Szemelvények a
Hűtőgépgyár történetéből

Egyénileg is tehetünk a Földért!
Kardos Orsolya környezetvédelmi referenst
kérdeztük a szebb, egészségesebb és tisztább
lakóhely megteremtéséről.
Cikk az 5. oldalon

A Hűtőgépgyár történetéről olvashatnak
a kezdetektől a privatizációig.
Cikk a 4. oldalon

Jászkürt
Új folyam 9. év 16. szám (XXXII./16.)

Hat érem
Csehországból
Arról már korábban beszámoltunk,
hogy minden sportágban versenyzési tilalom van, sőt az edzéseket sem
végezhetik csoportosan a sportolók.
Mindeközben lemaradtunk egy nemzetközi viadalról, ahol sikeresen szerepeltek a jászberényi taekwon-dosok.

2020. április 16.

Ingyenes tartalmak
járvány idejére

A kanapéról is könnyen hozzáférhető
kulturális csemegékből szemezgettünk.
Írás a 7. oldalon

Újság
Jászberény város lapja

Legördült az utolsó fagyasztóláda
a gyártószalagról

Nem propaganda
a Krízis csoport!
A Krízis csoport – Jászberény megalakulása, majd működése kapcsán többekben felmerült, hogy politikai indíttatású közösség áll a név mögött. Erről
az állításról kérdeztük az önkéntes csoport egyik alapítóját, Magyar Anitát.
kárpáti
Magyar Anita lapunknak elmondta,
hogy téves az az elképzelés, hogy valamiféle politikai csoportosulás vagy propagandaszándékok állnak a háttérben. A kezdetekhez visszakanyarodva, az egész történet
úgy kezdődött, hogy Sárközy Csabáné
Béres Krisztina március elején élelmiszerházhozszállítással indította el saját önkéntes támogató akcióját, amelyhez Anita egy
másik fajta önkéntes munkát, a házi szájmaszkok varrását kapcsolta hozzá. Kezdetben a maszkok anyagát saját költségen
szerezte be, de később a vásárláshoz már
szükség volt szponzorokra, hiszen ezek a
speciális anyagok nem olcsók. Ekkor, egy
spontán találkozás alkalmával kérte Tamás
Zoltánt, hogy kapcsolatai révén segítsen
támogatókat szerezni a vásárláshoz, illetve
az élelmiszer kiszállításhoz is.
Tamás Zoltán több ismerősét mozgósította, akik szívesen a kezdeményezés mellé álltak és mind pénzbeli, mind
fizikai segítséget nyújtottak és nyújtanak most is töretlen lelkesedéssel.
folytatás a 3. oldalon 

Az önkormányzati bölcsőde épületés udvarrészével bővült a Szivárvány
Óvoda, amely immár megújulva várja
a játékok birodalmába a gyermekeket.
Gergely Csilla

Ács Tibor
A Kondor Taekwon-Do Sport
Egyesület a tavaszi versenyszezon első
(s mint utóbb kiderült egyben utolsó)
nemzetközi megmérettetésén vett részt
március első hétvégéjén, a csehországi
Nymburk városában. A Czech Open
az egyik legrangosabb közép-európai
ifjúsági taekwon-do versenynek számít.
Az idén a koronavírus-járvány előszele
miatt néhány nemzet lemondta részvételét, de így is több mint 420 versenyző
lépett tatamira formagyakorlat, küzdelem, erőtörés és speciáltechnikai törés
versenyszámokban. A Kondor keretét
ezúttal öt magas öves versenyző alkotta, akik formagyakorlatban és küzdelemben is tatamira léptek. A sportolók
kiváló szereplésükkel 3 arany, 1 ezüst
és 2 bronzérmet nyertek. Küzdelem
kategóriában aranyérmes lett - a tavaly
kick-box Európa-bajnoki címet szerző
- Török Karola, a 2018-ban VB bronzérmes Száraz Gergő, valamint a jövő
reménysége, Szebenyi-Nagy Szabolcs is.
folytatás a 8. oldalon 

Megújult a
Szivárvány ovi

A Hűtőgépgyár és Jászberény modern kori történelme összeforr. A
múlt héten egy új szomorú esemény
íródott be a város történelemkönyvébe, amikor a fagyasztóláda üzem szalagjáról legördült az utolsó termék, a
csarnok bezárta kapuit.
Kárpáti Márta
Az Electrolux Csoport 1991-ben
vásárolta meg a Lehel Hűtőgépgyárat,
1998-ban porszívógyárat nyitott Jászberényben, majd 2005-ben – ötven év
után először – zöldmezős beruházással
épített hűtőszekrénygyárat Nyíregyházán. Huszonöt év folyamatos fejlődés
eredményeként a hazai leányvállalat a

csoport egyik legfontosabb gyártóbázisává nőtte ki magát. A negyedszázados
jubilumi évben Jászberény volt az egyetlen a kontinensen, ahol porszívót gyártottak, az Electroluxnak alulfagyasztós
hűtőszekrényei pedig Európában kizárólag a nyíregyházi gyárban készültek.
A gyár vezetősége tavaly szeptember
10-én jelentette be, hogy 2020-ban átszervezi gyártókapacitásait. A cég tájékoztatott, hogy közel 100 millió eurós
befektetést tervez a nyíregyházi hűtőgépgyárában annak érdekében, hogy
növelje felső kategóriás termékportfóliójának versenyképességét és biztosítsa a
fenntartható, profitábilis növekedést. Az
akkori tervek szerint fejlesztés velejárójaként a porszívógyártás és a szabadonálló

hűtőgépek gyártásának jelentős része
Jászberényből külső partnerekhez kerül. A jászberényi szervezetátalakítás
körülbelül nyocszáz Electrolux dolgozót
érint. A városunkat hideg zuhanyként
ért bejelentést követően elindultak a
tárgyalások az üzemi tanáccsal, egyeztetések történtek a kormánnyal a dolgozók átképzése, elhelyezkedése ügyében.
Végül a tervezettek szerint, április 9-én
megtörtént a fagyasztóláda üzemben
a termelés lezárása. A gyár vezetőségétől erről az eseményről, a dolgozók és
a csarnok, valamint a gépek sorsáról, a
járványügyi intézkedésekről kértünk tájékoztatást, amit az alábbiakban változtatás nélkül közlünk.
folytatás a 4. oldalon 

Oktató virtuális tér a könyvtárban
Mint ahogy arról már korábbi lapszámunkban beszámoltunk, a Városi
Könyvtárért Alapítvány elnyerte a
MOL Alapítvány Helyi érték programjának pályázatát, melynek köszönhetően a könyvtárban működő
Jászsági Népmeseponton virtuális
közösségi teret valósítanak majd meg.
Kazsimér Nóra
A MOL Alapítvány tavalyi felhívására 413-an nyújtottak be pályázatot négy
– a jövő generációja, kultúra, környezetvédelem és fenntarthatóság, valamint
társadalom – kategóriában. A szakmai
értékelés után, a kuratórium döntése
alapján 151 pályázó vehetett részt a második körben, ahol már a közvélemény
online szavazatán múlott, hogy az 54
körzetben mely projektek nyerhetik el
az egyenként 500.000 forintos támogatást terveik megvalósításához.
A listában szereplő civil szervezetek
három hét alatt több mint hetvenezer
mecénást tudtak mozgósítani. A környezetvédelmi, oktatási, kulturális és
társadalmi kezdeményezésekkel a szervezetek országosan közel 40.000 főt
vonnak majd be kezdeményezéseikbe,

melyekben 2000 fő önkéntes és 674 iskolai közösségi szolgálatos diák is részt
vállal 2020. december végéig.
A 39. körzet képviselője, vagyis a Városi Könyvtárért Alapítvány 726 szavazattal nyert támogatást Láthatatlan terek
a Jászberényi Városi Könyvtárban elnevezésű tervezetükhöz. Kovács Péter, a Jászberényi Városi Könyvtár, illetve a MOL
pályázatán elismerésében részesülő alapítvány elnöke elmondta, a projekt célja
olyan edukációs terek kialakítása a Városi
Könyvtár épületében, ami már meglévő

terekre épül, éppen ezért virtuális terület
kialakításában gondolkodnak.
„Ez azt jelenti, hogy egy telefonos
applikáció és/vagy virtuális szemüveg
segítségével lehet majd bejárni a teret.
Első körben két tér "virtualizálásában"
gondolkodunk. A Jászsági Népmesepont úgynevezett mező részében a Jászságra jellemző madárvilág és egyéb élővilág virtuális megjelenítését tervezzük
leírással, az élőlények bemutatásával,
rövid videókkal.
folytatás a 7. oldalon 

A jászberényi Szivárvány Óvoda és
Városi Bölcsőde egy óvodai intézmén�nyé való átalakítása és fejlesztése című
pályázatot március 31-én zárták le, a járványügyi helyzetre való tekintettel nem a
nyilvánosság előtt. A TOP-os pályázatot
2016-ban nyújtotta be az önkormányzat, amely miután pozitív elbírálásban
részesült, 2017 őszén megkötötték a támogatási szerződést, és a kivitelezés 2020
tavaszán fejeződött be. A projekt bruttó
összköltsége 140.738.085 forint volt,
melyből a vissza nem térítendő támogatása összege 78.000.000 forint.
Az 1970-es években épült, óvodát
és bölcsődét magába foglaló ingatlan
nem felelt meg a mai kor követelményeinek sem épületenergetikai szempontból, sem az időközben módosult
nevelési-oktatási törvényi előírásoknak
való megfelelés szempontjából.
folytatás a 6. oldalon 

Jól koordinált az
önkéntes munka
A Polgármesteri Hivatal, a Vöröskereszt és az Egyesített Szociális Intézmény egységében jól működik
az önkéntes hálózat tevékenysége. A
munkamenetről Bozóki Jánosnét, az
ESZI intézményvezetőjét kérdeztük.
kárpáti
Közel félszáz önkéntes ajánlotta
fel eddig a segítségét és folyamatosan
érkeznek a további felajánlások az önkormányzat által megadott email címre
– mondta az intézményvezető asszony.
A koordinálásukkal működő segélyhívó
számra ugyancsak folyamatos az érdeklődők vagy konkrét segítséget kérők hívása.
Az önkéntesek különböző területeken nyújtanak segítséget. Informatikai,
jogi támogatás mellett a csekkbefizetés, gyógyszerkiváltás, bevásárlás terén
segítenek. Eddig a saját gondozásban
álló ellátottakon kívül húsz embernek
nyújtottak segítséget és összesen 49-en
jelezték, hogy a későbbiekben élnek
majd a segítségkérés lehetőségével. Az
Arany kanál étterem felajánlásából az
önkéntesek és a mezőőrök bevonásával meleg ételt is ki tudnak juttatni a
külterületen élők számára. A járvány
közeljövőbeni várható tetőzése miatt
várják a további jelentkezőket. Annál
is inkább, mert a kórház Ápolási osztályának kiürítése további teendőket ró
a szociális segítőkre. A hazakerülő betegek nagy része biztosan igényelni fog
bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban és
mindezek mellett valószínű gondozásban is segítséget.
folytatás a 3. oldalon 

2. oldal

Önkormányzat

www.jku.hu

csalók járják Jászberény utcáit!

Futárcégek jelentkeztek magánszemélyeknél telefonon küldeményszállítás kapcsán, olyan lakosoknál is, akik nem rendeltek
csomagot. Ezen felül kerítések fertőtlenítésének elvégzésével keresik fel az ingatlantulajdonosokat. Felhívjuk a polgárok
figyelmét, az önkéntesek hivatalos igazolványt viselnek, csak azoknak nyissanak ajtót, akik felmutatják okmányaikat, vagy
akiket jól ismernek. Gyanú esetén hívják az alábbi telefonszámokat: 112 – segélyhívó, 107 – rendőrség.

Véleményezzék a terveket!
Városunk településrendezési tervét
évente felül kell vizsgálni. A képviselő-testület márciusi ülésén döntött a
települési terv részterületeket érintő
módosításáról.
k. m.
Normál helyzetben a lakosságot
fórumon tájékoztatja a városvezetés a
tervezett módosításokról, majd helyet
ad a véleményezésnek is a városlakók
számára – fejtette ki érdeklődésünkre
Alvári Csaba főépítész. Mivel a járványhelyzet nem engedélyezi a fórum
megtartását, ezért a helyi média csatornáin keresztül tekinthetnek bele a városlakók az anyagba.
Vállalkozói kezdeményezés alapján,
Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Jászberény város
Településrendezési eszközeinek módosítását a hrsz.: 9349/2 és hrsz.: 9354/4 magánút ingatlanok vonatkozásában.

Az érintett ingatlanokon tervezett
fejlesztés megvalósításához övezeti átsorolás szükséges. A két (egymással szomszédos) érintett ingatlan övezeti besorolása „Közúti közlekedési övezet” (KÖu)
helyett, „Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági övezet” (Gksz) lesz, mely lehetővé
teszi a két ingatlan területének a szomszédos telkekkel történő összevonását
és azokkal közös hasznosítását. A dokumentumot a város honlapján (www.
jaszbereny.hu) tanulmányozhatják az
érdeklődők. Elérhető a Városfejlesztés
– Településfejlesztés- Településrendezési
terv módosítása – Véleményezési dokumentáció lapfülek alatt.
Szintén a város honlapján keresztül véleményezhetik az anyagot. A
véleményezés a Városháza-Irodák- Városüzemeltetési Iroda- Településképi
véleményezés útvonalon érhető el. Észrevételeiket, javaslataikat ugyanakkor
telefonon és emailben is megtehetik
Alvári Csaba főépítésznél április 20-ig.

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

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

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

2.

3.

4.

5.

6.

egyeztetett időpontra történő megérkezésüket a kapun elhelyezett csengő
megnyomásával jelezhetik!
Jelen rendelkezés ideje alatt mindan�nyiunk érdekében kerüljük a személyes kapcsolattartást az ügyfelekkel,
az ügyintézéseket lehetőség szerint jellemzően telefonon és elektronikusan
végzik a munkatársak.
Jelen rendelkezés ideje alatt a Családés Gyermekjóléti Központ speciális
szolgáltatásainak biztosítása is felfüggesztésre kerül (jogi tanácsadás, kapcsolatügyelet, kórházi szociális munka, családkonzultáció/családterápia,
pszichológiai tanácsadás).
A krízishelyzetek kezelése jelen helyzetben sem halaszthatók el, ezek ellátását a szolgálat/központ munkatársai
a megfelelő óvintézkedések mellett
biztosítják! Krízishelyzet esetén továbbra is a 06-70/327-2773-as készenléti szolgálati telefonszámon élhet
jelzéssel!
Az intézményünk felkeresését szükségessé tevő esetekben ügyfeleink figyelmét nyomatékosan fel kívánjuk hívni
az alapvető higiénés körülmények
betartására, a vírusfertőzés terjedési
kockázata csökkentésének lehetőségeire, így az intézményben biztosított
kézmosási lehetőség igénybevételének
szükségességére!
A rendelkezés ideje alatt átmenetileg
az adományok fogadása, közvetítése
és kezelése is szünetel!
Nagy Beatrix
intézményvezető

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

4.076.300 Ft.
Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak, akik

SZABÓ BALÁZSNÉ
szül: Sánta Klára Ibolya
(1951-2020)
temetésén megjelentek,
virágaikkal, koszorúikkal,
részvétnyilvánításaikkal mély
fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

Emlékezés

2020. április 16.

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

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

vét, 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

Emlékezünk

Emlékezés

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

Bada Zoltán

Járomi Jánosné

szül.: Szabó Julianna
halálának 10. éves évfordulójára.
„A csillagok ragyogása
volt két szemében, Nap tündöklésénél
szebb volt mosolya. Elindult egy lélek,
Tovább szállt, távolra tőlünk,
mely nagyon fáj.”
Szerető férjed, gyermekeid,
unokáid.

SOÓS GYULA
halálának 2. évfordulójára

„Nem foghatjuk már dolgos két kezed,
Nem simogathatjuk őszülő fejed.
Nem tekint ránk aggódó szemed,
Marad a csend, mindent
köszönünk Neked.”

Szerető családod

halálának
ötödik évfordulójára.
„Elvesztettem azt,
akit annyira szerettem, jókedvem,
nyugalmam vele
eltemettem.
Légy velem, szeress, míg utam
végigjárom, te voltál, te maradsz
az én örök párom.
Majd ha elindulok napjaim
betelvén, karjaid kitárva várj
az út végén.”
Szerető feleséged és családod
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Az elkötelezettség Jászberénynek szól
Dobrán Gyula önkormányzati képviselőt kérdeztük az elmúlt néhány
hónap képviselői tapasztalatairól,
döntései hátteréről.
Kárpáti Márta
A választások után eltelt néhány
hónap már ad némi visszatekintésre
lehetőséget. Hogyan értékelné ezt az
időszakot?
Ez az időszak arra volt elég,
hogy egyértelművé váljon számomra, a jelenlegi vezetés csak kifelé
kommunikálja azt, hogy közösen
szeretne dolgozni velem, vagy akár
a fideszes képviselőkkel. Azt látom,
hogy egész más, amit mondanak és
amit tesznek.
Vegyük példaként – hogy érthető legyen –, a Jászkerület vezetőjének kinevezését. Az a sajnálatos
helyzet, amit a koronavírus okoz,
valószínűvé teszi, hogy a következő
4-5 hónapban nem lesznek rendezvények városunkban. Megtehette
volna a városvezetés azt, hogy a
jelenlegi dolgozók közül nevez ki
valakit ideiglenesen. Ez közel kétmilliós spórolást eredményezhetett
volna három hónap alatt. Mégsem ezt
tették. Miközben spórolásról beszélnek
milliókat költenek.
De az is sokat elmond, hogy az áprilisban elfogadott dolgokról egyáltalán
nem történt semmilyen egyeztetés. Mi
több, igazából azt sem tudni, miket fogadott el a polgármester saját jogkörben a testület helyett.

Mi állította a legnagyobb kihívás elé?
Szókimondó embernek tartom
magam, talán a legnehezebb néha magamba tartani a véleményem, amikor
egyik másik rutinos politikus demagóg
hazugságokkal tűzdelt monológját kell
végighallgatnom.
Nem titok, hogy a személye határozza meg a testület mérlegét. Hogy
éli meg ezt a szituációt? Milyen plusz
terheket ró ez a helyzet önre?

Ezt egy kicsit máshogy látom. A
kialakult helyzet nem az én döntéseim súlyát növelte meg, hanem minden
egyes képviselőét. A másik 14 testületi
tag közül bárkinek lehet döntő a szavazata, nem csak az enyém, ahogy volt is
már erre többször példa.
Ami az én helyzetemben kicsit speciális, hogy minden döntésünk után van

hét ember vagy “jobbról”, vagy “balról”,
aki támadásnak gondolja a szavazatomat, pedig erről szó sincs, csak a közös
célhoz vezető utat látjuk másnak.
Döntései során mennyire van jelen a párt állásfoglalása és mennyire
a személyes, szubjektív megítélés?
Úgy gondolom, hogy helyi feladatok kezelésénél mindig a város érdekeit
kell szem előtt tartani, nem szerencsés
idekeverni az országos politikát. Természetesen párttársaimmal szoktam
egyeztetni, véleményt cserélni, de a
végső döntés mindig helyben dől el.
Legutóbb a Krízis csoport Jászberénynek adományozott. Ez
jelent egyfajta elköteleződést?
Természetesen jelent! De ez az
elkötelezettség Jászberénynek szól,
nem pedig csoportoknak, embereknek. Kértem, hogy a város által
létrehozott 10300002-1069790049020131 számlaszámra utalják
április havi tiszteletdíjamat. Ez nem
azonos a Fidesz által létrehozott
Krízis csoporttal.
Sajnos ebben
az ügyben sem sikerült idáig közös
álláspontot kialakítani a városvezetéssel. Számomra az lett volna a
legelfogadhatóbb, ha erre a polgármester kéri fel a testület minden tagját,
nem pedig őt kell felkérni rá. Talán az
lett volna a legelegánsabb, ha ő az első,
aki a város irányába adakozik.
Végül egy személyes jellegű kérdés.
Hogy telt a rendhagyó húsvéti ünnep?
Köszönöm a kérdést. Szűk családi
körben ünnepeltünk, próbáltuk hasznosan eltölteni ezt a hosszú hétvégét.

Nem propaganda a Krízis csoport!
 folytatás az 1. oldalról
A „bélyeg” innen lehet, hiszen a civilek mellett a jászberényi képviselő-testület Fidesz frakciójának minden 65 év
alatti tagja is csatlakozott a csoporthoz.
A személyekkel régi ismeretségben volt
Anita, hiszen az előző időszakokban
meghirdetett jótékonysági eseményeken
is önzetlenül segítettek már.
A fenti önkéntes munka egyre
zökkenőmentesebbé vált, a csoportnak
jó összetartó szelleme lett. Ezek a támogatások inkább az idősebb korosztályt
szolgálják, ugyanakkor Anita valamilyen módon meg akarta szólítani a fiatalokat is. Ezért csatlakozott a Maradj
otthon! kampányhoz. A városban lakó
diákokat keresett fel és a helyi tévével
összefogva kisfilmeket készítettek az otthonmaradásra buzdítva a diákságot és
az időseket. Ez egy újabb szeletévé vált
a segítségnyújtásnak. Ekkortájban érlelődött meg a gondolat, hogy az átlátható
koordináció és könnyebb munkamegosztás érdekében jó lenne egy csoportot
létrehozni az ügy szolgálatában. A gondolatot tett követte és hamarosan megalakult a Krízis csoport – Jászberény.
A segítségnyújtások köre kibővült
a csekkbefizetések intézésével, a gyógyszerkiváltásokkal. Ez utóbbiban nagy
Csütörtök délelőtt dr. Martonos
Éva és dr. Krampek Márton fogorvosok rendelőjében tíz darab 3D
technológiával készült arcpajzsot
adományozott a fogorvosok részére a Klapka iskola nevében Tamás
Zoltán iskolaigazgató. Kora délután
a Thököly úti rendelő udvarán húsz
arcpajzsot vett át Tóth Mónika a
Jászberény Városi Önkormányzati
Bölcsőde és Védőnői Szolgálat vezetője az igazgató úrtól. A védőeszközöket a háziorvosok, az ügyeletet
végző orvosok és a védőnők kapták
meg. Az ünnepek alatt is folytatódott
az arcpajzsok nyomtatása.

segítséget nyújt a Thököly gyógyszertárban dr. Kovács Adrián, aki táblázat
formájában kezeli a beérkező gyógyszerigényeket, összeállítja a rendelést.
Így megoldható, hogy minimális fizikai
kontaktra kerüljön sor és a szükséges
gyógyszerét minden segélykérő időben,
az otthon elhagyása, sorban állás nélkül
megkapja. Átadáskor az önkéntesek
nem érintkeznek az idősekkel, csupán kesztyűben, maszkban átnyújtják
a csomagot. A Thököly Gyógyszertár
a napokban felajánlott a csoportnak
200 doboz C-Vitamint, melyekből első
körben egészségügyi intézményekhez
szeretnének eljuttatni.
A kiváltott gyógyszerek, a befizetendő vagy a már befizetett csekkek, illetve élelmiszer kiszállítás mellé
mindig adnak néhány házi készítésű
maszkot ajándékba. Béres Krisztina
még kézfertőtlenítőszerrel is gazdagítja a megrendelt élelmiszercsomagot.
Az élelmiszer kiszállítás két formában
történik. Egyrészt megrendelés alapján
segítenek a házhoz juttatással, másrészt
ingyenes tartós élelmiszercsomagot juttatnak el a rászorulóknak. Egyébként
minden tag hozzátesz a fizikai segítségnyújtás mellé valamilyen anyagi jellegű
felajánlást is. Száraztésztát, C-vitamint,

tartós tejet, kesztyűt, maszkot, sőt még
laptopot is, – ki mit tud beszerezni. Dr.
Német Ildikó doktornő például telefonos tanácsadással segít. Múlt héten a
csoporttagok pénzadományából egy
tabletet vásároltak, amelyet a Szent
Erzsébet Kórház Ápolási osztályának
szántak. Pócs János országgyűlési képviselő támogatásával a Speciális mentősök személyzete és autói érkeztek a
Jászságba a válságkezelés idejére.
Időközben egyre többen csatlakoztak a csoporthoz. Sokan eddig is segítettek rokonaiknak, szomszédoknak és
szerettek volna minél több embert támogatni. A csoporton keresztül kön�nyebb mindezeket a jótékony felajánlásokat megtenni, hiszen a koordináció
mindkét félnek, segítőnek és rászorulónak is könnyebbség. Terv szerint a
csoport a járvány elmúltával is együtt
marad és további jótékony akciókkal
segíti a várost. „Remek érzés olyan emberekkel együtt dolgozni, bárhonnan
érkeznek, akik egy célért fognak ös�sze, akik önzetlenül tudnak segíteni!”
– foglalta össze Magyar Anita a Krízis
csoport – Jászberény motivációját. Végezetül megköszönte minden tagnak,
maszkvarrónak és a csoport támogatóinak, önzetlen, segítő munkáját.

www.jku.hu

3. oldal

Speciális mentők
a Jászságban

Fotó: Gémesi Balázs
Április 9-én, csütörtökön Pócs János
országgyűlési képviselő közbenjárásának eredményeként hét darab speciális mentőkocsi érkezett a Jászságba, hogy a járművek és szakképzett
személyzetük a járványhelyzetben a
térség lakóinak segítségére legyenek.
kárpáti
A Specialrescue Team, speciális
élet- és műszaki mentőszolgálat a Krízis csoport – Jászberény, a Jászberényi
Szent Erzsébet Kórház munkáját támogatja. Feladatuk lesz többek között a
járványkórházból negatív eredménnyel
rendelkezők szállítása és a Krízis csoport tevékenységének segítése.

A budapesti csapat Pócs János ösztönzésére választotta Jászberényt és a
Jászságot karitatív tevékenysége célpontjául. A mentősökből, mentőtisztekből, orvosokból összeállított képzett személyzet egészségügyi feladatok
mellett műszaki mentési, tűzoltási tapasztalatokkal is rendelkezik. Az autók
mentési alapfelszereltséggel ellátottak,
tartalmaznak nyaki gerinc rögzítőt,
defibrillátort, és van terepjárási képességgel ellátott fekvőbeteg szállító jármű
is a flottában.
A mentőautók érkezése ékes példája annak, hogy az ország, a Jászság ös�szefog a bajban – mondta Pócs János a
csütörtöki képviselői iroda előtt tartott
átadón.

Jól koordinált
az önkéntes munka

 folytatás az 1. oldalról
A kolléganők a Lehel vezér tér 2.
szám alatt, az Idősek klubjában fogadják a hívásokat, illetve ők tartják a kapcsolatot az önkéntesekkel. Bármilyen
ügyintézés történik, értesítik az önkéntest és a rászorulót a tevékenységről és
az azt végrehajtó személy kilétéről. A
Hivatalban készülnek a személyazonosító kártyák, amelyekkel a támogatott
megbizonyosodhat arról, valóban a segítő szándékú személy érkezett hozzá.
Az önkormányzat kapcsolatba lépett a Vöröskereszttel, abból a célból,

hogy tartós élelmiszercsomagokat juttassanak el a rászorulókhoz. A csomagok összeállításában is segítséget nyújtott az intézmény.
A három szervezet összefésült listája
alapján a különböző életkorú és családi
állapotú háztartások támogatottjainak
igény szerint állítottak össze pakkokat.
Ezek száraztésztát, lisztet, cukrot, lekvárt, szószokat, étolajat, konzerveket,
tisztítószert, szappant tartalmaznak.
Az élelmiszerek kiszállítása és osztása a
Polgármesteri Hivatal és a Vöröskereszt
feladata lesz.

Jászberény város központjában,
frekventált helyen,
a Tourinform iroda felszabadult területét

kereskedelmi, irodai tevékenység
céljából azonnali kezdéssel kiadjuk.
Érdeklődni a Jászkerület vezetőjénél,
munkatársainál lehet.

Telefon: Dukai Rita, 06-20/367-6632

4. oldal

Lehel
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Szemelvények a Hűtőgépgyár történetéből
kezdetektől a privatizációig
Jászberény társadalmi és gazdasági berendezkedését nagymértékben átalakította a szocialista iparosítás. Ennek legintenzívebb időszaka éppen a szocialista
berendezkedés első éveire tehető. Jászberény is az első ötéves népgazdasági tervidőszak (1950‒1954) során kapta azt a két nehézipari beruházást, amelyek hatására talán soha nem látott mértékben változott meg a város mindennapi élete.
A két ide telepített nagyüzem, sorrendben az Aprítógépgyár (1951), illetve a
Hűtőgépgyár elődje, a Fémnyomó- és Lemezárugyár (1952) voltak.
Még javában folyt az országos szintű
nagyberuházás, az Aprítógépgyár építése, amikor váratlanul egy másik, az elsőnél is nagyobb méretű és több munkást
foglalkoztató ipari üzem jászberényi
telepítéséről érkezett hír a városba. (…)
Jászberényben hivatalosan élelmezésipari gépgyár épült 99,16 millió Ft teljes
beruházási összeggel, amely közel kétszerese volt a másik jászberényi nagyüzem
építési költségeinek. A gyár elkészülte
után a teljes bekerülési összeg azonban
itt is jóval magasabb lett az eredetileg
tervezettnél, és elérte a 150 millió Ftot. Valójában hadianyagot gyártó üzem
létesült a város határában, amelynek fő
feladata különböző tüzérségi lőszerhüvelyek gyártása volt 37 mm-es, 45 mm-

tó legjobb gépekből választották ki és
minden téren a lehetőségek szerinti legnagyobb korszerűségre törekedtek. (…)

es, 57 mm-es, 76 mm-es, 122 mm-es,
152 mm-es és 203 mm-es űrméretben.
Mivel hadiüzemről beszélünk, ezért sokáig a gyár meg sem jelent a hivatalos
statisztikában, de egy ideig még fényképeket sem lehetett készíteni a területén. Az új üzemben foglalkoztatottak
létszámát összesen 2370 főre tervezték,
amely több mint háromszorosa volt az
Aprítógépgyár létszámának. (…)
Az új ipari üzemhez a kellő számú
munkaerőt áthelyezésekkel és átképzős
tanfolyamok beindításával kívánták
biztosítani. Az Aprítógépgyárhoz hasonlóan számításba vették a környéken
dolgozó falusi munkásokat is. Tudták,
hogy vonatok és autóbuszok megfelelő menetrendi közlekedéséről külön
gondoskodni kell, hogy „a dolgozók
minden különösebb fáradság nélkül
juthassanak munkahelyükre”. Az előzetes elképzelések szerint a Fémnyomóés Lemezárugyárban gyártott minden
termék kizárólag a honvédség részére
készült volna. „Exportra vagy egyéb
fogyasztásra történő gyártás nincs, így
devizabevétel nem várható. Külföldi
lehetőségének biztosítására nincs szükség.” Az előzetes tervekkel ellentétben
a kivitelezés során már egyértelműen
arra törekedtek, hogy a gépek polgári
profilgyártásra is alkalmasak legyenek,
így speciális, csak egyfajta munkára
alkalmas gépeket nem szereltek fel a
gyárban. A gépek beszerzésénél elsősorban arra törekedtek, hogy az itthon
vagy a tervállamok piacán beszerezhető
gépekkel legyen a gyár felszerelve, de
számoltak olyan speciális berendezések
tervezésével is, amelyeket készen nem
lehetett kapni. A szerszámgépi berendezéseket a fenti piacokon megtalálha-

magyar alumíniumból valósulhatott
meg. Az 1958-ban, a Brüsszeli Világkiállításon nagydíjat nyert terméket a
világon elsőként Jászberényben kezdték
el gyártani, így a hűtőelemek lettek a
gyár első világhírű termékei. A ’60-as
évek elején a gyárnak 20 ezer m²nyi
gyártókapacitása volt erre a termékre,
amit már exportáltak is a Szovjetunióba és Nagy-Britanniába. (…) Már a
gyár indulását követő esztendőkben
át-átállt a gyár a tüzérségi lőszerhüvelyek gyártásáról különféle polgári profiltermékekre, „fedőprofilokra” (alumíniumedények és -fazekak, honvédségi
katlanok, söröshordók, hústálcák stb.),
de az áttörést kétségtelenül a hűtőszekrények gyártásának Jászberénybe telepítése hozta meg. (…) A Gorjanc Ignác
vezette jászberényi gyárban először egy
év kísérleti üzem után 1958-ban indulhatott meg a sorozatgyártás. A II. hároméves terv (1958‒1960) során csak
a híres Super100-as hűtőszekrényből
8 ezer darab készült. Ezt a kompres�szoros hűtőgépet még nagyrészt szovjet
minta alapján készítették el a jászberényi gyárban. Merész elképzelések, nagy
tettek kellettek a Fémnyomó termelési
szerkezetének teljes átalakításához. Sokkal egyszerűbb lett volna ugyanis az
addig gyártott termékek darabszámát
növelni, ebben nem rejlett volna különösebb kockázat. A gyártási profil teljes
átalakításához, az igazán nagy tettekhez
komoly, és talpraesett emberek is szükségeltettek: Gorjanc Ignác, a gyár igazgatója és László Károly főmérnök jól
kiegészítették egymást, és párosuk mára
lényegében legendává vált Jászberény
ipartörténetének emlékezetében. (…)
A Fémnyomó- és Lemezárugyár-

Hűtőgépgyár lesz
a Fémnyomó- és
Lemezárugyárból
A Fémnyomó- és Lemezárugyárban
az ’50-es évek legvégén kezdődött meg
a hűtőelemek gyártása, ami komoly exportlehetőségekkel kecsegtetett. A magyar mérnökök, Heller László és Forgó
László találmányával a nagy erőművek
hűtési problémái akár vízszegény vidékeken is megoldhatóak voltak. A nagy
teljesítményű alumínium hőcserélők
gyártása magyar szabadalom alapján,

ból 1964. január 1-jén lett a nevében
is Hűtőgépgyár. Ekkor egyesítették
ugyanis a jászberényi Fémnyomót, a
Budapesti Hűtőgépgyárat és annak sárvári telepét (utóbbi telephelyet két év
múlva meg is szüntették). Az új vállalat
székhelye Jászberény lett, és innentől
kezdve valamennyi Magyarországon
készült hűtőszekrényt a Hűtőgépgyár
gyártotta. (…)
A ’70-es években tovább folytatódott, sőt még tovább gyorsult a Hűtőgépgyár fejlődése. A vállalat már olyan
szintet ért el, amely az ’50-es évek fentebb ismertetett állapotai idején elképzelhetetlennek tűnt. 1970-ben létesült
a vállalat jászboldogházi gyáregysége,
ahová az 1962-ben beindított radiátorgyártást helyezték ki. A boldogházi
gyáregység indulásának évében készült
el az egymilliomodik jászberényi hűtőszekrény. Ezt követően, 1972-ben
pedig Jászárokszálláson jött létre egy
üzemegység, ahol a Tyler-licence alapján készültek a hűtőberendezések. A
gyáregységekkel együtt a Hűtőgépgyár
dolgozói létszáma az évtized végére
már elérte a 8 ezer főt. 1970-től a svájci
Sibir cég licence alapján készülhettek
„S” jelzésű gyártmányok a jászberényi
gyárban, majd 1976-ban átadták a
Bosch-üzemet. A IIIas üzemben gyártott autoszifonok és habszifonok darabszáma az ’70-es évtized végének csúcsa idején elérte az évi 1 millió darabot,
így a berényi lett a világ legnagyobb
szifongyára. (…)
1973-ban már olyan presztízs-beruházásra is futotta, mint az alumíniumborítású irodaház, amelynek 9.
emeletén kapott helyett a vezérigazgató, Gorjanc Ignác irodája. 1974-ben
saját sportcsarnoka, 1976-ban strandja, 1977-ben pedig műjégpályája volt a
vállalatnak. 1978-ban nyitott a városi
könyvtár mellett a Munkás és Ifjúsági
Ház, amely megépítése hosszú idő után
komoly hiánypótló kulturális beruházásnak számított Jászberényben. A gyá-

ri dolgozók részére Zamárdiban, Mátraszentistvánon és Tiszapüspökiben állt
rendelkezésre üdülési lehetőség. (…)
A ’80-as években tovább folytatódott a gyár sikertörténete. 1981-ben
például megnyitották a gyár mellett a
tekepályát, 1983-ban átadták a KutatóFejlesztő Intézetet, majd egy év múlva

ipari bizottságának elnöke kijárta, hogy
a gázvezeték elérje Jászberényt is. 1985ben épült meg a hűtőgépgyári bekötőúton az új, nagy teherbírású Zagyva híd,
zökkenőmentesebbé téve az egyre nagyobb teherforgalom lebonyolítását. (…)
A ’80-as évek végén sem a vállalattal, vagy a vállalatvezetéssel adódott
gond, hanem rendszerszintű problémák jelentkeztek a szocialista gazdaságban. Ezek a problémák pedig hatással
voltak a 100%-ban állami tulajdonú
vállalatra, amely hiába törte az utat
rendületlenül a nyugati piacon, az egyre mélyebb válságba sodródó szocialista
gazdaság ólomsúlyként nehezedett a lábára, amivel egyre nehezebb volt a víz
felszínén maradni és előre haladni. (…)
A rendszerváltozás után aztán hamarosan, 1991. március 19-én bekövetkezett a teljes privatizáció, és az
állam 100%-ban eladta a még mindig
nyereséges Hűtőgépgyárat. Azt, hogy
mi lett volna a privatizáció nélkül, már
sohasem fogjuk megtudni.

már fedett uszodában úszhattak a gyár
dolgozói. Ebben az évben állt rá a gáz
üzemmódra a Hűtőgépgyár kazánháza,
hiszen Gorjanc Ignác, mint országgyűlési képviselő és egyben az országgyűlés

Forrás: JÁSZBERÉNY TÖRTÉNETE A HARMINCAS ÉVEKTŐL AZ
EZREDFORDULÓIG / Sebők Balázs:
Jászberény és a szocialista ipartelepítés
Archív fotók: Molnár Edit

Legördült az utolsó fagyasztóláda
a gyártószalagról
 folytatás az 1. oldalról
Leállt a termelés az 1997 óta működő jászberényi Electrolux fagyasztóláda
üzemben, a gyártás leállítása az Electrolux tavaly bejelentett üzleti átalakulásával van összefüggésben. A döntést
2019 szeptemberében jelentette be az
Electrolux, az új vállalati stratégiával
összhangban – a jövőben a felsőkategóriás termékcsoport gyártására fókuszál
a cégcsoport, a fagyasztóláda termékek
gyártását pedig kiszervezik. Az érintett
jászberényi fagyasztóláda üzem – az
eredeti tervek szerint -–április 9-ig folyamatosan üzemelt.
Az utolsó időszakban 113 fővel működött az üzem, a munkatársak egy része
átkerült a jászberényi hűtőszekrénygyár
másik üzemébe, ők tovább dolgoznak, 82
fő pedig végkielégítéssel távozik a cégtől.
Az Electrolux kiemelten kezeli a COVID-19 koronavírus-járvány
ügyét. Minden országban, ahol az
Electrolux jelen van, az összes telephelyen abszolút prioritást élvez a biztonságos munkavégzés biztosítása, ezért a
WHO ajánlásával összhangban fontos
megelőző intézkedéseket és szigorú
irányelveket vezetett be, hogy megelőzze a koronavírus terjedését.

Jászberényben, a 2019 szeptemberében bejelentett átszervezést nem érintette a kialakult járványügyi helyzet,
az átszervezés végrehajtása a korábban
megkötött szociális megállapodás alapján megy végbe, biztosítva a rögzített
kompenzációs csomag teljes körű kifizetését és az érintett munkatársak elhelyezkedését támogató programokat. A
koronavírus vészhelyzet miatt azonban
az egyéni álláskeresési konzultációk jelenleg online, telefonon érhetők el, de

a munkaviszony megszűnését követően
még 3 hónapig továbbra is biztosítottak az érintett munkatársak számára.
Az átszervezést a vállalat a dolgozói
érdekképviseletekkel szoros együttműködésben valósítja meg.
Az üzem leállítását követően az
üzemcsarnokban takarítási munkálatokra kerül sor, a csarnok és a gépsorok hasznosításának korai szakaszában
jelenleg nem áll módunkban további
tájékoztatást adni.

Archív fotó
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Egyénileg is tehetünk a Földért Tűzgyújtási tilalom

Április 22. a Föld Napja. A jeles naphoz kötve már hagyománnyá vált a Te
szedd! szemétszedő akció, ami idén sok
más eseményhez hasonlóan elmarad. A
környezet védelméről azonban a járvány
időszakában sem feledkezhetünk meg.
Kardos Orsolyával, a Hivatal környezetvédelmi referensével arról beszélgettünk,
ki mit tehet saját háza táján a szebb,
egészségesebb, tisztább lakóhelyért.
kárpáti

Kardos Orsolya elmondta, hogy
egyik legfontosabb feladat, amit mi magunk is megtehetünk, hogy a háztartásban keletkezett hulladékokat a megfelelő
helyre és megfelelő módon helyezzük el.
Legjobb lenne, ha mindenki tudatosan

használná a szelektív gyűjtés módszerét,
hiszen nem jelent túlzott többletmunkát,
de a környezet érdekében sokat jelent az
újrahasznosítás. A házhoz menő szelektív
hulladékszállítás, a zöldhulladék elszállítása, a lomtalanítási akció és a Hulladék
udvar használata, – amely a veszélyes hulladékok megfelelő elhelyezésére létesült
– mind a lakosság együttműködésével a
környezet védelmét szolgálják.
Mindemellett sajnos mégis sokan felelőtlen módon szabadulnak meg a hulladékaiktól. A város tisztaságáért dolgozó
J.V.V. Nonprofit Zrt. munkatársainak
tevékenységét segítik a közmunkások is,
akik a város területén belül és kívül is folyamatosan gyűjtik a szemetet, segítenek
tisztán tartani a települést.
A külterületeken a küzdelmek ellené-

A közterületek rendeltetéstől eltérő használatát
Jászberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019.(III. 14.) önkormányzati rendelete szabályozza.
A közterület – közterület-használati engedély birtokában – igénybe vehető az alábbi építési, szerelési
tevékenységek végzéséhez, továbbá
építmények, berendezések elhelyezéséhez, a megállapított díjtételek
alkalmazásával:
a) munka- és biztonsági terület kialakításához, ideiglenes kerítés, védőtető elhelyezéséhez,
b) építési lakó-, műhely- vagy raktár
kocsi, konténer, állványzat, építési
eszközök elhelyezéséhez, építőanyag, építési hulladék tárolásához.
A közterület – közterület használati
engedély birtokában – igénybe vehető ideiglenes tárolás, s egyéb alkalomszerű tevékenység céljára, a megállapított díjtételek alkalmazásával:
a) a szokásos életvitelhez kapcsolódó
anyagok, tárgyak 72 órán túli tárolásához,
b) forgalomra alkalmatlan járműveknek mellékútvonalon történő 10
napon túli, legfeljebb további 30
nap időtartamra történő tárolására,
c) a rendeletben szabályozott közterület igénybevételi célokhoz hulladékgyűjtő elhelyezésére, higiénés
szolgáltatásra.
Nem kell közterület-használati engedélyt kérni a költözködés alkalmával

történő rakodáshoz, ha az a 24 órát
nem haladja meg és a közlekedést
nem akadályozza.
Tilos a közterületet használni:
a) mezőgazdasági járművek, mezőgazdasági vontató, lassú jármű,
pótkocsi, műszakilag üzemképtelen járművek, munkagépek,
gépkocsi vontató, nyerges vontató
vontatmányok, valamint a 3,5 t
össztömeget meghaladó járművek
közterületen történő tárolására,
b) sátor-, vagy ponyvagarázs elhelyezésére,
c) áru vagy göngyöleg tárolására és a
földről történő árusításra, kivéve
az idényjellegű árusítást,
d) szolgáltató tevékenység végzésére,
kivéve a 6. §-ban meghatározott
igénybevételi módok és célok szerint,
e) szórólapnak postaládába helyezésen kívül bármilyen más módon
való terítésére,
f) kempingezésre, ideiglenes szálláshely létesítésére.
A közterület-használati engedély iránti kérelmet a tevékenység megkezdése
előtt legalább 8 nappal korábban kell
benyújtani a Közterület-felügyelethez, kizárólag a rendelet szerinti formanyomtatványon. Az engedélykérelem illetékköteles.

re még mindig sok az illegális hulladéklerakó, ahová az elszállítást követően újra és
újra kerül szemét.
Mindazonáltal nem érdemes sehol
sem próbálkozni az illegális szemétlerakással, mert az elkövető büntetendő
jogsértést követ el.
Városunkban sok szelektív gyűjtősziget környékén kamerarendszer figyeli
az illegálisan – gyűjtőedényzet mellé –
elhelyezett hulladék lerakást, amelyet a
közterület-felügyelet ellenőriz és jogsértő tevékenység esetén feljelentést tesz az
illetékes hatósághoz.
A Jászberényi Rendőrkapitányság
2020. március 1-jétől általános szabálysértési hatóságként jár el a települési hulladék közterületen engedély nélkül történő lerakása, elhelyezése esetén, amelynek
jogkövetkezménye 150.000 Ft-ig terjedő
szabálysértési bírság is lehet.
Az illegális hulladéklerakás bűncselekményi kategóriát is kimeríthet, amely
esetben a cselekmény akár szabadságvesztéssel is büntethető.
Magáningatlanon ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett vagy elhagyott hulladék elszállításának és kezelésének kötelezettsége a hulladék tulajdonosát
vagy korábbi birtokosát terheli. Amen�nyiben az elkövetők ismeretlen személyek,
a kötelezettség azt az ingatlan használót
terheli, akinek az ingatlanán a hulladékot
elhelyezték vagy elhagyták. Ha a kötelezés
nem vezet eredményre, a jegyző környezetvédelmi hatósági jogkörben a hulladékgazdálkodási bírság összegét 1 500 – 50
000 forint között állapíthatja meg.
A másik Jászberényben állandó problémát okozó kérdés a Zagyva állapota.
Sokan elfelejtik, hogy a Városi- Zagyva elsősorban esővíz elvezető csatornaként funkcionál. A vízmennyiséget a
KÖTIVIZIG szabályozza és felügyeli.
A növényzet karbantartását a Városüzemeltető társaság végzi. Ettől függetlenül
mindannyiunk felelőssége tisztán tartani
és vigyázni a környezetére is.
A levegő minőségének javításához a
város az elmúlt hetekben faültetésekkel
járult hozzá, mintegy 170 facsemete telepítése történt meg a Kórház utca és az
Ady Endre út mentén lévő közterületi
zöldfelületekre. A faültetésekkel mi magunk is sokat tehetünk a levegő javításáért. Azt tudni kell, hogy közterületi fás
szárú növények ültetéséhez és kivágásához engedélyt kell kérni.

Betartják a korlátozásokat a polgárok
A múlt héten határozatlan ideig meghosszabbította a kormány a koronavírus-járvány miatt két hete elrendelt
kijárási korlátozást. A rendelet kapcsán tett rendőri intézkedésekről, az
állampolgárok magatartásáról a JászNagykun-Szolnok Megyei Rendőrfőkapitányság kommunikációs szerve tájékoztatta lapunkat.
kazsimér
Sipos Andrásné r.alezredes tájékoztatása szerint az állampolgárok jelentős többsége megértette a korlátozott

társasági érintkezés szabályait és annak
fontosságát. A Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai fokozott, visszatérő és folyamatos
járőrszolgálatot biztosítanak a boltok,
üzletek, egyéb csoportképző helyek
környékén.
A fokozott rendőri jelenléthez pozitívan állnak hozzá az állampolgárok. Az
egészségük és életük megóvása érdekében hozott rendelet üzletekre, vendéglátóhelyekre vonatkozó szabályainak
megszegése miatt a kollégáknak nem
kellett intézkedniük.
Mint azt megtudhattuk, komo-

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

lyabb incidens nem jutott a rendőrfőkapitányság tudomására. Az eddigi
rendőri intézkedések jogi felvilágosítással, figyelmeztetéssel, helyszíni bírság
kiszabásával, illetve szabálysértési feljelentéssel zárultak.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Rendőr-főkapitányság illetékességi területén 2020. április 13-án 24 óráig
bezárólag - a kijárási korlátozásról szóló
rendeletben meghatározottak megszegése miatt - a rendőrök 206 személyt
figyelmeztettek, 89 db helyszíni bírságot szabtak ki, és 158 esetben tettek
szabálysértési feljelentést.

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

A hét minden napján lakásunkon
is várjuk vásárlóinkat!

Április 10-től az ország egész területére
tűzgyújtási tilalmat rendelt el a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
a fokozott erdőtűzkockázat miatt. A
tilalom visszavonásig érvényes.

A NÉBIH tájékoztatása szerint a
csapadékmentes időjárás hatására fokozódik a vízhiány a talajban. A száraz, gyakran szeles, enyhe időben tovább nőtt a gyep- és erdőterületeken,
a fásításokban a gyorsan terjedő tüzek
kialakulásának kockázata. A nappali felmelegedés hatására a gyúlékony,
könnyű "biomassza" kiszáradása felgyorsult, számos nagy kiterjedésű tűzesetet okozva. Jelentős csapadék, ami
ellensúlyozni tudná a szárazságot, az
előrejelzések alapján az elkövetkező egy
hétben nem várható.
Tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) idején tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és
az ezek 200 méteres körzetén belül lévő
külterületi ingatlanokon. Ide értendők
a felsorolt területeken található tűzrakó

helyek, a vasút és közút menti fásítások,
de tilos a parlag- és gazégetés is.
Magyarországon az erdőtüzek
99%-át emberi mulasztás okozza. A
katasztrófavédelem tájékoztatása szerint idén már csaknem négyezer szabadtéri tűzeset volt, köztük egy halálos.
A tűzgyújtási tilalom megállapítására vonatkozó körülményeket a
NÉBIH EI minden nap értékeli, és
egyeztetve a BM OKF-fel dönt arról,
hogy a következő napon szükséges-e
tűzgyújtási tilalom kihirdetése, vagy
nem. Az aktuális tűzgyújtási tilalomról a NÉBIH EI hivatalos honlapja
mellett tájékozódhat a www.erdotuz.
hu weboldalon, az onnan is elérhető
további szakmai honlapokon, amelyek
számos egyéb hasznos információval
szolgálnak a szabad területen történő
tűzgyújtásról. A tűzgyújtási tilalom
a közzétételtől a visszavonásig él. A
lakosság a lakóhelye környékén lévő
erdőterületekről a NÉBIH EI által készített interaktív erdőtérképen találhat
további információt.

Kevés intézkedésre van szükség
A járványügyi helyzetre való tekintettel a közrend fenntartásáért, az
előírások betartatásáért városunkban
a rendőrség és a közterület-felügyelet
megosztva felelős. A tapasztalatokról
Szöllősi Szilviát, a közterület-felügyelet vezetőjét faggattuk.
k. m.
A közterület-felügyelet a piac területén és a játszóterek környékén teljesít
szolgálatot a veszélyhelyzetben – tájékoztatott Szöllősi Szilvia. Elmondta,
hogy nem tapasztaltak különösebb re-

nitens viselkedést. Nem jellemző a játszótereken a fiatalok csoportos megjelenése. Természetesen, ha látnak példát
játszótéren csellengésre, figyelmeztetik
az ifjúságot az otthon maradás szabályaira.
A piac területén már több feladatuk
akadt. Itt az előírt korhatári szabályok
betartatására kell figyelniük. Néhányan
nehéz fogadják el, hogy meg kell várniuk azt az időpontot, amikor beléphetnek a területre. A vezető elmondta,
hogy nem cél a büntetés, mindenki
saját érdeke is betartani a járványügyi
szabályokat.

6. oldal
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Stresszoldó gyakorlatok
a járvány idejére
A koronavírus-járvány mindannyiunk testi és lelki tartalékait felemészti, ezért is szükséges, hogy tudatosan
odafigyeljünk a raktárak feltöltésére, fizikai és mentális egészségünk
megőrzésére. Ehhez nyújt segítséget
Gulyás Zsuzsanna kineziológus, aki
bárki által elvégezhető, hatékony
stresszkezelési stratégiákat tesz közzé
harminc napon keresztül közösségi
felületén.
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Igyál egy pohár vizet! A vízivás az egyik legjobb stresszoldó
csodaszer, az egyik legjobb barátunk.
Sejtszinten képes kimosni belőlünk
mindent, ami nem szolgál minket. A
környezeti-, de a belső stresszorok által
kiváltott nyugtalanság gyorsabb üzemmódba kapcsolja a szervezetünket, így
a víz is szinte elpárolog a testünkből
és szinte nem marad más, csak a méreganyagok és a toxinok - a megrekedt

gadból! Engedj el minden feszültséget!
Amikor már más nem jut az eszedbe,
kösd össze a lufit egy színes szalaggal, és
lásd ahogy elszáll, elrepül egyre magasabbra és magasabbra, egyenesen a Nap
felé. Ott átalakul minden szeretetté és
fénnyé. Fogadd be ezt az energiát!
Érzelmi tehermentesítés. Kérlek, csukd be a szemed, közben
tudd, hogy teljesen biztonságban vagy,
nem történhet veled semmi rossznak
ítélt dolog. Sőt, egyre inkább erősebb
vagy! Lassan emelkedj lábujjhegyre, a
karjaid emeld a magasba párhuzamosan egymással, a füleid mellett. Képzeld
el, hogy egy ezüstszál fut végig a talpad
közepétől a gerincoszlopon felfelé, egészen a fejtetőig. Ez az ezüstszál segít
abban, hogy egyre több energiához juss
és ezáltal egyre inkább a középpontodban maradhass. Ez az ezüstös energia
segít megtisztulni az érzelmi terheidtől,
a régi emlékek negatív lenyomataitól,

4.

közben elképzelheted minél színesebben, belső szemeiddel látva a képeket
is, hogy megtisztul ez a terület, egyre
könnyedebbé válik, egyre kevesebb teher nyomja a vállad és egyre lazábbak
és rugalmasabbak a nyak- és vállizmok.
Majd hozd meg a döntést, hogy újból
veszel-e felesleges terheket önmagadra!
Testi-lelki wellness. Kérlek
végy egy forró, illatos fürdőt,
úgy, ahogyan az neked a legjobb. Gazdagíthatod tengeri sóval, illóolajokkal, gyógynövényekkel, de bármivel
és bárhogyan, amit csak el tudsz képzelni! Nagy segítségedre lehet ebben a
magnéziumos fürdősó, a levendula, a
cickafark, a körömvirág, a tengeri sók
és kivonatok, a gyógynövényes olajok.
Találhatsz magadnak bármit, amitől az
érzékeid megtisztulnak és felszabadulnak. Bekapcsolhatsz egy halk, relaxáló
zenét; olvashatsz közben egy csodálatos
könyvet, de akár egy pohár zamatos
bort is megérdemelsz közben. Pihenj,
relaxálj, lazíts! Engedd meg magadnak!
Egészségedre váljék!
Homlok-tarkó tartás. Ez egy
megnyugtató, jelenben tartó
gyakorlat. A hátsó nyakszirti lebenynél
lévő területek mozgósítják az ösztönös
reakciókat és tárolják a múltban történt
eseményeket. A tudatos gondolkodás
és a jövőépítés területe a homloklebeny,
ami bizony traumák hatására gyorsan
lekapcsol. Ezzel a stresszoldó stratégiával viszont ismét képesek leszünk
a jelenben maradni és új megoldási
terveket készíteni. Kérlek, ülj kényelmesen és egyenesen, mindkét talpad
kapcsolódjon a földhöz. Egyik kezed
tedd a homlokodra, a másikat a tarkód
fölé, és kérlek, csukd be a szemed. Vegyél néhány mély lélegzetet, és maradj
ebben a békét hozó gyakorlatban, amíg
szükséged van rá! Csak lélegezz orron
át, és szájon át fújd ki a levegőt. Érezd
a bizakodást és a megnyugvást a testedben és a lelkedben. Amikor úgy érzed,
hogy készen vagy, vegyél egy mély,
tudatos lélegzetet majd fújd ki, lassan
engedd le mind a két kezed és nyisd ki
a szemed. Meg fogod találni a legjobb
megoldásokat az életedben!
Engedd ki a fáradt gőzt! Mindent túl gyorsan szeretnénk, de
közben nem figyelünk oda magunkra,
az érzéseinkre és ráadásul még hagyjuk
is, hogy az értékeink elvesszenek a folyamataink közben. Éppen ezért folyamatosan le kell vezetnünk a felesleges energiát, mert robbanáshoz vezethet. Ezt
pedig nem szeretnénk megvárni, igaz?
Gondolj arra, hogy megnyitsz egy szelepet a fejed tetején, amely gőzt enged
ki magából, így kiengeded az összetorlódott energiát a testedből. Ugye érzed,
hogy máris csökken a fejedet és az agyadat szétfeszítő indulatok ereje? Majd a
folyamat végén - mintha csak mosakodnál - képzeletben mosd le magadról a
rád csepegett, elhasználódott vízpárát.
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támogatja az elfogadást; segíti a szándék erejét, hogy jobban tudj szeretettel
kapcsolódni másokkal. Nyújtózkodj,
majd lassan kezdd el kifújni a levegőt,
és a két karod engedd le a törzsed mellé, a talpaiddal ereszkedj vissza a földre.
Ismételd meg annyiszor, ahányszor jólesik. Egyre erősebb, és érzelmileg egyre
tisztább vagy!
Engedd el magad! Stressz
esetén gyakran húzzuk fel a
vállunk, szinte olyanok vagyunk a
kötelességek súlya alatt, mint egy mosolytalan ólomkatona. Nyakizmaink is
szinte teljesen bemerevednek, olyannak tűnik, mintha csak egy akasztót
hordanánk a ruhánk alatt. Figyeld meg
a tested, és ha te is feszültnek érzed ezt
a területet, végezz három vállkörzést
előre majd hátra. Először csak az egyik
majd a másik oldalon, végül mind a
kettőn egyszerre. A mozdulataid legyenek nagyon lassúak és közben figyelj
a testedből érkező üzenetekre. Mit
érzel? Milyen gondolataid vannak? A
gyakorlatot folytatva húzd fel a vállad
lassan háromszor, majd feszítsd hátra
szintén háromszor; először felváltva a
két oldalt, vagy egyszerre. De végezhetsz vállkörzést is előre és hátra, a már
megszokott sorrendben. A gyakorlat
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Déryné nyomában Jászberényben

Déryné Széppataki Róza, a vándorszínjátszás legnépszerűbb színművésze, operaénekes Jászberényben született
1793. december 24-én. Emlékezéseiben értékes korrajzot
ad szülővárosáról, és a pesti, kolozsvári, kassai magyar
nyelvű színjátszás hőskoráról.

A Jászok Egyesülete Facebook közösségi oldalán egy sétát tehetünk a 19. század eleji Jászberényben. Láthatjuk mindazt, ami
megmaradt, amit egykor a hazalátogató Déryné maga is láthatott
a reformkori városban. A történelmi sétán Bugyi László Guriga
fotográfus a kalauzunk.
Az oldal további újdonsága a Jászság madárvilága, Jásztelek
arcai, jászberényi légi drón-felvételek, Jászszentandrás temploma, dr. Suba György orvos életútja.

Megújult a Szivárvány ovi
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érzelmekről nem is beszélve. A vízhiány
egyensúlytalanságot okoz a testünkben,
ami bizony kihat a lelkünkre is. Egyszerűen kezd a napot úgy, hogy megiszol
egy pohár tiszta vizet!
Energiaoszlop gyakorlat. Ez
egy ősi kínai energetizáló technika. Állj kis terpeszbe, a karjaidat
nyújtsd az ég felé! Fújd ki a levegőt,
miközben kezeddel nyomod lefelé a
levegőoszlopot. Lent gyűjtsd össze
az energiát egy képzeletbeli labdába,
és hozd fel egészen a köldökig ezt az
energialabdát, majd vissza. Ismételd
meg párszor, majd amikor felhozod az
energiát a köldöködig, folytasd tovább
és nyomd felfelé az égig. Majd fentről
gyűjts energiát és képzeld el, hogy egy
szép arany energiagolyót formálsz belőle, ráereszted a fejedre és az lecsorog,
megtisztít minden egyes sejtedet érintve. Minden egyes részecskéd megtisztul
fizikai és energetikai szinten.
Képzelj el egy léggömböt, amibe belefújsz minden
stresszt, minden negatív gondolatot,
mindent, amire már nincs szükséged:
aggodalmat, félelmet, fájdalmat, sérelmet, neheztelést, kishitűséget, önbizalomhiányt. Mindent, ami már nem
szolgál téged. Lélegezz ki mindent ma-
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 folytatás az 1. oldalról
A projekt célja volt az egy helyrajzi
szám alatti ingatlanon lévő Szivárvány
Óvoda és Városi Bölcsőde épületének
átalakítása és fejlesztése, egy óvodai
intézménnyé történő átalakítással. Ezzel párhuzamosan az önkormányzat új
városi bölcsőde megépítését is megvalósította, így a bölcsődei ellátás sem
szenvedett kárt.
A fejlesztés által megszűnt az óvoda
100% fölötti feltöltöttsége és az épület belső átalakításával az intézmény
pedagógiai programjában kitűzött célok megvalósításához is biztosítottak
lettek a feltételek. A meglévő 5 csoportos, 118 férőhelyes óvoda – az átalakítás és fejlesztés után – 8 csoportos,
192 férőhelyes intézménnyé bővült. A

Szent István krt. 18. szám alatti épület
energetikai korszerűsítése és projektarányos akadálymentesítése is megtörtént. A beruházás során – a pályázati
felhívás alapján önállóan támogatható
tevékenységként az óvodai intézmény
infrastrukturális fejlesztése valósult
meg férőhely bővítése által, a meglévő
épület belső átalakítása során. Az átalakítással a csoportszobák létesítésén túl
egyéb foglalkoztató helyiségeket is kialakítottak (pl. tornaszoba) és az épület
energetikai fejlesztése is megtörtént. Az
önállóan nem támogatható, választható tevékenységek közül akadálymentes
parkoló került kialakításra, valamint az
épületre napcellák kerültek, mely által
a megújuló energiaforrások felhasználásának aránya növekedett.

Hirdetmény az általános
iskolai beiratkozásokról

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

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

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

Javaslat az érettségiről

Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár április 9-én jelentette be a kormány
javaslatát az érettségi lebonyolításáról.
Elképzeléseik szerint idén csak az írásbeli érettségi vizsgákat tartanák meg.
g. cs.

A sokakat foglalkoztató érettségivel
kapcsolatban már hetek óta várt információkat közölt a kormány, de végleges
döntés lapzártánkig, szerda délig nem
született. Maruzsa Zoltán köznevelési
államtitkár április 9-i tájékoztatása szerint az oktatási akciócsoport javaslata
értelmében megtartanák az idei érettségit, de csak az írásbeli vizsgákat – adta
hírül az MTI. A pontos lebonyolítás
terén azonban még igen sok a kérdés,
de azt az államtitkár is leszögezte, hogy
az érettségit úgy kell megszervezni,
hogy a köznevelési standardokon túl az
megfeleljen a járványügyi helyzetnek,

az emberek biztonsági elvárásainak és a
felsőoktatási felvételi korrekt lebonyolíthatóságának is.
A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke,
Horváth Péter a Kossuth Rádió reggeli
műsorában elmondta, hogy az egészség védelme az elsődleges szempont
az érettségi lebonyolításában, ezért a
vizsga módját és időpontját a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős
operatív törzsnek kell meghatároznia.
A Magyar Rektori Konferencia támogatja a kormány javaslatait, miszerint a járványügyi helyzettől függően a
felvételiző diákok kezdjék meg az írásbeli érettségi vizsgákat, a szóbeliket pedig töröljék. Az MRK közleményében
kiemelte, hogy az érettségi írásbelik
megszervezése a felsőoktatási felvételi
érdekében is fontos.
A köznevelési államtitkár tájékoztatása szerint a javaslatokról várhatóan
április 15-én, szerdán dönt a kormány.

Ajánló
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Ingyenes tartalmak a járvány idejére
Magyar filmklasszikusok, dokumentumfilmek, könyvek, kiállítások,
zenei – és színházi előadások váltak
ingyenesen elérhetővé, megtekinthetővé az online térben a koronavírus-járvány apropóján. Az alábbi
cikkben a kanapé kényelméből is
könnyen hozzáférhető kulturális tartalmakból szemezgettünk.
Kazsimér Nóra
Ingyen nézhető kilencven magyar
film, valamint további száz mozgóképes
felvétel a Nemzeti Filmintézet illetve a
Magyar Filmadatbázis jóvoltából. Az
NFI honlapján hazai filmklasszikusokat, irodalmi adaptációkat, történelmi,
ifjúsági, animációs, rajz – és dokumentumfilmeket találunk, melyek nem csak
a tartalmas otthonléthez, de az oktatáshoz is hozzájárulnak.
A filmarchívumból többek között
pótolhatjuk – vagy újra átélhetjük – a
Pál utcai fiúk, az Egri csillagok, a Légy
jó mindhalálig vagy a Szent Péter esernyője című alkotásokat, de játékfilmek
közül is elérhetőek olyan felvételek,
mint A tizedes meg a többiek vagy a Valahol Európában. Aki emlékszik még a
Keménykalap és krumpliorr, az Égigérő
fű, a kis Vuk és Szaffi kalandjaira, most
a legkisebbekkel karöltve elmerülhet a
nosztalgikus ifjúsági klasszikusokban,
megkönnyítve ezzel a bezártságot.
A MAFAB oldalán egy száz filmet
összegyűjtő listát találhatnak a mozirajongók, melyek mindegyike ingyenesen
nézhető, bár némelyikhez nem árt egy kis
angoltudás. Az Esőember, a Zodiákus,
az Éjfélkor Párizsban, és a Megmaradt
Alice-nek nyújtotta művészi élmények
megtapasztalása szintén csupán egy kattintásra van tőlünk.
A világ legnagyobb dokumentumfilm-fesztiválja, az International
Documentary Filmfestival Amsterdam hogy hozzájáruljon a hasznos négy fal közötti tevékenységekhez -honlapján 302
dokumentumfilmet tett ingyenesen elérhetővé, melyből 298 alkotást Magyarországról is meg lehet tekinteni. Hála a
lehetőségnek, számtalan területen bővíthetjük tudásunkat, például a két magyar
alkotás, Szirmai Márton A süllyedő faluja
és a Boglárka is társadalmi kérdésekben
hívja elő belőlünk a jelenlegi helyzetben
nélkülözhetetlen empátiát.
A közmédia is segíti a kultúrához,
szórakoztató tartalmakhoz való hozzáférést. Az MTVA archívumában fellelhető
az m3.hu frissített adatbázisa több száz
tévéfilmmel, sorozattal, kabarékkal, gyermek és ifjúsági filmekkel, ismeretterjesztő
filmekkel, portréműsorokkal.

A koronavírus okozta bizonytalan
helyzetben a könyvek is megnyugvást,
biztos pontot jelenthetnek. Több ezer
magyar nyelvű szakkötetet találunk online az Arcanum felületén, ahol tizenkét
kiadó csaknem tizenötezer kiadványából
válogathatunk. Az akcióban részt vesz a
Gondolat, az L’Harmattan és a Kalligram
kiadó is, szépirodalmi kötetek, lexikonok,
fontos alapművek olvasását kínálják.
A Magyar Elektronikus Könyvtár is
beállt a sorba, ők 1200 szerzeménnyel
járulnak hozzá a járvány alatti maradj
otthon mozgalomhoz. Most alkalmunk
nyílik bepótolni Kosztolányi, Karinthy,
Móricz, Mikszáth, Jókai és Rejtő remekműveit, de találunk Orwell, Goethe és
Jane Austen jegyezte világsikerű regényeket is. Az ingyen letölthető e-könyvek listája a blog.papirontul.hu oldalon
olvasható.
Nagyszámban ajánlottak fel értékes tartalmakat a múzeumok, galériák,
színházak, mozik, zenekarok és koncerttermek is. Online látogatható többek
között a Ludwig Múzeum, a Guggenheim online gyűjtemény, a Dalí TheatreMuseum, a The British Museum, a Vatikáni Múzeum, az Uffizi képtár, a Van
Gogh Museum.
Épületbejárás és műtárgymustra érhető el a Louvre-ban, sőt, a Google Art
Project ötletének köszönhetően 1200
múzeumban tehetünk virtuális sétát.
Ilyen digitális tárlatként járhatjuk be a
képekben, interjúkban, interaktív elemekben, mágikus ereklyékben bővelkedő Harry Potter kiállítást is a British
Library-ban, mely bemutató a legendás
fantasy sorozat születésének 20. évfordulójára nyílt.
Természetesen a magyar gyűjtemények sem maradhatnak ki a sorból. Aki
nem járt még a Magyar Nemzeti Múzeumban, a Petőfi Irodalmi Múzeumban
vagy nem barangolt a Szépművészeti
Múzeum, esetleg a Zeneakadémia folyosóin, most otthonról könnyedén megte-

heti.
A színházak, operaházak és előadóművészeik sem hagyják a kultúrafogyasztókat lelki táplálék nélkül. A
Bécsi Állami Operaház, a Magyar Állami Operaház, a Milánói La Scala és a
londoni Királyi Operaház is opera- és
balettközvetítésekkel igyekszik kedveskedni nézőinek. Online belehallgathatunk a Magyar Rádió Művészeti
Együtteseinek koncertjeibe, a Pannon
Filharmonikusok, a Berlini Filharmonikusok, a New York-i Lincoln Center,
vagy akár a Londoni Szimfonikusok folyamatosan közvetített előadásaiba.
Grecsó Krisztián verseit jeles színművészek mondják el, Epres Attila, Tenki
Réka, Nagy Ervin és Borbély Alexandra
novelláskötetekből, regényekből olvasnak fel részleteket a közösségi oldalakon,
ahol további neves művészek is csatlakoztak ehhez a mozgalomhoz - érdemes külön rájuk keresni.
A Szegedi Nemzeti Színház folyamatosan tesz elérhetővé előadásokat a színház YouTube-csatornáján, a Katona József Színház a repertoárjáról már lekerült
előadásokat publikálja, még a Budapest
Bábszínház szombatonként délelőtt a
gyerekeknek, este a felnőtteknek szolgáltat online produkciókat.
A gyerekekről Farkasházi Réka, a Mesebolt Bábszínház vagy a Kolibri Színház
művészei és a székesfehérvári Vörösmarty
Színház Meseszínházának társulata sem
feledkezett meg, mindannyian színes,
tanulságos tartalommal készülnek folyamatosan a kisebbeknek.
A Papageno weboldalán (https://
papageno.hu/) minden további online
szolgáltatóról, az aktuális műsorokról
- egyszeri színházi és/vagy koncertközvetítések, ingyenesen elérhető könyvek,
virtuális kiállítások, Budapest múzeumai,
filmek, online családi programok – folyamatosan tájékozódhatnak az otthon
kényelmébe némi kultúrát csempészni
vágyó érdeklődők.

Legyünk figyelmesek az online világban!
Az elmúlt hetekben a járvány körüli
információéhséget és óvatlanságot kihasználva a cyber bűnözők számos új
trükköt bevetettek adataink megszerzése érdekében. Alábbi írásunkban összegyűjtöttük mire kell figyelnünk, akár a
home office-ban akár a szórakozás terén
használjuk digitális eszközeinket.
kárpáti
Jellemzően a hackerek kihasználják
az emberek fokozott érdeklődését a világban történt katasztrófák – járványok,
természeti csapások, terrortámadások,
háborúk, forradalmak, stb. – idején. A
pánikhangulatot kihasználva hamis oldalakon keresztül, spamek segítségével igyekeznek megszerezni adatainkat, bejutni a
privát fiókjainkba.
A mostani koronavírus-járványhoz
kapcsolódva máris megjelentek hamis
járványtérképek, olyan appok, emailek,

amelyek lehetővé teszik a bejutást személyes adatainkhoz. Olyan támadások
is előfordulnak, amelyek megpróbálják
megakadályozni a valós oldalak működését, az információhoz jutást. Az álhírek
terjesztése ugyancsak problémát jelent,
hiszen nagyon gyorsan pánikhangulat

alakulhat ki a közösségben egy-egy hamis, félelmet keltő dezinformáció szétfutását követően. Naponta akár több
tízezer csaló oldalt is meglátogathatnak a
felhasználók a szakértők szerint.
Másik részről arra sem árt odafigyelni, hogy az otthoni munkavégzés során
olyan emberek körül dolgozunk, akik
nem a cégünk alkalmazottai. Nem áll rendelkezésünkre a vállalat cyberbiztonsági
védőernyője sem. Ilyenkor fennáll a veszélye az üzleti titkok sérülésének.
Most, amikor a gyermekek otthon
online tanulnak, a szülők home officeban végzik a munkájukat és még a bevásárlások nagy részét is a világhálón keresztül végezzük, sokkal éberebbnek kell
lennünk. Mindenképpen érdemes vírusvédelmi programokat vásárolni, amellett,
hogy használjuk a józan eszünket, nem
adjuk meg személyes adatainkat, pin kódunkat és csak a valóban ártalmatlanított
oldalakra, levelekre kattintunk.
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Oktató virtuális tér
a könyvtárban
 folytatás az 1. oldalról
Ebben a térben elsősorban az alsóés felső tagozatos gyermekek részére
lehetne majd természetismereti foglalkozást tartani. Itt a kivitelezésben a
jászberényi Logicscool vezetője, Bakos
Béla úr, továbbá természetszakmai oldalról a jászberényi Sas Központ vezetője, Juhász Tibor úr lesz a segítségünkre.” – részletezte Kovács Péter, majd
hozzátette, a másik tér szintén a természetoktatás jegyében valósulna meg.
A Könyvtár Csillagászati kupolájának belső felületére „vetítik rá” a valós
csillagos égboltozatot, megjelölve a
fontosabb bolygókat, aszteroidákat és
további égitesteket, mellékelve hozzájuk tudományos leírásokat, videó
felvételeket, melynek köszönhetően
napközben is lehetőség nyílik majd
megcsodálni a csillagos eget.
„Itt is elsősorban az iskolás korosz-

tállyal számolunk oktatási céllal. Ezzel
igyekszünk továbbvinni a Könyvtárunkban több mint 10 éve folyó csillagászati
oktatás hagyományát. A kivitelezésben a
jászberényi Logicscool és vezetője, Bakos
Béla úr, továbbá természetszakmai oldalról Majzik Lionel asztrotájfotós, valamint eddigi együttműködő partnerünk,
a Sülysápi Amatőr Csillagász Egyesület
(SACSE) kerül bevonásra.”
Amennyiben a terek kialakítása
megvalósul, és látogatói részről is népszerűnek bizonyul, további fejlesztési
lehetőségeket, így például helyismereti
bővítést, valamint a könyvtár helyén állott, volt Zsinagóga teljes digitális újraalkotását is magában rejti a projekt. A
pályázat kivitelezése – ha a járványhelyzet engedi - előreláthatólag szeptember
végére valósulna meg, első bemutatójára pedig az őszi Kutatók Éjszakája
programsorozatban kerülne sor.

Kreatív alkotópályázat

A „Helyet!” Alapítvány EFOP pályázat keretében egy aktív, mozgatható
közösségi teret hoz létre, alakít ki. Az
erre a célra rendelkezésre álló kisbusz
különböző érdekes programelemekkel
tud majd megjelenni a város és a kistérség településeinek rendezvényein, és
egyben egyedi találkozóhelyet is kínálni a fiataloknak.
A mobil közösségi tér külső arculatának, hangulati elemeinek megalkotására,
egyedi megjelenésének megtervezésére
kreatív design pályázatot hirdet a „Helyet!” Alapítvány, Eszelj ki merészet és pingáld vagányra! címmel. Mindezek mellett
szeretnének a különleges közösségi térnek
egy, az érkezését jelző dallamot, figyelemfelhívó hangot is megtalálni.
Mindezekhez várjuk lelkes fiatal és
idősebb gondolkodók, ötletelők, műkedvelő design-erek, amatőr művészek,
grafikusok jelentkezését!
A feladat egy Ford Tranzit mikrobusz
külsejének egyedi megjelenést, arculatot
megteremtő dekorálásának tervezése,

továbbá egy egyedi dallam megalkotása
vagy megtalálása az érkezést jelző szignálhoz. A két területre egymástól függetlenül is lehet alkotásokat benyújtani!
A pályázat aktivitása önálló online felületen zajlik, népszerűsítése és kommunikációja a közösségi médiában történik. A
legjobb pályaművek közül a szakmai zsűri
választja ki a győztes munkát. A zsűritagok a beérkezett pályamunkákat egységes
pontrendszer alapján bírálják el, innen
kerül kiválasztásra a nyertes. Ezen felül a
közönség véleménye, a közzétett pályamunkák közösségi népszerűsége alapján
kerül kiválasztásra 1 - 1 fő díjazott. Megnyerhető jutalmak a design kategóriában
Samsung Galaxy Tab, jelző hang tárgykörben JBL Chrage 3 hangszóró.
A pályaművek beküldési határideje április 27., eredményhirdetés május
6-án. Részletes információk a pályázatról
kiírás a „Helyet!” Alapítvány közösségi
oldalán létrehozott eseményben, Eszelj
ki merészet és pingáld vagányra! cím alatt
találhatók.
Elő a remek ötletekkel, alkotásra fel!

Felhívás versírásra

Az április 11-i költészet napjához, továbbá a járvány miatt életbe lépett
Maradj otthon! mozgalomhoz kapcsolódva jelentkezett versíró pályázattal a
Jászberényi Városi Könyvtár.
kazsimér

A magyar költészet napját 1964 óta
április 11-én, József Attila születésének évfordulóján ünnepeljük. Életműve megkerülhetetlen nem csak a művészetekkel foglalkozók, hanem minden magyar ember
számára. Ebből az alkalomból irodalmi
estekkel, könyvbemutatókkal, találkozókkal és versenyekkel tisztelegnek a líra előtt.
A hagyományos irodalmi kezdeményezésből kívánja kivenni részét a Jászberényi Városi Könyvtár, mely idén sajnos
nem tud programokkal kedveskedni látogatóinak, de a költészet napjáról mégsem
szeretnének megfeledkezni.

A helyi könyvtári közösség ez alkalomból két témában, három korcsoportban hirdet versíró pályázatot. A pályaműveket Az én Jászságom, és A könyv örök
tematikákban lehet benyújtani. Az előbbi
a Redemptiohoz kapcsolódik, a mit jelent
jásznak lenni, miért szeret Jászberényben
élni kérdések köré fogalmazódik, még az
utóbbi az olvasás, a könyvek, a könyvtár
témájában íródó költeményeknek biztosít
lehetőséget.
A felhívásban hangsúlyozzák, a vers
stílusában, formájában és terjedelmében
sem határoznak meg kikötéseket. Az
alsó és felső tagozatos, valamint felnőtt
(középiskolástól) kategóriákban indulók
szerzeményeit a jaszkonyvtar@gmail.com
címre várják augusztus 25-ig bezárólag. Az
élményjutalmakat várhatóan az októberben megrendezésre kerülő Őszi Könyvtári
programsorozat keretében osztják ki a legjobbaknak.
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Tisztelt Olvasóink!
A Jászkürt Újság következő lapszáma

2020. április 16.

Kiváló eredmények a diákolimpián

április 30-án jelenik meg.
Friss híreinket, cikkeinket
a jku.hu weboldalon és
a Berénycafé Facebook oldalunkon
továbbra is megtalálják!

Palaszürke tócsákon esőcsepp táncol
Csütörtökön megnövekvő fátyolfelhőzet szűrheti a napsütést, de csapadék nem várható. Az érkező melegfront
21 fokos csúcshőmérsékletet produkál.
Pénteken felhős lesz az ég, hidegfront
érkezik térségünkbe erős széllökésekkel. Szombaton és vasárnap olykor elő-

bújik a nap, csak időnként alakulhat
egy-egy zápor. A szél szombaton még
mérsékelt marad, azonban vasárnapra
felerősödik. A hét elején esőzés várható viharos széllökésekkel, a csapadékos
időjárás kitart majd egész héten, 15-17
fok körüli hőmérsékletet mérhetünk.

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
Tájékoztató
április 16. csütörtök
április 22. szerda
Mérleg Gyógyszertár
Kígyó Gyógyszertár
központi
Jb., Bercsényi út. 10.
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655
Tel: 410-834
ügyeletről
április 17. péntek
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

április 23. csütörtök
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

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

április 24. péntek
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

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

április 25. szombat
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

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

április 26. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

április 21. kedd
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

április 27. hétfő
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

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

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

Jászkürt

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.

Március elején még rendeztek hazánkban sportversenyeket, többek
között a rövidpályás gyorskorcsolyázók számára. A jászberényi
gyorskorisok – szokás szerint – kitűnő eredményeket értek el ezúttal is.
á. t.
Március 7-8-án rendezték Debrecenben a rövidpályás gyorskorcsolya
diákolimpia döntőjét, ahol Jászberényt
a Szent István Sport Általános Iskola és
Gimnázium tanulói képviselték. Az első
napon az általános iskolások versenyeztek egyéni, váltó és ügyességi versenyszámokban. Másnap, vasárnap pedig a
gimnazisták léptek jégre egyéniben és
váltóban. Nagy sikert értek el a berényi
korisok, különösen a váltószámokban,

hiszen az iskolák közötti versenyt a
Szent István Sport Általános Iskola és
Gimnázium nyerte. A megyék között
Jász-Nagykun-Szolnok megye a második helyen végzett. Az elért eredményeket természetesen minden versenyző a
saját korosztályában érte el.
Egyéni, hosszútáv: 1. Szűcs Márton
és Zsigó Máté, 2. Zsigó Bence, 3. György
Nimród.
Egyéni, rövidtáv: 1. Boroznaki Kadosa, Szőcs Mónika Nikolett és Zsigó
Máté, 2. Gazsi Donát és Zsigó Bence.
Váltó eredmények. Aranyérmes: a
György Mira, Szűcs Janka, Gazsi Noémi,
Váradi Vivien alkotta váltó. A Gazsi Donát, György Nimród, Boroznaki Kadosa,
Tóth Tamás váltó. A Balogh Eszter, Kisnémet Erika, Redler Aisa, Szőcs Mónika
Nikolett váltó. A Kiss Kende, Pető Bende-

Hat érem Csehországból
 folytatás az 1. oldalról
A csapat másik fiatal tagja, Sárközi
János jutalma egy bronzérem lett, mint
ahogy Klein Gergőnek is, aki első alkalommal indult a fekete öves formagyakorlat
kategóriában. A kék öveseknél pedig Száraz Gergő jutott a döntőbe, ahol végül
ezüstérmet szerzett."
- Ezzel számunkra is befejeződött a
versenyzés és természetesen a közös gyakorlás is. Tanítványaink – hasonlóan
más sportágakhoz –, egyéni edzéstervek
alapján készülnek. Annál is inkább, mert

néhány hónap múlva, két jelentős verseny
várna rájuk. Az előzetes tervek szerint augusztusban, Prágában rendezik a taekwondo Európa-bajnokságot, ahová Banka
Csabát neveztük be. A kick-box világbajnokságnak pedig Belgrád ad otthont, szintén augusztusban, ahová Török Karola és
Száraz Gergő indulását tervezzük. Nagyon
reméljük, hogy a nyár elején túl leszünk
ezen a járványon és még a kiutazás előtt
közös munkával hozhatjuk őket megfelelő formába – nyilatkozta lapunknak Soós
László, az egyesület vezetője.

Elkezdődött az allergiaszezon
Az allergiások ezekben a hetekben
növekvő terhelésnek vannak kitéve.
k. m.
A következő napokban a nyír pollenkoncentrációja jellemzően magas,
helyenként nagyon magas tartományban
alakul. A juhar, a kőris, a nyár, a fűz, a
gyertyán, valamint a ciprus- és tiszafafélék
virágporának koncentrációja országszerte
közepes szintet érhet el. A kültéri allergén
gombák spóraszáma továbbra is alacsony
marad. (Idokep.hu) A Jászságban ezekben a hetekben a nyír, a platán, a kőris
és a tölgy pollenszórása a legmagasabb.
Gondot okozhat még az arra érzékenyeknek a nyár, a fűz és a juharfák virágzása. A
tiszafaélék és ciprusfélék virágzása lassan a

végéhez közelít. Az eperfa és a fenyőfélék
pollenszórása a hónap második felében
tetőzik majd. (orrfilter.hu)
Fontos, hogy a betegek figyeljenek
tüneteikre. Amennyiben a megszokott
orrdugulás, tüsszögés, könnyezés mellé láz is párosul, azonnal forduljanak
orvoshoz. Az arc érintését elkerülni
bár az allergiások számára fokozottan
nehéz a fenti panaszok miatt, próbálják kerülni, amennyire lehetséges.
Ajánlott mindenképpen szájmaszkot
hordaniuk, hiszen nem tudhatják biztosra fertőzöttek-e, így a tüsszögés veszélyes lehet a környezetükre. A gyakori kézmosás, fertőtlenítés és a lehetőség
szerinti otthon maradás fokozottan
érvényes az allergiásokra saját és környezetük egészsége érdekében.

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.

gúz, Gazsi Máté, Szűcs Márton váltó. A
Schőnborn Melinda, Juhász-Aba Nikolett,
Kisnémet Petra, Csillik Ágnes váltó, valamint a Forgács Patrik, Mogyoró Péter,
Zsigó Bence, Zsigó Máté alkotta váltó.
Ezüstérmes: A Kiss Zselyke, Répás Zoé,
Marinka-Tóth Anna, Szabó Jázmin váltó.
Bronzérmet pedig, az Árpás Dominik,
Gazsi Bogdán, Gonda Gergő, György Benedek alkotta váltó tagjai vehettek át.
Ügyességi verseny. Első helyezett: A Váradi Vivien, Szabó Jázmin,
György Mira, Kiss Zselyke, Tóth Tamás, Boroznaki Kadosa, György Nimród, Gazsi Donát összetételű csapat. A
Gazsi Noémi, Marinka-Tóth Anna,
Szűcs Janka, Szabó Janka, György Benedek, Gonda Gergő, Árpás Dominik, Gazsi Bogdán alkotta csapat pedig, a 3. helyet szerezte meg.

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.

facebook.com/
berenycafe

