Módosult a költségvetés

A pandémia okán hozott intézkedésekről,
a módosított költségvetésről kérdeztük
Balogh Béla alpolgármestert.
Interjú a 3. oldalon

Események az állatkertben

Az állatkert új jövevényeiről és a kijárási
korlátozás vidéki megszűnése utáni
nyitásról tudósítunk összeállításunkban.
Írások a 6. oldalon

Fáj a szívünk, de így döntöttünk
A vírus miatt elmarad a Csángó Fesztivál.
A döntés hátteréről és az együttesről beszélt
Szűcs Gábor fesztiváligazgató.
Cikk a 7. oldalon

Jászkürt
Új folyam 9. év 19-20. szám (XXXII./19-20.)

Anyakönyvi ügyek
a járvány idején

275 évvel ezelőtt, 1745. május
6-án írták alá őseink Mária Terézia redemptios diplomáját, mely
a jászok és kunok kiváltságainak
helyreállítását deklarálta. Erről az
eseményről emlékezett meg koszorúzással a városvezetés delegációja
Budai Lóránt polgármester, Balogh
Béla és dr. Gedei József alpolgármesterek, Baloghné dr. Seres Krisztina
jegyző, valamint Hortiné dr. Bathó
Edit múzeumigazgató, illetve Bolla
János emeritus jászkapitány a Jászkapitány szobornál szerda délelőtt.

Kazsimér Nóra

Kárpáti Márta

A házasságot kötni kívánó felek
bejelentkezése telefonon vagy emailen
történik, az esküvő napján pedig a legutóbbi intézkedések szerint már nem
csak a pár, hanem a terem befogadóképességéhez mérten – maximum 30 fő - a
násznép tagjai is kellő távolságot tartva
részt vehetnek a szertartáson. Az egy
háztartásban élők ez alól kivételt képeznek, rájuk nem vonatkozik az 1,5 méter.
Birgésné Rimóczi Tünde anyakönyvvezető elmondta, minden nemű érintkezést igyekeznek kiküszöbölni, sem
kézfogás, sem pedig gratuláció nincs,
az aláírást is saját íróeszközzel végzik,
akiknek ez feladatuk.
folytatás az 5. oldalon 

A tisztelet virágainak elhelyezése
előtt Hortiné dr. Bathó Edit idézte fel
röviden a 275 évvel ezelőtti eseményeket. Emlékeztetett jász eleink összefogására, amellyel visszaváltották szabadságukat és ősi jussaikat. Hozzátette, a
rendszerváltás óta minden évben megünnepeljük a jeles eseményt, s az országgyűlés nemzeti emléknappá nyilvánítása
óta a Jászság és a Kunság kapitányaival,
polgármestereivel együtt fényes ceremónia keretében hajtunk főt. Idén sajnos a
veszélyhelyzet meghiúsította a tervezett
nagyszabású ünnepséget, de szívünkben
a hála és a tisztelet ugyanolyan erővel jelen van. Ezt az érzést fejezték ki a szobor
talapzatán elhelyezett koszorúk ezen a

Kezdődik az építkezés

Jászberény elkerülő III. ütem elnevezésű projekt kivitelezési szerződése április
8-án aláírásra került és hatályba lépett. A munkaterület átadás-átvétel május 08án a megrendelő, a vállalkozó, a mérnökség, az üzemeltető képviselői valamint
Pócs János országgyűlési képviselő jelenlétében a helyszínen megtörtént. Kérésünkre a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. az alábbi tájékoztatást
adta az elkerülő útszakasz munkálatait és műszaki tartalmát illetően.

A munkakezdési engedély kiadása,
azaz a tényleges építkezés megkezdése
várhatóan leghamarabb 2020. május
25-én, legkésőbb 2020. június 7-én
az előkészítő munkálattokkal megkez-

Jászberény város lapja

Rendhagyó redemptios ünnepség

A vírus okozta veszélyhelyzetben sem
áll meg az élet, a születések, halálozások és házasságkötések továbbra
is állandó állomásait képezik egyébként bizonytalan mindennapjainknak, azonban az ezekkel kapcsolatos
kötelező teendők a járványügyi intézkedések okán valamelyest módosultak. Az ügyintézés aktuális részleteiről a Jászberényi Polgármesteri
Hivatal anyakönyvi irodája, továbbá
a IUSTA temetkezési vállalat vezetősége adott részletes tájékoztatást.

k. m.

Újság

2020. május 14.

dődik. A kivitelezés időtartama: 27
hónap, várható befejezése: 2022. augusztus 01, ezt követően az ideiglenes
forgalomba helyezési engedély várhatóan 2022. szeptember 30-ig megszerzésre kerül.
folytatás a 2. oldalon 

Ford
márkaszerviz

Újragondolt
népművészet
Rendhagyó tárlatra invitált GálDobos Beáta projektvezető az Identitáserősítés a hagyomány eszközeivel
című program keretén belül május
1-én, péntek délelőtt a Kígyó utcai
Kézműves portára.
Kárpáti
A Jászsági Népművészeti Műhely
pályázott a CLLD TOP-os pályázatra,
ahol már az első körben sikerült forrást
szerezniük arra a célra, hogy a népművészeti alkotásokra koncentrálva különböző új kulturális tartalmakkal töltsék
meg a város életét. A mostani Jász portéka elnevezésű workshop a pályázat
záró rendezvénye. A workshop keretén
belül az alkotók olyan tárgyakat hoztak
létre, amelyek hagyományos technikán
alapulnak, illetve hagyományos alapanyagokat használnak fel. Különlegessége a projektnek a mesterek közös
gondolkodása, majd ennek mentén egy
olyan találkozás, ami a tárgyakban öltött testet. Mindezt úgy kell elképzelni,
hogy egy-egy tárgyban két alapanyag
ötvöződésével megjelenik két mesterség. Közösen alkotott például a fazekas
a kosárfonóval, a csuhéfonóval, a textiles a nemezessel létre hozva egy nagyon
izgalmas tárgyi megvalósulást.
folytatás a 7. oldalon 

verőfényes március 6-i délelőttön.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Megyeházán a veszélyhelyzet miatt ezúttal csupán a virtuálisan jelenlévő közönség előtt emlékeztek meg a megye
elöljárói a jászkun redemptióról május
6-án, a nemzeti emléknapon. Ünnepi beszédet mondott dr. Berkó Attila
kormánymegbízott és Hubai Imre, a
megyei közgyűlés elnöke. – Ritka pillanata egy történelmi rendszernek, amikor egy területi közösség eltökéltsége
egy egész ország példájává válik. Közel
három évszázaddal ezelőtt ez a dolog
megtörtént térségünkben – mondta dr.
Berkó Attila kormánymegbízott. Felemelő érzés tudni, hogy nem egy távoli

ország mesés anekdotája az önmegváltás, hanem itt történt Magyarországon,
őseink földjén. Akik mindezt megvalósították a Jászságban és a Kunságban
azok az őseink voltak. A XXI. század
emberének érdemes levonni a tanulságokat. Az eredményekből kiviláglik a
település vezetőinek és lakóinak összefogása, a közösség ereje. Ez a szervezett
együttgondolkodás mindig is jellemezte a három régiót. Ez az összefogás az
erős talapzata annak, amit úgy hívunk,
jászkun identitás. Őseink példája nyújt
támaszt ahhoz, hogy bármilyen ellenséggel - ezúttal a járvánnyal is - sikerrel
felvegyük a harcot.
folytatás a 2. oldalon 

Útburkolatjavítások
a városban

Zavartalanul zajlik az érettségi

A téli fagyok után februárban kezdődtek meg az intenzívebb útjavítási
munkálatok Jászberény útjain, melyeket a Jászberényi V. V. Nonprofit
Zrt. az önkormányzatunk tulajdonát képező utakon, valamint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. az állami
tulajdonú utakon megosztottan végez. A városban zajló karbantartási
munkálatok részleteiről Kisbakonyi
Zoltán kommunális ágazatvezető,
valamint Pécsi Norbert, a Közút
Zrt. kommunikációs osztályvezetője
tájékoztatta lapunkat.
kazsimér
Kisbakonyi Zoltán, a Jászberényi
V.V.Nonprofit. Zrt munkatársa elmondta, hogy télidőben az utakon
végzett úgynevezett hidegaszfaltos
technológiával folytatott munkálatokat követően, a tavasz beköszöntével
megnövekszenek az útkarbantartási
feladatok melyek között kiemelt feladat a kátyúzás.
folytatás az 5. oldalon 

Vállaljuk:

Fotó: Álomgyár Fotóstúdió
Május 4-én, hétfőn reggel megkezdődtek az érettségik a Jászberényi Tankerületi
Központ fennhatósága alá tartozó középiskolai intézményekben. Az idei vizsgák a
megszokottól eltérően, a járványhelyzetben hozott intézkedésekhez igazodva zajlanak. A részletekről Zsemberi Zoltán tankerületi igazgató tájékoztatta lapunkat.
k. n.
Mint azt megtudhattuk, a Jászberényi Tankerületi Központ három középiskolájában zavartalanul megkezdődött az érettségi vizsga május 4-én. Az
érettségi vizsgák lebonyolítása során az
érvényes járványügyi szabályokat figyelembe vették. Az intézményvezetők kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy

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

a takarítók minden vizsgahelyszínt alaposan kitakarítsanak és fertőtlenítsenek. Emellett mindenhol biztosítottak
kézfertőtlenítőt a vizsgázók és a pedagógusok számára.
Az egyes intézményekben lehetővé
tették a gyors beléptetést, sem az épület
előtt, sem a folyosókon nincs csoportosulás.
folytatás a 4. oldalon 

Műszaki vizsga

23 900 Ft

Jászberény, Nagykátai út 25. ● Nyitva tartás: hétfőtől - péntekig 8-17 óráig. ● Telefon: 06-30/6930-835, 06-57/515-234

2. oldal

Önkormányzat

www.jku.hu

Rendhagyó ünnepség
 folytatás az 1. oldalról
Nem vagyunk még az út végén, de
hiszem, hogy a fegyelemnek és szervezettségnek köszönhetően hamarosan
újra felállunk és kiegyenesedünk – zárta szavait a kormánymegbízott.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Önkormányzat nagyon fontos feladatának tartja, hogy erősítse a megye lakosaiban az együvé tartozás érzését. Fontos
tudnunk és tisztelnünk mindazt, amit
őseinktől örököltünk – osztotta meg
gondolatait Hubai Imre. A megye büszkén és elkötelezetten őrzi történelmi
örökségét. A jászkun kapitányok történelmi örökségünk testet öltött szimbólumai. A történelmi tettek üzennek a
mának és a jövőnek is. A megye lakóinak a múlt tisztelete mellett fontos a
jövő építése is, a biztonság és a haza.
A gyertyagyújtás előtt Győrffi Sándor főkapitány szólt a hallgatósághoz,
majd a három szónok közösen gyújtotta meg a tiszteletet jelképező gyertyát a

megyeháza dísztermében.
Pócs János, a Jászság országgyűlési
képviselője a Parlamentben tette közzé
ünnepi gondolatait május 6-án. Hangsúlyozta, hogy a történelmi események
máig tartó szellemi és gazdasági hatással
bírnak a régióban. A jászmagyar ember
bízik önmagában, áldozatokat vállal a közösségért. 2014-ben Jász-Nagykun-Szolnok megye országgyűlési képviselőinek
kezdeményezésére a magyar országgyűlés
nemzeti emléknappá nyilvánította május
6-át. Ezen a napon a jászkunok ünnepelnek. Köszönet azoknak, akik ezt lehetővé
tették. Mindezzel újra történelmet írtunk. A vírus okozta helyzet újra felértékelte a közösség erejét. Az összefogásnak
köszönhetően itt az egyik legalacsonyabb
a fertőzöttek száma, a gazdaság mindös�sze nyolc százalékkal csökkent. A képviselő köszönetet mondott mindazoknak,
akik a járvány elleni küzdelemben, őseik
áldozatos önzetlensége nyomán bármilyen formában részt vesznek.

Jászberény
a koronavírus
ellen
számlaszám:
10300002-1069790049020131

A befolyó összeget az önkormányzat
a vírus elleni küzdelemre fordítja.

Április 6-tól lehetőség
nyílik készpénzzel is
rendezni felajánlásaikat
a város vírus elleni
harcában.
A postai csekkek átvehetők
a Polgármesteri Hivatal portáján
és önkéntes segítőink bázisán,
a Szent Ferenc Egyesített
Szociális Intézményben.

Jászberény
a koronavírus ellen

2020. május 14.

Adományok
az egészségügynek
A jászberényiek összefogásának köszönhetően létrejött önkormányzati
adományszámáról a múlt héten egy
Beko típusú mosó- és szárítógép
került a Jászberényi Szent Erzsébet
Kórház belgyógyászati osztályára.
k. m.
Az adományszámláról a napokban
újabb eszközök beszerzésére került sor.
Ezúttal a Thököly úti rendelőben kialakított speciális vizsgáló helyiség felszerelésében nyújtottak segítséget. A plexi fallal
kettéválasztott terem igényeinek megfelelően bébiőrt, infravörös lázmérőket és fonendoszkópokat vásárolt az önkormányzat, összesen 44.341 forint értékben.
Velkey István, jászberényi magánszemély három ózongenerátor készüléket ajánlott fel a vírus elleni védekezés
megkönnyítéseként.Velkey István elmondta, hogy a gép tulajdonképpen
ózont termel, fertőtlenít, csírátlanít.
ezáltal tisztítja a levegőt. A lezárt helyi-

ségben a kitisztított levegőben elpusztulnak a vírusok. A levegőtisztítást követően át lehet szellőztetni a helyiséget,
amely már teljesen egészséges levegőjű.
A felajánlott gépek 100 köbméter levegőt képesek megszűrni.
A gépet egészségügyi ellátást végző
intézmények részére szánta a felajánló.
A kórháznak, orvosi- illetve fogorvosi
rendelőbe juttatta el az önkormányzat
a készülékeket.
Velkey István ma már nyugdíjas
jászberényi lokálpatrióta vállalkozó, de
ennek ellenére évek óta rendszeresen
adományokkal segít különböző egészségügyi szervezeteket, intézményeket.
Úgy vélekedik, hogy a korlátozások
részbeni feloldása szükségessé teszi ezt
a fajta védekezést, amit egy ózongenerátor nyújtani képes, ezért döntött a
segítségnyújtás ilyen formája mellett.
Kedden az önkormányzat az adományszámláról 158.750 Ft értékben
felületfertőtlenítő szereket vásárolt szociális intézmények részére.

Rend a kertek alatt

A

számlaszám
szerdai záróegyenlege
az önkormányzat
tájékoztatása szerint

Szerdán reggel a Conselve parkban elhelyezték azt a kupakgyűjtő szívet,
amelyet a Városüzemeltetési Bizottság megrendelésére a Városvédő és Szépítő
Egyesület készíttetett el. Budai Lóránt elmondta, hogy az edény tartalmából
befolyt összeget majd berényi rászoruló családok részére juttatják el.

Kezdődik az építkezés

 folytatás az 1. oldalról
A nyertes kivitelező a Colas Út Zrt.
és a HE-DO Kft. konzorciuma, a kivitelezés költsége tartalékkeret nélkül: nettó
4.947.644.008 Ft. A projekt műszaki tartalma: Tervezési sebesség: 90 km/h, Forgalmi sávok száma: 2x1 sáv, Burkolat szélessége: 7,5m, Útkorona szélessége: 12 m.
Az új 2x1 sávos út a 32. sz. főutat
a 31. sz. főúttal köti össze, amely 4,5
km hosszban valósul meg. Az útszakasz a tervezési szakasz elején a 32. sz.
főútnál nyomvonalkorrekcióval indul,
a tervezési szakasz végén a 31. számú
főúti csomópontnál a meglévő körforgalomhoz csatlakozik. Az új nyomvonal
és a 3203. sz. Gyöngyös-Jászberényi út
keresztezésében kerül megépítésre egy
25 m sugarú, 4 ágú körforgalmú csomópont, melynek Gyöngyösi ága 150
m hosszban a jászberényi ága pedig 500
m hosszban kerül felújításra, A környező ingatlanok megközelítése ~2,5 km
hosszú szervizúthálózattal történik.
Az új nyomvonalat érintő Gyilkos
ér I. belvízcsatorna és a Kis-Gyilkos
csatorna közös medre felett 12 m hos�szú kéttámaszú, előregyártott vasbeton

tartós gerendahíd épül. A Zagyva folyó
keresztezésében három-nyílású 66,2 m
hosszú előregyártott, vasbeton tartós gerendahíd épül.
A kivitelezés lőszermentesítéssel és
előkészítő munkákkal kezdődik (a bozót és cserje irtása, a területen fellelhető,
akadályt jelentő fák kivágása és a tuskók
eltávolítása, valamint a tuskók irtása
után maradt és egyéb fellelt – régészeti
és lőszer-mentesítési munkák után maradt – gödrök megszüntetése. A tereprendezés után a munkálatok várhatóan
töltés alapozással és töltés (nagy tömegű
földmű) építéssel folytatódnak.

Tisztelt Lakosság!

A konzorcium
online lakossági
tájékoztatást tart
a Jászberényt elkerülő
III. ütem kivitelezési
feladatok kapcsán.
Észrevételeiket, kérdéseiket
a panasziroda-jbiii@colas.hu
címre küldhetik.

Emlékezés
KALMÁR JÓZSEF (1928-1980)
halálának 40. évfordulójára

KALMÁR JÓZSEFNÉ
szül: Varga Ella (1933-2018)
halálának 2. évfordulójára
Talán majd egyszer egy jobb
világban minden másképp lesz.
Gyermeketek

4 610 234 Ft.
Pályázati felhívás!
A Jászkürt Újság
önkormányzati városi hetilap
és a BerényCafé honlap

főszerkesztői munkakörére

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

A polgármester intézkedésének köszönhetően a Szérűskert utcai ominózus
ingatlan portájáról az elmúlt napokban közmunkások takarították el az évek
alatt felhalmozott lomot. A jószágokat a tulajdonos a tanyájára szállította.
Hamarosan új kerítés is épül majd a telekhatáron. A szomszédok végre szó
szerint fellélegezhetnek.

A Jászberényi Vagyonkezelő és
Városüzemeltető Nonprofit Zrt.
a tulajdonában, illetve üzemeltetésében lévő

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik szeretett férjem,
édesapánk, nagyapánk

Tyahur András

(1956-2020)
temetésén megjelentek,
virágaikkal, koszorúikkal,
részvétnyilvánításaikkal mély
fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

Jászberényi Strand és Termálfürdő
területén található büfék bérletére

pályázati felhívást tesz közzé.
A pályázati felhívás teljes szövege, valamint
a feltételrendszerek megtekinthetők 2020. május 8-ától
a Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. honlapján (www.vvzrt.hu),
vagy személyesen átvehetők a Társaság székhelyén
(5100 Jászberény, Margit-sziget 1.) a titkárságon.

Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak, akik

NAGY JÁNOS
(1957-2015)

BABUCS
FERENCNÉ

szül: Inges Borbála
temetésén részt vettek,
fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek.
Külön köszönet a Szent Ferenc
Szociális Otthon dolgozóinak odaadó, lelkiismeretes munkájukért.
Köszönjük a IUSTA
Temetkezési Szolgáltatónak.
Gyászoló család

Emlékezünk

halálának 5. évfordulójára.

Németh István
(1936-2020)
temetésén megjelentek,
virágaikkal, koszorúikkal,
részvétnyilvánításaikkal mély
fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

„A múltba visszanézve
valami fáj, valakit keresünk, aki nincs már.
Nélküled szomorú,
üres a ház, még most
sem hisszük el, hogy
végleg itt hagytál.
Számunkra te sosem leszel halott,
szívünkben örökké élni fogsz,
mint a csillagok.”
Örökké szerető feleséged,
gyermekeid, unokáid.
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Minden körülmények között működjön a város!
A pandémia átalakítja a gazdasági életet, plusz terheket ró az önkormányzatra is. A kormány intézkedései és a
védekezés költségei a városi költségvetés
átalakítására ösztönözték a városvezetést. A módosító intézkedésekről kérdeztük Balogh Béla alpolgármestert.
Kárpáti Márta
Mi tette szükségessé a költségvetés
módosítását? Már városi szinten is jelentkezik a recesszió vagy elég ok volt
az újratervezésre a kormányzat felé átutalandó 145 milliós adóösszeg?
Azt gondolom ismert az a tény,
hogy a városnak nincs pénzügyi tartaléka, adóssággal és finanszírozási hiánnyal
vettük át a várost az előző vezetéstől.
Jelentős, mintegy 500 millió forintos
helyi iparűzési adókieséssel számolva készítettük el az éves költségvetést.
A 145 millió forint a gépjárműadó
helyben maradó része, amelyet ilyen
összegben terveztünk a költségvetésben.
Önmagában ennek az elvonása is elég
ok lett volna, hiszen nagyon megterhelő
ekkora összeget kivenni a városi büdzséből, annál is inkább, mert csak 36 millió
forint általános tartaléka van a költségvetésnek. Ez már önmagában belső átrendezést igényelt. Ezért tervezett saját
erős fejlesztésekről kell lemondani és
halasztani későbbre.
A másik ok pedig, ami módosításra kényszerített bennünket közel két
hónapja érzékelhető. Nyilvánvaló volt,
hogy a város gazdaságát és ez által a helyi
adóbefizetéseket érinteni fogja a járvány
miatt kialakult recesszió. Értékelni és figyelembe kellett venni a kormány azon
döntéseit, amelyeket – a gazdaság megsegítése érdekében – az adóbefizetésekkel

kapcsolatban a gazdasági társaságok számára könnyítő rendelkezéseket hozott. A
halasztható, illetve részletekben történő
adóbefizetések az önkormányzat számára
későbbi időszakra ütemezhető bevételeket jelent, amely átnyúlhat a 2021 évre is.
A gazdasági társaságok számára nyújtott
likviditási könnyítések nálunk hiányként
köszönnek vissza. Még nehezebbé teszi a
helyzetet, hogy nem látjuk a korlátozások
mélységét és időtartamát.
Mik voltak a módosító rendelet megalkotásánál a legfőbb
irányelvek?
A március 28-án bevezetett
korlátozások után fel kellett készülnünk arra, hogy a város működőképességét megőrizzük, illetve
a folyamatban lévő fejlesztéseket
befejezzük a kényszerítő körülmények ellenére is. A kieső – vagy halasztott adó mértékét nagyon nehéz
ilyen helyzetben meghatározni. A
legfontosabb szempontunk az volt,
hogy minden körülmények között
működjön a város. Ennek érdekében megtakarítási intézkedéseket
hoztunk a hivatalnál, intézményeknél és a gazdasági társaságainknál is.
A városvezetés a döntés előkészületeiben tájékozódott a település
gazdasági társaságainál. Milyen következtetéseket vontak le, mennyire
rendíti meg a vállalatok teljesítőképességét a veszélyhelyzet?
A társaságokat különböző mértékben
és formában érinti a válsághelyzet. Volt,
ahol csökkent a termelés, vagy változott
a munkarend. Történtek bérmegtakarítással kapcsolatos intézkedések, amelyek
egyértelműen a piac negatív visszajelzései.
Leginkább a bizonytalanság jellemző. Az,
hogy végül is kit milyen mértékben érint

a válság, csak később derül ki igazából.
A márciusi adóbefizetések még a
tervezettnek megfelelően megtörténtek?
Igen, a márciusi befizetés rendben,
a tervek szerint lezajlott, de nekünk arra
kell készülni, hogy amíg nem látjuk világosan, hogy szeptemberben milyen
befizetések várhatók, milyen átütemezési kérelmeket nyújtanak be, addig abból

kell gazdálkodnunk, amink van. Amen�nyiben a szeptemberi befizetések megközelítik a tervezettet, akkor ezt az intézkedést nagyon gyorsan átgondoljuk ismét,
és amit lehet visszarendezünk.
Milyen konkrét átcsoportosítási
intézkedéseket tartalmaz a határozat?
Alapvetően az átadott pénzeszközök
(támogatások) eddig ki nem fizetett részének a zárolása történt meg, másrészt
a céltartalékban szereplő előirányzatok
zárolása foglaltatik a módosító intézkedésekbe. Ezek többsége bizottsági hatáskör-

be utalt előirányzatokat jelent.
Ezek mellett még olyan kiadások
zárolása történt meg, amelyek be voltak
tervezve kölcsönként vagy más egyéb
címen.
Azért választottuk ezt a megoldást,
mert bízunk abban, hogy szeptemberben – ha nem is teljes egészében – de az
eredetihez közelítő mértékben a zárolásokat fel lehet oldani és rá lehet fordítani az eredeti tervekre.
Formailag, testületi ülés
híján, hogyan történt a döntés
meghozatala?
A város vezetői és a megfelelő
szakirodák egyeztetése nyomán
készült el az elképzelés. Amikor
mindez konkretizálódott tájékoztattuk a Fidesz frakcióvezetőjét,
Tamás Zoltánt és a Mi Hazánk
Mozgalom képviselőjét, Dobrán
Gyulát, hogy ezáltal a testület valamennyi tagja megismerhesse az
elképzelést. Nem merültek fel ezzel ellentétes vagy ezt befolyásoló,
más szándékú javaslatok.
Mikor lehet legközelebb
önkormányzati testületi ülés és
milyen változások várhatóak a
korlátozásokban?
A veszélyhelyzetre vonatkozó korlátozó intézkedéseket még nem oldották fel
teljes egészében. Nyilvánvalóan csak kormánydöntés függvényében lehet testületi
ülés, amelyhez mi alkalmazkodunk. A
járvánnyal kapcsolatban a kormányrendeletek mellett figyelembe vesszük – a
helyismeretre alapozva – a szakemberek
véleményét. Eddig is, és ezután is így kívánunk cselekedni a veszélyhelyzetben.
Folyamatosan vizsgáljuk a lehetőségeket,
ezért bizonyos, a kockázatokat nem növelő könnyítéseket már bevezettünk. Az

érezhető, hogy az emberek lassan belefáradnak a korlátozásokba. A rendőrség
tapasztalata szerint Jászberényben nagyrészt fegyelmezetten viselkedtek. Ezt az
alkalmat is megragadva szeretnék kérni
mindenkit, hogy tartsa be az óvintézkedéseket, mert a veszély nem múlt el! A
felelőtlen viselkedés önmagunkkal és másokkal szemben még nehezebb helyzetet
idézhet elő a városban is.
Maga a veszélyhelyzet hozzávetőleg eddig mennyibe került az önkormányzatnak?
Összesítést még nem készítettünk a
különböző forrásokból fizetett költségekről. Kisebb tételek a költségvetésből
voltak finanszírozva, nagyobb kifizetések az erre a célra létrehozott Koronavírus adományszámláról lettek kifizetve.
Szeretnék itt is köszönetet mondani
azoknak, akik pénzadományokkal, illetve egyéb eszközökkel, felajánlásokkal, önkéntes munkával segítik a vírus
elleni védekezést. Azt gondolom, hogy
ennek az összefogásnak és fegyelmezett
magatartásnak is köszönhető, hogy nem
alakult ki semmiféle negatív hangulat a
városban, ami a rendezett közéletet rossz
irányba befolyásolta volna.
A kormány már a jövőre gondolva
különböző újraindító, gazdaságélénkítő terveket készít. Helyi szinten számíthatunk valami befektetésösztönző
elképzelésekre?
A gazdaságélénkítéshez elsősorban
pénzre lenne szükség. Amíg a zárolások vannak napirenden, addig nehéz a
befektetésösztönzésről beszélni. Abban
folytatunk megbeszéléseket, hogy újabb
cégeknek idetelepítése a következő időszakban lehetségessé váljon. Ezek inkább
majd egy stabilabb gazdasági helyzetben
lehetnek eredményesek.

taniuk a királynő szolgálatába. Ez volt a
híres jászkun huszárezred.
A redemptios ügyek intézésében a
Jászságot Horváth András, a Hármas Kerület főnótáriusa, a Kiskunságot Nánássy
János volt kiskunkapitány, a Nagykunságot pedig a karcagi Varró István, a város
nótáriusa képviselte. A nevezett személyek igen ügyesen és eredményesen jártak
el, mert 1745. május 6-án Mária Terézia
aláírta azt a diplomát, amelyben visszaadta a jászoknak és a kunoknak korábbi
privilégiumait és szabadságjogát.
A redemptio óriási anyagi teherrel
járt. A visszaváltás összegének kifizetésére
a jászok hatalmas gyűjtésbe kezdtek, óriási kölcsönöket vettek fel, és megnyitották a Jászság kapuit a betelepülni vágyó
felvidéki kisnemesek előtt. Végül is összegyűlt az a hatalmas summa, amely némi
kamattal 580.000 rhénesi, vagyis rajnai
aranyforintot tett ki, s ebből a jász településekre 221.750 rajnai aranyforint esett.
A redemptiot követően a Jászföld társadalmi és gazdasági életében soha nem
látott fellendülés indult meg. Az új közjogi helyzetből fakadóan egy új jász nép
született meg, akik közül sokan eredendően nem voltak jászok, de egyértelműen

azzá váltak. Ettől kezdve csak az mondhatta magát jásznak, aki azzá tette magát
a földváltásban való részvétellel. Többé
nem azon múlt jász voltuk, hogy ki lakik régebben a Jászságban, hanem azon,
hogy ki váltott földet.
A jász társadalom nem vagyoni, hanem közjogi alapon rétegekre tagozódott.
A kialakult helyi társadalom legfelső rétegét képezték a teljes jogú redemptusok és
redemptus-nemesek, a következő réteg
az irredemptusoké volt, majd legvégül a
zsellérek következtek.
A redemptio által nyújtott előnyök
teret engedtek a jászsági mezővárosok és
a jász redemptusok korai polgárosulásának, sajátos parasztpolgári fejlődésének
is. A települések új vásártartási jogokat
nyertek, malmokat, hidakat építettek,
élénkült a kereskedelem és az ipar, megindult a városiasodás folyamata. Ekkor
alakult ki a jászok jellegzetes parasztpolgári viselete is.
A redemptiot követő időben volt a
Jászság életének legvirágzóbb és leggazdagabb időszakában. S ez a korszak egy
századnál is tovább tartott.
Hortiné dr. Bathó Edit,
a Jász Múzeum igazgatója

A Jászkun Redemptio emlékezete

A jászok és kunok legnagyobb ünnepe május 6-a, hiszen ezen a napon
emlékezünk őseink példanélküli
nagy tettére, a Jászkun Redemptiora.
A rendszerváltozás után elsőként
Jászjákóhalmán rendeztek ünnepséget az önmegváltás napján, majd
2001-től Jászberényben, a Városvédő
és Szépítő Egyesület is tartott megemlékezést a Kapitánykertben.

Amikor 2005-ben a jász települések
közös összefogásával elkészült a Jász-emlékmű, ettől kezdve az egyesület a szobornál emlékezett meg a jeles eseményről.
Az ünnepséghez ekkor már Jászberény
Város Önkormányzata is csatlakozott, a
jász települések pedig minden alkalommal részt vettek a megemlékezésen. Jelentős fordulópontot jelentett a jászok és
a kunok számára az az esemény, amikor
2014. február 4-én a Magyar Országgyűlés történelmi emléknapnak nyilvánította
május 6-át, a redemptios diploma aláírásának napját.
Ezt követően Jászberény, mint a
Jászkun Kerület egykori székvárosa, felvállalta egy központi ünnepség megrendezését, amelyen a Jászság és a Kunság
képviselői közösen emlékeznek meg
a jászkun szabadság visszaszerzéséről.
2020-ban egy nagyszabású ünnepségre került volna sor, mivel Mária Terézia királynő 275 évvel ezelőtt írta alá a
redemptios diplomát, amely visszaadta
a jászoknak és a kunoknak jogtalanul
elvett kiváltságait és szabadságát. A járványveszély miatt azonban erre nem
kerülhetett sor. Ha gondolatban is, de
mégis emlékezzünk nagy tisztelettel őseinkre, akik erős akarattal, állhatatos kitartással és komoly erőfeszítések árán, de
visszaszerezték szabadságukat. Hogyan

is történt az eladás és a megváltás? Idézzük hát fel a történelmi eseményeket.
A jászok és a kunok letelepedésüktől fogva különböző kiváltságokat (közigazgatási autonómia, vám és harmincad
mentesség, szabad bíráskodás, pallosjog,
területhez kötött nemesség, stb.) élveztek, amelyért cserébe mindenkor katonáskodással tartoztak a királynak. Kiváltságaikat időről-időre megerősíttették
a mindenkori uralkodókkal, de a török
hódoltságot követően veszélybe került
autonómiájuk, szabadságuk.
A török csapatok 1694-ben hagyták
el a Jászságot iszonyú pusztítást hagyva
maguk után. A Jászföld népe alig lélegzett fel, máris újabb veszély fenyegette
szabadságukat. A török kiűzését követően a bécsi udvar fegyverrel meghódított
területnek tekintette Magyarországot és
úgy gondolta a fegyveres hódítás jogán
szabadon rendelkezhet vele. A császári
kincstár üres lévén, elhatározták a korona
uralma alá került ún. új szerzeményű területek pénzzé tételét.
Mivel IV. Béla király óta a Jászság
és a két Kunság a magyar Szent Korona
tulajdonát képezte, így ezen területek is
az eladandó jószágok sorába kerültek.
1699-ben megbízták Pentz János egri
kamarai prefektust, hogy járja be és értékelje fel a Jászkunságot. Ez meg is történt, a Hármas Kerület értékét 700.000
rajnai aranyforintban állapította meg, de
a tárgyalások során a vételárat 500.000
forintra szállították le.
1702. március 22-én létre is jött az
egyezség, amely értelmében I. Lipót császár 500.000 rhénes forintért eladta a
Jászkunságot a boldogságos Szűz Máriáról elnevezett Német Lovagrendnek, akinek nagymestere ebben az időben Ferenc
Lajos herceg volt.

Az eladás ellen általános volt a tiltakozás mind az országgyűlés, mind a
nádor, mind pedig a Hármas Kerület lakosai részéről, de mind hiábavaló volt, a
jászok és kunok sorsa közel fél évszázadra
megpecsételődött, jobbágysorba kerültek, elveszítve korábbi kiváltságaikat és
szabadságukat.
Az eladottság 43 éve alatt a jászok és
a kunok rendkívüli erőfeszítéseket tettek
jogtalanul elvett kiváltságaik visszaszerzésére. Közben lezajlott a Rákóczi szabadságharc is, amelyhez a jászok elsőként
csatlakoztak, elsősorban hazafiúi érzületből, de annak győzelmétől remélték sorsuk jobbra fordulását is. A szabadságharc
azonban elveszett, így a kiváltságokat sem
sikerült visszaszerezniük.
A jászok és kunok a folyamatos tárgyalások eredményeként mégis elérték,
hogy zálogformára változtatták az eredendően jogtalan eladást. 1715-ben
pedig a Német Lovagrend kijelentette,
hogy lemond a Jászkunság tulajdonjogáról, ha visszakapja az érte kifizetett
500.000 forintot.
1731-ben a Pesten építendő invalidus, vagyis a rokkant katonák kórházára
összegyűlt pénzalapból az Udvari Kamara végül kifizette a Német Lovagrendet,
de mindez csupán azt jelentette, hogy a
Jászkunság földesurat cserélt. Továbbra
is hatalmas adóterhek és megaláztatások
sújtották a jászokat és a kunokat, akik
továbbra is arra törekedtek, hogy az új
földesúrtól megszabaduljanak.
1741-ben a Habsburg ház háborúba
keveredett Frigyes német választófejedelemmel, s a háborúhoz sok pénz és katona kellett, ezért Mária Terézi kegyesen
megengedte, hogy a jászkunok visszaszerezzék régi szabadságukat. Ennek fejében
még ezer lovas katonát is ki kellett állí-
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Páldeák Csenge, Kui Lili Leona - 9.e
(Bathóné Lakatos Csilla)
Megyei honvédelmi verseny: 8. hely
Trájer Szabolcs, Bóna Norbert,
Járomi András, Horváth Bence,
Gyalog Zsolt - 12.g
(Bárczi Tamás)
I. Diákok verselő lábnyomai versíró
- verseny
2. hely: Szabó Gyöngyvér - 11. d
6. hely: Kurunczi Zoltán - 11. a
7. hely: Soha Viktória Mária - 9. e
12.hely: Kui Lili Leona - 9. e
13. hely: Nagy Zsuzsanna - 11. e
13. hely:Ócsai Noémi Dorina - 9. e
15. hely: Kassa Barbara - 10. e
15. hely: Molnár Nikolett Viktória - 10. e
SPORTVERSENYEK
Leány röplabda diákolimpia
Megyei döntő: 1. hely
Országos döntő: 4. hely
Mizsei Leila - 5/13.d, Farkas Fatime
- 11.e, Faragó Fanni - 11.g, Sándor
Gabriella, Juhász Viktória - 10.g, Tóth
Klaudia - 9.g, Schmidt Anna, Simon
Sára, Imre Eszter, Lagzi-Kovács Maja,
Csabai Szonja - NBA (Litkei Gábor)
Fiú floorball
Megyei döntő: 1. hely
Országos döntő: 6. hely
Pesti József, Tóth Áron - 12.g Kerek
Olivér - 11.g, Pető Viktor - 1/13.v,
Vas Milán – 10.c, Boros Barna,
Kovács Kornél – NBA (Csókási Zsolt)
Sportlövészet - Fémsziluett
Trájer Szabolcs – 12.g
Európa-bajnokság:
Kiskaliberű könnyű puska: 1. helyezés
Kiskaliberű sziluett puska: 2. helyezés
Összesített kiskaliberű puska csapat:
3. helyezés
Országos Bajnokság:
Légpuska - 25m: 1. hely
Sziluett puska fémirányzék - 50 m: 2. hely
Sziluett puska optikai irányzék – 50m:
2. hely
Erőemelés - ifjúsági kategória, -67,5 kg
Felhúzás versenyszám
Tóth Ivett - 12.d (Sinka István)
Magyar bajnok, Világbajnok
Európa Bajnok - Európa- és
világcsúccsal
Kiváló munkájukért díjazott végzős
tanulóink
Liska-díj
Kalocsa József Nándor - 12.c
Liska Alapítvány jutalma

Gulyás Bence - 12.b
Kovács Lili - 12.g
Törőcsik Fanni Barbara - 12.g
Lukács Levente - 5/13.a
Agócs Csaba - 2/14.c
Jancsik Dánielt - 2/14.c
Kabács Máté - 5/13.v
Anna-díj
Péntek Petra - 12.e
Sisa Patrik - 12. b

Talapka Bálint László - 12.d
Mitiner Márk János - 12.d
Balázs Ágnes - 12.d
Nagy Kristóf - 12.d
Jó tanuló - jó sportoló
Tóth Áron - 12.g
Trájer Szabolcs - 12.g
Jó sportoló
Tóth Ivett - 12.d
Tóth Dávid - 12.a

Kovács Kristóf-díj
Vig Nóra - 12.d
Báthori Nóra - 12.g
Sas Ditta - 12.e
Farkas Bianka - 12.e
Károlyi Bernát-díj
Lipcsei Viktória - 12.e
Deák Tamás - 12.c
Szabó Péter - 12.b
Belügyi rendészeti díj
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Báthori Nóra
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Talapka Bálint László

Tóth Áron

Tóth Dávid

Tóth Ivett

Törőcsik Fanni Barbara

Trájer Szabolcs

Vig Nóra

Zavartalanul
zajlik az érettségi

 folytatás az 1. oldalról
A Kormány minden vizsgázó és felügyelőtanár számára maszkot, a felügyelőtanárok és a dolgozatokat javító tanárok
részére kesztyűt biztosít. Valamennyi
helyszínen van megfelelő mennyiségű
kézfertőtlenítő a bejáratnál, valamint a
folyosókon és a termekben egyaránt.
A Jászberényi Tankerületi Központ
intézményeiben összesen 220 tanuló
vizsgázik a májusi – júniusi érettségi
időszakban. Azon tanulók közül, akik
rendes érettségi vizsgát tesznek nem lépett vissza senki a vizsgától. Az előrehozott érettségiket a rendelet értelmében
törölték, ez a három intézményükben
136 vizsgát jelent.
A 119/2020-as Kormányrendelet
szerint bármely vizsgatárgyból tett
középszintű írásbeli esetén, ha valaki
eléri a tizenkettő százalékot, de nem
éri el a huszonöt százalékot, szóbeli
vizsgát tehet.

Tájékoztató a kötelező
óvodai ügyeletről
Az április 30-tól érvénybe lépett
kötelező óvodai ügyelet kapcsán kerestük fel Beszteri Évát, Jászberény
Város Óvodai Intézménye vezetőjét,
aki tájékoztatott a gyermekek napközbeni felügyeletének feltételeiről
és részleteiről.
Jászberény Város Óvodai Intézményében 2020. 04. 30-tól, a kormány
rendelete - a veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével kapcsolatos intézkedésekről – értelmében
történik az óvodai ügyelet megszervezése.
Az ügyelet azon, fertőző betegségben nem szenvedő gyermekek számára
biztosított, akiknek szülője vagy más
törvényes képviselője – munkavégzés miatt ezt igényli. Az ügyelet iránti
igény benyújtása Nyilatkozat alapján
történik, mely letölthető az intézmény
honlapjáról (jaszberenyiovik.hu), illet-

ve elkérhető az adott óvoda óvodapedagógusaitól.
A rendelet értelmében az ügyeletet
kiscsoportos formában kell megszervezni, csoportonként legfeljebb 5 gyermek felügyelete biztosítható, ezért első
sorban azokat a gyermekeket tudják fogadni, akiknek a szülei dolgoznak és ezt
munkáltatói igazolással alátámasztják
(az igazolások a Nyilatkozat mellékletét
képezik). A szülő köteles nyilatkozni
arról is, hogy a gyermek nem szenved
fertőző betegségben.
A Nyilatkozat benyújtása történhet
levélben, vagy elektronikus levélben,
- 5100 Jászberény, Bajcsy – Zs. u. 10.
számra, vagy ovintjb@pr.hu e-mail címre.
Az ügyeletet a szülő által igényelt időszakban, munkanapokon 6 és 17 óra között biztosítják tagóvodánként. Az ügyelet igénybevétele térítésmentes, melyben
biztosított a gyermekétkeztetés is.

Város

2020. május 14.

www.jku.hu
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Útburkolatjavítások a városban Felelősek vagyunk Segítség az önkormányzattól
 folytatás az 1. oldalról
A városban mintegy 144 kilométernyi, 670 ezer m2 burkolt útszakasz
tartozik a fenntartásuk alá, melyek
nagy része bár mentes a túlzott kamion
és buszforgalomtól, ugyanakkor épp
elég feladatot ad az időjárás, a szűkebb
utcákon a szegélyekben is kárt tevő autósforgalom, valamint az utak szegélykővel való megtámasztásának, helyenként a kopórétegnek a hiánya.
A kátyúzás során két féle technológiát alkalmaznak. Az élrevágásos,
meleg aszfaltos javítás mellett a kisebb
burkolati hibák javítását második éve
egy új technológia alkalmazásával, egy

a portelki területeken összesen mintegy
56 km földút került javításra.
Pécsi Norbert, a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. Kommunikációs osztályának vezetője tájékoztatott, mérnökségeik folyamatosan végzik az
üzemeltetési és fenntartási feladatokat
valamennyi kezelésükben lévő útszakaszon, kiemelten a kátyúzást, a növényzetgondozási munkákat (kaszálás), úttartozék cseréket, burkolatjelfestéseket,
táblázásokat.
Jelenleg Jászberény térségében a
32134-es jelű, Jászdózsai bekötőúton
zajlanak általuk vezetett burkolatjavítási munkálatok. A Rákóczi út jelentős

egymásért

Az elmúlt héten 19 tonna liszt és 6500
liter tej érkezett adományként a jászberényi Szatmári Malom Kft-től budapesti és környéki szociális intézményeknek, egyházaknak, kórháznak.
A felajánlásokért Varga Mihály
személyesen mondott köszönetet
a pesthidegkúti átadás alkalmával:
„Most, amikor a tetteknek van itt az
ideje, látszik mit jelent, ha felelősek
vagyunk egymásért. Jó látni, hogy a
magyar vállalatokra nem csak akkor
lehet számítani, amikor jól megy az
országnak, hanem a nehéz időben is.
Köszönet minden vállalkozásnak, amelyik részt vesz a járvány elleni összefogásban!” – fogalmazott a miniszter.
„Amikor az ország bajban van, akkor a
vállalkozóknak is segíteni kell. Öröm,
hogy elfogadták, és segíteni tudtunk”
– mondta Szatmári Zoltán.

Az önkormányzat és a Vöröskereszt
vészhelyzeti élelmiszerosztó akciója múlt szerdán délelőtt ruhaadományokkal is kiegészült a Táncsics
utcai irodában.
Tíz zsák, leginkább gyermek méretű ruhát és cipőt, valamint 66 csomag

tartós élelmiszercsomagot osztottak ki
a rászorulóknak – tudtuk meg Suba
Beatrixtól, a Jászsági Vöröskereszt helyi
képviselőjétől. A ruhák a Vöröskereszt
adományai, az élelmiszerek a Coop jóvoltából kerülhettek a hátrányos helyzetűekhez. Az adományosztásban most
is az önkéntesek nyújtottak segítséget.

Anyakönyvi ügyek a járvány idején

úgynevezett Infraset berendezéssel végezik. Mint arra az elnevezés is utal, a
gép infrasugárzásos anyag melegítéssel
működik, ezáltal a javítandó aszfaltfelület nem melegszik túl, nem ég ki belőle a bitumenalapú kötőanyag, kisebb
anyagráfordítással, költséghatékonyabban és újrahasznosított aszfalttal működtethető.
Az önkormányzattól kapott jelzések alapján, következetesen veszik sorra
a területeket. A legkritikusabbak a keskeny, ugyanakkor forgalmas útszakaszok. A Mező utcán legutóbb például
több, mint negyven hibát javítottak ki.
A külterületi utakon gréderezést végeztek, a neszűri, újerdei, öregerdei és

szakaszán, a Thököly úti kereszteződéstől az önkormányzat beruházásában
valósul meg a „Fenntartható települési
közlekedésfejlesztés Jászberény belvárosában (buszpályaudvar) fejlesztése”
projekt. A kivitelező arról tájékoztatott, hogy a jelzőlámpás kereszteződés
kialakítása kapcsán zajló aszfaltozási
munkák május 8-án befejeződtek.
Ezen túl a Jászberényi mérnökség
az elkövetkező hetekben a Farmos-Jászberény összekötő úton, a 32-es számú
főút átkelési szakaszán, a 31113-as jelű
Jászberény nyugati bekötőúton valamint a Gyöngyös-Jászberény összekötő
úton fog tartós, melegaszfaltos burkolatjavítási feladatokat végezni.

Ha játszva oldana meg nagy feladatokat…

Transit Van 
Készletről
MÁR nettó 5 784 700 Ft-tól

2,5%-os fix kamattal,
NHP finanszírozás keretében.

 folytatás az 1. oldalról
A tapasztalatuk az, hogy az emberek
megértik és problémamentesen be is
tartják az előírásokat.
Az adott heteken csütörtökön és
szombaton tartanak házasságkötést, de jellemzően olyan jegyespároknak, akik személyes okokból nem kívánják elhalasztani
esküvőjüket. Az ügyintézés, bejelentkezés
ebben az esetben is telefonos egyeztetés
után főként online, illetve a szabályok betartásával személyesen történik.
A tavaszi esküvők nagy részének időpontját idén őszre, illetve a következő
esztendőre módosították. A júniusi párok
még várakozó álláspontot képviselnek,
a lakodalmakkal kapcsolatban azonban
már biztos a döntés: a rendezvények teljes
tilalma áll fent augusztus 15-ig. Az anyakönyvvezető elárulta, igen sűrű tavaszi
szezon elé néztek volna, átlagosan négy-öt
ceremóniát jegyeztek elő a jó idő beköszöntével. Idén már a hatvanadik házasságkötésnél tartanak.

Ajánlattételi
felhívás
A Jászberényi
Városüzemeltető és
Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.
határidőben hosszabbított,
alkalmassági nyilatkozatban
pontosított ajánlattételi
felhívást tesz közzé
a Társaságnál végzendő

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

A felhívás teljes szövege
megtekinthető és letölthető
a társaság honlapjáról
(www.vvzrt.hu)
a közlemények/
közzététel
rovatban,
vagy átvehető
a titkárságon.

Termelői méz
● propolisz
● virágpor
● méhpempő

Alföld Autóház Kft.

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

www.alfold-autohaz.hu

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

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

A hét minden napján lakásunkon
is várjuk vásárlóinkat!

Az újszülöttek anyakönyvezése is
szintén a személyes kontaktus elkerülésével zajlik. A Jászberényi Szent Erzsébet Kórházból egy héten háromszor
juttatják el a hivatalba a születési bejelentőket, ezt követően készíttetik el az
okmányirodával az iratokat, melyeket
mindenkinek ajánlva postáznak ki.
Haláleset tekintetében igyekeztek arra
támaszkodni, hogy a hozzátartozók keressék fel bármelyik temetkezési vállalatot a
gyászszertartás ügyében. A cégekkel heti
háromszor konzultálnak, megbeszélt napokon veszik át az elhunytak iratait, a rá
következő héten pedig visszaszolgáltatják.
Igazodva az ügyfelekhez már a polgároktól is átveszik az iratokat, egyeztetnek a
személyes problémák megoldása kapcsán.
A IUSTA temetkezési vállalat vezetője, Nagy Gábor elmondta, az eljárásrendi utasítások szerint elsősorban arra
szorítkoznak, hogy a csoportosulást, a
tömeges együttlétet korlátozzák, szűkítsék, amennyire csak lehet. A hozzátar-

tozók a szertartáson minél kevesebben
jelenjenek meg és tartsák be a kellő távolságtartást, továbbá a részvétnyilvánítás
módját is lehetőleg mellőzzék. A liturgia
időtartama egyaránt szűkített, valamint
a szabad levegőn, a ravatalozó előtti térben zajlik a szertartás, melyet rövidített
időben tartanak meg. A temetés és így
az együttlét ideje is a felére csökken. Az
ügyintézés menete tulajdonképpen nem
változott, fogadják az irodában az ügyfeleket azzal a kéréssel, hogy szájmaszkot
és kesztyűt használjanak, valamint a legkevesebb létszámmal vegyenek részt az
ügyintézésen. Az épületet rendszeresen,
sűrűn fertőtlenítik, valamint légtisztítóberendezést is felszereltek.
Mint azt megtudhattuk, eddig nem
okozott nehézséget az újonnan felállított
rendszer egyik intézményben sem. Az
anyakönyvi ügyintézés során kezelt dokumentumokat minden esetben fertőtlenítik a hivatal dolgozói a lakosság biztonsága, egészségének megőrzése érdekében.

Adományok a vállalkozóktól
Múlt szerdán a Coop Star Zrt. félszáz
tartósélelmiszer-csomagot adományozott a Krízis Csoport Jászberény
számára. Az átadásra az országgyűlési képviselői irodánál került sor.
A cégcsoport vezérigazgatója dr.
Redei István elmondta, hogy adományokkal igyekeznek enyhíteni a kialakult nehéz helyzetben elsősorban az
egészségügynek és a rászorulóknak.
Pócs János a Krízis csoport nevében
köszönettel fogadta az adományokat.
Emlékeztetett, hogy a redemptiós évfordulóhoz közeledve mindenképpen
aktuális beszélni a jász összefogásról,
ami őseinket, és mint a példa mutatja
a mai jászokat is jellemzi. A Coop Star
vezetőire utalva hozzátette, az a valódi
üzletember, aki adományozni is képes.
Hétfőn újabb 165 csomag tartós
élelmiszer érkezett a Krízis csoporthoz.
Az adományokat a Cooptól vásárolták

beszerzési áron Bartha László egyéni vállalkozó, a Pócs és Társa cég, illetve Szatmári Zoltán jóvoltából. A csomagokat
ezúttal elsősorban beteg és fogyatékos
gyermekeket nevelő családok, három
vagy több gyermeket nevelő családok,
illetve azok kapták, ahol egy szülő az eltartó. A csoport arra törekszik, hogy a
város minden részére jusson adomány.

csoport

Partner Szigeti Kft.

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

Vas, lemez, akkumulátor, papír, műanyag átvétele.

Vas, lemez, akkumulátor felvásárlása
a legmagasabb napi áron.
Nyitva tartás: H-P: 7.00 - 14.30-ig.
Telefon: +36-57/415-212, +36-20/206-8588
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Közönségdíjas lett Józsa Tamás képe
Józsa Tamás neve számtalan sikeres
projekt kapcsán felmerül a Jászságban
és Jászberényben, de elsősorban fotográfus hivatásából adódóan lehet ismerős sokak számára. Munkásságát évről
évre elismeri a szakma, a tavalyi év esküvői fényképe után ez alkalommal a
2020-as Esküvői Fotópályázat közönségdíjas felvétele lett az övé. A rangos
elismerésről és a díjazott fotográfiáról
kérdeztük az alkotót.
kazsimér
Árulj el néhány részletet a versenyről!
2019-ben szakmai első lettem egy
áhusi képpel, ami a Svéd tengerparton
készült, ezért úgy gondoltam, idén is nevezek. Több pályaművet beküldtem, de
csak döntős lett a képem, viszont ennek
köszönhetően kiment közönségszavazásra, ahol 1000 szavazatot kaptam. Köszönöm ezúton is mindenkinek. A versenyre
egyébként év elején kell nevezni, amit
igazából bárki megtehet, majd egy szak-

mai zsűri válogatja le a képeket. A tavalyi
szakmai elismerés mellé járó pénzjutalmat teljes egészében a 10 millió Fa Jászság részére fordítottam.
Hogyan jött az ötlet, hogy a párral
Plitvicén készítsétek el a felvételeket?
Milyen élmény volt a külföldi fotózás?
Amikor megrendelik a munkám a
párok, általában vagy ők vagy én ajánlok kreatív helyszínt, ahol olyan képek
készülnek, amit ők megálmodtak. Tavaly a horvát tengerparton át Izlandig
sok helyen megfordultam külföldön,
terveztem is egy kiállítást tavaszra, de
sajnos a járványhelyzet közbe szólt. Tavaly májusban jártunk Plitvicén és Pag
szigetén, mely teljes mértékben a jegyespár ötlete volt, nekem annyi volt a
feladatom, hogy maradandót alkossak.
Egy biztos, Plitvicére szeretnék még
télen visszatérni, mert lélegzetelállító
hely. Egyébként videófelvételt is rögzítettünk az ottani fotósorozat elkészültéről, mely megtekinthető online.
Szerinted miben áll egy fénykép
sikere? Mitől lesz jó egy esküvői fotó?

Újra nyitva a ZOO
Állatkertünk újra fogadhat látogatókat! A járványügyi veszélyhelyzet
változatlan fennállása okán látogatói
szabályzatunkat biztonsági óvintézkedésekkel egészítettük ki.
Az egymással történő szociális érintkezés szabályai kötelezőek, a pénztárnál,
illetve a büfénél való sorbanállás alatt, va-

lamint az állatkerti látogatás teljes időtartamában – beleértve a mosdóhasználatot
is! A biztonsági távolság megtartásában
tappancsokat ábrázoló, piros színű aszfaltfestések segítik látogatóinkat.
A fertőzésveszély elkerülése érdekében látványetetési programunkban is
változtatások történtek. Azoknál a kifutóknál, ahol fennáll a kis területen törté-

A Jászkerület Nonprofit Kft. pályázatot
hirdet könyvvizsgálói feladatok ellátására
A megbízás 2020. június 1-jétől 5 éves
határozott időtartamra szól.
A könyvvizsgáló feladata:
• a Jászkerület Nonprofit Kft. adatait
tartalmazó éves beszámoló, eredmény-kimutatás és mérleg felülvizsgálata, hitelesítése
• a szervezet pénzügyi és jövedelmi
helyzetének elemzése, értékelése
• a Jászkerület Nonprofit Kft. könyvvitelének vizsgálata
• könyvviteli feladatok ellenőrzése és
tanácsadás
Pályázati feltételek:
A pályázat benyújtására a Magyar
Könyvvizsgálói Kamara által vezetett
könyvvizsgálói névjegyzékben szereplő
könyvvizsgálók, illetve társaságokról
vezetett névjegyzékben feltüntetett
szervezetek jogosultak, akik kötelesek
megnevezni a természetes személyként
jelölt könyvvizsgálót. Az ajánlatok
értékelése az érvényes ajánlatok figyelembe vételével az összes körülmény
mérlegelése alapján történik. A pályázatok beadását követően a kiválasztott
pályázókkal felvesszük a kapcsolatot
további egyeztetés céljából.
A pályázatnak tartalmaznia kell:

• a könyvvizsgálói munkatervet, programot és vizsgálati módszert,
• a könyvvizsgálatot ellátó személy
részletes szakmai önéletrajzát és szakmai referenciákat,
• szakirányú felsőfokú végzettséget igazoló okirat másolatát,
• a könyvvizsgálói felelősségbiztosítási
kötvény másolatát,
• a Magyar Könyvvizsgálói Kamara
által vezetett könyvvizsgálói névjegyzékben való bejegyzés igazolását,
• pályázó cég esetén cégbejegyzés, illetve
könyvvizsgálói kamarai engedély hitelesített másolatát és cégreferenciákat,
• a könyvvizsgálói munkáért elvárt
díjat.
A pályázat leadása személyesen vagy
postai úton: Jászkerület Nonprofit Kft.
Dukai Rita ügyvezető részére 5100 Jászberény, Bercsényi u. 1.
A pályázat beérkezésének határideje:
2020. május 29.
A cégjegyzés nélküli zárt borítékon kérjük feltüntetni a ,,Könyvvizsgálói pályázat'' jeligét. A pályázattal kapcsolatban
további felvilágosítást: a +36203676632
telefonszámon és a dukai.rita@
jaszkerulet.hu email címen kérhető.

Nagyon sok minden függ magától
a pártól, de ahogy a fociban is szokták
mondani, végy egy jó kapust, az esküvőn pedig ugyanez érvényes, csak fotósban. Viccet félretéve, valójában tényleg
a pártól függ minden. A jásztelki határban is lehet brutálisan jó képeket lőni,
persze egy külföldi exkluzív helyszín ad
a képeknek egy plusz atmoszférát. Egy
kis érdekesség, hogy a tavalyi nyertes képemen a pár és az idein szereplő Kittiék
rokonok, sőt, szinte a kép aranymetszése
is hasonló. Tök jó, hogy így alakult.
A vírus miatt kialakult helyzetet az
idei nyári esküvői szezon is megsínyli.
Hogyan alakul az őszi időszak?
Nyugalom, most ez a legfőbb,
ugyanakkor nagyon nehéz helyzetben
vagyunk. Mivel csak polgári illetve
templomi szertartást lehet tartani, nagyon sokan inkább elhalasztják az egész
eseményt. Most jelentették be az augusztus 15-i dátumot, ami semmi jót
nem vetít előre, viszont egy fokkal jobb
a helyzet, mert már lehet fotózni szabadtéren, ami szintén tiltva volt eddig.
Az Esküvői Szolgáltatók Érdekképviseleti Egyesülete folyamatosan kapcsolatot tart a kormánnyal, így mindent
hamar megtudunk. Nehéz idők elé
nézünk, hisz adót ugyanúgy fizetnünk
kell. A párjaimnak én 2021-et ajánlok,
reméljük, jövőre minden rendben lesz,
fő az optimizmus. Jelenleg egy olyan
sorozatot tervezünk egy párral, ami már
régóta nagy álmom. Egy autentikus
hortobágyi fotósorozat készül jász viseletben a jászfényszarui jászkapitánnyal
és menyasszonyával, illetve hamarosan
online fotós tanfolyamunk is indul
Tőgyi Gábor barátommal, aki szintén
esküvőifotó-specialista.
nő csoportosulás veszélye, szüneteltetjük
a látványetetéseket. Látványetetésekre
tehát csökkentett gyakorisággal és változatossággal lehet számítani, ezekről minden nap a megszokott zöld táblán adunk
információt. Természetesen az egy háztartásban élőknek nem kötelező egymás
között megtartani a védőtávolságot.
Az állatkert területén egy időben maximum 500 fő tartózkodhat. Az aktuális
látogatói létszámot pénztáros kollégáink
folyamatosan nyomon követik és a limit
elérésével nem fogadnak további látogatókat. Emiatt érdemes érkezés előtt telefonon informálódni a 30/65-75-619-es
telefonszámon!
Mindannyiunk egészsége érdekében
kézfertőtlenítőt helyeztünk ki a pénztárnál. Ennek használata belépéskor valamennyi látogatónk számára kötelező!
További kézfertőtlenítési lehetőséget
biztosítunk a kecskesimogató melletti,
illetve a leopárdkifutó melletti látogatói
mosdóinkban. Illemhelyeink fertőtlenítése óránként történik.
Látogatókat kizárólag szabadtérben,
a biztonsági távolság betartásával fogadunk, az Éjszakai Házat és az Oktatóközpontot nem nyitjuk meg.
A fertőzésveszély kockázatának csökkentése érdekében tilos az állatkerti játszótér és a kecskesimogató használata.
Állatkertünkben olyan állatfajok is élnek,
amelyek érzékenyek a koronavírus fertőzésre. Közös felelősségünk, hogy rájuk
kiemelt figyelmet fordítsunk és fegyelmezett viselkedéssel látogassuk kifutójukat. Ezúton is kérjük kedves látogatóink
együttműködését az alapvető szabályok
betartásában. Tilos a látogatókerítésen
történő átnyúlás, tilos az állatokkal való
közvetlen érintkezés és természetesen
azok etetése sem megengedett.
Az Állatkert minden nap 9 és 18 óra
között látogatható. A Zoo Büfé is fogad
vendégeket.
Kellemes időtöltést kívánnak
az állatkert dolgozói!

A Krízis Csoport Jászberény szombat délután négy helyszínen szórakoztatta
utcakoncerttel a városlakókat. A vészhelyzet miatt ezúttal nem a közönségnek
kellett elmenni hazulról, hanem Bagi Zoltán ifjú énekművész, Mészáros Máté
zenepedagógus és a Cozombolis együttes jóvoltából a kultúra ment házhoz
a város négy frekventált területére. A könnyű és komolyzenei slágereknek az
ablakokból, erkélyekről és az utcán maszkban tapsolhattak a kikapcsolódásra
vágyók, akiknek jó hangulatú délutáni programot hoztak a szervezők.

Konrád, a kajmán kalandjai

A tavalyi esztendőben különös meglepetésként érkezett a Jászberényi
Állat- és Növénykertbe egy pápaszemes kajmán, melynek a közösségi oldalon adhattak méltó nevet a kreatív
hozzászólók.
k. n.
A tavalyi év augusztusában ismeretlen személy által küldött csomag érkezett a fővárosi Tropicariumba egy ajtó
előtt hagyott, különös doboz képében.
A bútorlapokból készült tárolón az
alábbi tájékoztató állt: “Tropicarium,
kérem, fogadjanak be, 130 cm-es kajmán. Vigyázz, harap!!!”
A hátrahagyott csomagban valóban
egy magára hagyott, ugyanakkor igen
méretes, jól táplált pápaszemes kajmán várta, hogy új otthonra leljen. A
Tropicarium – betartva az előírást, mi-

szerint az állat nem társítható más kajmánokkal – a jövevényt saját, Kálmán
névre keresztelt pápaszemes hüllőjük
kifutója helyett a jászberényi gyűjteménybe küldték.
A helyi állatkertben 2018 őszén
sajnálatosan elpusztult egy kajmán, ám
minden szükséges feltétel adott volt az
árva aligátor befogadásához. Augusztusban költözött be a sok kalandot megélt
krokodil új lakhelyére, viszont a dobozára írt „használati utasításból” kimaradt
az állat neve, így a gyűjtemény közösségi
oldalán tett közzé névadó felhívást.
A hím egyed múlt hét, szerda estig
várt hangzatos keresztnevére, mely végül a Konrád elnevezés lett. A legújabb
járványügyi intézkedések értelmében
vidéken újra kinyithatnak az állatkertek, így a látogatók már saját szemükkel is megcsodálhatják Konrádot, a
krokodilt.

Új jövevény az állatkertben
Idén februárban gólyahírnek örülhettek a Jászberényi Állat- és Növénykert dolgozói, akiket a népes
éji majom család új jövevénye lepett
meg érkezésével.
k. n.
Új csemete született az állatkert
éji majom családjába február 13-án.
A kíváncsi poronty napjait leginkább
csimpaszkodással tölti, így lettek figyelmesek Bokito - az éji majmok családfőjének - hasán csüngő apróságra is az
állatkert munkatársai.
A lajhárok és az éji majmok közös
birodalmába csöppent újszülött az első
napokban még olyan kicsike volt, hogy
szinte teljesen elveszett szülei dús szőrzetében. Mint ahogy azt Kovács Ágnes
gyűjteményvezető-helyettestől megtudhattuk, kellő figyelemmel ugyan, de
megpillanthatók voltak a kölyök aprócska lábai, illetve a testéhez képest igen
hosszú farka, ám a cseperedő majom
felbátorodására és fürkésző tekintetére
még jó néhány hetet várni kellett.
Az éji majmok viselkedésében kü-

lönleges jelenség, hogy a szoptatás
idején kívül a kölyköket az apaállat
hordozza. Az ő feladatuk az egyre cseperedő, és ezzel együtt természetesen
nehezedő kölyök cipelése. Bokito és
Malika 2013. óta élnek már a jászberényi állatkertben és igazán kiváló tenyészpárnak bizonyultak az
évek során. Az Európai Fajmegőrzési
Tenyészprogramban is szereplő éji majmok immáron 6. kölyküket nevelik.

Ajánló
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Fáj a szívünk, Jászkerület online programokkal
de így döntöttünk
Mint ismert, Magyarország Kormánya
országos veszélyhelyzetet hirdetett a
koronavírus kapcsán kialakult helyzet miatt. Ennek megfelelően a Jászkerület Nonprofit Kft. által szervezett
kulturális rendezvények többsége határozatlan ideig, a rendelet feloldásáig
elmarad. Jelen állás szerint 2020. augusztus 15-ig biztosan nem lehet rendezvényeket tartani.

A koronavírus életünk számos területét átírta, köztük a nyári fesztiválszezon is elveszett. Idén lett volna a
jubileumi harmincadik Csángó Fesztivál, amelyre most már biztos, hogy
egy év múlva kerülhet csak sor. Szűcs
Gábor fesztiváligazgatót kérdeztük a
rendezvény és az együttes sorsáról.
kárpáti
A vészhelyzeti fogatókönyv egyik
verziója az augusztus végi rendezés volt.
Egy másik felvetés szerint, ha a kormány
május végéig feloldotta volna a korlátozásokat, akkor talán valamilyen formában
meg lehetett volna tartani a fesztivált.
Végül, így, hogy a kormánydöntés szerint augusztus 15-ig biztosan nem lehet
tömegrendezvényt szervezni, a 30. fesztivál egy évet csúszni fog, hiszen arra sincs
garancia, hogy valóban feloldják akkor
a korlátozásokat. Amennyiben a szervezés a végharcához közeledne, beindul a
marketing, a szerződések megköttetnek,
az utazásokat, szállást elintézik és mégsem lehet megrendezni a fesztivált, akkor
komoly pénzeket buknának, ezért végül
nem kockáztattak – fejtette ki Szűcs Gábor. A másik szegmens, ami még a pénznél is sokkal fontosabb, az az egészség.
A Csángóföldről, Erdélyből, Moldvából
érkező fellépők zöme idősebb korú, nem
jöhetnek, nélkülük pedig nincs Csángó
Fesztivál. Mindezeken túl, egy ilyen volumenű tömegrendezvényen rengeteg ember megfordul, ebben a helyzetben felelősséggel nem vállalható be, hiszen a vírus
nem fog egyik napról a másikra eltűnni.
Mindemellett a látogatók is óvatosabbak,
elképzelhető, hogy az előző évekhez képest sokkal kevesebben merészkedtek
volna el a fesztiválra.
A pályázati támogatások egy része

jövőre átvihetők, így a fesztivállal kapcsolatos önkormányzati támogatásra
sem tartanak idén igényt. Egyéb pályázatok eredményeire még várni kell. Az
állami pályáztatóktól a visszajelzései pozitívak, támogatást ígértek a fesztiválra.
A harmincadik Csángó Fesztivált
mindenképp egy nagyszabású, színvonalas rendezvénynek képzelik el a
szervezők, kár lett volna megrendezni
egy szűkebb körű fesztivált éppen a jubileumra. „A szívünk nagyon fáj, mert
ez az életünk, de ebben a helyzetben
a halasztás a legjobb döntés. Bízzunk
benne, hogy jövő ilyenkor már a 30.
Csángó Fesztivál beharangozójának
apropóján beszélgethetünk!” – fejezte
ki reményét a fesztiváligazgató, majd
röviden felvázolta az együttes és az
utánpótlás mostani állapotát.
Sajnos a pénzhiánnyal is meg kell
küzdeni. A fellépések bevételei teljesen
kiestek a tavaszi, nyári időszakra és a
városi költségvetésből is jóval kevesebbet kap idén a JNE és a művészeti iskola. Néhány dolgozótól is meg kellett
válniuk, illetve munkaidő-csökkentést
bevezetni. Azt csak remélni tudják,
hogy nem lesz minőségi romlás, szakmai visszaesés, nem ezt érdemelné meg
ez a társulat. A helyzetet ebből a szempontból még nehezebbé teszi a bizonytalanság és az információhiány.
A művészeti iskolában jelenleg
online zajlanak a próbák. Valószínűleg csak ősszel indulhat újra az iskolai
oktatás itt is. A nagy együttes esetében
még képlékeny minden, talán a nyár
második felében elkezdődhetnek a próbatermi munkák. Annál is inkább jó
lenne minél hamarabb dolgozni, mert
jövőre a Jászság Népi Együttes is ötvenedik jubileumát ünnepli, tehát duplán kerek-évfordulós év lesz.

Várjunk a nyilvános liturgiákkal!

Isten iránti hálával gondolok arra,
hogy a járvány okozta tömeges megbetegedés hazánkat és főegyházmegyénket eddig elkerülte.

Azért, hogy templomi közösségeink továbbra se válhassanak a fertőzés
gócpontjaivá, és azért, hogy egyetlen
ember életét se veszélyeztessük óvatlan
figyelmetlenség vagy feledékenység miatt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia május 1-jén kelt közleménye
alapján úgy rendelkezem, hogy még
várjunk! Hiszen nem állunk versenyben senkivel, csak a vírussal! Várjunk a
nyilvános templomi liturgiák újraindításával, és a többi korlátozó intézkedés
feloldásával, amíg az országos tesztelés
is megnyugtató eredménnyel zárul.
Amint ez megtörtént, akkor a fokozatosság elvét követve, először a kültéri
liturgikus cselekményeket fogom engedélyezni, és csak később kerülhet sor

arra, hogy visszatérjünk templomainkba nyilvános istentiszteletre.
Tudom, hogy hosszú ez az eucharisztikus böjt, ez a templom-böjt, de
hiszünk a böjt értelmében és lelki hasznában. Biztos vagyok benne, hogy minél nagyobb áldozatot hozunk, annál
nagyobb lesz majd az öröm, amikor ez
az időszak véget ér, és hálát adhatunk a
járvány elmúltáért.
Amikor megköszönöm Híveink
türelmét és a Paptestvérek hűségét,
mindannyiukat arra kérem, hogy ezután is legyenek szolidárisak egymással
és kerüljék az egyéni megoldásokat.
Szent Rókusnak, a betegek, az orvosok és a kórházak védőszentjének
közbenjárását kérem híveinkért és a főegyházmegyénk területén élő minden
emberért.
Eger, 2020. május 4.
Ternyák Csaba
egri érsek

A virtuális térben azonban továbbra
is aktív, élő és értékes tartalmakat kívánunk nyújtani a város, a térség lakói,
illetve a világháló jellegéből adódóan,
helytől függetlenül bárki számára, aki
érdeklődik a város és annak kulturális
élete, szereplői iránt.
Mindennek alapja a Jászkerület
Nonprofit Kft. által működtetett, tízezer követőt meghaladó létszámmal
bíró Jászberényi Kulturális Programok
Facebook oldal, valamint a cég által
rendszeresen küldött elektronikus hírlevél. A Jászkerület Youtube csatornája,
valamint a www.jaszberenyiprogramok.
hu honlap szintén rendelkezésre áll a
tartalmak közzétételhez.
Saját szervezésű egyedi események
és hosszabb távú projektek keretében
tervezünk szerkesztett és élő videók,
valamint képriportok formájában kézműves, népművészeti ismeretterjesztő
programokat. Látható lesz a „Jász Portéka” – Hagyomány és újszerűség a tárgyalkotó népművészetben című virtuális
kiállítás, de jelentkezünk újabb szokásokat, ünnepnapokat bemutató néprajzi anyaggal, valamint mesterségeket
bemutató rendhagyó, ismeretterjesztő
kisfilmekkel is. Természetesen nem maradnak mese nélkül sem az emberek,
hiszen a Birinyi Mesekör mesemondói
minden csütörtökön újabb történettel
szórakoztatják az érdeklődőket.
A fiatalok körében több éve sikerrel szervezett „SLAMBERÉNY” slam
poetry mozgalom keretében ezúttal online versenyt hirdettünk, mely lehetőséget teremt a célcsoport számára otthoni
kreatív, alkotó (író, előadó) tevékenység
kipróbálására, megmutatkozásra és gondolatainak kifejezésére is. A verseny április 29-től május 10-ig tartott a Facebook
oldalon keresztül.
Tovább folytatódnak online a Jászberény Városi Önkormányzat „Szer
nélkül a teljes életért!” című EFOP1.8.7-16-2017-00007 azonosító számú
projektjéhez kapcsolódó programjaink
is. Nevezetesen a Folk tréning, a KÖR
című program előadásai és a Bagoly
– Tanoda tréningjei Gulyás Zsuzsanna kineziológussal, megtekinthető lesz
még Zsiga Attila – életvezetési tréner,
lelkigondozó és Dr. Ördög János szülésznőgyógyász előadása is.
Kiemelt szerepet szánunk a helyi értékek, helyi vagy a városhoz kötődő hivatásos művészek, művésztanárok, amatőr
előadók bevonásának is. Terveink között

szerepel online klasszikus zenei előadások, könnyű- és népzenei koncertek,
gyermekeknek szóló előadások, irodalmi művek bemutatása. Így például Turi
Melinda énekművész, Sas Dániel zongoraművész, Kovácsné Lajos Krisztina és
Polgár Nikolett népdalénekesek, a Kelepelő Bábcsoport, Balogh József zongorista, Molnár László népzenész rövid online
koncertközvetítéseit tervezzük. Néhány
ezek közül (előzetes meghirdetés, azaz
rendezvényjelleg nélkül!) köztéren vagy
középületek erkélyén kerül felvételre.
A rendszerint júniusban megrendezésre kerülő Népi Ételek Főzőversenyét
sem szeretnénk kihagyni, így azt „kiváltva” tervezünk online főzőversenyt, de
a palettánkon szerepel az Online Hajta
túra megvalósítása is. Egy heti rendszerességgel jelentkező sorozat indítását
tervezzük a Facebook oldalon, amelyben
virtuálisan bejárjuk a több mint 3 évtizedes múltra visszatekintő Hajta Teljesítménytúrák útvonalát. Június hónapban
tervezzük 5-10 fős csoportok (családok)
kirándulásának vezetését is a Jászberény
környéki természetvédelmi területeken.
Fontosnak tartjuk továbbá - a fenti
elemeket is beépítve a programkínálatba – hogy a várost, a nemzetet érintő
jeles napokról, ünnepekről megemlékezzünk, ahhoz kapcsolódó tartalmat,
értéket közvetítsünk. Így jelenítettük
meg a nemrégiben lezajlott Redemptio
emléknapját, de előttünk áll még a
Nemzeti Összetartozás Napja, Trianon
100. évfordulója, illetve az államalapítás
ünnepének méltó megtartása. A kiváló
magyar művészek, történelmi személyiségek évfordulóit továbbra is számon
tartjuk, és kapcsolódó tartalmakkal közvetítjük közösségi oldalunkon.
Amennyiben valóban beindul az
élet augusztus második felétől a színházi programjainkat már élőben is élvezhetik, hiszen a Szabadtéri Színpadon
vendégünk lesz a Zenthe Ferenc Színház
legújabb népi színműve élő zenével, a
„Nem élhetek muzsikaszó nélkül” című
előadás.Szeptember elején szeretnénk
Gergely Róbert Szécsi Pál emlékkoncertjét
megrendezni a Stúdió 11 Combo zenekar kíséretével, illetve szeptember-október hónapban még könnyűzenei és rock
koncertekben is gondolkodunk szintén a
Szabadtéri Színpadon.
A Lehel Film-Színház befogadó
színházi előadásait szeptember-október
hónapban tervezzük folytatni, a két elmaradt bérletes előadás pótlása az elsődleges
cél (A padlás, valamint Az utolsó tűzijáték
című darabok) novembertől pedig szeretnénk elindítani az új bérletes színházi
sorozatunkat újabb hat előadással. Különleges helyzetben egy különleges film…
Balogh József zongoraművész közreműködésével készítettünk egy kisfilmet,
melyben filmzenék csendülnek fel a
Lehel Film-Színházban zajló munkálatok bemutatásával, mely megtekinthető a mozi és a Jászberényi Programok

Újragondolt népművészet
 folytatás az 1. oldalról
A tárgyak magukban hordozzák
a jász népi kultúra elemeit, ugyanakkor korunkhoz igazodva, a mai ember
számára használhatóak, lakásdíszként,
használati eszközként, női ruhadarabként, kiegészítőként funkcionálnak.
A modern kreatív ipar fontos eleme,
hogy a népi alkotók kitekintsenek a kor
igényei felé, megtartva a népi jelleget,
formákat, motívumkincseket a XXI.
század hullámaihoz hangolódjanak.
A tárgyakat a jövőben kiállítási
tárgyként fogják kezelni. A workshop
egy jó ráhangolódás a Stimulart programelemére, ahol majd helyi kreatív

alkotók termékeit szeretnék népszerűsíteni és értékesíteni.
A portán berendezett minitárlaton
az alkotók lelkesen meséltek a tárgykészítés izgalmas folyamatáról, amelynek
nyomán fantasztikusan kreatív és dekoratív alkotások születtek. Ruhadarabok és kiegészítők, táskák, konyhai
eszközök, kandallótisztító szerszámok,
virágtartók, dísztárgyak születtek papírból, nemezből, csuhéból, vasból,
vesszőből, szőttesből és egyéb textilből,
vesszőből, agyagból. A modern darabokon ízlésesen köszönnek vissza az ősi
motívumok új életet lehelve csodálatos
jász népi díszítőkultúránkba.

Facebook oldalán.
A leállási időt kihasználva több kulturális helyszínünk is megújul különböző pályázati forrásokból. Festésen és
világítás-korszerűsítésen esett át a Főnix
Műhelyház, már elindult a lift kiépítése a
Déryné Rendezvényházban, a Szabadtéri
Színpad is új térburkolatot kap, valamint
a kerítés és az ülések cseréje is megvalósul.
Hamarosan a mozi is új hangtechnikai
eszközökkel gazdagodik és a vizesblokk
is felújításra kerül. A Nagyvisnyón lévő
gyermektáborunk felújítási munkálatai is
ebben a hónapban kezdődnek el annak
érdekében, hogy jövőre megfelelő körülmények között, barátságos környezetben
fogadhassuk a táborozni szándékozókat.
Jó hír, hogy hamarosan újra lehet
kölcsönözni a Városi könyvtárban igazodva a korlátozásokhoz az alábbiak szerint: Könyvtárunk a 46/2020. (III. 16.)
Kormányrendelet alapján jelenleg nem
látogatható. A május 4-től életbe lépett
enyhítések figyelembevételével átmeneti,
szűkített szolgáltatást szeretnénk nyújtani, a járványügyi előírások betartásával.
Kizárólag könyvkölcsönzést tudunk biztosítani, amelynek helyszíne a Jászberényi Városi Könyvtár Dózsa György út
felőli udvara.
Keddenként 9-12 óra között a 65 évnél idősebbeket, csütörtökönként 12-15
óra között a 65 évnél fiatalabbakat várjuk.
A Könyvtár épületébe belépni továbbra is
csak az ott dolgozóknak lehet. Rossz időjárás esetén a kölcsönzés elmarad. Egyéb
napokon továbbra is zárva tartunk!
Fejenként két könyv kölcsönözhető az általunk biztosított szépirodalmi
választékból. Egyéb kéréseket nem áll
módunkban teljesíteni. A kiszolgálás érkezési sorrendben történik. Az esetleges
sorban álláskor fokozottan ügyeljenek
a 1,5 m-es távolság betartására, és csak
a szükséges időt töltsék a helyszínen. A
visszahozott könyvek 5 napra karanténba kerülnek, ezért azokat másik olvasó
nem viheti el. A korábban kikölcsönzött
és újonnan kivitt dokumentumok határideje automatikusan meghosszabbodik,
az újranyitást követő legalább 1 hónapig.
Nem szükséges hosszabbítást kérni, és
természetesen késedelmi díjat sem számítunk fel. Előzetes kérés (e-mail, facebook,
telefon) alapján is összekészítünk könyveket, átvenni szintén a fenti napokon és
módon lehet. Kérjük, lehetőség szerint
maszk/sál és kesztyű viselésével keressenek fel bennünket!
A változtatás jogát fenntartjuk! Kérem, kövessenek minket továbbra is online felületeinken a Jászberényi Kulturális
Programok Facebook oldalon, a Jászkerület Youtube csatornáján, valamint a www.
jaszberenyiprogramok.hu honlapon. Reméljük, hogy programjainkkal elviselhetőbbé és tartalmasabbá tesszük az otthon
tartózkodás nehéz pillanatait. Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!
VIGYÁZZANAK MAGUKRA!
A Jászkerület munkatársai

8. oldal
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www.jku.hu

Tisztelt Olvasóink!
A Jászkürt Újság következő lapszáma

május 28-án jelenik meg.
Friss híreinket, cikkeinket
a jku.hu weboldalon és
a Berénycafé Facebook oldalunkon
továbbra is megtalálják!

Rózsa sziromszoknyáját tépi a szél
Csütörtökön a váltakozó naposfelhős időszakok mellett helyenként
futó zápor is kialakulhat. A szeles
időben 17 és 24 fok között alakul
a hőmérséklet. Pénteken és szombaton közepesen felhős lesz az ég,
számottevő csapadék nem várható,

ugyanakkor erős szélre lehet számítani. Pénteken és szombaton 21 fokot
mérhetünk. Vasárnap erősen felhős,
szeles idő valószínű, majd hétfőre kiderül az ég és 25 fokra emelkedik a
hőmérséklet, a hétre pedig marad is a
nyárias meleg.

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
Tájékoztató
május 14. csütörtök
május 20. szerda
Thököly Gyógyszertár
Szentháromság Patika
központi
Jb., Thököly u. 14.
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635
Tel: 405-667
ügyeletről
május 15. péntek
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

május 21. csütörtök
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

május 16. szombat
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

május 22. péntek
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

május 17. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

május 23. szombat
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

május 18. hétfő
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

május 24. vasárnap
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

május 19. kedd
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

május 25. hétfő
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

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

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

Jászkürt

Újság
Jászberény város lapja

Jászberény város közéleti hetilapja
mb. főszerkesztő: Kárpáti Márta
Telefon: 06-30/334-6784, e-mail: karpati.marta@vvzrt.hu
Munkatársak: Gergely Csilla, Kazsimér Nóra, Ács Tibor. Tördelő: Szabó Mihály
Szerkesztőség: Jászberény, Kossuth Lajos út 58., e-mail: berenyiujsag@gmail.com
Telefon: 06-57/788-554
Lakossági hirdetések felvétele a heti újságba hétfő 16 óráig.
A hirdetések képi- és szöveges tartalmáért a hirdető felelős!
Kiadó: Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. Felelős kiadó: Horgosi Zsolt vezérigazgató
Nyomda: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse
Terjesztés: Tuti-Peso Kft. Tel.: 06-57/501-480

Jászkürt Újság − minden csütörtökön.

2020. május 14.

Mitől lehet vonzóbb Jászberény a fiataloknak?
A helyi identitás és kreativitás szerepe a fiatalok jövőképében

Jászberény egyik fő célja, hogy minél
több fiatal éljen, alapítson családot és
dolgozzon a városban és a Jászságban.
A képzett és kreatív fiatalok jelenléte
jó hatással van a város fejlődésének
dinamikájára, tevékenységével sokoldalúvá teszi a helyi gazdaságot és általában vonzóbbá teszi azt.
A STIMULART projekt a kulturális és kreatív gazdaság helyzetével és
lehetőségeivel foglalkozik. Ennek keretében felmérést végeztünk a fiatalok
körében, akik azért fontosak, mert kreativitásuk, kockázatvállalási és vállalkozó
képességük révén nem csak fogyasztóivá, hanem jól prosperáló szolgáltatóivá
is válhatnak a helyi kulturális és kreatív
gazdaságnak.
A felmérésben a Jászberényben tanuló 16-20 éves korosztály vett részt.
A felmérés egyik fő témája a helyi identitás. Az eredmények alapján a fiatalok
számára a három legfontosabb identitásépítő elem: a Jászság népművészeti
kincse, a Jászkürt és a Zagyva folyó.
Kevéssé meghatározó tényezők a Jászkun Redemptió, az állatkert, a kézműves termékek és a helyi nagy cégek. A
válaszadók a várossal és a térséggel kapcsolatban büszkék mindezekre az identitás elemekre, de e tekintetben nagyobb
hangsúlyt kap a jászberényi állatkert,
hiszen egy országosan ismert látványosságról van szó.
A kérdőív további része egy érzékeny
kérdést is feszeget, miszerint a fiatalok
mennyiben tervezik felnőtt életüket
a városban leélni és bizonyos feltételek mennyire fontosak ahhoz, hogy ez
a szándékuk erősödjék. A válaszadók
62%-a esetében 40% alatti annak valószínűsége, hogy a városban alapít családot, él és dolgozik felnőttként. A megkérdezett fiatalok 19%-a jelezte, hogy

Fogorvosok
2020 május 6-tól új eljárási renddel
indul újra a fogászati ellátás.
Szeretnénk hangsúlyozni, hogy nagyon
szigorú szabályoknak kell megfelelnünk,
melyeknek megpróbálunk eleget tenni,
ezért a rendelés első 2 órájában kizárólag
sürgősségi eseteket látunk el (fáj, duzzad,
lüktet, vérzik, stb.). Bármilyen más problémája van (tömés , fogcsináltatás, fogfehérítés - ezen beavatkozások elvégzéséhez a COVID 19 szempontjából magas
kockázatot jelentő, aerosol képződéssel
járó fogászati beavatkozások, melyekhez
turbina, forgóeszköz és ultrahangos eszköz használata szükséges), a szokásos módon telefonos bejelentkezés szükséges.
Ha nem vesszük fel a telefont azt jelenti,
hogy dolgozunk, kérjük próbálkozzon
újra. Mi védekezünk tovább, kérjük ön
is ezt tegye! Rendelőnkbe belépéskor a
szájmaszk és kesztyű használata kötelező!
Köszönjük megértésüket és türelmüket!
A rendelés ideje a rendelési napokon
naponta: 9-12 óráig.
• 2020. május 15., 21., 27.
Dr. Balogh Marianna telefon:
(57) 889-239 rendelő:
Jászberény, Jákóhalmi út 11.
• 2020. május 18., 22., 23., 28., 30.
Dr. Krampek Márton telefon: (57)
655-506 rendelő: Jászberény,
Zirzen Janka u. 6. fsz. 1.
• 2020. május 19., 25., 29.
Dr. Martonos Éva telefon: (57)
412-058 rendelő: Jászberény,
Zirzen Janka u. 6. fsz. 1.
• 2020. május 14., 16., 20., 26.
Dr. Nagy Nóra telefon:
20 937 3070 rendelő:
Jászberény, Sportpálya u. 1.

41-60%-os valószínűséggel maradna a
városban és 15% esetében nagyobb ennél a valószínűség (4% nem válaszolt).
A továbbiakban a válaszadók tíz feltételt értékeltek – egy 0-tól (egyáltalán
nem fontos) 4-ig (nagyon fontos) terjedő skálán – arra vonatkozóan, hogy
mitől erősödne ez a szándék.
Négy feltétel kiugróan jelentős a fiatalok számára. Ezek az esti, hétvégi szórakozási lehetőségek bővülése, a városi
környezet minőségének további javulása, a változatosabb munkalehetőségek
és a legfontosabb a magas jövedelmet
biztosító munkahelyek jelenléte. Általában a városi szolgáltatások színvonalával
kapcsolatban is rendkívül tudatosnak
tűnnek a fiatalok, hiszen ennek komoly
szerepe van a helyi életminőségben.
Belátható, hogy míg az esti, hétvégi
szórakozási lehetőségek bővítése a pillanatnyi (azaz a korosztálynak megfelelő)
igényeket tükrözi, addig a munkahelyek változatosságára és a jövedelemi
lehetőségekre vonatkozó feltételek a fiatalok felnőtt életét érintő elvárásokhoz
kapcsolódnak. A további feltételek pl.
magasabb színvonalú kulturális programok, színvonalas éttermek, divatos
kreatív ruházati termékeket vagy helyi
termékeket árusító boltok jelentőségének megítélése egyenletesebb, ugyanakkor a válaszok meghatározó része (több,
mint 60%-a) a közepesen fontos, fontos
és nagyon fontos kategóriába esik.
A fiatalok elvárásai összhangban
vannak azokkal a jelenségekkel, amelyek a kulturális és kreatív gazdaság
tudatos fejlesztésével támogathatók. A
változatos és magas jövedelmet biztosító
munkahelyekhez feltétlen hozzájárul a
kreatív gazdaság fejlődése, míg az életminőséget meghatározó szolgáltatások
(nagyvárosi jellegűen változatos, magas
színvonalú programok, vonzó, izgalmas

Tőtevényen
május 24-én, 16 órakor

koszorúzás
lesz az
emlékműnél.
Emlékezzünk együtt!

Fontos változás a
buszközlekedésben

május 11., hétfőtől
a Volánbusz vidéki helyi és
helyközi járatain
(melyek nem érintik
Budapestet és Pest megyét)

ismét életbe lép
az első ajtós felszállás.

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

Dr. Szabó András

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

facebook.com/
berenycafe

találkozóhelyek) jelentős része is ebbe a
gazdasági ágazatba tartozik.
A felmérés további része arról szólt,
hogy a kreativitás és a kreatív gazdaság
mit jelen a fiatalok számára. A fiatalok
elképzelése szerint a kreatív személyiség
legfontosabb tulajdonsága a spontaneitás és a szokatlan, újszerű kihívások
kedvelése. A harmadik leggyakrabban
bejelölt kreatív tulajdonság a rutineljárások átértékelése. Ugyanakkor, a
problémákra való érzékenységet – ami
jellemzően a rugalmasság alapfeltétele
– jellemzően nem sorolták a kreatívok
tulajdonságai közé.
A felmérésből látható, hogy a fiatalok elsősorban a tervezés tevékenységével (pl. divattervezés, szoftver fejlesztés)
azonosítják a kreatív gazdaságot és kevéssé egyértelmű egyéb, tipikus kreatív
tevékenység besorolása. Érdekes, hogy
a fotózás vagy a színjátszás nem került
be a leggyakrabban bejelölt kreatív tevékenységek csoportjába annak ellenére, hogy mindkettő külön alágazatot
jelent a kulturális és kreatív gazdaságon
belül.
A felmérés megerősítette azt a feltételezésünket, hogy a fiatalok általában
tájékozottak a kreativitás egyéni boldogulásban és általában a gazdaságban
játszott szerepével kapcsolatban. Fontos
megerősíteni, hogy kisvárosi környezetben ezek a képességek és tevékenységek
ugyanolyan sikeresek lehetnek, mint a
nagyvárosokban, lehetőséget biztosítva
a fiatalok számára a kibontakozásra és a
jó életminőségre.
A STIMULART projektet Jászberény további négy közép-európai várossal együttműködésben valósítja meg az
Interreg Közép-Európai Program keretében. További információ: stimulart@
jaszbereny.hu
Földi Zsuzsa

Gyermekorvosok
A jászberényi gyermekek alapellátását
területi ellátási kötelezettséggel végző
házi gyermekorvosok rendelési ideje a
40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben
kihirdetett veszélyhelyzet időtartama
alatt 2020. március hó 18. napjától kezdődően az alábbiak szerint alakul:
Rendelő: 5100 Jászberény, Thököly út 13.
A rendelés ideje a rendelési napokon
naponta: 8-12 óra és 15-16 óra, tanácsadás: 13-15 óra.
Hétfő: rendelési idő: 8-12 óra Dr.
Szőnyi József, 15-16 óra Dr. Ragó Edit,
tanácsadás: 13-15 óra Dr. Ragó Edit.
Kedd: rendelési idő: 8-12 óra Dr.
Ragó Edit, 15-16 óra Dr. Szőnyi József,
tanácsadás: 13-15 óra Dr. Szőnyi József.
Szerda: rendelési idő: 8-12 óra Dr.
Szőnyi József, 15-16 óra Dr. Andics Boglárka, tanácsadás: 13-15 óra Dr. Andics
Boglárka.
Csütörtök: rendelési idő: 8-12 óra
Dr. Andics Boglárka, 15-16 óra Dr. Baranyi Zsuzsanna, tanácsadás: 13-15 óra
Dr. Baranyi Zsuzsanna.
Péntek: rendelési idő: 8-12 óra
Dr. Baranyi Zsuzsanna, 15-16 óra Dr.
Szőnyi József, tanácsadás: 13-15 óra Dr.
Szőnyi József.
Elérhetőségek:
• Dr. Szőnyi József:
mobil: 06-70/208-0799,
rendelő: 06-57/405-997.
• Dr. Ragó Edit: mobil: 06-30/2491949, rendelő: 06-57/400-072.
• Dr. Baranyi Zsuzsanna:
mobil: 06-70/458-1672,
rendelő: 06-70/394-3491.
• Dr. Andics Boglárka:
mobil: 06-20/505-8280.

