Együtt a járvány ellen

Budai Lóránt polgármestert
kérdeztük a koronavírus terjedésének
visszaszorítására hozott intézkedésekről.
Interjú a 3. oldalon

Hatvan éve a földeken

Az Év Gazdája megyei kitüntetése kapcsán
kérdeztük Baranyi Sándor mezőgazdászt
munkáról, családról és agráriumról.
Interjú az 5. oldalon

Online jegyvásárlás a buszokon
A járvány miatt készpénzmentessé válik a
jegyvásárlás a Volánbuszokon és a tanszüneti
menetrend lép érvénybe.
Cikk a 8. oldalon

Jászkürt
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A rendeletek
a városlakók
érdekeit
szolgálják
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A napokban jelent meg a Jászsági
Hagyományokról című kötetsorozat
második kiadványa, mely főként a
jászsági táncokat, zeneanyagokat,
azok mai világban betöltött szerepét
és a hagyományok ápolásának fontosságát igyekszik az olvasó elé tárni
páratlan fotógyűjteménnyel illusztrálva. Az igényes, hiánypótló szerzemény születéséről a néprajzi mű
szerzőjét, Kocsán Lászlót kérdeztük.

A márciusi testületi ülésen elfogadták a településképi tájékoztatókat.
Az előterjesztőt, Alvári Csaba főépítészt kérdeztük a beszámoló tartalmáról, főbb pontjairól.
kárpáti
Milyen rendeletek szabályozzák
a városban végrehajtott építkezések
menetét?
A településen történő építkezések
két fő rendelet mentén hajthatók végre. Egyik a településrendezési szabályzat, a másik a településképi rendelet. Ez
utóbbi 2017 szeptemberétől hatályos.
A már eltelt két év tapasztalataira alapozva megtehetjük a szükséges kisebb
módosításokat, pontosításokat.
Mit tartalmaz a rendelet?
folytatás a 4. oldalon 

Új elnök a
méhészegyesületnél
A március 9-i tisztújító közgyűlésen
a harmincöt év után leköszönő Molnár György helyére a Jászsági Méhészegyesület tagjai Molnár Klaudiát jelölték ki a szervezet élére. Az új
elnököt az egyesület eddigi eredményeiről, a pozícióval járó teendőkről
és a jövő terveiről faggattuk.
kazsimér
Mióta munkálkodik a helyi méhésztársadalomban?
Páromat több, mint tíz éve barátok
vezették bele a méhészet rejtelmeibe.
Én csak pár évvel később merültem
bele, szerettem meg a méheket, a méhészetet. Addig a háttérmunka volt az
enyém. Az egyesületnek eredetileg párom volt a tagja, én, ha jól emlékszem
három éve lettem tag hivatalosan, bár
előtte is részt vettem már az egyesületi
programokon.
folytatás a 6. oldalon 

A mi
felelősségünk,
hogy megőrizzük
az értékeket

Kazsimér Nóra

Jászberény Város Képviselő-testülete március 18-án, szerdán tartotta
rendes nyílt ülését, amelyet a járványra való tekintettel gyorsított
ügymenet szerint, viták és véleménynyilvánítások nélkül bonyolítottak le a városatyák.
Kárpáti Márta
A 24 pontból álló napirend tárgyalása előtt dr. Szabó Tamás képviselő javasolta, hogy mivel a zárt térben
egyszerre sokan tartózkodnak, az egészség védelme érdekében gyorsítsanak az
ügymeneten, vitáktól, hozzászólásoktól
ezúttal tekintsenek el a képviselőtársak.
A testület elfogadta a javaslatot, így
nem egészen egy óra alatt valamennyi
napirendi pontról szavazott a testület.
Mielőtt Budai Lóránt polgármester

szavazásra bocsátotta volna az első pontot, egy perc néma főhajtást kért a közelmúltban elhunyt Molnár-Lombár László,
Jászberény város Pro-urbe díjjal kitüntetett polgárának emléke előtt adózva.
A polgármester a két testületi ülés
közötti egy hónap alatt többek között
részt vett a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Tervezési és Monitoring
Bizottsága, valamint a Közgyűlés soron
következő ülésén, a Jászberényi Helyi Közösség Egyesület, egyben Helyi
Akciócsoport aktuális tanácskozásán.
Járt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Rendőr-főkapitányság 2019. évi tevékenységét értékelő, és a 2020. évi
feladatait meghatározó értekezletén.
A Közép-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság szolnoki bázisán tájékozódott
a közelmúltban megvalósuló jászberényi beruházásokról, a megvalósítás

előtt álló fejlesztésekről és az előttünk
álló közös feladatokról. A város közétkeztetéséért felelős cége invitálására
a vállalkozás jászberényi telephelyén
járt, majd megtekintette a leggyorsabb
beavatkozást igénylő iskolák konyháit.
A szolnoki megyeházán egyeztetéseket
folytatott Hubai Imrével, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnökével a várost érintő legfontosabb kérdések témájában. Részt vett a Jászberényi
Helyi Közösség Egyesület Helyi Bíráló
Bizottságának soron következő ülésén
és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
2019. évet értékelő tiszti értekezletén.
Alpolgármestereivel együtt egyeztetéseket folytatott a várost elkerülő körgyűrű
3. ütemének kivitelezőivel.
folytatás a 2. oldalon 

Környezetvédelmi akcióterv
Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete március 18-án, szerdán
döntött az ez évi környezetvédelmi akciótervről. Az előterjesztő Simkó Ilona, mb.
Városüzemeltetési irodavezető, az előterjesztést a Városüzemeltetési és Tulajdonosi
Bizottság tárgyalta és fogadta el.
Gergely Csilla
A Környezetvédelmi Program hos�szú távú célkitűzése, hogy hozzájáruljon
Jászberényben a fenntartható fejlődés
környezeti feltételeinek a biztosításához.
A környezet védelme mindenki felelőssége, ezért szükséges a környezettudatos
szemlélet, gondolkodás kialakítása, erősítése és aktív cselekvési lehetőségek megteremtése.
A Városüzemeltetési Iroda munkatársai részletesen dolgozták ki Jászberény 2020-ra tervezett környezetvédelmi
programját. A vízvédelem és fenntartha-

tó használat terén gondot fordítanak a
városi ivóvíz-hálózat tisztítása, az egyes
műtárgyak és hálózat javítása, valamint
időszakosan vezetéki rekonstrukciókat
végeznek. A csapadékelvezető művek karbantartása és felújítása, a Városi-Zagyva
illegális szennyvíz bevezetéseinek felde-

rítése, valamint a Nefelejcs és Varró utca
térségében a bel- és csapadékvíz elvezető
rendszer fejlesztése is kitűzött feladat. Ide
tartozik még a csapadékvíz szennyvízcsatornába történő szabálytalan bekötéseinek felderítése füstöléses eljárással.
folytatás az 5. oldalon 

Milyen céllal született meg ez a
hagyományismertető sorozat?
Elsősorban számomra volt fontos,
hogy minél többet tudjak arról, amit
tanítok, hogy a Jászságot önmagamban
tudjam megismerni és így mások számára is őszintén bemutatni. Mindkét
kötet azt a célt szolgálja, hogy a jászsági hagyomány és kultúra a felnövekvő
generációkban ne egy rácsodálkozást
váltson ki. Jelen pillanatban még mindig úgy érzem, hogy bár erősíteni próbáljuk a jász mivoltot, a jász öntudatot,
keveset tudunk a mögöttes tartalomról,
a helyi hagyományokról.
folytatás a 7. oldalon 

Változott az
ügyintézési rend
Kizárólag időpontfoglalással történik
az ügyintézés a kormányhivatali ügyfélszolgálatokon, az elkészült okmányokat postán kézbesítik, nem közlekednek a mobilizált kormányablakok.
A koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében 2020. március
18-tól csak előzetes időpontfoglalással
érkező ügyfeleket fogadnak a kormányablakok, okmányirodák, és minden
egyéb kormányhivatali ügyfélszolgálat, továbbá a Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálatok („KAB buszok”)
ügyfélfogadása határozatlan ideig szünetel. Ha elfelejtette az elektronikus
ügyintézéshez szükséges Ügyfélkapu
azonosítóját, az ingyenesen hívható Kormányzati Ügyfélvonal (1818)
munkatársai segítenek.
A világméretű koronavírus-járvány
miatt elrendelt veszélyhelyzet keretében
a kormány újabb intézkedéseket vezetett be. Az ügyfelek és az ügyintézők védelme érdekében a kormányablakokban
és az okmányirodákban nincs lehetőség
sorszámot húzni, az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással lehetséges. Időpontot foglalni ügyfélkapus
azonosítóval a megújult magyarorszag.
hu oldalon, illetve ügyfélkapu regisztrációval nem rendelkező ügyfeleinknek a
1818-as éjjel-nappal ingyenesen hívható
telefonszámon lehet.
folytatás a 2. oldalon 

2. oldal

Önkormányzat

www.jku.hu

Fontos kérdések, villámgyors döntések
 folytatás az 1. oldalról
Megjelent a Regio-Kom Térségi
Hulladékszállítási Nonprofit Kft. elnökségi, majd társulási ülésén, illetve
a Jászsági Önkormányzatok Szövetsége aktuális összejövetelén. Ülésezett a
Jászsági Kábítószerügyi Egyeztető Fórum egyeztető megbeszélésén. A koronavírussal kapcsolatban tanácskozást
hívott össze a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház, a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Jászberényi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség, a Jászberényi Rendőrkapitányság részvételével, illetve a JászNagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatala
Népegészségügyi Osztályát is bevonta
az egyeztetésbe – tájékoztatott Balogh
Béla alpolgármester és Budai Lóránt
polgármester közös beszámolója.
Dr. Gedei József társadalmi megbízatású alpolgármester szintén írásban számolt be az elmúlt egy hónap
munkájáról. Többek között arról tájékoztatta képviselőtársait, hogy az
Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campusának főigazgatójával, dr.
Varró Bernadett-tel egyeztetést tartott
városunk és a Jászberényi Campus
együttműködési lehetőségeiről. Az
alpolgármester „Geotermikus helyzetkép és jövőkép” tárgyában kért tájékoztatást dr. Pethő Sándor Leventétől,
a MOL Nyrt. Jászberény környéki
fejlesztéseinek helyzetéről. Dr. Pethő
Sándor Levente munkatársával március 6. napján a Jászberényi Polgármesteri Hivatalban arról tájékoztatta
a városvezetést, hogy a Tangazdaság
körzetében fúrt geotermikus kútjuk
nem hozta a várt eredményt, a program nem járt sikerrel, ezért a kutat le
fogják zárni.
Birgés Tibor arról tájékoztatott,
hogy az önkormányzattal tavaly megkötött szerződéshez tartja magát,
amely szerint a 4680/6 hrsz. alatt
megvalósított munkásszállás hasznosítására a Ferro-Press Kft. bérleti szerződést köt önkormányzatunkkal – szá-

molt be dr. Gedei József.
A tavalyi tevékenységéről beszámolt a Jász Múzeum és a könyvtár.
Mindkét beszámolót, majd az intézmények 2020. évi munkatervét is elfogadták a városatyák.
A polgármester előterjesztést nyújtott be a Jászberény város közigazgatási területén végzendő helyi, menetrend
szerinti, autóbusszal történő személyszállítási tevékenység ellátása tárgyú,
a Volánbusz Közlekedési Zártkörűen
Működő Részvénytársággal, mint jogutóddal megkötött közszolgáltatási
szerződés közvetlen megbízással történő módosítására. Az előterjesztésbe
a polgármester megfogalmazta: a képviselő-testület felkéri a Városfejlesztési
Iroda vezetőjét, hogy a 2020. évi júliusi rendes képviselő-testületi ülésre a
helyi, menetrend szerinti, autóbusszal
történő személyszállítási tevékenység
ellátása tárgyú közszolgáltatás teljes
körű felülvizsgálatára vonatkozó szakmai anyagot készítse el, és azt elfogadásra terjessze a képviselő-testület elé.
Bozóki Jánosné, a Szent Ferenc
Egyesített Szociális Intézmény vezetőjének kérésére módosították a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról
szóló rendeletet. A gyermekjóléti alapellátásban szintén ezeket az elemeket
módosították Tóth Mónika, a Jászberényi Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat vezetőjének
javaslatára.
Dr. Gedei József alpolgármester
előterjesztést nyújtott be a Jászberény
Városi Önkormányzat saját halottjává
nyilvánításról szóló önkormányzati
rendelet megalkotásáról. A rendelet
megalkotásának célja, hogy az önkormányzat Jászberény érdekében
kiemelkedő tevékenységet végzett elhunytak iránti megbecsülését méltó
módon kifejezhesse, és osztozzon a
hozzátartozók gyászában.
A polgármester előterjesztést
nyújtott be az önkormányzat tulaj-

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

2.

3.

4.

5.

6.

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

donában lévő lakások és nem lakás
céljára szolgáló helyiségek bérletének
szabályairól, a lakbérek mértékének
megállapításáról szóló 22/2011. (VI.
9.) önkormányzati rendelet módosítására. Javasolta, hogy a nyertes pályázó
kiválasztása a legmagasabb havi bérleti
díj vállalása alapján történjen.
Szintén Budai Lóránt nyújtott be
előterjesztést az önkormányzat 2020.
évi Összesített Közbeszerzési Tervének jóváhagyására. A Városüzemeltetési Iroda terjesztette elő a Jászberény
Város 2020. évi Környezetvédelmi
Akciótervének elfogadásáról szóló javaslatot. (Az előterjesztés tartalmát
külön cikkben ismertetjük – szerk.)
A következőkben bérleti és ingyenes
haszonbérbe adási ingatlanügyekről
döntött a testület.
Alvári Csaba főépítész tájékoztatóit a településrendezési eszközök
hatályosulásáról, a 2014-2019 közötti
időszakban szerzett tapasztalatokról;
valamint a Jászberény Város Településképi Arculati Kézikönyve és a településkép védelméről szóló 18/2017. (IX.
14.) önkormányzati rendelet alkalmazása során a 2019. évben szerzett
tapasztalatokról elfogadta a testület.
(A tájékoztatók anyagáról a főépítés�szel készült interjúnkban olvashatnak
– szerk.)
A testület elfogadta az előterjesztést a Jászberény-Jászjákóhalma
Szennyvízközmű Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodásának jóváhagyásáról. A továbbiakban
a képviselő-testület a polgármester
javaslatára egyetértett azzal, hogy a
város lépjen be az Alföld Szíve Térségi
Turisztikai Egyesületbe.
A Csángó Fesztivál megrendezését
a költségvetéseben elfogadottakon túl
további 3 millió forinttal támogatja az
önkormányzat. Tamás Zoltán módosító javaslatát elfogadták, így az előzőleg
megszavazott 3 millió forint mellé további 2 millió forint utalásáról döntött a testület.

facebook.com/
berenycafe
Ezúton mondunk
köszönetet mindenkinek, aki
szeretett halottunk

Beleznay
Tiborné

szül.: Kövér Julianna
(1924-2020)
temetésén részt vettek,
fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

Emlékezés

Tóásó István
Lajos

halálának egyéves évfordulójára.
„Ne félj, hogy elfeledünk,
Sorsunk bárhová vezet.
Emléked szívünkbe zártuk,
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Tisztelt Lakosság!
A koronavírus-járványra való tekintettel tájékoztatom Önöket arról,
hogy egyes ügyekben mely elérhetőségeken tud segítséget nyújtani az
Önkormányzat, illetve más szervek:
1. Amennyiben Ön házi karanténban lévő, vagy idős (70. életévét
betöltött), otthonában huzamos
ideig tartózkodó személy és a napi
ellátásban (élelmiszervásárlás, gyógyszerkiváltás) van szüksége segítségre,
Ön vagy hozzátartozója a következő
intézményeket keresheti telefonon:
• Család- és Gyermekjóléti Központ
06-57/406-911, 06-70/3272-773
• Szent Ferenc Egyesített Szociális
Intézmény 06-57/411-504 vagy 0657/411-253
Az ellátás megszervezésében, az
élelmiszer kiszállításában a Mezőőrség
és önkéntesek is segítséget nyújtanak.
Az önkéntesek minden esetben valamely intézmény dolgozójával érkeznek, aki igazolja ezen minőségét. Felhívjuk figyelmüket, hogy idegeneket a
lakásukba ne engedjenek be, pénzt ne
adjanak át nekik!
Kérem továbbá, hogy munkatársainkat csak indokolt esetben hívják,
amikor a hozzátartozók vagy a lakóközösség nem tud segíteni az arra rászorulónak! Így nem veszik el a lehetőséget
azon lakosok elől, akiknek az ellátását
tényleg nem tudja megszervezni senki
más, csak az Önkormányzat.
2. Amennyiben önkéntesnek
szeretne jelentkezni, azt a következő

e-mail címen teheti meg (a levélben
név, lakcím, telefonszám, életkor megadásával): onkentes@jaszbereny.hu
Az e-mail címet a hivatal munkatársa kezeli, aki minden esetben küld
visszajelzést a levél beérkezéséről és a
további teendőkről. Kérjük, hogy csak
akkor jelentkezzen, ha már elmúlt 18
éves, de a 60. életévét még nem töltötte be. Segítségüket előre is köszönjük!
3. Amennyiben koronavírusmegbetegedésre utaló tüneteket
észlel magán vagy hozzátartozóján,
hívja háziorvosát!
4. Amennyiben a házi karantén
szabályaival kapcsolatos - indokolt bejelentéssel kíván élni, hívja a Jászberényi Rendőrkapitányságot!
5. Amennyiben a koronavírusjárvánnyal kapcsolatos egyéb kérdése van, és további információkat
szeretne kapni:
• hívja a következő zöld számok
egyikét: 06-80/277-455 vagy 0680/277-456
• írjon a következő e-mail címre:
koronavirus@bm.gov.hu
• látogasson el a
www.koronavirus.gov.hu
weboldalra.
Végezetül kérem, hogy amen�nyiben megteheti – különösen, ha
Ön idős vagy krónikus betegségben
szenved –, MARADJON OTTHON!
A fentiekben nyújtott együttműködésüket nagyon köszönöm!
Budai Lóránt
Jászberény polgármestere

A hivatali ügyintézés rendje
A Polgármesteri Hivatalban a személyes ügyintézés a koronavírus-veszélyhelyzet idejére szünetel, további lehetőségek az alábbiak:
A Polgármesteri Hivatalban a személyes ügyintézés a koronavírus-veszélyhelyzet idejére szünetel. Az ügyintézésre telefonon van lehetőség a következő
elérhetőségen: 06-57-505-700.
Elektronikus úton a város honlapján
közzétett tájékoztató szerint nyújtható be kérelem az ott megadott formanyomtatványokon a szükséges mellékletekkel, jövedelemigazolásokkal együtt
(települési támogatás, hulladékszállítási
díjtámogatás, újszülöttek életkezdési
támogatása, rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény, hátrányos helyzet megállapítása), a megadott elérhetőségeken.
Ebben az ügyintéző tud telefonon további felvilágosítást adni.
A hulladékszállítási díjtámogatás
iránti kérelmeket 2020. március hó
31. napjáig szíveskedjenek elektronikus
úton beküldeni, postára adni vagy az
ügyfélszolgálati ládába elhelyezni.
Szociális rászorultságtól függő rendkívüli települési támogatás iránti - olvashatóan kitöltött - írásbeli kérelmükben

szíveskedjenek feltüntetni a kérelmező
ügyfél nevét, születési nevét, anyja nevét, születési helyét, idejét, TAJ számát,
jászberényi lakóhelyét, tartózkodási
helyét, telefonszámát, szíveskedjenek
mellékletként becsatolni a kérelmező,
valamint családja tagjainak rendszeres
havi jövedelmére vonatkozó igazolásokat, a kérelem indokoltságát megalapozó, rendelkezésre álló igazolásokat,
álláskeresőkénti együttműködésre vonatkozó igazolást.
Aki kérelmét személyesen nyújtaná
be, elhelyezheti azt a Hivatal kerítésén
elhelyezett postaládában. Amennyiben
nem szeretne a Hivatal épületéhez elfáradni, bármely véleményládában is elhelyezheti kérelmét, beadványát a város
egész területén.
Az államigazgatási ügyekben, adóügyekben és hagyatéki ügyekben megküldött adatlapokat ugyanígy juttathatják vissza a Polgármesteri Hivatalba.
Kérem, hogy anyakönyvi ügyekben telefonon hívják az anyakönyvvezetőket.
Megértésüket és türelmüket
köszönöm!
Baloghné dr. Seres Krisztina
Jászberény jegyzője

Változott az ügyintézési rend

 folytatás az 1. oldalról
A kormányhivatalok és járási hivatalok további ügyfélszolgálatain szintén csak
előzetes időpont-egyeztetéssel fogadják
az ügyfeleket; az időpont-foglalási lehetőségekről a kormanyhivatal.hu oldalon
tájékozódhatnak. A Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálatok („Kormányablak
buszok”) ügyfélfogadása átmenetileg felfüggesztésre kerül.
Az elkészült okmányok személyes
átvételére az ügyfélszolgálatokon nincs
lehetőség, a kormányhivatalok és járási
(fővárosi kerületi) hivatalok által kiállított
hivatalos okmányokat – a korábban tett
rendelkezéstől függetlenül – kizárólag postai úton kézbesítik.
A kormányhivatalok, járási hivatalok
ügyfélszolgálatain korlátozhatják az egyidejűleg az ügyféltérben tartózkodó ügyfelek számát.
A NAV 2,8 millió adózó személyi jö-

vedelemadó bevallását készítette el, amit
az ügyfélapuval rendelkező állampolgárok
elektronikusan is véglegesíthetnek. Sokan
azonban elfelejtik az ügyfélkapus felhasználónevüket és jelszavukat, amit eddig
csak személyesen a kormányablakokban
lehetett megismerni. A személyes találkozások számának csökkentése érdekében
az elfelejtett Ügyfélkapu azonosító esetén
mától nincs szükség személyes ügyintézésre, azt az ingyenesen hívható 1818-as
Kormányzati Ügyfélvonalon keresztül is
megismerhetik az ügyfelek.
Továbbra is kérjük, hogy az ügyfélszolgálatokat csak halaszthatatlan esetben
keressék fel személyesen, ehelyett válasszák
az elektronikus ügyintézési felületeket és
telefonon kérjenek tájékoztatást. Kérjük az
ügyfeleket, hogy amennyiben a személyes
ügyintézés elkerülhetetlen, az ügyféltéren
kívül, lehetőség szerint egymástól legalább
1,5-2 méter távolságot tartva várakozzanak.
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3. oldal

Csak közösen, együttműködve tudjuk leküzdeni a járványt!
A koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet kihirdetése óta több városi szintű intézkedést foganatosított
az önkormányzat. A járvány megfékezése, lassítása érdekében eddig meghozott határozatokról és a jövőben
végrehajtandó rendelkezésekről kérdeztük Budai Lóránt polgármestert.
Kárpáti Márta
Milyen intézkedéseket tehet meg
az önkormányzat saját hatáskörben
és mik azok, amelyeket eddig végrehajtott?
A kormány veszélyhelyzetet bejelentő nyilatkozatát követően szakemberek
bevonásával, véleményük meghallgatását követően döntöttünk a városi óvodák és a bölcsőde bezárásáról. Felmértük, hány gyermeknek van szüksége
étkezésre és felügyeletre, megnéztük,
hány családról kell ilyen módon gondoskodnunk. Ez volt az első lépés, amelyet önkormányzati hatáskörben megtehettünk és megtettünk.
Hatékonyan működik ez a megoldás?
Az óvodában tartunk ügyeletet, a
bölcsődében nem. Nem volt egyszerű
felmérni az igényeket, de viszonylag hatékonyan működik a rendszer. Az intézményvezetők rendkívül együttműködők
voltak ebben a helyzetben. Nagy köszönet illeti őket ezért.
Az idősek a másik szegmens, akikre
fokozottan figyelni kell. Az ő érdekükben milyen lépések történtek eddig?
Szakemberek bevonásával a segítségre szoruló idősek létszámát, igényeit
is elkezdtük felmérni. Megadtunk egy
zöld számot, ahol jelezhetik, ha segítségre szorulnak. Eddig a családsegítőhöz és
a szociális otthonhoz érkezett néhány támogatást kérő hívás. Ez a szám minden
bizonnyal még növekedni fog. Itt még

rengeteg a félreértés: sokan úgy gondolják, hogy ingyen jár majd minden, az
önkormányzat teljes mértékben gondoskodik róluk. Azért azt tisztázni kell,
hogy nem egészen így történik.
Elég szociális szférában dolgozó
szakember áll rendelkezésre a segítségnyújtáshoz?
Mivel – mint már fent említettem –
a segítséget kérők létszáma valószínűleg
növekedni fog, így szükségünk
lesz önkéntesek bevonására a
támogató szolgálatba. Ebben
az ügyben várjuk a jó szándékú jelentkezőket az onkentes@
jaszbereny.hu címre.
Milyen feladatokat kellene
elvégezni az önkéntes segítőknek?
Elsősorban a bevásárlás és
a gyógyszerkiváltás intézésében
lehetnének az idősek segítségére, de már az igényfelmérések
begyűjtésénél is hasznos lenne a
felajánlott munkájuk.
A szociális intézkedések
mellett még milyen járványügyi
rendelkezések léptek életbe?
A Városházán néhány nappal ezelőtt szigorítottunk a beléptetésen, kézfertőtlenítés után
léphettek be az emberek a hivatalba, majd megszüntettük a személyes ügyintézés gyakorlatát. A
lakosok természetesen továbbra
is intézhetik ügyeiket, a kapun elhelyezett ládába dobhatják az ügyintézéshez
szükséges dokumentumaikat, írásban
itt feltehetik kérdéseiket. Újra használatba vettük a városszerte kihelyezett
véleményládákat is kérdések felvetése,
hozzászólások, véleménynyilvánítások
írásos megtétele céljából.
Telefonon milyen segélyszámok
állnak rendelkezésére a városlakóknak?

Továbbra is lesz piac

A város frekventált pontjain elhelyezett hirdetőtáblákon közzétettük a legfontosabb telefonszámokat. Ezenkívül a
város honlapján és a Jászkürt Újságban
is meghirdettük a támogató szolgálatok,
ügyeletek elérhetőségeit.
Megjelent egy számlaszám is, ahová pénzbeli felajánlásokat várnak.
Kikre számítanak és mire használják
fel az ide befolyó pénzt?

A Jászberény a koronavírus ellen elnevezésű 1030002-1069790049020131 számlára várunk felajánlásokat azoktól, akik megtehetik, hogy ilyen
módon járuljanak hozzá a város járvány
elleni küzdelméhez. Már többen kerestek a városlakók és a vállalkozók közül
is, akik pénzzel kívánnak segítséget
nyújtani. Az, hogy hová megy az összeg,
majd megbeszéljük a felajánlóval. Az
igényfelmérések függvényében költünk

Jászberény
a koronavírus
ellen
számlaszám:
10300002-1069790049020131

A befolyó összeget az önkormányzat
a vírus elleni küzdelemre fordítja.
Továbbra is működhet a piac, de részlegesen korlátozva, a fokozott higiéniai
előírásoknak megfelelően.
g. cs.
Budai Lóránt polgármester arról
tájékoztatott, hogy a szakemberek és a
helyi lakosság véleményét megismerve
egyelőre részlegesen korlátozzák a helyi
piac működését. Ennek értelmében élelmiszer, palánta és virág továbbra is árusítható a fokozott higiéniai előírásoknak
megfelelően, míg más árucikk forgalmazása bizonytalan ideig szünetel.
A koronavírus-járvány terjedésének
megelőzése és a lakosság védelme érdekében a szakemberek kérik az eladókat,
hogy viseljenek kesztyűt az árusítás során, és fokozott figyelmet fordítsanak
standjuk és környezete tisztaságára! A
vevőknek azt tanácsolják mindannyiunk egészségének védelme érdekében,
hogy ne nyúljanak az áruhoz, hanem
kérjék az eladótól a megvásárolni kívánt terméket. Sorban állás esetén tartsák a legalább egy méteres távolságot és

természetesen figyeljenek az alapvetően
javasolt higiéniás előírások betartására.
A cseppfertőzés veszélyeiről szóló felhívásokat kifüggesztették a piac több
pontján is, melynek kérik a betartását!
A piacon üzemelő toalett mellett
további két helyen is lehetőséget biztosított kézmosásra: megnyitották a pergolák ölelésében lévő kutat, valamint a
felállított fehér sátrak közti kerti csapot
is lehet használni. A fokozott higiéniai
előírásoknak megfelelően fertőtlenítős
kézmosó folyadékot is kihelyeztek.
Az árusítás végén minden asztalt alaposan fertőtlenítenek a piacfelügyelőség
munkatársai. Azok azonban csak úgy
maradhatnak tiszták, ha az asztalok tisztaságára az arra járók is vigyáznak, nem használják azokat a területeket találkozási pontként. A saját és mások védelme érdekében
nyomatékosan kérik, kérjük, ezt ne tegyék!
Az elmúlt napokban még igen sok
idős korú vásárló látogatta a piacot, akik
a legveszélyeztetettebb korban vannak,
ezért kérünk mindenkit, hogy segítse
idős családtagjait, ismerőseit a bevásárlásban, hogy ők otthon maradhassanak!

majd, de az már jól látszik, hogy körülbelül százas nagyságrendű élelmiszercsomag-összeállítást be fogunk szerezni
vészhelyzet esetére. Volt már szó a háziorvosi rendszer támogatásáról is, ahol
a kórházhoz hasonló sátrat szeretnénk
felállítani az érkező, várakozó betegek
részére. Maszkok, kézfertőtlenítők,
kesztyűk beszerzésére is szükség lehet a
befolyt pénzből. Bármire is költjük, az
összegeket feltüntetjük és bárki
számára láthatóvá tesszük.
Többen felvetették, hogy
ildomos lenne kijárási tilalmat
elrendelni. Erről mi a véleménye a polgármesternek?
Egyrészt ez nem önkormányzati hatáskör, másrészt jelen pillanatban semmi nem teszi
indokolttá. Sem Jászberényben,
sem a Jászságban nem tudunk
fertőzött személyről. Városunkban jelenleg hatan vannak
házi karanténban, közülük egy
személy önként vállalta, hogy
megfigyelés alatt álljon. Neki
külön köszönjük a felelősségteljes magatartást! Információim
szerint mindannyian jól vannak.
Reméljük, valamennyien egészségesek!
A piac működése sarkalatos kérdéssé vált az utóbbi napokban. Mire számíthatnak a
vásározók?
Első körben a piaci tevékenység az élelmiszerre korlátozódik. Mivel élelmiszerelárusító helynek minősül, nem is lehetne
bezárni. Az árusítás szabad téren zajlik,
egymástól megfelelő távolságban tartózkodnak az árusok és a vevők, így nincs
különösebb ok aggodalomra. Nyilvánvalóan, ha romlik a járványügyi helyzet,
akkor szigorítani fogunk. Mindenesetre az
idősebbeket szeretném itt is kérni, hogy ne
menjenek közösségbe, piacra, boltba!

A fiatalok is nehezen fogadják el,
hogy otthon kell maradni. Mit tesz az
önkormányzat a csellengés megszüntetésének érdekében?
Elsősorban a szülő feladata megértetni a gyerekkel, hogy ebben a helyzetben otthon kell maradni. Sajnos
látjuk, hogy a Zagyva-sétányon, a piac
környékén, a mozi előtt még mindig
csoportosulnak a fiatalok. A közterület-felügyelők, a rendőrök próbálják
jobb belátásra bírni őket, de a rendfenntartók kapacitása is véges. Mi
annyit tudtunk tenni, hogy lezártuk
a zárható játszótereinket, a kerítéssel
nem rendelkezőkre látogatást tiltó táblát helyeztünk ki.
Mi a helyzet a gyári dolgozókkal?
Jeleztek leállásokat a vállalkozók?
Nem hivatalosan már több cég is
jelezte, hogy hosszabb-rövidebb időre
le fog állni a termeléssel. Ez befolyásolja
a költségvetésünket is amellett, hogy az
utóbbi időben különösen nagy hangsúlyt fektetünk városlakóink védelmére,
aminek anyagi vonzata is van. Mindezek összessége arra sarkall, hogy felülbíráljuk a költségvetésünket. Valószínűleg
át kell majd strukturálnunk, nagyobb
tartalékot képezve és azokat a kiadásokat
visszafogva, amelyeket eredetileg terveztünk. Fel kell készülnünk egy nehezebb
helyzet megoldására is.
Elfogadják az emberek a szigorú
intézkedéseket?
Az látszik, hogy a lakosság egyre fegyelmezettebb és szabálykövetőbb. Egyre kisebb az utca forgalma, kevesebben
akarnak ügyet intézni. Sokan tisztában
vannak vele, hogy csak közösen, együttműködve tudjuk gyorsan leküzdeni ezt
a nehéz helyzetet. Ezen a fórumon is
azt kérem a városlakóktól, hogy aki teheti, maradjon otthon! Vigyázzunk az
idősekre, nagyszüleinkre, szüleinkre,
egymásra!

A jászberényi FIDESZ frakció
azonnali akcióterv javaslata
1. A város forgalmasabb helyszínein
fertőtlenítő és információs pontok
létrehozása
2. Házi segítségnyújtás kiterjesztése az
idősek védelmében, önkéntes fiatalok toborzása (65 évet betöltöttek
részére is, ha mellette vállalja, hogy
nem hagyja el a lakhelyét)
3. A magánszemélyeknél, a kis- és középvállalkozásoknál a helyi adóterhek csökkentése

4. Az önkormányzat képezzen tartós élelmiszer-tartalékot (kb. 2000
adag)
5. Háziorvosi rendelők, védőnői tanácsadók segítése (védőfelszerelések, tisztítószerek, fertőtlenítőszerek vásárlásával)
6. 10 millió Ft, azonnali elkülönítése
a járvány megelőzése és visszaszorítása érdekében szükséges intézkedésekre

A Jászberényi V.V.

Nonprofit Zrt.

ezúton kéri a tisztelt lakosságot,
hogy a szelektív hulladékgyűjtés
során a házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtő zsákba és a
szelektív hulladékgyűjtő szigeteken található edényzetekbe,
ne helyezzék el az alábbi
hulladékokat a fertőzésveszély
elkerülése érdekében:
• használt papírzsebkendő,
• ételmaradékkal szennyezett
csomagolási hulladék,
• különböző egyszerhasználatos
egészségügyi papírtörlőkendő.
A fent megnevezett hulladékokat minden esetben a kommunális hulladék gyűjtését szolgáló edényzetben helyezzék el!
Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt.

A jászberényi játszóterek a közegészségügyi helyzetre való tekintettel további
intézkedésig zárva tartanak! Kérik a lakosságot, hogy a területre ne menjenek
be, illetve a játszótér eszközeit mindannyiunk érdekében ne használják!
Tisztelt betegek! Prof. Dr. Horváth
Ildikó államtitkár asszony és Prof. Dr.
Kásler Miklós miniszter úr rendelete
alapján tájékoztatom Önöket, hogy a
koronavírus pándémia miatt március
16-tól, a Szent Erzsébet Kórházban
tervezett egészségügyi ellátást csak akkor végzünk, ha arra sürgős szükség

miatt (életveszély vagy tartós egészségkárosodás elkerülése érdekében) kerül sor.
Az érvényben lévő teljes látogatási
tilalom kapcsán továbbra is kérem Önöket, hogy azt saját - és családjuk érdekében, valamint munkatársaim érdekében
is tartsák be.
Dr. Sinkó-Káli Róbert főigazgató

4. oldal

Városfejlesztés

www.jku.hu

A rendeletek a városlakók érdekeit szolgálják
 folytatás az 1. oldalról
Olyan esztétikai kérdéseket szabályoz, ami már a településrendezési szabályzatba nem kerültek bele. A helyi
építési szabályzat jellemzően a mennyiségeket és a funkciókat, a településképi
rendelet pedig az esztétikai kérdéseket
szabályozza. Mind a kettőt szigorúan
alkalmazni kell az építkezésekkor, akkor,
ha nem engedélyköteles építkezésekről
van szó. A város összképét úgy kell elképzelni, mint az ember öltözetét. Az elegáns
ember összehangolja a színeket, anyagokat, megfelelő méretű darabokat választ.
A településkép is ilyen. Egység szükséges
a lakóházakban, középületekben, utcabútorokban, burkolatokban, zöldfelületekben. Ehhez jogkövető magatartást,
megértést és együttműködést kérünk a
városlakóktól, annak érdekében, hogy
egy szép élhető várost építsünk fel együtt.
Mennyire tarthatók be, milyen szigorúak ezek a rendelkezések?
Sem az építési szabályzat, sem a településképi rendelet nem tartalmaz olyan
elemeket, amelyek betarthatatlanok vagy
gátat képeznek a városlakók számára. A
szabályzatok azt a célt szolgálják, hogy az
építkezések valamiféle rendezett formában fejlesszék a települést. Elsődleges cél
volt, hogy betartható legyen a rendelet.
Milyen főbb irányvonalak mentén
alakult ki a településképi rendelet?
Az egyik, hogy leszámítva az új beépítési területeket, - tehát az érparti és a Szatmári lakópark – lapostetővel nem építhető lakóház. A város összes többi területén
csak harmincfokos dőlésszögű magas tetővel lehet családi házat építeni. Ez nem
azt jelenti, hogy a lapostetős épületek ne
lennének jók, de esztétikailag nem illenek a városképbe. A régiek mindemellett
megtarthatók és felújíthatók, az engedél�lyel már rendelkezők felépíthetőek.
A másik a trapézlemezes, hullámlemezes kerítések építésének tiltása. Ez
tulajdonképpen már egy húszéves szabályozás. Ide tartozik még a tetőcserepek,
előtetők, falak színére, anyagára vonatkozó szabályozás. Nem is nagyon igénylik
a városlakók a rózsaszín, lila, kék színek
engedélyezését.
A kerítésekre vonatkozó szabályzat
ellenére mégis városszerte népszerű a
népi nevén „lindab” kerítés.

Igen, sajnos az emberek még mindig
nagyon kedvelik ezt a megoldást. Ez valamilyen szinten érthető, hiszen olcsó,
tartós, nem igényel különösebb karbantartást, könnyen összeszerelhető. Ezért is
fogok megtenni egy módosítási javaslatot
a szabályzatra, amely nyomán a faerezetű trapézlemez kerítés megengedett lesz.
Megjelentek a piacon a lécszerű műanyag
és fémlemezek, amelyek használata szintén megengedetté válik. Ezek az engedmények jelentős könnyítéseket jelentenek.
Milyen alternatívát ajánl az építész
az ipari trapézlemez kerítés helyett?
A legjobb és legősibb a fa kerítés. A
közhiedelemmel ellentétben ez is nagyon
tartós lehet, akár évenkénti kezelés nélkül
is. A titok az előkezelésben rejlik, amikor a
faszerkezet rostjait elzárjuk az impregnáló

tervet, de településképi véleményezésre a
polgármesteri hivatalhoz is be kell nyújtani. Eljárásunk ingyenes, de kötelező.
Olyan építkezéskor, amely nem engedélyköteles, a tervet be kell hozni a főépítészhez egy konzultációra.
A lakóépület és a kerítés esztétikus
kinézete egyértelműen a tulajdonos
felelősége és az ízlését tükrözi. Mi a
helyzet a ház előtt futó járdával, a kapubeállóval vagy a ház és az út közötti
területtel?
Ezeknek a területeknek a gondozása szintén a tulajdonos feladata. Sajnos
gyakran látjuk, hogy egy utcában szinte
ahány ház annyiféle járda és kapubeálló
burkolat színesíti a teret. Ez nem jó. Itt
is törekedni kellene a városkép egységére. Elsősorban a négyszög formájú szür-

A támogatás célja, hogy a Jászberény város közigazgatási területén található, a társasházi Alapító Okiratban
osztatlan társasházi közös tulajdonban
lévőként meghatározott társasházak,
lakásszövetkezeti lakóépületek homlokzatának, külső szerkezeteinek felújítását elősegítse.
A pályázatra elkülönített, rendelkezésre álló összeg: 2020. évre bruttó
10.000.000 Ft. Pályázatonként maximum bruttó 5.000.000 Ft támogatás
igényelhető. A támogatás mértéke az elszámolható költségek legfeljebb 50%-a.

Nyárra elkészül a piaccsarnok

Miközben a közbeszédben a kialakult
járványhelyzet miatt heves polémia
folyik a piac további üzemeléséről, az
építkezés egyelőre töretlenül halad. A
kivitelezés vezetőjét, Baranyi Szabolcsot kérdeztük az ütemtervekről és az
új csarnok paramétereiről.
kárpáti

anyaggal, így a víz nem tud beszivárogni a
rostok közé. Szép lehet még a kőkerítés és
a fényáteresztő fémből készült is.
A helyi építési szabályzat és a településképi rendelet tartalmáról hol tájékozódhatnak az érdeklődők?
A város honlapján megtalálhatók.
Nagyon fontos, hogy az építkezni szándékozók tisztában legyenek a tartalmukkal,
mert ezek betartása mindenkire nézve
kötelező. Amennyiben valaki építkezésbe
kezd, legyen az első dolga felkeresni engem, mint főépítészt és akár írásban, akár
személyesen tájékozódjon. Bárkinek, bármilyen építési tervét szívesen megnézem,
elmondom a lehetőségeit, tanácsot adok.
Építési engedély kérelmezésekor nem
elég az építésügyi hatóságnak beadni a

ke térkő vagy a beton járda burkolat az
irányadó. Bármilyen köztéri burkolási
munkát engedélyeztetni kell. A másik
probléma, hogy az emberek igyekeznek
minden földfelületet beburkolni. Ez
egyrészt a globális felmelegedés miatt
hőelnyelő és visszasugárzó felületként
működik nyáron, másrészt a víz sem tud
elszivárogni. Jászberény földrajzi fekvése
miatt poros település, melyet még inkább
fokoz a zöldfelületek hiánya. A város
„Zöld Város” projektje igyekszik javítani
a helyzeten, de ehhez az egyes városlakók
közreműködése is szükséges. Jó lenne, ha
minél többen törekednének a zöldfelületek megóvására, növelésére a házuk táján
is. Erre vonatkozó tanácsokkal is segítenek a hivatal munkatársai.

Társasházhomlokzat-felújítási pályázat 2020.
A Jászberény Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének Városfejlesztési Bizottsága társasház homlokzat
felújítási pályázatot hirdet.

2020. március 26.

Támogatható felújítások, tevékenységek - elszámolható költségek:
Utólagos hőszigetelés; homlokzati
nyílászárók cseréje; homlokzati felület
színezése; homlokzat felületképzésének
megváltoztatása; erkélyek, függő folyosók felújítása; tető héjazat csere; bádogos szerkezetek felújítása; cseréje.
A pályázatra jogosultak köréről, a
támogatási feltételekről, a támogatás
formájáról, odaítélésének feltételeiről,
a pályázat tartalmáról, a támogatás folyósításának feltételeiről; a pályázatok
benyújtásáról a részletes pályázati kiírásban olvashatnak a www.jaszbereny.
hu honlapon. Ugyanott a pályázati
adatlap és mellékletei is letölthetőek,
illetve személyesen átvehetők a Városfejlesztési Irodán.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 1. (hétfő) 12 óráig.
A pályázat benyújtásának helye:
Jászberényi Polgármesteri Hivatal, 5100
Jászberény, Lehel vezér tér 18. 43. sz.
iroda. A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtását követő maximum 45 napon belül. Indokolt esetben
egy alkalommal maximum 30 nappal
meghosszabbítható. A hiánypótlásra
rendelkezésre álló idő: 10 munkanap.
A Városfejlesztési Bizottság döntéséről a pályázók levélben értesülnek.
Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást a Városfejlesztési Iroda ad (telefon: 505-784)
Ügyfélfogadási idő: H, K, P.: 8.00
– 11.30, Sze: 8.00 – 11.30, 13.00 –
16.00 óráig.

Baranyi Szabolcs kérdéseinkre válaszolva elmondta, hogy a csarnok építésében jelenleg mintegy hatvan százalékos készültséget értek el. A munkálatok
befejezése az eredetileg tervezett egy év
intervallum helyett valamelyest csúszik,
mert mint ismeretes, az alapozásnál egy
az eredetileg tervezetthez képest másfajta konstrukciót kellett megvalósítani. A
laza talajszerkezet miatt egy sokkal stabilabb alapozást kellett megvalósítani,
ami két hónapos késést indukált. Plusz,
úgynevezett pontalapok lettek beépítve,
amelyek arra szolgálnak, amennyiben

Március 5-én, csütörtökön Budai Lóránt polgármester Balogh Béla és Dr.
Gedei József alpolgármesterekkel egyeztetéseket folytattak a várost elkerülő
körgyűrű 3. ütemének kivitelezőivel. A beruházás – melyet egy tájékoztató
lakossági fórum is megelőz majd – várhatóan nyáron fog elkezdődni.

Földrészletek értékesítése

A Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. meghirdeti az alábbi földrészletek értékesítését, melyet illetően várja az érdeklődők ajánlatát
Sorszám
1
2
3
4
5

„A harmadik évezred jászberényi gyermekeiért”
Alapítvány köszönetet mond azon támogatóinak, akik
2019-ben tárgyi és pénzbeli adományaival hozzájárultak
az alapítvány működési feltételeinek javításához.

Az adományokból az intézmény tagóvodái
a tárgyi eszközeiket bővítették.
Kérjük, továbbra is kísérjék figyelemmel a Városi Óvodai Intézményben
folyó munkát, és felajánlásaikkal segítsék működési feltételeink javítását.
Számlaszámunk: Takarékbank Zrt. Jászberényi Kirendeltsége
69500132-10137617.

Termelői méz
● propolisz
● virágpor
● méhpempő

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

A hét minden napján lakásunkon
is várjuk vásárlóinkat!

majd a későbbiekben a galéria is beépítésre kerül, elbírja a szerkezetet. A csarnok alapterülete a régihez képest nem
változik, a majd később beépíthető emeleti résszel lehet nagyobb a fedett piac.
Most fejeződik be az üvegezés,
lassan beépítik a földszinti hőszigetelt
alumínium nyílászárókat is. Az épület
hűtése, szellőztetése biztosítható. A hat
ajtó biztonsági ráccsal lesz ellátva, így
éjszakára a zárt rácsok mellett az ajtók
nyitva lehetnek, illetve a motorosan
működtethető tetőablakokon keresztül
is lehet szellőztetni a csarnokot. A déli
oldalon hővédő üvegezést és árnyékolót építettek be, amely megoldás segít
a meleg elleni védekezésben. A hideget
infra hősugárzók mérsékelik.
Előreláthatólag július közepén
várható a befejezés, bár a vírussal kapcsolatos gazdasági válság még befolyásolhatja az átadás időpontját. Előfordulhat, hogy a kért építőanyagok nem
érkeznek meg időben.

A földrészlet
A tulajdoni
A földrészlet A földrészlet Tulajdoni
helyrajzi
hányad
fekvése/helye művelési ága hányad
száma
területe (ha)
jászberényi
beépítetlen
Érpart
1/1
0,0742
9228/125
terület
jászberényi
beépítetlen
Érpart
1/1
0,1308
9228//150
terület
jászberényi
beépítetlen
Érpart
1/1
0,0700
9228/156
terület
jászberényi
beépítetlen
Érpart
1/1
0,0700
9228/157
terület
jászberényi
beépítetlen
Érpart
1/1
0,0749
9228/161
terület

Az árajánlatokat zárt borítékban a
Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. (5100
Jászberény, Margit-sziget 1. szám)
címre postai úton, vagy személyesen a
titkárságra kérjük eljuttatni legkésőbb
2020. 04. 09-én, 12 óráig beérkezőleg.
A borítékon kérjük feltüntetni az "Árajánlat" megjelölést, és az érintett ingatlan helyrajzi számát.
A földrészleteket egységesen 10.000
Ft/m2 fajlagos minimáláron hirdetjük.
Az ajánlatoknak tartalmaznia kell,

hogy az ajánlattevő vállalja-e a vételár
szerződéskötéskori egy összegben történő megfizetését.
Azon ajánlatokat, melyek a minimális vételár összegénél kisebb összegűek érvénytelennek tekintjük.
Az ajánlatkérés nem keletkeztet
szerződéskötési kötelezettséget.
Érdeklődni Csiszér Géza ágazatvezetőnél az alábbi elérhetőségen lehet
munkanapokon 8-15 óra között tel.:
06-57/503-270, 06-30/901-1464.

Környezet / Egészség

2020. március 26.

Környezetvédelmi akcióterv

 folytatás az 1. oldalról
A telepített erdő erdészeti munkáinak elvégzése és új erdőtelepítési lehetőségek vizsgálata a talajvédelem területén
végzendő feladat. Zöldterület növelése és
fejlesztése céljából a Jókai út és Rákóczi
út kereszteződésében található „iskola”
udvar parkként való hasznosítási lehetőségeit vizsgálják.
A környezet védelmét szolgálja az
azbesztcement vezeték kiváltásának terveztetése, az ivóvíz kutak felújítása. A
szennyvízhálózat fejlesztését a rákötések
számának növelésével, a szennyvízátemelő szivattyúk felújításával és pótlásával
szeretnék megvalósítani. Valamint vizsgálják Jászboldogházán és Portelken a
szennyvízhálózat kiépítési lehetőségét.
A hulladékgazdálkodás területén
továbbra is fontos feladat a lakosság széleskörű tájékoztatása a hulladékszállítás,
lomtalanítás módjairól és időpontjairól.
Beütemezték a települési tisztaság fejlesztését, az illegális hulladéklerakás rendszeres ellenőrzését és megszüntetését, valamint a rekultivált lerakók monitorozását.
Jászberény már évek óta sikerrel vesz részt
az országos Te Szedd! hulladékgyűjtő akcióban, melyet idén április 23. és 26. között terveznek. A program megszervezése

azonban egyelőre kérdéses a kialakult járványhelyzet miatt.
A természeti katasztrófák elleni védekezés részét képezik a veszélyhelyzetekre
vonatkozó tervek felülvizsgálata, valamint a belvízelvezető művek feliszapolódásának megakadályozása, gyomnövényektől való megtisztítása.
Az akcióterv egyik fő eleme a környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód
erősítése az oktatás területén, valamint
tájékoztatás a fenntartható fogyasztásról.
Ide tartozik a közintézmények környezettudatos működésének megtervezése
és kialakítása, például energiatakarékos
megoldások és szelektív hulladékgyűjtés.
Az önkormányzat támogatja a környezetvédelem és természetvédelem témájú
rendezvényeket és a helyi termékeket kínáló eseményeket.
A települési környezetminőséget növeli az épülő Malom Konferencia és Rendezvényközpont komplex hasznosítása,
a Gézengúz óvoda tetőszerkezetének felújítása, valamint a víztorony hasznosítási
lehetőségeinek vizsgálata. A tervek között
szerepel, de már meg is valósították a
Negyvennyolcasok terének rehabilitációját elektromos töltőállomás kialakításával. Az épített környezet mellett gondot

fordítanak a zöldterület gazdálkodásra is
az állatkert öko-turisztikai célú fejlesztésével, a meglévő zöldterületek megőrzésével és növelésével, fásítással, városi csemetekert létrehozásával, környezetbarát
síkosságmentesítéssel, a helyi lakosság és
intézmények bevonásával a zöldfelületek
tervezésébe és fenntartásába.
Szintén folyamatos feladat a helyi jelentőségű védett természeti értékek fenntartása.
A levegőminőség javítását, a zajvédelmet és a közlekedés fejlesztését
szolgálja majd az elkerülő út harmadik
szakaszának megépítése. A levegőterhelés csökkentéséért továbbá forgalomtechnikai megoldásokat, útfelújítást és
megfelelő nedvességtartalmú szociális
tüzelőanyag kiosztását tűzték ki célul. A
levegő tisztaságának védelme érdekében
lakossági tájékoztatást nyújtanak a nem
megfelelő tüzelőanyagok egészségkárosító hatásairól és a helyes tüzeléstechnikai
módokról. Az önkormányzat légszen�nyezettség mérésére alkalmas technikai eszközök beszerzési lehetőségeit is
vizsgálja. E mellett szintén hangsúlyos
feladat a zaj és rezgés elleni védelem, a
kerékpárutak karbantartása és a megfelelő energiagazdálkodás.

Hatvan éve a földeken

Mint már arról korábban hírt adtunk, március 6-án Baranyi Sándor
mezőgazdászt az Agrárkamara az Év
Gazdája megyei kitüntetésben részesítette. Az elismerés kapcsán kerestük
fel a kiváló gazdát, akivel munkáról,
családról, az agráriumról beszélgettünk.
Kárpáti Márta

Ragyogó tavaszi időnk van (március 12-szerk.), gondolom ilyenkor
már jobban szeretne kint lenni a földeken, mint itt a zárt irodában! Milyen teendők várják a gazdaságban?
A műtrágyát már szétszórtuk, a talajmunkát még nem lehet csinálni mert
jött az eső, puha a föld. Amint megszikkad, elműveljük és vetünk.
Mit vetnek az idén?
A kalászosokat már az ősszel elvetettük, nagyon szépen növekszik. Idén
kukoricát és napraforgót ültetünk még.
Nem volt túl dermesztő az elmúlt néhány hónap. A mezőgazdaság
szempontjából milyen volt a tél?
Szerencsére annyi csapadék volt,
hogy az őszön ki tudott kelni a tritikálé.
Jól el is találtam a vetés időpontját, mert
megvártam az esőt, így nekem most nagyon szép a vetésem. A szántásra kellett
volna több csapadék, meg fagy sem ártott volna a kártevők végett. Majd meglátjuk, hogy sikerül!
Megéri manapság gazdálkodónak
lenni?
Annak éri meg, aki foglalkozik vele.
Olyannak, aki ért hozzá, szereti, csinálja
szívvel-lélekkel, fáradhatatlanul. A családom ebből él ’86 óta.

Sándor bácsi igazán ért hozzá, ha
jól tudom hatvan éve műveli a földet.
Már a szüleim is mezőgazdasággal
foglalkoztak, tanyán éltünk, volt szántó,
szőlő, gyümölcsös. 1960-ban kezdtem a
traktoroséletet az akkori gépállomáson.
Utána a Zagyvamenti téesz jogelődjében vállaltam munkát, ahol évtizedekig traktort vezettem. Mellette amikor
már lehetett saját, háztáji gazdálkodást
is folytattunk. Később, 1986-tól már
kizárólag a magángazdaságból éltünk.
Több mindent kipróbáltunk. Volt, hogy
kertészkedtünk, pritamin paprikával
foglalkoztunk a Neszűrben három hold
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

földön. Egészen addig, amíg a konzervgyárak nem mentek tönkre, jól megéltünk belőle. Nagy részét a gyárak vették
át, másik felét a nagybanira hordtam.
Később átálltunk a dinnye termesztésre
a ’90-ben visszakapott tagi földünkön,
illetve vásároltunk is még területet. Kárpótlásból vettünk földeket a továbbiakban. A Szentgyörgyi út mellett ugyancsak van egy 14 hektárnyi tulajdonunk,
valamint a Zagyva és az út között is művelünk egy négy és egy másfél hektáros
darabot. Most 37 ha saját földem van,
de mellette bérmunkát is vállalok, így
összesen 52 hektárt művelek.
A család ezek szerint közösen végezte a munkákat. Van kinek továbbadni a föld szeretetét?
Két lányom, három lány unokám és
két fiú dédunokám van. A lányok segítettek, amíg otthon laktak, de aztán más
területen találták meg a boldogulást. A
dédunokák még nagyon kicsik, soká
jön el a pályaválasztás ideje. Szerencsére
mindannyian Jászberényben laknak, így
gyakran találkozhatunk.
Velük ünnepelte a kitüntetés fogadását?
Igen, a családdal és a Jászberényi
Gazdakör vezetésével, akiknek tulajdonképpen köszönhetem a díjat, hiszen ők
terjesztettek fel a megyei kitüntetésre.
Itt is szeretném megköszönni gazdatársaimnak a támogatást!

Molnár
Méhészet

Házhozszállítás
Jászberényben!

Aki teheti, maradjon otthon!
Mi is ezt támogatjuk az
INGYENES házhoz szállítással.
Ha elfogyott a méze vagy erősíteni szeretné
immunrendszerét méhészeti termékekkel,
családunk ifjabb tagjai kiszállítják Önöknek.

Várjuk megrendelését

az 57/403-492-es számon illetve
üzenetben a facebook.com/
MolnarMeheszetJaszbereny/ oldalon!

www.jku.hu

5. oldal

Felnőtt háziorvosi körzetek
I. számú orvosi körzet
háziorvos: Dr. Horváth László
betegvizsgálat
Rendelő: Jászberény, Thököly út 13.
telefon: 406-216
email: lacidoki2@freemail.hu
II. számú orvosi körzet
háziorvos: Dr. Bakó Ibolya
távkonzultáció
Rendelő: Jászberény, Thököly út 13.
telefon: 401-381, 30/928-8702
email: drbakoibolya@invitel.hu
III. számú orvosi körzet
háziorvos: Dr. Oldal Edit
távkonzultáció
Rendelő: Jászberény, Thököly út 13.
telefon: 406-216
email: droldaledit@invitel.hu
IV. számú orvosi körzet
háziorvos: Dr. Szövérfi Károly
távkonzultáció
Rendelő: Jászberény,
Kossuth Lajos u. 120.
telefon: 407-742, 30/207-0474
email: drszoverfi@freemail.hu
V. számú orvosi körzet
betöltetlen, helyettesítő háziorvos:
Dr. Takács Tamás betegvizsgálat
Rendelő: Jászberény, Thököly út 13.
telefon: 887-732, 30/262-3616
email: drtakacs@invitel.hu
VI. számú orvosi körzet
háziorvos: Dr. Harmat Ibolya
távkonzultáció
Rendelő: Jászberény,
Kossuth Lajos u. 120.
telefon: 655-187, 20/391-8718
email: dr.harmat.ibolya@gmail.com
VII. számú orvosi körzet
háziorvos: Dr. Lakatos Elvira
betegvizsgálat
Rendelő: Jászberény, Thököly út 13.
telefon: 500-495, 30/495-8208
email: lakatos.elvira25@gmail.com

VIII. számú orvosi körzet
háziorvos: Dr. Antonio da Rocha
betegvizsgálat, távkonzultáció
Rendelő: Jászberény,
Kaszás u. 8. fsz. 2.
telefon: 407-040, 30/928-8707
email: antonio@invitel.hu
IX. számú orvosi körzet
háziorvos: Dr. Zsólyomi Katalin
betegvizsgálat
Rendelő: Jászberény, Thököly út 13.
telefon: 30/754-5039
email:
dr.zsolyomi.katalin1@gmail.com
X. számú orvosi körzet
háziorvos: Dr. Ágyi Zoltán
távkonzultáció,
Dr. Ágyi Éva betegvizsgálat
Rendelő 1: Jászberény, Thököly út 13.
telefon: 400-720, 20/469-5326
Rendelő 2: Jászberény,
(Portelek) Fő út 22.
telefon: 658-280, 20/469-5326
email: dragyizoltan@gmail.com
XI. számú orvosi körzet
háziorvos: Dr. Cseresnyés Marianna
betegvizsgálat,
2020.04.12-től távkonzultáció
Rendelő: Jászberény,
Nádor u. 3. fsz. 26.
telefon: 502-060, 20/920-8422
email: m.cseresnyes@cherrymed.hu
XII. számú orvosi körzet
háziorvos: Dr. Takács Tamás
betegvizsgálat
Rendelő: Jászberény, Thököly út 13.
telefon: 401-389, 30/262-3616
email: drtakacs@invitel.hu
XIII. számú orvosi körzet
háziorvos: Dr. Básti Mária
betegvizsgálat
Rendelő: Jászberény, Thököly út 13.
telefon: 404-520, 30/891-1416
email: bastimed61@t-email.hu

A Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységével kapcsolatosan,
az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és
Vagyonkezelő iránymutatása alapján a járványveszély
megelőzése, minimalizálása, a személyes kontaktusok
lehetőség szerinti elkerülése érdekében szükségessé
vált az ügyfélszolgálatok zárva tartása.
2020. március 18. napjától visszavonásig az alábbi
telephelyek vonatkozásában
- 5100 Jászberény, Margit-sziget 1.
- 5100 Jászberény, Jákóhalmi út 13.
a személyes ügyfélszolgálat szünetel.
Társaságunk az ügyfélszolgálati feladatait az alábbi elektronikus elérhetőségeken, illetve írásban (postai úton) továbbra is ellátja, biztosítja.
Elektronikus elérhetőség: - E-mail: vvzrt@vvzrt.hu
Telefon:
- Jákóhalmi úti telephely 06-57-411-933
- Margit-sziget 1. Központ 06-57-411-651
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység ellátásához szükséges
zsákok (többlethulladék gyűjtőzsák, szelektívhulladék gyűjtőzsák, zöldhulladék gyűjtőzsák) értékesítését az alábbi telephelyre helyezi át, határozatlan időre: 5100 Jászberény, Jákóhalmi út 13.
Kérem tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét, megértésüket és türelmüket köszönjük.

Pontosítás
A Varga Viktóriáért szervezett jótékonysági akcióról a múlt héten hírt
adtunk. Viki gyógykezelésére és rehabilitációjára közel hárommillió forint gyűlt össze. 1,8 millió forint átutalással érkezett a család számlájára, a másik része licitekből és készpénzből gyűlt össze. A rehabilitációs
fürdetőszék ára hatszázezer forint volt.

6. oldal
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Tájékoztató az óvodai felvétel rendjéről
a 2020/2021. nevelési évre
Tisztelt Szülők! Szeretettel köszöntjük
Önöket abból az alkalomból, hogy
gyermekük hamarosan óvodás lesz.
Jászberény Város Óvodai Intézményében a 2020/2021. nevelési évre
vonatkozóan az óvodai beiratkozás időpontja:
• 2020. április 21. (kedd)
7.00-17.00 óráig,
• 2020. április 22. (szerda)
7.00-17.00 óráig.
A kialakult járványügyi helyzetre tekintettel az időpont változhat!
Az esetleges változásról tájékoztató
kerül közzétételre! Kérem, kövessék
figyelemmel a tájékoztatásokat!
A beiratkozás helyszíne (valamen�nyi tagóvoda vonatkozásában): 5100
Jászberény, Bajcsy - Zs. u. 10. (Központi Óvoda)
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik
életévét betölti, a nevelési év kezdő
napjától legalább napi négy órában
óvodai foglalkozáson vesz részt.
A szülő – 2020. május 25. napjáig
benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva,
annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik
életévét betölti, Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal Jászberényi
Járási Hivatala (5100 Jászberény, Szabadság tér 16.) felmentheti az óvodai
foglalkozáson való részvétel alól, ha a
gyermek családi körülményei, sajátos
helyzete indokolja.
Az óvoda felveheti azt a gyermeket
is, aki a harmadik életévét a felvételétől
számított fél éven belül betölti, feltéve,
hogy minden, Jászberényben lakóhel�lyel, ennek hiányában tartózkodási
hellyel rendelkező hároméves és annál
idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
A gyermek óvodai felvétele a fenntartó önkormányzat által meghatározott körzethatárok szerint történik.
Amennyiben a szülő gyermekét nem
a körzetileg illetékes óvodába szeretné
beíratni, arról első fokon az intézményvezetője, másodfokon a fenntartó önkormányzat jegyzője dönt.
A Jászberény Város Óvodai Intézményének óvodai felvételi körzete
Jászberény Város teljes közigazgatási
területe, melyen belül az egyes tagintézmények külön óvodai felvételi körzethatárokkal rendelkeznek, melyek
elérhetőek a Jászberény Város Óvodai Intézménye honlapján ( http://
jaszberenyiovik.hu/) az alábbi linken
keresztül közvetlenül:

http://www.jaszberenyiovik.hu/dokumentumok/korzetek2020.pdf
Az óvodai beiratkozáskor be kell
mutatni:
- a gyermek nevére kiállított személyi
azonosítót és lakcímet igazoló hatósági
igazolványt, valamint
- a gyermek TAJ kártyáját,
- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát
(20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet
20. § (3) bekezdése),
- a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat,
- amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik
- a sajátos nevelési igényről a szakvéleményt,
- beilleszkedési-tanulási-magatartási zavar megállapításáról szóló szakvéleményt
- az étkezési térítési díj csökkentésére
jogosító körülményeket igazoló dokumentumokat (a gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról szóló határozatot, tartós betegség igazolását, 3 vagy
több gyermek nevelése esetén családi
pótlék folyósításáról szóló igazolásokat).
Jászberény Város Óvodai Intézménye - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7-8. §-a
alapján - ellátja a gyermekek óvodai
nevelését, a sajátos nevelési igényű
(mozgásszervi fogyatékos (mozgáskorlátozott), látássérült, hallássérült,
enyhén értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral
küzdő, a fejlődés egyéb pszichés zavarával (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozás zavarral küzdő)
gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatait, a gyermekek
óvodai nevelését integráltan, az iskolai
előkészítést, az óvodai étkeztetést és a
referencia intézményi feladatokat.
Az óvodáztatási kötelezettség
nem teljesítése esetén alkalmazandó
jogkövetkezmények: Az a szülő, vagy
törvényes képviselő:
a) aki a szülői felügyelet, vagy gyámsága alatt álló - 3. életévet betöltött
- gyermeket kellő időben az óvodába
nem íratja be,
b) aki nem biztosítja, hogy súlyos, vagy
halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben vegyen részt,
c) akinek a szülői felügyelete, vagy
gyámsága alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai
életmódra felkészítő foglalkozásokról
igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket, vagy annál többet
mulaszt, szabálysértést követ el.
A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető, melynek mértéke ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedhet.
Ha a gyermek a nemzeti közneve-

Jászsági Szenvedélybeteg-segítő
Szolgálat tájékoztatása
Tisztelt Ügyfelek!
A 40/2020. (III. 11.) Kormányrendelet alapján
a következőkről tájékoztatjuk Önöket:

Ügyfélfogadási rendünk
a következőképpen változik visszavonásig:
Személyes ügyfélfogadásra csak indokolt esetben, krízis esetén van
lehetőség, minden egyéb esetben kérem az alábbi elérhetőségek
valamelyikén keressenek: Telefon: 06-30/164-2313, 06-30/1642311, 06-30/185-0599, E-mail: jaszsagiszsz13@gmail.com
Facebook oldal: Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat
Ügyeletet a Jászapáti Család-és Gyermekjóléti Szolgálat
épületében tartunk, H-P munkaidőben.
Köszönjük megértésüket!
Bergmann Kincső intézményvezető

lésről szóló törvény 24.§ (3) bekezdése
alapján vesz részt óvodai nevelésben,
és egy nevelési évben igazolatlanul tíz
napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője – a gyermekvédelmi és gyámügyi
feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről
és illetékességéről szóló 331/2006.
(XII.23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban – értesíti a gyermek
tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II.
törvény 247. § c) pontja szerinti szabálysértési tényállás megvalósulásához
szükséges mulasztás mértéke a közoktatási törvény 24. § (3) bekezdése alapján
óvodai nevelésben részt vevő gyermek
esetén tizenegy nap.
Óvodaköteles gyermek esetében a
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.
31.) EMMI rendelet (a továbbiakban:
EMMI rendelet) 20. § (2) bekezdése
alapján a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha
gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő
tizenöt napon belül írásban értesíteni
az Oktatási Hivatalt. Bejelentési kötelezettségüket a www.oktatas.hu oldal
Köznevelés menüpontjának Külföldre
távozás bejelentése pontjából, vagy a
https://www.oktatas.hu/kozneveles/
kulfoldre_tavozas_bejelentese linken elérhető elektronikus űrlap kitöltésével és
az Oktatási Hivatal részére postai úton
történő beküldésével tudják teljesíteni.
Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja:
Az óvoda vezetője az óvodai felvételi,
átvételi kérelemnek helyt adó döntését
írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a
szülővel a beiratkozást követő 30. napig.
A jogorvoslati eljárás szabályai:
Az óvodavezető írásbeli döntése
ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt
napon belül illetékmentes fellebbezési
kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz
(önkormányzati fenntartási óvodák
esetében a jegyzőhöz) címezve az óvoda vezetőjénél. A fenntartó nevében a
jegyző jár el és hoz másodfokú döntést.
Minden kedves szülőnek, gyermeknek sikeres és eredményes óvodáztatást
kívánunk a Polgármesteri Hivatal és az
óvodák nevében.
Baloghné Dr. Seres Krisztina
jegyző

Meghosszabbították
a közgyógyellátási
igazolványok
érvényességét
Azokat a közgyógyellátási jogosultságot igazoló igazolványokat,
amelyek a vészhelyzet ideje alatt
járnak le, az érvényességi idő
megszűnésétől számított 90 napig nem kell meghosszabbítani.
Amennyiben valaki gyógyszerkeretre jogosult, az utolsó negyedévre megállapított összeggel rendelkezhet.
kormanyhivatal.hu

Friss hírek, információk a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban.
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Új elnök a méhészegyesületnél
 folytatás az 1. oldalról
A Jászsági Mézlovagrendnek is tagjai
vagyunk. Igyekszünk minél több iskolába, óvodába eljutni, hogy a gyerekeket
megismertessük a méhek világával, a
mézzel és a méhészeti termékekkel.
Milyen tevékenységi kört látott el
eddig az egyesület életében? Milyen
feladatokban vett részt?
Az egyesületi munkákban két éve
kezdtem aktívan részt venni. A mézvásár szervezésében segítettem, de az
elmúlt egy évben egyéb, az egyesülettel
kapcsolatos dolgok szervezésében is aktívan részt vettem.
Mikor vette át a stafétát? Milyen
döntési folyamat előzte meg?
Az egyesületnek négy évente van
„tisztújító” közgyűlése, ilyenkor választják meg a jelen lévő tagok az elkövetkező négy évre az elnököt, az elnökségi tagokat és a felügyelőbizottságot.
Maga az elnökség átadás-átvétel folyamata még nem zajlott le, ennek április
10-ig kell megtörténnie.
Miként változnak az elnöki
poszttal a feladatai? Milyen új kihívásokkal kell szembe néznie?
Az elnöki poszttal sokkal több feladat hárul rám, de úgy gondolom, hogy
az elnökségi tagok segítő munkájával
megoldunk mindent. Az idei év elég komoly kihívás elé állít mindannyiunkat,
hiszen a jelenlegi helyzetben, a korlátozó
intézkedések miatt sokkal nehezebb lesz
a legnagyobb rendezvényünk, a Mézvásár megszervezése.
Hogyan értékeli az egyesület eddigi eredményeit?
Az egyesület nagyon szép eredményeket ért el eddig. Mindannyian
látjuk, hogy a méhészek egy pár éve
nehézségekkel küzdenek. Sok volt a
méhpusztulás, a mérgezések, a kedve-

zőtlen időjárás, az alacsony mézfelvásárlási árak. Valószínű ezek a fő okok, ami
miatt a méhészeti rendezvények látogatottsága is csökken. Szerencsére a jászberényi Mézvásáron ez még nem éreztette
igazán hatását, de ennek az állapotnak a
fenntartásán dolgoznunk kell.
Melyek azok a szegmensek, melyeket biztosan továbbvisz az eddigi hagyományok szerint, és melyek
azok a területek, ahol úgy véli, változtatásra van szükség?
Alapvetően szeretnénk megtartani az egyesület rendezvényeit, összejöveteleit továbbra is. Amin viszont
szeretnénk változtatni az az, hogy a
jászberényi lakosok közül minél több
embert kivonzzunk a Mézvásárra, hogy
minél többen megismerkedjenek a méhekkel, a méhészeti termékekkel. Szeretnénk, ha ez egy jó családi program
lenne. Ennek érdekében tavaly már az
úgynevezett „Zöldudvarban” ingyenes gyermekprogramokat rendeztünk,
amelynek szerencsére nagy sikere volt,
valamint szerveztünk egy rajzpályázatot a Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria közreműködésével.
Beszéljünk a jövőbeni, kezdésnek
az idei esztendő terveiről. Hogyan
tovább?
Az idei évben is szeretnénk megrendezni a Mézvásárt természetesen. A
kérdés csak az, hogy a jelenlegi korlátozó intézkedéseket addigra feloldják-e
teljesen, lehetséges lesz-e egy ekkora
rendezvény megtartása. Jelenleg minden bizonytalan, de elkezdjük a szervezést és reméljük, megtarthatjuk a
rendezvényt. Az év további terveiben
természetesen szerepelnek az előadások
megszervezése, az egyesületi programok, a mézes reggelik. Vannak ötletek,
de ezek inkább majd a későbbiekre.

Nemzetközi partnertalálkozó
a Bercsényiben
A Bercsényi Miklós Általános Iskola
több Erasmus KA2-es projektben is
részt vesz. A "The value of different
cultures" című projekt magyarországi találkozóját tartották március
első hetében Jászberényben a Bercsényi iskolában.
Négy különböző iskolából érkeztek
tanárok és mind a négy országból 5-5
diák is. A projekt koordinátora a vechtai
Geschwister-Scholl-Oberschule, mellyel
a Bercsényi testvériskolai megállapodást
kötött 2019 őszén, és egy másik projekt
résztvevő iskola szintén testvériskola, az
uzoni Tatrangi Sándor Iskola Erdélyből.
Rajtuk kívül érkeztek vendégek Spanyolországból, Fuensalida városából és Törökországból, Adanából. Összesen 12 tanár és
20 tanuló élvezhette a jászberényi iskola
vendégszeretetét, a változatos programokat. A projekt keretén belül – melynek a
kultúrák különbözősége a témája – megismerhették hazánk több kulturális műemlékét, a magyar ételeket, zenét, sportot,
táncot és természetesen a vendégek is bemutatták azokat a táncokat, dalokat amikkel készültek fogadóiknak.
A Budai Várban egy kincsvadászat
keretén belül ismerték meg a főbb nevezetességeket, majd a Szent István Bazilika
megtekintése után a Parlamentben fogadta

a csoportot a Felső- Jászság országgyűlési
képviselője, Pócs János is. A Hősök terét
is megcsodálták a külföldiek, majd Jászberény felé vették útjukat. Városunkban a
Bercsényiben sok változatos programban
volt részük, többek között iskolalátogatáson, fizika foglalkozáson, méhészeti-,
tejtermelő- és néptáncbemutatón vettek
részt, de sportfoglalkozás, állatkerti séta,
kiszebáb égetés (a tél búcsúztatója), Polgármesteri Hivatali fogadás (dr. Gedei József
alpolgármester fogadta a csoportot), Jász
Múzeum,városi séta, virtuskodás, kulturális totó is színesítette a csoport programját.
A magyar fogadó gyerekek szüleinek köszönhetően megismerhették a magyaros
ételeket is. Az egri kiránduláson egy csillagvizsgáló és a varázstorony előadóit hallgathatták, majd a bazilika, a minaret, a Dobó
tér és az Egri Vár megtekintése következett.
A nap végén a Saliris Resort fürdőjében
kapcsolódhattak ki a gyerekek tanáraikkal együtt. A tartalmas hétvégén még egy
közös nemzetközi táncház kerekedett ki a
Főnix Műhelyben, ahol a részvételi igazolásaikat is megkapták a vendégek.
A tanárok közben természetesen
egyeztették a feladatokat, megbeszélték a következő találkozó időpontját is,
melyre Erdélyben, Uzonban kerülne sor
2020. május első hetében.
Kiss Attila
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A mi felelősségünk, hogy megőrizzük az értékeket
 folytatás az 1. oldalról
Szeretném, ha úgy nőnének fel ezek
a fiatal generációk, hogy nem csak beszélünk a hagyományokról nekik, hanem ők már tiszta forrásként használják
is azokat, a hozzá kapcsolódó könyveket, hanganyagokat, ismerjék, becsüljék
jász őseik gyönyörű örökségét. Ez a jelen
kihívása, feladata a részünkre.
Az első kötet 2003-ban a Hagyományok Háza gondozásában jelent
meg. Hogyan kapcsolódik egymáshoz a két kiadvány?
Az első kötetet a Hagyományok
Háza adta ki, egy szakírói pályázat
díjaként, a második kötet pedig teljes
mértékben pályázati forrásból valósult
meg, és tulajdonképpen kiegészítik
egymást. Még az első inkább a dalokra,
a különféle szétszórt gyűjteményekből
összeszedett énekekre összpontosít, a
második kötetben az ismeretek finomított, bővített változatát, a jászsági
táncok részletezését és az általam húsz
éve alapított Hagyományőrző Együttes
történetét igyekeztem az olvasó elé tárni. Sok kérdést letisztáz már a második
kötet, melyet jól példáz A Jász verbunk
kutatása fejezet. Az első kötet születésekor még nem állt a rendelkezésünkre
jász verbunk eredeti muzsikája.
Milyen erényeit emelné ki még a
második, frissen publikált kötetnek?
Amit mindenképp kiemelnék, az a
terjedelmes – közel egy évszázadot lefedő - fotómelléklet, mely egyben tisztelgés is a régi zenekarok előtt, ugyanis így
összegyűjtve, archív fotókon eddig még
nem adódott alkalmunk látni őket. A
mi felelősségünk, hogy megőrizzük azt
az értéket, amit ők adtak a Jászságnak,
amit valahol elfeledtünk, de kötelességünk visszahozni. Ezen felül kiemelném még a Jászberénybe látogató Ady
Endréről és Bartók Béláról szóló rövid
bevezetőt. Utóbbi Geyer Stefi világhírű hegedűművészt kísérte városunkba

nagynénjéhez, és itteni zenegyűjtése
során határozta el, hogy versenyművet
ír Stefi számára. A források szerint Ady
Endre 1913. október 11-én érkezett
Jászberénybe, és élvezettel hallgatta a
helyi prímás által előadott régi magyar
nótákat. Az ilyen érdekességek, a tánc,

Fotó: Gémesi Balázs
a hagyományőrzés mellett fel szeretném hívni a pásztoréletre is a figyelmet,
mely igen élénk volt ebben a térségben,
a környező jász településeken is, legalább annyira, mint ma Hortobágyon.
Az írott anyag mellé zenei CD is
készült. Mit lehet tudni a lemezről?
A lemez tulajdonképpen egy gyakorló CD, hosszabb menetek vannak
rajta jász verbunk, oláhos, lassú és friss
csárdás stílusokból. Ezekre bátran lehet
tanítani, mert bár jelentek meg korábban is jászsági kiadványok, nagyrészük
néhány perces számokat tartalmaz, így
nehézkes általuk a folyamatos tanítást
megvalósítani. A lemezen kiváló zenészek, énekesek és a Jászberényi Hagyományőrző Együttes Népdalköre is
közreműködik.
Hol lehet szert tenni a Jászsági
Hagyományokról szóló kötetre?
Bár ezer darab könyv és CD készült,

a pályázati forrás kezelője előírja, hogy
a kiadványok nem hozhatók kereskedelmi forgalomba. Amit vállaltam az
az, hogy eljuttatom őket a Jászságban
dolgozó hagyományőrző és néptánc
csoportoknak, óvodáknak, iskoláknak,
népdalköröknek, helytörténeti gyűjteményeknek, könyvtáraknak, helytörténettel foglalkozó csoportoknak.
Illetve aki érdeklődik iránta, a jelenlegi
ínséges körülményekre való tekintettel
online is elérheti az általam közzétett,
kötetből kiragadott részleteket.
Bár a márciusi könyvbemutató
elmarad, néhány gondolatban térjünk ki rá, mi várható majd az újonnan kitűzött alkalommal.
A Jászberényi Hagyományőrző
Együttesről Józsa Tamás és Perlaki Csaba készített a múlt esztendőben filmet,
annak az ősbemutatója itt lett volna.
Arra kértem a két alkotót, hogy beszélgessünk a hagyomány és a modernitás kapcsolatáról. A mai felgyorsult,
információgazdag világunkban bár különösen hangzik, ugyanúgy kell a hagyományőrzésnek is a reklám, mint bármi másnak. A könyvbemutatón nagy
hangsúlyt kapott volna a hagyomány
továbbélésének lehetősége a 21. században. Reméljük mindennek megvitatására hamarosan lesz lehetőségünk.
Van esetleg tervben folytatás?
Egy néprajzi leírással kiegészített
fotóalbumot szeretnénk megjelentetni
Váradi Levente és Gémesi Balázs fotóművészek közreműködésével. Az albumban
a még fellelhető vésett fakeresztekről
készített felvételek kapnának helyet,
melyek itt a jászberényi temetőkben találhatóak. A sírok fotózását már a 2000es években elkezdtem, és régi vágyam,
hogy megmutassuk, milyen szép nyelvezettel írták ezeket. A néprajzi részben
érintenénk a jász emberek hiedelemvilágát, temetkezési szokásait, ami szintén
egy kevéssé ismert terület.

Jászkiséren ülésezett a Jászkapitányok tanácsa
Nemes József Jászkiséren regnáló jászkapitány március 13-án hívta össze a
jászkapitányok hagyományos tavaszi
tanácsát, amelynek Lukácsi György
polgármester úr biztosított helyet a
település Művelődési Házában.
Az ülésen részt vett Tamás Zoltán is,
aki 2003-óta viseli büszkén a jászkapitányi címet. Szülőfalujában, Jásztelken
választották meg a tisztségre, elszármazottként ismerték el életútját és társadalmi tevékenységeit.
A tanácskozást Nemes József nyitotta meg, majd Hortiné dr. Bathó Edit, a
Jász Múzeum igazgatója, a jászkapitányi
tanács szakmai segítője adott információt a hagyományőrzés aktualitásairól. Az
ülés témái között szerepelt az éves programok megbeszélése, amelyben kiemelt
szerepet kapott a Jászkun Redemptio
méltó megünneplése.
A tervezett programok közül a járványveszély miatt már biztos, hogy elmarad a jászkun kapitányok kunhegyesi tanácskozása. A Jánoshidán megrendezésre
kerülő XXVI. Jász Világtalálkozót ‒ ha

szükséges ‒ egy őszi időpontra teszik át.
A Jászkun Redemptio 275. évfordulóját ünnepeljük ebben az évben.
Május 6-ra Dávid Sándor fafaragó népi
iparművész, Jászszentandrás jászkapitánya elkészíti azt a tölgyfa emlékoszlopot, melyet a Jászkapitányok Tanácsa
állít fel a jeles évforduló emlékére.
A tanácskozáson Zámbori János
emeritus jászkapitány bemutatta a Jánoshida Község Önkormányzata által

felkért új jászkapitányt, Pesti Róbertet,
aki fiatal kora ellenére tíz éve szervezi a
Hagyományok Hétvégéje rendezvényt
a Bartal tanyán. A jelölt mindemellett
komoly lovas múlttal is rendelkezik. Az
új jászkapitányt a Jász Világtalálkozón
iktatják majd be tisztségébe.
A tanácskozáson szó esett az 1745
és 1876 között működő jászkapitányok
emlékét őrző jászberényi Kapitány-kertről, és a kertben felállítandó, a már elhunyt, jelenkori jász- és kunkapitányok
emlékét megörökítő obeliszkről is.
Az ülésre minden jászkapitányt elkísért a felesége is, hiszen a kapitányi élet
elképzelhetetlen a kapitánynék nélkül,
akik a hagyományőrző munkából szintén
derekasan kiveszik a részüket. A bő kétórás tanácskozás után a házigazdák, Nemes József jászkapitány és felesége, Ilona
asszony, valamint kedves családtagjaik
jellegzetes helyi népi ételekkel kínálták
meg a résztvevőket, és a rendkívül ízletes
jászkiséri birkapörkölt és szárított rétes
mellett természetesen nem maradhatott
el a finom, vírusölő házi pálinka sem.
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Előfizetési lehetőség
A Jászkunság kutatása vándorkonferenciának az újraalapítása 300. évfordulóját ülő Kunszentmárton és annak
múzeuma adott otthont. Az előadások
tanulmánnyá átdolgozott változatát
tartalmazza a kötet, jászsági, kis- és
nagykunsági vonatkozású írásokat. Érdeklődése esetén kérjük, fizessen elő a
könyvre! Előfizetési ára: 3.500 forint!
Az előfizetéseket a Kunszentmárton Város Önkormányzata 1174504215409890 számlaszámra lehet utalni, befizetni 2020. március 31-ig. A megjegyzés
rovatban fel kell tüntetni: "Jászkunság" és
a támogató pontos postacímét!

Jászkunsági és kunszent
mártoni tanulmányok
A XI. Jászkunság kutatása
konferencia előadásai
Szerkeszti: Barna Gábor
Kunszentmárton, 2020

Tartalomjegyzék:
• Wenner-Várkonyi Attila
polgármesteri köszöntő
• Győrfi Sándor jászkun főkapitányi
köszöntő
• Latorcai Csaba államtitkár
köszöntője és megnyitó beszéde
• A 17. századi migráció és
következményei
• Kunszentmárton történetéből
• Történeti demográfiai és migrációs
kérdések
• A Jászkunság történeti kérdései
• Jászkunság néprajzából
• A tanulmánykötet szerzői
• A kötet megjelenésének támogatói
• Előfizetők
• A kunszentmártoni Helytörténeti
Múzeum kiadványai Várostörténeti
és néprajzi kiadványok
(Kunszentmárton)
• Az elszármazott jászok szervezetei
(Dobos László)

Nem tarthatnak nyilvános szentmisét
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleménye szerint a templomok ugyan nem zárnak be, de nyilvános liturgiát, közösségi alkalmakat
nem tartanak március 17-től. Egyetlen kivétel a temetés, amelyet egyszerű formában, röviden tartanak meg.
A Nagyboldogasszony Főplébánia
és a Jézus Neve Plébánia hirdetőtábláin is olvasható, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a rájuk
bízottakért érzett felelősségtől vezérelve
a koronavírus-járvány Magyarországon való megjelenése miatt meghirdetett veszélyhelyzetben, visszavonásig
templomaikban nyilvános liturgiát és
egyházközségi összejöveteleket nem
tartanak. A felvett szándékokért a
szentmisét azonban megtartják, a családtagokat pedig arra kérik, hogy otthon imádkozzanak.
Erre a különleges időszakra a Magyar
Katolikus Püspöki Konferencia püspökei
felmentést adnak a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól. E
mellett felhívják a hívek figyelmét arra,
hogy mivel lehetetlenné válik az eucharisztikus ünneplésben való részvétel, igen
ajánlatos, hogy helyette töltsenek kellő
időt imádsággal – a Szentírás olvasásával,
zsolozsma végzésével, vagy más imával –
egyénileg vagy a családban.
Dr. Novák István főigazgató, plébános tájékoztatása szerint a Jézus Neve
Plébánia irodája csak a temetések bejelentésére lesz nyitva március 23-tól
kezdődően hétfőtől péntekig, 11 órától
12 óráig. A temetésekhez szentmisét

nem lehet kérni, csak a járványveszély
elmúlta után, utólag. A temetési szertartásokat minél kisebb létszámmal
kell megtartani, egymástól távolságot
tartva, a ravatalozó helyiségek használata nélkül. A húsvéti szentgyónások
helyett az ünnepek előtt a Ferences
templom bejáratával szembeni szabad
téren Novák atya általános feloldozást
fog adni, ha az akkori rendelkezések
lehetővé teszik. Erről később tájékoztatják a híveket.
A Nagyboldogasszony Főplébánián
az irodai szolgálat 8 órától 12.30 óráig
működik. További részleteket az irodában tudhatnak meg.
A vasárnap megszenteléséhez
igénybe vehetik a Szent István Rádió, a
Bonum Televízió közvetítéseit. Amikor
az adást hallgatják vagy nézik, a család
együtt tud imádkozni otthon.

Szünetelnek a református alkalmak
A Magyarországi Református Egyház
Zsinati Elnökségének március 16-án
kiadott közleménye szerint minden
egyházi alkalmat szüneteltetni kell
a koronavírus gyors terjedése miatt,
összhangban a kormányzati intézkedésekkel.
A tájékoztatás szerint a Jászberényi
Református Egyházközség vasárnapi és
hétközi meghirdetett alkalmai visszavonásig szünetelnek. Kérik a híveket,
hogy a kormány aktuális rendeletei és
a Közleményben foglaltak szerint járjanak el mind a lelki, mind pedig az
egymásnak nyújtandó fizikai segítségek
tekintetében.
A Magyarországi Református Egyház Zsinati Elnökségének kiadott
közleménye szerint javasolják, hogy a
lelkészi hivatalban telefonos ügyfélszolgálat működjön, az egyházközségek az

adminisztrációt online intézzék. Temetésekkor csak a szűk család vegyen részt
a szertartáson.
A reformatus.hu honlapon minden
reggel online áhítatot tartanak, illetve
vasárnap délelőtt online istentiszteletet közvetítenek. Kérik a hívőket,
hogy tartsanak otthoni könyörgéseket
és imádságokat, melyekben a lelkészek
lehetnek segítségükre.
Kérik a gyülekezetek fiataljait, hogy
– akár a helyi önkormányzattal együttműködve, akár a gyülekezet szervezésében – segítsenek az idős gyülekezeti
tagoknak a szükséges bevásárlásokban.
Kérik a testvéreket, hogy valamennyi
egészségügyi rendelkezést tartsanak be,
és imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért.
„Legyetek józanok, hogy imádkozhassatok!” (Péter első levele 4. fejezet 7. vers)

8. oldal
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Kertkaput nyitogat a tavaszillatú szél
Csütörtökön közepesen felhős lesz
az ég, és az érkező melegfront hatására
14 fokra is emelkedhet a hőmérséklet.
Pénteken sok napsütésre van kilátás,
a kissé szeles időben akár 18 fokot is
mérhetünk. Említésre méltó csapadék
nem várható szombaton sem, meleg,
tavaszias időjárásra van kilátás közel 20
fokos nappali csúcsértékekkel. Vasárnap egy hidegfront éri el térségünket,
napközben megélénkül a szél és a felhők is megszaporodnak, hétfőre pedig
záporral érkezik a lehűlés.

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
Tájékoztató
április 1. szerda
március 26. csütörtök
Thököly Gyógyszertár
Kossuth Gyógyszertár
központi
Jb., Thököly u. 14.
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368
Tel: 405-667
ügyeletről
március 27. péntek
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

április 2. csütörtök
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

március 28. szombat
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

április 3. péntek
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

március 29. vasárnap
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

április 4. szombat
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

március 30. hétfő
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

április 5. vasárnap
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

március 31. kedd
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

április 6. hétfő
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

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

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

Lapunk digitális változata a
jku.hu oldalról letölthető!

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
Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse
Terjesztési reklamáció: DEEP Médiacsoport Jb., Bercsényi u. 8. Tel.: 06-30/327-5655

Jászkürt Újság − minden csütörtökön.

Online
jegyvásárlás a
Volánbuszokon

2020. március 26.

Tisztelt szülők,
várandósok!

A járványügyi helyzetre tekintettel
az utasok és az autóbusz-vezetők védelmében új, rendkívüli intézkedést
hoztak: március 23-tól készpénzmentessé válik a jegyvásárlás a Volánbusz valamennyi járatán, továbbá
március 25-én üzemkezdettől pedig
tanszüneti menetrend lép érvénybe.

Hivatkozva Dr. Illés Mónika járási
tiszti főorvos 2020. március 18-án
kelt JN-02/NEO/0623-2/2020. iktatószámú levelére és dr. Müller Cecília
országos tisztifőorvos által javasolt
eljárásrendre, az alábbi változások
kerülnek bevezetésre a védőnői ellátásban.

fonszáma: 06-57/411-151 (8-16 óra
között hívható). E-mail: vedonok.
jaszbereny@pr.hu.
Az életkorhoz kötött kötelező védőoltások beadása a házi gyermekorvosok által meghatározott tanácsadási
rend szerint történik. Időpont egyeztetés miatt hívja gyermekorvosát!

A tájékoztatás szerint a Volánbusz Zrt. és a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. megállapodása alapján az
autóbuszközlekedési társaság valamennyi helyközi járatán, valamint
azon települések helyi járatain, ahol a
Volánbusz a szolgáltató, elérhetővé válik az applikációban történő, készpénzmentes jegyvásárlás.
A megállapodás szerint azokat az
utasokat, akik az applikációban vásárolják meg jegyeiket a Volánbusz járataira, nem terhelik pluszköltségek.
A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. és a
Volánbusz szakemberei azon dolgoznak, hogy legkésőbb a hónap végéig
bérletvásárlási lehetőséggel is bővüljön
az alkalmazás.
A mobilalkalmazás segítségével a
jegy bárhol, bármikor megvásárolható,
akár közvetlenül a járat indulása előtt
is. A mobiljegy használatához az utasnak iOS vagy Android operációs rendszerű mobiltelefonjára le kell töltenie
az Nemzeti Mobilfizetési Zrt., vagy
valamely viszonteladója – jelenleg az
OTP Simple – által működtetett közlekedési mobiljegy-alkalmazást, és abban
regisztrálnia kell magát.
A jegyvásárlás során az utasnak meg
kell adnia az utazásához használni kívánt
járat tervezett indulási időpontját. A kiválasztott terméket a felhasználó egyenlegéről vagy bankkártyája segítségével tudja
kifizetni. Az alkalmazások elérhetőek a
Nemzeti Mobilfizetési Zrt. honlapján.
A mobiljegyek vásárlásához és felhasználásához az utas készülékének
minden esetben mobil adatkapcsolattal
kell rendelkeznie, ahogyan a megvásárolt jegy ellenőrzése alkalmával is.
A közleményben felhívják a figyelmet arra, hogy a mobilalkalmazásban
nem választhatók ki az indulási és célállomások, a helyközi járatokra szóló
jegyeket az indulási és érkezési állomás
közötti kilométer távolság kiválasztásával lehet megvásárolni.
A közlekedési mobiljegyek használata a veszélyhelyzeti időszakban nagyban
segíti a gépjárművezetők és a pénztárosok jegy- és bérletértékesítési tevékenységének csökkentését, kiváltását.
A helyi és helyközi viszonylatokban
továbbra is válthatók papíralapú jegyek
a szokásos elővételi módokon, de a
Nemzeti Mobilfizetési Zrt. és a Volánbusz azt kéri, hogy a kormány tanácsának megfelelően csak az vegye igénybe
a közösségi közlekedést, akinek halaszthatatlanul szükséges. Az autóbusz-társaság kéri továbbá, hogy aki csak teheti,
elektronikus úton váltsa meg jegyét.
A mobiljegyvásárlás bevezetésével
egy időben a társaság minden helyi,
országos, regionális és távolsági járatán felfüggeszti az első ajtónál történő
felszállást, a járművezetőket szalagkordonnal határolják el az utastértől.
Március 25-én, szerdán üzemkezdettől tanszüneti menetrend lép érvénybe a Volánbusznál.
Az országos veszélyhelyzettel ös�szefüggő, a társaság autóbuszjáratait,
menetrendjét, jegy- és bérletváltási szabályait érintő változásokról az utasok
a volanbusz.hu/koronavirus oldalon
tájékozódhatnak.
Forrás: MTI

A jelen járványügyi helyzetre tekintettel a gondozott-védőnő találkozások
számát minimalizáljuk. Mindezek ellenére a védőnői ellátás folyamatosan
működik, a védőnői kapcsolattartás
a személyes találkozás helyett távkonzultáció (elsősorban videó, skype,
messenger, viber, vagy telefon, és
e-mail) formájában történik.
A légúti fertőzésre utaló tüneteket
(láz, köhögés, torokfájás, nehézlégzés)
mutató beteg semmi esetre se keresse
fel személyesen a tanácsadót, hanem a
háziorvosát hívja fel telefonon, aki további utasítást ad majd a részére.
Egyedi esetekben, ha nélkülözhetetlen a személyes konzultáció, időpontot egyeztetve, csak egészséges várandósok és gyermekek részére egyesével
történik meg a tanácsadás.
A kórházból hazaérkező újszülött
esetében, ha szükséges a személyes védőnői konzultáció, telefonos egyeztetést követően valósulhat meg.
Életkorhoz kötött szűrővizsgálat
kivitelezése céljából telefonon keresse
területi védőnőjét, és a vizsgálat lehetőség szerint elsősorban videó, skype,
messenger, viber útján, vagy telefon, és
e-mail formájában valósuljon meg.
Védőnői Szolgálat központi tele-

Védőnők beosztása:
Hétfő: Almási Edit és Kocsis
Ágnes - tanácsadókban.
Páratlan héten: Muhariné Kovács
Mária - védőnői irodában.
Páros héten: Mizsei MirellaKissnévédőnői irodában.
Kedd: Lőrincz Linda és Nagyné
Krasnyánszky Anita - tanácsadókban.
Páratlan héten: Almási Edit - védőnői
irodában.
Páros héten: Kocsis Ágnes - védőnői
irodában.
Szerda: Kissné Mizsei Mirella és
Lőrincz Linda - tanácsdókban.
Páratlan héten: Dr. Gulyás Lászlóné védőnői irodában.
Páros héten: Bobákné Mongyi Mária
- védőnői irodában.
Csütörtök: Dr. Gulyás Lászlóné és
Sárköziné Nagy Szilvia tanácsadókban.
Páratlan héten: Nagyné Krasnyánszky
Anita - védőnői irodában.
Páros héten: Székely Beatrix- védőnői
irodában.
Péntek: Székely Beatrix és Bobákné Mongyi Mária.
Páratlan héten: Sárköziné Nagy Szilvia - védőnői irodában.
Páros héten: Muhariné Kovács Mária
- védőnői irodában.

A gyermekorvosi alapellátásról
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.

A fogorvosi alapellátásról
A jászberényi lakosok fogorvosi alapellátását területi ellátási kötelezettséggel
végző fogorvosok a 40/2020. (III. 11.)
Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet időtartama alatt fogorvosi alapellátás keretében csak a háziorvosi, házi
gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 4. § (4) bekezdés e) pontja szerinti
sürgősségi ellátást nyújthatnak.
A rendelés ideje a rendelési napokon
naponta: 9-12 óráig

• 2020. március 27., 28. Dr. Balogh
Marianna telefon: (57) 889-239 Rendelő: Jászberény, Jákóhalmi út 11.,
• 2020. március 18. és 24. Dr. Krampek
Márton telefon: (57) 655-506 Rendelő:
Jászberény, Zirzen Janka u. 6. fsz. 1.
• 2020. március 19. és 25. Dr. Martonos Éva telefon: (57) 412-058
Rendelő: Jászberény, Zirzen Janka u.
6. fsz. 1.
• 2020. március 20. és 26. Dr. Nagy
Nóra telefon: (20) 937-3070 Rendelő:
Jászberény, Sportpálya u. 1.

Vágányzári információ
Értesítjük tisztelt utasainkat, hogy
2020. március 31-től 2020. április
2-ig a Jászberény - JászboldogházaJánosida állomások között végzett
pályakarbantartási munkák miatt a
82. sz. Hatvan -Szolnok vasútvonalon a vonatok módosított menetrend
szerint közlekednek. Jászberény Jászboldogháza-Jánoshida állomások között vonatpótló autóbuszok
közlekednek.

A vonatpótló autóbusz útvonala jelentősen eltér a közforgalmú vasúti menetrendtől, a járatok Portelek vasútállomás
helyett az Imrédi úti elágazásnál kijelölt
autóbusz megállóhelyen állnak meg.
A vasútvonal részletes vágányzári
menetrendje megtalálható az állomási
pénztáraknál, ügyfélszolgálatoknál, illetve elérhető a MÁVDIREKT +36 (1)
3 49 49 49-es telefonszámán és a www.
mavcsoport.hu honlapon.

