Évente közel 400 ezer
négyzetméter fűtőfelületű alumíniumradiátor gyártására építették ki az üzem kapacitását. Talán sokan emlékeznek még a
hetvenes és nyolcvanas évek nagy lakásépítési programjaira, a „RADAL” néven
futó alumínium radiátor igen kurrens
termék volt. Folyamatosan bővíteni kellett a gyári kapacitást. A korszak vezető
sajtóorgánuma a politikai hírek között
foglalkozott azzal, hogy miért nincs elegendő radiátor a piacon. A gyárvezetésnek az üzem kapacitását tíz év alatt meg
kellett háromszoroznia. De hol van már a
tavalyi hó, hol van a radiátor gyár? De ez
már egy egész más történet.

Természetesen a kulináris élvezeteknek is hódoltak, és mint azt tapasztalták,
Indonéziában kétféle ételt fogyasztanak
szívesen az emberek: mindent, ami él és
mozog, és mindent, ami nem. A megörökített ínyenctálakon kókusz, rákszirom,
nasi goreng helyi specialitás, babi guling,
vagyis nyárson sült töltött malac illetve
főként tészta és rizsalapú étkek kaptak
helyet gusztusos kompozíciókban.
A rizs termesztése időszámításunk
előtti 8. századig nyúlik vissza a térségben, és a pikáns fogások mellett bort
és pálinkát is főznek belőle a lakosok,
akik közel 40%-nak a mezőgazdaság ad
munkát. Az országban az európai ember
számára kuriózumnak számító trópusi
gyümölcsökön túl virágzik a kukorica, a
cukornád, a dohány és a kávétermelés is.
Utóbbi fajtából a luwak, vagy civet
néven ismert ”macska” egyedülálló luxuskészítményét is magukhoz vették az
utazók, akik előszeretettel kóstolták a
valójában mosómedve állatfaj emésztőrendszerén át tökéletesített koffeinbombát. A hasznos kis bundás mit sem sejtve
csemegézi a kávécserjéket, majd némi
emésztést követően bab-vonat formájában távozik belőle a megpucolt, héjas
termés, amit aztán pörköléssel tökéletesítenek. A feldolgozás minden szakasza
puszta kézzel történik, ezért is olyan
költséges a Kopi Luwak kávé.
Ubud után az egyik legelmaradottabb terület, Lombok, majd Gili szigetcsoportja következett, mint tervezett úti
cél. Lombok látképét a Rindzsani hegy,
pontosabban vulkán határozza meg,
amely a második legmagasabb aktív tűzhányó Indonéziában. A sziget nagy részét

egyébként erdőség borítja, de az alacsonyabb területeken itt is földet művelnek,
állatot tenyésztenek. A fotók rákvadászatról, korallzátony felfedezésről – ami
több mint hatezer tengeri állatfajnak ad
otthont -, ízletes halvacsoráról és nyüzsgő
piaci életről meséltek.
Lombok szigetétől alig néhány kilométerre fekszik a Gili szigetcsoport,
mely viszonylag még felderítetlen az
utazók körében, pedig fehér homokos,
meseszép tengerpartja erősen hajaz az
Indiai- Óceán közismert turistaparadicsomára, Maldívra. Kónya Györgynek mégis egy félelmetes élményt sikerült megtapasztalnia ezen a trópusi
álomdesztináción, ugyanis egy éjjeli túrán elkallódott vándorcsapatától, majd
egy helyi törzsközösségbe keveredve élt
át hajmeresztő, emlékezetes perceket.
A szerencsés egymásra találás után a
csapat együtt folytatta tovább kalandozásait a Jáva szigeten, mely a Föld legnépesebb szigete, és a világ legsűrűbben
lakott területeinek egyike is. Mint az kiderült, Jáván koncentrálódik Indonézia
lakosságának több mint a fele. A sziget
szinte teljes mértékben vulkanikus jellegű, összesen 38 működő, illetve inaktív
vulkáni kúp gazdagítja a földrengésekkel gyakran sújtott tájat.
A világutazó kiscsapat a járvány terjedése miatt hamarabb, háromhétnyi
délkelet-ázsiai kalandozás után kényszerült haza, de tartalmas kirándulásuk emlékei talán még ennél is tovább
nyújtanak majd vigaszt számukra – és
most egy kicsit számunkra is - ebben a
viszontagságos, négy fal között töltött
időben.

Elhalasztják a jánoshidai
világtalálkozót
A Jánoshida Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete, mint házigazda
és a társrendező Jászok Egyesülete
ezúton tájékoztatja a Jászságban élő
és az onnan elszármazott jászokat,
s minden érdeklődőt, hogy a koronavírus okozta veszélyhelyzetre való
tekintettel nem rendezi meg az idei,
immár 26. Jász Világtalálkozót.
Eszes Béla, Jánoshida polgármestere
és dr. Dobos László, a Jászok Egyesületének elnöke közös közleményükben arról

tájékoztattak, hogy döntésükről kikérték
a térség országgyűlési képviselőjének és
polgármestereinek a véleményét, akik
egyetértésükről biztosították a szervezőket.
Jövőre, 2021 nyarán Jánoshida szeretettel
vár mindenkit a jászok legnagyobb ünnepére, melynek részleteiről a veszélyhelyzet
feloldása után adnak majd tájékoztatást.
Tisztelettel kérik felelős döntésük
elfogadását! Most az a legfontosabb,
hogy egymásra és önmagunkra figyelve
megtartsuk egészségünket a Jászságban
és hazánk egész területén.

Kulturális hírek a Jászkerülettől
A közönség a városi
könyvtárat választotta

A MOL Alapítvány Helyi Érték
program pályázati szavazása a múlt héten lezárult, és örömmel jelentjük, hogy
a szavazatok alapján a 39. körzetet a Városi Könyvtárért Alapítvány (Jászberény)
megnyerte! Köszönjük, ha szavazatával
segítette a könyvtár leendő fejlesztését!
***

Jegyek visszaváltása

Amennyiben ön online elővételben
vásárolt jegyet a Jászkerület Nonprofit Kft. által meghirdetett – az ismert
okokból a közelmúltban elmaradó vagy
halasztott –, rendezvényekre, és szeretné igényelni a visszautalást, kérjük írjon
e-mailt a lovaszne.andi@jaszkerulet.hu
címre! Az e-mailben szerepeljen az online
vásárlás során használt név, e-mail cím,
esemény címe, időpontja, vásárolt jegyek
darabszáma és összértéke, valamint a vis�szautaláshoz szükséges számlaszám. Csak
a fenti e-mail címre írt igényeket tudjuk
teljesíteni legkésőbb április 15-ig!

Kultúrtippek otthonra
Hangoskönyvek és komolyzene a
Rádióarchívumból. Az MTVA Archívuma több száz hangoskönyvet és komolyzenei művet tett online szabadon
elérhetővé kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A választékban kötelező és ajánlott olvasmányok, rádiójátékok, mesék,
komolyzenei művek egyaránt megtalálhatók. Böngésszen az archívumban!
Március 29-én volt 115 éve, hogy
megszületett Rejtő Jenő, magyar író,
kabaré- és színpadi szerző, forgatókönyvíró, a magyar szórakoztató irodalom népszerű képviselője és megújítója. Művei ingyenesen elérhetővé,
letölthetővé váltak a Magyar Elektronikus Könyvtár oldalán.
***

További programajánlók

A jászberényi rendezvényeket, kulturális életet érintő hírekkel kapcsolatos friss információk:
https://www.facebook.com/
jaszberenyiprogramok/
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Bárányfelhőket terelget a tavaszi szél
Csütörtökön
csapadékmentes,
derült, ugyanakkor szeles időre van
kilátás. Hajnalban még fagyni fog, de
szép lassan melegszik a hőmérséklet,
napközben 9-14 fok várható. Pénteken közepesen felhős lesz az ég és hidegfront is érkezik feltámadó széllel.
Szombatra csak néhány fokot csökken
a hőmérséklet, de felhős, szeles idő
ígérkezik 14 fokos nappali hőmérséklettel. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk és egészen szerdáig élvezhetjük
a derült, tavaszi időjárást.

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
Tájékoztató
április 8. szerda
április 2. csütörtök
Thököly Gyógyszertár
Szentháromság Patika
központi
Jb., Thököly u. 14.
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635
Tel: 405-667
ügyeletről
április 3. péntek
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

április 9. csütörtök
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

április 4. szombat
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

április 10. péntek
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

április 5. vasárnap
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

április 11. szombat
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

április 6. hétfő
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

április 12. vasárnap
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

április 7. kedd
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

április 13. hétfő
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

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!
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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
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A sport nem áll meg
 folytatás az 1. oldalról
Az Y Házat március
közepén zárták be, tekintettel a járvány miatt
kihirdetett veszélyhelyzetre. Az „Y”-ban már
ezt megelőzően is nagyon
komolyan vették az egészségügyi fenyegetettséget,
így például a versenyzők
és a szülők véleményét is
meghallgatva, Agócs Tibor szakmai vezető még
februárban lemondta a
grúziai EB részvételt. Nehéz volt a döntés, hiszen Kerekes Réka
és Móczó Milán első éves felnőttekként,
a Magyar Bajnokság ezüstérmeseiként,
ebben a nemzetközi mezőnyben most
elsőször mutatkozhattak volna be „hivatalosan” is, ráadásul úgy, hogy esélyesek
is voltak a dobogóra. Ennek ellenére belátták, hogy a Tbilisziben megrendezett
kontinensviadal túl nagy kockázatot jelentene számukra. „Nem elsősorban
attól félünk, hogy a betegséget elkapjuk, hanem egy utazás kapcsán nem
szeretnénk hirtelen karanténba kerülni
vagy bármilyen bizonytalan helyzetbe
keveredni. Számunkra mindig is a versenyző a legfontosabb, ők állnak a középpontban. A felkészülésüket profes�szionális módszerekkel és körülmények
között biztosítjuk, ugyanakkor rendkívüli módon szeretnénk rájuk vigyázni,
és ez a szándék felülír minden mást.
Új célokat, új motivációs helyzeteket
teremtünk versenyzőink számára, az Y
dolgozik tovább” – magyarázta még februárban Agócs Tibor a döntést.
Az idő később igazolta is ezt a döntést, hiszen március közepén az EKO
(Európai Karate Szövetség) elnöke közleményt adott ki arról, hogy elhalasztják az
EB-t. Ezek után természetesen a magyar
válogatott csapat is lemondta a grúziai repülőjegyeket, hasonlóan, mint tették azt
három héttel korábban nagyon bölcsen
az Y Akadémia versenyzői.
A vírus elterjedése sajnos megakadályozta a bizonyításban azt a nyolc ifjú
Yakuzát is, akik február 9-én Nyíradonyban taroltak az idei tanév Kyokushin
Karate Diákolimpia Kelet-magyarországi elődöntőjében. Az Y Ház ifi és junior
korú karatékái, akik tatamira léptek azon
a selejtezőn, valamennyien továbbjutottak az országos döntőbe. Az Y-os fiatalok szinte kivétel nélkül ipponokat és
wazarikat szereztek, szó szerint leütötték
és lerúgták ellenfeleiket és több súlycsoportban is abszolút fölényt nyújtva
jutottak tovább a március 14-re meghirdetett debreceni országos fináléba. Móczó
Márk, Csibra Barnabás, Treba-Kovács Botond, Kiss László Mátyás első helyet szereztek, Bagyinszki Máté, Kun István, Kiss
Milán Rokkó pedig ezüstérmesek lettek.
A sportesemények későbbi elhalasztása
miatt azonban az országos döntőben már
nem tudtak bizonyítani.
Szerencsére egy héttel korábban
még volt arra lehetőség, hogy az „Y”os csapat egy része megmutassa az országnak, hogy Jászberényben a legjobb

edzésmódszerrel készülnek a karate
versenyekre. Március 8-án Szentesen,
a kyoksuhin karate egy másik szabályrendszerben meghirdetett diákolimpiáján gyermek és serdülőkorú versenyzőivel nevezett a Yakuzák SE/Y Akadémia.
Az országos Knock down Karate Diákolimpiáról 320 versenyző közül összesen
16 éremmel tért haza a jászberényi egyesület, kiérdemelve a legtöbb versenyzőt
felvonultató klubnak járó elismerést is.
A knock down szabályrendszerre
legjellemzőbb, hogy az egészen fiatal
karatékák is a felnőttekhez hasonló szabályok szerint mérkőznek meg egymással, csak a védőfelszerelésekben és a fejrúgások erejében, kivitelezésében van
különbség. Azok a klubok és edzők, akik
fontosnak tartják, hogy a gyerekek és
az ifik is lehetőleg valós küzdelmekben
edződjenek életkori sajátosságaik és felkészültségük arányában, a japán minta
alapján a knock down rendszerű versenyeztetést preferálják. Így több esélyt
látnak arra, hogy később felnőtt korban
is jobban megállják helyüket a magyar
versenyzők a nemzetközi viadalokon is.
A jászberényi Yakuzák is azért neveztek – most először – ilyen jellegű viadalra, mert sensei Agócs Tibor is fontosnak
tartja az életszerű, keményebb küzdelmeket gyermekkorban is. Ráadásul ez a
viadal arra is lehetőséget adott az Y Háznak, hogy teljesen kezdő versenyzők is
próbára tegyék magukat.
A kőkemény főpróba március első
hétvégéjén jól sikerült, hiszen a jászberényiek nem csak a legtöbb versenyzővel érkeztek Szentesre, de eredmények
tekintetében is a legsikeresebbek közé
kerültek. Treba-Kovács Jázmin és Danka
Hunor (kata), valamint Notheisz Janka,
Treba-Kovács Jázmin, Danka Hunor és
Juhász Zoltán (kumite) révén az Y-os csapat 6 aranyérmet szerzett. A berényiek 4
ezüstöt is begyűjtöttek Baráth Zille Veronika (kata és kumite egyaránt), Notheisz
Janka (kata) és Palásti Krisztiánnak
(kumite) köszönhetően. Palásti Krisztiánnak formagyakorlatban is sikerült dobogót szereznie (3. hely), s további négy
Yakuza (Bagó Balázs, Mizsei Boglárka,
Tugyi Eszter, Csizmadia Viktor) küzdelemben lett bronzérmes.
A sok kiváló fiatal versenyző a kényszerleállás miatt most ugyanúgy kénytelen kihagyni a közös edzéseket az Y
Házban, mint mindenki más. Ennek
ellenére mesterük otthoni edzésekre biztatja őket és videó felvételekkel, interne-

Fogorvosi alapellátás

A jászberényi lakosok fogorvosi alapellátását területi ellátási kötelezettséggel végző fogorvosok a 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.

• 2020. április 2., 8., 11., Dr. Balogh
Marianna telefon: (57) 889-239 rendelő: Jászberény, Jákóhalmi út 11.,
• 2020. április 3., 9., Dr. Krampek Márton telefon: (57) 655-506 rendelő: Jászberény, Zirzen Janka u. 6. fsz. 1.
• 2020. április 4., 6., Dr. Martonos Éva
telefon: (57) 412-058 rendelő: Jászberény, Zirzen Janka u. 6. fsz. 1.
• 2020. április 7., Dr. Nagy Nóra telefon: (20) 937-3070 rendelő: Jászberény,
Sportpálya u. 1.

ten keresztül különböző gyakorlatokat
is tanít számukra. Hamarosan működni
kezd az Y-os tagságon belül a Microsoft
Teams csapatmunka-központ alkalmazás is. Ezzel a rendszerrel napokon belül
100-an fognak elméleti képzésben részesülni, amely képzéshez jelenleg is készül a
tematika. Az alkalmazás így mindaddig,
amíg tart a kényszerszünet a csoportos
edzések terén, az otthoni edzésmunkát
és a test karbantartását fogja segíteni a
csapaton belül – egyfajta távoktatásként.
Amikor pedig véget ér a „kényszerszünet”, mind a karatésok, mind pedig a
funkcionális edzésre járók csoportja egy
megújult edzőterembe léphet be. A leállás alatt ugyanis megvalósul egy jelentős
mértékű karbantartás is.
Az Y Ház március közepén történt
kényszerű bezárása után a klímák fertőtlenítésével és tisztításával felújítási munkák kezdődtek, valamint egy klíma áthelyezése is megtörtént. A tisztasági festést
is előbbre hozták a kora nyárra tervezett
időpontról, s ha ez befejeződik, a frissen átfestett falakra új sporteszköz tartó
konzolok is felkerülnek. Az udvaron, a
street workout pályán is ideális körülmények között folytatódhatnak majd az
edzések, hiszen a pálya takarítása mellett
arra is jutott idő és figyelem, hogy annak
bizonyos elemeit újra fessék. Az Y Ház
egy félmillió forintot meghaladó beruházás révén új sportszerekkel is gazdagodott a leállás óta eltelt napokban. Közel
700 ezer forintos összköltségből nemcsak új futópad, hanem funkcionális
eszközök és egy saját készítésű sportszer
is készült az Y Akadémia műhelyébenköszönhetően a támogatóknak.

Gyermekorvosi
alapellátás
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.

