Döntés pályázatokról
Több fejlesztési pályázatról döntött Budai
Lóránt polgármester az elmúlt hetekben.
Cikk a 2. oldalon

A modern korhoz igazodunk

Zöldhulladék-szállítás

Dr. Csiki Zoltánt, a jászberényi kórház régi-új
főigazgatóját kérdeztük szakmai célkitűzéseiről.
Interjú a 3. oldalon

A tavaszi zöldhulladék-szállítás ütemtervéről
és a tűzgyújtási szabályokról tájékozódhatnak.
Cikkek a 4. oldalon

Jászkürt
Új folyam 10. év 5. szám (XXXIII./5.)
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Újság
Jászberény város lapja

Főhajtás a kommunizmus áldozatai előtt

A kommunista diktatúra áldozataira emlékeztünk február 25-én, délután a
bíróság falán elhelyezett emléktáblánál. Csendes főhajtással, koszorúzással,
gyertyagyújtással tisztelegtünk mindazok előtt, akiket koholt vádak alapján
hurcoltak szovjet fogolytáborokba hazájukból és mindazok előtt is, akik itthon szenvedték el a rendszer megaláztatásait, a testi és lelki terrort.

Évértékelő a megyei rendőr-főkapitányságon
Dr. Rádi Norbert rendőr ezredes, a
Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitány értékelte a főkapitányság 2020. évi tevékenységét.
Dr. Rádi Norbert rendőr ezredes, megyei rendőrfőkapitány 2021. március
4-én tartott munkaértekezleten értékelte a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Rendőr-főkapitányság 2020. évben
végzett munkáját.
A rendőrfőkapitány elmondta, hogy
2020. évben a megye közbiztonsági
helyzete a járványügyi intézkedések
ellenére nyugodt, szélsőséges cselekményektől mentes volt. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén közel 10
százalékkal csökkent az összes rendőri
eljárásban regisztrált bűncselekmények
száma javuló nyomozás eredményesség
mellett. Szintén visszaesés következett
be a lakosság szubjektív közbiztonságérzetét jelentősen befolyásoló közterületi
jogsértések, a lopások, a lakásbetörések,
illetve a rablások számában is, míg ezen
bűncselekmények nyomozás eredményessége is jelentősen javult. Kiemelte,
hogy 2020. évben a megye területén
szándékos befejezett emberölést nem
követtek el.

Értékelőjében beszélt a bűn- és „Youtuber kerestetik” videópályázat,
baleset-megelőzési tevékenységek je- illetve a Megyei Balesetmegelőzési
lentőségéről, azok járványügyi hely- Bizottság közösségi oldala. A vezető
zethez igazodó újragondolásáról, a
kiemelte, hogy a megyei rendőr-főkacélcsoportok elérése érdekében új
pitányság továbbra is nagy hangsúlyt
módszerek, új csatornák kialakításá- fektetett az együttműködés folytatáról. Mindezeket jól példázza az EL- sára az önkormányzatok, a polgárBIR elektronikus szórólap, „Elfojtott őrség, az egyes rendészeti feladatosikolyok” prevenciós videóklip, a
kat ellátó személyeket foglalkoztató

munkáltatók, egyházak, iskolák, civil
szervezetek és társszervek vezetőivel,
képviselőivel.
Kiemelte, hogy a halálos kimenetelű közúti közlekedési balesetek
számában közel 25 %-os csökkenés
következett be, amelyekben 21-en,
13-mal kevesebben vesztették életüket, mint a 2019-es évben. Szintén
csökkent a személyi sérüléssel járó
közúti közlekedési balesetek száma
is a megye területén, amelyekben
a főbb baleseti ok a gyorshajtás, az
elsőbbségi jog meg nem adása, valamint a szabálytalan kanyarodás volt.
Dr. Rádi Norbert rendőr ezredes
köszönetét fejezte ki az állománynak, hogy a járványügyi helyzet miatt jelentkező új rendőrségi feladatok
teljesítése mellett kiegyensúlyozott
közbiztonságot szavatoltak a megye
területén élő lakosok számára.
Az értekezlet elöljárója, Kovács
István rendőr vezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos, gazdasági országos
rendőrfőkapitány-helyettes megköszönte a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság 2020. évi
munkáját, az elért eredményeket.
(Forrás: police.hu)

Bezártunk
Az Operatív Törzs március 5-i tájékoztatója szerint szigorodtak a járványra vonatkozó szabályok.
k.m.
Az óvodákat és általános iskolákat április 7-ig bezárják, az iskolások digitális
oktatásra álltak át. Az általános iskolákban és óvodákban a járványhelyzethez
igazodva felügyeletet biztosítanak azon
gyermekek számára, akiknek a szülei
ezt kérik. Felhívták azonban a figyelmet,
hogy csak a legszükségesebb esetekben
vegyék igénybe a szolgáltatást, ugyanis
a jelenlegi járvány a fiatalok körében fokozottan terjed.
Március 8-tól március 22-ig két
hétre bezártak az üzletek, kivéve az élelmiszerboltok, patikák, drogériák, a barkács és kertészeti boltok és benzinkutak.
Néhány szolgáltatás szünetel. A parkok
és arborétumok nyitva maradnak, a szabadtéri sporttevékenység engedélyezett.
Minden munkaadónak biztosítania kell
az otthoni munkavégzést, ha lehetséges.
A maszkhasználat mindenhol kötelező,
beleértve a szabad tereket is. Szigorodott
a személyi határátlépés, ugyanakkor a
teherforgalomra, árukereskedelme nem
vonatkoznak a további megszorítások.
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A 2021. évi helyi adófizetési kötelezettségek
Tisztelt Adózók! Jászberény Város
Önkormányzati Adóhatósága ezúton
tájékoztatja Önöket a 2021. évi Fizetési Értesítő levelek postázásáról.
Azok az adózók kaptak postán keresztül vagy elektronikusan értesítést
a számlaegyenlegükről, akiknek a fizetési kötelezettsége vagy túlfizetése
meghaladta az 1.000 Ft-ot.

A polgármester elmúlt hetekben hozott döntése lehetőséget teremt a Szent
Ferenc Egyesített Szociális Intézmény
keretei között működő támogató szolgáltatás gépjármű parkjának fejlesztésére.
Ez nagy segítséget nyújtana a rászoruló,
fogyatékkal élő személyek köznevelési-,
nappali ellátási intézményekbe, kórházba, szakrendelésekbe való eljutásában és
hivatalos ügyeik intézésében is.
Ugyancsak pályázat nyújthat lehetőséget a Központi Óvoda fejlesztésére. Az
óvoda ablakai, valamint a terasz burkolata régóta cserére szorul. A terasz felújítása előtt a vízelvezetést is meg kell oldani
az adott felületen. A terasz fa burkolatát

biztonságosabb rugalmas gumi burkolatra szeretnék cserélni a pályázat keretében.
A helyi vízkár veszélyeztetettség csökkentése és a környezeti káresemények
megelőzése érdekében pályázat beadásáról döntött a polgármester. A 365 millió
forintos támogatás felhasználásával lehetőség nyílhat a Suba-öböl területrész
védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat
fejlesztésére. A 12 utcát érintő területen
esőzésekkor mintegy 2 000 négyzetméter
területet önt el a víz. A szakaszok megépítése lehetővé teszi a csatornahálózat érintett részeinek rendszeres karbantartását
és a megfelelő átfolyási keresztmetszetek
létrehozását.
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A gazdálkodók, egyéni vállalkozók és
azon magánszemélyek, akik elektronikus ügyintézést kértek, kérjük, kísérjék
figyelemmel elektronikus tárhelyeiket!
Az elektronikus tárhelyek rendszeres ellenőrzése azért fontos, mert a cégkapura
vagy ügyfélkapura megküldött hatósági
iratokhoz kapcsolódó jogok akkor érvényesíthetők, ha a küldeményeket megfelelő időben átveszik/letöltik.
2021. évben az első félévi adófizetési határidő március 16. kedd, a
második féléves adófizetési határidő:
szeptember 15. szerda.
A fizetendő adók, egyéb kötelezettségek teljesítése az értesítésben
megadott MKB Bank Zrt.-nél vezetett önkormányzati számlákra történhet.

Adóhatóságunk által vezetett adószámlák tartalmáról elektronikusan
az E-önkormányzati portálon ügyfélkapus belépéssel tájékozódhatnak. A
portálon ellenőrizhető az adóztatott
adótárgyak köre, az adóhatóság részére benyújtott bevallások, bejelentések és az előírt/törölt összegek. Az
E-önkormányzat portál elérhetősége:
https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap.
Fizetési módok: A bankszámlavezetésre kötelezett jogi személyeknek
utalással kell teljesíteniük a fizetési kötelezettségüket. Az Elektronikus Önkormányzati Portálon elérhető az adó-,
díj- és illetékfizetési kötelezettségek
online befizetése is. A magánszemélyek
részére a postázott csekkek QR kóddal
vannak ellátva, amely alkalmassá teszi
az „iCsekk" szolgáltatással történő befizetést okostelefon segítségével.
Fizetési könnyítés: Tájékoztatjuk
azokat a magánszemély adózókat, akik
határidőben nem tudnak fizetni, hogy
automatikus részletfizetési vagy fizetési könnyítési kérelmet nyújthatnak be
elektronikusan vagy papír alapon. A törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén (pl.: az adó későbbi meg-

fizetése valószínűsíthető, ingó, ingatlan
fedezet rendelkezésre áll stb.) fizetési
halasztás vagy részletfizetés engedélyezhető. A gazdálkodó szervezetek és egyéni vállalkozók kizárólag elektronikusan
kérhetnek fizetéskönnyítést könyvelési
adatokkal alátámasztva. A kérelemhez
szükséges adatlapok megtalálhatók az
E-önkormányzat portál felületén.
Az egyéni vagy társas vállalkozóknak lehetőségük van helyi iparűzési
adóban adóelőleg módosítást kérni, ha
számításaik szerint a várható adó ös�szege nem éri el a fizetendő adóelőleg
összegét. A helyi iparűzési adóelőleg
módosítási kérelmet a fizetési esedékesség – I. félév 2021. március 16. napja
- előtt kell benyújtani elektronikusan
az irodánkhoz, számításokkal és könyvelési adatokkal alátámasztva.
További adóügyekről szóló részletes
információkat Jászberény Város honlapján találnak. (www.jaszbereny.hu
/VÁROSHÁZA/Osztályok/Gazdasági
osztály/Adóigazgatási Iroda-Adóügyek)
Tisztelettel:
Jászberény Városi
Polgármesteri Hivatal
Önkormányzati Adóhatósága

Településrendezési terv módosítása Fejlesztések a buszállomáson
Szünetel az
ügyfélfogadás
A Polgármesteri Hivatal Lehel vezér
tér 18. sz. alatti épületében a személyes ügyfélfogadás 2021. március 8.
és március 19-e között szünetel.
Tisztelt Ügyfeleink! A Kormány 2021.
március 4-ei bejelentésével korlátozta
egyes szolgáltatások működtetését és
nyitvatartását a koronavírus terjedésének megakadályozása és az egészségvédelem biztosítása érdekében.
A fentiekre tekintettel tájékoztatom
Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatal
Lehel vezér tér 18. sz. alatti épületében
a személyes ügyfélfogadás 2021. március 8. és március 19-e között szünetel.
Az újranyitás pontos időpontjáról – a
következő kormánydöntésekre tekintettel – a későbbiekben adok konkrétabb tájékoztatást.
Az ügyintézés természetesen egyéb
módokon továbbra is biztosított, így
telefonon, e-mailen, postai úton, illetve a hivatal kerítésén elhelyezett ügyfélláda útján kereshetnek minket és
nyújthatják be kérelmeiket.
A Rákóczi út 42-44. sz. alatti Adóigazgatási Irodán a személyes ügyfélfogadás ebben az időszakban biztosított,
de kérem, elsősorban a fenti, egyéb
utakon szíveskedjenek intézni az ügyeiket.
Együttműködésüket és megértésüket köszönöm!
Tisztelettel:
Baloghné dr. Seres Krisztina
Jászberény jegyzője

A településfejlesztési koncepcióról,
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. §-a alapján az alábbi tájékoztatást adom.

A Jászberény Városi Önkormányzat Jászberény Város Polgármesterének 31/2021. (II. 18.) határozatával megindította a város
településrendezési eszközeinek módosítását. A Jász-Plasztik Kft. Jászberény város külterületén 9.438 MW
(9.438 MVA/ 11.246,4 MWp) névleges beépített kapacitású napenergiát
hasznosító fotovoltaikus kiserőművet
kíván létesíteni. A naperőmű összterülete 20,43 ha (3 terület), mely 8 db
ingatlant érint. A szükséges tervanyagot a Völgyzugoly Műhely Kft. (1024
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 1315. II/5.) készítette.
A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyezte-

Köszönetnyilvánítás
Fájó szívvel mondunk köszönetet
rokonainknak, barátoknak, ismerősöknek,
akik szeretett halottunkat

tés helyi szabályairól szóló 19/2017.
(X. 12.) önkormányzati rendeletnek
megfelelően az elkészült tervezetet a
www.jaszbereny.hu városi honlapon
tesszük közzé az alábbi helyen: https://
www.jaszbereny.hu/velemenyezesi-dokumentacio/
A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és
településkép-védelmi szabályok eltérő
alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII.
2.) Korm. rendelet alapján személyes
megjelenést igénylő lakossági fórumot
nem tartunk. Észrevételeket és javaslatokat a közzétételtől számított tizenöt
napon belül lehet megtenni, kizárólag
elektronikus úton.
A dokumentációban foglaltakkal
kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat írásban juttathatják el Alvári Csaba
főépítésznek címezve a Polgármesteri
Hivatal 5100 Jászberény, Lehel vezér
tér 18. alatti címére vagy az alvari.csaba@jaszbereny.hu email-címre 2021.
március 31-ig.
Budai Lóránt
polgármester

Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak, akik

Hálás köszönetünket tolmácsoljuk, jó
szomszédainknak önzetlen segítségükért!

Boros László
(1937–2021)

Emlékezés

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

Fejes Árpádné
Bori

Kovács A ndrás
(1940– 2021)
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Szerető családod

Emlékezés

Sós Ferenc
(1938–2018)

halálának 3. évfordulójára.

Szerető családja

Örökké szerető felesége
és családja

halálának 7. évfordulójára

Szerető családod

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

„Fájdalomtól mindig könnyes a szemünk,
mert gondolatban mindig itt vagy velünk.
Hiába borul rád a temető csendje,
szívünkben élni fogsz mindörökre.”

Tamasi Tibor

Örökké szívünkben élsz.

Farkas Istvánné

temetésén megjelentek,
részvétet nyilvánítottak.

Emlékezés

temetésén megjelentek,
virágaikkal, koszorúikkal mély
fájdalmunkban osztoztak.

Emlékezés
halálának 5. évfordulójára

(1929–2021)
elkísérték utolsó útjára.

Köszönetnyilvánítás

javaslatot tett az indítóállásoknál egyegy modern, fedett buszváró kialakítására, amely a szélsőséges időjárással
szemben védelmet biztosít a várakozó
utasok részére. Az önkormányzat nevében 6 darab hulladékgyűjtő edényt is
megrendelt a városvezető. A döntések a
helyi- és az átutazó közönség komfortérzetének növelését célozzák.

Gutai Margit

Szappanos Gézát

Gyászoló felesége,
lánya, unokái

Az elmúlt hetekben Budai Lóránt
polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a Volánbusz Zrt. Műszaki
Igazgatósága részére, hogy – ideiglenes
jelleggel – a korszerű utastájékoztató
rendszer kiépítéséig az autóbusz pályaudvar területén, a forgalmi épület
bejárata előtt információs táblát helyezzen el. Továbbá hivatalos levélben

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik

Balla Tibor
(1936–2021)

temetésén megjelentek, virágaikkal,
koszorúikkal, részvétnyilvánításaikkal
mély fájdalmunkban osztoztak.

„Csillag lett, mert szívből szeretett,
S én úgy szerettem, ahogy lehetett.
Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
de szívünkben él és örökké ott marad.”

Nagyon szeretünk és soha nem feledünk.

Szerető családja

Szerető családod

Egészség
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A modern kor elvárásaihoz igazodunk Tájékoztató oltásra érkezőknek
Dr. Csiki Zoltán február 15-én foglalta el közel hat év után ismét a
Jászberényi Szent Erzsébet Kórház
főigazgatói székét. Szakmai céljairól és a napi kihívásokról kérdeztük
március elején.
Kárpáti Márta
A jászberényieknek aligha kell bemutatni, mégis arra kérem
néhány szóban idézze fel szakmai múltját olvasóinknak.
Azt gondolom, akik Jászberényben élnek, azokkal az elmúlt
harminc évben valamilyen formában találkozhattunk orvosi
tevékenységem során. Akár az
általános sebészet, baleseti sebészet, akár a sportorvosi szolgálatom okán ismerhetnek. A
kórház
menedzsmentjének
tagja voltam 2008-tól 2015-ig,
amelyből három évet főigazgatóként dolgoztam. Az elmúlt
esztendőkben a hatvani és az
egri megyei kórházban a traumatológián és az egynapos sebészeten is tevékenykedtem. A legutóbbi másfél évben az Emberi
Erőforrások Minisztériumában
az egészségügyi fejlesztésekért
felelős helyettes államtitkárként,
és az egészségügyi szakmai irányításért felelős helyettes államtitkári
minőségben dolgoztam. Innen vezetett
vissza az út a berényi kórházba.
Miért döntött a visszatérés mellett?
2014-ben elkezdődött egy igen komoly
modernizációs program az egészségügyben. Ebben szeretnénk itt, a saját
városunkban, a saját kórházunkban
részt venni. Bízom benne, hogy sikerülni fog olyan rendszerszintű átalakításokat megvalósítani, amelyek megfelelnek a modern kor elvárásainak.
A Jászberényi Szent Erzsébet Kórházon belül konkrétan mit jelentenek
ezek a modernizációs átalakítások?

Egy megyei egyeztetést követően elsősorban a betegutakat, ellátási területeket szeretnénk tisztázni. Amikor majd
tisztán látjuk a jászberényi kórház helyzetét a megyei ellátórendszeren belül,
akkor érdemes visszatérni a kérdésre.
Ezen belül szeretném folytatni a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház jól bevált
hagyományait a betegutak és ellátások
területén.

Több fejlesztés terítéken volt a kórház életében, úgy mint a balneoterápiás részleg, a fűtés-korszerűsítés,
nővérszálló építése. Ezek a beruházások megvalósulhatnak?
Ezek a fejlesztések gyakorlatilag még
elgondolás szintjén léteznek. A zöld
energetikai beruházások abszolút prioritást élveznek. A nővérszálló kiemelt
fontosságú, egy európai uniós program
keretében valósulhat meg. A megújuló
energiát hasznosító beruházások, mint
a termálvíz-hasznosítás, és a kényelmi
szolgáltatások mind továbbra is tervben vannak. Azonban mindenképpen
meg kell várnunk a következő európai
uniós ciklus pénzügyi kereteit.

Létszámbővítésre szüksége van az intézménynek?
Addig, amíg nem történt meg a megyei
egyeztetés és nem alakul ki az új vezetési struktúra, azt gondolom korai lenne bármit mondani erről. A feladatok
ellátására reményeink szerint elegendő
szakember áll rendelkezésre.
A járvány okozta kihívásokat tudják
teljesíteni?
A kórház az egészségügyi államtitkárság és az EMMI által elvárt ágylétszámoknak megfelel.
Biztosítani tudjuk az ellátásokat. A kórházon belül működik
általános covid osztály és covid
intenzív osztály, ami a város
lakosságához képest arányos
létszámú. Jelenleg átlagos terheléssel működik az osztály. Sajnos
az a rossz hírem, hogy látva az
országos adatokat, az új vírusmutáció következtében ezek a
számok itt a Jászságban is növekedni fognak.
Már tapasztalható növekedés
a betegek létszámában?
Egyelőre nem jelentkezett nagyobb terhelés, de tudjuk azt,
hogy ez az új mutáció virulensebb, tehát több embert betegít
meg. Arról nincs egyértelmű
vélemény, hogy mennyire súlyosabbak
az esetek, de lényegesen több személy
betegszik meg. A kórház felkészült a
magasabb terhelésre.
Főigazgató úr nem idegenként érkezett a kórházba. A régi-új kollégák
hogyan fogadták?
Sok kolléga ismerős, nagyon sok órát
dolgoztunk már együtt. Azt gondolom,
hogy az a munkatársi hangulat, ami
ezelőtt is létezett közöttünk, ugyanúgy
visszaköszön. Bízom benne, hogy egy
közös csapatmunkával tudunk segíteni
ezen az intézményen és mindazon a
közel 110 ezer emberen, akinek az ellátásáért felelünk.

Szégyenérzet és szerfüggőség
Egy kis összefoglaló erről az évről: eddigi témáink között az év során érintettük az energiaitalok káros hatásait, a dohányzás veszélyeit az egészségre,
az alkoholfogyasztás hosszú távú következményeit, a biztonságos szórakozás
szabályait, a party- és dizájnerdrogok, valamint az ismeretlen eredetű drogok
sokszor életet veszélyeztető hatásait, az internet- és játék függőség problémáját, az erőszakmentes kommunikáció fontosságát, a gyógyszerfüggőség
kialakulását, és a családon belüli kommunikáció jelentőségét. Jelen cikkünk
témája a szégyenérzet és annak összetett háttere.
A szenvedélybetegséggel küzdő emberek többsége a függőséghez gyakran
társuló szégyenérzet miatt nem kíván
segítséget igénybe venni a problémája
kezelése érdekében, még akkor sem, ha
ez jelentős, szinte már elviselhetetlen
szenvedéssel jár. Társadalmunkban sokan nem kezelik jelentős problémának
a függőséget, némelyek pedig elcsépeltnek tartják ezt a témát. Bár egyre
nagyobb teret kap a szenvedélybetegség a közéleti témák között, a tabusítás mégis megakadályozza a probléma
hatékony orvoslását. A titkolózás, elhallgatás tovább mélyíti az egyébként
is romboló szégyenérzetet. Ez ellen a
leghatékonyabb hozzáállás az ítélkezés
mentes, empatikus segítés, mely építő
bűntudattá oldja a szégyent. Erre kellene alapozni a drogpolitikát, nem pedig
az előítéletességre.
Sokszor összemossák a bűntudatot
a szégyennel, annak ellenére, hogy a
kettő érzelem között alapvető különbség van. Lényeges különbség, hogy a
szégyenérzet az énünkre, a bűntudat a
viselkedésünkre vonatkozik. A szégyen
kialakulásában nagy szerepet játszik a
környezet véleménye, a bűntudat ér-

zéséhez elegendő a saját, helytelennek
vélt viselkedésünk. Következésképp a
szégyenérzet mélyebben gyökerezik,
mint a bűntudat, mert saját énünket
ítéljük el, egész valónkat érezzük elfogadhatatlannak. Bűntudat esetén jóvátételi cselekvésen, pl. bocsánatkérésen
gondolkodunk.
A helytelen nevelési módszerek
nagyobb eséllyel okoznak függőséget.
Akit gyakran szégyenítettek meg a
szülei gyermekkorában, az felnőttként
sem szabadul a szégyenérzéstől, vagy
csak nagyon nehezen. Az élete részévé
válik a szégyen és annak elkerülése. Ha
mást mutatunk gyermekünknek, mint
amire tanítjuk, akkor nagyon könnyen
összezavarhatjuk és ilyenkor valószínűleg a rossz megoldást fogja választani.
Továbbá nagyobb eséllyel lesz egy gyermekből szenvedélybeteg felnőtt, ha
egyik vagy mindkét szülője is az.
Az is nagyon fontos, hogy ne
örökítsük át gyermekeinkre saját
frusztrációinkat, mert az is későbbi
függőségekhez vezethet. Fokozottan
veszélyeztetettek a nehéz gyermekkorú
vagy szülők nélkül felnövő gyermekek,
akiknek beilleszkedési nehézségeik

vannak, akik kisebbségi komplexussal
küzdenek, illetve akikben akarva vagy
akaratlanul bűntudatot keltenek. Az
ilyen és hasonló háttérrel rendelkező
emberekben könnyen kialakul a szégyenérzet, mert nem alakul ki egészséges énképük, legszívesebben elrejtenék
önmagukat.
Bár a genetikai hajlamot is igazolják tudományos kutatások, de a géneknél sokkal fontosabb a szociális minta,
hiszen a szenvedélybetegség átörökítése tudattalanul történik.
A fent leírtakat összegezve megállapíthatjuk, hogy elsődleges befolyásoló
szerepe a családi mintáknak van.
A gyermekeinknek a mindennapok
során közvetített következetes magatartásminták és az építő jellegű kritika
(amikor is nem a személyét kritizáljuk,
hanem a cselekedetét) az építőkövei az
egészséges önértékelés kialakulásának,
amely lehetővé teszi az egyén számára
egy boldog, céltudatos, függőségektől
mentes élet kialakítását.
Minden embernek fontos egy életcél kitűzése, melyért szenvedéllyel tesz.
Szenvedést az egyensúly eltolódása
okoz, tehát a kulcs az egyensúly megtalálásában van.
Egyúttal bíztatok minden bajban
lévőt, aki már valamilyen szer rabjává
vált, hogy merje elfogadni a segítő kezet, mert segítséget kérni nem szégyen,
hanem igen bátor cselekedet!
Orosz-Bergmann Kincső
intézményvezető, Jászsági
Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy
a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház
oltópontjai a kórház belgyógyászati
osztályának „A” oldalán találhatóak.
Tisztelettel kérjük az oltásra érkezőket az alábbiak betartására, elkerülve
ezzel a tömeges várakozást és fenntartva az előírt higiénés szabályokat.
Kizárólag a megadott időpontra érkezzenek (15 perccel a tervezett idő előtt,
aki pedig a megadott időpontjánál fél
óránál is később érkezik, aznap már
nem kerülhet sor az oltására).
Az oltási nap reggelén, vagy azt
megelőző napokban megbetegedés tünetei jelentkeznek (láz, köhögés, nátha,
stb.) kérjük, hogy jelezzék ezt a háziorvosuk felé. Amennyiben a háziorvos
kontra indikációnak ítéli a tüneteket
úgy a megadott oltási időpontjukban
ne jelenjenek meg, mert ebben az esetben oltásukat, gyógyulásukat követően,
egy másik időpontban fogják megkap-

ni. (Ezen változást kérjük, jelezzék a
kórház felé)
Az oltás napján ruházatuk kiválasztásánál fordítsanak figyelmet arra, hogy
a felkarjuk könnyen szabaddá tehető
legyen. (javasoljuk a rövid ujjú felső
alá-öltözetet)
Lehetőség szerint maximum egy
hozzátartozó kísérje a jelentkezőt.
A belegyező nyilatkozatot kitöltve
hozza magával.
Az oltásra érkezőknek javasoljuk a
kórház gyalogos főbejáratán való bejövetelt, ahol egy rövid szűrést követően
tudnak belépni. Akinek segítségre van
szüksége, (kísérő, ülőkocsi) itt tudja jelezni). Ez a bejárat a gyógyszertár mellett található.
Gépjárművel érkezők parkoláshoz
a kórház, Szelei útról nyíló, külső parkolóját vehetik igénybe ingyenesen.
Köszönjük együttműködésüket!
Jászberényi Szent Erzsébet Kórház

Jöjjön a megmentő szuri!

Szalóki Miklós, az újszászi „Kastély Otthon” Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona, Rehabilitációs Intézménye nyugalmazott igazgatója
olvasói levélben osztotta meg velünk,
és ezáltal az olvasókkal véleményét a
koronavírus elleni védőoltásról.
Csaknem három évtizeden át vezethettem olyan intézeteket, ahol időseket,
pszichiátriai betegeket, szenvedélybetegeket ápoltunk, gondoztunk, rehabilitáltunk. Elkötelezett és képzett munkatársainkkal mindig fő szempontnak tartottuk
a fertőzések, járványszerű megbetegedések elkerülését, az ezzel kapcsolatos prevenciókat. Igyekeztünk személyes példát
mutatni a megelőző magatartásra, védekezésre. Úgy érzem, most sem tehetek
mást intézeten kívül, mint akkor, amikor
ott szolgáltam hivatásomat.
Sajnos most nagyon aktuális érvényesíteni ezt a szemléletet. Alig várom,
hogy ebben a kegyetlen koronavírusos
időszakban megkapjam a védőoltást.
Sok éven keresztül folytattam szak-

területemmel kapcsolatos felsőfokú tanulmányokat, de ha még ennyit tanulnék sem érnék el oda, hogy megítéljem
a nálunk elérhető védőoltások elfogadhatóságát. A magyar tudósok, orvosok,
egészségügyi szakemberek kiváló nemzetközi elismertséggel biztonságos garanciát adnak nekünk a szakhatóságok
garanciáival.
Jómagam politikai pártsemlegesként különösképpen elítélem, ha akár
jobb, akár baloldalról bárkik is negatív
hatást akarnak gyakorolni a nálunk
forgalomban lévő védőoltások minősítésében és negatív hatást elérni közöttünk. Ezt egészségellenesnek, tehát
betegesnek ítélem meg. A sok szkeptikusnak üzenem, hogy – némi túlzással – a boltokban vásárolt kenyeret is
fenntartással fogyassza, mert nem látta,
mit tesznek bele a péküzemben. Ha a
patikában szúrós szemmel néznénk a
gyógyszer származási helyét, gyártóját,
akkor a patika lehúzhatná a rolóját!
Köszönjük az ingyenes gondoskodást,
jöjjön mielőbb az a megmentő szuri!
Szalóki Miklós

Jászberény városa az országos adatokhoz hasonlóan sajnos orvoshiánnyal
küzd. Örvendetes hír, hogy dr. Földházi Krisztina doktornő a megfelelő engedélyek és egyéb dokumentumok megszerzését követően hamarosan átveheti
a hosszú ideje betöltetlen V. számú háziorvosi körzet ellátását.
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Zöldhulladék-szállítás Jászberényben
Tisztelt Lakosság! Társaságunk 2021.
év tavaszától folytatja a lakossági
zöldhulladékok begyűjtését a kibővített járatterv szerint.
A lehullott falevelek, ágak összegyűjtésekor és fűnyíráskor is már szükséges
odafigyelnünk a környezettudatosságra. A begyűjtésre kerülő fű, fa- és
bokornyesedékek, egyéb kerti zöldhulladékok, falevelek komposztálás
útján újra visszakerülnek a természeti
körforgásba. Komposztálás miatt fontos odafigyelnünk, hogy mi is kerül a
gyűjtőzsákba.

A zöldhulladékokat a lakosok biológiailag lebomló, kizárólag átlátszó
120 literes gyűjtőzsákban, illetve az
ágakat, metszési nyesedékeket, max.
1 m hosszúságra vágva, kizárólag kötegelve (madzaggal, nem dróttal) helyezhetik ki összesen 5 db-ot, aminek
átmérője nem lehet nagyobb, mint a
gyűjtőzsák mérete.
Amennyiben nem e tájékoztató
szerint helyezik ki zöldhulladékaikat
(egyéb színezett zsákok, kötegelés nélkül kihelyezett gallyak), úgy a szolgáltató megtagadja annak elszállítását. Ha
munkatársaink a zöldhulladékos zsák-

ban háztartási hulladékot vagy egyéb
nem odavaló anyagokat (veszélyes hulladék, építési –bontási törmelék, állati
tetem, trágya, tűzveszélyes hulladék)
találnak, a zsákot nem szállítják el.
Kérjük, hogy a szállítás napján reggel 7 órára helyezzék ki ingatlanuk elé
zöldhulladékaikat.
Jászberény Szelei úti Hulladékudvarunkban nyitvatartási időben a zöldhulladékaikat félévente 1 m3 mennyiségig térítésmentesen leadhatják.
Amennyiben a zöldhulladék-szállítás részleteivel kapcsolatosan bármilyen további kérdése merülne fel,

kérem, munkaidőben érdeklődjön
személyesen a telephelyünkön, vagy a
06-57-411-933 telefonszámon.
A járatok az alábbi utcajegyzék és
időpontok alapján közlekednek. Az információk megtalálhatók a Jászberényi
V.V. Nonprofit Zrt. honlapján.
Tegyünk együtt a környezetért,
a tisztább Jászberényért!

Jászberény – Zöldhulladék szállítás ütemterve 2021.
Járat/Hónap

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

1.program

16., 30.

13., 27.

11., 25.

08., 22.

06., 20.

03., 17., 31.

14., 28.

12., 26.

09., 23.

07.

2.program

17., 31.

14., 28.

12., 26.

09., 23.

07., 21.

04., 18.

01,15,29,

13., 27.

10., 24.

08.

3.program

18.

01., 15., 29.

13., 27.

10., 24.

08., 22.

05., 19.

02., 16., 30.

14., 28.

11., 25.

09.

4.program

19.

02., 16., 30.

14., 28.

11., 25.

09., 23.

06., 21.

03., 17.

01., 15., 29.

12., 26.

10.

5.program

23.

06., 20.

04., 18.

01., 15., 29.

13., 27.

10., 24.

07., 21.

05., 19.

02., 16., 30.

14.

6.program

24.

07., 21.

05., 19.

02., 16., 30.

14., 28.

11., 25.

08., 22.

06., 20.

03., 17.

01., 15.

7.program

11., 25.

08., 22.

06., 20.

03., 17.

01., 15., 29.

12., 26.

09., 23.

07., 21.

04., 18.

02., 16.

8.program

12., 26.

09., 23.

07., 21.

04., 18.

02,16,30,

13., 27.

10., 24.

08., 22.

05., 19.

03., 17.

1. program:
Alkotás u; Árendás u; Bálvány u;
Benczúr Gy. u; Csákány u, Csana u,
Cserkész u, Csiga u, Csokonai V.M. u,
Csoma u, Dinamit tér, Dózsa Gy. út,
Ebhát u,Eperfa u, Fodor F. u, Gorkij
u(Som u.,), Gyepü u, Hajdú u, Horgász u, Jákóhalmi út, Jász u, Jászkapitány u, Katona u, Kazal u, Kert u,
Kisberényi tér, Korányi F. u, Kórház
u, Kosárfonó u, Kovács u, Kötélverő u,
Külső Pelyhespart u, Kürt u, Madách
I. u, Magyar u, Mátyás u, Móra F. u,
Nemes u, Nyár u, Nyárfa u, Nyerges
u, Páfrány u, Petrence u, Pesthy F. u,
Pintér M. u, Régi vágóhíd u, Réz Kálmán u, Rezeda u, Sikló u, Szárazmalom u, Szellő u, Szent Imre h. út, Szűcs
u, Técső u. Tél u, Tímár u, Tüzér u,
Tűzoltó u, Vásárhelyi I. u, Vásártér u,
Vincellér u.
2. program:
Apponyi tér, Arany János u, Árpád
u, Attila u, Bárány u, Béke u, Békés u,
Bérkocsis u, Bimbó u, Bogár köz, Bolyai J. u, Czigány J. u, Csillag u, Csók
u, Csónak u, Darázs u, Eötvös u, Fazekas u, Festő u, Gát u, Görbe u, Halász u, Harang u, Hatrózsa u, Határ u,
Honvéd u, Huszár u, Ibolya u, Iskola u,
Jásztelki út, Kalap u, Kalinka u, Kántor
u, Káposztáskert u, Károly u, Kaszás u,
Kender u, Király u, Koszorú u, Kökény
u, Liliom u, Liszt F. u, Margit u, Mária
u, Molnár u, Móricz Zs. u, Mozsár u,
Munkácsy M. u, Pelyhespart u, Potyka u, Puska u, Puskin sétány, Rácz u,
Réhely u, Rét u, Rozmaring u, Rózsa
u, Sárkány u, Sarló u, Sarok u, Sas u,

Hulladékszállítási
tájékoztató

Seregély u, Síp u, Szabadság tér, Szabadság u, Szabó u, Széchenyi u, Szegfű
u, Szent István krt, Szentkúti tér, Szilfa
u, Toldi M. u. Tóth u, Varga u, Vasvári
P. u. Zagyvapart sétány.
3. program :
Ady E. út, Agancs u, Árvácska u,
Bagoly u, Bajnok u, Bartók B. u, Bedekovich L. u, Bercsényi út, Blénessy J. u,
Borsóhalmi út, Csalogány u, dárdás u,
Fáy A. u, Fehértói u, Galamb u, Gergely u, Gólya u, Gyökér u, Halmay J.
u, József A. u,Kálmán u, Kazincy F. u,
Kengyel u, Kertváros u, Kinizsi u, Kiss
E. u, Könyök u, Megyeház u, Méhész
u, Mészáros L. u, Munkás u, Nagytemplom u, Napsugár u, Négyház u,
Október 23. u, Ősz u, Pacsirta u, Perec
u, Petőfi S. u, Rácz A. u, Réz u, Sándor u, Sármány u, Sipos O. u, Sólyom
u, Szabadságharcos u, Székely M. u.
Szélmalom u, Szent Pál u, Táncsics M.
u, Telep u, Tóth J. u, Tölgyfa u, Vas u,
Verseny u, Vértes u, Zirzen J. u, Zoltán
u, Zöldár u.
4. program:
Ábránd u, Áldomás u, Ártér u, Árva
u, Bakki J. u, Batthyány u, Bognár u,
Csatorna u, Csík T. u, Dr. Wittmann
T. u, Fenyő u, Gallér u, Gárdonyi G. u.
Gyárfás u, Hársfa u, Irányi D. u, Kádár
u, Kakukk u, Kodály Z. u, Kölcsey F.
u, Kőrösi Cs. S. u, Lepke u, Lomb u,
Lövész u, Mátra u, Messzelátó u, Mező
u, Mikszáth K. u, Pannónia u, Platán
u, Sírkert u, Szarka u, Szép u, Szivárvány u, Tavasz u, Vadász u, Vereckei u,
Virág u, Zerge u.

5. program:
Akácfa u, Áldás u, Banner J. u,
Báthory u, Beleznay A. u, Benepuszta
u, Boldogszállás u, Bulcsú u, Csonka
u, Csörsz u, Daru u, Dob u, Érhát u,
Forgács u, Fortélyos u, Frankel Leo u,
Garat u, Gyöngyösi út, Hableány u,
Harcos u, Hattyú u, Kapás u, Kárpát
u, Klapka Gy. u, Komáromi J. u, Kun
u, Lajosmizse u, Nádverő u, Négyszállás u, Olvasókör u, Páva u, Redemptio
u, Szérűskert u, Szigony u, Szobor u,
Térítő u, Tigris u, Trombita u, Túzok
u, Tündér u.
6. program:
Alsócsincsapart u, Aprítógégyár
u, Átjáró u, Berze N. J. u, Boróka u,
Botond u, Buzogány u, Cimbalom u,
Csengő u, Csóka u, Csokor u, Dembinszky u, Derkovits Gy. u, Dr. Varga
L. u, Egér u, Eke u, Elefánti u, Felcsőcsincsapart u, Felsőmuszály, Fiastyúk
u, Gerevich A. u, Göncöl u, Gyanta u,
Gyöngyvirág u, Hatvani u, Hentes u,
Herkules u, Hétvezér u, Hunyadi J. u,
Ilona u, Jászkürt u, Jedám u, Jókai M.
u, Karabély u, Kerékgyártó u, Kertész
u, Költő u, Lagzi u, Líceum u, Liget
u, Mályva u, Mártírok útja, Móczár
M. u, Nádor u, Nagyér u, Nap u, Nefelejcs u, Öntő u, Pákász u, Palánka
u, Pethes I. u, Pipa u, Riszner sétány,
Sánc u, Serház u, Sómérő u, Sportpálya u, Szekér u, Szent F. u, Szilvás
dűlő, Szőlő u, Szúnyogos u, Tarnai
A. u, Téglagyár u, Tejút u, Toborzó
u, Üstökös u, Varjú u, Varró u, Víz u,
Vízöntő u, Zagyvart u, Zagyvaparti
tanyák, Zenész u.

gyógymasszázs, gyógytorna,
iszapkezelés és tangentor
(vízalatti vízsugármasszázs).

2021. március 13. (szombat):
Jászberény hétfői program szerinti szállítás

A kezelésekre csak orvosi beutaló ellenében tudunk időpontot adni H–P: 8:00–
16:30. Elérhetőség: 5100 Jászberény, Hatvani út 5., Tel.: 06-30/942-1043.

2021. március 15. (hétfő)
A szállítás szünetel.

Kérjük, a tájékoztatónk szerinti napokon
a kukák kihelyezését reggel 6.30 -ig.

PORTELEK: Fenyves u, Fő u, Her
boly I. u, Homok u, Március 15. u,
Nyúl u, Vaskapu u, Vasút u.
8. program:
Álmos u, Árok u, Balaton u, Bokor
u, Cserepes u, Damjanich u, Deák F.
u, Diófa u, Faiskola u, Fátyol u, Fillér
u, Futó u, Füst u, Gyalu u, Gyöngy u,
Gyöngytyúk u, Horváth P. u, Jászváros
u, Juhász u, Kápolna u, Kéve u, Kígyó
u, Körte u, Kötő u, Medve u, Méntelep
u, Nyíl u, Repce u, Sarkantyú u, Sáros-ér u, Sátor u, Suba u, Szél u, Szelei
út, Tamás u, Temető u, Tompa M. u,
Tört u, Zrínyi M. u.

Friss híreinket megtalálja
Facebook oldalunkon:

facebook.com/berenycafe

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet
(a továbbiakban: OTSZ) 225. §- a
értelmében: „Ha jogszabály másként
nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a
külterületen lévő zártkerti ingatlanok
használata során keletkezett hulladék
szabadtéri égetése tilos.”
(Az OTSZ. 226. §-ában megfogalmazott irányított égetés nem keverendő össze az avar és kerti hulladékok
égetésével, melyről a következőkben
még szó lesz.)
Az irányított égetés jellemzően
tarlóégetést jelent, melynek tényét legalább 5 nappal korábban a Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz írásban be kell
jelenteni, illetve további feltétlekhez
kötött az ezirányú tevékenység végzése.
A fenti jogszabályi rendelkezések
megszegőivel szemben az elsőfokú tűzvédelmi hatóság a tűzvédelmi hatósági
feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel
foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.)
Korm. rendelet alapján 10.000,- forinttól 3.000.000,- forint összegű tűzvédelmi bírságot szabhat ki.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.
törvény (a továbbiakban Törvény)
módosult a tekintetben, miszerint
az idei évtől országszerte tilos az avarégetés és a kerti hulladék égetése. A
módosítás célja a levegő minőségének javítása, a lakosság egészségének
védelme, a levegő nem megfelelő
minősége miatt ugyanis uniós kötelezettségi eljárás van folyamatban Magyarország ellen.
Megjelent egy kormányrendelet,
amely a veszélyhelyzetre tekintettel átmenetileg felülírja az általános tilalmat,
és a veszélyhelyzet megszűnéséig továbbra is a települési önkormányzatok
hatáskörében hagyja a kerti hulladék
égetésének szabályozását.
Jászberényben jelenleg ilyen szabályozás nincs, tehát a fentiek szerint
avart, kerti hulladékot égetni tilos!
(Nem minősül azonban tűzgyújtásnak a gáz égőfej és a zárt tűzterű sütő-,
főző-, melegítő eszköz alkalmazása, ha
az megfelelő szikrafogóval van ellátva.)
Felhívjuk továbbá a figyelmet arra,
hogy a háztartási hulladékok jelentős hányada, kb. 30%-a olyan szerves
anyag, amely különösebb nehézség
nélkül komposztálható.
Továbbá a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt.
2021. év tavaszától folytatja a lakossági
zöldhulladékok begyűjtését kibővített
járatterv szerint, illetve a Jászberény
Szelei úti Hulladékudvarunkban –
nyitvatartási időben - a zöldhulladékok
félévente 1m3 mennyiségig térítésmentesen leadhatók.

Kárpitos munkák, egyedi
kárpitos bútorok gyártása
nagy szövetválasztékkal,
szállítással.

A Jászberényi Termálfürdőben folytatódnak
a reumatológus vagy ortopéd szakorvos
által kiírt kezelések, úgymint

A Jászberényi Vagyonkezelő ésVárosüzemeltető Nonprofit Zrt. tájékoztatja Jászberény város lakosságát és a vállalkozásokat, hogy a március 15-i ünnep miatt a
kommunális hulladékszállítást az alábbiak szerint végzi:

A hétfői jászberényi társasházi program
pótlása: 2021. március 16. (kedd).

7. program:
Bajcsy Zs. u, Béla u, Bem József u,
Berényi u, Csángó u, Delta u, Déryné
u, Dohány u, Fácán u, Fecske u, Fék
u, Fekete u, Felsőmező u, Fémnyomó
u, Fuvaros u, Fülemüle u, Fürdő u,
Fűzfa u, Gém u, Gerle u, Gorjanc I.
sétány, Hajnal u, Hegedűs u, Hold u,
Holló A. u, Ifjúság u, Ipar u, Ipartelep
út, Jászai M. u, Jubileum u, Kálvin
János u, Kard u, Kátai u, Korcsolya
u, Kossuth Lajos út, Kőkép u, Lant
u, László Károly u, Lehel u, Lehel
Vezér tér, Mozdony u, Nagykátai út,
Ostoros u, Pajtás u, Palotai J. u, Patkó u, Pesti u, Pipacs u, Rákóczi út,
Rigó u, Róka u, Szarvas u, Széchenyi
tér, Szent László u, Szentháromság
tér, Szerecsen u, Szív u, Szövetkezet
út, Thököly út, Traktor u, Tulipán u,
Uszoda u, Váltó u, Vaspálya u, Vécsey
E. u, Villany u, Viola u, Vízimalom u,
Vörösmarty u.

Tűzgyújtási
tilalom 2021

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Földművelésügyi
Minisztérium és a helyi önkormányzat szervezésében.

Ingyenes
ajánlatkészítés.

március 13. (szombat) 8:30-tól
Klapka György SZKI tornaudvara

KALMÁR VIKTOR

Fajták: mucsu, golden, starking,
jonagold, jonatán, idared

Jászapáti, Kossuth Lajos út 22.
Telefon: 06-30/647-0607,
e-mail: kalmarkarpit@gmail.com

(Hatvani út 2.)

További információért kérem,
forduljon a helyi önkormányzathoz!

kárpitos

www.kalmarkarpit.hu
/ Kalmárkárpit

Világunk

2021. március 11.

Az állatok védelmében
Az állatvédelem mindannyiunk közös ügye, amelyben csak együttműködéssel érhetünk el eredményt – jelentette ki a Nemzeti Állatvédelmi
Program megújításáért és végrehajtásáért felelős miniszteri biztos február 25-én Szolnokon.
Ovádi Péter szerdai sajtótájékoztatóján
elmondta: azért kezdett országjárásba,
hogy találkozzon és egyeztessen a helyi
civil szervezetekkel, hatóságokkal az állatvédelem ügyében, és azért indítottak február 5-én az online konzultációt is, mert
mindenkivel szeretnének egyeztetni.

A miniszter biztos közölte: állatvédelmi tudásközpontot terveznek létrehozni az állatorvosi egyetem vezetésével. Itt fogják összpontosítani a rendőri,
hatósági, civil tudást, de az orvosokat,
pedagógusokat is bevonják. Elmondta
azt is: egyetértés körvonalazódik az ivartalanítás témájába, ebben a kérdésben
külön programot fognak indítani.
Úgy kell újragondolni állatvédelmi
rendszert, hogy az jó legyen az állatoknak, az állattartóknak és az állatvédő
közösségeknek is – hangoztatta a térség
országgyűlési képviselője. Dr Kállai
Mária szerint az állatok szeretete össze-

www.jku.hu

Üzemel a piac

Marad a székelykapu
Az önkormányzat tavaly év végén
kétszáznegyvenmillió forintot nyert
TOP-os pályázaton a Jászberényi Állat- és Növénykert fejlesztésére.

A piacot üzemeltető J.V.V. Nonprofit
Zrt. tájékoztatja a lakosságot, ahogy a
Magyar Közlönyben megjelent, a kijárási tilalmon kívüli időben a rendelet
meghatározásában foglaltak szerinti
időben és feltételekkel a Jászberényi
Piacon továbbra is megengedett az ott
tartózkodás és vásárlás. A területen a
jogszabályok által meghatározott üzleteknek be kellett zárniuk a szigorított
vészhelyzet idejére.
A hulladékszállítással kapcsolatos
személyes ügyintézés a vészhelyzet alatt
szünetel, telefonon továbbra is elérik a
társaságot. A hulladékudvar a szigorítások idején zárva tart.

Takarítás az
utak mentén
Március elsején városunkban 46 fő
részvételével elkezdődött az idei közKiemelte: a kérdőívet már több
köt közösségeket és generációkat, ezért
munkaprogram. A közmunkások a
mint 220 ezren kitöltötték, ez is mutat- arra buzdított, hogy éljünk az online
program első hetében az utak mentén
ja, hogy széleskörű együttműködés van
állatvédelmi konzultáció lehetőségével.
az állatvédelem tekintetében. Az online
Szép és eredményes egyeztetést tar- szétszórt hulladékot gyűjtötték össze.
felmérés tizenhárom kérdésből áll, két tottunk; az állatvédelemben érdekelt hak.m.
csoportra osztva. Egyfelől a felelős állat- tóságok, az önkormányzat, civil szervezetartásra kérdez rá, másfelől a jogszabályi
tek egyetértettek az állatok védelmének
környezet változtatására. Ez tizenhárom
erősítése ügyében – mondta a megyei Első körben a városközpontból indulva a 32-es út mellett gyűjtöttek az
olyan kérdés, ami ma foglalkoztatja az
kormánymegbízott. Dr. Berkó Attila
állatvédelmet – fejtette ki.
szerint sokkal többen vannak a felelős Adu csomópontig, illetve a 31-es úton
a vasúti átjáróig. Majd a Gyöngyösi
A miniszteri biztos elmondta: az ed- állattartók, mint azok, akik nem tartják
digi válaszok alapján egyetértés van az
be az állattartás szabályait. Ezután gyor- út megtisztításával folytatták, illetve
ebrendészeti telepek felülvizsgálata kap- sabban kell reagálnunk a helytelen állat- a további napokon az Attila, a Bercsényi, a Rákóczi út kerül sorra. A mezőcsán, és a kormányzat is szeretne műkö- tartásra, állatkínzásra, és erősíteni kell az
gazdasági közmunkaprogram szereplői
dési és felújítási támogatásokat biztosí- együttműködést a civil szervezetekkel
a Neszűr dűlőútjain és a Nagykátai út
tani ezeknek a telepeknek. Hozzátette: – szólt a jövőbeli feladatokról.
kerékpárútja mentén szedték a szemetet
Jász-Nagykun-Szolnok megyében is jeÖnkormányzati szinten úgy kell
len van az illegális szaporítás, ami ellen
kapcsolódni az állatvédelmi program- – tájékoztatott Bobák Zsolt, a városüzemeltetési bizottság elnöke.
minden eszközzel fel kell lépni, a sza- hoz, hogy a település saját elképzelései is
Sajnos a kül- és belterületi útjaink
bálytalan telepeket fel kell számolni.
megjelenjenek – hangsúlyozta Szolnok
mellett rengeteg szemetet eldobálnak az
Ovádi Péter hangsúlyozta: Magyar- polgármestere. Szalay Ferenc szerint az
emberek. Minden nap kisteherautónyi
ország büszke lehet az állatvédelem te- állattartás fontos a családok életében, de
hulladékot zsákoltak be a munkások. A
rületén a civil szervezetek munkájára. csak felelősen szabad otthon kisállatot
Fontos, hogy a civilek munkáját ne csak tartani. Aki felelősen tart kisállatot, ab- hulladékudvarban ingyen elhelyezhetők
adófelajánlással és lakossági felajánlá- ban megvan az a gondoskodási készség, a feleslegessé vált holmik. Kérjük oda
sokkal, hanem állami hozzájárulással is
amire nagy szükség van a világban – fo- vigyék a hulladékot, városi séta során
pedig használják a kihelyezett hulladéksegítsük. Azon leszünk, hogy olyan pá- galmazott.
gyűjtő kosarakat! Vigyázzunk környezelyázatokat írhassunk ki, amelyen ők is
JNSZMKH
tünkre, városunk tisztaságára!
részt vehetnek – mondta.
Kormánymegbízotti Kabinet

Március 4-én a tervező iroda, az állatkert és az önkormányzat szakembereivel a Jászberényi Állat- és Növénykert
fejlesztésének lehetőségeiről egyeztetett
Budai Lóránt polgármester. A közművek felújítása mellett szót ejtettek az
útburkolat javításáról, a bejárat és a
kerítés átalakításáról. A polgármester

kérte a megjelent szakembereket, hogy
a hetvenes években épült hátsó bejárat
székely kapujának megmentésére kiemelt figyelmet fordítsanak.
A támogatásból működési és turisztikai fejlesztést valósítanak meg.
Javítják a belső közlekedőutakat, a villamos- és vízvezeték-hálózatot, a hűtőkamrákat. Új kifutók és látványmedencék is készülnek a beruházás keretében.
A tervek szerint a kivitelezés idén
nyáron kezdődik, a munkálatok 2022
tavaszán fejeződnek be.

Tavaszi lemosó permetezés
A gyümölcsfák metszését követően a
házi kertekben célszerű még a rügypattanás előtt elvégezni a téli lemosó permetezést. Erre a célra többféle hatóanyagú
készítmény kapható a kereskedelemben.
Abban az esetben, ha pajzstetű fertőzöttek a fák, kozmetikai vazelinolajos
permetezőszer ajánlott. A körte levél
bolha ellen csak egérfüles állapotban kell
permetezni. Számos gombás és baktériumos károsító ellen már a réz és kénhatóanyagú napraforgó olajos növényvédő
szert lehet használni, így például málna,
ribiszke és köszmétére is. A növényvédő
szert engedély okiratnak megfelelően és
a gyártó ajánlása szerint lehet alkalmazni.
Az előírt védőfelszelés viselése kötelező.
Jó tudni, permetezőszerekre előírt általános szabályok betartását. Így tilos nem
kívánt helyre juttatni növényvédő szert.
Ez gyakorta jelent vitát a szomszéddal,
különösen szeles időben. A permetlé
forró napsütésben is okozhat a saját növényeken is perzselést. Ez a növényvédő
szerek csomagolóburkolatán fel is van
tüntetve. A várakozási idők betartása kötelező a mérgezés elkerülése végett. A növényvédelmi hatóság végez vegyszermaradék vizsgálatot a piaci ellenőrzésekkor
kérik a permetezési napló vezetését is.
Ez gyakorta okoz problémát különösen

a budapesti nagybani piacon, ott súlyos
büntetéseket szoktak kiszabni. Nagyon
helyesen a jászberényi kórház például a
gyümölcs adományokat csak permetezési napló bemutatása mellett fogadta el és
annak fénymásolatát is elvégezte. Előírás
az is, hogy a permetezett területet felirattal kell ellátni minden oldalon jól láthatóan. Ez tolvajok esetében lehet fontos.
Növényvédő szereket tárolni csak elzártan lehet és tilos élelmiszer vagy állati takarmányokkal egy helyiségben. Gyakori
a házikerti tulajdonosok esetében is a
lejárt szavatosságú pemetézőszerek felhasználása. Általánosságban elfogadható,
hogy a por alapúak, ha azok csomósan
összeálltak vagy a folyékonyak, amen�nyiben a hatóanyag különválik, gyűjtőhelyen meg kell semmisíteni, a betiltott
növényvédő szer maradékokhoz hasonlóan. Ezekkel kapcsolatos naprakész
előírások végett ajánlatos a növényvédő
hatóság illetékeséhez fordulni tanácsért.
Ilyen van a városban is. A Kossuth Rádióban minden reggel 5:30-tól hallható
Bozsik gazda rovata, aki szívesen válaszol
a hallgatók kertészeti és növényvédelmi
kérdéseikre is.
A tervezett metszési bemutató a koronavírus járvány miatt elmarad!
Szegedi Szilveszter kertészmérnök

Termelői méz
● propolisz
● méhpempő

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

AUTOMATA
ÖNTÖZŐRENDSZEREK
Tervezés, kivitelezés,
kertépítés

3 kg felett Ingyenes kiszállítás
Jászberény területén!

A hét minden napján lakásunkon
is várjuk vásárlóinkat!

Tel.: +36-30/3496-096
www.villtrend.hu

Ön mikor járt utoljára hallásvizsgálaton?

Ingyenes hallásvizsgálat márciusban
2021. március 1-31. között
Megér 15 percet hallása egészsége?
Az elhanyagolt hallásveszteség kutatások szerint a depresszió, az Alzheimer-kór és a
demencia előfordulásában is szerepet játszik. Mentális és ﬁzikai egészségünk megőrzése
érdekében fontos, hogy a hallásunk rendszeres vizsgálata is rutinná váljon.
Március 3. világszerte a Hallás Világnapja. A Hallás Világnapja alkalmából a
Geers Halláscentrumok – kapcsolódva az Egészségügyi Világszervezet céljaihoz segítséget nyújtanak a megelőzésben és a hallásveszteség felismerésében.
A résztvevők száma a márciusi országos szűrőprogam vizsgálataira korlátozott.
A szűrések előre kiadott időpont alapján történnek.
Időpontra regisztráció a következő ingyenes telefonszámon:

06 80 182 182

Mire számíthat?
 Fájdalommentes, ingyenes vizsgálat, szaktanácsadás
 Biztonságos, higiénikus környezet, minden ügyfél után fertőtlenítés
 Nincs sorban állás, egyszerre egy ügyféllel foglalkozunk
 Azonnali eredmény

A hallásvizsgálatot végző halláscentrum címe és elérhetősége:

www.geers.hu
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5100 Jászberény, Lehel vezér tér 15.
(Bíróság mellett, volt börtönudvar)
Az üzlet közvetlen telefonszáma:

06 57 400 504

6. oldal

Civilek
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Már nem segít In memoriam Bakki Árpád
Egy év után véget ér a „Segítő kezek”
közfoglalkoztatási program, melynek oka a létszámhiány és az alacsony bérezés.

Az Egri Főegyházmegye rendelkezése értelmében a hatósági előírásokhoz
igazodva a templomokat nem zárják be, de nyilvános szentmisét március
8-ól nem mondanak. A felvett miseszándékokat a megjelölt időpontban zárt
templomban celebrálják. A hívek, családtagok otthoni imádsággal kapcsolódhatnak a liturgiához. A Főplébánia irodai szolgálata továbbra is működik
minden nap 8 órától 12:30-ig.

A Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény dolgozói hétköznapokon meleg
ételt osztanak a jászberényi hajléktalanok számára a Faiskola utcai melegedőben. Rendszeresen mintegy 10-15 rászoruló veszi igénybe a szolgáltatást,
amely az Arany Kanál étterem, jószándékú civilek és cégek támogatásából
tudja segíteni a hátrányos helyzetűeket étel adománnyal.

85 éves az autonómia apostola
Komlóssy József évek óta nemzetközi szervezetekben dolgozik a határon
túli magyarok és általában a kisebbségek jogaiért. Munkássága talán
ezzel a mondattal fejezhető ki leginkább: „Azok helyett szólok, akik
nem szólhatnak”. Március 9-én ünnepelte 85. születésnapját.
Egész életét a nemzeti kisebbségek – különösen pedig az erdélyi kisebbség – sorsának szenteli, nem véletlenül hívják „az
autonómia apostolának”. Célja ma is az
egyetemes magyarság érdekeinek szolgálata. Komlóssy József 1989-ben vált
igazán híressé, amikor közreműködött
abban, hogy az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága elmarasztalja Romániát a falurombolás miatt. Meghívták az Európai
Népek Föderális Uniójának elnökségébe.
Az Európa Tanács (ET) magyar delegációjának szakértőjeként ötletgazdája volt
számos Európa Tanács (ET) jelentésnek,
közte a moldvai csángókról szólónak.
Közbenjárására Kis- és Nagyszelmenc
között megnyílt a határ és „eggyé lett a
megfelezett székelykapu”. A határnyitás
nemcsak azzal a praktikus előnnyel járt,
hogy nem kellett a 200 méterre egymástól lakóknak 160 kilométert utazni egy
testvéri találkozó okán, de elősegítette
a határ menti régiók kisebbségbe sorolt
tagjainak együttműködését, a vasfüggönyök felszámolását.
Dr. Gedei József alpolgármester
személyes emlékeit és gondolatait olvashatjuk az alábbiakban:

Komlóssy Józseffel 2003-ban ismerkedtem meg, amikor 2003 – 2010
között képviseltem Magyarországot az
ET-ben. Ahogyan a Tanács más magyar tagját, Komlóssy József engem is
’keblére ölelt’ és önzetlen támogatásával
lettem képes arra, hogy kezdeményezzem a ’vajdasági-attrocitások’ miatt az
ET fellépését vagy a ’külhoni állampolgárság’ intézményének létrehozását,
a haráron-túli magyarok autonómia
ügyének támogatását.
A jászokat nagyra tartja! Egyenrangúnak a székelyekkel, akik hasonlóan
hozzánk képesek voltak közösségi jogaikért is kiállni. Mária Terézia 1745.
május 6-án kelt, a jászkun megváltást
engedélyező oklevelét az Andreanummal – a II. András király által 1224-ben,
a Szászváros és Barót közötti területen
lakó erdélyi szászoknak adott kiváltságlevél – egy sorba illőnek tartotta.
Talán ez is oka volt annak, hogy első
szóra „hadba állt” és vezetője lett 2007ben, Göncz Kinga külügyminiszter és
Németh Zsolt külügyi-bizottsági elnök
védnökségével elindított Magyar-magyar konferenciáknak Jászberényben.
Nemzetközi kapcsolataival segítette
Jászberény testvérvárosi diplomáciáját.
Komlóssy József születésnapja kiváló alkalom arra, hogy elismerjük és
megköszönjük a Magyarországért és
Jászberényért végzett munkáját és elmerengjünk azon: mit tehetünk mi
magunk a saját közösségünk jogainak
megtartásáért?

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

A kezdeti hét főből, végül mindössze
kettő látta el az idősek látogatásával
kapcsolatos feladatokat, a program további folytatására pedig mindössze egy
ember jelentkezett. Ilyen létszámmal
nem nyújtható segítség az idősek részére. A másik sarkaltos pont a bérezés,
ami a márciusi emelés után sem éri el a
60 ezer forintot.
A „Segítő kezek” program keretében az idősek bevásárlásban, gyógyszereik kiváltásában, takarításban igényelhettek segítséget, de voltak olyanok is,
akik az egyedüllét miatt „csak” beszélgetni szerettek volna a szolgálat munkatársaival.
A programban 31 rászoruló vett
részt, akik közül hatan a Szent Ferenc
Egyesített Szociális Intézmény keretein belül működő szolgáltatásokon
keresztül jelenleg is kapnak segítséget.
A program megszűnésével így 25 idős
ember segítségnyújtását szükséges megoldani.
Első körben, levélben kaptak tájékoztatást a programban résztvevők,
hogy amennyiben továbbra is igénylik a segítséget, keressék fel szociális
intézményünket. Ezzel párhuzamosan
a szakemberek telefonon is felveszik
az idősekkel a kapcsolatot. Jelenleg az
igények felmérése – és szükség esetén
önkéntesek toborzása – zajlik. Akinek
segítségre van szüksége vagy éppen segíteni szeretne, jelezze azt az 57/411-504
telefonszámon. Amennyiben lesznek
jelentkezők, mielőbb újraindítják a
programot ígérte Budai Lóránt polgármester.

Életének 84. évében elhunyt Bakki
Árpád nyugdíjas pedagógus, a Liska
József Katolikus Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium
matematika-fizika szakos tanára.
1963-től 1998-ig, nyugdíjba vonulásáig
dolgozott az iskoloában. Jelentős szerepe volt a fizika-kémia tagozatos képzés
1966-os beindításában. Hozzá és fizikaszakos kollégáihoz fűződik az erősáramú
szakképzés elméleti alapját adó tantárgy,
az elektrotechnika tanításának kidolgozása. Az itt tanító egykori és jelenlegi
műszakis kollégák nagy része nála tanulta
a tantárgyat. A fizika tanításában szerzett
ismereteit a villamos alapmérések tematikájának megalkotásában is hasznosította.
A nyolcvanas évek középen vezetésével az iskola, a diákjaink és tanáraink
által gyártott fizikai kísérleti eszközzel, az ún. légpárnás asztallal látta el a
megye középiskoláit. Ez egy mozgások
vizsgálatára alkalmas eszköz volt, melyhez a debreceni egyetem szakemberi
készítettek elektronikát, ami számítógépre vitte fel az adatokat.

Az 1975-től 1981-ig az iskolában
működő tájékozódási futó szakosztály
vezetője, edzője, szervezője volt. Számos megyei, regionális és országos versenyen szerepeltek sikerrel tanítványai.
A legnagyobb eredménynek nem az érmeket, hanem a jellemformálást, a természet megismerését és megszeretését,
a nehézségek felett aratott győzelmet
tartotta.
Isten vele tanár úr!
(Forrás: az intézmény közösségi oldala)

Családi legendárium

Receptek az
Eperfa utcából
A „Helyet!” Alapítvány által fenntartott
Eperfa utcai Támogatott lakhatási otthonban autista, enyhén és középsúlyosan értelmi fogyatékosok, Dawn-szindrómás fiatalok élnek. Felügyelet mellett
tanulják az önálló életet. Elvégzik maguk körül az alapvető háztartási munkákat, többek között szívesen sütnek,
főznek. Receptjeik és elkészített ételfotóik már a márciusi Blikk Extra Receptek különszámában is megjelentek.

Büszkék vagyunk rájuk! Köszönet
valamennyi munkatársnak is, akik a
fiatalokat fejlesztik, és odaadó törődéssel vezetik őket az önállóság útja felé! –
mondta lapunknak Utasi Hajnalka, az
alapítvány segítő munkatársa.
Jászberényi partnerünkhöz
keresünk 3 műszakos

munkarendbe

CNC operátorokat
– betanított
gépkezelőket.
Saját gépjármű előny!
Érdeklődni lehet: 06-70/370-1028
opre.rita@humaniahrsgroup.hu
hétfőtől péntekig 8–16 óra között.

A Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai
Társaság az Élettér-kép témakörben
harmadik évben hirdeti meg gyermekrajz és fotópályázatát, amelynek
2021-ben a családi legendárium a
témája.
Az óvodás gyermekeknek, általános és
középiskolás fiataloknak szóló pályázat
témaválasztása szabad, de mindenféleképpen kapcsolatban kell lennie a saját
környezetünkkel (élő vagy élettelen),
kulturális örökségünkkel, épített és tárgyi örökségünkkel – különös tekintettel
azokra a tárgyakra, amelyek a nagyanyáink konyhájában, nagyapáink műhelyében, nagyszüleink udvarán esetleg
a ládafiában és a padlás kincsei, vagy a
pince rejtélyei között találhatóak.
A pályázat kiírója: Bedekovich
Lőrinc Népfőiskolai Társaság (5126
Jászfényszaru Szent István út 1.)
A pályázat célja: A szűkebb környezetünk, lakóhelyünk és a Jászság
meglévő épített vagy tárgyi értékeinek
felkutatása, bemutatása, hogy népszerűsítse és elősegítse kulturális örökség,
az épített és tárgyi örökség megőrzését,
megóvását. Felhívja a figyelmet annak
társadalmi gazdasági jelentőségére – a
múltból ránk maradt emlékekkel dolgunk van, értéket képviselnek, egyben felelősséget is adnak. A pályá-

zaton résztvevő személyek: óvodás
gyermekek, általános és középiskolás
korú fiatalok a Jászság nevelési-oktatási
intézményeiből vagy elszármazottként
kötődnek a Jászsághoz. A pályázók
személyenként egy nevezési lap és nyilatkozat benyújtásával, 1-3 db rajzzal,
vagy 4 darab, saját maguk által készített digitális felvétellel nevezhetnek.
A részletes felhívás és nevezési lap
a népfőiskola honlapjáról elérhető:
www.bedekovich.hu.
A pályázaton való részvétel ingyenes, nevezési díj, regisztrációs díj nincs!
Az alkotásokat, a digitális fotókat a
nevezési lappal együtt 2021. március 4-től 2021. március 16-án éjfélig
várjuk az info@bedekovich.hu e-mail címre, illetve a Bedekovich Lőrinc
Népfőiskolai Társaság postai címére
– 5126 Jászfényszaru Szabadság út 20.
vagy személyesen is átadható telefonos
egyeztetést követően. Eredményhirdetésre és kiállításra várhatóan április
közepéig kerül sor – a pontos dátum
megjelölésében igazodunk a járványügyi előírásokhoz, a városi rendezvények időpontjához. Kérjük, kísérjék
figyelemmel a népfőiskola honlapját és
közösségi oldalait.
Kovács Béla
Bedekovich Lőrinc Népfőiskolai
Társaság

Értéktárban a Csángó
A Hungarikum Bizottság döntése értelmében „Magyar Értékmentő Műhelyként Működő Csángó Fesztivál” című
javaslat felvételt nyert a Magyar Értéktárba. A Csángó Fesztivál megkapta a
„Kiemelkedő Nemzeti Érték” emblémát.
A fesztivál szervezői mindenkinek kö-

szönik a közreműködést, akik az elmúlt
30 évben rendezői, szervezői, munkatársai voltak a Csángó Fesztiválnak.
Hálásak Papp Imrének és Péterbencze
Anikónak ez ügyben való segítségükért.
Reményüket fejezik ki, hogy sok szép
év áll még a fesztivál előtt.

Ajánló
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Helyén az emléktábla
A Jászok Egyesülete kettős évfordulót
ünnepel az idén: a jelenlegi szervezet
30 éve alakult újjá, elődje pedig 100
éve jött létre. Utóbbi elnöke volt a
kiváló tudós, dr. Czettler Jenő, akinek február 5-én helyezte vissza az
emléktábláját egykori lakóházának, a
hét évvel ezelőtti tűzvészben súlyosan
károsodott Andrássy u. 83-85. épületnek a falára a Jászok Egyesülete.
Bognár Mária
Czettler Jenő 1879-ben született
Jászárokszálláson. Középiskolai tanulmányait a „jász fővárosban”, Jászberényben végezte. Budapesten és Berlinben volt joghallgató, doktori címét
1901-ben szerezte. Volt minisztériumi
osztálytanácsos, és megválasztották a
Magyar Gazdaszövetség elnökének is.
Már 1920-ban nemzetgyűlési képviselő is volt, 1927-ben és 1931-ben a
jákóhalmi kerületet képviselte. 1934től műegyetemi tanár, az 1935-36-os
tanévben az intézmény rektora. Tagja
volt az MTA-nak is.
A kommunisták hatalomra kerülésével, mint gyanús elemet már 1950
őszétől megfigyelte az ÁVH, és még
az év decemberében letartóztatták és
a hírhedt Andrássy u. 60-ba hurcol-

ták. 1951-ben pedig, mint a koncepciós Grősz-per egyik vádlottját hosszú
börtönre ítélték. A végső, másodfokon
meghozott ítélet 12 évre és vagyonelkobzásra szólt. A váci rabkórházban
halt meg 1953-ban, és a 301-es parcellába temették. Egyike volt a rendszerváltáskor ott exhumáltaknak. Végső
nyughelye aztán a tápiósági temető lett.
Az emléktábláját hordó, 1883-ban
épült reprezentatív műemléki lakóépület a Kodály-köröndnél 2014-ben
másodjára égett le, először 1929-ben.
Eredetileg az Államvasutak nyugdíjintézetének bérpalotája volt. Az épület a
köröndöt közrefogó, egységes koncepció alapján megtervezett négy épület
egyikeként létesült. A legutóbbi tűzvészben teljes tetőzete és legfelső emelete megsemmisült és az egész épület
lakhatatlanná vált. A folyó műemléki
rekonstrukció a végéhez közeledik.

Elhalasztják a hadjáratot
A járvány miatt későbbi időpontra
halasztják a hagyományőrző XXXII.
Tavaszi Emlékhadjárat megrendezését –
adta hírül Fülöp Tibor Zoltán rendezvényigazgató.
A hagyományőrző rendezvény már
2020-ben is elmaradt a járvány miatt,
idén pedig a jelenlegi ismeretek szerint
két hónappal későbbre tervezik az eseményt a szervezők. A „Nagy hadviselés”
május 29-június 8 között lesz a Tiszafüred, Hort-Hatvan és Vác szakaszokon.
A Felvidéki Tavaszi Emlékhadjárat időpontját június 17-20 között tervezik.
„Budavár bevételére” június 26-án kerül
sor, a záró esemény pedig, a II. Huszár
és Katonai Hagyományőrző ünnep Pomázon lesz július 9-11 között.

www.jku.hu
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Online kultúra
A hatályos járványügyi rendelkezések
miatt a Jászkerület Nonprofit Kft. intézményei, közösségi terei továbbra is
zárva tartanak. A következő időszakban nyereményjátékaink ajándékainak
átadását is fel kell függesztenünk. Kérjük, a korlátozások várható enyhítését
követően, március 22. után keressetek
bennünket a nyeremények személyes
átvételének céljából. Megértéseteket,
türelmeteket kérjük!
Az online térben, közösségi oldalainkon, honlapjainkon, hírlevelünkben
továbbra is igyekszünk hasznos kulturális tartalmakat közvetíteni. Köszönjük, ha követitek oldalainkat:
www.jaszberenyiprogramok.hu
www.jaszkerulet.hu
Jó egészséget kívánunk!
Jászkerület Nonprofit Kft.

Nőnap
Női egyenjogúság emléknapján vagy
a természet újjáéledésének ünnepén
köszöntsük a lányokat, asszonyokat?
duka
A nemzetközi áramlatot immár jó néhány évtizede követve, mi magyarok is
inkább március 8-án köszöntjük a hölgyeket. Ekkor tartják ugyanis a Nemzetközi Nőnapot, ami azonban nem a
nők, hanem a női egyenjogúsági mozgalom emléknapja. Vagyis politikai ünnep, melyet az Egyesült Államokban
találtak ki a 19. század végén. Évenkénti megtartását az I. Kommunista Internacionálé rendelte el. A március 8-i
dátum arra a nőtüntetésre emlékeztet,
amely ezen a napon zajlott 1917-ben,
Oroszországban, és aminek hatására
II. Miklós cár lemondott és Kerenszkij került hatalomra. Magyarországi
ünneplését 1948-ban Rákosi Mátyás
rendelte el, és tette egyúttal kötelezővé,
ezt a harcias női egyenjogúsításról való
kommunista megemlékezést.
Évek óta egyre többen hirdetik,
hogy térjünk vissza régi hagyományunkhoz, és Gyümölcsoltó Boldogasszony napján köszöntsük a nőket.
A régi magyar néphagyomány szerint március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony napján köszöntötték a nőket. Ez a nap egyszerre a nők, az anyák
és a termékenység ünnepe volt.
Gyümölcsoltó Boldogasszony napja, egyik legrégibb egyházi ünnepünk.
Az ünnep tartalma, hogy Szűz Mária,
Jézus édesanyjává lett. Gyümölcsoltó
Boldogasszony napja, mely egyben a
tavasz kezdetének, a természet újjáéledésének, a termékenységnek, az életet
továbbörökítő anyáknak és nőknek
az ünnepe. Ezen a jeles napon kezdik
oltani a gyümölcsfákat, a hosszú sötét
téli napok után megkezdődnek a tavaszi munkák.
Ezek a történések valóban igazi
okot adnak arra, hogy a nőket, az anyákat, s az életet ünnepeljük, és felejtsük el végre a mesterségesen elrendelt
„nemzetközi nőnapot”.

Művészetéről képei vallanak

Nagyon hiányosak és szűkszavúak az
írások, szócikkek, melyek Sashegyi
Kálmán festőművész életéről fellelhetők, művészetéről is csak képei vallanak. Jászkiséren született 1886-ban,
ennek okán a jászsági festők között is
számon tartott alkotó. Középiskoláinak befejezése után a nagybányai művésztelepen folytatott tanulmányokat,
majd Hegedűs László tanítványa lett.
Főképp borongós, romantikus
hangulatú tájképeket és csendéleteket
festett impresszionista stílusban, képein tompa, lágy színek uralkodnak.
Témaválasztásai között megjelenik még
portré, életkép és enteriőr is.

lélőt.” Alkotói pályája olyan időszakra
esett, a századforduló és a XX. század
első évtizedeiben, mikor több stílusirányzat is jelen volt egymással párhuzamosan Európában és Magyarországon
is. Vonzódott az impresszionista irány
felé, nyilván nagybányai tartózkodása
is hatással volt rá. Akad olyan, aki úgy
véli, egyes ismert festményei közelebb
állnak a realisztikus, naturalisztikusabb
ábrázolási módhoz.
Több képzőművészeti témájú web
oldal Vitéz Sashegyiként jegyzi, – de
a vitézi cím kivételes kiváltság volt a
maga idejében és csak adományozás
révén lehetett hozzájutni, – egészen
bizonyos, hogy ilyet nem birtokolt.
Néhány festménye szignójában is megjelent a V betű, ami valójában a „Vodicai” jelzőt takarja, de arról, hogy ez miként kapcsolódik Sashegyi Kálmánhoz,
nem sikerült adatokat találni. Vodica,
– mely vizecskét jelent –, egyébként egy
Baja közelében található Mária kegyhely, mely a Bácska népének búcsújáró

Az 1911-12-es években rendezett
jubiláris kiállításon tűnt fel először a
Művészházban és a Nemzeti Szalonban,
később számtalan csoportos kiállításon
voltak láthatók alkotásai a Műcsarnokban is. Az akkori kritika azon festők
közé sorolta őt, aki „a tehetségesebbek
közül való, akinek a munkája alkalmas
arra, hogy megállítsa a figyelmes szem-

helye, ahol szerb és magyar szent források is találhatók. A V, mint Vodicai,
jelentésére bizonyíték lehet, hogy így
szerepel néhány korabeli kiállítás katalógusában.
Rőzsehordó című, vászonra olajjal
készült alkotása, festőien ragadja meg
és adja át a téli erdő hangulatába helyezett asszony alakját.

Márciusban, A hónap műtárgya jelenleg online sorozatában, Sashegyi
Kálmán Rőzsehordó című alkotását
választották a Szikra Galéria gyűjteményéből. Emlékezve ezzel a művész
születésének 135. évfordulójára.
Demeter Gábor

A Jászság a tv-ben
Szíves figyelmükbe ajánljuk 2021 március 12-én pénteken 17.05 kor a Duna
Televízió Ridikül című műsorát, melyben a jászokról is szó esik.
A szórakoztató-kulturális műsorban ezúttal Dióssy Klára műsorvezető beszélgető partnere lesz dr. Batári
Zsuzsanna néprajzkutató (Szentendrei
Szabadtéri Néprajzi Múzeum), Hortiné
dr. Bathó Edit néprajzkutató (Jász Múzeum igazgatója, Jászberény), dr. Petercsák
Tivadar néprajzkutató, ny. múzeumigazgató (Dobó István Vármúzeum,
Eger) és Török Lilla népdalénekes,
népzenész (Budapest). A beszélgetés témája a Velünk élő múlt.

Zajlik a Szabadtéri Színpad rekonstrukciója. A Szabadtéri Színpad mögött, a
Zagyva-parton kivágták a balesetveszélyes elöregedett fákat. A fákat pótolni
fogja az önkormányzat. A színpad új kerítése is hamarosan elkészül.

8. oldal

Sport / Ügyeletek

www.jku.hu

Tisztelt Olvasóink!

A Jászkürt Újság
következő lapszáma

március 25-én

jelenik meg.

Friss híreinket, cikkeinket a jku.hu
weboldalon és a Berénycafé
Facebook oldalunkon továbbra
is megtalálják!

03. 11.

csütörtök

9°C | -5°C
Forrás: idokep.hu

03. 12. péntek

13 °C | 5°C

03. 13. szombat

10 °C | 4°C

03. 14. vasárnap

12°C | 4°C

03. 15. hétfő

11°C | 3 °C

03. 16. kedd

10°C | 2 °C
9°C | 2 °C

03. 17. szerda

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak

Orvosi ügyelet

március 12. péntek
Szentháromság Patika
Jb. Lehel Vezér tér 14.
Tel.: 502-635

Tisztelt Betegek! Légúti panaszokkal rendelkező/lázas betegek
a személyes megjelenés helyett hívják a
70/370-31-04-es telefonszámot! Az ügyelet
épületének ajtaja zárva
van, kérjük, csengessenek! A szakszemélyzet
a kikérdezést követően,
ha nem észlel COVID
gyanús tüneteket, beengedi önöket a váróhelyiségbe, ahol szíveskedjenek az 1m távolságot
megtartani. A szájmaszk
használata kötelező. Érkezéskor és távozáskor
kérjük, használják a várókban kihelyezett kézfertőtlenítő szert.

március 13. szombat
Thököly Gyógyszertár
Jb. Thököly út 14.
Tel.: 405-667
március 14. vasárnap
PatikaPlus (Tesco)
Jb. Tesco
Tel.: 506-930
március 15. hétfő
Kossuth Gyógyszertár
Jb. Kossuth út 92.
Tel.: 411-368
március 16. kedd
Mérleg Gyógyszertár
Jb. Bercsényi út. 10.
Tel:410-834

március 17. szerda
PatikaPlus (Tesco)
március 18. csütörtök
Thököly Gyógyszertár
március 19. péntek
Thököly Gyógyszertár
március 20. szombat
Mérleg Gyógyszertár
március 21. vasárnap
Mérleg Gyógyszertár
március 22. hétfő
Szentháromság Patika
március 23. kedd
Kossuth Gyógyszertár
március 24. szerda
Mérleg Gyógyszertár
március 25. csütörtök
PatikaPlus (Tesco)

Közérdekű telefonszámok
J.V.V. Nonprofit Zrt. 24 órás városüzemeltetési ügyelet: 06-57/411-933;
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: 06-57/411-933,
06-57/411-643; Mezei Őrszolgálat: 06-30/335-1039; Közterület-felügyelet: 06-57/505-752; Hulladékdíj számlázás: 06-57/411-651; Hulladékszállítás: 06-57/411-933, 06-57/411-643.

Jászberény város közéleti lapja
mb. főszerkesztő: Kárpáti Márta
Telefon: 06-30/334-6784, e-mail: karpati.marta@vvzrt.hu
Munkatársak: Demeter Gábor, Szántai Tibor | Tördelés: Boommédia Kft.
Szerkesztőség: Jászberény, Bercsényi út 1/A. (Ifjúsági Ház),
E-mail: berenyiujsag@gmail.com | Hirdetések: 06-30/651-1098
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: Tuti-Peso Kft. | Terjesztés:Tuti-Peso Kft. Tel.: 06-57/501-480
Megjelenik kéthetente 11.500 példányban.

2021. március 11.

Két döntetlen Győzelmek helyett vereségek
Két tavaszi fordulón vannak túl az
NB III Keleti-csoportjában szereplő
csapatok. A Jászberényi FC télen alaposan átalakult, megfiatalított csapata hazai pályán, majd idegenben is
egy-egy pontot szerzett.
Hazai pályán a Kisvárda I. együttese
ellen kezdték a bajnokság tavaszi szakaszát Németh Gyula vezetőedző fiai.
Az első félidő után még a vendégek vezettek 2-1, mert Pálinkás Gergő vezető
góljára Atamas Artem duplája volt a
válasz. A második 45 percben azután
Pálinkás Gergő is duplázott, s ezzel kialakult a 2-2-es végeredmény.
JFC–Kisvárda II 2-2 (1-2)
A tavaszi második fordulóban Cegléden vendégeskedtek futballistáink, s
a szomszédvár ellen is egy pontot szereztek. Bár az első játékrészben nem
született gól, ekkor el kellett volna
dönteni a találkozó sorsát a mieinknek,
ám helyzeteiket kihagyták. Fordulás
után Damásdi révén a házigazdák szereztek vezetést, s amikor a 67. percben
Lászlót a játékvezető kiállította, nehéz
helyzetbe került a JFC. Ám a 79. percben Lőrinc szabadrúgásból egyenlíteni
tudott, s így sikerült vesztett helyzetből
pontot menteni Németh Gyula csapatának.
Ceglédi VSE–JFC 1-1 (0-0)
Mivel a listavezető Tiszakécske a
két játéknapon csak egy pontot szerzett, így a mieink hátránya most a második helyen 3 pont velük szemben. A
harmadik BVSC-Zugló 7, a negyedik
Eger 9 ponttal szerzett eddig kevesebbet, mint a JFC.
A következő fordulóban rangadó
vár labdarúgóinkra, hiszen a listavezető
tiszakécskeieket fogadják, s győzelmük
esetén utol is érhetik a bajnoki cím legnagyobb várományosát. Mindenképpen izgalmas, érdekes mérkőzésre van
kilátás, sajnos egyelőre még mindig
zárt kapuk mögött. A 25. játéknapon
pedig Balassagyarmaton vendégszerepelnek majd.
Március 14.
14.30 óra: JFC – Tiszakécske LC
Március 21.
15. 00 óra: Balassagyarmati VSE - JFC

Kezdődik
a rájátszás

A Jászberényi KSE NB I A-csoportos
felnőtt férfi kosárlabdacsapata Körmenden szerezte meg szezonbeli első
győzelmét. A meglepő idegenbeli siker
után az elmúlt héten két hazai mérkőzést várt a fiúkra, s reménykedtünk,
hogy növelni tudják majd győzelmeik
számát. Sajnos nem így történt.
A válogatott sikeres Eb-selejtezője miatti bajnoki szünetet úgy tűnt jól használta ki a JKSE csapata, hiszen a körmendiek ellen idegenben szerezte meg
a gárda szezonbéli első sikerét. A 7268-ra megnyert találkozón Garrett 23,
Coleman 18, míg Williams 12 pontot
szerzett. Bíztunk a jó folytatásban, hiszen az elmúlt héten kétszer is hazai
környezetben léphetett pályára Patai
Benjámin vezetőedző csapata.
A hétközi fordulóban – kedden – a
tabellán előttünk álló zalaegerszegieket
fogadtuk és egy kétszeri hosszabbításba
torkolló mérkőzésen nagy küzdelemben szenvedtünk vereséget. A vendégek
a rendes játékidőben nyerhettek volna,
hiszen a negyedik negyedben már 12
ponttal is vezettek, ám döntetlenre
mentették a mérkőzést Brbaklicsék
(90-90). Az első hosszabbításban pedig
már a mienk tűntek győztesnek, amikor 102-94-re vezettünk. A vendégek
azonban az utolsó pillanatban megítélt
büntetőkkel egyenlítettek (105-105).
A második hosszabbítás is mi kezdtük

két duplával és még 110-109-re is vezettünk. Ezt követően viszont már csak
a vendégek szereztek pontot és a Zalakerámia ZTE KK végül 117-110-re
nyerte meg a mérkőzést.
A hétvégi, szombati játéknapon
az OSE-Lions ellen ismét a Bercsényi
játékcsarnokban szerepeltek kosarasaink. Erre a mérkőzésre nem érdemes
sok szót pazarolni, mert talán három jó
perce volt csak a mieinknek, amikor a
harmadik negyedben 18-ról 9-re csökkentették hátrányukat. A várt folytatás
és a fordulat azonban elmaradt, mert
rengeteg hibával és nem a kellő „tűzzel”
játszottak a fiúk, s ennek csak vereség
lehetett a vége. Az OSE-Lions 86-68-ra
nyerte meg a találkozót, melynek végét
követően, a szokásos sajtótájékoztatón
Patai Benjámin bejelentette, hogy felajánlotta lemondását a klub elnökének.
A vezetőedző azzal magyarázta döntését,
miszerint nem látta a játékosokon a kellő elszántságot, akaratot, motivációt, s
ha ez nincs, akkor az az edző felelőssége.
A körmendi siker után másfél hét
alatt ismét nagyot fordult a világ. Az
alapszakaszból még két mérkőzés van
hátra (ZTE ellen március 13-án idegenben, március 27-én pedig a Kecskemét ellen hazai pályán), majd jön a 10
mérkőzéses rájátszás a 9-14. Helyezett
csapatok között. Azaz, feladat van még,
ám a helyzet nem túl rózsás és akkor
még finoman fogalmaztunk.

Junior országos bajnokaink

A röplabda NB I-ben szereplő Jászberény VT női csapata az alapszakaszt a 7. helyen zárta és a folytatásban a 4-7. helyezettek rájátszásában
lesz érdekelt.
A 7 csapatos női röplabda NB I-ben
befejeződött az alapszakasz, melyet
a MÁV ELŐRE BERICAP nyert a
TFSE és a Gödöllői RC előtt. Az NB I
felsőházi rájátszásába ez a három együttes került.
A 4-7. helyen végzett csapatok
pedig az NB I alsóházi rájátszásában
lesznek érdekeltek. A Jászberény VT
együttesének a DSZC-EÖTVÖS DSE,
Derecske, a Budaörsi DSE és a PTCPEAC ellen kell majd pályára lépnie.
A csapatok tiszta lappal kezdik a rájátszást, azaz az alapszakaszban elért
eredményeket nem viszik magukkal.
Deme Gábor lányai márciusban kétszer
lépnek majd pályára.
Az alapszakaszban egyetlen mérkőzést sikerült nyerni lányainknak, akik
mérkőzésről mérkőzésre fejlődtek. Remélhetőleg az alsóházi rájátszásban
több sikerélményben lesz majd része
fiatal csapatunknak. A mérkőzéseket
ők is zárt kapuk mögött játsszák.
március 13. szombat 15.00 óra
DSZC-Eötvös DSE, Derecske – Jászberény VT
március 20. szombat 17.00 óra
Jászberény VT–PTE-PEAC

Február 26-28. között rendezték
meg Budapesten, a Gyakorló Jégcsarnokban a Junior Short Track
Országos Bajnokságot. Jászberényt a
JSE 31 versenyzője képviselte a zártkörű versenyen, ahol Belovai József
tanítványai nagyszerűen szerepeltek.
Február utolsó hétvégéjén Budapesten
randevúztak egymással legjobb junior
short track-eseink. A COVID-19 járványnak „köszönhetően” ez a viadal is
közönség, szurkolók nélkül, zárt kapuk
mögött zajlott. Pénteken az idősebbek,
szombaton és vasárnap a fiatalabbak
álltak rajthoz. A néhány fős – megengedett szülői gárda és Cseh Liliána edző
(Belovai József nem tudott részt venni
a versenyen) – segítségével gördülékenyen zajlott a fiatalok felkészítése és versenyeztetése a három nap során. Ennek
pedig meg is lett az eredménye, hiszen

két kategóriában is egyéni országos bajnoki címet szereztek a berényi rövidpályás gyorskorcsolyázók és további dobogós helyeket is begyűjtöttek.
Balázs Levente (F) és Somogyi
Barbara (A) összetett magyar bajnoki
címet szerzett. György Mira (F) ös�szetett második, Balázs Benedek (E),
Szőcs Mónika Nikolett (C) és Major
Dominik (C) pedig összetett harmadik
helyezést értek el. A váltóversenyek során egy első és két második helyet szereztek a JSE csapatai. Az egyes résztávokon is számos dobogós helyezés jutott
a jászberényi fiataloknak.

Sporthírek:
Szántai Tibor

