Húsvéti gondolatok és szokások

A járvány hatásai a gazdaságra

Keresztény felekezetek képviselőinek
gondolatairól, valamint az ünnephez fűződő
szokásokról olvashatnak összeállításunkban.
Írások a 4. oldalon

Dr. Rédei Istvánt, a Jászsági Menedzser
Klub Egyesület elnökét és Szaszkó Sándor
gazdát kérdeztük a válsághelyzetről.
Interjúk a 3. oldalon
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Új folyam 9. év 15. szám (XXXII./15.)

Szükséges
a költségvetés
átütemezése

2020. április 9.

Oktatás járványhelyzetben
A tantermen kívüli tanítás
tapasztalatait osztották meg
lapunkkal oktatási intézményvezetők.
Interjúk az 5. oldalon

Újság
Jászberény város lapja

Szívünkbe zárt Város Napja

A kormány a járvány elleni védekezéshez az önkormányzatok anyagi
támogatását is kéri, melyet a gépjárműadóból befolyt bevételek átutalásában kívánja megvalósítani. Erről
kérdeztük Budai Lóránt polgármestert hétfő délelőtt.

A szolnoki Damjanich János Múzeum és a Jász Múzeum régészei a tavaszi időjárás beköszöntével folytatják a
jászberényi elkerülő út harmadik, befejező ütemének feltárását. A Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. és a Várkapitányság Nonprofit Zrt. megbízásából kutató archeológusok a munka
során a középső kőkortól egészen az
Árpád-korig találtak lelőhelyeket.

kárpáti
Budai Lóránt polgármester lapunk
kérdésére elmondta, hogy a gépjárműadóból származó bevétel Jászberényben
több mint 140 millió forint. Amennyiben ezt az összeget a kormány részére
át kell utalni, az eddigieknél is jóval
nehezebb helyzetbe kerül a város. A
költségvetés újragondolása ettől függetlenül is napirenden van. „Az már
látszik, hogy az előrevetítések szerint is
jóval több adóbevétel fog kiesni, mint
amit előre terveztünk. Nehéz választ
találni arra a kérdésre, hogy a kevesebb
adóbevételből, a növekvő járványügyi
kiadások mellett a kormány kérésének
teljesítésére honnan tudunk forrást
találni, miből vonjunk el még többet.
Délután tartunk egy megbeszélést ezzel
kapcsolatban, próbáljuk megrajzolni az
átcsoportosítás körvonalait” – fogalmazott a városvezető.

Munkában
az önkéntesek
A koronavírus-járvány miatt kialakult
helyzetben több önkéntes csoport is
szerveződött Jászberényben. Az önkormányzat március közepén meghirdette
az önkéntestoborzó akcióját és elkezdte felmérni az igényeket. A munkafolyamat jelenlegi helyzetéről kérdeztük
Budai Lóránt polgármestert.
kárpáti
A polgármester kifejtette, hogy a Jászkürt Újságban is meghirdetett onkentes@
jaszbereny.hu email címre hétfőig már
több mint ötven személy jelentkezett, akik
szeretnék a munkájukat a járványügyi védekezésben felajánlani. A Hivatal a segítők
részére névre szóló, Budai Lóránt aláírásával ellátott igazolványt készített az ellátottak bizalmának erősítése érdekében.
A munka több vonalon folyik. Vannak, akik felveszik a kapcsolatot a szociális otthonnal és ott segítenek, de arra is
van már példa, hogy összefogott néhány
önkéntes és saját erőből állítottak össze
segélycsomagokat, amelyeket az ajánlott
címekre elszállítanak. A csomagokban
jellemzően tisztítószer, maszk, tartós
élelmiszerek vannak. A csomagokat saját
költségen állították össze az önkéntesek.
A programot a szociális otthon és a
családsegítő központ koordinálja. A címlistát a fent említett szervezetek mellett a
„Helyet!” Alapítvány és a Vöröskereszt,
valamint az önkormányzat állítja össze.
folytatás a 2. oldalon 

Régészeti
eredmények
az elkerülőn

Kazsimér Nóra

171 évvel ezelőtt április 3-án, Jászberény az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc egyik legfontosabb
állomása volt.
Kárpáti Márta
1849. április 3-án városunkban tanácskozott Görgey Artúr vezetésével a
haditanács. A haditanács megbeszélésén
részt vett Klapka György, Aulich Lajos,
Damjanich János, Leiningen Károly hadvezérek és Jozef Wysocki, a lengyel légió
főparancsnoka, valamint Kossuth Lajos
kormányzó. A nap folyamán a városba
érkezett a szabadságharc hadseregének III.
hadteste, valamint az I. hadtest nagyobbik
része. Másnap Jászberényből indították
útjára azt a 23 000 magyar honvédet, akik
Tápióbicskén harcba szálltak a szabadsá-

gért. Évről évre ezeket a történelmi mozzanatokat idézzük fel a Város Napján, és
az ünnephez kapcsolódva kitüntetésekkel
jutalmazzuk a Jászberény közösségért kiemelkedően teljesítő polgártársainkat.
Sajnos idei ünnepünkbe beleszólt a
világjárvány, így csupán otthonunkban
hajtottunk főt eleink nagysága előtt. A
zárt ajtók mögött, csendesen, szívünkben
ünnepeltünk Jászberény napján. A város
ugyanakkor nem feledkezett el a közösségünkért legtöbbet dolgozó lakóiról, így
őket az előző évekhez hasonlóan jutalomban részesíti. A kitüntetés-átadó ceremóniára egy későbbi időpontban kerül majd sor,
de a jutalmazottak névsorát az alábbiakban
közöljük és a város közösségének nevében
ezúton gratulálunk kitüntetettjeinknek!
Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 12-i zárt

ülésén a Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által alapított
Jászberény Város Rendészeti díj adományozásáról döntött, melyet Hudra József
címzetes tűzoltó zászlós részére ítélt meg.
Továbbá Jászberény Város Rendészeti díját a testület Fazekas-Füzesi Nóra
rendőr őrnagy részére is megítélte.
Jászberény Város Szent Klára szociális munka díj adományozásáról is döntöttek, melyet Misovics Éva vezető ápoló
részére, illetve, Heringei Mária szakápoló részére ítélt meg a testület.
Jászberény Város Gerevich Aladár
sport díj adományozásáról döntött a
képviselő-testület, melyet Soós László,
a JSE ITF Taekwon-do Szakosztály vezetője részére és Ugrin György főiskolai
adjunktus részére ítélték oda.
folytatás a 6. oldalon 

Virágvasárnaptól Húsvétvasárnapig
Virágvasárnap elkezdődik az emberiség történelmének legizgalmasabb
hete. Jézus bevonul Jeruzsálembe és
kezdetét veszi a passió, a szenvedéstörténet.
Azonban ez egy olyan szenvedés,
amely nem értelmetlen. Olyan szenvedés, amely örömre fordul. Virágvasárnaptól egyedül állok az oltárnál és
hiányozni fognak a hívek. Azonban
lélekben mindenki együtt ünnepelhet,
hiszen Isten mindenütt jelen van. Ha
van egy szál barkaágunk vagy egy szál
virágunk, tegyük ki az asztalra, mellette
égjen egy gyertya és köszöntsük azzal a
kezdődő nagyhetet, akár e cikk megjelenése után, hogy elolvassuk valamelyik
evangéliumból Jézus szenvedését és kereszthalálát. Ezzel lélekben mi is Jeruzsálemben leszünk, és nem állhatja utunkat
senki és semmi.
Nagycsütörtökön elkezdődik az
utolsó vacsora, ahogy a teológusok egy
része mondja, az első szentmise. Ezen az
estén a vér két formában jelenik meg:
ott van a kehelyben Krisztus vére, a bor
színe alatt, valamint a vérrel verejtékezés éjszakáján a valódi vér hullik. A vér
a szenvedés, de vele együtt az élet jelké-

pe is. Ezen az éjszakán már nem a karácsonyi boldog édes kisded, hanem a
szenvedő ember, a fájdalmak férfija lép
elő, azért, hogy megértesse velünk: szenvedés nélkül nincs feltámadás.
Nagypénteken a kereszthalál szörnyű látomása jelenik meg előttünk. Az
esztendő legszomorúbb mégis legerősebb napja. Hiszen itt valóban színt kell
vallani, akarunk-e keresztények lenni,
akarunk-e Krisztussal együtt szenvedni. Szenvedni így is-úgyis kell, kérdés,

értelmesen akarunk-e, vajon úgy akarunk-e keresztet hordozni, hogy tudjuk,
ezt nem egyedül, hanem Krisztussal kell
megtenni.
Nagyszombat a csend, a sírban pihenés ideje. A papi imádság ilyenkor egy
régi szöveggel kezdődik, amely megállapítja, hogy nagy csend és néma hallgatás
van ezen a napon a Földön. De tudjuk,
hogy idén a csend, a hallgatás és a félelem nem egy napig tart.
folytatás a 4. oldalon 

A téli időjárás okán félbe maradt
munkálatokat idén márciusban kezdték újra a régészek öt lelőhelyen, ahol
két szolnoki és egy helyi régészcsapat
végez kutatói tevékenységet. A lelőhelyek közül a jászberényiek már befejezték és átadták az egyik területet, az
úgynevezett Nyavajka partot, mivel az
nem bizonyult sűrű objektumhálózatú helyszínnek. A szolnokiak számára
még tovább tart a munka, rendkívül
leletgazdag területen kell – van, amelyik 3,3 hektár – feltárást végezniük.
A 2019-es próbafeltárást követő
teljes felületű kutatásokról Gulyás András, a Jász Múzeum régésze – egyben a
helyi kutatócsoport vezetője – tájékoztatta lapunkat, aki informatív idegenvezetéssel kalauzolt végig bennünket a
körülbelül négy kilométeres elkerülő
úti nyomvonalon.
Mint azt megtudhattuk, a nyomvonal középső kőkori, középső újkőkori,
római császárkori, továbbá bronzkori,
valamint Árpád-kori leletek emlékét őrzi.
folytatás a 6. oldalon 

Népművészet a
világhálón is
A Jászsági Népművészeti Egyesület
Identitáserősítés a népművészet eszközeivel című pályázata az utolsó
szakaszába lépett. A már megvalósult és a járvány miatt kissé módosított koncepcióban a közeljövőben
realizálódó programelemekről GálDobos Beáta programkoordinátor
számolt be lapunknak.
k. m.
A négymillió forint vissza nem térítendő, közösségépítést célzó pályázatból
megvalósuló program hivatalosan egy év
intervallumot ölel fel. 2019 augusztusában a Csángó Fesztivál műsorába építve
mutatkozott be a pályázati anyag első eleme. Ekkor a fesztivál eszmeiségébe belesimulva úgynevezett nyitott műhelyeket
állítottak fel az érdeklődő közönség számára. Öt helyszínen volt lehetőség belekóstolni a népi iparművészet rejtelmeibe.
A népszerű alkalmakon a fazekasság, kovácsmesterség, kosárfonás, viseletkészítés,
csuhéj és gyékénytárgykészítő mesterségekbe lehetett betekintést nyerni.
folytatás a 5. oldalon 

2. oldal

Önkormányzat

www.jku.hu

Működésbe lépett a Krízis csoport
Válaszul a kialakult járványhelyzet
miatt felmerülő nehézségekre, civil
kezdeményezésre alakult meg a Krízis
csoport - Jászberény, melyen keresztül
helyi polgárok, képviselők és szimpatizánsok segítik önkéntes alapon az erre
rászorulókat.
kazsimér
Mint ahogy arról már beszámoltunk,
Magyar Anita és Sárközy Csabáné Béres
Krisztina megkeresésére körvonalazódott
Tamás Zoltán Fidesz-frakcióvezetőben a
csoport hivatalos létrejötte. A járványhelyzet folyamatosan új kihívások elé
állít mindenkit, kiváltképp azokat, akik
a veszélyeztetettek táborába tartoznak,
ezért a csoport politikától függetlenül,
feladatorientáltan igyekszik támogatást
biztosítani az időseknek, a krónikus betegségben szenvedőknek és a hátrányos
helyzetben élőknek.
Az önkéntes közösség az élelmiszer
bevásárlásban, a gyógyszerek kiváltásában,

csekkek befizetésében és egyéb felmerülő
problémák megoldásában nyújt segítő kezet. Az élelmiszer kiszállítás már hetekkel
korábban megkezdődött, több helyszínre
szállítottak csomagokat Sárközy Csabáné
Béres Krisztina felajánlása jóvoltából.
Ezt követte a többször használatos
szájmaszkok varrása, intézményekhez
eljuttatása. Az önkéntes varrónők által
készített mosható, fertőtleníthető, többször használatos szájmaszkokból a Szent
Erzsébet Kórháznak, a Mentőállomásnak
és a Polgármesteri Hivatalnak juttattak el
100-85-100 db-ot, mely adományozást a
továbbiakban is folytatni szeretnék – még
1000 db készítését tervezik.
Tamás Zoltán elmondta, szórólapozás és – a körzeti képviselők, körzetfelelősök ismeretségét bevetve – telefon
megkeresés útján veszik fel a kapcsolatot
a főként 65 év feletti lakosokkal, akik hálásan fogadják a felajánlásokat.
„Mindig hangsúlyozzuk, nem az
önkormányzat által szervezett önkéntesek ellen alakultunk. Saját magunk el-

gondolásából indultunk neki, mert jót
szeretnénk tenni, nem versenyezni. A
Polgármesteri Hivatal önkéntesei az önkormányzat kötelező feladataiban segédkeznek, mi pedig másként csináljuk, de
semmiképp sem akarjuk ráerőltetni magunkat senkire, a bizalomra építünk. A
központi számon (06-70/238-1262), ha
kell, el tudnak érni bennünket. Sok embernek telefonáltunk már, de még senki
nem volt elutasító.”
A közösségben eddig tizenketten,
Balog Donát, Szatmári Anikó, Bódis Béla,
Dobó Erzsébet, Hering Tamás, Kis-Némethné Király Éva, Nagy Béla, Magyar
Anita, Sárközy Csabáné Béres Krisztina,
Tamás Zoltán, Mészáros Márta, Mészáros
Máté, Vidovics Kálmán és Kátai Zoltán
tevékenykednek, de várják a további jelentkezőket, fiatalokat főként. A Krízis
csoport soron következő kezdeményezése
egy tablet beszerzése lesz az Ápolási osztály részére, hogy a látogatási tilalom alatt
videó üzenetben tudják tartani a családtagok egymással a kapcsolatot.

Munkában az önkéntesek

 folytatás az 1. oldalról
A szakemberek útmutatást nyújtanak
a segítőknek, illetve fizikálisan is részt vesznek a munkában. Felkutatják a jászberényi hetven év fölötti lakosokat és az egyéb
okból rászorulókat, összeállítják a címlistát
és a csomagokat, majd a kiszállításban is
részt vesznek.
A Táncsics Mihály utcában, a volt virágbolt helyén a Jászberényi Vagyonkezelő
és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. munkatársai a helyiség renoválásán dolgoznak,
ahol majd a Vöröskereszt segítségével tartós élelmiszer, tisztítószercsomag átadására
lesz lehetőség. Ebben a projektben nagy
támogatást nyújtott a Co-op Star Zrt.,
amelynek vezetősége egymillió forint ös�szeget ajánlott fel jótékony célú termékvásárlásra. Az egyéb magán és vállalkozói
felajánlások egy részének kiosztása is ezen
a helyszínen történik majd.
Budai Lóránt a Krízis csoport – Jászberény megalakulásával kapcsolatban kifejtette, hogy mindenféle segítségnyújtási
szándékot megköszön a város, ugyanakkor

az akció ebben a formában kissé propagandaszerűnek tűnik. Az önkormányzat létrehozott már előbb egy rendszert erre a célra,
jobb lett volna, ha abba a munkába kapcsolódik be a csoport. „Köszönettel fogadjuk a
segítséget bárkitől, bármi érkezik, de talán
összefogva még hatékonyabb lehetne a kríziskezelés” – foglalta össze a polgármester.
Kérdésünkre elmondta, hogy a kormánytól és az ÁNTSZ-től többek között szakmai útmutatást, segítségnyújtást
várna. Például a kormányhivatal előírása
szerint a Thököly úti rendelőben meg
kell szervezni a betegek előszűrését, ám a
kivitelezés módjáról semmiféle szakmai
javaslatot, a kritériumokról információt nem kapott. A másik sarkalatos pont
a fertőzöttek, karanténban tartózkodók
száma, amelyről szintén nem tájékoztatja
a kormány az önkormányzatot. „Polgármesterként a médiából kell tájékozódni
és a járvánnyal kapcsolatban nem tudok
többet, mint bármelyik városlakó. Úgy
érzem, a kormány magára hagyta az önkormányzatot” – fejtette ki Budai Lóránt.

Arcpajzsok a kórháznak

Április 7-én délelőtt 30 db, 3D-s nyomtatóval készített, koronavírus elleni védekezésre kifejlesztett arcpajzzsal lett
gazdagabb a Jászberényi Szent Erzsébet
Kórház Ápolási osztálya, köszönhetően
Fodor Sándor fejlesztési vezető, valamint a Klapka György iskola igazgatója, Tamás Zoltán összefogásának.
kazsimér

Az elsősorban önfertőződést megakadályozó védőmaszkok helyi előállítását
Fodor Sándor, a szentlőrinckátai KÁTA
CNC fejlesztési vezetője kezdeményezte,
csatlakozva a Szolnoki Szakképzési Centrum Digitális Alkotóműhelye országos
projektjéhez, melyben arcvédő pajzsokat
állítanak elő digitális nyomtatókkal az
egészségügyben dolgozók részére.

Az arcpajzsokat az iskola Rákóczi úti
ideiglenes Digitális Alkotóműhelyében –
két szaktanár kollégával, Túróczi Béla és
Hajnal András Sándor továbbá Fodor Sándor felügyeletével gyártják.
A 3D nyomtatási technológiával a
pajzsok plasztik tartókeretét állítják elő,
ehhez kézzel illesztik hozzá a további alkatrészeket, az áttetsző pajzslapot, illetve a
gumírozott pántot. A védőfelszerelés viselője még véletlenül sem érhet az arcához,
szemüvegéhez vagy maszkjához, mely a
leggyakoribb módja az önfertőződésnek.
A gyártás célja, hogy a Jászberényi
Szent Erzsébet Kórház dolgozói is nyomtatott védőeszközökhöz jussanak – árulta
el Tamás Zoltán intézményvezető, aki a
Szolnoki Szakképzési Centrum Klapka
György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája igazgatójaként lépett kapcsolatba
a közösségi felületen
csoportot is létrehozó Fodor Sándorral.
A dr. Sinkó-Káli Róbert kórházigazgatóval történt egyeztetést követően el is
indulhatott a munka
a Digitális Alkotóműhelyben, ahol reményeik szerint 100
db arcpajzsot tudnak
majd előállítani az
iskola meglévő anyagait felhasználva.

Jászberény
a koronavírus
ellen
számlaszám:
10300002-1069790049020131

A befolyó összeget az önkormányzat
a vírus elleni küzdelemre fordítja.

Április 6-tól lehetőség
nyílik készpénzzel is
rendezni felajánlásaikat
a város vírus elleni
harcában.
A postai csekkek átvehetők
a Polgármesteri Hivatal portáján
és önkéntes segítőink bázisán,
a Szent Ferenc Egyesített
Szociális Intézményben.

Jászberény
a koronavírus ellen
A

számlaszám
kedd esti záróegyenlege
az önkormányzat
tájékoztatása szerint

3.655.300 Ft.

2020. április 9.

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, 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-

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, további lehetőségek az alábbiak:
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

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

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

BÍRÓ SÁNDOR

(1934-2020)
gyászszertartásán megjelentek,
illetve gondoltak Rá, és
koszorúikkal, emlékezésükkel
fájdalmunkban osztoztak.
Szerető gyermekei, unokái,
dédunokái

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.

Gazdaság

2020. április 9.

Átalakuló gazdaság
A járvány a gazdaság szereplőit is kihívás elé állítja globális és helyi szinten
egyaránt. Dr. Rédei Istvánt, a Jászsági
Menedzser Klub Egyesület elnökét
kérdeztük a válsághelyzetről a gazdaság és a kereskedelem vonatkozásában.
Kárpáti Márta
Itt a Jászságban melyek azok a gazdasági szereplők, amelyeket leginkább
sújt a kialakult járványügyi helyzet?
Nálunk is, hasonlóan a világ többi
részéhez elsősorban a vendéglátásban, a
turizmusban, a kereskedelem azon ágazataiban, amelyek nem napi szükségleteket
elégítenek ki mutatkozik meg a járvány
hatása. Ezek az ágazatok már hetek óta
megállásra kényszerültek. A Jászság ipari
szereplői egyelőre folytatják a termelést,
az építőipar is működik tovább. Elbocsájtásokról még nem, inkább munkaidő
átszervezésekről érkezett hír. Gondok az
alapanyagok beszerzéséből adódhatnak.
Milyen stratégiai módszerek segíthetik a túlélést?
A munka átszervezése, ahol lehetséges
az otthoni munkavégzés bevezetése lehet
egyik eleme a válsághelyzet gazdasági túlélésének. A későbbiekben egyre inkább át
kell helyezni a hangsúlyt a digitális technológia, a robotizáció alkalmazására.
Lehetséges, hogy a járvány miatt
kialakult válság megközelíti, vagy akár
túl is szárnyalja a legutóbbi gazdasági
világválság mértékét?
Jóslásokba nem szeretnék bocsátkozni, hiszen nem tudjuk, hogy meddig tart
ez a szituáció. Az viszont biztos, hogy
semmi sem úgy fog visszarendeződni,
mint az a járvány előtti állapotban volt.
A most bevezetett intézkedések egy része
biztos, hogy megmarad. Az már eddig
is világosan látszódott, hogy szükséges a
digitalizációt bevezetni a gazdaság minden szereplőjénél, ez az ütem most felgyorsult. Nem biztos, hogy ebből a szempontból hátrány ez a struktúraváltás. A
másik pedig a termelő üzemek egy ré-

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

Rövid idő alatt létrehozható és színkód
alapján bármikor újra kikeverhető.

Gyors kiszolgálás, kedvező árak.

szének érdemes megfontolni és a piac rá
is kényszeríti őket arra, hogy beinduljon
egyfajta patriotizmus. A saját alapanyag
gyártásának bevezetése idővel jót tehet
a gazdaságnak. A most leginkább összeszerelő ország helyzetéből átlendíthet az
innovatív produktum gyártás irányába.
A gazdaság egyes szegmensei megszorításokra kényszerültek, míg az
élelmiszer-forgalom éppen az ellenkező tendenciát mutatja. Jót tett a felvásárlási láz az élelmiszerboltoknak?
Az a kép, ami most látszik meglehetősen csalóka. Az igaz, hogy az emberek
hirtelen nagyobb mennyiségeket vásároltak fel tartós élelmiszerekből, de az nem

jelenti azt, hogy egész évben folytatódni
fog ez a tendencia. Egy személy vagy
egy család jellemzően nem fog többet
fogyasztani éves szinten, mint ezt megelőzően. Ez a kereskedelemben hirtelen
felívelő görbe az év végéig szépen ki fog
egyenlítődni. Érdekes lesz megnézni
majd jövő ilyenkor a mérleget.
Amennyiben konkrétan a Co-opra
fókuszálunk, ott mit jelent a vészhelyzet? Hogyan reagálnak a dolgozók, a
vásárlók a megváltozott viszonyokra?
Azt mondhatom, hogy mind a dolgozók, mind a vásárlók nagyon fegyelmezetten viselkednek. Folyamatosan

Cement Diszkont
Gipszkarton impregnált, tűzgátló stb.
OSB 6 mm - 22 mm-ig óriás készletről.
Gyeprácsok, térkövek, vasanyagok,
szigetelőanyagok, kiváló minőségű zsákos
anyagok, építőanyagok, térhálók, cserepek.
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

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

fertőtlenítünk, az alkalmazottaknak
biztosítjuk a szükséges védőfelszerelést,
kesztyűt, maszkot és a pénztáraknál már
plexifalat is felszereltünk. Mindezen túl
tiszteletben tartjuk azt a tényt, ha bármelyikük a fertőzéstől tartva nem vállalja
az eladói munkát. Minden elismerésem
a dolgozóké, akik nap mint nap helytállnak a védőfelszerelés ellenére is kitéve a
személyes kontaktus veszélyeinek. Azt hiszem, a kereskedők vannak az egyik legnagyobb veszélyben ebben a helyzetben.
Óriási nyomás nehezedik rájuk ezekben
az időkben lelki és fizikai téren egyaránt.
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani
nekik, beszállító partnereinknek és természetesen a vásárlóknak is, akik panasz
nélkül, fegyelmezetten betartják a járványügyi utasításokat.
A fent említett beszállítók ezek szerint töretlenül végzik a munkájukat,
eljutnak a készletek a boltokba.
Igen, tartósan nem szenvedünk hiányt semmiből, a gyorsabban fogyó
készleteket folyamatosan pótoljuk. Megnyugtatásul mondom, hogy például a
liszt esetében a készlethiányt nem az alapanyag, a gabona hiánya, vagy a lisztkészletek kifogyása okozta, hanem az átmeneti csomagolóanyag hiány. Az emberek
egyébként nagyon kreatívak, amikor hiányzott az élesztő, áttértek egyéb kelesztő
anyagok alkalmazására. Nem szükséges
nagyobb készleteket bespájzolni, hiszen
áruházainkban az ellátás folyamatos. Jó
hír, hogy a jövőben nagy mennyiségű
fertőtlenítőszerek érkeznek üzleteinkbe.
A Co-op Star Zrt. nagy összegű adománnyal járult hozzá a krízis kezeléshez. Fontos ilyen szinten is jelen lenni?
A múlt héten a kórháznak és az
önkormányzatnak egy-egy millió forint támogatást ajánlottunk fel. Az még
egyeztetés tárgya, hogy a továbbiakban
milyen formában, termékkel vagy pénzzel tudnánk segíteni. Számunkra fontos,
hogy lehetőség szerint a rendelkezésre
álló eszközökkel segítséget nyújtsunk a
válsághelyzetben.

Adomány
a mentősöknek
A kialakult járványügyi helyzet a
mentőszolgálat szakembereire is
plusz terhet ró, és az óvintézkedések
betartása mellett is fokozott veszélynek vannak kitéve a fertőzöttekkel
való közvetlen érintkezés miatt.
A társadalmi szerepvállalás szép példája, hogy a Jászberényi Mentőállomáshoz is számos felajánlás érkezett vállalkozóktól és magánszemélyektől egyaránt.
Az Országos Mentőszolgálat Jászberényi Mentőállomására a helyi jótékonysági gyűjtések szervezésében élen
járó Sárközy Csabáné Béres Krisztina
adott át élelmiszercsomagot március 21én, majd a jó példát többen követték az
utóbbi napokban. Az élelmiszeradományok mellett kaptak még védőmaszkokat, pénzbeli támogatást, mosógépet és
szárítógépet is. Ez utóbbi két gép a munkaruhák helyben történő, gyors és higiénikus tisztításában segíti a bajtársakat,
ami most különösen fontos számukra.
A jászberényi mentősök közösségi oldalukon köszönik meg időről-időre a felajánlásokat, amelyek bizonyára sok erőt
és kellő lendületet adnak nekik a nehéz
mindennapokban.

www.jku.hu

3. oldal

Mi újság a földeken?
Az időjárás elég változatosan alakul mostanában, ettől függetlenül a földeken már
régen elkezdődtek a tavaszi munkálatok.
Szaszkó Sándor gazdát, a Jászberényi Gazdakör vezetőségi tagját kérdeztük március
közepén arról, mi újság a földeken?

Milyen munkálatokat végeznek jelenleg a földeken a gazdák?
A talaj trágyázása, a pétisó kiszórása
már megtörtént március elején. Most a
kukorica és a napraforgó vetéséhez szükséges talajelőkészítő munkálatokat végzik
a gazdák. Ha az időjárás lehetővé teszi, szeretnénk a műtrágyaszórást megismételni.

felmelegedés hatásai itt is érezhetőek. Mit tesznek a gazdák a természeti
erők leküzdéséért?
Öntözéssel, vetésforgók módosításának alkalmazásával próbáljuk mérsékelni a szélsőséges természeti viszonyokból
eredő károkat. Új növénykultúrák bevezetésén is lassan gondolkodnunk kell.
Jelenleg az öntözési terv kidolgozása a
kamara legfőbb feladata.
Az öntözésre a minisztérium támogatást nyújt. Ki tudják aknázni a
lehetőségeket a jász gazdák?
A gazdáknak nagyobb területek összefogásával érné meg a támogatás kihasználása. Napjainkban az öntözés megoldása
sajnos nem egyszerű, mert itt a Jászságban

Jellemzően idén milyen növénykultúrákat ültetnek, illetve mit vetettek ősszel a Berény környéki mezőgazdasági területeken?
A tavaszi ültetésnél a fő csapásirány a
napraforgó, a kukorica illetve étkezési-, de
főleg takarmányborsót is ültetnek néhányan. Van, ahol már elültették és ki is sarjadt, néhány helyen a talaj adottságai miatt
majd mostanában ültetik a borsót. A hagymaültetés ideje is most van a Jászságban. A
nagyobb gazdaságokban a cukorrépa ültetés munkálatait végzik. Tavaly volt, aki ültetett szóját, aminek szintén most van itt az
ideje, de nem tudom idén termesztenek-e.
Még februárban a jó idő lehetővé tette a
tavaszi árpa vetését, ami már sok helyen ki
is kelt. A kertészetekben a tavaszi zöldségek, saláta, retek már kifele termelődik. A
virágkertészek egynyáriakkal dolgoznak, a
paradicsom-, paprikatermesztés munkálatai is folynak. Az őszi vetések azoknak, akik
időben, a csapadék érkezésekor vetettek
már nagyon szépek. A búza, árpa, tritikálé,
néhány területen rozs, gyönyörűen növekszik, már sokkal előrébb jár a fejlődés, mint
az ilyenkor szokásos.
A márciusi fagyos időjárás ártott
a vetésnek?
Mindenképp hátrány, hiszen a hideg
idő hátráltatja a tápanyagfelvételt a növény számára. A megfelelő csapadék és a
langyos tavaszi idő lenne megfelelő.
Most milyen időjárás lenne ideális
a mezőgazdaság számára?
Amilyen az elmúlt napokban volt. Ez
kedvező volt, sőt néhány napon már túl
meleg is. Körülbelül 15 fok lenne ideális
az évnek ebben a szakaszában. Kellene
eső is. Tegnap volt valamennyi a környékünkön, de változó mennyiségű. Én hét
millimétert mértem, a Szelei út mentén,
Portelek környékén viszont csak annyi
esett, hogy éppen a porát verte el.
A szélsőséges időjárás, a globális

nincs elegendő víz. Régi kívánalmunk,
hogy elérjen hozzánk a Kiskörei víztározó
vize az ígért jászsági csatornán keresztül.
Egyelőre nem reálisak az esélyek, hogy a
közeljövőben ez megvalósulhat. Ígérvény
van rá, de tudjuk, hogy ez hatalmas pénz
és nagy munka. Az aszályos időjárás miatt
alig van víz nyáron a Zagyvában, ahonnan régebben tudtunk locsolni. Ráadásul
a légköri aszály is olyan mértékű, hogy aki
locsol, annak a víznek is nagy része még a
légtérben elpárolog, anélkül, hogy a földre hullana.
Kutakból tudnak öntözni?
A mélyfúrású kutakhoz külön engedélyeztetés szükséges, csak szakemberek
véleményezhetik és fúrhatják. A víz kiemeléséhez is komoly búvárszivattyú
berendezés szükséges. Mindez együttvéve nagyon költséges. A környéken csupán egy gazda foglalkozik kutas megoldású öntözéssel.
Mezőgazdasági szempontból milyen volt a tél?
Hiányzott a hótakaró és a fagy, a komolyabb hideg. Ideális téli időjárásban a
talajlakó kártevőket megritkította volna
a fagy. Most már a gabonában jelentkezik a gombabetegség, illetve a gyomok
is fejlődnek. Ezért már van, aki a héten
elkezdte a permetezést az őszi gabonával
bevetett földeken.
A koronavírus-járvány milyen hatással van a gazdatársadalomra?
Megpróbálunk a túlélésre berendezkedni. Ahogy a miniszter úr elmondta,
a növénytermesztés nem állhat le. Ettől
függetlenül a gazdák is megbetegedhetnek, tehát a munka csak szigorú óvintézkedések mellett folyhat tovább. Egyéni
munkákat végzünk, tehát nincs kontakt
az emberek között. Mindenki teszi a dolgát amennyire a körülményekhez képest
lehet. Az élet nem állhat meg. Reméljük
az időjárás is kegyes lesz hozzánk!

Kárpáti Márta

Enyhe tavaszelő

A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint márciusban átalagosan 39,6 milliméter
csapadék hullott a társaság működési területén, az átlaghőmérséklet
pedig 7,1 Celsius fok volt.

Márciusban a legtöbb esőt,
45 mm-t Jászberényben mérték a
KÖTIVIZIG szakemberei, míg Szolnokon a legkevesebbet. Hőmérséklet

tekintetében a megyeszékhelyen 7,1
Celsius fokot mértek, 1,4 Celsius fokkal magasabb értékeket a sokéves márciusi átlagnál. A legmelegebb 12-én
kora délután volt, 22,2 fokot mutatott
a hőmérő, a leghidegebb pedig 16-án
és 17-én, amikor mindkét nap reggelén mínusz 3,5 fokig hűlt le a levegő.
A hónap folyamán összesen 11 fagyos
reggelre ébredtünk. A havi napfénytartam 192,6 órát tett ki.

4. oldal

Húsvét

www.jku.hu

Virágvasárnaptól
Húsvétvasárnapig
 folytatás az 1. oldalról
Már régóta hallgatás és csend van,
alig hallatszik az emberek hangja. A
vírus elvette a hangunkat és megfélemlített. Rá kell, hogy döbbenjünk, így
nem tudjuk tovább folytatni életünket.
Minden összeomlik, amit a hitetlen
világ kitalált számunkra. Az Antigonéban olvasható mondat mintha értelmét
veszítené, hiszen amikor az embert
mondja a legcsodálatosabbnak, a legerősebbnek, akkor elfelejtkezik egy szomorú tényről, a betegségről, a szemmel
láthatatlan világ pusztító jelenlétéről.
Ezt a görög és római világ nem tudta
figyelembe venni.
A szekularizált világ pedig meghirdette: az ember mindennek a közepe és
mércéje. Nem, ez nem így van: Isten
a legcsodálatosabb és Ő mindennek a
mércéje. Ha Hozzá fordulunk és Őt
kérjük, akkor bízhatunk, hogy örömünk lesz. Nélküle nincs reményünk,
bárki bármit is mond.
Húsvétvasárnap a világtörténelem
legnagyszerűbb eseményét éljük át:
Krisztus feltámad. Pál apostol mondja, hogy ha Krisztus nem támadt fel,
semmit nem ér a keresztény hit. Látva
a világ számos országában a koporsók
ezreit, mi is úgy sírunk, mint Lázár sírjánál Jézus. De tudjuk, hogy nem ez a

vég, nem lehet ez a vég. Ha ez lenne,
nem lenne Jóisten. Ám tudjuk, hogy
csak jó Isten létezik, aki szeretetével
körülvesz bennünket és bár soha nem
értjük meg, miért van ez a mostani és
más szenvedés, mégis csak Benne bízva
élhetjük életünket a feltámadás boldogító öröme felé.
Ezekben a napokban rendezem a
plébániámat és vele együtt könyveimet,
irataimat és olykor zenét hallgatok. Rábukkantam egy régi szép Edda számra
(Ima), amit bárki meghallgathat és akár
elmélkedhet is. Hiszen a dalban benne
van az, amit ma érzünk: Isten nélkül
akartunk földi mennyországot építeni,
nélküle akartunk boldogok lenni, de
ez nem sikerült. Adja Isten, hogy rájöjjünk, érdemes Jeruzsálembe menni,
Krisztussal együtt bevonulni és Vele
együtt szenvedni, meghalni és feltámadni. E gondolatokkal kívánok csendesebb, elmélyültebb és áldott húsvéti
ünnepet minden kedves Olvasónak!
Dr. Novák István
plébános, főigazgató
(Április 9, 10, 11-én 18 órától a
Jézus Neve Plébánia Facebook oldalán
közvetítjük a szertartást a templomból
élőben. Húsvétvasárnap reggel 8 órakor az ünnepi szentmisét is.)

Mit keresitek
a holtak között az élőt?

A tavalyi évhez hasonlóan, a református gyülekezetben szerettünk volna
idén Nagyhéten is egy evangélizációs
sorozat keretében készülni a Nagypéntekre és a Húsvétra vendég igehirdető
szolgálatával, melyhez az Evangéliumot Minden Otthonba Alapítvány
segítségével készült volna a hívogatás.

Sajnos nemcsak a nagyheti alkalmat,
de a kiadvány megjelentetését is megakadályozta a koronavírus, mivel nem
lett volna lehetőség a személyes átadásra.
Most azonban a Jászkürt Újság hasábjain
mégis tovább adhatjuk a Nagypéntek és
Húsvét igei üzenetét, nemcsak református testvéreinknek, hanem velük együtt
az újságolvasók népes táborának.
„…az élet fejedelmét pedig megöltétek. Az Isten azonban feltámasztotta őt
a halálból, aminek mi tanúi vagyunk.”
(Apostolok cselekedetei 3,15)
Harmadnapra a feje tetejére állt
minden. A vádlottból bíró lett, a bíróból vádlott, a törvényből vádirat. A
gyáván tagadó szimpatizáns terhelő tanúként lépett fel.
Addig úgy tűnt, hogy sikerült lezárni a „Jézus-ügyet”. Mert valamit tenni
kellett, nem lehetett annyiban hagyni. Egyre népszerűbb lett – és egyre
kellemetlenebb. Hatalommal szólt és
cselekedett – pedig nem tört sem politikai, sem vallási hatalomra. Szava és
keze nyomán életek gyógyultak, újultak meg, de leleplezett minden álarcot
és képmutatást. Mindenki érezte, hogy
igaza van. „Közületek ki vádol engem
bűnnel?” – kérdezte, de nem tudott rá
mondani senki semmit.
Így aztán nem maradt más: megfogták, szereztek néhány megfelelő tanút,
elítélték, az ítéletet Pilátussal jóváhagyatták, keresztre feszítették – s ezzel az
ügyet lezárták. Gondolták, a kedélyek
idővel megnyugszanak.
De harmadnapra kiderült, hogy nem,
sőt! Először a suttogás indult el: Jézus feltámadt, él. Hol ez, hol az találkozott vele.

Követői a nagy kétségbeesés után szinte
kivirultak. De a dolog ezzel nem állt meg!
Pár hét múlva az addig bujkáló tanítványok nyíltan felléptek, és nemcsak azt hirdették, hogy Jézus él, hanem ők szólították
fel bűnbánatra az egész népet – vezetőikkel együtt. Feje tetejére állt minden!
Nem! Akkor álltak a talpukra a
dolgok. Mert Jézus valóban feltámadt.
Ezzel egyértelművé vált, hogy valóban
igaza volt, hogy Ő valóban Isten küldötte, sőt – ahogy Ő maga mondta
– Isten Fia. Hogy az tette és teszi jól,
aki Rá hallgat, Őt követi, és az téved,
de nagyot, aki elutasítja, elveti, vagy figyelmen kívül hagyja.
És azóta is a „talpára áll”, helyreáll
mindazok élete, akik komolyan veszik
Jézus személyét és szavait, és elkezdik
követni Őt. Hallgatják, sőt hallgatnak
Rá, s ahhoz szabják az életüket, amit Ő
mond, ahogy Ő mutatja.
Mert Jézus kereszthalála csak emberi
oldalról volt a hatalmi elit irigy gonoszságának műve. Isten örök terve volt ez,
hogy ezzel egyszerre tegyen eleget Isten
bűnt gyűlölő igazságának, és a bűnös
embert megmenteni akaró szeretetének.
A feltámadás pedig pecsétje ennek!
Ezek után két kérdés marad: Kedves olvasónk hisz-e a korabeli és mai
tanúságtevőknek, hiszi-e, hogy Jézus
él? S vajon ez a hit indítja-e arra, hogy
keresse a kapcsolatot az élő Krisztussal,
és igazítja-e a gondolkozását, döntéseit, egész életét Hozzá? Vagy megmarad
amellett, hogy mindez talán érdekes,
de nem olyan lényeges?
Ezzel a bibliai üzenettel kívánok a
Jászberényi Református Egyházközség
nevében, Jászberény és a Jászság minden
lakójának, minden kedves olvasónak és
szeretteiknek Áldott Húsvéti Ünnepeket,
a Feltámadás örömét, az élő Jézus Krisztus szívünkbe fogadása által.
„Mit keresitek a holtak között az
élőt? Nincs itt, hanem feltámadt!” (Lukács evangéliuma 24,5-6)
Mező István lelkipásztor
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Nagypénteki szokások és hiedelmek
a Jászságban
sült tököt, pattogatott kukoricát. A
legtöbb jászsági faluban nagypéntekre
csíramálét sütöttek. A gazdaasszonyok
nagypéntek előtt nyolc nappal kezdték
csíráztatni a búzát, s a friss hajtásokat
ledarálva, mézédes süteményt készítettek belőle. A böjti ételek sorában ott
találjuk még a krumpli gancát, a kukorica görhét és a macokot.

ta a templomot, csupán néhány kíváncsi lányka maradt odabenn. A verést a
nap folyamán többször megismételték.
A szokás igen régi, feltehetően egyházi
eredetű, gyakorlására már a 16. századból vannak adataink, s elterjedése
az országban igen széleskörű. Feltételezzük, hogy a Pilátus-verés szokása
korábban az egész Jászságban általános

A Jászság Istenfélő és hagyománytisztelő, katolikus népe mindig illő tisztelettel és áhítattal ülte meg az esztendő
ünnepeit. A húsvéti ünnepkör gazdag
hagyományvilágából a Jászságban különösen nagypéntekhez fűződik számos szokás és hiedelem.
A Jászságban a pénteki napot általában szerencsétlennek tartották, de a
nagypénteket meg különösen annak,
hiszen Jézus kínszenvedésének és kereszthalálának napja volt. Ezen a napon
szigorúan tilos volt mindenféle házkörüli tevékenység. Igyekeztek is minden
munkát nagypéntekig elvégezni, mert
ekkor nem lehetett kenyeret sütni,
mert a kenyér kővé válik (Jászdózsa),
nem lehetett mosni, mert a villám belecsap a ruha viselőjébe (Jászberény),
nem volt szabad tyúkot ültetni, mert
nem lesz szerencse hozzá (Jászdózsa).
Ezen a napon még az istállót sem ganajozták ki, s nem dolgozhattak a földeken sem. A gazdaasszonyok is már az
előző nap elkészítették az ételt, hogy
ezen a napon ne kelljen főzniük. A legtöbbjük délelőtt és délután is elment a
templomba a szent sírt meglátogatni,
az idősebbek pedig szinte egész nap a
templomban voltak.
Nagypéntek voltaképpen már a 40
napos böjt végét jelezte, de ugyanak-

A nagyböjtben, de különösen nagypénteken még a legiszákosabb embernek sem volt szabad inni. A tilalmat
általában be is tartották, de ha valaki
mégis berúgott, az igencsak főben járó
bűnnek számított. Krisztus feltámadásának örömére azonban a legtöbb helyen mégis előkerültek a pálinkával és
borral teli butellák, kancsók.
Nagypénteken a hajnali mosakodással, illetve meztelen fürdéssel egész
évre biztosíthatták az egészségüket.
Jászdózsán napfelkelte előtt a Tarnára
mentek fürödni, majd a lovakat is kihajtották és megúsztatták a folyóban.
Később már vödörrel hordták fel a vizet
mosakodni, s az állatokat itatni. Jászberényben úgy tartották, hogy aki „nagypinteken rëggē a folyóba memmosgyik, a'
nem lesz rihes.” A család egészségét úgy
is elő lehetett segíteni, hogy nagypénteken néhány almát dobtak a kútba,
amit húsvét első napján szedtek ki. S
amilyen egészséges maradt az alma,
olyan egészséges lett a család is abban
az esztendőben. (Az almával való egészség-varázslást nemcsak ekkor, hanem
Luca-napján is végzik a Jászsságban.)

kor ez a nap még a szigorú böjt napja
volt, amelyet a jász ember mindenkor
komolyan vett, és maradéktalanul betartott. A vallásosabbak közül sokan
már nagycsütörtökön 9 órától kezdve
a szombat esti feltámadásig böjtöltek, és se nem ettek, se nem ittak. A
legtöbben azonban csak péntek délig
tartózkodtak az evéstől, ivástól. Jászberényben úgy tartották, „ezen a napon
csak ëccé szabad jólaknyi.” Akik déltől
ettek is, csak sovány, ún. böjtös ételeket
fogyaszthattak: savanyított korpából
főzött cibere levest, aszaltszilva levest
(kiszi), olajos vagy tejjel főzött bablevest, mézes-mákos csíkot, foghagymát,
vacsorára pedig az ebéd maradékát,
vagy pedig erős túrót, vöröshagymát
és főtt krumplit ettek. Csemegeként
egész nap fogyaszthattak almát, diót,

Az időjárásra vonatkozóan is tartja
magát néhány hiedelem: „Nagypinteki
eső ahány szem, annyi méreg.” (Jászberény) „Ha nagypénteken borul, jó évre
számíthatsz. De ha szépen süt a nap, a
tarlón nem izzadsz.” (Jászszentandrás)
A nagypénteki szokások közül az
egyik legarchaikusabb a Pilátus-verés,
amelyet az emlékezet a Jászságban hol
nagycsütörtökre, hol pedig nagypéntekre tesz. A Pilátus-verés voltaképpen
egyfajta zajkeltéssel járó szokás. Nagypénteken a suttyó gyerekek csoportja
furkósbottal jelent meg a templomban,
hogy a szertartás után Pilátust megverjék, amiért Jézust keresztre feszíttette.
Pilátust a templom padjai és fakorlátai
helyettesítették, amelyeket a gyerekek,
hatalmas zajt csapva, ütlegelni kezdtek.
A hívők nagy része ekkorra már elhagy-

lehetett, de emlékezete napjainkban
csupán Jászárokszállásról maradt fenn.
A naphoz fűződő másik zajkeltő szokás a kolompolás, amelynek a Jászságban kétféle változata ismeretes. Az egyik
féregűző kolompolás, amikor nagypénteken a gazdaasszonyok rossz edényeket,
lábasokat verve körüljárták a házat, s
közben azt mondogatták: „Kígyók, békák távozzatok!” (Jászdózsa), „Kígyó,
béka takarodjatok a háztól!” (Jászfényszaru) Jászberényben nagypéntek reggelén a gazdaasszony cirokseprűvel körbesöpörte az épületek tövét, hogy a kígyók
és békák eltávozzanak.
A kolompolás másik formája, amikor
legények vagy gyerekek végzik. A hiedelem szerint nagypénteken azért nem szólnak a harangok, mert Rómába mentek.
Ezért este a férfiak és a gyerekek nagy
ökörkolompokkal, csengőkkel, kereplőkkel felszerelve járták az utcákat, és hatalmas zajt csaptak. Jászárokszálláson úgy
tartották, hogy nagypénteken Krisztus
halála miatt elsötétül az ég, s az ilyenkor
csoportosan megjelenő boszorkányokat
kell elűzni a kolompolással. A jászberényi tanyavilágban a kolompoló legények
az ökörhajtó négyellő ostort is magukkal
vitték, s ha a tanya gazdája megelégelve
a zajt, ingen-gatyában kiszaladt a házból, a hátára vagy a lábára suhintottak a
négyellővel. Előfordult az is, hogy a gazda
szekerét a legények bosszúból az éjszaka
folyamán szétszedték, és a ház gerincén
összerakták. A gazda reggel nem tudott
mást tenni, csak káromkodni.
A nagypénteki szokások közül csupán a kolompolás maradt fenn napjainkig. Az iskolás gyerekek egy-egy
csoportja ma is végigjárja a város utcáit, kezükben kereplővel, csengővel,
kolomppal. A szokás jelentéstartalmát
már nem ismerik, de jó balhénak tartják, és szívesen csinálják. Több mint tíz
évvel ezelőtt a jászberényi Kuckó Óvoda
kis óvodásai, óvónői és szülői gárdája is
csatlakozott a kolompolókhoz, és azóta
minden évben közel 50-60 főnyi csoportjukkal, hatalmas zajt csapva járják
az óvoda körüli utcákat. Néhány háznál
már várják a kolompolókat, ezeken a
helyeken a gyerekek megállnak, elmondanak egy féregűző verset, a háziak pedig gumibékával kínálják meg őket.
Négy évvel ezelőtt a Kürt íjászai hagyományőrző csoport is bekapcsolódott
a szokás gyakorlásába, s nagypénteken a
város utcáit járva kolompolnak, karikás
ostort pattogtatnak, és tehénszarv kürttel tülkölnek. Az ismerős házak gazdái
gyakran kínálják meg a kolompolókat
egy kis gonoszűző pálinkával.

A húsvét a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe, ekkor emlékezünk
Krisztus feltámadására, s ekkor ér
véget a 40 napig tartó böjti időszak.
A húsvéti ünnepkör virágvasárnaptól (húsvétot megelőző vasárnaptól)
húsvét vasárnapját követő fehérvasárnapig tart. Az ünnepkörhöz fűződő
szokások nagy része egyházi eredetű
(tűzszentelés, vízszentelés, ételszentelés, határkerülés, Pilátus-verés stb.)
és többnyire régi pogány képzetekhez
kapcsolódik. A nem egyházi jellegű
húsvéti szokások (öntözés, tojásfestés
stb.) a természet megújhodásával állnak kapcsolatban és a jelképes megtermékenyítést, valamint a rituális
megtisztulást célozzák.
Dr. Bathó Edit

Oktatás
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A digitális tanítás tapasztalatairól
A koronavírus-járvány terjedésének
megelőzése, lassítása érdekében az iskolák március 16-án átálltak a digitális oktatásra. Az új tanrend igen nagy
kihívás elé állította a tanárokat, diákokat és szülőket is egyaránt. Az átállás
körülményeiről, a kezdeti nehézségekről, technikai feltételekről a Jászberényi Tankerületi Központ igazgatóját,
Zsemberi Zoltánt kérdeztük.
Gergely Csilla
A Jászberényi Tankerületi Központhoz tartozó iskolákban mennyire
volt zökkenőmentes a digitális oktatásra való átállás?
A koronavírus terjedése következtében a kormány a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről döntött. A
döntés érintette az összes köznevelési intézményt, ezért 2020. március 16-tól az
oktató-nevelő munkát tantermen kívül,
digitális munkarendben szervezzük meg.
A köznevelési intézmények haladéktalanul értesítették az elrendelt intézkedésről
a szülőket annak érdekében, hogy a tanulók hétfőn már ne jelenjenek meg az
iskolákban.
A Jászberényi Tankerületi Központban zökkenőmentes volt az átállás a tantermen kívüli digitális munkarendre. A
bejelentés utáni hétvégén a tankerület
vezetése azonnal felvette a kapcsolatot az
intézmények vezetőivel, és szétosztottuk
a feladatokat, megbeszéltük a teendőket.
Egyre gördülékenyebben folyik a munka,
lassan hozzászoknak mind a gyerekek,
mind a pedagógusok a megváltozott körülményekhez, és a szülők pozitív hozzáállása is nagyban segíti a munkát.
Az oktatásban eddig sem volt ismeretlen a digitális technika használata,
de az új rendszer bizonyára új tapasztalatokat is eredményezett. Adottak
voltak a technikai feltételek?
Sok tanár már használja a digitális
eszközöket az oktatásban, így nem volt
ismeretlen nekik a terep. Minden osztálynak és csoportnak van online kapcsolata
a tanáraikkal. Ez egy nagyszerű alkalom
arra, hogy a tanárok alkalmazzák az előző
időszakban elsajátított digitális kompetenciákat. Most sem nélkülözik a tanárt,
hiszen ő oktat, csak online. A technikai
feltételek minden intézményben rendelkezésre állnak a digitális oktatás megvalósításához az előző évek fejlesztéseinek
köszönhetően. Mindannyian olyan tapasztalatokat szerzünk most, amiket a későbbiekben is hasznosítani tudunk majd.
A pedagógusok milyen felületeken
adják le a tananyagot? Ezek használata
mennyire gördülékeny?

Célunk, hogy egyetlen tanóra se maradjon el, és egymás partnereiként mindenben támogassuk a gyerekeket.
A KRÉTA rendszer az intézmények
számára a hagyományos tanügyi és adminisztrációs funkciókon túl, többféle
kommunikációs csatornát biztosít (feljegyzések, elektronikus üzenetek, faliújság bejegyzések, e-Ügyintézés stb.). A
felület olyan funkcióval is rendelkezik,
amely eredményesen támogatja az online
tanulási folyamatokat. Emellett többféle
oktatási platformot is használnak az iskolák, például a Google Classroomot.
A pedagógusok az online felületeken csoportokat alakítottak ki, hogy
könnyebben eljuttathassák a gyerekek
és a szülők számára a különféle tantárgyakhoz tartozó dokumentumokat. A
konkrét tanításra vonatkozóan többféle
lehetőségről is tudunk. Van olyan intéz-

mény, ahol az órarend szerint történik a
tanítás, és van, ahol a hét óráit tömbösítve tartják meg. Minden intézménytől
azt kértük, hogy alakítsák ki a tanulók
számára legalkalmasabb tanítási módot,
figyelemmel arra, hogy a tananyag és a
tanulnivaló mennyisége ne legyen több,
mint korábban, és lehetőleg ne kelljen
sok órán keresztül a számítógép előtt
ülniük. Készüljenek fel arra, hogy ezeket az információkat a szülők számára
is hozzáférhetővé tegyék elektronikusan
(pl. az iskola honlapján, az e-Kréta felületen, e-mailben kiküldve), vagy ha szükség lenne rá nyomtatva is. A tankönyvek
letölthetők PDF-változatban is. Emellett
kiválóan használhatók a Nemzeti Köznevelési Portálon elérhető úgynevezett
okostankönyvek, amelyekben a tananyagot animációk, videók, érdekes feladatok
egészítik ki.
Mik a visszajelzések a diákok, szülők részéről?
A szülők nagyon megértők és együtt-

működnek mindenben csakúgy, mint a
diákok és a pedagógusok.
Iskolánként mennyi diák részére
tartanak kiscsoportos felügyeletet?
Azok a szülők, akik nem tudják
megoldani a gyermekek napközbeni felügyeletét a kijelölt iskolákba behozhatják
őket, minden munkanap 8-17 óráig. A
tankerületi központ fokozottan ügyel
arra, hogy kis létszámú csoportokban
oldja meg a tanulók felügyeletét. Eddig
csak néhány szülő élt ezzel a lehetőséggel.
Az iskolákban kiemelt figyelmet fordítunk a szükséges higiéniai feltételekre, a
kézmosó és kézfertőtlenítő szerek használatára, valamint a rendszeres takarításra és
a közösségi helyiségek rendszeres fertőtlenítésére.
A tantermen kívüli digitális munkarendben hogyan történik az osztályzás, le tudják így zárni a 2019/2020-as
tanévet?
A tanév nem állt meg, az oktatás online formában zajlik, így a számonkérések is folyamatosak. Minden pedagógus
a tantárgy jellegének megfelelően kéri
számon a leadott anyagot. Vannak olyan
tanárok, akik videochaten keresztül feleltetnek, vannak, akik különféle platformokon keresztül íratnak dolgozatot.
Fontos kiemelni, hogy a jelen helyzetben
nem a hagyományos számonkérés az elsődleges, hanem az oktatási folyamatba
ágyazott értékelési formák kerültek előtérbe.
A tanév lezárása előtt azonban az
érettségiző diákokra szegeződik a figyelem, akik több szempontból is változás előtt állnak. Mi lesz a ballagásokkal, az érettségi vizsgákkal? Hogyan
tudják őket segíteni a pedagógusok?
Egyelőre a tantermen kívüli, digitális
munkarendre való átállásra koncentrálunk. A további intézkedéseket a kormány határozatainak, a megjelenő rendeleteknek, utasításoknak a függvényében
kell majd meghoznunk, amelyekről
azonnal értesíteni fogjuk a tanulókat és
szülőket.
A Tankerület által kiadott közlemény szerint az általános iskolai beiratkozások terén is változás történt.
Erről értesítettük az érdeklődő szülőket, minden iskola kifüggesztette a bejárati ajtóra az eljárásrendet, illetve az iskolák honlapjára és közösségi oldalakra is
kitettük. Az intézményvezetők telefonon
is folyamatosan felvilágosítást nyújtanak
a szülőknek, de a tankerület vezetőit is
kereshetik az elérhető telefonszámon. Az
intézmények a KRÉTA felületen bonyolítják a beiratkozást. A szükséges igazolásokat az első tanítási napon kell majd
bemutatniuk a szülőknek.

Online oktatás az egyetemen

A kormány járványügyi rendelkezése
szerint az oktatási intézmények, így
az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campus is március közepétől digitális formában folytatja edukációs tevékenységét. A hirtelen jött
döntés utáni alkalmazkodásról és
a megváltozott körülményekről dr.
Varró Bernadett főigazgató asszony
tájékoztatta lapunkat.
kazsimér

A főigazgató asszony elmondta,
2020. március 23-án, a tervezett időpontban átálltak a távoktatásra, mely
folyamat – néhány apróbb kezdeti
nehézségtől eltekintve – zökkenőmentesen zajlott. A meglévő hardver
állomány a távoktatás megkezdéséhez
elegendőnek bizonyult, hiszen oktatóik többsége rendelkezik hordozható
számítógéppel.

Az intézmény a Moodle keretrendszert ajánlotta oktatóinak a távoktatás
megvalósításához, mint közös távoktatási platformot (amelyet az oktatók egy
része már jól ismert és régóta biztonsággal használt korábban is saját fejlesztésű anyagok feltöltésével), de az átállás
rövid határidejére való tekintettel lehetőséget biztosítottak a keretrendszereken kívüli – más módszerekkel megvalósított – távoktatásra is.
A hallgatók visszajelzései alapján elmondható, hogy az oktatók tájékoztatták
őket az egyes kurzusok megváltozott oktatási módszereiről, követelményeiről és
eljuttatták hozzájuk az ezen információkat
is tartalmazó frissített részletes tantárgyi tematikákat, amelyek tartalmazzák, hogy a
félév hátralévő részében hogyan fog folyni
az oktatás és a számonkérés. A bevezetett
távoktatási módszerekkel a hallgatók többsége elégedett. A hallgatói elégedettségről az
EHÖK felméréseinek köszönhetően min-

den oktatási héten visszajelzést kapnak.
A távoktatás során többféle online
számonkérési módszer alkalmazására
nyílik lehetőség, amelyek használatára
a felkészülést megkezdték. Készülnek
továbbá a záróvizsgák online lebonyolításának a lehetőségére is. A záróvizsgák
tervezett eredeti időpontjait mindössze
egy héttel fogják eltolni, azonban az
esetlegesen a veszélyhelyzet végéig nem
teljesíthető (de tömbösített formában
még a nyári időszak folyamán pótolható) kurzusok okán egy augusztus végi
pót záróvizsgaidőszak beiktatását is tervezik. A végleges döntés ezek ügyében
még nem született meg.
Dr. Palkovics László miniszter az
operatív törzs legutóbbi tájékoztatóján jelentette be, hogy a sikeresen záróvizsgázó hallgatók esetében – akik a
nyelvvizsga követelmények miatt nem
vehették át oklevelüket – eltekintenek
a nyelvvizsga kötelezettségtől. (szerk.)
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5. oldal

Népművészet a világhálón is

 folytatás az 1. oldalról
A közönség egyrészt látott egy
mesterségbemutatót, másrészt bekapcsolódhatott a tárgykészítés folyamatába, harmadrészt lehetőség volt a portékák megvásárlására is. A bemutatók
nem titkolt célja volt egyfajta érzékenyítés, ami világossá teszi, hogy mindaz a tárgyegyüttes, ami kézműves, még
nem biztos, hogy népi is egyben.
Fenti gondolatiság mentén szerveződnek a további programok is. Az egyesület nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a
népi kultúra iránti nyitottág már gyermekkorban elérje a közösséget. Mindemellett fontos, hogy ez az impulzus a
gyerekek mellett megtalálja a szülőket is.
A még szélesebb réteg elérésének céljából egyéb pályázatokon belül kifejezetten a felnőtteknek, illetve családoknak
is nyújtanak népi, tárgyi kultúrát megismertető, műveltető kurzusokat. Az

ünnepkör szokásairól, az ehhez kapcsolódó hímestojás-készítésről, lakásbelsődíszítéséről osztanak meg ismereteket.
A kézművesek videóra vették a tárgykészítés folyamatát, ezt juttatják el a
résztvevő gyerekekhez. Ez egy jó teszt
arra, hogy a veszélyhelyzet elmúltával
miképpen tudják majd megtartani ezeket a virtuális platformokat, amelyekre
egyre nagyobb igény jelentkezik.
A projekt befejező szakasza a Jász
portéka workshop lesz. A Jászsági Népművészeti Műhely Egyesület alkotói
egy közös gondolkodás mentén összemossák a különböző kézműves népművészeti területeket, amelynek eredményeként egy nagyon izgalmas tárgyi
világot hoznak létre. Mindezt úgy kell
elképzelni, hogy például a kovács ös�szedolgozik a kosárfonóval, a textiles a
papírfonóval, csuhés a fazekassal. A tárgyak leginkább a lakásdíszítés, haszná-

inasképzőben közös alkotásra ösztönzik
a családokat. A tízalkalmas tanfolyamon
a fazekasmesterség rejtelmeibe kalauzolták az érdeklődő gyermekeket és szüleiket, nagyszüleiket.
Az identitáserősítő pályázat második eleme a Jelesnapi játszóházak
és kézművesfoglalkozások elnevezésű
programfolyam keretén belül valósul
meg. Ezek egyfajta néprajzi ismeretet
manuális tevékenységgel kiegészítve
közvetítő alkalmak. Itt iskolai osztályok – harmadikos, negyedikes gyerekek – a célcsoport. Elsőként a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódva adtak át
ismereteket, majd a farsanggal folytatódott a találkozások sora. Ezt követte a
huszárhagyományok ismeretének közvetítése és most a húsvét következik. A
nagyhéten juttatják el a gyerekeknek
azt az online előadást, amiben a húsvéti

lati tárgyak, valamint a női kiegészítők
terén találtak utat a megvalósításban.
Érdekes, hogy a járvány során kialakult helyzet ennek a munkának
most kifejezetten jót tesz. A pályázatok
által eddig minden egyes alkotónak
rengeteg programja volt, így szinte
nem is jutott idejük saját ötleteik megvalósítására. Emellett nehéz volt közös
alkalmakat találni a pályázat szakmai
munkájának átbeszélésére, ötletelésre.
Igaz, hogy személyesen most sincs lehetőség találkozni, de a digitális világ segítségével kiválóan meg lehet oldani a
szakmai meetingeket. A workshop jelleg tulajdonképpen ezzel teljes mértékben megvalósul. A workshop befejező
momentumában a tárgyak elkészültét
követően egy virtuális kiállítás keretében láthatja majd őket a közönség április végén.

Megszépül
a Főnix
A Főnix Fészek Műhelyház népszerű
otthona az alkotó közösségeknek.
Ezekben a hetekben ugyan itt sincs
lehetőség találkozásra, ám a Főnixben most is folyik a munka.
k. m.
Az utóbbi időben a kézműves
szakkörök helyszíneként funkcionáló
egykori tűzoltólaktanya, majd színház
épületét, most a renováló szakmunkások vették birtokba. A kényszerszünidőt kihasználva nyertes pályázatok
nyomán megújulnak majd az alkotó
terek. Modernizálják a világítást és tisztasági festést is kap a ház. Szekrényekkel, asztalokkal és új székekkel is gazdagodik az épület. A renoválás április
végére készül el.

Molnár
Méhészet

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!

facebook.com/
berenycafe

6. oldal

Város

www.jku.hu

Régészeti eredmények Szívünkbe
zárt
az elkerülőn
Város Napja

 folytatás az 1. oldalról
A jászberényi csoport szakemberei
kutatásuk során két sírhelyet, illetve
kerámia töredékeket, kőeszközöket,
agyagnyerő gödröget és lakóházak cölöpmaradványait tárták fel. Az ereklyék a mosást, restaurálást és leltározást követően a Jász Múzeum értékes
gyűjteményét gazdagítják majd.
Kint jártunk előtt egy nappal
bukkantak rá egy hunkori szarmata
településen élt, feltételezhetően germán fiú sírjára, melynek torzított koponyája teljesen épen maradt meg az
évszázadok során. A szolnoki régészek
területén talált leletről a Damjanich
János Múzeum Régészeti osztályának
vezetőjét, Kelemen Angélát kérdeztük.
„Úgy a 4-5. századra tehető a lelet korszaka, mely az itt feltárt szarmata telep temetőjéből került telő. A
terület klasszikus szarmata telepnek
mondható, a kerámiakészítéshez és
építkezéshez elengedhetetlen agyagnyerő gödrökkel, különféle épületekkel. A szarmata kort a 2-3. századtól
számítjuk, ám van egy továbbélés
egészen a 4-5. századik, amit mi már
úgy hívunk, hogy hunkor. A sír, amit
találtunk, nem klasszikus körárkos jellegű, ráadásul nyugat keleti tájolású,
így ebből már tudunk következtetni
arra, hogy valószínűleg ez már egy
későbbi, hunkori temetkezés lehetett,
de részletesebbet csak az antropológiai
vizsgálatok után tudhatunk.”
Továbbsétálva a második szolno-

ki csapathoz a feltárást végző Mali
Péter régész osztott meg információkat a legnagyobb kutatott területről,
mely 3,3 hektárnyi. Az archeológus
elmondta, három korszak települését sikerült feltárniuk, középkori és
szarmata házak, kőkorból származó
cölöpszerkezetes épületek, tárolók,
agyagnyerő gödrök, telekhatároló és
erődítési árkok maradványait.
„Eddig összesen 1917 objektumunk van. Számítunk rá, hogy legalább még ezer objektum kerül majd
elő. Leletanyagban leginkább a római
kori szarmatáktól származó, ami igen
gazdag, továbbá meglepően sok római
import került felszínre a második századtól a negyedik századig. Ha ki kellene emelnem egy kiemelkedő jelentőségű leletet, akkor a nagymennyiségű
római díszkerámiát mondanám. Rengeteget sikerült találnunk, nagyjából
minden harmadik szarmata gödörben
bukkantunk egy két töredékre, ami
nagyon ritka. Jellemzően egy-egy településen kerül elő 3-4 db. Külön megemlíteném a kelet-galliai műhelyből
származókat, volt, amelyen Romulus és
Remus az anyafarkassal volt ábrázolva.”
A régészeti feltárások várhatóan
május végén fejeződnek be, de az építési munkálatok során is felügyeletet
biztosítanak a további előkerülő leletek megóvása érdekében. A főútvonal
harmadik, befejező ütemének kivitelezési munkálatai minden bizonnyal
idén már elkezdődhetnek.

2020. április 9.

Város Napja anno

 folytatás az 1. oldalról
Jászberény Város Árpád-házi Szent
Erzsébet egészségügyi díj adományozásáról döntöttek, melyet Palcsó Annamária, az Egészségfejlesztési Iroda vezetője részére, Bánföldi Józsefné élelmezési
osztályvezető részére, valamint Dr. Kiss
Barna főorvos részére adományozott a
város önkormányzata.
Jászberény Város Zirzen Janka közoktatási díj adományozásáról ugyancsak
döntött a képviselő-testület. A kitüntetést
Tukacsné Kovács Judit tagintézmény-vezető, Mészárosné Suba Judit intézményvezető-helyettes, Gulyásné Kurtán Krisztina
tagintézmény-vezető helyettes és Pólyáné
Balla Julianna középiskolai tanár részére
ítélték meg a városatyák.
Jászberény Város Sipos Orbán kulturális és művészeti díj adományozásáról úgy döntöttek, a díjat Farkasné
Szőke Tünde intézményvezető és Kiss
Henriett muzikológus, zeneirodalom
tanár részére ítélik oda.
Jászberény Város Tiszteletbeli Polgára cím adományozásáról szintén
döntött Jászberény Város képviselőtestülete, melyet Bereczki Sándor vezérigazgató részére ítélt meg.
Budai Lóránt polgármester arról
tájékoztatott, hogy a következő Város
Napján már remény szerint együtt ünnepelhetünk és bemutatkozhatnak a jeles
alkalomra megalkotott új, színvonalas
programelemek a városlakók örömére,
mindannyiunk büszekségére.

Járványügyi intézkedések a Városüzemeltetőnél
A járvány megelőzésének és terjedésének érdekében a Jászberényi V.V.
Nonprofit Zrt. hatáskörében számos
intézkedést hozott, illetve átszervezett bizonyos tevékenységi köröket.
Mindezekről Horti Ádám kommunális ágazatvezetőt kérdeztük.
k. m.
Milyen megelőző intézkedéseket
hozott hatáskörében a J.V.V. Nonprofit Zrt. a megelőzés, illetve a járvány lassítása érdekében?
Társaságunk a 65. életévét betöltött munkavállalók munkavégzésre
irányuló jogviszonyát szünetelteti (szabadság) egészségi állapotuknak védelme érdekében, mivel látható, hogy a
COVID-19 az idősebb korosztályra jelent potenciális veszélyforrást. A kialakult járványveszély mielőtt elérte volna
országunkat, társaságunk már előre
megvásárolta a fertőtlenítéshez használt eszközöket. Dolgozóink személyes védelme érdekében folyamatosan
rendelkezésre bocsájtjuk egyénenként
a kézfertőtlenítőt, maszkokat és védő-

kesztyűket. Ügyfélszolgálatunkban a
személyes találkozások minimalizálása
érdekében csak elektronikus ügyintézésre van lehetőség. Az ún. Lengyel
Piac működését előre nem látható
ideig korlátozzuk. A heti piac működésében korlátozásokat vezettünk be.
Állat - és Növénykertünkben látogatási
tilalmat rendeltünk el. A Jégpálya működését felfüggesztettük. Elkészítettük
pandémiás tervünket, arra az esetre,
ha a járványveszély a tömeges megbetegedések fázisába lépne, akkor a Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. működése
zavartalanul üzemeljen. Közterületen
található padokat, kézi hulladékgyűjtő edényeinket folyamatosan fertőtlenítjük. A hulladékszállítás területén
használt gépjárműveink speciális fertőtlenítő kezelésen esnek át kívülről és
belülről is.
Történik valamilyen változás a
hulladékszállítás menetrendjében?
A hulladékszállítás 100%-os üzemben történik társaságunk működési területén. Az előre meghirdetett menetrend szerint végezzük a zöldhulladékok
és a kevert csomagolási hulladékok be-

gyűjtését. Hulladékudvarunk jelenleg
üzemel.
Mi a társaság terve a tavaszi lomtalanítás kapcsán?
Társaságunk elkészítette a működési területére vonatkozó lomtalanítási
ütemtervét. A tervben szereplő dátumok a kialakult járványveszély miatt
átütemezésre kerültek, és őszi időpontok meghatározása mellett döntöttünk.
A lakosságnak különösen figyelnie
kell, hogy a házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtő zsákba és a szelektív
hulladékgyűjtő szigeteken található
edényzetekbe NE HELYEZZÉK el
használt papírzsebkendőiket és különböző egyszer-használatos egészségügyi
papírtörlőiket.
Mi a teendő a használt egészségügyi szájmaszkokkal, kesztyűkkel?
A vírus elleni védekezésre használt
arcmaszkok és kesztyűk semmiképpen
nem kerülhetnek a szelektíven gyűjtött
hulladékok közé. A védekezésre használt
eszközök dupla hulladékgyűjtő zsákban
legalább két nap pihentetést követően a
kommunális hulladékgyűjtésre használt
edényekben helyezhetőek el.
Vállalok: építőanyag-, építési
hulladék elszállítást,
lomtalanítást, fűnyírást, stb.

A Kéményseprőipari Kft.
már négy éve megkezdte működését Jász-Nagykun-Szolnok Megye
egész területén, a régi kéményseprő kollégák közreműködésével.
Egy éve már jászberényi irodánkban fogadjuk az ügyfeleket.
Kizárólag cégek, közületek, nem természetes személyek tulajdonában
lévő ingatlanok tartoznak hatáskörünkbe.

Szolgáltatási terület:
•
•
•
•

időszakos kémény ellenőrzés,
tervegyeztetés,
műszaki felülvizsgálat,
használatbavételi engedélyek.

Jászberény, Bercsényi u. 8. fszt. 3. Telefon: 06-57/411-428
E-mail: szolnok.kemenysepro@gmail.com

Tel.: 06-30/501-8496

Termelői méz
● propolisz
● virágpor
● méhpempő

Csomor Családi Méhészet
Jászberény, Sólyom u. 13.
 06-30/483-07-90

A hét minden napján lakásunkon
is várjuk vásárlóinkat!

Archív fotók

Szabadidő

2020. április 9.
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Thorma János művészi virágzó kertje

Születésének 150. éves évfordulóját
ünnepeljük és a neves jubileum alkalmából emlékezünk rá. Thorma
János festőművész neve és Nagybánya teljesen összefonódott. A nagybányai művésztelep egyik alapítója
és egyik legkiemelkedőbb mestere
volt. Életművén több stílusirány is
nyomon követhető, így a naturalizmus, a történelmi festészet, a romantikus realizmus és a sajátosan egyedi
nagybányai posztimpresszionizmus.
Thorma János 1870. április 24-én
született Kiskunhalason. Szülei elszegényedett nemesi családból származtak.
Édesapja csopaki Thorma Béla adóhivatalnok volt, akit új feladata 1871ben Jászberénybe vezényelt, és családjával rövid idő múlva ide is költöztek.
Édesanyja galántai Fekete Gizella volt.
Thorma a középfokú tanulmányait
a jászberényi katolikus gimnáziumban kezdte. Gimnáziumi rajztanára a
nagyhírű Németh Kelemen jászberényi
ferences rendi pap volt. Nincs rá egyértelmű dokumentumunk, de nagy a
valószínűsége, hogy a fiatal festőzseni
tehetségét ő fedezte fel és gyújtotta be
a szikrát, amely a fiatal Thorma Jánost
elindította a festőművészi pályán.
Miután édesapja 1884-ben Nagybányán kapott új állást, így a család
végleg Nagybányára települt. Ott fejezte be középiskolai tanulmányait.
A gimnázium befejezése után 1887ben kezdte művészeti tanulmányait az
országos mintarajziskolában. Székely
Bertalan neves festőnek volt a tanára.
A nagyhírű mester kitüntető módon
bánt a tehetséges fiatalemberrel és mű-

termében külön is foglalkozott vele, de
Thorma is mindig megkülönböztetett
tiszteletet érzett mestere iránt.
Thorma János 1888-ban beiratkozott a Münchenben működő Hollósy
Simon festőiskolájába. Ő lett az egyik
első növendéke a nagy tekintélyre szert
tevő szabadiskolának. Hollósy nagy
személyi varázzsal rendelkező mester
volt és szinte minden tanítványára inspirálóan hatott.
Első tanulmányútjára 1891. februárjában utazott Párizsba. A Julien
akadémián tanult ő is, mint sok más
magyar művésznövendék. A zolai naturalizmus hatása alatt festette első nagyobb képét, a Szenvedőket (Magyar
Nemzeti Galéria tulajdona), majd ezt
követte az Ébredés című festménye.
Még Münchenben a Hollósy festőiskolában Thorma János és Réthy
István egy éjszakai beszélgetésen azt
a javaslatot tették, hogy Nagybányára kellene költözni a festőiskolának.
Hollósy mester is örömmel támogatta
a Nagybányára költözés ötletét. Csatlakozott hozzájuk Grünwald Béla és
Ferenczy Károly. Az ötlettől csak egy év
telt el, 1896-ot írtak akkor, az ország az
ezredéves ünnepségek mámorító szépségében élt, amikor a festőiskola Nagybányán elindult.
Az „Aradi vértanúk” című történelmi képével szinte berobbant és
országosan elismert lett a millennium
évében.
Ennek a képnek van egy külön
története is. Thorma eredetileg azzal
a céllal festette, az volt a terve, hogy a
millenniumi nagy kiállításon bemutassa. A képzőművészeti társulat Ferencz

József királyra való tekintettel nem fogadta el, hogy a nagy művet az új Műcsarnokban állítsák ki. A festményt sok
viszontagság után a magyar állam csak
1931-ben vette meg a Történelmi Képcsarnok számára.
„Talpra magyar” című festményével a Petőfi Sándor szabadsághős költő
halálának félévszázados évfordulójára
és a nagy költőre való méltó megem-

Festőiskola” néven működött tovább.
A tanítványoknak nem kellett tandíjat
fizetni.
Az 1904-ben rendezett St. Louis világkiállítás a nagybányai festők nagy sikerét hozta. Thorma aranyérmet nyert,
míg Ferenczy, Grünwald és Réti pedig
bronzérmet kaptak. A következő évben
1905-ben a müncheni nemzetközi kiállításon Thormát újabb nagy kitünte-

lékezésre festette. A festmény által ábrázolt jelenet rendkívül mozgalmas, és
megkapó erővel tükröződik benne a
forradalmi idők láza és elevensége. Élete vége felé fejezte be ezt a művét.
Hollósy Simon távozása után Ferenczy Károly, Grünwald Béla, Réti
István és Thorma János lettek a festőiskola vezetői mely „Nagybányai Szabad

tés érte. Az „Október 1.” című festményével nyerte el a nagy aranyérmet.
1926-ban a festőiskola megalakulásának 30. évfordulóját ünnepelte.
Ekkor már közel egy negyedszázada
Thorma vezette a festőiskolát. Vezetésével zökkenés nélkül vészelte át a
legsúlyosabb éveket. Trianon után sem
hagyta ott Nagybányát. A román ható-

A bejárt út lenyomata képekben
A járványügyi helyzetre való tekintettel idén tavasszal számos kulturális program, így Koncz Gábor jászberényi születésű festőművész március
31-re kitűzött képzőművészeti kiállítása is halasztásra került. Az OVER
címet kapó tárlatról, valamint a jövőben még bemutatásra kerülő alkotások koncepciójáról a művész árult
el érdekességeket lapunknak.
Kazsimér Nóra
Góg Zoltán, a Jászkerület Nonprofit Kft. programszervezője elmondta,
a 2020-ra a Lehel Film-Színházba tervezett kiállítások közül a jelen körülmények miatt nem lesz lehetőségük
minden eseményt megvalósítani. Noha
néhány alkalmat bizonyosan terveznek
még az idén bepótolni, lesznek programok, amiket kénytelenek a jövő esztendőre átütemezni.
„Nagyon bízunk benne, hogy az
idei, jubileumi 30. ART Camp Művészeti Szimpózium kiállítása már a szokott időben, augusztus legvégén megnyílhat a moziban. A Magyar Festészet
Napjához kapcsolódóan is tervezünk
egy kiállítást, mely az országos prog-

ramsorozatnak is része lesz.” – részletezte a hirtelen megváltozott feltételek
folytán kialakuló elképzelést a szervező.
Koncz Gábor OVER című tárlata
körülbelül 3-4 év kreatív munkáját öleli
majd fel, mely alkotások egy része még
az egyetemi évek során készült. A Képző
festő szakán Bukta Imre és Kiss Péter voltak a mesterei, az ő értő felügyeletük alatt
bontakozott ki a fiatal művész sajátos
gondolatisága, illetve az a fajta társadalmi
hivatástudat, hogy a kortárs művészeteket közelebb hozza a város és a Jászság
lakóihoz, fenntartva a múlt értékeit és a
képzőművészetet megillető tiszteletet.
Mint ahogy azt egy korábbi interjújában nyilatkozta, számára ez az egyetlen olyan kifejezésforma, ami amellett,
hogy szórakoztató, lelki és szellemi
pluszt is nyújt az alkotó késztetéssel teli
hétköznapok során. „Maga az alkotás
– mind gondolati, mind fizikai síkon
– jelentősen meghatározza életem minden területét. Enélkül nem is tudnám
elképzelni a mindennapjaimat.”
A kiállításra kerülő festmények
jelentős része akrillal és olajjal készült
vászonra, de akadnak vegyes technikát
kívánó művek is a válogatásban. Formailag organikusan absztrakt elemek-

ből, formákból egymásra rétegződő
képmezőkkel találkozhatunk. Nagyon
fontos jellemzője a képeknek maga az
átfedés effektusa. A rétegek hol részben, hol teljesen fedik egymást, az
így létrejövő formailag sűrű, összetett
textúraháló emlékezetünk, emlékeink
agyunkban lévő rétegeinek metaforája.
Koncz Gábor elmondta, maga a
tárlat címe is a valamin át, valamin
keresztül, valaminek a vége jelentését
érzékelteti, mely fogalom reflektál a kiállítás koncepciójára is. Állítása szerint
szándékosan nem vadonatúj műveket
kívánt bemutatni, sokkal inkább azokból a képekből összeállítani egy válogatást, mely az egyetem negyed-ötöd
évében, illetve utána keletkezett.
„Ezek a képek még így együtt – úgymond sorozatként – soha sehol nem
voltak bemutatva, és úgy gondolom egy
ilyen önálló kiállítás erre tökéletesen
alkalmas lehet. Úgy vélem, egyfajta lezárása is a gyűjtemény eme korszaknak,
tükröt mutat arról az útról, melyet az
elmúlt időszakban sikerült bejárnom.”
Koncz Gábor most elmaradt kiállítása előreláthatólag november végén,
december elején lesz megtekinthető a
Lehel Film-Színház emeleti galériáján.

ságok azért tűrték meg a szabadiskolát,
mert nemcsak a magyar, hanem a fiatal
román művészeket is vonzották.
Ennek egyik kiemelt jele volt, hogy
a román király 1924-ben aranyéremmel ellátott díszoklevéllel tüntette ki a
festőiskola kiemelkedő vezetéséért. A
nagybányai festőiskola hírneve mes�sze átlépett az országhatáron és eljutott szinte egész Európába. „Művészi
virágzó kert ez a Nagybánya!” címmel
írták egy bécsi napilapban. Az 1929-es
év a mester családi életében is jelentős
változást hozott. Az ötvenkilenc éves
festőművész feleségül vette fiatal tanítványát, Kiss Margit festőművésznőt.
A nagybányai festőiskolát a román
hatóságok végül bezárták, de az „aranyhegyek alján fakadt művészet él és virágzik” – írta, az Erdélyi Lapok 1936.
februárjában. Igy az „Erdélyi Barbizon”
megalakulásának negyven éves jubileumát már csak a szomorú végnapokkal
élte meg.
1937. december 6-án hosszabb betegeskedés után 67 éves korában meghalt a nagy művész. Szavakkal ki nem
fejezhető az a veszteség, mely Thorma
János elhunytával az erdélyi és az egyetemes magyarságot, a magyar művészetet
s az egész művészvilágot érte. Thorma
János, mint ember meghalt, de művei
itt maradtak velünk és a művész emléke
is örökké élni fog velünk.
Források: „Nagybánya és Vidéke” helyi napilap és a fővárosi újságok
(„Vasárnapi Újság”, „Budapesti Hírlap”, „Pesti Napló” és a „Keleti Újság”)
számai.
Metykó Béla
helytörténeti kutató

Mi értelme ma a költészetnek?

Nem szükséges, hogy én írjak verset, de
úgy látszik, szükséges, hogy vers irassék,
különben meggörbülne a világ gyémánttengelye – írja József Attila, és mily
allegorikus, hogy épp a poétaóriás születésnapján, április 11-én ünnepeljük a
magyar költészet napját hazánkban.
k. n.

A líra szempontjából a cél napjainkban sem változott, csupán a forma,
a csatorna jellege lett más. A költészet
ma is a köz- és magánéleti történések
szubjektív, esszenciális lenyomata, a
régi korok üzenőfala, hiszen a szerzők
egykor rím és strófavért mögé rejtőzve
szóltak csodálóikhoz, kritikusaikhoz,
szerelmeikhez, vagy akár szimbolikusan az elnyomó politikai hatalmakhoz.
És hogy mi a helyzet ma? Képernyőfotókban konzerváljuk az online
közzétett költeményeket, a vigaszt
nyújtó bölcsességeket, és a pátoszos
idézeteket, melyek aztán Ady arcképével díszített pólókról köszönnek vissza.
Rangos Slam Poetry esteken hajtunk
főt a bravúros, ifjú szószátyárok előtt,
zsebre vágjuk automatákból a klasszikusokat, vagy a Fizess verssel kampány
jóvoltából frappáns rigmusokért cserébe dőzsölünk a kávéházakban.
Talán véget nem érően sorolhatnánk
azokat a nóvumokat, melyek alátámasztják, 1989 után egyértelműen átalakult a
magyar irodalom, a költőkultuszok korának leáldozott, a közösségi hálón már
elmosódik a határ a korábban piedesztálról leintegető író és az igényes, kortárs
irodalomra éhes olvasó között.
A szöveg azonban nem veszett el,
csupán transzformálódott, élővé vált,
két lábra pattant és kiszökött az asztalfiókból, hátra hagyta a könyves
kredenc poros rekeszeit és utat tört
magának a digitális világban. A köl-

tészetnek – mint azt a mellékelt ábra
is mutatja – nincs lejárati ideje, nem
kötik gúzsba konstans paraméterek, hiszen egy öröktől fogva bennünk és velünk élő, soha el nem múló szükséget,
a „bárcsak valaki engem is megértene”
vágyát elégíti ki.
Egy néhány éve publikált tanulmány szerint a kísérletben résztvevő,
verset olvasó egyének a szerzemények ízlelgetése közben olyan agyi reakciót mutattak, mintha csak egy tábla csokoládét
bontogatnának, melynek már előre érzik katartikus aromáját. Ilyen instant íz,
vagy inkább lélekbonbonokat gyártanak
játszi könnyedséggel az ékesszóló tollforgatók, akik nem pusztán a régmúlt
véleményvezérei, sőt mi több, talán soha
nem volt akkora szükség rájuk, mint jelenbéli, narcisztikus, ugyanakkor megnyílni félő, mégis azonosulásra vágyó
emberekkel teli modern világunkban.
A vers a 21. század társadalmának
pszichológusa, önkifejezés és útkeresés,
egy olyan úté, melyen árnyékként követ a tudat, hogy nem egyedül lépkedünk. A költészet kollektív és egyben
perszonális tükör, mindenki mást, jobban mondva önmagát, saját emlékeit,
érzéseit keresi és látja ugyanabban a poémában, általa értelmezi azt, amit sokunk csak érezni képes, még mások, a
szerencsésebbek szófolyamba zúdítani
is, megfogható, kimondható valósággá
formálni a misztikumot.
A költészet a lélek fehér botja, értő
figyelemmel tapogatózni a nagyvilágban nélküle csaknem lehetetlen, és
akkor még nem esett szó arról, hogy jelentőségét szem előtt tartva milyen végtelenül szórakoztató, inspiráló időtöltés
is a versolvasás. A költészet ezen és sok
más, színpompás attribútumának bővebb kifejtése még jó néhány oldalt
megtelítene. Mi ez, ha nem bizonyíték
örök szükségességére?
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Színes napsugár tavaszt rajzol a rétre
Csütörtökön derült lesz az ég, napos, száraz
időre van kilátás, délután 20-24 fok valószínű.
Pénteken a napsütést gomolyfelhők zavarhatják, de csapadék nem várható, csak a szél élénkül fel időnként. Szombaton is sok napsütésre
számíthatunk, az olykor megjelenő felhőkből
csapadék nem valószínű és jelentős légmozgás
sem lesz. A csúcshőmérséklet 20 és 24 fok között alakul. Vasárnap gyengén felhős, szeles nap
lesz, és hétfőre már zápor is érkezik térségünkbe, de jelentősebb lehűlés csak kedden várható.
A népi jóslat szerint, ha húsvét napján esik,
Pünkösdig minden vasárnapon eső fog esni.

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

április 16. csütörtök
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

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

április 17. péntek
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

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

április 18. szombat
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

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

április 19. vasárnap
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

április 14. kedd
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

április 20. hétfő
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

k. m.

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.

Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk!

Jászkürt

A házaló kereskedelemről

Néhány héttel ezelőtt házaló kereskedők jelentek meg városunk több
pontján. Az árusok tevékenysége több
tisztázandó kérdést felvet. Ezzel kapcsolatban kerestük meg Szöllősi Szilviát, a közterület-felügyelet vezetőjét,
adjon tájékoztatást a városlakók számára, a törvény értelmében ki, milyen
esetben folytathat üzleten kívüli kereskedelmi tevékenységet a városban.

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
Tájékoztató
április 15. szerda
április 9. csütörtök
PatikaPlus (volt Elixír)
Thököly Gyógyszertár
központi
Jb., Tesco,
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667
Tel.: 506-930
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
Nyomda: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse

Jászkürt Újság − minden csütörtökön.

2020. április 9.

A kereskedelemről szóló 2005. évi
CLXIV. törvény így határozza meg az
üzleten kívüli (házaló) kereskedelmet: „a
kereskedő vagy a nevében, illetve javára
eljáró személy által a termék forgalmazása céljából a vásárlónak – annak kifejezett kérése nélkül – a lakásán, munkahelyén vagy más tartózkodási helyén való
felkeresésével vagy az e célból szervezett
utazás vagy rendezvény alkalmával folytatott kereskedelmi tevékenység”.
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet adja a jegyző jogkörébe, mely
kereskedelmi formák esetében veheti
nyilvántartásba a kereskedőket.
Üzleten kívüli kereskedelem esetében a kereskedő székhelye szerinti
jegyző veszi nyilvántartásba, melyről
igazolást állít ki. Az igazolás tartalmazza a működési területét is, ami lehet
egy adott település, egy megye, több
megye, de akár országos megjelölés is.
Ezt a kereskedő maga dönti el, tehát
amennyiben rendelkezik igazolással,
amin Jászberény is szerepel (akár mint
Jász-Nagykun-Szolnok Megye, vagy
akár Magyarország területe), a kereskedelmi tevékenységét megtiltani nem lehet. A jegyzőnek más jegyzőket ezekről
a kereskedőkről tájékoztatnia nem kell,

ami azt jelenti, hogy nem is tudunk
róla, ha jönnek Jászberénybe például
tollat felvásárolni vagy kést árulni.
A Korm. rendelet
szabályozza továbbá:
Nem forgalmazható üzleten kívüli
(házaló) kereskedelem útján
a) kábítószer és pszichotrop anyag, illetve annak minősülő termék,
b) gyógyszer, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyag vagy készítmény, gyógyászati segédeszköz,
veszélyesnek minősülő anyag és
készítmény, növényvédő szer, növényvédelmi célú és termelésnövelő anyag, valamint állatgyógyászati
termék,
c) élelmiszer (ideértve a gombát is), a
zöldség és a gyümölcs kivételével,
d) élő állat, növényi szaporítóanyag,
e) az Országos Tűzvédelmi Szabályzat
szerint fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag,
f ) veszélyes hulladék, veszélyes komponenseket tartalmazó maradvány és
leválasztott anyag,
g) drágakő, nemesfém, nemesfémből
készült ékszer, díszműáru és egyéb
tárgy,
h) jövedéki termék, valamint
i) olyan egyéb termék, amelynek forgalmazását külön jogszabály előzetes engedélyhez köti.
(2) Üzleten kívüli kereskedés céljából a
fogyasztó a lakásán 19 és 9 óra között nem kereshető fel, kivéve, ha
ehhez előzetesen hozzájárult.
(3) A fogyasztót a lakásán, munkahelyén, átmeneti tartózkodási helyén
felkereső személy köteles személyazonosságát, és ha nem a saját nevében jár el, képviseleti jogosultságát
a fogyasztónak igazolni.
A szolgáltatási tevékenység megkezdé-

Köszönetnyilvánítás
A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház
főigazgatójaként köszönetemet és
hálámat szeretném kifejezni mindazoknak, akik támogatásukkal segítették/segítik intézményünket, a kialakult koronavírus-járvány idején.
A „Jászság Egészségéért” Alapítvány elszámolási számlájára, az alábbi adományok érkeztek:
Ballagó-Ivanics Judit - AGRICOLA-JÁSZ Kft. – 1.000.000 Ft; Dobó
Erzsébet – 50.000 Ft - 100.000 Ft;
Dr. Ifkovics József - Ügyvédi Iroda –
150.000 Ft; Dr. Rédei István - CO-OP
Star Kereskedelmi Zrt. – 1.000.000 Ft;
Dr. Rédei István - Jászsági Menedzser
Klub Egyesület – 500.000 Ft; Farkas
Péter - PE-DA KER Kft. – 500.000 Ft;
Fülöp Roland – 100.000 Ft; Jászberényi Tankerület pedagógusai és dolgozói
– 530.000 Ft; Kállainé Litkei Zsanett –
15.000 Ft; Kocsán László – 50.000 Ft;
Lantos István - Lantos Kft. – 1.500.000
Ft; Mészárosné Vas Márta – 50.000 Ft;
Pócs János – 500.000 Ft; Simon Lajos
- TURBO NRG Kft. – 500.000 Ft;

Szelei János - Szelei Baromfitenyésztő
Kft. – 1.000.000 Ft; Tamás Zoltán –
50.000 Ft; Velki Andrea – 500.000 Ft.
Tárgybeli adományokkal támogattak bennünket:
Andrási István; Besenyi Péter 220VOLT Magyarország Kft.; Boros Istvánné; Boroznaki Gabriella; Buchenau
Christian Helmut; Dobó Erzsébet; Dr.
Pálóczi István; Electrolux Lehel Kft.;
Farkas Gábor - Farkas FESTÉKBOLT
Kft.; Ilonka Boldizsár - Jász-Sütőház
Kft.; Jánoshida Község Önkormányzata; Jászkiséri Kézimunka Kör; Krízis
csoport; Molnár György - Molnár Méhészet; Molnár László – ROC SAFETY
Kft.; Nagy Zoltán - Optimall Optika
Kft.; Partizán Faloda; Petrovszki János;
Pizza Karaván Oázis; PromoBox Kft.;
Struccfészek; Stühmer Cukrászda; Tóth
Zsuzsanna - Flora Hungaria Kft.; Besenyei Péter - Főnix Speciális Mentők
Alapítvány, Csibra Zsolt János - JNSz
Megyei Polgári Védelmi Szövetség;
Velki Andrea.
Dr. Sinkó-Káli Róbert

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 16., 22., 28., Dr. Ba-

logh Marianna telefon: (57) 889-239,
rendelő: Jászberény, Jákóhalmi út 11.,
• 2020. április 17., 18., 23., 25., 29.,
Dr. Krampek Márton telefon: (57)
655-506, rendelő: Jászberény, Zirzen
Janka u. 6. fsz. 1.
• 2020. április 14., 20., 24., 30., Dr.
Martonos Éva telefon: (57) 412058, rendelő: Jászberény, Zirzen Janka u. 6. fsz. 1.
• 2020. április 15., 21., 27., Dr.
Nagy Nóra telefon: (20) 937-3070,
rendelő: Jászberény, Sportpálya u. 1.

sének és folytatásának általános szabályiról szóló törvény szerint „ha a
szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság
ellenőrzése során megállapítja, hogy
a szolgáltató a bejelentésköteles tevékenységet bejelentés nélkül ténylegesen
folytatja, ideértve azt az esetet is, ha a
szolgáltató a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését
elmulasztotta, bírságot szab ki, és ha a
szolgáltató egyébként megfelel az adott
szolgáltatási tevékenység megkezdésére
és folytatására való jogosultságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak, hivatalból a 27. § szerinti nyilvántartásba
veszi, vagy az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi”.
A bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés
elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét
ellátó hatóságok általános kijelöléséről szóló kormányrendelet szerint „a
bírság összege az adott szolgáltatási
tevékenység bejelentésére előírt illeték
vagy igazgatási szolgáltatási díj hússzorosának megfelelő összeg, de legfeljebb
ötvenezer forint”.
Az illetékekről szóló törvény szerint „az első fokú közigazgatási hatósági eljárásért – ha e törvény melléklete
másként nem rendelkezik – 3000 forint illetéket kell fizetni (általános tételű eljárási illeték)”.
Bejelentési kötelezettség elmulasztása miatti bírság szabható ki, maximum
50.000 Ft (PH Államigazgatási Iroda).
A közterület-felügyelet munkatársai tetten érés esetén a házaló kereskedőt igazoltathatják. A bejelentési kötelezettség elmulasztása, illetve egyéb
hiányosságok esetén adatokkal, fotókkal együtt eljárást kezdeményeznek az
illetékes szervnél.

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.
Elérhetőségek:
• Dr. Szőnyi József:
mobil: 06-70/208-0799, rendelő:
06-57/405-917, 06-57/405-997.
• Dr. Ragó Edit: mobil: 06-30/2491949, rendelő: 06-57/400-072.
• Dr. Baranyi Zsuzsanna:
mobil: 06-70/458-1672,
rendelő: 06-70/394-3491.
• Dr. Andics Boglárka:
mobil: 06-20/505-8280.

