Hírek az oktatásról

Kérdőív a közlekedésről

Új képzés indul a Jászberényi Campuson,
fejlesztések történnek a Gólya és a Süni
Óvodákban olvasható összeállításunkban.
Cikkek a 4. oldalon

Az önkormányzat kérdőív segítségével
szeretné felmérni, majd ennek nyomán
átalakítani a helyi közösségi közlekedést.
Kérdőív a 3. oldalon

Íjászverseny Jászberényben

Hétvégén rendezték a VI. Kürt Emlékezete
Hagyományőrző Íjász Találkozót a hűtős
focipályán.
Tudósítás a 8. oldalon

Jászkürt
Új folyam 9. év 31-32. szám (XXXII./31-32.)

Újság

2020. augusztus 6.

Jászberény város lapja

Jubileumi ünnepség a Szent Klára Otthonban
Július 30-a kiemelten jelentős dátum
volt a Szent Klára Idősek Otthona életében. Az intézmény vezetőségének,
munkatársainak a szervezésében emlékeztek meg a fenntartó Katolikus Szeretetszolgálat létrejöttének elmúlt 70 évéről, benne a jászberényi idősek otthona
szerepéről, helyéről, valamint Vargáné
Deme Katalin 15 éves munkásságának
méltatása is ezen az ünnepségen kapott
központi szerepet.
Buschman Éva
A vendégek fogadása az intézmény
előtti udvari részben történt, ahová sorra érkeztek a Katolikus Szeretetszolgálat
fenntartásában működő társintézmények
munkatársai, a városból meghívott vendégek, egykori kollégák, barátok.
Az ünnepség hálaadó szentmisével
vette kezdetét a szomszédos Barátok templomában, ahol a szentmisén közreműködött: Szántó József főesperes, apátplébános,
dr. Novák István főigazgató, plébános,
Füleczki István-, Resch Tamás-, Versler Sándor káplán atyák, Burányi Roland atya, a
Katolikus Szeretetszolgálat lelki vezetője,
Taczman András diakónus.
Szántó József főesperes apátplébánostól hallhattuk az ünnepi megemlékezést,
aki felidézte a szerzetesrendek feloszlatásának történelmi eseményeit, amelyek 70
évvel ezelőtt történtek.
„Hetven esztendő, nagy idő. Hálát
adunk ebben a templomban, a Barátok
templomában és a volt kolostorban, amely
ma Szent Klára Otthon néven működik.
Hálát adunk, szívből jövő hálát az elmúlt
évtizedekért. Sok esemény fűzi össze a

történelmet, az ember életét is: születés,
tevékeny évek és a földi élet befejeztével, a
halál. A tragédiákat, az összeomlást, az újrakezdést számon tartjuk. A Szentháromság egy Isten örök szeretete árad a világra. Megmentőként, szabadítóként jön az
Isten. Az örök Atya fia, Jézus, szenvedést,
majd halált vállal és legyőzi, ezáltal örök
jövőt hoz az emberiségnek.” – mondta
bevezetőjében Szántó József apátplébános.
A folytatásban a szerzetesrendek feloszlatásáról szólt, a jelentős történelmi eseményeket idézve. Elmondta, hogy 1950ben az akkori hatalom a szerzetesrendeket
feleslegesnek tartotta. Céljuk a rend felszámolása volt. A jászberényi kolostor 1950.
június 10-től szeptember 8-áig internálótáborként működött. 140 szerzetest hoztak ide szerte az országból. A felszámolás
úgy kezdődött, hogy a szerzetesek egy részét kényszertartózkodási helyre szállították. A szerzetesrendek feloszlatását állami

részről azzal indokolták, hogy munkájukat
– elsősorban a tanítást és a betegápolást –
az állam átvette, ezért nincs rájuk szükség.
A szerzetesnővéreket a feloszlatáskor
több helyre hurcolták kolostorokba. Jászberénybe hozták a női szerzeteseket. Egészen a 90-es évek végéig érkeztek a kedves
nővérek ide Jászberénybe, a kolostorba. A
szerzetesrendek elhurcolása a rendházukból minden esetben éjjel történt, felfegyverzett ávósok kíséretében. A csomagokat
az ávósok átnézték. Több helyen előfordult, hogy amikor a Bibliát meglátták,
mondták, többet érne, ha helyette orosz
szótárt vinnének, célozva arra, ha netán a
Szovjetunióba viszik majd őket.
Szántó József a szociális otthon megalakulásának körülményeit is idézte:
„1950-ben megalakult Bakonybél, Csákvár, Gyón, Jászberény állami fenntartású
szociális otthona a szerzetesnővérek számára. Jánoshida volt premontrei rendháza

Cicell néni történetei a Jászságból

Bathó Edit, majd köszönetet mondott a
kiadvány megvalósításában közreműködő
alkotóknak, munkatársaknak.
A Birinyi Alexandra, Farkas Edit, Bartos Kinga, Kókai Magdolna, Bugyi Gábor
és a Creatív Color Stúdió Kft. kollégáinak összefogásával kiadott, több mint
190 oldalas mű történeteit Cicell néni
előadásában ismerhetjük meg.
folytatás a 7. oldalon 

Július 30-án, a Jász Múzeumban
mutatta be Hortiné dr. Bathó Edit
igazgató asszony a Cicell néni meséi
című várva várt kötetet, mely főként
eredetmondákat, boszorkányhistóriákat, legendákat, regéket foglal magába. A vírushelyzet utáni első múzeumi eseményen telt házzal vettek
részt a kultúrára, közösségi élményre
éhező vendégek.

„Már a tavalyi könyv kapcsán elterveztük, hogy folytatni szeretnénk a történetek
kiadását, melyekből nagyon sok fellelhető
a Jász Múzeum adattárában. Ez alkalommal mondákat, eredetmondákat, hiedelemtörténeteket, boszorkányhistóriákat
és anekdotákat gyűjtöttünk egy csokorba.” – vezette fel a bemutatót Hortiné dr.

Kincset érő fényképek
A Jászberényi Városi Könyvtár két
becses gyűjteményhez is hozzájutott
a közelmúltban. Az anyagokról a
járványidőszakban végzett tevékenységeikről, valamint a jövő terveiről
Kovács Péter könyvtárigazgató tájékoztatta lapunkat.
Kárpáti Márta
Morvai Kinga, Morvai Lajos jászberényi fotós lánya a könyvtárnak ajándékozta
édesapja mintegy 1200 darabos fotógyűjteményét, amely Zsák Jenő fotóművész
képeit is tartalmazza. Ezek egy része családi
kép, másik részük, – ami talán még érdekesebb – jászberényi épületeket, utcarészleteket, környékbeli tájakat örökített meg.
Többek között a régi zsinagóga fényképe
is a gyűjtemény része, ami különösen értékes a könyvtár számára. Az anyag így
szervesen kapcsolódhat ahhoz a helyis-

Kazsimér Nóra
A Jász Múzeumért Alapítvány évek
óta komoly kiadványozási munkát végez, melynek eredményeképpen született
meg a tavalyi esztendőben a Félig nyúzott
bakkecske című kötet, és a frissen olvasható Cicell néni meséi is – utóbbi megvalósításában támogató szerepet töltött be a
szervezet a pályázó Városvédő és Szépítő
Egyesület mellett.

Alföld Autóház Kft.

pedig a férfi szerzetesek részére, amely később, 1952-ben Pannonhalmára települt
át, mert Jánoshida szűknek bizonyult.
1991. július 1-jétől egyházi fenntartású az intézmény. 2007. augusztus 11-től
Szent Klára Otthon nevét viseli.”
Az ünnepség folytatásában a szentmise keretében dr. Vajda Norbert, a Katolikus
Szeretetszolgálat főigazgatója szólt a jelenlévőkhöz, aki Vargáné Deme Katalin intézményvezető munkásságát méltatta.
„Vargáné Deme Katalin, a Katolikus
Szeretetszolgálat Szent Klára Idősek Otthonában 2005. július 1-jétől intézményvezető ápolói munkakört látott el. 2007ben szociálpedagógus végzettséget, majd
szociális szakvizsgát tett. 2008. júniusától
az intézmény vezetőjévé nevezte ki a Római Katolikus Szeretetszolgálat, mint az
intézmény fenntartója. Egészségügyi projektmenedzser diplomát is szerzett. Képzéseken fejlesztette ismereteit, hogy legjobb
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Vállaljuk:

tudással, empátiával tudja végezni elkötelezett hivatását.”
A méltatásban elhangzott, hogy munkássága során mindig is olyan szemléletet
igyekezett kialakítani, amelynek középpontjában a szeretet és a minőség, az emberközpontú gondozás állt. Ez a hivatás
és küldetés az emberi méltóságról szól és
arról, hogy az ellátottak minél inkább egy
szeretetteljes közegben éljenek, ahol újból
otthonra találhatnak.
Nagyon jó a kapcsolata az óvodákkal,
az iskolákkal, a főiskolával, a hagyományőrző csoportokkal. Mindez hozzájárul
az ellátottak mentális jólétéhez is, hiszen
minden évben csoportok járnak az intézménybe, amely lehetővé teszi a generációk találkozását, szép élményeket adnak az
időseknek. Munkája során mindig a csapatszellemre, a csapatmunkára helyezte a
hangsúlyt. A kollégákkal jól kialakította a
kapcsolatot, a nyugdíjba vonulókról sem
feledkezett soha meg.
Az egyházközösség képviseletében
Gulyásné Túróczi Margit köszöntötte Vargáné Deme Katalint.
Jászberény város önkormányzata részéről megtisztelte a rendezvényt Budai
Lóránt polgármester, aki köszönte, hogy
részese lehet a jubileumi eseménynek. Elmondta: a Szent Klára Otthonnak méltó
helye van a város életében, elismerik az itt
dolgozók áldozatos munkáját, és a jövőben
is arra törekednek, hogy ezt a jó kapcsolatot megőrizze a város és az otthon, amit jó
szívvel tudnak ajánlani az érdeklődőknek.
A Katolikus Szeretetszolgálat elmúlt
70 évét, a hét évtized örömeit, megpróbáltatásait Vargáné Deme Katalin vette sorra.
folytatás a 7. oldalon 

● Teher- és személygépjárművek
garancia időn belüli és azon túli javítását.
● Klímatisztítás
● Ózon generátoros belső tér tisztítás

mereti oldalhoz, amelyet tavaly kezdtek a
könyvtárosok építeni. Valódi kuriózumnak számítanak a zsinagóga enteriőrjét
megörökítő felvételek. Mindehhez társul,
hogy a járvány okozta leállási szünetben az
irattár rendezése közben meglelték a zsinagóga egykori felvételi tervrajzait. Ezek
alapján szerettek volna könyvtárat csinálni
a hatvanas években, azonban mint később
kiderült a szintek tartására statikailag alkalmatlan volt a régi épület. A hosszútávú
tervek között szerepel az imahely virtuális
rekonstrukciója, amelyhez nagy segítséget
nyújtanak a fenti dokumentumok.
Faragó Laci bácsi lánya, Zsuzsanna
ugyancsak a Morvai hagyaték elhelyezéséhez hasonló céllal kereste fel az
intézményt. A több kartondoboznyi
fénykép, diafilm, túrázási relikvia, kitüntetés az öröm mellett nagy feladatot
is ró a könyvár dolgozóira.
folytatás a 7. oldalon 

Eredetvizsgálat

Jászberény, Nagykátai út 25. ● Nyitva tartás: hétfőtől - péntekig 8-17 óráig. ● Telefon: 06-30/6930-835, 06-57/515-234
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Önkormányzat
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Helyi foglalkoztatási együttműködés,
paktum megvalósítása a jászberényi járásban

2020. augusztus 6.

Lakossági fórum a településképi
rendelet módosításáról

letén működő vállalkozások és egyéb
munkáltatók
munkaerőigényeiből
kiindulva, képzési és foglalkoztatási
programok valósultak meg, amelyek
hozzájárultak a munkaerőpiac bővítéséhez, a hátrányos helyzetű és inaktív, a
térségben munkát vállalni szándékozó
célcsoportokba tartozó személyek képzéséhez és elhelyezkedéséhez.
A projekt célkitűzései szerint a támogatások eredményeként a munkaerő piaci programokba 312 fő került
bevonásra, akik közül az álláshoz jutók
száma 170 fő volt (közülük 73 fő képzésen is részt vett).
A támogatást követően 6 hónappal
még állással rendelkezők száma 145 fő
volt. További információ kérhető: Hegyi István városfejlesztési irodavezető
fejlesztes@jaszbereny.hu 06-57/505-785

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot,
hogy a településkép védelméről szóló
18/2017. (IX. 14.) önkormányzati rendelet (Településképi Rendelet) módosítási javaslata elkészült.

Az otthonlét nyugalmának lenyomatai

Jászberény Városi Önkormányzat
nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonát
képező NSP-611 rendszámú Lada Niva
személygépkocsi értékesítése céljából.
A gépjárműre vonatkozó pályázati
hirdetmény - mely a pályázat részleteit
tartalmazza - megtekinthető Jászberény
Város honlapján (www.jaszbereny.hu)
és a Jászberényi Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján.
A természetes személyek pályázaton

Jászberény Városi Önkormányzat által vezetett Konzorcium 433,1 millió
forint 100%-os intenzitású támogatást nyert „Helyi foglalkoztatási
együttműködés, PAKTUM megvalósítása a Jászberényi Járásban” című,
TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00004
azonosítószám projekt megvalósítására, amely most befejeződött.
Jászberény Város Önkormányzata
2016-ban támogatási kérelmet nyújtott
be Terület-és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül. A pályázat
megvalósítása konzorciumi formában
történt az állami foglalkoztatási szervként eljáró Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal és a munkaerőpiaci
szolgáltatást nyújtó „Helyet!” Alapítvány közreműködésével.

A Konzorcium célja volt, hogy Jászberény Járás határain belül egy átfogó,
jól működő foglalkoztatás növelését
célzó együttműködés (paktum) jöjjön
létre, mely hosszú távú, fenntartható
megoldást jelentett a térség foglalkoztatási problémáira. A pályázati program főtevékenységként támogatta a
foglalkoztatási megállapodás, Paktum
létrehozását, illetve lehetőséget biztosított munkaerő-piaci programok,
képzések megvalósítására, célcsoportok
támogatására.
A program keretében 2017 tavaszán létrejött a Paktumiroda, melynek
feladata volt a paktumtagok és az egyéb
szervezetek közötti koordináció és információ-áramlás fenntartása, a kapcsolatrendszer működésének biztosítása.
A projekt keretében a város terü-

Az Óvodai Konzultáció közösségi oldal „Együtt lenni jó!” vezérmondattal
hirdette meg idén tavasszal határokon
átívelő óvodai rajzpályázatát, melyre
közel 400 alkotás érkezett. A legszínvonalasabb, a zsűri szívét leginkább
megdobogtató rajzokat július 28-án
díjazták a Városháza dísztermében.

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindenkinek, akik szeretett férjem, édesapánk, nagyapánk,

Tóth Sándor

(1939 - 2020)
temetésén megjelentek,
virágaikkal, koszorúikkal,
részvétnyilvánításaikkal
mély fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

Pályázati hirdetmény

Jászberény Városi Önkormányzat tulajdonában álló NSP-611 rendszámú Lada
Niva gépjármű nyilvános pályázati hirdetmény útján történő értékesítésére.

való részvételét az Önkormányzat pályázati adatlappal segíti. Természetes személyek kizárólag az Önkormányzat által erre
a pályázati célra kiadott Pályázati Adatlapon nyújthatják be (www.jaszbereny.hu
honlapon elérhető) a pályázatot.
A pályázattal kapcsolatban bővebb
felvilágosítás kérhető, természetes személyek esetén a pályázati adatlap beszerezhető, illetve a pályázat benyújtható a Jászberényi Polgármesteri Hivatal
Aljegyzői Osztályán (5100 Jászberény,
Lehel vezér tér 18. fsz. 2. iroda; tel.:
57/505-781).
A pályázat benyújtásának határideje:
2020. augusztus 25. (kedd) 12 óra.

Szaszkó Sándort,
egy jó gazdát búcsúztatunk

kazsimér
A pandémia helyzet miatt az eredményhirdetést online követő gyermekeket, intézményeket, alapítványokat,
a jelenlévő Budai Lóránt polgármestert,
a zsűri tagjait, a közreműködőket, továbbá a sajtó munkatársait Petőné Vígh
Katalin, az Oktatási Hivatal és az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi
Campus munkatársa, a határon átívelő
összefogás megálmodója köszöntötte.
„Márciusban indult a pályázat,
amikor a vírushelyzet miatt leállt az
egész ország. Behúzódtak a családok
otthonaikba, bezárt az óvoda is, mindenki kétségek, bizonytalanság közepette élt. Ekkor jött egy szép gondolat,
hogy fogjuk föl mindezt pozitívan.
Tűzzünk ki új célokat, ne hagyjuk,
hogy a családokban eluralkodjon a
kétségbeesés. Rajzoljanak a gyerekek,
rajzoljanak arról, hogy együtt lenni jó,
és jöttek is a csoda-szép rajzok, közel
négyszáz Erdélyből, a Felvidékről, a
Vajdaságból és természetesen Magyarország minden tájegységéről. Megható
és gyönyörű volt.”
Köszöntője után a zsűri tagjai kerültek bemutatásra. A beküldött rajzokat Szöllősi Albertné nyugalmazott
intézményvezető helyettes, Bóta Mizsei
Ilona intézményvezető, Gáborné Cseh
Judit intézményvezető, Szent-Gály
Viola, az Oktatási Hivatal szakmai
szakértője, Szabadi Edit mesterpedagógus, Varga Sándorné nyugalmazott
intézményvezető, Velkeiné Pócz Ilona
művésztanár értékelte. A rendezvényen
nem tudott részt venni, de a bizottság
munkáját segítette még dr. Bakonyi
Anna pedagógiai szakértő, címzetes
főiskolai docens és Körmőci Katalin, az

Az elkészült anyag elérhető Jászberény
város honlapján, a www.jaszbereny.hu
weblapon a VÁROSFEJLESZTÉS / Településfejlesztés / Településképi dokumentumok / Településképi rendelet, arculati
kézikönyv módosítása-véleményezés alatt,
vagy megtekinthető a Polgármesteri Hiva-

tal 42. szobájában. Kérjük, véleményüket
a főépítésznek juttassák el 2020. szeptember 1-ig, elektronikusan az alvari.csaba@
jaszbereny.hu, levélben a Jászberényi Polgármesteri Hivatal, 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. címre.
Személyesen is elmondhatja véleményét mindenki. Ennek érdekében lakossági fórumot szervezünk, melynek időpontja és helye: 2020. augusztus 24. 17 óra
Polgármesteri Hivatal nagyterme.
Mindenkit szeretettel várunk!
Budai Lóránt polgármester

óvodai nevelés című lap főszerkesztője.
A folytatásban a művészeti ágak
összefonódásaként Kis Enikő fuvolajátékát élvezhették a megjelentek, majd
Bóta Mizsei Ilona intézményvezető kérte fel a zsűri tagjait a beérkezett alkotások véleményezésére.
„Rajtunk múlik, hogy mi a rendeltetésünk. Ki kell hoznunk a legjobbat
abból, amit Istentől kaptunk – hangzik
el a Forrest Gump című filmben. Ez a
kis gondolat a 2020-as év és kezdeményezésünk mottója is lehetne, hiszen
a rajzpályázat valamennyi résztvevőjét
ez motiválta.” – kezdte a szónoklatsort
Bóta Mizsei Ilona, kinek gondolatait
Szent-Gály Viola fűzte tovább.
Kiemelte, ez az egyetlen óvodás
korosztályt érintő rajzpályázat Magyarországon, mely határon túli gyermekek
munkáját is érinti. „A gyermeki alkotás hatalmas érték, a legnagyobb kincs,

Emlékezés

Pesti László
(1937-2017)

halálának 3. évfordulójára
„Gyertyákat gyújtunk és mécseseket,
Ezek a fények világítsanak neked,
Emléked örökre itt van velünk,
Amig élünk te is élsz velünk.”

Szerető feleséged, gyerekeid,
unokáid és dédunokáid.

mert ezek a kis kézi rajzok soha többet
nem jönnek vissza. Az, hogy ilyen alapvetően szorongató, nehéz helyzetben
született munkákról van szó, melyek
mégis átfordítódnak egy pozitív gondolatba, mert a családról szólnak, az
otthonlét nyugalmának lenyomatát
adják, ez egyedülálló dolog.”
Velkeiné Pócz Ilona művésztanár
részletes elemzést, értékelést adott a
rajzokról, melyeket online rendszerezett a zsűri, ami nem kis kihívást jelentett az éveken át személyes tapasztalással zajló minősítéshez viszonyítva.
Kihangsúlyozta a gyönyörű, változatos
színkompozíciókat, az erőteljes érzelmi
kifejezéseket, az ötletes megoldásokat,
melyek valamennyi pályázatban vis�szaköszöntek. Ismertette a kialakított
kategóriákat, nívódíjjal, különdíjjal és
oklevéllel 10-10 gyermek munkáját
jutalmazták, emellett közönségdíjat is
hirdettek, továbbá a zsűritagok önálló
kedvencet egyaránt avattak. Az alkotói
díjak meghatározott pénzjutalommal
egészültek ki.
A kiemelkedő negyven alkotó nevének elhangzását követően Szabó
Szonja, a Lehel Vezér Gimnázium 6.
N osztályos tanulójának hegedűjátéka
emelte az esemény fényét. Bóta Mizsei
Ilona zárásként köszönetet mondott
az alkotóknak, az aktív résztvevőknek,
támogatóknak, Jászberény Város Önkormányzatának, majd a rendezvény
állófogadással, kötetlen beszélgetéssel
folytatódott.

Hálás szívvel
mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

Gömöri
Árpádné

Pető Borbála
temetésén kifejezték részvétüket,
együttérzésüket.
A gyászoló család.

72 éves korában egy hirtelen jött szívroham elragadta közülünk sokak Sanyi bácsiját, édesapánkat.
Küzdelmes életét átszőtte a természet,
a szántás, vetés szeretete. Szinte mindennél
fontosabb volt számára hogy találkozzon
az emberrel, szője a láthatatlan fonalat,
ami mindannyiunkat összeköt és éltet.
Olyan ember volt, akit megtanított az élet
változni, tudott nyitni egy másik generációra 70 évesen is. A csíkosi határban (Újszász és Jászboldogháza között) egy tanyán
született. Késői gyermek volt, nővére 5
éves korában férjhez ment, innentől egyre
több feladat hárult rá a gazdaságban.
15 éves korában radikálisan változott
meg az élete. A tanyavilág minden bokrát
ismerő fiú acél csarnokba kerül fémforgácsoló szakmát tanulni. Elismert tagja lett
munkaközösségének, 27 évig dolgozott a
Hűtőgépgyárban, megtanult együtt élni
az akkori kifacsart rendszerrel. Mindeközben nem csak saját családját építette, de
a megélhetésüktől megfosztott szüleit is
segítette, munka után, hétvégenként kicsi
szőlőt, zöldségeskertet művelt. Közben
jöttünk mi, Sanyi(76) és Marika(81).
A rendszerváltás hozta a második
drasztikus változást. Az ipar meggyengült és ő egy 18 éves traktor és egy rozoga pótkocsi beszerzése után belevágott a
földművelésbe kárpótláson visszaszerzett

Emlékezzünk
Szikráné
Sas Katalin
(1953 - 1995)
és testvére

Sas József
(1958 - 1995)

haláluk 25. évfordulójára
"A múltba visszanézve valami fáj,
valakiket keresünk, akik nincsenek már.
Nélkületek szomorú az élet, és még
most sem hisszük el, hogy többé
nem látunk Titeket."

Szerető édesanyátok és
családjaitok

területeken. Nagyon más ez, mint az 50-es
években volt édesapjával; mindent traktor
húz, a 2-4-szeres termésnöveléshez rengeteg új technológiát kellett megtanulni.
Egy szükséges dolog maradt, és neki ott
volt a vérében: „a jó gazda gondossága” és
tapasztalata ma is elengedhetetlen. Ez az,
amit átadott gyermekeinek és az idős korában köré gyűlő fiataloknak.
Az újraalakított Gazdakörben meghatározó volt a termekben függő kereszt és az
önképző előadások. Apu itt érezte igazán a
helyén magát. Rengeteg jó, megtartó barátság szövődött. Sokat kapott és ezért igyekezett is visszaadni, két évtizeden keresztül
volt alelnök, sok programot fogott össze, ő
tartotta a kapcsolatot az országos szervezetetekkel. Kiváló érzékkel ápolt kapcsolatokat
a legkülönbözőbb emberekkel.
2017-ben az Aranykoszorús Gazda díjat az Földművelésügyi Minisztériumban
vehette át, míg az Év Gazdája címet megyétől kapta. A mi számunkra talán még
ennél is fontosabb példa 47 év házassága,
két nyugalmat kereső ember közös hajózása a történelem korbácsolta tengeren.
A héten már nélküle megyek ki a határba… keresem a beállításokat és közben
millió kérdés teszek fel magamban, de már
nem fogja megválaszolni…
Apu, Nyugodj békében!
Utolsó útjára aug. 7-én, 15 órakor a Fehértói temetőben kísérjük
Soha nem múló
fájdalommal emlékezünk

Bugyi
Imre

tragikus
halálának
13. évfordulójára.
"Búcsú nélkül hagytad itt hirtelen e világot,
elvitted magaddal a reményt, a boldogságot.
Fájó szívvel kérdezzük, míg élünk: kegyetlen
sors, miért vetted el tőlünk? Múlhatnak órák,
napok, évek, nincs pillanat, amelyben ne fájna
szívünk érted. Nélküled életünk boldogtalan,
sivár, hiába díszíti sírodat virág. Megállunk
a sírod előtt, könnyezünk, fájó szívvel örökké
Rád emlékezünk."

Szerető család

Város

2020. augusztus 6.

Bevetésen a szúnyogok ellen
Városunkban a szúnyogirtást
hosszú évek óta a Prtetox Kft.
végzi. Gál János cégvezetőt
faggattuk a gyérítés módjáról,
hatékonyságáról és a környezeti hatásokról.
Kárpáti Márta
Mikor indokolt a szúnyoggyérítés, előzetes lárvairtás?
Egyik mód, hogy eldöntsük
szükséges-e az irtás a csípésszámlálás. Ez azt jelenti, egy kifejezetten szúnyoggal fertőzött területen
egy óra alatt több mint száz csípés éri az embert. A megelőzés
szempontjából fontos a lárvairtás, amely sűrű szövésű hálóval
a vízgyülemekben történik. A
langyos állóvizek ideálisak a szúnyogok fejlődéséhez. Ezeket kell
megszüntetni vagy ha nem lehetséges, lehalászni róluk a lárvákat. Sajnos fizikailag képtelenség
megoldani valamennyi pocsolya,
kisebb állóvíz kezelését.
Milyen gyakran szükséges
szúnyoggyérítést végezni?
Ez elég szubjektív, attól függ
az adott megrendelő –város – milyen területet jelöl ki. Azt mindenekelőtt el kell mondani, hogy a
repülő rovarok ellen a legnehezebb védekezni. Gyéríteni lehet,
de teljesen kiirtani a populáció
nem. Az irtás nagyban függ az
időjárástól is. Csak szélcsendes
időben tudjuk végezni.
Városunkban milyen mértékű idén a szúnyogfertőzöttség?
A szúnyogfertőzöttség idén
szinte a nulláról hirtelen magasra
ugrott. Ilyenkor nehezebb az irtás, mint tavasztól folyamatosan.
Mindemellett nem szaporodtak
el túlzottan a rovarok.
Mi a különbség a légi, illetve a földi gyérítés között?

Mindkét módszernél ugyanaz a hatóanyag engedélyezett. A
léginél cseppekre bontva, permet
formájában, a földinél meleg köd
alakban jut ki az anyag a légtérbe. A földi módszer hatékonyabb
egyébként, mert a köd könnyebben eljut sűrű, bokros helyekre is.
Talán egyetlen hátránya a ködképzésnek, hogy zavarja a forgalmat.
Nálunk miért földi kezelést
végeznek?
Jelenleg országosan a földi
kezelés engedélyezett. A múlt héten kivételesen lehetett légi irtást
is végezni a Dunától keletre, de
alapvetően földi irtás lehetséges.
Egy-egy kezelés alkalmával mekkora területet képesek
bevonni a gyérítésbe, mekkora
szélességben terül a köd? Mi a
technológia lényege, miért halad „gyorsan” a gép?
Jászberényben 570 hektáron
végzünk gyérítést, igyekszünk az
egész várost lefedni. A haladási
sebesség 15-20 km/óra, ami azt
jelenti, egy gép egy óra alatt durván 100 hektárt tud lekezelni. A
köd ilyen sebesség mellett marad
a földön. Mindez a forgalomtól
és a széljárástól is függ. Jó esetben
durván 50-100 méter szélességben terjed szét a köd. Naplemente után látunk munkához, akkor,
amikor a szúnyogok legaktívabbak és körülbelül fél kettőre végzünk. Igyekszünk mindenhová
eljutni, legutóbb például a Kiserdő sűrű növényzete közé is behatoltunk. Egyébként lényegében
3-4 napig hat egy-egy kezelés,
utána a rovarok fokozatosan újra
elszaporodnak.
Mit tartalmaz a vegyszer
és ez milyen hatással lehet az
egyéb élőlényekre?
A vegyszer Deltametrin, felhasználásra kész formulációjú

hatóanyagot tartalmaz. A kijuttatott anyag az imágókat pusztítja
el. Ez az anyag az unió által engedélyezett szintetikus szer. A rovarvilág egy keskeny mezsgyéjére
van kalibrálva, tehát kifejezetten
a szúnyogokra hat. Létezik egy
bizonyos védősáv az élővizek környezetében is.
Szükséges valamilyen óvintézkedést megtenni, amikor
a ködképző jármű elhalad az
utcában?
Amikor meghallják a ködképző generátor hangját csukják be az
ablakot, szedjék be a kint száradó
ruhákat. Ezzel gyakorlatilag minden óvintézkedést megtettek. Az
egészségre nem ártalmas az anyag,
de persze nem tanácsos közvetlenül belélegezni az anyagot, ahogy
a kipufogógázt sem szívjuk direkt.
Mit tehet a városlakó a szúnyogok elszaporodása ellen?
Milyen módszerekkel és szerekkel védekezhetünk?
A lakos kifejezetten szúnyogirtó permetet nem tud venni, de
bárki a saját kertjében valamilyen
kereskedelmi fogalomban kapható rovarirtóval próbálkozhat a
bokrok, sűrű, zöld felületek időnkénti kezelésével. Legfontosabb,
hogy a kertben a pangó vizeket
szüntessük meg, hiszen azok
ideálisok a lárvák fejlődéséhez.
Lehetőség van jelezni, ha
túlzottan fertőzött területet észlelünk? Temetőkben, iparterületeken az ottani tulajdonosnak
kell megrendelni?
A technológia lényege, hogy
egyszerre nagy felületet érdemes
kezelni, tehát kifejezetten ilyen
kisebb területek irtását nem vállaljuk. A város egészét komplexen
kezeljük a J.V.V. Nonprofit Zrt.
megbízásából a velük közösen kidolgozott program szerint.
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Népszerű a gyógypedagógia Hírek a Tankerülettől
Július 23-án, csütörtökön kerültek kihirdetésre a felsőoktatási ponthatárok,
melyek meghatározták, a diákok mely
intézményben folytathatják tanulmányaikat szeptembertől. Az Eszterházy
Károly Egyetem Jászberényi Campus
meghirdetett képzéseire idén több mint
ötszázan jelentkeztek.
kazsimér
Az Oktatási Hivatal közleménye szerint országosan – a 91 460 jelentkező közül – 68 112-en kezdhetik meg felsőfokú
tanulmányaikat a 2020/2021-es tanévben, mely szám több mint tízezerrel kevesebb a tavalyi adatokhoz képest. A statisztikák szerint 2001 óta nem voltak olyan
kevesen a felvételizők, mint 2020-ban,
mely visszaesés feltételezhetően az emelt
szintű érettségi követelményre, illetve a
pandémia miatt elmaradt szóbeli vizsgákra – melyek általában javítanak az írásbelik
eredményén – vezethető vissza.
Idén állami ösztöndíjasként 55 521en, önköltséges képzésen 12 591 hallgató folytathat felsőfokú tanulmányokat,
alapképzésre több mint 42 ezer hallgató,
osztatlan képzésre több mint 7400, mesterképzésre több mint 12 300, felsőfokú
szakképzésre pedig több mint 6100-an
nyertek felvételt. Képzési területek szerint
első helyen a gazdaságtudományok állnak,
majd az informatika és a bölcsészettudományok, a negyedik legnépszerűbb a műszaki terület.
Az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campusra 562 fő adta le a felvételi
kérelmét, ebből első helyen 178-an jelöl-

ték meg az intézményt, közülük 105-en
már biztosan készülhetnek a szeptemberi
beiratkozásra. A legtöbben a levelező képzés keretében végezhető gyógypedagógia
szakon kívánnak új ismereteket szerezni.
Dr. Varró Bernadett főigazgató as�szony lapunknak elmondta, a pótfelvételi
keretében államilag finanszírozott képzési
formában nappali és levelező tagozaton
az óvodapedagógus, a tanító, a gyógypedagógia alapképzésre, a programtervező
informatikus felsőoktatási szakképzésre,
a szociálpedagógia mesterképzésen levelező tagozaton önköltséges formában lehet
beadni a jelentkezéseket. Kiemelte, hogy a

Pótfelvételi a campuson

A pótfelvételi eljárás július 30-tól augusztus 9-ig éjfélig nyújtható be, az
e-felvételi felületén.

A Jászberényi Campus meghirdetett képzései:
Alapképzés: tanító, óvodapedagógus, gyógypedagógia nappali és
levelező formában, állami ösztöndíjas
és önköltséges formában. A gyógypedagógia szakot nappali képzési formában első alkalommal hirdetjük.
Felsőoktatási szakképzés: programtervező informatikus nappali és
levelező tagozaton, csak önköltséges
formában.
Mesterképzés: szociálpedagógia
levelező állami ösztöndíjas és önköltséges formában.
Bármilyen alap vagy főiskolai oklevél elfogadható. Ha nem szakirányú
a jelentkező végzettsége, akkor egy

Vadnyugati cserkészélet
Ugyan nem beszéltünk össze az égiekkel, mégis azon a napon keltünk
útra a vadnyugatra, amely talán Ennio
Morricone égi születésnapja lett. A világhírű zeneszerző számos filmzenéje
közül a Volt egyszer egy vadnyugaté az
egyik legismertebb mind a mai napig.
Idei csapattáborunk keretmeséje szintén az észak-amerikai vidékre varázsolta a
résztvevőket, érkezésünkkor az időjárás is
ezt sugallta. S hogy miért mentünk oda?
Természetesen az arany miatt. Az embert
hajtja a kíváncsiság, a jobb élet reménye,
ez nem újdonság. Mindezzel együtt érdekes megfigyelnünk azt az ambivalenciát,
amit mutatunk: mi a jó életet, légkondicionált házainkat, az angol WC kényelmét
cseréltük szolgálatokra, sátorra, latrinára.
Nekünk ez az arany. Néhány nap az erdő-

gyógypedagógia nappali képzési formában
a pótfelvételi keretében lesz először meghirdetve, amelyre várják a jelentkezőket.
A pótfelvételi eljárással adódik egy
újabb lehetőség a vágyott képesítés megszerzésére a www.felvi.hu E-felvételi menüpontjában, ahová a hamarosan kiírásra
kerülő határidőig kell feltölteni a szükséges
dokumentumokat. A felvételt nem nyert
hallgatók mellett azok is beadhatják pótfelvételi kérelmüket – egyetlen helyre –,
akik tavasszal egyáltalán nem jelentkeztek
a felsőoktatásba. Bővebb információkról
az egyetem hivatalos oldalán tájékozódhatnak: https://jaszbereny.uni-eszterhazy.hu.

ben, távol a kővilágtól, ahol nem áll meg
az ember, megy a dolga után szakadatlan.
Mi, cserkészek, gyerekek és vezetők merünk igent mondani a megállásra, kvázi
mi minden nyáron önkéntes karanténba
vonulunk. Persze nem abba, aminek a
négy fal határokat szab, hanem abba, ahol
saját határainkat átlépve, embertől emberig mehetünk a csillagos ég alatt.
Mégis… nem véletlen a keretmese
elnevezés, ami köré a programjaink épülnek, hiszen a cserkészet adta szabadság
nem egyenlő a világ diktálta szabadossággal. Napjainkat idén tehát a XIX. század
Amerikájának miliője színesítette, melyben jól megfért egymás mellett az aranyláz
a számháborúval, pisztolylövés a tábortűzzel, vagy épp a szalonban szerzettek a
tábori szolgálatokkal.
Bár a koronavírus-járvány okozta bi-

kreditelismerési eljárást kell lefolytatni.
Ennek részleteit megtalálja az egyetem
felvételi oldalán.
felvijaszbereny.uni-eszterhazy.hu
Jelentkezni kizárólag az E-felvételi
rendszerében lehet, egyetlen felsőoktatási intézmény, egyetlen képzésére, viszont fontos kiemelni, hogy ugyanazon
jelentkezési hely mindkét finanszírozási
formája egy jelentkezési helynek számít.
Az eljárással kapcsolatban felmerülő
kérdésekkel kapcsolatban keressék az
intézmény oktatási csoportját a jb.felvi@
uni-eszterhazy.hu címen vagy telefonon
az 57/502-494-es telefonszámon.
Felhívjuk a jelentkezők figyelmét
arra, hogy figyelmesen tanulmányozzák át a jelentkezési feltételeket, mert
a szabálytalan jelentkezés, illetve a
hiányos dokumentációval beküldött
jelentkezések a felvétel elutasítását
vonhatják maguk után.

zonytalanságban, idén rövidebben táboroztunk, mégis örömmel töltött el minket,
hogy sosem látott létszámban voltunk
jelen a tábor csaknem valamennyi napján.
Mindez nagyban hozzájárult a tábor sikeréhez. Természetesen idén sem lehetünk elég
hálásak azokért az anyagi támogatásokért,
amelyek gördülékennyé tették a tábort.
Köszönjük a Jász-Plasztik Kft. segítségét a
személyszállításban, a Mukri és Társa Kft.
segítségét felszereléseink elszállításában,
Dr. Bolla Ilona anyagi segítségét, Szabó
Géza egyéni vállalkozó munkáját, valamint
Fábián-Rigó Attila felajánlását. Ezen felül
köszönünk minden egyéb támogatást, s
természetesen a szülők áldozatát is, hogy
hozzájárultak gyermekük táborozásához.
A cserkészélet továbbra sem áll meg,
bár jelmondatunkhoz hűen, résen vagyunk. Ezúttal is várjuk tehát az újoncokat csapatunkba szeptembertől.
Muhari Máté
csapatparancsnok-helyettes

Szent István Körúti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény,
Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola. Elkezdődött a
jászberényi EGYMI három új tantermének és új vizesblokkjának építése. A
csaknem 50 millió forintos beruházást
az Emberi Erőforrások Minisztériuma,
a Klebelsberg Központ és a Jászberényi
Tankerületi Központ, közösen finanszíroz. Az intézmény vezető-helyettese és
a tankerület vezetése augusztus 3-án átadta a munkaterületet a kivitelezőnek,
a Jászmetál 2000 Kft. munkatársainak.
Ezzel megvalósul az első szakasza annak a beruházásnak, amely jelentősen

javítja a jászberényi EGYMI-ben tanuló 175 gyermek tanulási körülményeit.
Köszönjük az iskola dolgozóinak, a tanulóknak és a tanulók szüleinek türelmét.
Bercsényi Miklós Általános Iskola.
A Jászberényi Tankerületi Központ
munkatársai megtekintették a Bercsényi Miklós Általános Iskolában épülő
két új tanterem munkálatait, amelyek
hamarosan befejeződnek. A Jászberényi
Tankerületi Központ a szükséges padokat és egyéb berendezéseket is beszerezte, így szeptember 1-jén 563 bercsényis
gyermek kezdheti meg a 2020-2021-es
tanévet megújult környezetben.

Megszépült a Gólya Ovi

2020. július 27-én különlegesen szép
napra ébredtünk mi, a Jászberényi
Református Egyházközség Gólya
Óvodájának gyermekei, és dolgozói.

Jászberényi
Református
Egyházközség
Gólya Óvodája
és Bölcsődéje
Olyan rátermett

kisgyermeknevelőt
keres, aki a bölcsőde
szakmai vezetésére is képes
Feltételek:

• Csecsemő- és kisgyermeknevelői képesítés
/OKJ,FOSZK,BA/
• Büntetlen előélet –
3 hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány
• Minimum 2 év
szakmai tapasztalat
• Magyar állampolgárság
Ha felkeltettük érdeklődésed,
küldd el fényképes önéletrajzod és motivációs leveled a
következő e-mail címre vagy
érdeklődj a megadott
elérhetőségen:

Laska Erika

intézményvezető
golyaovoda@gmail.com
+36-30/777-8270

A nyári leállás után megújult, szép
környezetben nyitottuk ki kapuinkat, mert Isten engedelmével az óvodaudvar felújítási munkálatai sikeresen befejeződtek.
2021. Örömünk kifejezésére, a hálaadásra - a COVID vírus terjedésének
akadályozására való tekintettel - zártkörű
óvodaudvar avató ünnepséget tartottunk,
és önfeledt játék keretében vettük birtokba azt. Leírhatatlan volt a boldogság,
hiszen régóta áhítoztunk ősfáink védelmező árnyékában szép, jól élhető óvodaudvarra. Különösen azután nőtt sóvárgásunk, hogy tavaly nyáron a bölcsődénk
korszerű udvara elkészült. Kértünk, s
megadatott, imánk meghallgatásra talált.
Így most, a megfelelő anyagi fedezet birtokában- Istennek legyen hála- több cég
közös kooprudikciója eredményeképp az
egyik legkorszerűbb óvodaudvarral büszkélkedhetünk városunkban. Álmunk
valóra válását segítve a jászberényi Tutti
- Bau Kft gondosan elvégezte az alapozó munkálatokat, a budapesti székhelyű
Színrelép Kft elkészítette a színes, öntött
ütéscsillapító gumiburkolatot és lerakta a
mű füvet, telepítette az új eszközöket. A
szintén jászberényi Green Team Kft biztosította a természetes közeget, vagyis az
öntözőrendszerrel ellátott gyepszőnyeget.
A partneri együttműködésért, támogatásért külön köszönetünket fejezzük ki a
Jászberényi Egyházközség Presbitériumának, és vezetőségének: Mező István lelkésznek és dr. Szűcs János gondnoknak.
Laska Erika intézményvezető

Fejlesztés a Süni Oviban
A napokban érkezett a jó hír, miszerint a Jászberényi Városi Önkormányzat nyert az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány pályázatán.

QUALITE ’96 KFT. JÁSZBERÉNY, NAGYKÁTAI ÚT 20/A. TEL.: +36 57 505 300

HTTPS://RENAULT.QUALITE.HU

Az Alapítvány – melynek névadója
a Nemzet Sportolója, a legendás Aranycsapat jobbhátvédje, Buzánszky "Kazal"
Jenő – segítségével lehetőség nyílik a

Sün Sámuel óvoda Ovi-Sport Programba történő bevonására, ezzel együtt az
intézmény fejlesztésére.
A pozitív döntés eredményeképpen
az óvoda udvarán hamarosan megépül
egy mini multifunkcionális pálya, melynek jelentős szerepe lesz az egészségmegőrzésben, valamint a mozgáshiányból
fakadó betegségek megelőzésében.

Egészség
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A dió újabb kártevője
a dióburok-fúrólégy
Úgy tűnik, véget ért az olcsó, hagyományosan dióbélből készült bejgli
időszaka.
A háziasszonyok és a cukrászok
kénytelenek diópótlót használni süteményeikben, melynek fő alapanyaga a
pörkölt napraforgó, összetevői még a
búzacsíra, cukor, aroma és az antioxidáns, jelenleg a héjas dió ára is sokszorosa a korábbinak. A hazai diófákat
károsítók ellen a gyakorlatban nem
permeteztek, mert a kártétel még az
elviselhetőség határán belül volt. Az
egybefüggő nagyüzemi dióültetvény a
Jászsági Állami Gazdasággal megszűnt.
Az új tulajdonosok pedig a java korabeli termőfákat gyorsan kivágták és eladták külföldre bútorfának.
A másik jelentős jászberényi diótermő terület a neszűri zártkert volt. Itt
több mint négyszáz hektár szórványban
szinte mindenkinek volt diófája, körülbelül háromezernél is több tulajdonos
között. Az új betelepülők letaroltak
mindent, épületeket, a gyümölcsfákat
pedig kivágták, közte a diófákat is eltüzelték. Jelenleg az EU cukrászipara
jelentős importra szorul. A dióterme-

lő, ha legalább ötszáz négyzetméter
összefüggő telepítéssel rendelkezik, a
földalapú támogatáson kívül héjas gyümölcsök esetén (dió) külön támogatást
is kaphat. Miért nem vonzó a diótermelés Jászberényben? Egyrészt mert később fordul termőre, kivéve az oltvány
diót. Igaz az is, hogy akár ötven évig
is gazdaságos termesztésben tartható.
Fagyveszélyes helyen, például a Neszűr
gyakran tavasszal elfagy. A kockázatos
termeléshez újabban jött Amerikából a
nyugati dióburok – fúrólégy. Károsításkor a héj barnul, rothad és rászárad a
termésre. A dióbél összezsugorodik, penészedik és használhatatlanná válik. A
légy báb alakban talajban telel. Júliustól még szeptemberben is rajzik, és akár
ötven napig is élhet. A repülő legyek
ellen érintőmérgekkel, a nyüvek ellen
pedig felszívódó szerekkel védekezhetünk. A rajzást színcsapdával figyelhető
meg. Szerencsére az őshonos dió kártevő második nemzedéke ellen az almamoly ellen nem kell külön védekezni,
mert a fő kártétele erre az időszakra
esik. A hússzínű hernyójával találkozhatunk karácsony táján a diótöréskor.
Szegedi Szilveszter

Négymillió forintnyi
adomány a kórháznak
Július 28-án, délelőtt
9 órakor került sor a
Jászárokszállási Polgármesteri Hivatal adományának átadására a Jászberényi Szent Erzsébet
Kórház udvarán.
k. n.
A már hagyományos
jelleggel támogató Gergely Zoltán polgármester 4.000.000 Ft értékű
kézhigiéniai- és takarító
eszközöket
tartalmazó
csomagokat adott át ünnepélyes keretek között a kórház főigazgatójának,
Sinkó-Káli Róbertnek, aki köszönetét
fejezte ki a töretlen támogatásért.
Jászárokszállás kórházunk felé irányuló jótékonysági tevékenysége már
három évre nyúlik vissza, az első alkalomkor 2,5 millió forintot, az utóbbi
két esztendőben pedig négy-négy millió
forintot különített el az önkormányzat
a helyi egészségügy támogatása érdeké-

ben. Az említett összegekben a kórház
által meghatározott tisztítószerek, takarítógépek, higiéniát szolgáló termékek
kerültek beszerzésre.
Gergely Zoltán polgármester hangsúlyozta, nagyobb figyelmet kellene
szentelni az egészségügynek, mely cél
eléréséhez apró lépés egy ilyen jellegű
segítségnyújtás, de szívből reméli, hogy
követendő példaként mutatkozik meg
a jövő adományozói számára.

www.jku.hu
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„Szer nélkül
a teljes életért”
TETTEK a fiataljaink egészségéért
Jászberényben a „Szer nélkül
a teljes életért” című program
keretében, 2019. év elején egy
szakmai csoport alakult és kezdte
meg munkáját, Szatmári Antalné
szakmai vezető irányításával. A
projektben dolgozók az ifjúság
káros szenvedélyektől való megóvását tűzték ki célul. A Jászberény Városi Önkormányzat 96,93
millió forint vissza nem térítendő
támogatást nyert a pályázatban
vállalt prevenciós feladatok végrehajtására. 2020. június 1-től Sugárné Dr. Pető Katalin gyermekgyógyász, ifjúsági orvos vette át a
szakmai vezetést, vállalta a célok,
feladatok teljes megvalósítását
2021. év májusáig.
A szakmai TEAM a kezdetektől
fogva olyan előadásokat, rendezvényeket szervez Jászberényben,
melyek az egészséges életmód kialakítása és a szerhasználat megelőzése, visszaszorítása érdekében,
szemléletformáló céllal bevonják a
programba a különböző korosztályú
fiatalok közösségét és a családokat.
A programokon részt vettek száma, mára már meghaladja a 7 ezer
főt. A projekt kezdetétől számos
olyan rendezvény valósult meg Jászberényben, amelyek az egészséges
életmódról, a káros szenvedélyekről, a drogoktól való függőségről,
a szerhasználat tüneteiről és a következményekről szóltak. Orosz Tibor drogprevenciós tanácsadó által
megtartott „Szermentes élet” vagy
„Szemünk fénye” című rendezvényein, Sugárné Dr. Pető Katalin „Tudd, mit
teszel” előadásain a fiatalok az egészség fontosságáról és a rájuk leselkedő
veszélyekről hallhattak.
A szakmai csoport programjai
minden korosztályhoz szólnak. Az
óvodai drámapedagógusok Kunné
Darók Anikó és Kerékgyártóné Csiszár Ildikó az óvodás gyermekek és
szüleik számára szervezett interaktív
rendezvényekkel segíteni kívánják a
családi rendszer erősítését és a szülői
készségek fejlesztését. A programjaikat annak reményében szervezik,
hogy a gyermekek olyan családban
nőjenek fel, ahol a szüleik felé bizalommal fordulhatnak, ahol a szeretet
vezérel és jó együtt lenni. Így nagy
esélye van annak, hogy a gyermekek
a későbbiekben nem fordulnak különböző egészségüket romboló szerek felé, ehelyett figyelmüket egyéb
élmények felé fordítják.
A szociális munkacsoportban
Bozóki Jánosné, Tomkovicsné Sólyom Csilla és Nagy Beatrix hátrányos helyzetű gyermekek, szociális

Számítógépes
anyajegyvizsgálat
Jászberényben!
Az időben észrevett kóros
elváltozások 100%-ban
gyógyíthatóak, évente
mindenkinek javasolt a
szűrővizsgálat!

Dr. Szabó András

Jb., Szövetkezet út 5. fszt. 1.
Telefonos bejelentkezés szükséges
Tel.: 06-20/461-3220
www.borgyogyaszszolnok.hu

és társadalmi akadályokkal küzdő
sérült fiatalok, valamint hozzátartozóik részére családi napokat, szülői
fórumokat szerveznek. Rendezvényeikkel erősítik az emberekben
az együvé tartozás érzését és egymás elfogadását. 2019. év nyarán
szervezett táborukban játékos
formában bővítették a gyermekek
egészséggel kapcsolatos ismereteit. A táborba meghívták Sugárné
Dr. Pető Katalin doktornőt, valamint Tamásné Teleki Lilla védőnőt,
akik az egészséges életmódra, az
egészséges táplálkozásra hívták fel
az ifjúság figyelmét.
A szakmai csoport munkáját
erősíti Ottmájer Zsuzsanna pszichológus és Dr. Juhász Enikő pszichiáter, akik a pubertáskori viselkedés megértésére, kezelésére adnak
tanácsot. Ottmájer Zsuzsanna előadásai a helyes értékrendről, a barátságról, a családi konfliktusokról,
a viselkedési módokról, az online
világ veszélyeiről, a kockázatokról,
a szenvedélybetegségekről és azok
következményeiről szólnak fiatalok
és felnőttek számára egyaránt.
A programban kiemelten fontos
szerepe van az iskolai prevenciós
óráknak. Ebben a feladatban a projekt több szereplője is részt vesz. A
program kezdetén Ottmájer Zsuzsanna pszichológus, Jászberény
több iskolájában kérdőíves felmérést készített a gyermekek körében,
a tájékozottságuk, tapasztalataik és
szokásaik megismerése céljából. A
kérdőívek szakmai értékelése után
kezdődtek a célzott prevenciós órák
a szakmai munkatársak együttműködésével, melyek a tervek szerint
szeptembertől folytatódhatnak.
A prevenciós órákon a szakértők segítenek megérteni a társas,
baráti kapcsolatok jelentőségét,
felismerni az érzések-érzelmek
jelentését, megtalálni a személyiség pozitív oldalait, kapaszkodókat keresni a stresszes, válságos
helyzetekben. Felhívják az ifjúság
figyelmét az egészség fontosságára, annak megőrzésére és az életre

adott válaszok jelentőségére és következményeire.
A fiatalok őszintén kérdezhetnek a szakemberektől, és elmondhatják az őket foglalkoztató érzéseket, gondolatokat. A prevenciós
munkához csatlakozott Resch Tamás katolikus lelkész, aki az önismeretről, önbizalomról, és Dr.
Novák István plébános, aki a családokban élő hit és a szeret erejéről
tartott előadásokat.
A szakemberek mellett a Jászkerület Nonprofit Kft. munkatársa,
Suhaj Csilla több önismeretet, önértékelést fejlesztő előadást szervezett az érdeklődők számára, melyek
segítséget nyújthattak az új helyzetek megéléséhez, a konfliktus és
agresszió kezeléséhez és a kamaszkort érintő kérdések megértéséhez.
Ilyenek voltak például Zsiga Attila
előadásai, Gulyás Zsuzsanna „Kapcsolatok hálójában”, „S.O.S.”, „Siker
és boldogság” vagy Bácskai Juli
„Magad alatt vágod. Vágod?”, Dudásné Mosóczi Lívia „Beilleszkedés
a közösségbe” című programok.
A kitűzött célok érdekében tennünk kell a fiataljainkért, ezért a
munka tovább folytatódik. A program keretében, a gyermekek idei
táboroztatását is felvállalta a TEAM.
A jövőben egy állandó prevenciós
klub működtetése a cél, ahol a fiatalok hasznosan tölthetik el szabadidejüket és ahol a szaktanácsadások
is helyet kapnak. Addig is, Ottmájer
Zsuzsanna térítésmentesen biztosít
pszichológiai tanácsadást havi 1-2
alkalommal a Jászberény, Thököly
út 13. szám alatti orvosi rendelőben, és ugyanitt kaphatnak - szintén térítésmentesen - segítséget a
szülők Dr. Juhász Enikő gyermekpszichiátertől.
A megvalósított programokról
készült képek megtekinthetők Jászberény város honlapján, a pályázati menüpont alatt. Elérése: https://
www.jaszbereny.hu/szer-nelkul-ateljes-eletert/
Bódisné Görbe Krisztina
projektmenedzser, pénzügyi vezető

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
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Kiút örökölt sorsunk útvesztőiből
Bert Hellinger családállító módszerét már jól ismerheti a spiritualitás
iránt érdeklődő jászberényi közönség. A sikeres terápiát ismertető
előadássorozat harmadik alkalmán,
június 25-én Bottyán Katalin személyiségorientációs állításvezető a
szülők és gyermekek közti szeretet
rendjeiről szólt.
Gergely Csilla
Az Ady Enre út 20. szám alatti közösségi térben Palócz-Bakos Ilona programszervező köszöntötte az érdeklődőket és Bottyán Katalin állításvezetőt,

majd át is adta a szót az előadónak. Katalin a születésünk körüli kérdéseket,
miérteket járta körül, hogy megérthessük a család kialakulásának szövevényes
útját. „Mit keres a lélek, amikor az életre készülődik? Miért születünk oda,
ahova? Miért születnek, vagy nem születnek gyermekek egy-egy családba?” A
születésre (és a nemzésre), mint szakrális dologra tekintünk: a lélek, mint
többdimenziós létező karmikus mintázat alapján választja ki a családját. Előfordulhat azonban, hogy a lélek nem
tud a kívánt családba születni (például
abortusz miatt), ami egy másik család-

ba való leszületése után sok szenvedés
forrása lehet.
Bert Hellinger családállítás módszere a testi és lelki problémáinkat
segít megérteni a családunk múltjának figyelembevételével. Hellinger
energiamezőként értelmezi a lélekcsaládokat, ahol szigorú törvények uralkodnak. Ha ezek a törvények, azaz a
szeretet rendje sérülnek, az szenvedéshez vezet, akár generációkon keresztül. A legfontosabb szeretettörvények:
az odatartozás joga, a hely törvénye és
a kiegyenlítődés törvénye.
A kiegyenlítődés törvénye értelmében ha szeretet kapok, azt is adjak

vissza. Hellinger szerint, ha rosszat
kapunk, akkor azt is adjuk vissza, de
kisebb mértékben, mint ahogy kaptuk.
Így ebben a formában a szeretettörvényt erősíti. Ha nem engedjük kihasználni magunkat, és megharcolunk az
adott helyzettel, megtaláljuk a kiutat.
Ha csak egyoldalú a szeretet áramlása,
az az egyensúly kibillenéséhez vezet, az
a kapcsolat nem lesz boldog.
A szülő-gyermek kapcsolata viszont
egyirányú, mert a szülő által adott gondoskodást és szeretetet nem kapja vissza
gyermekétől. A gyermek nem tudja azt
viszonozni, csak továbbadni. Akinek

nincs gyermeke, az a hivatásában viszi
tovább a kapott szeretet. Az energia a
szülőktől a gyermekek felé fog áramolni egész életünkön át. A gyermeket pedig az teszi boldoggá, ha a szüleinek a
párkapcsolata a születése előtt (és után)
is szeretetteljes, és nagyon erős szövetségben élnek. A gyermek akkor érzi
igazán boldognak magát, ha ő szerelemgyümölcs, így mindig tudni fogja a
helyét a világban.
Sajnos sok gyermek szenved a családon belüli erőszaktól, ami nemcsak az
ő, de leszármazottai életére is kihathat.
Hellinger a gyermek Achilles pontjainak nevezi ezeket a korai, szülők által
kapott sérüléseket. Az anyasebet hordozók szenvedhetnek szeretethiányban, az anyai gondoskodás, a nőietlen
anyai minta hiányában vagy az anya
sebétől. Az apaseb kórképe lehet a túl
távoli, akár ismeretlen apa, a rideg apa,
az agresszív, függő vagy feminin apakép, vagy a férfi vérvonal sebe.
A mozaikcsaládok esetében fontos
önmagunkban meghatározni a saját
helyünket a családban. Például egy férj
esetében az első felesége lesz az első
helyen, a második pedig a másodikon.
A férj a második feleségével él boldog
párkapcsolatban, de a múltjához már
kitörölhetetlenül hozzátartozik az első
felesége is. A mozaikcsaládokban élő
gyermekek akkor lesznek boldogok,
ha szülei közül nem kell választaniuk, mindkettőre számíthatnak, még
ha nem is élnek együtt. Ha az egyik
szülővel meg is szűnik a gyermek kapcsolata, akkor is őrizze az emlékét, ne
tagadja meg.
Még mindig sokan tabuként kezelik a családon belüli erőszak, az abúzus
témakörét, nem véletlenül. Bottyán
Katalin véleménye szerint az ilyen jellegű problémát csak a családállítás módszere oldhatja fel, hiszen segít a fájdalmak feldolgozásában. Minden állítás
célja a szeretet megtalálása, aminek
birtokában igazán boldogan, harmonikusan élhetünk.

Röviden
FORD KUGA

Kuga Plug-In Hybrid
már 11 990 000 Ft-tól

Termelői méz

LENYŰGÖZŐ MEGJELENÉS.
BÁMULATOS HATÉKONYSÁG.

● propolisz
● virágpor
● méhpempő

Alföld Autóház Kft.

Jászberény, Nagykátai út 25. Tel.: 06-57/515-230
Nyitva: h-p: 8-17 óráig.

Asztalitenisz. Az NGS-UNION
Jászberényi ASE csapatából többen is
részt vettek augusztus 2-án, a Nádudvaron rendezett Asztalitenisz Veterán
Ranglista Versenyen. A nívós rendezvényen Rigó Lehel szerepelt a legjobban.
Férfi egyes 80+ kategóriában, valamint
a férfi párosok 75+ mezőnyében, Dr.
Gyarmathi Attilával párosban bronzérmet szerzett. (Ács Tibor)
***
Augusztus elsején délután tartotta évzáró rendezvényét a Move for
Vivacity tánciskola. Az idei évet a koronavírus járvány náluk is átírta, gyakorolni közel két hónapon keresztül csak
online tudtak. Májustól először szabadtéren folytatták,míg a múlt héten
napközis táborral készültek.A fél órás,
végig pörgős előadás a Déryné Rendezvényházban nagy tetszést aratott. (Pesti
József )

www.alfold-autohaz.hu

* Az autó illusztráció. A jelen hirdetés tájékoztató jellegű, nem teljeskörű és nem minősül ajánlattételnek. További részletekért látogasson el márkakereskedésünkbe. Az ajánlat visszavonásig érvényes.

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

A hét minden napján lakásunkon
is várjuk vásárlóinkat!

A Koronavírus a kultúrát sem kímélte, így március közepétől nem láthatott
színházi és egyéb rendezvényt a közönség. Augusztus elsején viszont a Szabadtéri Színpadon kezdetét vette a Déryné Deszkáin elnevezésű színházi sorozat.
A járványügyi előírásokat betartva Huszka Jenő Lili bárónő című operettje
nagy sikert aratott. A következő előadásra pedig csak augusztus 23-ig kell
várni, ekkor a Nem élhetek muzsikaszó nélkül című zenés vígjátékot láthatja
a nagyérdemű. (írás és fotó: Pesti József )

A homoki elszármazottak
13. találkozója

Július 25-én a 13. találkozóra gyűltünk
össze Homokon, a Templomkertben.

Az éjszakai kiadós esőnek már nyoma
sem volt, így kezdődhetett a reggeli nyársalás. Az érkezőket Kispál János, valamint
a Bertalan és a Cserta házaspár fogadta,
akik előkészítették az „osztálytermet” és
az aggregátort is felszerelték, mely a vizet
biztosította. A találkozó rendszeres vendége a terület képviselője, Balog Donát, aki
most is strucctojásokkal érkezett hozzánk
és ezzel járult hozzá kiadós reggelinkhez.
Ezúton is még egyszer köszönjük a képviselő úr kedvességét!
A reggeli után a Balog Gyula által igazgatott Tájházat látogattuk meg, melyet egy
Szűz Mária szobor is ékesít. Mi elszármazottak egy Rózsafüzért vittünk ajándékba,
melyet elhelyeztünk a kegyszobron. Ezután
elénekeltük a „Boldogasszony anyánk”
című gyönyörű egyházi éneket, melyet Bathó István tangóharmonikán kísért.

Ez alatt szakácsaink, Pozsonyi László és
Cserta Károly marhapörköltje már javában
rotyogott, melyet a kiadós és finom ebéd
után Bujdosó Béla andornaktályai híres
borával öblítettünk le. Szervezőként gondoskodtam a szokásos alkoholmentes pezsgőnkről, míg a virágokat - amit hagyományainkhoz híven az elhunyt iskolatársak
sírján helyeztünk el a Homoki temetőben
- most is Mizsei Béla adományozta.
Ebéd után megtartottuk az osztályfőnöki órát, melyen minden résztvevő beszámolt az elmúlt év eseményeiről, egyéni
történeteiről. Végül megszólaltak a hangszerek. Bathó István tangóharmonikázott
és a jó lábúak mind táncra perdültek,
énekeltek. A találkozó zárásakor megbeszéltük, hogy 2021-ben újra összejövünk
mi, elszármazottak, mert ez alkalommal is
mindenki nagyon jól érezte magát. Bízom
benne, hogy a Jóisten segítségével még sok
ilyen találkozót tudunk szervezni.
Bábosik Józsefné, szervező

Az Elektrofutár Kupát is
a Másnaposok nyerték
Idén nyáron már harmadik alkalommal gyűltek össze a környék kézilabdásai, hogy hódoljanak szenvedélyüknek, a strandkézilabdának.
Ezúttal az Elektrofutár Kupa és
különdíjai volt a tét, de természetesen főként a játék öröméért játszottak
a lányok, hölgyek, asszonyok. Az "A"
csoportban az Őzgidák magabiztosan verte mindhárom ellenfelét, míg a
többiek meglepetésre körbeverték egymást. A fiatal mezőtúri lányok (MAFC)
legyőzték 2:1-re a Jóbarátokat, majd
kikaptak 2:1-re a berényi hölgyektől
(Ezmostígyjöttössze), akiket viszont
2:0-ra vert meg a Jóbarátok, így jobb
pontkülönbséggel utóbbiak jutottak
a négy közé. A "B" csoportban a budapesti Másnaposok emelkedett ki a
mezőnyből, 2:0-ra nyerte meg mind a
3 mérkőzését. Közülük a jászberényi fiatalok, a Rebarbara meglepetésre legyőzte
a Tátra(i) Tea Teamet (akik magabizto-

san verték a Vámosgyörköt), így megérdemelten jutott be a 4 közé. Az egyik
elődöntőben az Őzgidák verték 2:0-ra a
Rebarbarát, míg a másik keresztjátékot
a Másnaposok nyerték meg a Jóbarátok
ellen. A bronzmérkőzésen diadalmaskodott a rutin, de a fiatal berényi lányok
így sem vallottak szégyent. A döntő csak
szétlövéssel dőlt el, a Másnaposok ha nehezen is, de ismét kupát nyert, ezúttal az
Elektrofutár Kupát.
1. Másnaposok, 2. Őzgidák, 3.
Jóbarátok, 4. Rebarbara, 5. Tátra(i) Tea
Team, 6. MAFC, 7. Ezmostígyjöttössze,
8. Vámosgyörk.
Különdíjakat is osztottak a szervezők, a legjobb kapus Duba Alexandra
(Jóbarátok), a legjobb mezőnyjátékos
Bakos Petra (Rebarbara), míg a gólkirálynő Mészáros Dorina (Őzgidák lett).
Várhatóan még egy alkalommal lesz
lehetőségük játszani a kéziseknek idén
nyáron, a tervek szerint augusztus 29-én.
Kiss Attila

Kultúra

2020. augusztus 6.

Cicell néni történetei a Jászságból

 folytatás az 1. oldalról
De ki is volt ez a bizonyos Cicell
néni? Mint megtudhattuk, a szerkesztő színes fantáziájának szüleménye eme
kedves hölgy, a beszédes, jó mesélő,
ízig-vérig jász asszony, aki társaságba keveredvén azonnal lebilincseli anekdotáival a jelenlévő hallgatóságot. A jászsági
névadási szokásokban a Cicell – vagyis a
Cecília népies módja – nagyon gyakran
előfordult, ezért esett a választás a könyv
címében is szereplő női névre.
A jász emberről tudvalevő, hogy bár
rendkívül szorgos volt, még a legnehezebb feladatai közepette is talált alkalmat
rá, hogy megpihenjen, beszélgessen, történetekkel szórakoztassa magát és a körülötte helyet foglaló társaságot. Ilyenkor –
tollfosztás, szüret, búcsú, esti kártyázások
idején – előkerültek a legcsodálatosabb,
vagy éppen legfélelmetesebb históriák,
ezekből szemezgettek nekünk a Jászsági
Hagyományörző Egylet ékesszóló tagjai.
Elsőként a Csörsz árok mondáját
Misinkóné Palócz Erzsébet előadásában
ismerhettük meg, mely anyagot Faragó
János jászárokszállási lakos mesélte el
még 1948-ban. A folytatásban megtudhattuk, miért jut mindig pénz kocsmára,
de hallottunk izgalmas információkat a

tejet kérő garabonciásról, a foggal születő
táltosról és a fekete csirke tojásából születő lúdvércről is. A népi világ jellegzetes
halott látóiról rengeteg ismeretanyag maradt fenn, köztük Jászberény híres szülöttéről, az Árok utcában lakó Pap Terka néniről, akihez sokan jártak természetfeletti
segítségért élete során.
A legközkedveltebb alak természetesen a boszorkány volt, aki a népi
világ olvasatában főként ártó lényként
jelent meg és nem volt rest megátkozni
a termést, az állatokat vagy épp a csecsemőket. A számtalan fellelhető boszorkánytörténetből Sós Zsolt, a Jászsági
Hagyományörző Egylet tagja osztotta
meg Gyenes Istvánné 1967-ben mesélt
történetét, majd még további izgalmas,
hol humoros, hol pedig gondolatébresztő elbeszélést a szóban forgó kiadványból.
Az esemény zárásaként Hortiné dr. Bathó Edit ajánlotta a kötetet a
Redemptio 275. évfordulója alkalmából,
melyet idén szerény körülmények között
tudtak csak megtartani. Hangsúlyozta,
forgassuk jó szívvel Cicell néni meséit,
hiszen általa őseink hátrahagyott örökségéből meríthetünk, ismerhetjük meg
gondolkodásmódjukat, bohóságaikat,
szokásaikat, hitüket és félelmeiket.

Jubileumi
ünnepség a Szent
Klára Otthonban
 folytatás az 1. oldalról
A jubileumi összefoglalót a Szeretetszolgálatról, és benne a Szent Klára
Otthon szerepéről, diavetítéssel összekötött emlékidézéséből tudhattuk meg.
„A Katolikus Szeretetszolgálat 70
éve jött létre Budapesten. A hozzátartozó otthonok közül a jászberényi az
egyik, amely 70 éves fennállását ünnepli ma. 135 idős nő ápolását-gondozását végzi. Megemlékezünk Szent Kláráról, az otthon védőszentjéről is. Klára
neve fényt, világosságot, tiszta ragyogó
fényességet jelent.
A püspöki kar létrehozta a Római Katolikus Egyházi Kegydíjasok
és Betegek Szeretetszolgálatát, amely
ma Katolikus Szeretetszolgálat néven
működik. A szerzetes nővéreknek különböző elfoglaltságaik voltak. A konyhában segítettek az ebéd elkészítésénél,
kertészkedtek, konyhakerti növényeket
termesztettek, sertés hizlalást tartottak
fenn, önellátóak voltak, hisz rendelkezésre állt a 2,5 hektáros kert. A mosodában is segédkeztek: vasaltak, varrtak,
rendtársaikat segítették etetésben, tisztálkodásban. Sőt voltak, akik kintre
jártak dolgozni.” – hallhattuk többek
között mindezeket Vargáné Deme Katalin intézményvezetőtől.
A templomi ünnepséget az Új Tavasz, helyi fiatalokból alakult együttes
énekszáma zárta, amely ugyancsak
hozzájárult az esemény színvonalának
emeléséhez. A program része volt az intézmény új bejárati kapujának a megszentelése is, és a közös ima.
Az ünnepi program a szomszédos
sportcsarnokban ért véget, agapéval és
baráti beszélgetéssel.

www.jku.hu

Kincset érő fényképek
 folytatás az 1. oldalról
A gyűjteményt mindenképp digitalizálni szeretnék. Jelenleg ez irányban
történnek kutatások, tárgyalások, jogi
egyeztetések. Digitalizációt követően ez
az anyag is a helyismereti weblapon talál majd otthonra, ahol így kutathatóvá
válik. Az oldalt folyamatosan szeretnék
bővíteni, ezért arra biztatják a Jászság
lakót, akinek van esetleg otthon hagyatékból maradt fotó, vigye be és adja
azokat a könyvtárnak. Az összegyűlt fotókból olyan térképet lehetne összeállítani, ami megmutatja hogy nézett ki a
város az évtizedekben visszalépkedve. A
digitalizáció finanszírozására elvileg egy
kétmillió forintos nyertes pályázati keret áll rendelkezésre a Városi Könyvtárét Alapítványnak, a gyakorlatban még
várni kell a szerződésre.
A gyűjtemények rendszerezése mellett a hagyományos munkák is tovább
folynak az intézményben. A járvány
után újra nyitva áll könyvtár az olvasók

Újra színház és ismét nézők! Hosszú
hónapok után végre megint kamara
előadást láthattak az érdeklődők július 28-án este, a Főnix Műhelyházban. Gitározó tisztiorvos és rappelő
baktérium mutatta be a Kézmosás
fontosságáról címet viselő, Nézőművészeti Kft. által jegyzett darabot.
Demeter Gábor

k. n.

A koronavírus megjelenéséig azt
hittük, hogy a kézmosás olyan evidencia, amit legfeljebb csak óvodás korúaknak kell megtanítani. Aztán márciusban világszerte oktatóvideók tucatjai
ismertették meg valamennyi Földlakóval, hogyan is kell szakszerűen vízcsap
alá dugni a kezünket, szappanozni azt,
ezzel is védekezve a világjárvány ellen.
Hat évvel ezelőtt Scherer Péterhez, a
Nézőművészeti Kft. alapítójához egyik
előadásuk után odalépett egy szekszárdi
ápolónő azzal, hogy jó lenne látni egy
produkciót a kézmosás fontosságáról.
Ezt elsőre olyan képtelen ötletnek találta

Jó hírrel érkezett szerkesztőségünkbe Kocsán László helytörténeti kutató,
az Országos Néptánc Baráti Kör Egyesület elnöke, hiszen egyedi támogatási
kérelmét pozitív elbírálásban részesítette Prof. Dr. Kásler Miklós, az emberi
erőforrások minisztere.
A Nemzeti Kulturális Alap terhére
megvalósuló támogatás jóvoltából születhet meg a jászsági hagyományokról
szóló sorozat harmadik kötete, pontosabban a Jászberényi fa sírkeresztek
néprajzi fotóalbum, mely régóta nagy
vágya volt a szerzőnek. Nem kis munka
kerül megvalósításra, hisz a köteten a
szerző, a fotóművészek, lektorok közös

Pepe, hogy úgy döntött: “Miért is ne?”
Amikor ezzel megkereste Molnár Gusztáv színművészt, ő egyenesen azt hitte:
átverés áldozata. De nem! Mögöttük már
150 előadás és még mindig rendületlenül
járják az ország oktatási intézményeit, sőt
egészségügyi konferenciáit. A közel egy

órás előadásukban színre vitték, énekelték, rappelték, sok humorral, grimasszal
egy orvos és egy baktérium párbeszédét.
Molnár Gusztávnak a baktérium szerepe jutott, aki (vagy ami) azt
képviseli, hogy neki is joga van élni.
Ezért aztán komoly küzdelmet folytat
a tisztiorvost játszó Katona Lászlóval.
A prózát gyakran váltotta a rap, így
aztán gyors tempóban röpködtek a különböző bacilusok, baktériumok nevei.
Az előadásnak külön színt adott, hogy
teljes terjedelmében interaktív volt, a
nézőket megszólították a színészek, bevonták a játékba. A végén látványosan
megsemmisült a baktérium, természetesen a kézmosás eredményeként. Sosem volt darab ennyire aktuális, pedig
a Covidról szó sem esett.
Az előadást kötetlen beszélgetés követte, ami szintén remek hangulatban
zajlott a szereplők, alkotók és nézők
között. A Főnix Pódium sorozat ezen
az estén elkezdődött, és útjára indult.
Kíváncsian várjuk a folytatást!

előtt. A kötelező csökkentett programtartalom feloldására szeptember elején
kerülhet sor. Remény szerint ekkortól
áll vissza a hétvégi nyitva tartás is. A
szeptember végi kutatók éjszakája lesz
az első nagyobb nyilvános esemény,
majd ezt követi az Országos Könyvtári
Napok rendezvény.
A járvány miatt hozott szabályozások kihívás elé állították a könyvtárosokat is. Az intézményben látogatási
tilalom volt, nem szünet, tehát a munka
folyt tovább. Az enyhítések után életbe
léptették az előírásokat, követték az enyhítés szabályait. A maszk és távolságtartás csak egy dolog, ezt egyszerű betartani. A könyvek karanténba helyezése már
némi bonyodalmat okoz, hiszen a könyv
fizikailag az intézményben van, azonban
mégsem kölcsönözhető. “A nehezén remény szerint már talán túl vagyunk és
bízunk benne, hogy hamarosan visszaáll
a megszokott rend a könyvtár életében”
– fogalmazott Kovács Péter.

Mesélő fakeresztek
Idén év elején jelent meg A jászsági
hagyományokról című sorozat második kötete, melynek szerzőjével, Kocsán Lászlóval már a jászsági táncokat, zeneanyagokat bemutató könyv
kiadásakor egy tervben lévő, következő mű születéséről beszélgettünk.
A néprajzi leírásokban gazdag, igényes fotóalbumot, benne Váradi Levente és Gémesi Balázs fotóművészek
képeivel már a következő esztendőtől
lapozgathatjuk.

Viccelni csak komoly témával lehet

7. oldal

erővel dolgoznak.
Jászberény temetőinek fakeresztjeiről évek óta készít és gyűjt fotókat Kocsán László, ahogy a térség temetkezési
szokásait, hiedelmeit, halotti kultuszleírásait taglaló szakirodalmakból egyaránt informálódik, tudatosan készülve
a kötet jövőbeni megjelenésére. Állítása
szerint minden helyi temetőben találhatók archaikus fakeresztek, melyek
bár nem mérhetők a díszes, gyakran
publikált kopjafákhoz, azonban sajátos
nyelvezetük, formájuk és kivitelezésük
sokat elárul őseinkről.
Hangsúlyozza, a temetőben járva észre sem vesszük ezeket a nyelvezetükben
archaikus, szépen, igényesen fűrészelt
fa sírkereszteket, hisz átvették felettük
az uralmat a mai világban előszeretettel
használt műanyag virágok. A keresztek
által mesélt történeteket a szerző önti
néprajzi ismeretanyagba, a jászsági halotti
tor hagyományairól, a zenekarral történő
temetkezésről, az ünnepi alkalmakkor
felrakott plusz teríték jelentéstartalmáról
is olvashatunk majd a kötetben.
A sorozat korábbi két kötetéhez
hasonlóan 180 oldalasra tervezett, minőségi fotópapírból készülő albumot a
tervek szerint jövő év tavaszától vehetik
kézbe az érdeklődők.
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Tisztelt Olvasóink!
A Jászkürt Újság következő lapszáma

augusztus 27-én jelenik meg.
Friss híreinket, cikkeinket
a jku.hu weboldalon és
a Berénycafé Facebook oldalunkon
továbbra is megtalálják!

Égi csikón léptet a nyár
A következő napokban valódi forró, nyári napokra
számíthatunk. A nappali hőmérséklet a hónap közepéig
eléri vagy meg is haladja a 30 fokot. Éjszaka is kevéssel
csúszik 20 fok alá a hőmérő higanyszála. Esőre, zivatarra augusztus 12 és 14 között számíthatunk.
Augusztus 10. Ha szép idő van ezen a napon, szépnek ígérkezik az ősz is, bő terméssel.

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
Orvosi ügyelet
augusztus 6. csütörtök
augusztus 12. szerda
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

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

augusztus 7. péntek
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

augusztus 13. csütörtök
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

augusztus 8. szombat
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

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

augusztus 9. vasárnap
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

augusztus 15. szombat
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

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

augusztus 16. vasárnap
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

augusztus 11. kedd
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

augusztus 17. hétfő
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

Tisztelt Betegek! Tájékoztatni kívánjuk, hogy az orvosi
ügyelet jelenleg az alábbi eljárásrend szerint működik,
melyet kérjük, szíveskedjenek
betartani: légúti panaszokkal
rendelkező és/vagy lázas betegek a személyes megjelenés
helyett hívják a 06-70/3703104-es telefonszámot!
• Az ügyelet épületének ajtaja továbbra is zárva van,
ezért kérjük, csengessenek!
• A szakszemélyzet a kikérdezést követően, amennyi
ben nem észlel COVID
gyanús tüneteket, beengedi önöket a váróhelyiségbe, ahol kérjük,
szíveskedjenek az 1 méter
távolságot megtartani!
• Kérjük, érkezéskor és távozáskor használják a betegvárókban kihelyezett
kézfertőtlenítő szert.
• A váróhelyiségben a szájmaszk használata továbbra
is kötelező!

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

2020. augusztus 6.

Fogorvosok Íjászverseny Jászberényben
A rendelések 2020. május 11-től a kiírt rendelési időben működnek.
A rendelés ideje a rendelési napokon naponta 9-12 óráig. Szeretnénk
hangsúlyozni, hogy nagyon szigorú
szabályoknak kell megfelelnünk, melyeknek megpróbálunk eleget tenni,
ezért a rendelés első 2 órájában kizárólag sürgősségi eseteket látunk el (fáj,
duzzad, lüktet, vérzik, stb.). Bármilyen
más problémája van (tömés, fogcsináltatás, fogfehérítés, ezek a beavatkozások a COVID 19 szempontjából
magas kockázatot jelentő, aerosol képződéssel járó fogászati beavatkozások,
melyekhez turbina, forgóeszköz és ultrahangos eszköz használata szükséges),
a szokásos módon telefonos bejelentkezés szükséges. Ha nem vesszük fel a
telefont, azt jelenti, hogy dolgozunk,
kérjük próbálkozzon újra. Mi védekezünk tovább, kérjük ön is ezt tegye!
Rendelőnkbe belépéskor a szájmaszk és
kesztyű használata kötelező. Köszönjük
megértésüket és türelmüket!
Értesítjük Jászberény város lakosságát, hogy 2020. június 1-től a
fogorvosi készenlét bizonytalan ideig
szünetel.
• Fogorvosi hétvégi ügyeleti ellátás: Szolnok, Móra Ferenc u. 9.sz.
szombat, vasárnap: 7-15 óra között. Tel.: 56/429-937

A jászberényi íjászok „VI. Kürt Emlékezete Hagyományőrző Íjász Találkozó!” címmel rendezték idei versenyüket. Az esemény főhadiszállása ezúttal
is a Lehel Sportcsarnok melletti terület volt, a verseny színhelye pedig a
futballpálya körüli erdős terület.
Ács Tibor
Nagy volt a készülődés augusztus
első napjának délelőttjén a Lehel Sportcsarnok melletti fák lombjai alatt. A 6.
Hagyományőrző íjásztalálkozó kezdetét stílszerűen a kürtök megszólaltatásával jelezték a rendezők. Sisa Béla
(Kürt Íjászai) főrendezőtől megtudtuk,
hogy örömmel jöttek az íjászok a jászberényi versenyre, hiszen a pandémia
miatt, nagyon sok rendezvény elmaradt az év első felében, így alig várták,
hogy lehetőségük legyen ismét találkozni egymással. A verseny lehetőséget
adott minden korosztálynak, hogy csatasorba állhasson. Fellelhetők voltak a

minik, gyerekek, ifjúságiak, felnőttek,
sőt még a bölcsisek is. A legtöbben
természetesen a Jászságból érkeztek,
köztük az alsószentgyörgyi íjászokkal.
Pataki Gyula a csapat rangidős tagja elmondta, hogy sok versenyre járnak az
országban és ezek közül mindenképpen
kiemelkedik a jászberényi, mindenféle
szempontból. Őket nemcsak a versenylehetőség motiválta, hanem a barátokkal eltöltendő jó hangulat is. Sikerült
néhány szót váltani Szalma Józseffel is,
aki Soltról érkezett a Jász fővárosba. Ő
egyébként íjkészítő, és mint mondta
általában a dobogón szokott végezni
a versenyeken. A végén aztán kiderült,
hogy ő lett az abszolút győztes a Kürt
Íjászai által rendezett versenyen. A
különböző kategóriák első helyezettjeinek névsora: Ványa Kira Krisztina,
Pozsár Tamás (Pusztamonostor), Szalmáné Bús Márta, Szalma József, Farkas
Patricia (Jászárokszállás), Dorka Balázs,
Szalai Réka, Polatschek Dominik (Jászfény-szaru), Szalai Dóra és Kéri Zalán.

Gyermekorvosok
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: 06-57/405-997.
• 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.

Hirdetésfelvétel
Jászberény, Kossuth Lajos út 58.,
e-mail: berenyiujsag@gmail.com
Telefon: 06-57/788-554

Fotó: Pesti József

Pontszerzéssel kezdtek
a focisták

Megkezdődött a pontvadászat a labdarúgó NB III-ban is, ahol a Keleti csoportban vá-rosunk futballcsapata döntetlent harcolt ki Tiszaújvárosban.
á. t.

A Német Gyula által vezényelt együttes több mint egy hónapi felkészülés
után, augusztus 2-án vasárnap Tiszaújvárosban kezdte az idei szezont. Az első
nagy helyzetet egy jó húsz perc eltel-tével
jegyezhetjük, amikor Bonica Sebastian,
a JFC kapusa óriási bravúrral hárította
Gelsi László lövését. Néhány perc elteltével viszont már tehetetlen volt, amikor
egy szögletet követő kavarodás végén
Vincze Ákos talált a kapunkba, 1-0. A
szünet előtt Albert akár egyenlíthetett
volna, ám lövését nagy bravúrral védte
Tóth, a Termálfürdő kapusa.
A szünet után is „régi-új” igazolásunk
Albert Ádám volt az egyik főszereplő. Bal

oldali szögle-te után Szemere Balázs jókor
érkezett és 5 méterről a hálóba lőtt, 1-1.
A befejezés előtt jó 10 perccel is akadt izgalmas jelenet, de ez a JFC kapuja előtt.
Szerencsére Bonica ezúttal is résen volt,
így a nagy helyzetben lévő hazai csatárnak
nem sikerült a győztes gólt megszereznie.
A mérkőzés krónikájához mindenképpen
hozzátartozik, hogy Német Gyula „fiai”
háromszor is a hálóba találtak, ám mindannyiszor gól helyett lest ítélt a játékvezető.
Tiszaújváros - Jászberényi FC 1-1
Az egy pont megszerzése az alábbi
játékosok nevéhez fűződik: Bonica – Szemere, Torkos, Aranyos, Süttő – László (Fekete O., 46.), Lőrincz A. – Albert, Szöllősi,
Pálinkás (Szanyi, 77.), Nagy Sz. (Gergely,
54.). Legközelebb már hazai pályán láthatjuk csapatunkat augusztus 9-én vasárnap, amikor 17 óra 30 perces kezdéssel
- a Gyöngyöst 3-0 arányban legyőző - Sajóbábony lesz a vendég Jászberényben. A
belépés ingyenes lesz!

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt.
tájékoztatja Jászberény lakosságát és a vállalkozásokat, hogy
az augusztus 20-ai ünnep miatt a kommunális hulladékszállítást
az alábbiak szerint végzi:
2020. augusztus 20. (csütörtök):
- A szállítás szünetel.
2020. augusztus 21. (péntek):
- Jászberény pénteki program szerinti szállítás
2020. augusztus 22. (szombat):
- Jászberény csütörtöki program szerinti szállítás
- Jászberény 3. program szerinti zöldhulladék szállítás
Kérjük a tájékoztatónk szerinti napokon a hulladékgyűjtő edények
kihelyezését reggel 6.30-ig.
Hulladékudvarunk 2020. augusztus 20-án zárva tart.

