A feladatok gyors és határozott
döntéseket igényelnek

Fókuszban a méhtermékek

Jászságért díj

Április 30. a méhek napja, ennek
apropójából összegyűjtöttük a különféle
méhészeti termékek jótékony hatásait.
Írás az 5. oldalon

Berkó Attila kormánymegbízott Vári-Nagy Juditot
nevezte ki a Jászberényi Járási Hivatal élére.
Interjú a 3. oldalon

A Jászságért Alapítvány Kuratóriuma dr.
Körei-Nagy Józsefet és nejét, dr. Körei-Nagy
Katalint részesítette idén Jászságért Díjban.
Cikk a 7. oldalon

Jászkürt
Új folyam 9. év 17-18. szám (XXXII./17-18.)

Házhoz mennek
a helyi termelők
Nem csupán a jelenlegi járványveszélyben, de a megszokott, gondtalan időkben is segítő kezet nyújtanak a Jász Piacért Egyesület helyi
termelői, akik házhozszállítással
igyekeznek megkönnyíteni vásárlóik mindennapjait.
Kazsimér Nóra
A koronavírus-járvány mindan�nyiunk életét, jól bevált szokásait
felforgatta, így a vásárlói-eladói magatartást is merőben átalakította. A
helyi piacon működőktől kesztyűhordást, 1,5 m árutávolságot, a standok fokozott tisztántartását kérte a
felügyeletet ellátó Jászberényi V.V.
Nonprofit Zrt. vezetősége, ahogy az
előírásnak megfelelő sorban állás és
az időkorlát betartása is a megváltozott napi rutin része lett.
A piacot jellemzően időskorú vevők látogatják, akik nem csak, hogy
a legveszélyeztetettebb csoportba
tartoznak, de kiérkezésükkor sok
esetben már csökkenő választékból
vásárolhatnak. Néhány – köztük
korábban is szállító – helyi termelő
ajánlotta fel segítségét a rendelt zöldség-gyümölcs, illetve méz házhoz fuvarozásával.
folytatás az 5. oldalon 
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Jászberény város lapja

Polgármesteri rendeletek és határozatok
A járványhelyzet miatt nem tarthat
ülést Jászberény Város Képviselőtestülete. A veszélyhelyzetben hozott
polgármesteri döntéseket – rendeletek és határozatok – az alábbiakban
foglaltuk össze.

A koronavírus-járvány miatt hozott kormányrendeletben foglaltak
szerint egy-két kivétellel csak írásbeli vizsgákat szervezhetnek idén a
középiskolák. Felkerestük az igazgatókat, a határozat szabályaihoz
igazodva miként zajlanak majd intézményeikben a tavaszi érettségi
vizsgák.

Kárpáti Márta
A képviselő-testület szervezeti és
működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben, és az önkormányzat képviselő-testületének rendeleteiben a képviselő-testület által
a bizottságaira, valamint Jászberény
jegyzőjére átruházott valamennyi hatáskört – az élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető tömeges megbetegedést
okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a
magyar állampolgárok egészségének és
életének megóvása érdekében elrendelt
veszélyhelyzet ideje alatt – Jászberény
Város Polgármestere gyakorolja. A polgármester, és alpolgármesterei, illetve
a jegyző a fogadónapok, a képviselőtestület és bizottsági üléseik, valamint
a képviselő-testület a közmeghallgatás
megtartását a veszélyhelyzet ideje alatt
szüneteltetik.
Május elsején lép hatályba a polgármesteri rendelet, amely a vészhelyzetre való tekintettel módosítja az önkormányzati képviselők tiszteletdíját

Élelmiszer a rászorulóknak

Érettségik a
város iskoláiban

és természetbeni juttatását. Az Alaptörvény 53. cikkében meghatározott
veszélyhelyzet időtartama alatt az önkormányzati képviselőket és a képviselő-testület állandó bizottságainak nem
képviselő tagjait a meghatározott tiszteletdíj 50%-a illeti meg.
A március 31-én hozott polgármesteri határozat kimondja, felfüggeszti a civil
szervezetek és a sportrendezvény-szervezési és létesítmény-használati pályázati

Demográfiai
változások
Jászberényben

támogatásának 2020. évi kiírásáról szóló Humán, Jogi és Közrendi Bizottsági
határozattal elfogadott pályázatot. Az
indoklásban megfogalmazottak szerint a
veszélyhelyzetből eredően, a civil és sport
szervezetek 2020. évi támogatásának
pályázati kiírása aktualitását vesztette. A
jelenlegi járványügyi helyzet következtében a tervezhetőség bizonytalan időre
akadályozottá vált, ellehetlenült.
folytatás a 2. oldalon 

Lehel Vezér Gimnázium. Antics
István igazgató tájékoztatása szerint
május 4-én reggel 9-kor magyar nyelv
és irodalom vizsgával elkezdődik az
érettségi a Lehel Vezér Gimnáziumban.
A biztonságos vizsgázás érdekében szabályok kerültek bevezetésre - egy részét
a rendelet, más részét az iskola szabályozza - ezekről a tanulók részletes tájékoztatást kapnak. Egy-egy teremben
legfeljebb 10 tanuló vizsgázhat majd.
A tájékoztatás tartalmazni fogja, hogy
melyik teremben kerül sor a vizsgára
és hol, melyik bejáraton közelíthetik
azt meg. Az LVG négy ilyen bejáratot
tud biztosítani. Tilos a vizsga megkezdése előtt, illetve után csoportosulni.
A szülőket arra kérik, amennyiben lehetséges, a vizsgákra személyesen, autóval hozzák el gyermeküket a kijelölt
bejárathoz, s ugyanott vegyék fel őket a
vizsga végeztével.
folytatás a 6. oldalon 

Fertőtlenítik a köztereket

Jászberény demográfiai helyzetének
alakulásáról minden évben hivatalos tájékoztató ad számot, melyet dr.
Pap Magdolna, a Humán és Önkormányzati Igazgatási Iroda vezetője
állít össze és bocsájt a testület elé. A
legfrissebb, 2019-es beszámoló városunkra vonatkozó adatairól olvashatnak az alábbiakban.
kazsimér
A Jászberényi Városi Önkormányzat és a Magyar Vöröskereszt 17-én,
pénteken délelőtt élelmiszer adományokat osztott rászorulók javára a
Táncsics utca 2 alatt, az önkéntesek
számára átalakított irodában.
kárpáti
Suba Ágnes Beatrix, a Magyar Vöröskereszt helyi képviselője tájékoztatott, hogy a szervezet az önkormányzat

közreműködésével félszáz tartósélelmiszer-csomagot oszt szét a pénteki napon. A szatyrokban száraztészta, liszt,
cukor, olaj, rizs, keksz, levespor, tisztítószer és szappan van összesen közel
háromszázezer forint értékben.
A csomagot azok a rászorulók kapják, akiknek az önkormányzat nem tudott pénzbeli segélyt átutalni. Az érintettek jövedelme jóval 85 ezer forint
alatt van.
folytatás a 4. oldalon 

Márkakereskedés

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal Jászberényi Járási
Hivatalának információi szerint a
múlt év végén csökkent Jászberény
állandó népessége. Pontosabban
134 fővel lettünk kevesebben, mint
az egyel korábbi évben (26 167 fő:
12500 férfi, 13667 nő), miközben 15
fővel nőtt azok száma, akik itt telepedtek le, így tehát összesen 26628an (12660 férfi, 13968 nő) élnek
Jászberény területén.
folytatás a 3. oldalon 

Hetente többször fertőtlenítik a belváros köztereit, illetve a hulladékgyűjtő szigeteket és környéküket a
J.V.V. Nonprofit Zrt. munkatársai.
k. m.
Április 22-én, szerda reggel a
Conselve parkban Szarazová Ivana
parkgondozási művezető tájékozta-

Škoda, Volkswagen,
Seat, és Volkswagen
tehergépkocsi
hivatalos márkaszerviz

Teljeskörű biztosítási
ügyintézés,
karambolos javítások
kárrendezése

Nyitva tartás: H-P: 8 - 17 óráig • Jászberény, Jásztelki út 73. • Tel.: 57/504-010

tott a koordinálása mellett ellátott
munkálatokról. Elmondta, hogy a
belváros és a hozzá kapcsolódó utcák
közterein végeznek fertőtlenítő tevékenységet. Naponta többször is végigmennek az útvonalakon és hetven
százalékos alkoholos oldattal lepermetezik az utcabútorokat, padokat,
hulladékgyűjtő edényeket a gyógyszertárak és az üzletek környékét.

Személygépkocsi
műszaki vizsga

23.970 Ft

2. oldal

Önkormányzat

www.jku.hu

Polgármesteri rendeletek
és határozatok

 folytatás az 1. oldalról
A fentiek alapján szükségessé vált a
pályázat felfüggesztése és a beadási határidő bizonytalan időpontra történő
elhalasztása.
A polgármester március 31-én az
5/2020. (III. 31.) határozatával a „Vaspálya utcai iparterület inf. fejlesztése”
tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban hozott zárt döntést.
Április elsején az önkormányzati infrastruktúra-fejlesztést biztosító hitel ajánlattételi felhívásának jóváhagyásáról és az
ajánlattevők ajánlattételre történő felhívásáról szóló 19/2020. (III. 12.) Pénzügyi
és Gazdasági Bizottsági határozat módosításáról döntött a polgármester.
Budai Lóránt másodikán határozatban döntött A Kbt. hatálya alá nem
tartozó beszerzések ajánlattevői listájának elfogadásáról szóló 6/2020. (I. 16.)
Városfejlesztési Bizottsági határozat
módosításáról.
Harmadikán a 2020. évi mezőgazdasági közfoglalkoztatási programhoz szükséges növényvédőszerek beszerzéséről
határozott a polgármester. A programhoz
szükséges paradicsompalánták és vetőmagok beszerzéséről is ekkor döntött.
Szintén harmadikán a Bercsényi
Miklós Általános Iskola átszervezésével
kapcsolatos önkormányzati vélemény
kialakításáról határozott a városvezető.
Véleményezési jogkörben eljárva – az
érintett intézmény keretében kialakított
vélemények alapján – a polgármester
egyetért azzal, hogy a Jászberényi Tankerületi Központ fenntartásában lévő Bercsényi Miklós Általános Iskola – a 14.1
feladatellátási hely hasznos alapterületének növekedésével összefüggően – átszervezésre kerüljön.
Határozat született a Szent István
Körúti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola,
Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola átszervezésével kapcsolatos önkormányzati
vélemény kialakításáról. Budai Lóránt
véleményezési jogkörben eljárva egyetért azzal, hogy a Jászberényi Tankerületi
Központ fenntartásában lévő intézmény
– a 13.6 szakiskola esetén: már oktatott
szakmacsoportba, ágazatba tartozó szakképesítés indításával összefüggően – átszervezésre kerüljön.
A Zeneiskolára vonatkozólag szintén készült egy határozat április 3-án; a
Palotásy János Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésével kapcsolatos
önkormányzati vélemény kialakításáról.
Ennek értelmében a Jászberényi Tankerületi Központ fenntartásában lévő
Palotásy János Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola – 12.2 már oktatott művészeti ágban új tanszak indításával összefüggően (jazz-zene speciális művészeti ágon az
ütős tanszak bevezetésével) – átszervezésre
kerülhet. Az Alapfokú Művészeti Iskola
– 12.2 már oktatott művészeti ágban új
tanszak indításával összefüggően (népzene
speciális művészeti ágon tanszakok bevezetésével) – átszervezésre kerülésével egyetértett a polgármester.
A polgármester április 6-án kelt határozata az üzemeltetés korai szakaszban
történő közúti biztonsági audit elkészítéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról szól. Polgármesterként bruttó
495.000,- Ft pénzügyi fedezetet biztosít a Jászberény Városi Önkormányzat
2020. évi költségvetési előirányzatainak
megállapításáról szóló önkormányzati
rendeletben meghatározott, „Pályázati
előkészítés és tervezési keret” megjelölésű
kiadási előirányzat terhére a POLITREF
2005 Bt. (5000 Szolnok, Városmajor út
14.) részére, a TOP- pályázatban szereplő 7 nyomvonal üzemeltetés korai szakaszban történő közúti biztonsági audit

elkészítésének céljára. A polgármester
felkérte a PH Városfejlesztési Iroda vezetőjét, hogy a megjelölt ajánlattevővel az
ott megjelölt tárgyban kötendő szerződés
előkészítéséről gondoskodjék.
Jászberény, Róka utcai meglévő oszlopokra történő közvilágítási lámpatestek bővítése tárgyú munkák műszaki
tartalmának elfogadásáról és a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról is ekkor döntött. Polgármesterként 228.600,- Ft pénzügyi fedezetet
biztosít a 2020. évi költségvetés „Egyéb
üzemeltetési keret” megjelölésű kiadási
előirányzat terhére a Fény Service Kft.-t
(2255 Szentlőrinckáta 057/101. hrsz.)
részére, a Jászberény, Róka utcai közvilágítás fejlesztésére irányuló villanyszerelési feladatok elvégzése céljából.
Április 7-én a 2020. évi Egyéb közfoglalkoztatási kiadások keretében a programhoz tervezett járdaépítés, valamint az
önerős járdaépítés alapanyagainak (beton
és homokos kavics) beszerzésére beérkezett ajánlatok értékeléséről, és a nyertes
ajánlattevő kiválasztásáról hozott határozatot a városatya. Nyertesnek a SzőllősiTéba Kft.-t (5130 Jászapáti, Istvánkirály
u. 50/a.) nevezte meg. Polgármesterként
megállapította és rögzítette, hogy a megrendelni kívánt beton és homokos kavics vételárának 5.683.920,- Ft fedezete
biztosított az alábbiak szerint: „Egyéb
közfoglalkoztatási kiadások” megjelölésű
kiadási előirányzat terhére 4.683.920,Ft, „Egyéb infrastruktúra keret I. félév”
megjelölésű pénzügyi előirányzat terhére
1.000.000,- Ft.
Április 8-án Jászberényi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői kinevezésének véleményezéséről határozott
Budai Lóránt. Kapitányságvezetőnek
Dr. Nagy Ernő Róbert r. alezredes kinevezését javasolta.
Ugyanezen a napon zárt ülésen a
polgármester határozatával Kis-Némethné Király Éva, a Városfejlesztési
Bizottság nem képviselő tagja méltatlansági ügyének kivizsgálásáról döntött, mely során megállapította, hogy
a méltatlanság alapjául szolgáló körülmények nem állnak fenn.
Április 14-én a polgármester határozott a fogyatékkal élők nappali otthona
használatbavételi engedélyhez szükséges
pótmunkák pénzügyi fedezetének biztosításáról. Polgármester bruttó 698.500,- Ft
pénzügyi fedezetet biztosít az „Önkormányzati ingatlanvagyon amortizációs
alap” megjelölésű kiadási előirányzat terhére a kivitelező Pócs és Társa Kft. (5100
Jászberény, Bakki József utca 27.) részére,
a Fogyatékkal Élők Nappali Otthonának
új épületrészéhez kapcsolódó használatbavételi engedélyhez szükséges pótmunkák
pénzügyi fedezetének biztosítása céljára.
15-én a polgármester zárt ülésen személyi térítési díj ügyekről döntött. Ezen
a napon az Áramütés Amatőr Röplabda
Klub támogatásáról szóló 60/2020. (III.
12.) Humán, Jogi és Közrendi Bizottsági
határozat hatályon kívül helyezéséről is
határozatot hozott. A klub támogatásáról
szóló 60/2020. (III. 12.) Humán, Jogi és
Közrendi Bizottsági határozatot hatályon
kívül helyezte. A polgármester szintén hatályon kívül helyezte a Kondor TaekwonDo Se támogatásáról szóló 61/2020. (III.
12.) Humán, Jogi és Közrendi Bizottsági
határozatot. Határozatot hozott a Jászberényi Sportegyesület támogatásáról. A
2020 évi költségvetés előirányzatainak
megállapításáról szóló önkormányzati
rendeletben megjelölt „JSE működési
támogatás I. félév” keret terhére a Jászberényi Sportegyesület részére, az Egyesület
2020. évi költségeit érintően összesen
bruttó 2.000.000.- Ft, azaz kettőmillió
forint támogatást biztosít.
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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

4.028.860 Ft.

Önkormányzati segítség
a szociális intézménynek
Április 27-én, hétfő délután egy
szakmai egyeztetést követően adta át
Budai Lóránt polgármester Bozóki
Jánosnénak, a Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény vezetőjének
Sebestyén István felajánlását, egy
hordozható ózongenerátort.
A berendezés képes semlegesíteni
a levegőben terjedő baktériumokat és
vírusokat, egyes források szerint akár
6000-szer hatékonyabban, mint a klór.
A polgármester köszöni a felajánlást
és az intézmény dolgozóinak derekas
helytállását!
Az önkormányzat március közepén létrehozott egy számlát, JÁSZBERÉNY A KORONAVÍRUS ELLEN
névvel. A számlaszámra folyamatosan
érkeznek a felajánlások, melynek köszönhetően az egyenleg immár több,
mint 4 millió forint.
A lakossági adományokból elsőként 100 db részecskeszűrő védőmaszkot vásároltak. A FFP2 szűrőosztályú
légzőmaszk a baktériumok, vírusok,
por, pollen és a szmog részecskék több

mint 95% -át elfogja. Ezt a védelmet az
Egészségügyi Világszervezet (WHO) is
javasolja.
A több, mint 160.000 forintos védőeszközöket szintén a Szent Ferenc
Egyesített Szociális Intézmény dolgozói kapták meg.
Kasza Lajos, a Jász-Plasztik Kft.
alapítója és ügyvezető igazgatója 50 db
higiéniai arcvédő pajzsot ajándékozott
a Jászberényi Polgármesteri Hivatal
számára. Az adományokat a Szent Klára Idősek Otthonának és Tóth Mónika
bölcsődevezetőhöz juttatta el az önkormányzat.

Fotó: Gémesi Balázs

Bejárás a gócpontokon
A Jászberényi Vagyonkezelő és
Városüzemeltető Nonprofit Zrt.
tájékoztatja Jászberény város
lakosságát és a vállalkozásokat,
hogy a Május 1-jei ünnep miatt

a kommunális
hulladékszállítást
az alábbiak szerint végzi:
2020. május 1-jén (péntek):
- A szállítás szünetel!
2020. május 2-án (szombat):
- Jászberény pénteki program
szerinti szállítás
- Zöldhulladék 4. program
szerinti szállítás
Kérjük a tájékoztatónk szerinti napokon
a kukák kihelyezését reggel 7 óráig.
Mély fájdalommal
tudatjuk, hogy

Budai Lóránt polgármester a vírus
hozta veszélyhelyzet mellett igyekszik
kiemelt figyelmet fordítani a jászberényieket évek, évtizedek óta bosszantó
állapotok megszüntetésére is.
Ennek érdekében a múlt héten több
szemlét tartott, intézkedést tett a város
együttélést nehezítő, problémás gócpontjain. A város egyik nyugodt utcájában járt, ahol a tulajdonossal, valamint
az önkormányzat és a kormányhivatal
szakembereivel az ott uralkodó kaotikus
helyzet felszámolásáról egyeztette.
Itt a kerítés megerősítése, az udvar
rendbetétele és a haszonállatok sorsának
rendezése nem várhat tovább. A szomszédok elmondása szerint a rendezetlen
portán, közel húsz éve nem történt változás. A városvezető húsz napot kért, hogy
végre elkezdődjön a helyzet rendezése.
Több mint egy éve, a város egyik
központi utcájában – viszonylag rendMély fájdalommal
tudatjuk, hogy

László Károlyné
Kovács Mária
2020. március 9-én,
életének 91. évében elhunyt.

Kívánságának megfelelően szűk családi
körben, szeretett férje mellé helyeztük
örök nyugalomra.
Kérjük, hogy az emlékezés virágai helyett
a Ferences Rend Alapítványát, vagy
a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot
támogassák.
Amíg élt, Ő is ennek a két szervezetnek
juttatta el rendszeres adományait.
Köszönettel
a gyászoló család
Minden külön értesítés helyett.

szeresen - 4-5 nagytestű kutya tartózkodik közterületen félelemben tartva a
járókelőket.
A viszonylag csendes időszak után
a napokban újabb kutyatámadásról
érkezett hír, ezért a polgármester személyesen látogatott el a helyszínre. A
tulajdonossal folytatott megbeszélés
keretein belül, szakértők bevonásával
megvizsgálta az ingatlan megerősített
kerítését, majd arra kérte a gazdát,
hogy egy héten belül tegye meg a további lépéseket annak érdekében, hogy
a kutyái ne szökhessenek ki és ne okozhassanak riadalmat többé.
A cél egyértelműen nem az ebek elkobzása, hanem a felelős állattartásra való
figyelemfelhívás, valamint a környéken
lakók biztonságának szavatolása. Mindezeket figyelembe véve, a polgármester
néhány napon belül újra a helyszínre
érkezett és megtekintette, hogy a tulajdonos eleget tett-e az ígért vállalásnak.

Fodor István
Ferenc
búcsúztatása

Baranyi Béla
életének 80. évében
2020. április 20-án elhunyt.
Búcsúztatására
későbbi időpontban kerül sor.
Szerető családja

„Örök létre szenderültél,
Békesség honában vagy már.
Tested itt a földön pihen,
Lelked fenn
a magasban száll.”
Jászberényi
Kossuth Nápdalkör

Interjú

2020. április 30.

A feladatok gyors és határozott
döntéseket igényelnek
Április 1-én Berkó Attila kormánymegbízott Vári-Nagy Juditot nevezte
ki a Jászberényi Járási Hivatal élére.
A kinevezés körülményeiről, az első
hetek tapasztalatairól kérdeztük a
hivatalvezető asszonyt.
Kárpáti Márta
– Mennyire érte felkészülten a
kinevezés? Meglepetés volt vagy már
lehetett sejteni a vezetőváltást?
Jelentős változásokat hozott a március a közigazgatásban, miután a kormányhivatalok egyszerűsítéséről szóló
jogszabálycsomag több fontos eleme is
hatályba lépett. A gyorsabb és egységesebb
feladatellátás érdekében a kormányhivatalok szervezete is átalakul, ami esetenként
személyi változásokkal is jár, egy vezetőnek
pedig munkájához tartozik ezek kezelése.
Felkészültnek kell lennie és tudnia kell alkalmazkodni. Ennek az időszaknak aktív
résztvevője lettem, amikor elfogadtam a
felkérést dr. Berkó Attila kormánymegbízott úrtól. Mindig törekedtem arra,
hogy a legjobb tudásom szerint végezzem
a munkámat, minden elvégzett feladat az
előnyömre vált és mindig érdeklődéssel
vártam az új kihívásokat. Természetes igényem volt, hogy nemcsak a Jászapáti Járási
Hivatalhoz tartozó települések, hanem
a Jászság ügyeit is figyelemmel kísértem.
Számos szakmai rendezvényen és ünnepségen vettem részt, ezek mind segítenek
abban, hogy munkámat egy nagyobb és
népesebb hivatal élén folytassam.
– Milyen szakmai tapasztalatokkal rendelkezik?
Huszonnégy éve dolgozom a köz-

igazgatásban. Ebből 16 évet önkormányzati szférában töltöttem a jászkiséri
polgármesteri hivatalban, ahol számos területen dolgoztam és szereztem tapasztalatot ügyintézőként, majd aljegyzőként.
Ez nagyban segített a járási hivatal kialakításában, és vezetésében is. Szerencsés
vagyok, mert támogató környezetben
dolgozhattam, és vezetőimtől, munkatár-

saimtól is tanulhattam. Végzettségemet
tekintve igazgatásszervező diplomával,
közigazgatási és anyakönyvvezetői szakvizsgával, és posztgraduális közigazgatási
képesítéssel rendelkezem.
– Milyen különbségek vannak
a két hivatal (Jászapáti-Jászberény)
munkája között?
Mindkét járás illetékességéhez 9 település tartozik, a feladatok, hatáskörök is
azonosak. A különbséget a járási hivatalok
felépítése jelenti, mivel a Jászberényi Járási
Hivatal nagyobb létszámú, és terebélyesebb szerkezetű. Emellett a jászberényi
hivatal illetékes több olyan területen is,
amely a Jászapáti járásban van. Példaként

ilyen a foglalkoztatás, a népegészségügy,
vagy az élelmiszerlánc-biztonság. A nagyobb létszámú hivatali apparátus persze
összetettebb figyelmet is kíván.
– Tervez valamilyen – a lehetőségek szerinti – átalakítást a hivatali
ügymenetben?
Jászberényben jól kialakított a szervezet, pontos és olajozott csapatmunka
folyik, ezért átalakítást csak a belső működés feltérképezése után, a szervezet
további fejlesztése, és a szolgáltató jelleg
erősítése érdekében tervezek. Az ügyfelek elvárásai folyamatosan változnak,
így biztosan feladatunk lesz az ügyfélfogadási munka finomhangolása. Fontos
a munkatársak tevékenységének, jó gyakorlatainak, igényeinek megismerése is.
Ezek során az elmúlt évek tapasztalataira
szeretnék támaszkodni.
– Még csak néhány nap telt el a
kinevezése óta, így nehéz a beilleszkedésről faggatni, így csak arról kérdezem hogyan fogadták a kollégák?
Az első napokban rövid bemutatkozásra volt csak lehetőségem az osztályokon,
érdeklődve fogadtak. A korábbi szakmai
munka, közös rendezvények miatt számos
munkatársat személyesen ismertem, ez
megkönnyítette az első találkozásokat.
– Melyek a legelső teendői?
A napi feladatok gyors és határozott
döntéseket igényelnek, ezért az e területen dolgozókkal már egyeztettem. Fontos
számomra a csapatmunka és az önállóság,
így a munkatársak fejlődési lehetőségét, érdeklődését is biztosítani szeretném. Mindehhez – kellő készségességgel és nyitottsággal – személyes beszélgetésekre is szükség
van, melyeket már elkezdtem.
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Demográfiai változások
Jászberényben
 folytatás az 1. oldalról
A KSH népszámlálási adatai szerint 1920-ig folyamatos volt a lakosság számának emelkedése, ekkor már
30738 fő élt a településen. Az 1970-től
napjainkig terjedő időszakot tekintve
megállapítható, hogy 1980-ban élt a
legtöbb lakos Jászberényben - pontosan 31402 fő – majd 1990-től kezdődően a lakónépesség száma már nem
érte el a 30000 főt, vagyis városunk népessége folyamatos csökkenést mutat.
A 2000 és a 2018 közötti időszakban
ezen csökkenés mértéke 8.2%, volt, az
évenkénti csökkenés mértéke pedig zömében 1%-on belüli.
A múlt évben 136 fővel nőtt azok
száma, akik tartózkodási hellyel rendelkeznek városunkban. Az adatokból
látható, hogy folyamatosan emelkedik
a jászberényi tartózkodási helyet létesítők száma, akik főleg aktív korú,
fiatal felnőttek és középkorúak, tehát
valószínűsíthető, hogy az idevándorlás
döntően munkavállalási céllal történik. Az állandó lakhellyel rendelkezők
száma 26 167 személy (12500 férfi, 13
667 nő).
2019-ben Jászberényben 224 gyermek született, még 380 személy hunyt
el, vagyis a halálesetek száma meghaladta az élveszületések számát. A legtöbb gyermek június hónapban jött a
világra, de magas volt a születésszám
még januárban (28), augusztusban
(27), októberben (25), szeptemberben
(23) és áprilisban (20) is. Az újszülöttek 72%-a Jászberényben született.
Mint ahogy arról már fentebb
szó esett, a jászberényi állandó lako-

sok közül a múlt esztendőben 380
személy (177 férfi és 203 nő) hunyt
el, vagyis 12 fővel többen, mint egy
évvel korábban. Az elhunyt személyek
többsége 85 éves vagy annál idősebb
személy volt, arányaikban háromszor annyi nő, mint férfi. Még a 85+
korosztályt tekintve a női elhunytak
vannak többségben, addig a 49-70-ig
terjedő korcsoportokban az elhunytak zömében férfiak. A 75-79, 80-84
évesek körében múlt évben elhunyt
férfiak és nők aránya közel azonos.
A halálozások részletesebb adatainak
tekintetében figyelembe kell venni az
állandó népesség korcsoport és nemek
szerinti arányait is: nőtöbblet látható
a 80 évesek és idősebbek, a 75-79 évesek, de az 55-74 évesek körében is. A
fiatalabb korcsoportokban közel azonos a nemek aránya, a 40-54 évesek
körében viszont több a férfi.
A tavalyi év decemberében lezárt
adatokból jól látható, hogy Jászberény
állandó népességén belül - mind a férfiak, mind a nők esetében - az 19741978 év között születettek aránya a
legmagasabb. A múlt év állandó lakosait tekintve a gyermekkorúak (0-14
év) aránya: 14.0% körüli, az aktív korú
népesség (15-64 év) aránya: 65.0%,
az időskorúak aránya (65 éves és annál idősebb személy): 21.0%. Az aktív
korú népesség aránya 0.8%-kal csökkent, még az időskorúak aránya 0.5%kal tovább emelkedett. Ami a 15-29
éves fiatal korosztályt illeti (3910 fő),
arányuk a teljes népességen belül 15%,
a nemek aránya pedig szinte azonos:
1956 férfi, 1954 nő.

A csillagok látványa minden egyes alkalommal megbabonáz
A Csillagászat Napja „mozgó ünnep” lévén idén egy kellemes tavaszi napra, május 2-ra esik. A jeles
alkalomból városunk eredményes,
fiatal csillagászával, Kalup Csillával
beszélgettünk munkásságáról, elért
sikereiről és a hazai csillagász szakmában rejlő lehetőségekről.
Kazsimér Nóra
Tavaly már a nemzetközi csillagászolimpia egyik csapatvezetője voltál. Vázoljuk fel, mi minden történt
veled csillagászati fronton az elmúlt
években. Kezdjük a legelején!
Immár 11 éve, hogy az érdeklődésem a csillagászat felé fordult. Tizenkét éves koromban lettem tagja a
Jászberényi Városi Könyvtár csillagász
szakkörének, mely a „könyvvár” egyik
tornyában, 2008-ban megnyílt csillagda köré alakult. Az itt eltöltött 7 év
nagyon meghatározó számomra, gyakorlatilag a szakkörös éveknek köszönhetem, hogy most csillagásznak készülök diplomázni. Mindig is versengő
alkat voltam, általános iskolásként egy
csapattal egészen az országos döntőig
eljutottunk, ahol aztán egy ponttal maradtunk le az első helyről. Ez egyrészt
nekem is egy hatalmas motiváció volt,
másrészt a szakkörünknek is nagy lelkesedést adott, hogy folytassuk az eddigi munkát.
Úgy tudom, a lelkesedés egészen
a csillagász érettségiig repített.
Igen, a nyereményünk egy egyhetes
ingyenes táborozás volt a jászszentlászlói
Kiskun csillagásztáborban, ott hallottunk arról, hogy létezik csillagászat
érettségi. Mivel egy év után ez is az akkreditált érettségik beszüntetésének esett
áldozatául, páran merészen eldöntöttük,

hogy hiába vagyunk elsőéves gimnazisták, akkor is nekiveselkedünk az utolsó
lehetőségnek. A készülés során rengeteg
újdonságot tanultam, a sikeres vizsgák
pedig újabb adag sikerélményt és motivációt adtak folytatni. Kalandként
fogtam fel, pedig rengeteg energiát belefektettem, de sose éreztem tehernek,
sőt, minél jobban és jobban beleláttam
a csillagászat részleteibe, annál jobban
elbűvölt.
Avass be minket, milyen út
vezetett a középiskolai szárnypróbálgatásoktól a csillagász
diákolimpiáig?
A következő évben ismét kerestünk országos csillagász versenyt, már középiskolás kategóriában. A sors úgy hozta, hogy
a versenyen elért első helyemnek köszönhetően tagja lettem
a Nemzetközi Csillagászati és
Asztrofizika diákolimpia magyar
csapatának. Ezen versengés keretében 2014-ben Romániába,
2015-ben pedig Indonéziába
juthattam ki. Maga az utazás és
a nemzetközi légkör hangulata
miatt mindkettő örök élmény
marad számomra. Ezután vágtam neki
az egyetemen a fizika alapszaknak, ahol
tavaly nyáron diplomáztam. Mivel a
diákolimpia nagyon a szívemhez nőtt,
így egyetemen sem hagytam abba, csak
már a felkészítők oldalán csatlakoztam
be a hazai mozgalomba. Így jutottam el
2017-ben Thaiföldre, gyakorolva már a
2019-es magyar rendezésű olimpiára,
ahol aztán csapatvezetőként képviselhettem az országunkat.
Jelenleg a Csillagászati Intézetben
végzel demonstrátori feladatokat. Mit
takar ez a megbízatás pontosan?
A tanulmányaimmal párhuzamosan

a Csillagászati Intézetben kutatási témát
is kerestem magamnak, hogy minél hamarabb beleláthassak a szakcsillagászok
munkájába. 2017 elején elindult az
Intézet ún. demonstrátori programja,
melynek pont ez volt a célja: a hallgatók kapjanak egy intézeti témavezetőt,
akinek segítségével kapcsolódjanak be
kutatómunkába, valamint a Mátrában
található Piszkéstetői Obszervatóri-

umban folyó távcsöves megfigyelések
végzésébe. Bár mégcsak elsőéves egyetemista voltam, én is egyike lehettem
azoknak, akik megkapták az egyik ilyen
állást, és azóta is az intézet demonstrátorának mondhatom magamat. Ami
a legfrissebb, és jelenleg a legnagyobb
élmény számomra, hogy januártól
kezdve ügyeletes csillagász is vagyok
Piszkéstetőn, ami azt jelenti, hogy 4-5
hetente 1 hetet fenn vagyok az obszervatóriumban, és az a feladatom, hogy a
távcsövek problémamentes működését
biztosítsam, illetve ha úgy alakul, akkor
méréseket végezzek velük.

Kik voltak azok, akik a korai
évek során meghatározták a csillagászathoz fűződő kapcsolatod?
Az első közvetlen kapcsolatom az
egésszel egy ún. járdacsillagászat alkalmával történt. Ez abból állt, hogy amatőrcsillagászok a város több pontjára
különböző kistávcsöveikkel kitelepültek, és az aktuális égi látványosságokat
mutatták az arra járóknak, így néztem
először távcsőbe. Minden állomást
végigjártunk, végül a csillagdába
is felmentünk. Ott találkoztam
először későbbi szakkörvezetőnkkel és első mentorommal, Fodor
Antival. Egy egész népes baráti
társasággal vágtunk bele a heti
szakkörökbe, megunhatatlan volt,
hét éven át szinte minden péntek
estémet ott töltöttem. A könyvtár
részéről Csillik Katit emelném ki,
aki minden péntek esténket végigéjszakázta, hogy mi a könyvtárban
lehessünk bőven a nyitvatartás
után. Az évek alatt gyakorlatilag
ő lett a jászberényi csillagászok
anyukája, nekem pedig a könyvtár a második otthonom. Az egész
tehát egy nagyon családias hangulatú, és hihetetlenül kreatív csoport
volt, rengeteg programot szerveztünk a
városnak.
Hogyan látod a fiatalok helyzetét,
milyen lehetőségeik vannak itthon?
Mivel a csillagász kutatómunkát végez, ezért ez a fajta munka más
hozzáállást, életstílust és körülményeket kíván, mint amit egy megszokott
munkahelyen tapasztalunk. Itthon a
csillagászok vagy egyetemeken, vagy
az ország valamely csillagászati intézetében dolgoznak. A kutató szférában
a folyamatos pályázás a jellemző, azaz
egy kutatócsoportbeli állásra, kutatási

témára, kutatócsoport alapításra lehet
pályázni. Szerencsére az alapkutatások
közül a csillagászatban igen jó pályázati lehetőségek vannak, nemcsak hazai,
hanem nemzetközi fronton is. Csillagászként attól sem kell tartani, hogy
ne lennének megfelelő eszközeink: egy
kutató ma már szinte mindig tagja nagyobb nemzetközi kollaborációknak,
akikkel összedolgozva kutat egy-egy
kérdéskört. Viszont itthon sem szenvedünk eszközhiányban, a Piszkéstetői
Obszervatóriumban folyamatosak a
műszaki fejlesztések. Jelenleg egy egyméteres, egy 80 cm-es és egy 60 cm-es
távcsővel rendelkezünk. Hétről hétre
zajlanak mérések, amelyeket elemezve
nemzetközileg elismert szaklapokban
lehet publikálni. A szakdolgozati témámat például az egyméteres távcsővel
végzett megfigyeléseinkből írtam.
A héten lesz a csillagászat napja
hazánkban. Meg tudnád fogalmazni
röviden, számodra mit adott, mit jelent ez a hivatás?
Számomra a csillagászat mindig is
többet jelentett, mint egy hobbi vagy
egy munka, mert az egészet körüllengi
egy sajátos életérzés is. Bár elsőre nagyon mézesmázos szakmának tűnhet,
a romantikáján túl valójában nem egy
egyszerű hivatás, mert folyamatosan
tartogat nehézségeket, amikhez szívósság és kitartás kell. Az is igaz azonban,
hogy ezek hosszú távon nem maradnak
meg, ha a racionális vizsgálódás mellett
nem bűvöl el az egész. Így bár imádom
egyre jobban és jobban megérteni a
körülöttem lévő világegyetemet, újabb
és újabb összefüggéseket meglátni, viszont amikor kifekszem a függőágyba a
csillagok alá, akkor én is csak élvezem a
látványt, mely minden egyes alkalommal megbabonáz.
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Együtt a bajban is

A járvány miatt kialakult vészhelyzet
újabb civil összefogást eredményezett,
ennek lehettünk tanúi április 24-én,
péntek délelőtt a Védelem Holding Kft
telephelyén. A biztonságtechnikai vállalat, a Jászberényi Krízis Csoport, a speciális mentőszolgálat és a keresőkutyás
osztagok kooperációjával egy 24 órában
elérhető és kivonuló szolgálat jött létre.
kazsimér
Az önkéntes csoport megjelent tagjait, a civileket, a szakszemélyzetet és a
vezetőket házigazdaként Baráth László,
a Védelem Holding Kft. többségi tulajdonosa köszöntötte. Bevezetőjében a
társaság éjjel-nappal hívható diszpécser
központját, valamint magas szintű gyakorlattal rendelkező dolgozói állományát
ünnepélyesen a Krízis Csoport rendelkezésére bocsátotta.
Hangsúlyozta, a jász emberek mindig
is híresek voltak arról, hogy a bajban új
utak felkutatását kezdeményezték, ezt a
rendkívüli életigenlést és összefogást tapasztaljuk most, a járvány idején is. „A
kollégák kezelik a szabad és zárt térben
keletkező csoportosulásokat, látogatják
a piacokat és a mentőautókkal együtt
járőröznek.” – részletezte a tulajdonos.
A +36 70 238 1262-es telefonszámon
beérkező hívásokat a diszpécser szolgálat kezeli, és a felmerülő problémákat a
munkacsoporttal együttműködve, az
egyes feladatkörökre specializálódott
szakemberekkel közösen oldják meg.
„Együtt a bajban, ezt a szlogent szeretném hangsúlyozni, hiszen Jászberényben egy olyan csoport jött létre, mely-

ben mindentől függetlenül, politikusok,
civilek és specialisták fogtak össze, mert
a jászberényi, a jászsági emberekért akarnak és fognak is dolgozni.” – emelte ki
Baráth László, majd átadta a szót Erdei
Zsoltnak, a WH Working Dog Service
Kft. ügyvezetőjének.
A kutyás járőrözéssel foglalkozó cég
igazgatója úgy véli, példa értékű ez az
összefogás, melyben részt vállalhatnak.
A jelenlegi helyzetben nagyon sok riasztást kaptak és kapnak, az elveszett idős
emberekről pedig nem tudhatják előre,
hogy fertőzöttek-e vagy sem. A Special
Rescue mentőcsoporttal illetve a helyi
Mentőkutyás Szolgálattal karöltve már
maximálisan helyt tudnak állni az adott
helyszíneken és a kollégákat sem teszik ki
felesleges kockázatnak.
Németh Szilvia, a speciális mentőszolgálat vezetője az egyedülálló járműflottáról és a személyi állományról szólt.
A segítséget igénylő polgárok ellenőrzött
körülmények között, fekvő beteget is
szállító terepjárómentőkkel juthatnak el a
megfelelő intézménybe, legyen ez kórház
vagy rendelőintézet.
Tamás Zoltán fűzte tovább a gondolatokat, kiemelte, hogy már nem csupán
Jászberényt, de lassan az egész Jászságot
le tudják fedni 24 órás, komplex szolgáltatást nyújtó csoportjukkal, így ha bármilyen probléma adódik, az információt
megosztják, és a lehető leghatékonyabban kezelik. Megköszönte mindenkinek, aki részt vesz a kezdeményezésben,
hiszen a mai világban sok mindent meg
lehet már oldani, sok mindenben tudnak
segítséget nyújtani, de semmiképp sem
egyedül, csakis közös erővel.

Jószívvel Ricsiért
A Jászberényi Jótékonykodók újabb
sikeres akciót valósítottak meg, amely
április, 20-án, hétfőn öltött testet egy
kupakgyűjtő edény formájában.
Magyar Anita lapunknak elmondta,
hogy rekordsebességgel sikerült megvalósítani az elképzelésből a valóságot. Egy
hét sem kellett hozzá, hogy a meghirdetett kupakgyűjtő akciónak megfelelő tároló edény elkészüljön és kihelyezhessék
végleges helyére, a piactérre. A kosarat a
Krízis Csoport és a kivitelező anyagi támogatásával Bagi István és családja készítette el. A jótékonykodóknak Kocsis Tibor
felajánlotta, hogy saját költségén rendszeresen üríti a tárolót és az apáti átvevő
helyre szállítja a kupakokat.
A tároló helyét a Piac Market előtt a
bolt tulajdonosa, Sárközy Csabáné Béres
Krisztina biztosítja. Most az izomtónuseloszlási zavarban szenvedő hároméves
Banya Ricsike megsegítésére gyűlik a műanyag kupak, de később egyéb jótékony
célokat szolgál majd az innen befolyt
adomány. A kisfiú külföldi operációja két
és fél millió forintba kerül, az összeg fele
gyűlt össze eddig.
Egy mázsa kupakot 4000-4200 forint körüli áron vesznek át. Egy hét alatt
máris több mázsa színes kupak gyűlt ös�sze. Rengeteg felajánlás érkezett, kisebb
nagyobb csomagokban. Volt olyan szervezet, amely máris három zsák kupakot
hozott. Példa nélküli az a hatalmas összefogás, ami a berényi közösségben tapasztalható – fejezte ki örömét Magyar Anita.

Arcpajzsok a szociális otthonnak
A Klapka iskola jóvoltából ezúttal a
Szent Ferenc Szociális Otthonba érkezett arcpajzs-adomány a fertőzés
elleni védekezés megsegítésére.
kárpáti
Tamás Zoltán iskolaigazgató tíz
darab 3D technológiával készült arcpajzsot adományozott Bozóki Jánosné
intézményvezetőnek. Katalin asszony
örömmel fogadta az adományokat, hiszen nagy szükség van rájuk a dolgozók
és a gondozottak védelme érdekében.
Az otthonban jelenleg 102 gondozott
tartózkodik.
Tájékoztatott, hogy minden előírt
járványügyi intézkedést megtettek, a
héten náluk járt Népegészségügyi ellenőrző bizottság mindent rendben ta-

lált, sőt dicsérettel illette a kollégákat a
maximális védekezés teljesítéséért.
Tamás Zoltán kérte, ha bármiben
szükséget szenvednének, forduljanak
bizalommal hozzájuk. Az intézményvezető asszony elmondta, egyelőre minden szükséges felszerelésük megvan, de
örömmel vesznek bármiféle támogatást.
Az igazgató úr kérdésünkre elmondta, hogy egy-egy arcpajzs bekerülési költsége körülbelül ötszáz forint.
Egy darabot három óra alatt lehet előállítani. Csütörtökön a hatvani kórháznak vittek eszközöket, legközelebb
a Szent Klára Idősek Otthonának
adományozzák az arcmaszkokat. Hozzátette, már több város jelezte igényét,
de egyelőre elsősorban a város és a szűkebb régió egészségügyi intézményeit
kívánják ellátni védőeszközzel.

Élelmiszer a rászorulóknak

 folytatás az 1. oldalról
A „Helyet” alapítvánnyal egyeztetve a
Vöröskereszt a városi lakosokat támogatja, míg az alapítvány az Élelmiszerbank
segítségével a Deák Ferenc utcától a külterületekig, a Neszűr területén vállalta az
élelmiszerek osztását.
Így nem fordulhat elő, hogy valaki
két csomagot, mások pedig egyet sem
kapnak. Jászkiséri önkéntesek felajánlásából házi készítésű maszkokat is adomá-

nyoznak a rászorulóknak.
Budai Lóránt polgármester a helyszínen elmondta, hogy az adományokat a
Coop Star Zrt. egymillió forintos felajánlásából vásárolták meg. Körülbelül ötszáz
rászorulót tudnak megsegíteni ilyen módon. Az érintettek névsorát három különböző lista alapján fésülték össze. Terv
szerint szerdánként lesz majd élelmiszerosztás a Táncsics utcában, amelyről előzőleg értesítik a jogosultakat.
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Köszönet a türelemért

Április 22-én, szerdán reggel a Szent
Klára Idősek Otthonának kollektívája tíz darab, a vírus elleni védekezésben használható arcpajzsot vett át
Tamás Zoltán iskolaigazgatótól.
k. m.
A pajzsokat örömmel fogadták a
dolgozók, különösen a szemüvegeseknek nyújt könnyebbséget, hiszen eddig nem tudtak megfelelő szemvédőt
viselni. A pajzs megakadályozza azt is,
hogy önkéntelenül az arcához nyúljon
a dolgozó.
Vargáné Deme Katalin elmondta,
hogy a 130 gondozott jól van, csupán a
látogatási tilalom ad okot némi szomorúságra. A szeretteik hiányából fakadó
búslakodást az otthon szép parkjában
tett sétákkal, a kellemes kinti időben
való tartózkodással tudják ellensúlyoz-

ni. A dolgozók mindent megtesznek az
idősek komfortjának érdekében. Akivel lehetséges skypon keresztül tudnak
a hozzátartozók kommunikálni, amit
nagyra értékelnek az otthon lakói.
Szintén hálás szívvel fogadják az atyák
közreműködését, akik kihangosítón keresztül közvetítik a szentmiséket, lelki
megnyugvást adva a gondozottaknak.
Katalin asszony tájékoztatott, hogy
minden szükséges eszközük megvan a
járvány elleni védekezésben. Elegendő
számú maszk és kesztyű is rendelkezésre áll. Létrehozták az előírás szerinti
izolációs szobát. Külön megköszönte
dr. Zsólyomi Katalin doktornő fáradhatatlan munkavégzését, valamennyi kolléga kitartását, a gondozottak és a hozzátartozók türelmét, és természetesen
Tamás Zoltánnak és a Klapka iskola
önkénteseinek az arcpajzsok elkészítését és átadását.

JÁSZ-AUTÓHÁZ Kft.

5100 Jászberény, Jásztelki út 73.
06-30/3838-228, jezsias@jasz-autohaz.hu
www.jasz-autohaz.hu

Jászberény
központjában eladó
egy 2. emeleti 2007-ben
épült 107 m2-es lakás
garázzsal.

Ára, 39 Millió Forint.
Érdeklődni 06-20/373-4811
telefonszámon.

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!

Környezet
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Házhoz mennek
a helyi termelők

 folytatás az 1. oldalról
Mint azt megtudhattuk
Csomor Imrénétől, a Jász
Piacért Egyesület elnöke
feleségétől, jelenleg négy
árus foglalkozik az általuk
termelt élelmiszerek kihordásával, rendelésfelvétellel,
köztük ők maguk is. A
Csomor méhtermékeket
immáron húsz esztendeje
szállítják vevőiknek, főként
a szépkorú fogyasztóknak.
Jelenleg a járványhelyzet
miatt nem állítottak be limitet a terített mennyiségre, ezzel is ösztönözve az
embereket az immunerősítő méz bevitelére.
Pozsonyi Jánosnét keresve – az újonnan felmerülő igények kiszolgálása érdekében - paradicsom, paprika többféle fajtáinak palántáiból válogathatnak
a vásárlók, a berakás idejének közeledtével pedig csemegeuborka is rendelhető lesz. Simon Ferenc burgonyát
és hagymát értékesít, hozzá főként az
őszi időszakban lehetséges feliratkozni.
Horváth Krisztina idén kezdte a házhozszállítást kifejezetten a vészhelyzet
okán. Az online jelenlétet kihasználva a
sikeres retekárusítást követően indult el
a szamóca szezon, reméli, hogy a zamatos gyümölcsből is sokan igénylik majd
a terjesztést.
Csomor Imréné hangsúlyozta, a
termelők csak Jászberény területén
vállalják az élelmiszer szállítmányozást
költségmentesen. A szükséges rendelés igényeiket piaci napokon, kedden,
pénteken és szombaton adhatják le a

Folytatódott
a faültetés

www.jku.hu

5. oldal

Szemle a Neszűrben

Az önkormányzat az elmúlt hetekben tovább folytatta a város fásítási
projektjét. A faültetésekről Bobák
Zsolt, a Városüzemeltetési Bizottság
elnöke számolt be lapunknak.
kárpáti

vevők, továbbá a Jász Piacért Egyesület közösségi oldalán, vagy a 06 70 416
7622 telefonszámon.
Az egyesület igyekszik az interneten
is jelen lenni, minden termelőről hírt
adnak közösségi média felületükön, továbbá majdani honlapjukon is az értékesítésre kívánnak koncentrálni, azon
keresztül a fiatalokat egyaránt megszólítani. Pályázattól függően terveznek
majd egy szállítói összefogást is, az árut
összegyűjtve, forgásszerűen fuvaroznák
ki a megrendelőkhöz.
Ezekben a nehéz időkben fontos,
hogy támogassuk a kis – és családi vállalkozásokat. A szupermarketek helyett
lehetőleg helyi termelőktől szerezzük
be a szükséges, valóban friss élelmiszereket, hiszen ezzel talpon maradásukat
is támogatjuk, és a veszély elcsitulta
után újra ízletes, egészséges árukkal láthatnak el bennünket.

Az önkormányzat csemetekertjéből ezúttal is a képviselők és a lakosok
javaslatai alapján meghatározott területekre ültettek ki gömbkőris fákat. A
március végéig beérkezett ötleteket és
a terület adottságait összevetve végül
is a Szárazmalom utcába a játszótér
környékén, a Bem József utcába, valamint a Hableány utca egy szakaszába
telepítettek fasort.
Az ültetésnél figyelme kell venni a közterület jellegét (magán vagy
önkormányzati tulajdon) a földben,
illetve a levegőben futó közműveket is
a terület kiválasztásakor.
További tervek, hogy a Zagyvaparton az elöregedett fák helyére újakat telepítsenek. A Szövetkezet utcai
hídtól a Huszár utcai hídig már ültettek fákat, de még folytatódik a telepítés A Potyka utcában és a Pelyhes-parti Zagyva-parton cserélik és pótolják a
növényeket. Mivel fűzfa nincs a csemetekertben, ezeket másik kertészetből kell majd beszerezni.
Az eddigi faültetéseknek tulajdonképpen nem volt anyagi vonzatuk,
hiszen a város csemetekertjéből a közmunkások segítségével történtek a városszépítő fejlesztések.
A faültetések ősszel folytatódnak.
Addig is kérik a lakosokat, a házuk elé
ültetett fiatal növények életben maradását öntözéssel segítsék!

A mezőőrökhöz és Bobák Zsolthoz,
a Városüzemeltetési Bizottság elnökéhez csatlakozva tettünk egy kört
a Neszűr területén, ahol megszemléltük a homoktövis ültetvényeket, a
csemetekertet és a fóliasátrakat.
kárpáti
Útközben a mezőőrök elmondták,
hogy járőrözési feladatvégzésük közben a
külterület rendjét vigyázzák. A hidegebb
hónapokban a falopásokat próbálják
megakadályozni, nyáron a gazdák terményeire ügyelnek. Szemmel tartják a területet az illegális hulladéklerakás megakadályozása szempontjából is. A Zagyván a
horgászokra felügyelnek, akiket gyakran
figyelmeztetni kell, hogy a magukkal
hozott csomagoló anyagokat ne dobálják
szét, távozásukkor vigyék azokat magukkal és a hulladéktároló edényekbe helyezzék el. Sajnos a szeméttel a külterületeken
is szinte szélmalomharcot folytatnak.
A fóliasátraknál viszont tisztaság és
rend fogadott. Tíz közmunkás dolgozik a

kertészetben reggel héttől délután három
óráig. A tavaszi veteményt már elültették.
A hagyma és a bab szépen sorol a sátrak
védelmében, a burgonya szabad-földön
már a homok takarásában. A munkások
egy része a sátrak közötti utat egyengette, mások kapáltak vagy locsoltak. Hamarosan ültetik a paradicsom és paprika
palántákat, a növényeket előkészítve várja
a terület. A munkások szerint jó termés
várható majd, hiszen a megfelelő hőmérséklet, a víz és a gondos munka adott a
kedvező terméshozamhoz.
A kertészetet kerítés védi az állatoktól és a rossz szándékú látogatóktól.
Hamarosan kamera és mozgásérzékelő
lámpa is fel lesz szerelve, valamint éjjeli
őr is vigyázza majd a sátrak környékét.
A homoktövis ültetvényeken is
akad munka. Itt leginkább a száraz
ágak eltávolítása, a gyomirtás esedékes
mostanában.
A csemetekertből az utóbbi időben
megfogyatkoztak a fák, hiszen több
mint száz növényt telepítettek át innen
a város közterületeire.

Fókuszban a méhtermékek

A méhek napját 1994 óta a Magyar
Méhészek Egyesületének kezdeményezésére április 30-án ünnepeljük
hazánkban. Az alkalom célja, hogy
megismertesse és megkedveltesse a leendő fogyasztókkal a nélkülözhetetlen méhészeti készítményeket, melyek
közül általában a szuperélelmiszerként számon tartott mézről esik a legtöbb szó. De vajon tisztában vagyunk
vele, milyen sokrétű gyógyító termékekkel látnak még el bennünket a természet szorgos katonái?
Kazsimér Nóra

A virágport a méhek a nektár begyűjtésekor szedik és a hátsó pár lábukon található kis pollengyűjtő
kosárkákban szállítják a kaptárba. A
pollenszemcsék fehérjéket, aminosavakat, ásványi anyagokat, vitaminokat, hormonanyagokat, zsiradékokat,
illatanyagokat, valamint szőlő– és
gyümölcscukrot is tartalmaznak. Vegetáriánusoknak különösen ajánlott a virágpor fogyasztása, hiszen 100 gramm
pollen annyi aminosavat tartalmaz,
mint fél kiló marhahús, vagy hét darab tojás. A virágpor ebből kifolyólag
számtalan egészségügyi problémára
jelenthet megoldást, remekül pótolja
a hiányzó tápanyagokat, melyek általában valamennyi betegség okozói. Növeli az oxigénmennyiséget az agyban, a
sejtekben, javítja az étvágyat, elűzi az álmatlanságot, remek táplálékkiegészítő
a serdülő gyermekek számára, sőt, az
allergiát okozó pollenekkel szemben is
ellenállóvá teszi szervezetünket. Ezen
felül a virágpor javítja a bőr, a haj állapotát, támogatja a vese – máj – és
epeműködést, csökkenti a koleszterin

szintet, a magas vérnyomást, továbbá
a hajszálerekre is jótékony hatással bír.
A propolisz, vagy közismertebb
nevén méhszurok a természetben fellelhető legjobb antibiotikum. A méhek
a növények rügyeinek ragadós váladékából, fiatal ágairól és leveleiből gyűjtik napos, meleg időben. A nedveket
ők maguk is a kaptár fertőtlenítésére,
a kórokozók elpusztítására használják.
A propolisz a népi gyógyászatban már
régóta egészségmegőrző, fájdalomcsillapító szérumként szerepel. Több, mint
40 féle gyógyhatással bír, például baktérium-, vírus-, gomba-, és parazitaölő,
gyulladáscsökkentő, a felső légúti hurutok, gyomor és bélgyulladások, valamint a húgy- és ivarrendszeri gyulladások kezelésekor használják, de a fogíny
és a száj betegségeire, az égés okozta
sérülésekre, nőgyógyászati problémák
megszüntetésére is ajánlják.
A méhpempő a kutatások szerint
ugyancsak csodaszer, mely a méhek garatjában termelődik a virágpor emésztése közben. A méhpempő egyedülálló
orvosság a természetben, ugyanis több
mint 150, biológiailag aktív összetevőt:
fehérjét, zsiradékot, cukrot, ásványi
anyagot, nyomelemet, enzimeket és
még számos bioaktív anyagot tartalmaz. A méhek tejeként is ismert anyag
a királynő legfőbb tápláléka, ezért
olyan hatalmas, nem mellesleg pedig
jóval tovább él, mint dolgozó társai.
Ennek tudatában a hosszú élet már
nem is olyan elérhetetlen a zsírokat,
gyümölcs– és szőlőcukrot, vitaminokat, ásványi anyagokat, nyomelemeket, enzimeket, az emberi szervezetnek
nélkülözhetetlen anyagokat tartalmazó
vegyülettel, mely teljességében felfrissíti a testet.

A méhviaszban található a legtöbb
tartósító vegyület, melyek hatása az idő
előrehaladtával sem csökken. A méhviaszt a mindössze kéthetes munkásméhek választják ki virágporfogyasztás után
viaszmirigyeiken keresztül. A jól ismert
hatszögletű sejtek szintén viaszból épülnek fel, ezekbe aztán nektárt és pollent
gyűjtenek, majd lefedik, hogy védjék a
megromlástól. A méhviasz bőrnyugtató,
baktériumölő és gyulladáscsökkentő hatása miatt a természetes alapú kozmetikumok egyik legkedveltebb összetevője.
Hatására a bőr megpuhul, a sejtek regenerálódnak, véd a káros UV sugárzástól
és serkenti a vérkeringést. Kevésbé ismert rágóként való használata, pedig a
szájüregben fellelhető sebek hamarabb
gyógyulnak, mellesleg a fogszuvasodást
is csökkenti. A méhviasz gyertya közkedvelt módja a felhasználásának, fénye
melegebb, meggyújtás után nem csöpög
és az egészségünkre, a légutakra jótékony hatású anyagok szabadulnak fel
égése során.
Talán eddig nem úgy gondoltunk
a méhméregre, mint valamilyen biológiai gyógyírre, pedig összetételét
tekintve serkentő hatással bír a szívre,
a mellékvese-kéreg mirigyeire, de a reumatikus, ízületi fájdalmak, gyulladások klasszikus ellenszereként egyaránt
javallott. Hatását már az egyiptomiak
is jól ismerték, azóta pedig egyéb betegségeknél, vérkeringési zavaroknál alkalmazzák. Hazánkban még nincs nagy
keletje, termelése speciális szakértelmet
kíván. A méh szúrását egy műanyag
vagy üveglappal fogják fel, a szúrásra
pedig egy gyenge áramütéssel késztetik
a méheket, így nem pusztulnak el, a
méreg pedig 3-6 nap alatt újratermelődik a szervezetükben.

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

Kedves leheles Öregdiákok! Kedves Szülők!
Kedves Támogatóink!
Köszönjük, hogy az elmúlt évben is támogatták
a személyi jövedelemadójuk 1%-ával a 253 éves
Lehel Vezér Gimnáziumban működő iskolai alapítványunkat.
Az ebből befolyt összeget (1 276 840 Ft) egy éven belül felhasználjuk, erről honlapunkon
is tájékozódhatnak. A „TEHETSÉGET 2000-re!” iskolai alapítványunk, amely immár
harmadszor nyerte el az „Akkreditált kiváló tehetségpont” címet, fő céljai közé tartozik
az iskolai nevelő-oktató munka feltételeinek javítása, a kulturális és sporttevékenység
színesítése, a versenyeztetés, az idegen nyelvek tanulásának elősegítése, tanulóink bel- és
külföldi táboroztatása, a tehetséges és rászoruló tanulók támogatása.
A Lehel Vezér Gimnázium a koronavírus okozta nehéz helyzetben is végzi
nevelő-oktató tevékenységét. Ezért is kérjük, hogy 2020-ban is támogassák
alapítványunkat a személyi jövedelemadójuk 1%-ával, ami nem jelent a
családnak többletköltséget.
Iskolánk tehetséggondozó tevékenysége miatt az alapítványunk működése
nélkülözhetetlen. Támogatásuk esetén nyilatkozatukat az illetékes adóhivatalhoz kell
eljuttatni. Segítségüket köszönjük!

„TEHETSÉGET 2000-RE! ALAPÍTVÁNY”
Adószáma: 18820504-1-16
Jászberény, 2020. április 21.

Berkóné György Ildikó
kuratóriumi tag

Antics István

a kuratórium elnöke

6. oldal

Oktatás

www.jku.hu

Érettségik a város iskoláiban

 folytatás az 1. oldalról
Az iskola nevelői, a vizsgát felügyelők szájmaszkot és kesztyűt fognak viselni. Amennyiben a tanulók ezt igénylik,
a Jászberényi Tankerületi Központ biztosít számukra hasonló védőfelszerelést,
ezt az igényt április 27-éig adhatják le a
diákok. Az iskola termeit és a mosdókat
minden egyes vizsganap után fertőtlenítik a kollégák. A megírt dolgozatokat
megtekinthetik a tanulók, és észrevételt
is tehetnek szükség esetén. Antics István
hangsúlyozta, mindenkit arra kér, hogy
minden szabályt, amit előírnak, vegyenek komolyan.
Jászberényi Nagyboldogasszony
Katolikus Óvoda, Kéttannyelvű Általános Iskola, Középiskola és Kollégium. Demeter Sándor igazgató elmondta, a tervezettekhez mérten május
4-én, három tanteremben megkezdik az
érettségi vizsgák lebonyolítását a Nagyboldogasszony iskolában is. Tantermenként nyolc-nyolc tanulóra osztják

majd az érettségiző osztályt, a tanulókat
külön, hivatalos behívón értesítik, hogy
mikorra, melyik tanterembe kell majd
érkezniük az adott napokon. A diákok
megfelelő védőfelszereléssel ellátott tanár felügyelete mellett írhatják a dolgozatokat. Az igazgató úr kiemelte, ez
idáig egyetlen diák sem élt a változtatás
lehetőségével, mindenki vállalta, hogy a
szigorítások és módosítások ellenére is
érettségi vizsgát tesz. Az óvintézkedések
betartásához elengedhetetlen felszerelést
beszerezték, fokozottan ügyelnek a higiéniai követelményekre, és a tanulók közötti megfelelő távolság megtartására. A
minisztériumtól folyamatosan érkeznek
az érettségi lebonyolításával kapcsolatos információk, előírások, igyekeznek
ezeknek maradéktalanul megfelelni a tanulók, a pedagógusok, és az intézményben dolgozók egészségének, biztonságának megőrzése érdekében.
Szent István Sport Általános Iskola és Gimnázium. A 2020. tavaszi
vizsgaidőszakban 32 végzős diák érettségizik. A kötelező érettségi vizsgatárgyakon kívül a szabadon választott
vizsgatárgyaink a fizika, kémia, földrajz,
biológia, ének-zene, vizuális kultúra,
testnevelés. Előrehozott érettségi vizsgára angol nyelvből 5, informatikából
8 tanuló jelentkezett, akiknek jelentkezését az Oktatási Hivatal törölte. Az
írásbeli érettségi vizsgákat a Jászberényi
Tankerületi Központ segítségével a jár-
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Kitüntették Kugler Erikát
A Magyar Tudományos Akadémia
Tantárgy-pedagógiai Kutatási Programban kiváló munkát végző pedagógusokat tüntette ki elismeréssel,
köztük Kugler Erika mestertanárt, a
Szent István Sport Általános Iskola
és Gimnázium munkatársát. Az ünnepélyes oklevélátadásra a járványhelyzet megszűnését követően kerül
sor az MTA Székházában.
gergely

ványügyi előírásoknak megfelelően,
biztonságos körülmények között tudjuk
megszervezni. A 32 tanuló 4 tanteremben, nyugodt körülmények között, a
tanév kezdetére felújított ’B’ épületben
írja a vizsgadolgozatait. Mind a felügyelőtanárok létszáma, mind a termek berendezése alkalmas az írásbeli érettségi

lebonyolítására. A Tankerület a termek
fertőtlenítésére megfelelő mennyiségű
tisztítószert, illetve a felügyelő tanárok
és diákok számára az egészségügyi előírásoknak megfelelő védőfelszerelést
biztosít. Az eredményes továbbtanulás érdekében 25 tanuló választotta az
emelt szintű érettségi vizsgát. Magyar
nyelv és irodalomból 2, matematikából
6, angol nyelvből 13, német nyelvből 1,
biológiából 2, testnevelésből 4 tanuló.
Három tanuló jelentkezett középszintű

testnevelés érettségi vizsgára. Számukra
a szóbeli érettségi vizsgát 2020. június
12-ére szervezzük.
Szolnoki Szakképzési Centrum
Klapka György Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája. Tamás Zoltán iskolaigazgató tájékoztatott, hogy az iskolá-

ban harminc érettségi előtt álló végzős
diák van és valamennyien jelentkeztek
a májusi érettségi vizsgára. A megmérettetés első napja május 4-én, hétfőn
lesz. A tanárok önként jelentkeztek a
feladatra, csak azok vesznek részt, akik
önként vállalták a munkát. A gyerekek
és tanárok számára a megfelelő men�nyiségű védőfelszerelés, fertőtlenítőszer
rendelkezésre áll, nagyobb méretű tantermeket biztosítanak a maximális, tíz
fős létszám számára. A termeket minden
nap fertőtlenítik, a folyosókon is ügyel
majd pedagógus, aki figyeli a megfelelő
távolságtartást a gyerekek között. Jellegéből fakadóan az iskolában gyakorlati
vizsgát is tenni kell, ennek menetrendjéről a kormányutasításokat várják még.
A szakmunkás-vizsga írásbeliből és gyakorlati vizsgából áll. Időpontja májusban és júniusban lesz.
Liska József Katolikus Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium és
Kollégium. Halász Péter tagintézmény
vezető iskolaigazgató elmondta, hogy a
középiskolában májusban 6 osztályban
érettségiznek diákok, valamint a szakképzésben résztvevő tanulók vizsgáznak.
Visszamondások elvétve, inkább csak
szintmódosítások történtek a tanulók
részéről, tehát a diákok többsége nekifut a májusi megmérettetésnek. Nagyságrendileg 120 végzős érettségizik. A
kollektíva törekszik arra, hogy a koránál fogva veszélyeztetett tanári kar ne
vegyen részt a vizsgákon. Az Oktatási

Hivatal utasításait betartják, valószínűleg a vizsgákon kérni fogják a maszkviselést. Erre rendelkezésre áll már most is
több mint 360 darab maszk. A termek
készen állnak a gyerekek fogadására.
Külön kihívás, hogy az intézményben
informatikai vizsgák is lesznek. Ezt is
sikerül megoldani, minden esetben külön figyelmet fordítanak a nagy számú
gyermeklétszám elkülönítésére, az előírt
maximum tíz fős terembeosztásra.
Terplán Zénó Ferences Szakképző
Iskola és Gimnázium. A Terplán Zénó
Ferences Szakképző Iskola és Gimnázium részéről Molnárné Somogyi Margit
igazgató asszony tájékoztatta lapunkat.
Elmondta, hogy a mintegy nyolcvan
érettségi előtt álló tanuló közül valamennyien vállalták a májusi megmérettetést. A vizsgán a védőfelszerelések
és az előírások szerinti tantermek rendelkezésre állnak, a tanárok vállalták az
írásbeli vizsgán való jelenlétet.

Az MTA 2016-ban indított kutatási
programja jelentős sikereket ér el, melynek elismeréséül a programban részt vállaló pedagógusok közül idén 56 főt Lovász
László MTA elnök elismerésben részesített. A március 27-re tervezett ünnepélyes

oklevélátadásra a koronavírus-járvány lassítására hozott intézkedések miatt későbbi
időpontban kerül majd sor.
A kitüntetettek közt szerepel Kugler Erika mestertanár, Szent István
Sport Általános Iskola és Gimnázium
tanára is, aki Kárpáti Andrea profes�szornak ajánlására részült az elismerésben. ”Kugler Erika a rajztanításban és
a médiapedagógiában egyaránt jártas
szakemberként a digitális technikákat a
hagyományosakkal ötvözve, az alkotói
lehetőségek széles körét kínálja diákjainak. Irányításával a kortárs médiaművészeti műfajok beépülnek a fiatalok képi
nyelvébe, és hatásosabb lesz a diákok
megjelenése a közösségi médiában is.”
– áll az MTA közleményében. Sikeréhez
és további munkájához gratulálunk!

Csökkent a jelentkezők száma

Az országos adatok szerint idén jelentősen csökkent a felsőoktatásba
jelentkezők száma, mely tendencia az
Eszterházy Károly Egyetemen, így a
jászberényi campuson is érzékelhető.
A friss felvételi statisztikák szerint,
a 2020/2021-es tanévben mintegy
1900 fővel kevesebben szeretnének felsőoktatásban tanulni, mint a korábbi
esztendőben. A megközelítőleg 4600
fő összesen 8124 jelentkezést nyújtott
be az Eszterházy intézmény hat karának négy képzési helyére. Az egyetemet
2455-en tették az első helyre, ők főként
– több mint 90%-ban – állami ösztöndíjas képzés mellett döntöttek.
A levelező tagozatos képzésekben
jelentősebb a visszaesés. A közzétett,
új jogszabályban foglaltak szerint
idén már minden alap- és osztatlan
képzés tekintetében kötelező volt a
legalább egy tárgyból tett emelt szintű érettségi, mely hozzájárulhatott a
jelentkezők számának csökkenéséhez.

A követelmény egyébként nem vonatkozik a művészeti jellegű képzésekre,
ezen irányú szakok idén is tömegeket
vonzottak.
Az intézményben évtizedek óta
nagy sikerrel futó pedagógusképzésre
idén 774-en adták be elsőként kérelmüket, a sporttudományi szakokra
pedig 130-an jelentkeztek. Osztatlan
tanári képzésre 170-en nyújtottak be
jelentkezést. A tanító és tanári végzettségűek számára meghirdetett rövidciklusú tanárképzésekre – a 20 közismereti, illetve szakmai tanár szakokra- több
mint ötszáz jelentkezés érkezett. Az
Eszterházy Károly Egyetemen jelentős
még a gazdaságtudományi és az informatikai képzések iránti érdeklődés.
A campusok közül idén is Eger a
legnépszerűbb, az egyetem székhelyére
közel 1700-an szeretnének elsősorban
bekerülni. Gyöngyösre 484, Jászberénybe 178, míg Sárospatakra 132 elsőhelyes jelentkezés érkezett.
forrás: jaszbereny.uni-eszterhazy.hu

Hogyan lesz egy gyermek
István király anyja?
Szörényi Levente és Bródy János ismert rockopera előadására a Zikkurat
Színpadi Ügynökség hirdetett többfordulós online pályázatot. Az „István a
király iskolába megy” című zenés színházi tehetségkutató versenyre általános
iskolás gyermekek jelentkezhettek,
akik a rockopera szólista szerepeire
és csoportos jeleneteire küldhettek be
videófelvételeket.
A Palotásy János Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola jó kapcsolatot ápol
a helyi kulturális életben tevékenykedőkkel. A Déryné Vegyeskar vezetőségével
együtt vett részt Farkasné Szőke Tünde
intézményvezető Budapesten a pályázatkiírókkal történő egyeztetésen, a kórus
által színpadra állítandó előadással kapcsolatban. A jogtulajdonos engedélyének
egyik feltétele volt, hogy a város zeneiskolája részt vegyen a gyerekek részére kiírt
pályázaton.
Mint ahogy a versenykiírásban olvasható, a pályázat lehetőség ad arra, hogy
a gyerekek szemszögéből nézve újra értékeljük hagyományainkat, friss szemmel
nézzünk történelmi értékeinkre, belehallgassunk múltunk mai üzenetébe. Hogy
lássuk és láttassuk: a történelem nem
csupán a múlt, sokkal inkább a jelen tanulságos magyarázata.
A közönség és a zsűri – művészek,
rendezők, koreográfusok, zenei- és művészeti vezetők, díszlet- jelmez- és látványtervezők, influencerek, vloggerek
– pontozása azonos arányban számít a
fordulók eredményének megállapításakor. A pontozás-szavazás-casting folya-

mat végén a kiválasztott szereplők adják
elő az eredeti művet „hagyományosan”
díszletben, jelmezben, hivatásos rendező
és munkatársak közreműködésével.
Réka szerepére 53-an, Saroltéra
11-en jelentkeztek, összesen 122 pályamunkát nyújtottak be Magyarországon
kívül Erdélyből, Szlovákiából, Szerbiából, Ukrajnából. Az egyeztetés után
Jászberényből három növendék kezdte
meg felkészülését. Tamási Eszter és Kispál
Berta Réka szerepének, Béres Luca Sarolt
szerepének egyik dalát tanulta. A pályamunkákat 2020. február 15-ig kellett a
verseny weboldalára feltölteni. Az április
1-jén megjelent eredmény alapján Béres
Luca továbbjutott a döntőbe Sarolt szerepére, ahol három másik versenyzővel
várják a közönség szavazatát.
A döntő megmérettetés május 14-én
zárul. Lucának addig a lehető legtöbb
10 pontos szavazatot kell összegyűjtenie.
Egy e-mail címről egy szavazat adható
egy versenyzőre, de minden versenyzőre
lehet szavazni földrajzi korlátok nélkül.
Luca akkor nyerhet, ha összpontszáma
a közönség szavazata és a zsűri pontozása
átlaga alapján a legmagasabb.
Kérünk mindenkit, hogy nézze meg
a videót a www.iskolasistvan.hu weboldalon és minél magasabb pontszámmal
támogassa a növendéket, hogy álma
valóra válhasson és elénekelhesse nagyközönség előtt, díszletben, jelmezben,
professzionális rendezésben Sarolt szerepét! A szólista győztesekkel megrendezett
monumentális, professzionális előadás
bemutatására a veszélyhelyzet megszűnése után kerül sor.

Ajánló
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Otthon is kreatívan

Jászberény város pályázatot nyújtott
be és nyert a "Szer nélkül a teljes életért" című, a Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében EFOP - 1.8.7-16
- 2017-00007 pályázatával, melyben
főleg megelőző programok szerepelnek. A pályázat keretében többféle lehetőséggel szeretnék segíteni e nehéz
napokban a koronavírus-járványra
való tekintettel a családok, fiatalok,
gyermekek otthon tartózkodását.
kárpáti

A jászberényiekhez szóló pályázatokban szerepel vers és meseírás,
köszönőlevelek írása, saját gondolatok megfogalmazása, személyes szép
történetek, rajzpályázat. A beküldött
műveket szakemberek fogadják és bírálják el. A teljes pályázati anyagok
megtalálhatóak Jászberény Város honlapján, a Jászkerület programjai között,
a Jász TV facebook oldalán valamint
a Jászkürt Újság digitális felületén, a
BerényCafén is.
Általános és középiskolás gyerekek,
családok részére szól az Írd meg jókívánságodat, köszönetnyilvánításodat!
című pályázat. A köszönőlevél azokhoz szól, akik ebben a krízis-sújtotta
időben értünk dolgoznak. A címzettek
lehetnek a levélíróhoz közel álló orvosok, ápolók, egészségügyi dolgozók,
gyógyszerészek, szociális területen dolgozók, családtagok, szülők, nagyszülők, tanárok, pedagógusok, rendőrök,
határőrök, katonák, élelmiszerboltban
dolgozók, pénztárosok, áruszállítók,
postások, hulladékszállítók és bárki,
aki tesz a közösségért. A leveleket a
szernelkul0@gmail.com e-mail címre
kell elküldeni. A szervezők kategóriák
szerint eljuttatják azok részére, akiknek
szól. Egy személy több kategóriában is
írhat levelet. A járványt követően egy
klubfoglalkozás keretében közös találkozót terveznek a levélírók és az érin-

tett szakemberek részvételével.
Írj mesét a koronavírusról címmel
kisiskolástól a felnőttekig buzdítanak
meseírásra. Cél, olyan mű megalkotása,
ami a járvány pozitív hozadékát hangsúlyozza. Az 1-3 oldalas szövegben feltétel, hogy a mese bizakodó, megoldást,
támogatást nyújtó, derűlátó, tanító,
netalántán szórakoztató oldalát mutassa be a vírus okozta helyzetnek. Cím:
szernelkul.mentalhigienes@gmail.com.
A négy pályázati kategóriában az
első három helyezett kategóriánként
ajándékban részesül és a mese bemutatásra kerül a közösségi médiumokban.
Diákokhoz szól az a pályázat, amely
a járvánnyal összefüggő tevékenységek
papírra vetésére biztat. A tanulók megfogalmazhatják gondolataikat a távoktatásról, családi együttlétekről, hasznos
és szabadidős időtöltésről, a kapcsolattartás lehetőségeiről. Az első 3 helyezett
ajándékot kap. Számukra lehetőség
nyílik a Jász TV-ben is szerepelni, gondolataikat megismertetni.
A névvel , iskola névvel, életkorral,
és az elérhetőséggel ellátott fogalmazást a szernelkul.szocialis@gmail.com
e-mail címre kell beküldeni.
Óvodások, alsós-, felsős és középiskolás tanulók rajzait várják köszönet és
hála a segítők felé témában. Bármilyen
technikával készülhetnek az alkotások,
de egy személy csak egy képpel pályázhat. Az eredeti rajzokat kategóriák szerint eljuttatjuk azok részére, akiknek
szól (óvónő, orvos, tanár, rendőr, postás,
stb. Cím: szernelkul.ovi@gmail.com.
A járvánnyal kapcsolatos személyes
élményekre fókuszálva kérik a vállalkozó kedvű diákokat, de akár a felnőtteket
is gondolataik megfogalmazására a Személyes szép történetek karantén idején
pályázatban. „Kérünk, fogalmazd meg
úgy a személyes szép élményeidet, hogy
minket is felvidítson! Ha szeretnél mást
is jó kedvre deríteni, eljuttatjuk olyan
személyek részére, akiknek az állapotán
segíteni tudunk azzal, hogy a történet-

Úgy érzi egyre elviselhetetlenebb
a nyári hőség?
A nagy melegben már aludni sem tud?
Fontos a benti egészséges, tiszta levegő?

tel pozitív, jó érzéseket keltünk bennük. Pl. idősotthonokba időseknek,
kórházba a betegekhez, stb. Ezért kérünk, írd le, hogy kinek küldjük el a
történetedet.” - kérik a szervezők.
A járványveszély elmúltával az alkotók meghívást kapnak a prevenciós
klub foglalkozásaira, ahol szakemberekkel találkozhatnak, szakemberektől kérdezhetnek. Cím: szernelkul.
pszichologus@gmail.com,
„A legszebb gondolatok otthon
születnek”címmel verspályázatot hirdetnek. Itt korhatár nélkül kérik fel az
amatőr poétákat versírásra.
Gondolatébresztőnek a pályázatírók az alábbi támpontokat fogalmazták meg: legyenek benne pozitív gondolatok, sok humor, szeretteinkhez
való viszonyulás, honnan meríthetünk
mostanában örömforrást, kapaszkodó
lehetőségek, hogyan teremted meg a
harmóniát magad körül, rend a lelkedben, önmagad szeretete, őszinte,
tiszta érzések az elfogadásra, családod segítése, családi kapcsolatok,
kötődések,jövőképed, és bármilyen pozitív gondolat, amit fontosnak találsz.
A szervezők a veszélyhelyzet elmúltával részvételi lehetőséget biztosítanak
a prevenciós klubba, ahol szakemberekkel találkozhatsz, beszélgethetsz. Cím:
szernelkuldoktorkatika@gmail.com.
Általános iskola felső tagozatos-,
középiskolás diákok és családok részére
íródott a Mesélj a legkedvesebb családtagodról című pályázat. A beküldött
pályázatokat 3 fős szakmai zsűri értékeli. Az első három helyezett ajándékot
kap. Számukra is, ahogy valamennyi
egyéb pályázat nyerteseinek lehetőség
nyílik a Jász TV-ben előadni, a Jászkürt Újságban megjelentetni alkotásukat. A pályaműveket a szernelkul.
pszichiater@gmail.com címre várják.
Valamennyi pályázat beküldési
határideje: I. forduló: 2020. 05. 15.,
II. forduló: 2020. 05. 31.

Molnár
Méhészet

A nagy érdeklődésre való
tekintettel

EGÉSZ NYÁRON
FOLYTATJUK AZ INGYENES
MÉZ HÁZHOZSZÁLLÍTÁST
Jászberényben.
Ha elfogyott a méze vagy erősíteni szeretné
immunrendszerét méhészeti termékekkel,
családunk ifjabb tagjai kiszállítják Önöknek.

Rendeljenek bizalommal!

a hűvös elegancia
Hívjon minket és mi elvisszük otthonába
az Ön energiatakarékos, levegőszűrővel
ellátott klíma- vagy lakásszellőztető
berendezését!

Lud System Kft. 06-70/608-2928
csoport

Partner Szigeti Kft.

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

az 57/403-492-es, a 06-20/429-2685-ös
számon, illetve üzenetben a
facebook.com/MolnárMéhészetJászberény/
oldalon!

Pályázati felhívás!
A Jászkürt Újság
önkormányzati városi hetilap
és a BerényCafé honlap

főszerkesztői munkakörére

pályázatot hirdet a lap kiadója,
a J.V.V. Nonprofit Zrt.
A pályázat kiírása letölthető
a www.vvzrt.hu honlapon
vagy átvehető a társaság
titkárságán.

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

Vállalok: építőanyag-, építési
hulladék elszállítást,
lomtalanítást, fűnyírást, stb.
Tel.: 06-30/501-8496

www.jku.hu
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Elhunyt
Fodor István
Ferenc
Életének 71. évében, tragikus hirtelenséggel elhunyt Fodor István Ferenc
népművelő-könyvtáros, helytörténész,
Jászjákóhalma egykori polgármestere.
Mintegy ötven évet szentelt életéből a
Jászságnak, melyet kitüntetésekkel köztük az általa a jászok "Nobel-díjának" is nevezett Jászságért díjjal - ismertek el.

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.

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 al-

kalomból 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 25ig bezárólag. Az élményjutalmakat várhatóan az októberben megrendezésre
kerülő Őszi Könyvtári programsorozat
keretében osztják ki a legjobbaknak.

Jászságért Díj 2020

"A Jászságért" Alapítvány Kuratóriuma megállapítja, hogy a huszonkilencedik alkalommal kiírt Jászságért
Díjra tíz személyre érkezett javaslat.
A kuratórium köszönetet mond a javaslattevőknek.

A kuratórium 1/2020. sz. döntésével
a huszonkilencedik alkalommal átadandó
Jászságért Díjat, s a vele járó 1.000.000
forint elismerést megosztva Dr. KöreiNagy József jogász, gépészmérnök és neje,
Dr. Körei-Nagy Katalin ügyvéd részére
ítéli oda, a jászsági hagyományok megőrzéséért végzett sokoldalú, példaértékű
tevékenységük elismeréseként.
Dr. Körei-Nagy József Szolnokon
született, 1967. július 20-án. Tősgyökeres
jászladányi családból származik. Általános iskolai tanulmányait Jászladányon
folytatta, középiskolai érettségit Szolnokon szerzett. A Gödöllői Agrártudományi Egyetemen gépészmérnöki, a Miskolci Egyetemen jogászi diplomát kapott. A
Rendőrtiszti Főiskolán további szakirányú végzettséget szerzett. 1992 és 2018
között a Jász-Nagykun-Szolnok megyei

Ajánlattételi
felhívás

A Jászberényi Városüzemeltető
és Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.
ajánlattételi felhívást
tesz közzé a társaságnál
végzendő

könyvvizsgálói
feladatok ellátására a 2020-23.
üzleti évekre vonatkozóan.

A felhívás teljes szövege
megtekinthető és letölthető
a társaság
honlapjáról
(www.vvzrt.hu)
vagy átvehető
a titkárságon.

Rendőr-főkapitányság
állományában
felelős beosztásokban, rendőrezredesi
rangig jutva szolgált. A Jászberény Város
Rendészeti Díj birtokosa.
Felesége, Dr. Körei-Nagy Katalin
(sz. Kerekes Katalin) Szolnokon született. Általános iskolába Rákóczifalván
járt, középiskolai érettségit Szolnokon
tett. A Szegedi József Attila Tudományegyetemen 1989-ben jogászként
végzett. Később biztosítási szakjogász
másoddiplomát szerzett. Kezdetben
főügyészségi ügyészi munkakört látott
el. 2004 és 2019 között Nagykátán
polgári ügyszakos bíróként dolgozott.
Jelenleg egyéni ügyvéd, önálló ügyvédi
irodája van Jászberényben.
Gyermekük, Körei-Nagy Kristóf a
Soproni Egyetem erdőmérnök szakos
hallgatója.
2004-ben Zagyvarékasról költöztek
Jászberénybe, s örömmel kapcsolódtak be a jászsági kulturális szervezetek
munkájába. Mindketten tagjai a Jászok
Egyesületének és a Jászalsószentgyörgyi Helytörténeti és Hagyományőrző
Egyesületnek. A Jászsági Hagyományőrző Egylet révén közösségi rendezvények, viselet-bemutatók, színdarabok
állandó közreműködői. Évekig énekeltek a jászberényi Nagyboldogasszony
Főtemplom Énekkarában, Dr. KöreiNagy József jelenleg is énekel a Lehel
Vezér Gimnázium férfikarában. Dr.
Körei-Nagy Katalin rendszeresen publikál több helyi lapban.
Kristóf fiuk méltó örököse a családi
értékrendnek, folytatója a jász hagyományok aktív megélésének, bemutatásának.
Dr. Körei-Nagy József és Dr. KöreiNagy Katalin cselekvő, áldozatkész hagyományőrzése példaértékű, s túlmutat
Jászberény város határain. Életútjuk, a
Jászság érdekében végzett önzetlen közösségi szolgálatuk méltóvá teszi személyüket
a megosztott Jászságért Díj elnyerésére.
A 2020. évi Jászságért Díj átadásának
időpontjáról a kuratórium később dönt.

8. oldal

Egészség

www.jku.hu

Tisztelt Olvasóink!
A Jászkürt Újság következő lapszáma

május 14-én jelenik meg.
Friss híreinket, cikkeinket
a jku.hu weboldalon és
a Berénycafé Facebook oldalunkon
továbbra is megtalálják!

Ökörnyál feszül, szél zenél rajta
Csütörtökön napsütéses idő lesz,
már csak szórványosan fordulhatnak
elő záporok, zivatarok, délután 24 fok
valószínű. Pénteken aztán újabb csapadékra lehet számítani, ugyanis egy
hidegfront éri el térségünket, mely zivatarokat és lehűlést hoz. Szombaton
záporeső várható, napközben 19 fok

valószínű és a szél is felerősödik, vasárnapra aztán viharossá alakul. A hét elején túlnyomóan napos, gyengén felhős
időjárásra van kilátás. Egész héten 20
fok fölött alakul a hőmérséklet.
A népi jóslat szerint, ha május elsején hideg van, szűkös lesz a termés, ha
pedig meleg, akkor bőséges.

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
Tájékoztató
április 30. csütörtök
május 6. szerda
Szentháromság Patika
Mérleg Gyógyszertár
központi
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834
Tel: 502-635
ügyeletről
május 1. péntek
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

május 7. csütörtök
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

május 2. szombat
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

május 8. péntek
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

május 3. vasárnap
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

május 9. szombat
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

május 4. hétfő
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

május 10. vasárnap
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

május 5. kedd
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

május 11. hétfő
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

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
Terjesztés: Tuti-Peso Kft. Tel.: 06-57/501-480

Jászkürt Újság − minden csütörtökön.

2020. április 30.

Légúti betegségek és a koronavírus
Egyre többet olvashatunk, és hallhatunk az új típusú vírusjárványról
és vele párhuzamosan az évszaknak
megfelelően erősödő allergiás tünetekről, így fontos lehet a két folyamat elkülönítése.
Megfázás tünetei: orrfolyás, orrdugulás, tüsszögés, enyhe köhögés,
de légszomjat nem okoz, torokfájás,
rossz közérzet. Előfordulhat hőemelkedés, fáradtság, izom-izületi fájdalom.
Gyógyulás: 1 hét – 10 nap.
Allergiás nátha tünetei: vizes orrfolyás, orrdugulás, tüsszögés, orr-, torok-,
szemviszketés, kaparó érzés a torokban,
szemkönnyezés. Panaszkodhatnak: fáradtságra, fejfájásra, álmatlanságra, esetleg szaglászavarra, arcüreg problémára.
Izom-izületi fájdalom nincs, láz nincs!
Önmagában légszomjat nem okoz! Ha
asztmával társul, lehet köhögés és nehézlégzés. Gyógyulás: nem múlik el 10 nap
alatt, a panaszok addig tartanak, amíg az
allergén növény pollenszórása fennáll.
Tavasztól-őszig: a pollenek, egész évben:
a poratka, penészgomba.
Asztma és COPD: A gyermekkor
leggyakoribb krónikus betegsége a légutak
idült gyulladása, az asztma. Felnőtteknél,
főként dohányosoknál jelentkező idült
szűkületes hörgőgyulladás a COPD.
Tünetek: Száraz köhögés, rohamszerű nehézlégzés, légszomj, szorító
mellkasérzés-fájdalom, kilégzéskor megjelenő sípoló légzés, szuszogó légvétel. A
COPD-nél főleg fizikai terhelésre és később nyugalomban is jelentkező hasonló
tünetek, a gyakori köhögés főleg a reggeli

órákban lép fel, előrehaladott állapotban
már bő köpetürítés is van. Gyógyulás: a
gyermekek asztmája jóindulatú, bő 1/3uk meggyógyul. A felnőttek COPD-je
karbantartható, de nem gyógyítható.
Koronavírus fertőzés tünetei: nem
hirtelen jelentkezik, ahogy telnek a napok, úgy súlyosbodnak a fertőzés tünetei. Akár 3 hétig is eltarthat. Sok embernél tünetmentesen vagy enyhe tünetekkel
zajlik le. Minél fiatalabb valaki, annál
valószínűbb a tünetmentesség (pl.: gyerekek). Láz, száraz köhögés, hurutos köhö-

gés, fáradékonyság, nehézlégzés, mellkasi
fájdalom, torokfájás, fejfájás, izom-izületi
fájdalom, hidegrázás, hányás, hasmenés,
hasi fájdalom, kötőhártyagyulladás, bőrtünet a lábujjakon.
Gyermekeknél: nem specifikusak
a tünetek, hasonlóak más vírusfertőzéshez. Leggyakoribb a köhögés, gyulladt
torok, láz, szapora légzés, fáradékonyság, hányás-hasmenés. Gyanú esetén
teszt végzése szükséges.
Veszélyeztetett csoportok: elsősorban az idősek, a krónikus betegségben

Újabb egészségügyi sátor
a kórháznál

Április 20-án, hétfőn délelőtt a koronavírus-járvány elleni védekezés
részeként a honvédség segítségével
katonai szűrősátrat állítottak fel a
Jászberényi Szent Erzsébet Kórház
sürgősségi bejáratánál.
k. m.

Dr. Sinkó-Káli Róbert kórházigazgató elmondta, hogy az országban az
elsők között állítottak fel egészségügyi
szűrősátrat a berényi kórház bejáratánál, aminek anyagi támogatását ezúton
is megköszönte a Metalplaszt Kft. ügyvezetőjének, Fülöp Tibornak. A fűtött
fehér sátor segítségével meg tudják
oldani, hogy a kórház falain kívül az
előírt kérdéskör feltevésével, hőmérőzéssel előszűrjék az intézménybe belépni
szándékozó betegeket. A szűrés egyik
célja a bent fekvő betegek védelme, a
másik az egészségügyi dolgozóké, akiknek legtovább kellene talpon maradni,
hogy folytathassák munkájukat. A sátor
arra is szolgál, hogy az ápoló személyzet
felöltse a megfelelő védőruhát. A fehér
sátorban tehát, a naponta érkező 150-

250 járóbeteg, ambulánsbeteg közül
mintegy 90-95 százalékban kiszűrhetőek a vírushordozó személyek és nem
kerülnek be az épület zárt falai közé.
A hétfőn felállított zöld sátrat a következő lépcsőfokra való felkészülés miatt telepítették az előző mellé. Az igazgató kifejtette, nem csak üres ággyal,
lélelegeztetőgéppel, intenzív kapacitással kell felkészülni a tömeges járványra,
de az első pillanattól meglévő izolációval
is. A zöld sátorba érkeznek meg a fertőzésgyanús betegek. Az ő szűrésük itt
történik majd divergálva a betegutat az
épületbe való bejutáshoz. Az előrejelzések szerint május 3 körül várható hazánkban a járvány kicsúcsosodása, addigra kell beüzemelni, felkészülve várni
a katonai sátorban a betegfogadást.
A katonai sátrat Molnár László tűzoltó ezredes, kórházparancsnok közreműködésével sikerült beszerezni. A
sátrat Kiss Róbert ezredes, a szolnoki
helikopterbázis törzsfőnöke ajánlotta
fel. Szükség esetén a sátrak tovább bővíthetők. Az ezredesek támogató munkájáért lapunkon keresztül is köszönetet
mondott a kórházigazgató.

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 betegek rendelőben
történő megjelenése kötelezően szájmaszkkal és kesztyűvel történhet.
A rendelés ideje a rendelési napokon
naponta: 9-12 óráig.
• 2020. május 2., 5., 11., 15., 21.,

27. Dr. Balogh Marianna telefon:
(57) 889-239 rendelő: Jászberény,
Jákóhalmi út 11.
• 2020. május 6., 12., 18., 22., 23.,
28., 30. Dr. Krampek Márton telefon: (57) 655-506 rendelő: Jászberény, Zirzen Janka u. 6. fsz. 1.
• 2020. május 7., 13., 19., 25., 29.
Dr. Martonos Éva telefon: (57)
412-058 rendelő: Jászberény, Zirzen
Janka u. 6. fsz. 1.
• 2020. május 4., 8., 9., 14., 16.,
20., 26. Dr. Nagy Nóra telefon:
20 937 3070 rendelő: Jászberény,
Sportpálya u. 1.

szenvedők (szív-érrendszeri betegségek).
Életkortól függetlenül minden krónikus
betegség fokozott kockázatot jelent (légúti betegségek, asztma, COPD, elhízás,
magas vérnyomás, stb.) A krónikus betegségben szenvedő gyermekek is veszélyeztetettek. A kockázati csoport arány
a 0-15 évesek között 3-10% között van.
Az allergiás gyermekek nem tartoznak a
fokozott kockázati csoportba.
Teendők: Mindenkor orvosával való
konzultáció szükséges.
Megfázás: Tüneti kezelés. (fájdalom és gyulladáscsökkentő készítmények, torok-fertőtlenítők, pihenés, bő
folyadék, orrspray-k).
Allergia: Az allergia szezon ideje alatt
az allergia gyógyszerek folyamatos szedése, használata szükséges. A steroid tartalmú orrsprayk használatát beszélje meg
kezelőorvosával.
Ha a náthás ill. allergiás tünetek 7-10
nap alatt sem múlnak el, érdemes gyanakodni, forduljon szakorvoshoz!
Asztma-COPD: Fontos mindenkor a gondozó orvosával való megbeszélés. Az állandó, fenntartó kezelést
folytatni kell, különös tekintettel a
steroid tartalmú készítmények alkalmazását beszélje meg szakorvosával.
Mindenkinek, a krónikus betegségtől függetlenül, panaszok esetén beszélnie
kell háziorvosával, a gondozó ill. szakorvosával. Mindenkinek be kell tartani a
szakemberek által adott utasításokat!
Maradj otthon! Vigyázz magadra
és másokra!
Dr. Németh Ildikó
gyermektüdőgyógyász főorvos

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.
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