Online KRESZ-képzések

A rendőri lét hivatás

Mozgalmas hitélet a városban

A járványhelyzetben egyre népszerűbb online
tanfolyamok előnyeiről és hátrányairól
tájékoztatott az Okosjogsi autósiskola vezetője.
Írás az 5. oldalon

Interjúnkban dr. Nagy Ernő Róbert rendőr
alezredest, a Jászberényi Rendőrkapitányság
kinevezett vezetőjét kérdeztük munkáról és családról.
Interjú a 3. oldalon

Összeállításunkban egyházi eseményekről, az
istentiszteletek megváltozott körülményeiről
és templomfelújításról olvashatnak.
Cikkek a 7. oldalon

Jászkürt
Új folyam 9. év 21-22. szám (XXXII./21-22.)

Online diákköri
konferencia
a campuson

Újság

2020. május 28.

Jászberény város lapja

Beruházási támogatásokról tárgyaltak

A veszélyhelyzet szabályainak enyhítése
városunkban is változásokat hoz. Ezekről kértünk múlt szerdán délelőtt tájékoztatást Budai Lóránt polgármestertől.

Az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campusán idén rendhagyó
módon, online került sor a Tudományos Diákköri Konferencia tavaszi
fordulójára május 13-án.
kazsimér
Mint azt dr. Sebők Balázs főiskolai docens, a TDK elnöke korábban
elmondta, a jászberényi campus 2016
nyarától, az Eszterházy Egyetemhez
való csatlakozás óta évi két alkalommal rendez TDK konferenciát az intézményben. Ezt megelőzően, igazodva a gödöllői hagyományokhoz évente
egyszer, novemberben adott otthont
az egyetem a rangos rendezvénynek.
Az idei év első konferenciáján ötfős mezőnyből kerülhettek ki a legjobb hallgatók a soron következő,
2021-es országos megmérettetésre,
amennyiben a helyi bizottság a bírálati
rendszer alapján is alkalmasnak találta
őket az indulásra.
Az online közvetített programot
Ambrús Enikő Martina harmadéves
óvodapedagógus növendék nyitotta
meg „Az óvoda-iskola átmenet kérdései" című előadásával.
folytatás az 5. oldalon 

A már folyamatban lévő TOP-os fejlesztéseket szemrevételezték, illetve a jövő
tervei között szereplő beruházásokról
tárgyalt Jászberény vezetése, a megye
elöljárói és a Jászság országgyűlési képviselője május 14-én, csütörtökön.
Kárpáti Márta
A Városházán történt tanácskozásnak elsődleges célja a beruházások
támogatási lehetőségeinek vizsgálata

Az infrastruktúra a gazdaság alapja

A Jászberényt elkerülő út harmadik ütemének beruházója, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. munkabejárásra invitálta a sajtó képviselőit május 21-én, csütörtökön az építési területre. Az eseményen részt vett Mosóczi László közlekedéspolitikai államtitkár, Pócs János, a Jászság országgyűlési képviselője, Budai
Lóránt polgármester, valamint a helyszíni régészeti ásatást végző szakemberek.
kárpáti
Mosóczi László közlekedéspolitikai
államtitkár az Innovációs és Technológiai Minisztérium nevében köszöntötte
a megjelenteket. Örömmel tájékoztatott, hogy a vírus nem volt hatással a
közlekedéssel kapcsolatos beruházások
folytatására, így a pandémiás előírások
betartásával az infrastruktúra-fejlesztő

Enyhítések a
korlátozásokban

munkákat továbbra is végzik a szakemberek. Megosztott néhány gondolatot
hazánk közlekedéspolitikájáról, a közlekedésfejlesztésekről, különös tekintettel a jászsági beruházásokra.
A kormány kiemelt feladatának tartja, hogy országszerte bővüljön és megfelelő műszaki állapotban álljon rendelkezésre a közlekedési infrastruktúra.
folytatás a 4. oldalon 

Márkakereskedés

volt. A futó projektek befejezéséhez és
az elképzelések megvalósításához többszázmilliós többletforrásra lenne szüksége Jászberénynek, amelyben a megye
és a kormány támogatására is számít a
városvezetés.
Az elmúlt években mintegy 5,5
milliárd forintos uniós és állami támogatású fejlesztés kezdődött el Jászberényben. A Budai Lóránt polgármester,
dr. Gedei József és Balogh Béla alpolgármesterek, Pócs János országgyűlési kép-

viselő, Hubai Imre, a Jász-NagykunSzolnok Megyei Közgyűlés elnöke és
Borbás Zoltán alelnök, dr. Molnár Zoltán, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Önkormányzati Hivatal aljegyzője,
valamint Karancsi Tamás, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési
Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatója alkotta delegáció helyszíni
szemlén tájékozódott a beruházások
állapotáról.
folytatás a 3. oldalon 

Egyszerűsödik
a lakossági és
vállalati ügyintézés
A koronavírus-járvány elleni védekezés
részeként újabb kormányzati intézkedés
segíti az állampolgárok egészségének
védelmét és a vállalkozások működését.
A hatósági engedélyezés helyett bejelentéssel is végezhető lesz a legtöbb tevékenység, ezáltal is csökkenti a kormány
az ügyintéző-ügyfél találkozások számát,
valamint a vállalkozások adminisztrációs
terheit. A bürokráciacsökkentő intézkedésnek köszönhetően akár a bejelentéstől számított kilencedik naptól szabadon
elkezdhető lesz a kívánt tevékenység.
Új rendeletet alkotott a kormány
a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről és az ellenőrzött bejelentésről. A változtatás lényege, hogy az
engedélyköteles tevékenységek – egyes
kivételekkel – már elektronikus úton –
ügyfélkapu, online űrlap segítségével
vagy email (bejelentes.jaszberenyjaras@
jasz.gov.hu) útján – történő bejelentést
követően gyakorolhatók lesznek.
folytatás a 4. oldalon 

A polgármester elmondta, hogy a szakemberek bevonásával hétfőn megtartott
operatív egyeztetés során arra a döntésre
jutottak, hogy a piac rendjében és a játszóterek használatában tesznek könnyítéseket.
Az országos rendelkezések nyomán a játszóterek fokozatosan újra kinyithatnak. A
J.V.V. Nonprofit Zrt. munkatársai folyamatosan karbantartják, ellenőrzik és fertőtlenítik az eszközöket, rendbe teszik a környezetet. Péntekre valamennyi játszóterünk
rendben várta a látogatókat. A fertőtlenítés
folyamatos lesz. A használóktól azonban
kérik a felelőségteljes magatartást, tehát a
kísérő felnőttek lehetőség szerint tartsák be
egymás között a másfél méteres távolságot.
A piac tekintetében már régóta igény
a vásárlók és eladók részéről a korlátozások
enyhítése. Az időkorlát megtartása mellett
csütörtökön a kordonokat elbontották az
árusítóhelyek körül. A piacfelügyelőség és
a közterület felügyelet beszámolói szerint
az idősávokat nem igazán akarják betartani a vásárlók, ám az országos rendelkezések
szerint ezeket még muszáj követni. Ez annál is inkább fontos, mert az enyhítésekkel
egyenes arányban nőtt a karanténban tartózkodók száma városunkban.

A veszélyhelyzetben sem áll le
a múzeumi munka

A helyi gyűjtemények a márciusi járványügyi korlátozások bevezetése óta nem
fogadnak látogatókat, ám az ez idáig is feladataik szerves részét képező háttérteendők elegendő munkát szolgáltatnak az intézmények dolgozóinak. Az
egyelőre zárt kapuk mögött zajló munkálatokról a Hamza Gyűjtemény illetve
a Jász Múzeum igazgatóit kérdeztük.
Kazsimér Nóra
A Hamza Múzeum és Jász Galériában két fő munkatárssal igyekeznek utolérni magukat az elmaradt teendőkben.
Leginkább leltározást és raktár revíziót
végeznek a kötelező adminisztrációs és
beszámolói, valamint a tavalyi esztendőt

Škoda, Volkswagen,
Seat, és Volkswagen
tehergépkocsi
hivatalos márkaszerviz

Teljeskörű biztosítási
ügyintézés,
karambolos javítások
kárrendezése

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

lezáró ügyviteli feladatokon túl. Mint
azt Farkas Edit igazgatótól megtudtuk,
bár a látogatók kívülről ezek eredményét
nem látják, a rendezvények szervezése és
lebonyolítása, a tárlatok megnyitása mellett jelentős részét képezik az említettek
munkájuknak.
folytatás a 7. oldalon 

Személygépkocsi
műszaki vizsga

23.970 Ft

2. oldal

Önkormányzat

www.jku.hu

Jászberény Város Polgármestere a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
45. §. (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet
Jászberényi Polgármesteri Hivatal

aljegyző
munkakör betöltésére.

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• felsőfokú képesítés, igazgatásszervező vagy közigazgatásszervező alapképzési sza-kon,
vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzett-séggel vagy
közigazgatási
mesterképzési
szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser
szakképzettség,
• legalább két éves közigazgatási
gyakorlat,
• munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság,
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás
lefolytatása,
• 6 hónap próbaidő.
Előnyt jelent:
• jegyzői, vagy aljegyzői, illetve
egyéb vezetői munkakörben
szerzett szakmai ta-pasztalat,
• legalább 5 év közigazgatási gyakorlat
• jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
• a dolgozók motiválásának képessége,
• folyamatmenedzselés,
• vezetési-szervezési készség,
• empátia.
Pályázathoz csatolni kell:
• a pályázó szakmai önéletrajzát a
87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet
1. mellékletében meghatározott
adattartalom szerint,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági
erkölcsi bizonyítvány a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény (a továbbiakban:
Kttv.) 42. § alapján (legkésőbb a
pá-lyázat elbírálásáig be kell nyújtani),
• végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
• a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati
anyagot, a pályázó személyes adatait megismerhetik,
• valamint a pályázó nyilatkozatát
arról, hogy a pályázati anyagnak
a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul,
• az aljegyzői munkakör ellátásával
kapcsolatos szakmai, vezetői elképzelést, maximum 5 oldal,
• a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv.
84-87. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,
• vagyonnyilatkozat-tétel kötelezettség teljesítésére vonatkozó
szándéknyilatkozat,
• közigazgatási gyakorlat igazolása.
Ellátandó feladatok:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 81. § (3) bekezdésében és
egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok helyettesítése,
a jegyző által meghatározott államigazgatási és önkormányzati hatósági fe-ladatok hatáskörök ellátása.
• Munkavégzés helye: Polgármesteri Hivatal Jászberény, Lehel
vezér tér18.
• A közszolgálati jogviszony
időtartama: határozatlan idejű
közszolgálati jogviszony. A vezetői
kinevezés határozatlan időre szól.
• A foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidős foglalkoztatás.
• Bérezés: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint Jászberényi Polgár-

mesteri Hivatal PH/2997-21/2015.
számú Közszolgálati Szabályzata
alapján.
• A munkakör legkorábban
2020. július 06-tól tölthető be.
• A pályázat benyújtásának határideje: 2020. 06. 15.
• A pályázat elbírálási határideje: 2020. 06. 25
A pályázatot Jászberény Város
Polgármesteréhez (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.) PH//2020.
iktatószám és az „Aljegyzői
pályázat”borítékon való feltüntetésével kizárólag postai úton kell
benyújtani.
A határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A pályázatokat csak
akkor tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi jelen felhí-vásban feltüntetett formai és tartalmi feltételnek
megfelelnek.
A pályázati határidőt követően a
kiválasztott jelölteket személyes interjú keretében hallgatjuk meg.
A pályázat elbírálásáról Jászberény Jegyzője javaslatára Jászberény
Város Polgármestere dönt
A meghallgatásokat követően valamennyi pályázót írásban értesítjük
a pályázat eredményéről.
Jászberény Város Polgármestere
a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
Egyéb lényeges információ:
Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy
az adatkezelés célja: az aljegyzői
tisztségre megfelelő pá-lyázó kiválasztása, pályázat elbírálása.
Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, hozzájáruló nyilatkozatával a pályázó kifeje-zetten írásban
hozzájárul az önéletrajzban foglalt
valamennyi személyes adatának kezeléséhez. Az adatkezelő az adatokat
az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak alapján
kezeli. Az önéletrajz részletes tartalmát
a 87/2019. (IV.23.) Kormányrendelet 1.
sz. melléklete sza-bályozza. Az adatokat a Jogi és Önkormányzati Iroda
illetékes ügyintézői dolgozhatják fel,
valamint kizárólag ők és az elbírálásban résztvevő, jegyző és polgármester
ismerhetik meg.
Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy
eredménytelen pályázat esetén –
amennyiben a pályázati anyagukban külön mellékelt nyilatkozattal
kifejezetten kérik -, önéletrajzuk
egy később meg-üresedő pozíció
betöltése érdekében, legfeljebb 6
hónapos időtartamra megőrzésre
kerül. Ezt követően azokat megsemmisítjük.
Ha ilyen nyilatkozatot a pályázó
nem tesz, akkor eredménytelen pályázat esetén a pályázati anyaga – az
elbírálást követően haladéktalanul –
részére visszaküldésre kerül.
Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi rendelkezések részleteiről az Általános Adatvédelmi Tá-jékoztatóban
talál bővebb információt, mely a
város hivatalos honlapján érhető el
(www.jaszbereny.hu).
A pályázatról bővebb információ
kérhető Baloghné dr. Seres Krisztina
jegyzőtől személyesen, vagy az (57)
505-761 telefonszámon.
A pályázati kiírás elérhető még a
Kormányzati Személyügyi szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
www.kszk.gov.hu weboldalon.

2020. május 28.

Adóbevallási határidő

Jászberény
a koronavírus
ellen
számlaszám:
10300002-1069790049020131

A befolyó összeget az önkormányzat
a vírus elleni küzdelemre fordítja.

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

Jászberény
a koronavírus ellen
A

számlaszám
szerdai záróegyenlege
az önkormányzat
tájékoztatása szerint

4 617 904 Ft.

A Jászberényi Vagyonkezelő és
Városüzemeltető Nonprofit Zrt.
tájékoztatja Jászberény város lakosságát és a vállalkozásokat, hogy
a Pünkösdi ünnepek miatt

a kommunális
hulladékszállítást
az alábbiak szerint végzi:

2020. május 30-án (szombat):
- Jászberény hétfői program
szerinti szállítás
- A hétfői jászberényi társasházi program június 2-án (kedd) kerül pótlásra.
2020. június 1-jén (hétfő):
- A szállítás szünetel!
Kérjük a tájékoztatónk szerinti napokon
a kukák kihelyezését reggel 7 óráig.

Megemlékezés

Kis Antal

(1934 - 2005)
halálának 15. évfordulójára.
„Küzdöttél de már nem lehet,
A csend ölel át és a szeretet.
Fájó szívünk felzokog érted,
Örökké szeretünk és
nem feledünk téged.”
Felesége és Lánya

Tisztelt Adózók! Jászberény Város
Önkormányzati Adóhatósága felhívja szíves figyelmüket a 2019. évi helyi
iparűzési adó bevallási és fizetési határidőkre.

A járványügyi helyzetben hatályba
lépett, adókötelezettségek teljesítésével
kapcsolatos könnyítésekről szóló kormányzati szabályoknak megfelelően, az
adózók a helyi iparűzési adó bevallási és
adókülönbözet fizetési kötelezettségüket
2020. szeptember 30-ig teljesíthetik.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy
akik az eredeti határidőig, május 31ig tesznek eleget az adóbevallási kötelezettségüknek és visszaigényelhető
adókülönbözetük keletkezik, azok hamarabb, május 31-től kezdődően már
visszakérhetik a túlfizetésüket. Ezért
javasoljuk, hogy aki nem akadályoztatott a bevallás benyújtásában, az szíveskedjen május 31-ig teljesíteni a helyi
iparűzési adó bevallási kötelezettségét.
A 2020. II. félévi adóelőleg fizetési határideje továbbra is 2020. szeptember 15.
Aki szeptember 15-ig nyújtja be
a bevallását, annak az adózónak - a
korábbi évek gyakorlata szerint - a
bevallásban kiszámolt szeptemberi
előleget kell megfizetnie, figyelemmel
a 2020. január 1. napjától módosult
a 46/2011. (XII.21.) önkormányzati rendelet szabályaira. A módosítás
értelmében 2020. január 1-től a korábbi 1.600.000.-Ft vállalkozás szintű
adóalap mentesség 2.000.000 Ft-ra
emelkedett azaz, a 2.000.000 Ft alatti
vállalkozás szintű adóalappal rendel-

kező adózóknak 2020. szeptember 15én nem kell adóelőleget fizetniük és a
bevallásukat is ennek megfelelően kell
kitölteniük.
Aki szeptember 15. után nyújtja be
a bevallását, annak az adózónak 2020.
szeptember 15-re a korábban bevallott
2020. március 15.-ei összeget kell megfizetni.
Függetlenül attól, hogy az adóbevallást 2020. szeptember 15. előtt vagy
után nyújtották be, az adózó, kérheti
az adóelőlegének mérséklését annak
esedékessége előtt, amennyiben a számítások szerint a 2020-ban kezdődő
adóév adója nem éri el az adóévi adóelőleg összegét.
A bevallásokat az Elektronikus
Önkormányzati Portálról lehet elektronikusan benyújtani: https://ohp-20.
asp.lgov.hu/nyitolap, vagy a 19HIPA
nyomtatványon a NAV-on keresztül. Az Elektronikus Önkormányzati
Portál biztosítja az adóegyenlegek, a
benyújtott adóbevallások lekérdezését és az online indítható bankkártyás
befizetéseket. A helyi iparűzési adófizetési kötelezettséget az alábbi számlára
kell fizetni: Helyi iparűzési adó beszedési számla 10300002-1069790049020320.
Az adózással kapcsolatos információk elérhetőek a Jászberény Város
honlapján, a www.jaszbereny.hu/Városháza/Irodák/Adóigazgatási IrodaAdóügyek menüpont alatt.
Tájékoztatót készítette: Jászberényi Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Adóhatósága

Tájékoztató ügyfélfogadási rendről
Tisztelt Lakosság! 2020. június
2-ától a Jászberényi Polgármesteri
Hivatal a következő rend szerint fogadja kedves ügyfeleit:
A Polgármesteri Hivatal főépülete (Lehel vezér tér 18.) ügyfélfogadási
rendje: hétfőn 8.30-11.30 között, szerdán 8.30-11.30, valamint 13.00-16.00
között, pénteken 8.30-11.30 között
tudnak ügyfeleink személyesen ügyet
intézni.
A hivatali épületbe az udvari bejáraton lehet belépni, ezt követően a portaszolgálat igazítja útba az ügyfeleket.
Aki települési vagy egyéb támogatást
kíván igényelni, a továbbiakban is megteheti postai úton vagy írásos kérelmének
az ügyfélládába történő elhelyezésével
(amely változatlanul az udvari kiskapun
található). E támogatások intézhetők az
ügyfélfogadási időben személyesen is, a
hátsó udvari ügyfélablaknál (az épületbe
nem kell belépni, az ügyfélablak a Táncsics Mihály utcai udvari kiskapun áthaladva, a jobb oldalon található).
A pénztári támogatás-kifizetések
változatlanul szünetelnek, a támogatást

lakcímre postázással vagy bankszámlára történő átutalással kaphatják meg a
jogosultak.
Az Adóigazgatási Iroda (Rákóczi út
42-44.) ügyfélfogadási rendje: hétfőn
és szerdán 8.00-9.00 között a 65 évnél
fiatalabb ügyfelek, 9.00-12.00 között a
65. életévüket betöltött ügyfelek, 13.0016.00 között a 65 évnél fiatalabb ügyfelek; pénteken pedig 8.00-9.00 között a
65 évnél fiatalabb ügyfelek, 9.00-12.00
között a 65. életévüket betöltött ügyfelek
tudnak személyesen ügyet intézni.
Felhívjuk szíves figyelmüket a veszélyhelyzet fennállása alatti kötelező
szabályok változatlan betartásának szükségességére, így a várakozás ideje alatt az
egymástól legalább másfél méteres távolság megtartására és a zárt térben történő
maszkviselési kötelezettségre. Együttműködésüket előre is köszönöm!
Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot
arról is, hogy a Hivatalban 2020. augusztus 3-7. között igazgatási szünet
került elrendelésre, így e héten nem
lesz ügyfélfogadás és ügyintézés sem.
Baloghné dr. Seres Krisztina
Jászberény jegyzője

Pályázat felfüggesztése
Jászberény Város Polgármestereként tájékoztatom Önöket, hogy
a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladat- és hatáskörömben
eljárva, a Jászberény Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetési
előirányzatainak megállapításáról
szóló 2/2020. (II. 13.) önkormányzati
rendelet 13/A. § (1) bekezdése alapján 2020. április 29. napján egyes
költségvetési kiadási előirányzatok,
köztük a „Társasház homlokzat felújítási pályázati keret” megnevezésű
céltartalék zárolását rendeltem el a
koronavírus járvány okozta veszélyhelyzet miatti költségvetési kiadáso-

kat korlátozó intézkedésekről szóló
52/2020. (IV. 29.) polgármesteri határozatban.
A fentiek alapján a 23/2020. (III.
12.) Városfejlesztési Bizottsági határozattal elfogadott „Társasház homlokzat felújítási pályázat 2020” című
pályázatot felfüggesztem.
A felfüggesztés napjától kezdődően - a felfüggesztés időtartama
alatt - pályázatok benyújtására nincs
lehetőség. A pályázattal kapcsolatos
egyéb változásokról, így a felfüggesztés megszüntetéséről, valamint
a benyújtási határidőről a Jászberény
város honlapján és a Jászkürt Újságban tájékoztatást adok.
Budai Lóránt polgármester

Interjú

2020. május 28.

A rendőri lét hivatás

Dr. Urbán Zoltán rendőr dandártábornok, a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője 2020. május 1-jei hatállyal dr.
Nagy Ernő Róbert rendőr alezredest
nevezte ki a Jászberényi Rendőrkapitányság élére. A rendőrkapitányt irodájában kerestük fel, ahol hivatásról,
családról és a beilleszkedés körülményeiről faggattuk.
Kárpáti Márta

Milyen szakmai út vezetett el a jászberényi kapitányság vezetői székéig?
1999 óta vagyok a rendőrség hivatásos állományában, ahol „talpas”
járőrként kezdtem dolgozni az Érdi
Rendőrkapitányság közrendvédelmi
osztályán. Néhány év múlva jelentkeztem a Rendőrtiszti Főiskolára.
2004-ben végeztem, majd KomáromEsztergom megyében kezdtem a tiszti
pályafutásomat. Szinte mindent
bejártam a ranglétrán, amit lehet
tiszthelyettesi kategóriában; járőrként szolgáltam, helyszíneltem,
vizsgáltam, előadó és főelőadó voltam. 2006-ban neveztek ki alosztályvezetőnek a megyeszékhelyen,
ezután a főkapitányság megyei
közlekedésrendészeti osztályának
helyettese lettem. 2014 óta vagyok
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Rendőrfőkapitányság kötelékében,
ahol a megyei forgalomellenőrző
alosztályt vezettem. Két év múlva a
Szolnoki Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály vezetésére kért fel a főkapitány úr. Innen
érkeztem Jászberénybe megbízott
kapitányként, majd május elsejétől
kaptam meg a kinevezésemet.
Ez egy nagyon szép karriertörténet.
Ha abból indulunk ki, hogy én
tényleg alulról kezdtem és húsz év
munkája volt, amíg ide jutottam, akkor
azt hiszem szerénytelenség nélkül tényleg büszke lehetek. Számomra igazán
nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek.
El szoktam mondani a kollégáimnak,
hogy én tisztában vagyok vele, milyen
a hőség és milyen fázni az utcákon.
Végeztem azt a tevékenységet, amit a
járőrök és éppen ezért nagyra becsülöm
a munkájukat. Tudom, milyen nehéz
közterületen szolgálni, milyen kihívásokkal szembesülnek.
Mikor fogalmazódott meg önben, hogy rendőr lesz?
Lehet, hogy szokatlannak tűnik,
de már elég korán elhatároztam, hogy
a rendvédelemben szeretnék dolgozni.
Már a középiskolás éveimet is katonai
iskolában töltöttem. Az uniformitással
együtt járó identitás már nagyon fiatalon megérintett, attól függetlenül, hogy
soha, senki nem bújt egyenruhába azelőtt a családban. Egyelőre én vagyok az
első, aztán majd meglátjuk, hogy vajon
egyben az utolsó is? Szeretem a rendet,
a fegyelmet, ezzel együtt szeretek élni.
A példamutatást nagyon fontosnak
tartom. Egy percig nem bántam meg,
hogy ezt a pályát választottam. Azt gondolom, hogy egy rendőr egy héten több
jót tesz, mint egyesek egész életükben.
Ez a tény engem minden nap feltölt lelkileg. Nekem a rendőri lét nem csupán
munka, hanem hivatás.
Egy félmondattal célzott rá, hogy
talán valaki esetleg tovább viheti az
egyenruhás hivatást. Elárul valamennyit a családjáról?
Két kisfiam van, a feleségem pedig
szintén rendőrként szolgál a főkapitányságon. Ez utóbbinak nagy előnye,
hogy tisztában van vele mennyi időbeli
elfoglaltsággal jár ez a munka. A párom
szolnoki születésű, így általa kötődünk
a megyéhez is. Egyébként Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyéből származom,
jelenleg Tószegen élünk.
Ilyen beosztás és az ingázás mellett nem lehet egyszerű időt szakítani
a családra.
Igyekszem úgy osztani be az időmet, hogy ezeket az éveket a család
szempontjából ne veszítsem el. A nagyfiam írt nekem egy levelet, amiben
megfogalmazza, mennyire büszke rám
a kinevezés végett, de legfőképpen annak örül, hogy mindig jut időm rájuk
is. Azt hiszem, ez az egyik legnagyobb
elismerés, amit kaphatok.
A család tehát jól vette a kinevezéssel járó örömeket-terheket. A kollégái,
hogy fogadták itt Jászberényben?
A váltás mindig olyan helyzet, ami
egyfajta kivárással jár. Ilyenkor mindenki felméri, hogy körülbelül milyen
helyet foglal el a rendszerben. Én mindig azt próbáltam sugározni a kollégák
felé, hogy nekem szükségem van a

munkájukra. Azt gondolom, rendkívül jó szakemberek vesznek körül. A
szakmai múltam, tapasztalatom is hozzásegített ahhoz, hogy nagyon hamar
el tudtak fogadni mind a rendészeten,
mind pedig az egyéb szakterületeken.
Az elmúlt fél év alatt egy szuper csapatot tudtunk összekovácsolni. Egy
irányba tekintünk, úgy érzem a szakterületeken belül mindannyian támogatják a munkámat.
Tervez valamilyen átalakítást, struktúraváltást?
Vannak olyan szervezeti egységek,
amelyeken belül a munkafolyamatok
átszervezése már zajlik. Ezek nem a
humán erőforrást érintik, hanem kimondottan csak a szakmai struktúrát.
Szeretném hatékonyabbá, dinamikusabbá tenni a munkafolyamatokat. A
megújulás mindig nagyon fontos. Az
új dolgokat be kell tudni fogadni a hatékonyság érdekében.
Létszám tekintetében megfelelő az
állomány?
Az országos és a megyei kitekintést
összevetve nagyon jól állunk. A Jászberényi Rendőrkapitányság állománytáblája a szakmai elvárásokhoz igazodik, a
meglévő állomány képzettsége kiváló. A
korfánk is jónak mondható, a fiatalok és
tapasztalt rendőrök aránya megfelelő.
Talán a városban működő rendvédelmi középiskola is hozzájárul
az állomány frissítéséhez. Szívesen
csatlakoznak az itt végzett diákok a
kapitánysághoz?
Nagy figyelmet fordítunk a toborzásra, ami nem csak a központi irányítás feladata, hanem a miénk is. Elmondhatjuk, hogy akit mi toborzunk
be lokálisan, azok hozzánk is kerülnek.
Minden évben rendkívüli erőket mozgatunk meg, hogy a fiatalokhoz eljussunk és ezáltal évente csatlakozik itt
végzett erőforrás hozzánk. Nagyon jó,
hogy itt születettek szolgálnak a városban, hiszen nekik van a legjobb hely-,
személyismeretük, és egyben területi

felelősségvállalásuk is.
Szatmári születésűként milyennek
látja a jászokat?
Bizonyos közös vonásokat vélek felfedezni a két tájegység lakói között. A
két népcsoport hihetetlen összefogásra
képes emberekből áll, olyanok, akik
mindig jó szövetségesei voltak az országnak. Érdekérvényesítő, saját akaratukért aktívan tenni akaró, életkörnyezetükért felelősséget vállaló emberek
élnek itt. Ez a rendőrség szempontjából
nagyon jó, hiszen mi úgy működünk
itt, mint egy család. Közösen kell tennünk egymásért, mert csak így lehetünk sikeresek.
Mit tapasztal, a városlakók hogyan viszonyulnak a rendőrséghez,
mint szervezethez, a rendőrhöz, mint
egyénhez?
A városvezetéssel nagyon szerencsés
helyzetben vagyok, mert amikor idekerültem, akkor indultak a közbiztonsági
egyeztető fórumok, ami egy nagyon
jó tér ahhoz, hogy az ember meríteni tudjon az itt élők viszonyulásaiból. Ezen a fórumon érzékelni tudom mit gondol a településvezetés,
az egyes szervezetek képviselői vagy
a civil lakosság a mi munkánkról
is. Azt kellett tapasztaljam, hogy
elégedettek a munkánkkal. A vis�szajelzések alapján nem csak itt, de
Jászság-szerte szeretettel fogadnak,
együttműködőek a rendőrökkel.
Azt látom, hogy az itt élőknek fontos, hogy a rendőrökkel jó kapcsolatot építsenek ki, éljen köztünk a
kommunikáció. Hozzáteszem, meg
merem kockáztatni, hogy a körzeti
megbízottak magasan az egyik legjobb állományösszetételűek a megyében. Képzettek, lelkesek, tettre készek. Az évek alatt kialakított rendszer
nagyon jól működik. Ebben szeretnénk
még egy pici finomhangolásokkal előrébb lépni.
A településvezetőkkel is sikerült
megtalálni a közös hangot?
Igen, bármiben kértük egymás segítségét az meghallgatásra és támogatásra talált. Én nyitottnak tartom magam,
nem hiszek az együttműködés színterén csupán a szoros protokolláris rendszerben. A rend fenntartásához nélkülözhetetlen az együttműködő civilek
és társzervezetek – bíróság, ügyészség,
polgárőrök, mezőőrök, katasztrófavédők, és egyéb társszervek – segítsége
is, akikkel szintén kiváló a kapcsolat.
Eredményesek és sikeresek csak úgy
tudunk lenni, ha ez az együttműködés
töretlen és előremutató marad.
Az utóbbi időben érzékelhető
egyfajta pozitív változás a közbiztonságban. Véleménye szerint ez az eredmény minek köszönhető?
Hosszú utat járt be Jászberény és a
Jászság mind a 18 települése. Jelenleg
a teljes Jászságban jó eredményeket tudunk felmutatni, amiben szintén nagy
szerepe van az együttműködésnek. Ös�szességében folyamatosan csökkenő bűnözési tendenciát tudhatunk magunk
mögött, amiben rengeteg munka van.
Nagyon fontosnak tartom a lakosság
szubjektív közbiztonságérzetét. Amíg
egy mályvavirág bokor eltűnés jelenti
egy településnek a legnagyobb problémát, addig azt hiszem nincs okunk
különösebb aggodalomra a közbiztonság terén, de minden lokális problémát
komolyan veszünk, és úgy is kezeljük.
Most, amit az elmúlt két hónap alatt
a járvány időszakában közösen úgy elvégeztünk, hogy nem keletkezett közbiztonsági deficit, egy óriási eredmény.
Célunk, hogy a lakossággal és a társszervezetekkel partnerségben a jövőben is
helyt álljunk, melynek során a kiegyensúlyozott közbiztosságra törekszünk.
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Kitüntették
a jászberényi tűzoltót
Május negyedikén, Szent Flórián védőszent napján került sor már évek
óta hagyományosan a kiemelkedő
tűzoltók, kéményseprők, civilek és
önkéntesek elismerésére. A díjazottak között idén is köszönthettünk
jászberényi lánglovagot, nevezetesen
Matók Gábor tű. főtörzsőrmestert, a
helyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetőjét.
kazsimér
Noha 2020-ban a járvány okán elmaradt a hivatalos állománygyűlés, a
miniszteri, főigazgatói elismerések így
is eljutottak a díjazott érintettekhez.
A hivatásos tűzoltóság megalakulásának 150. évfordulója évében, dr. Pintér Sándor belügyminiszter beosztásában hosszú időn át végzett, kiemelkedő
munkája elismeréseként jutalomban
részesítette Matók Gábor tű. főtörzsőrmestert.
Matók Gábor elmondta, már 2005
óta teljesít szolgálatot a jászberényi tűzoltóságon, ahol megszakítások nélkül
jutott el a főtörzsőrmesteri rendfokozatig a ranglétrán, jelenleg pedig gépjárművezetői feladatokat lát el.
Az elismerés híre meglepetésként
érte, de mint mondta, azt a társaival
végzett közös munka tette lehetővé, őt
pedig csak mint átvevőt érte a megtiszteltetés, a közvetlen környezete nem is

értesült a szerény tűzoltó eredményéről.
Matók Gábor elárulta, annak idején tulajdonképpen egy adódó lehetőséget aknázott ki azzal, hogy erre a
pályára lépett, de ma már bizton tudja,
nem véletlenül terelte erre a sors. A díjazott hangsúlyozta, hivatásán keresztül
a továbbiakban is a tőle telhető maximumot igyekszik megtenni a közjó érdekében.

Támogatásokról tárgyaltak

 folytatás az 1. oldalról
Megtekintették a 850 millió forint
bekerülési költségből épülő buszpályaudvart és környékét, a Thöhöly úti parkolót.
Balogh Béla alpolgármester tájékoztatta a
vendégeket a beruházás paramétereiről, a
menet közben felmerülő problémákról,
amelyek többletköltséget és bizonyos
időbeli csúszásokat okoznak a fejlesztésekben. A piacon Baranyi Szabolcs kivitelező állt a megjelentek rendelkezésére, aki
elmondta, hogy itt az időközben kiderült
statikai problémák okoztak gondot, emiatt kellett leállítani egy időre a projektet.
Az egymilliárd forint összköltségű fejlesztés körülbelül egy hónap múlva átadásra
kerül. Az 1,2 milliárd forintból megvalósuló Kultúrmalomnál az építésvezető tájékoztatta a látogatókat a beruházás jelenlegi állapotáról. A kivitelezési munkálatok
meghaladták a 25 százalékot. Jelenleg a
gépészet, a villanyszerelés előkészítése zajlik. Itt is felmerültek időközben milliós
többletköltségek, például az áramellátás
módosulása miatt. A továbbiakban a tárgyaló partnerek gépkocsival folytatták a
bejárást. Megtekintették a vasútállomást
és környékét, a munkásszálló helyszínét,
illetve a Szentgyörgyi út melletti Katonák
Földjét, ahol ipari park kialakítását tervezik. Iparfejlesztésre (munkásszálló+ipari
park) 1,3 milliárd forintot szánnak 900
milliós támogatással.
Budai Lóránt polgármester elmond-

ta, a látogatás elsődleges célja az volt,
hogy megismertessék a meghívottakkal a beruházások pillanatnyi állapotát,
tudomást szerezzenek az itt keletkezett
problémákról, többletköltségekről. A beruházásokat a városvezetés folyamatosan
szemmel követi, kordában tartja és igyekszik a forráslehetőségeket megragadni,
hogy a keletkezett többletköltségeket finanszírozni tudja. A tárgyalások ezért folyamatosak. „Bízunk benne, hogy ezeket
a beruházásokat a város megelégedésére
minden nehézség ellenére be tudjuk fejezni” – fogalmazott a polgármester.
Hubai Imre, a közgyűlés elnöke kifejtette, látja, hogy Jászberényben fontos
fejlesztések készülnek és jól haladnak a
munkálatok. Látszik, hogy itt is jelen van
az építőipar problémája, az anyagárak
költségének folyamatos növekedése. A
megyénél meg fogják vizsgálni a támogatási lehetőségeket.
Pócs János országgyűlési képviselő
szintén az országos béreket, járulékokat,
árakat befolyásoló problémákra reflektált. Elmondta, hogy a kormány tizenöt
százalékos többletforrásigény lehetőségét
jelentette be. Reményét fejezte ki, hogy a
lehetőséggel Jászberény élni fog. A maga
részéről mindent megtesz ennek érdekében, csakúgy mint a jelenleg állami
tulajdonban lévő Katonák Földje város
számára való megszerzésében is – hangsúlyozta a képviselő.
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Az infrastruktúra a gazdaság alapja Egyszerűsödik a lakossági és vállalati ügyintézés
 folytatás az 1. oldalról
A kényelmes, gyors és biztonságos
közlekedés alapvetően befolyásolja egyegy térség gazdasági fejlődését, lakóinak
életminőségét. Stratégiai cél a megyei
jogú városok, kiemelt gazdasági térségek
gyorsforgalmi bekötése, az autópályák,
autóutak elvezetése az országhatárokig.
A fejlesztések elsődleges célja a helyiek
életminőségének javítása, a belterületi
szakaszok tehermentesítése. A váro
sokon áthaladó tranzitforgalom elvezetésével csökkentik a környezeti terhelést,
a zaj és levegő szennyezést, növelik a belső útszakaszok biztonságát.
A kormány az útprogram tavalyi felülvizsgálata során döntött arról,
hogy a kivitelezendő beruházások közé
beemeli a Jászberényt elkerülő út harmadik ütemét. Az új, kétszer egysávos
útszakasz a 31-es és 32-es főutak között
épül meg négy és fél kilométer hosszban. A fejlesztés nettó ötmilliárd forintos költségét hazai költségvetési forrás
fedezi. A kivitelezés a munkaterület
átadásával már megkezdődött, a forgalomba helyezés 2022 őszére várható.
A fejlesztésnek köszönhetően a jászberényiek megszabadulnak a városon
áthaladó gépkocsik, kamionok okozta
levegőszennyezéstől, zajterheléstől, a
fokozott baleseti kockázattól.
A kormány szintén tavaly döntött a
komplex útfelújítási program keretös�szegének megemeléséről, ami lehetővé
tette a 32-es út Jászberény-Jászfényszaru szakaszának felújítását több mint 14
kilométeren. A város térségében idén és
jövőre elsősorban a Magyar falu program forrásaiból 11 útszakasz rendbetételét tervezik, összesen 31 kilométeren,
3,8 milliárd forintból. A TOP program
támogatásával közel 1,5 milliárd forint
értékben fejlesztik a település és Jászbe-

rény járás kerékpáros infrastruktúráját.
Közel ötszázmilliós projektben újul
meg a jászberényi autóbusz-állomás és
környéke; kerékpártárolók létesülnek,
javul a kerékpáros megközelíthetőség.
A Jászság megközelíthetőségét is javítja
a Rákos-Hatvan vasútvonal folyamatban lévő korszerűsítése. Annak átadása
után lehetővé válik Budapest elérése átszállás nélkül.
A továbbiakban Pócs János, a térség országgyűlési képviselője osztotta meg gondolatait. Az elmúlt tíz év
alatt valamennyi jászsági településen
komoly útfejlesztések történtek. A
Jászság vonatkozásában legmeghatározóbb ez a fejlesztés. Az elmúlt évtized
alatt megtapasztalhattuk, hogy Jászberény és a környező települések az
ország vezető gazdasági pozíciójában
helyezkednek el. A gazdaság növekedésével egyenes arányban növekedett a
kamionforgalom is, ami nagyon megterheli a várost. Az elkerülő út megépülte végre tehermentesíteni fogja a
települést.
A következőkben a képviselő felidézte az elkerülő út építésének kronológiáját. Emlékeztetett, hogy az út első
és második szakaszának építtetését dr.
Gedei József képviselő, jelenlegi alpolgármester kezdte el, majd 2016-ban
egy önálló ötmilliárd forintos képviselői költségvetési módosító indítvánnyal
fordultak a kormányhoz. Ezt további
képviselői indítványok követték, hogy
el tudják érni a szükséges fedezet lehívását. Pócs János mindenkinek megköszönte a lobbitevékenységét, külön az
államtitkárnak a Jászságba érkezett 15
milliárd forint fejlesztési összeget. Bizalmát fejezte ki, hogy az új út élhetőbbé teszi a várost, még inkább fellendíti
a Jászság gazdaságát.

A MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Igazgatóság Jászberény mérnöksége

ÚTÜZEMELTETŐ SZAKMUNKÁS
munkakörbe munkatársakat keres
határozatlan időre.
A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:
szakirányú szakmunkásképző iskola, vagy szakirányú szakiskola vagy
szakirányú OKJ bizonyítvány, szakmunkásképző iskola vagy szakiskola vagy
OKJ bizonyítvány és „C” kategóriájú jogosítvány
Önéletrajzok benyújtásának módja:
• Személyesen munkaidőben (H-P: 7:00-15:20):
Jászberényi mérnökség 5100 Jászberény, Rigó u. 3.
• Elektronikusan: sarosi.norbert@szolnok.kozut.hu e-mail címen.

Jászberényben a Szent István körúton 3.
emeleti, 51 m2-es teljeskörűen felújított
lakás (azonnal költözhető) eladó.
Irányár: 19 900 000 Ft

06-30/934-3717

 folytatás az 1. oldalról
Így sok más ügy mellett például az
üzletek működésének engedélyezése,
vagy egy építmény használatba vételének engedélyezése is lényegesen egyszerűbbé és gyorsabbá válhat a rendeletnek köszönhetően.
Amennyiben a hatóság nyolc napon belül nem tiltja meg a tevékenység
végzését, úgy az szabadon gyakorolható
a kilencedik naptól. Abban az esetben,
ha másik szakhatóságot is be kell vonni
a folyamatba, a határidő 12 napra módosul. Az egyszerűsített ügyintézés csak
az eljárást egyszerűsíti, a bejelentésben
szereplő tevékenység folytatásához jogszabályban meghatározott feltételek
teljesítése alól nem ad felmentést.
A hivatalok többek között akkor
tilthatják meg a tevékenység végzését,
ha az az egészség, élet vagy a környezet
biztonságát veszélyeztetheti, kárt okoz-

hat, továbbá, ha a bejelentés hiányos,
vagy visszaélésszerű joggyakorláshoz
vezethet. A határidőn belül megtiltott
tevékenység esetén a hatóság - az eddigi
szabályok szerint - teljes körűen lefolytatja az engedélyezési eljárást. Az újfajta, úgynevezett ellenőrzött bejelentés
nemcsak kisebb adminisztrációs terhet
ró a vállalkozásokra és magánszemélyekre, de az illetéknek vagy igazgatási
szolgáltatási díjnak is csak az ötven százalékát kell befizetni, amennyiben nem
szükséges az engedélyezési eljárás.
A rendelet nem terjed ki azokra az
ügyekre, amelyek esetén nemzetközi vagy
uniós szabályozás alapján mindenképpen
szükséges az engedélyezési eljárás, így
például a tűzfegyver megszerzéséhez és
tartásához ezentúl is szükséges az eljárás
lefolytatása. A rendelet továbbá nem vonatkozik a hatósági bizonyítvánnyal, igazolvánnyal és nyilvántartással összefüggő

ügyekre, valamint azokra sem, amelyek
során a hatóságnak kell mérlegelnie valamilyen pénzbeli vagy természetbeni juttatás megállapítását. A rendelet további
ügycsoportokat is felsorol, amelyek esetén továbbra is szükséges az engedélyezés, ilyenek többek között a gyámügyi
és gyermekvédelmi eljárások, a jármű
műszaki vizsga, a honosítás és az eredetvizsgálat vagy a bányászattal, veszélyes
hulladékkal kapcsolatos tevékenységek.
Évente 3-4000 különböző eljárásfajtában közel 25 millió engedélyezési
eljárást folytatnak le a kormányhivatalok és más közigazgatási szervek.
A mostani rendelet illeszkedik a már
korábban meghozott, bürokráciacsökkentést célzó intézkedések körébe,
amelyek által a kormány több lépésben
csökkentette az eljárások számát, eltörölte vagy mérsékelte az illetékeket, és
rövidítette az ügyintézési határidőket.

Felajánlások a kórháznak

Hála
a példaértékű
összefogásért!
Jászberény városának lakói ismét
számot adtak arról a tényről, hogy a
jászok példás összefogásra képesek,
a jó ügy érdekében nem sajnálnak
anyagi áldozatokat hozni, adakozni.
A Jászberényi Jótékonykodók közösségi csoportnak rekordidőn belül
sikerült összegyűjteni azt a két és fél
millió forintot, amely Banya Ricsike
barcelonai műtétéhez szükséges.
k. m.
Mint már korábban megírtuk, Banya
Ricsike négyéves jászberényi kisfiú súlyos
izomtónus-eloszlási rendellenességben
szenved, amely akadályozza a mozgás
és beszédkészségét. A gyógyításához
speciális műtétre van szükség, amelyet
Spanyolországban tudnak elvégezni. A
magas költségeket a család önerőből nem
tudta előteremteni, így a Magyar Anita,
Sárközy Csabáné Béres Krisztina vezette
Facebook csoport jótékonysági gyűjtést
rendezett a család javára.
A licitálásokból, civil és céges felajánlásokból és a kupakgyűjtésből összegyűlt
az az összeg, amelyből el lehet végezni a
fontos beavatkozást. A kisfiút a tervek
szerint június 30-án műtik.
A Jászberényi Jótékonykodók nevében Magyar Anita mondott köszönetet a
segítségért, az anyagi és fizikai felajánlásokért, mindennemű támogatásért, amit az
emberek nyújtottak abban a reményben,
hogy Ricsike teljes életet élhessen.

Sinkó-Káli Róbert, a Jászberényi szent Erzsébet Kórház főigazgatója közösségi oldalán tett bejegyzésben köszönte meg minden munkatársa, betegeik
nevében a Jászság Egészségéért Alapítványon keresztül nyújtott támogatást
minden adományozónak, – cégnek, magánszemélynek, civil szervezetnek –
mely összegek a koronavírus elleni védekezést tették biztonságosabbá. Május
22-ig az alapítvány számlájára 12 millió 680 ezer forint adomány érkezett,
amelyből 7 millió 198 ezer forintot költöttek a vírus elleni védekezéshez szükséges tárgyi eszközökre és fogyóanyagokra.

Köszönet a vadászoktól

Kelemen József, a jászság tájegységi
fővadásza tájékoztatta lapunkat a
vadásztársaság jótékony célú felajánlásáról.

Az Agrárminisztérium tájegységi
fővadászainak kezdeményezésére és
szervezésében a széles körű társadalmi összefogás részeként, a Jászberényi
Szent Erzsébet Kórház és a mentőállomás egészségügyi dolgozóinak munkája elismeréséül a vadászok, vadgaz-

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

dálkodók által felajánlott konyhakész
őzhús alapanyaggal támogatják az
egészségügyi dolgozók járvány elleni
küzdelemben végzett munkáját
A 200 adag ételt a Jász Vt, Jászfényszarui Vt, Lehel Vt, Szent György Vt,
Ördöghát Vt. által felajánlott őzhúsból
a VADKER Kft által konyhakész állapotra feldolgozva a Kórház éttermének
profi csapata készítette el. Az átadásra
május 21-én, csütörtök délben került
sor a kórház főkapujánál.

Oktatás
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5. oldal

Online diákköri konferencia Keresettek az online KRESZ-képzések
a campuson
 folytatás az 1. oldalról
Őt követte Cseriné Demeter Bernadett
harmadik évfolyamos közösségszervező
hallgató, aki a Figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar témaköréről, a gyermekek
közoktatási helyzetéről és társadalmi hatásáról osztott meg érdekfeszítő információkat.
Lólé Bianka negyedik éve tanul a
campus tanító szakán, gondolatébresztő dolgozatában „A tanító pedagógusi hivatásának mentális kihívásai a 21.
században” kérdést járta körül. Mikula
Pálma harmadéves tanító szakos előadó
az édesapa családon belüli szerepköréről,
Pintér Nikoletta harmadik évfolyamos
óvodapedagógus hallgató pedig az óvodai
digitalizációról értekezett.
A dobogó mindhárom fokára – holtverseny kialakulásával - sikerült feljutnia
az induló öt versenyzőnek, akiket mindössze néhány pont eltérés osztott meg. Az
első helyezett maximális 120 ponttal Cseriné Demeter Bernadett lett, dolgozatának
témavezetője Dr. Varró Bernadett PhD főiskolai tanár, a campus főigazgatója.

A nyertes dolgozat célja az volt,
hogy rávilágítson egy társadalmat érintő
jelenségre, problémára és a megoldást
jelentő nagyon komoly szemléletváltásra egy olyan irányban, amely nem csak
az oktatásban és mikroközösségben bír
nagy jelentőséggel, hanem sokkal szélesebb körben. Interjúk készültek a témában jártas szakemberekkel, intézményi
vezetővel. Kérdőívek kerültek kitöltésre
szülők és pedagógusok, pszichológusok,
védőnők gyermekorvosok részéről, valamint ADHD-ban szenvedő felnőttek is
nyilatkoztak a témában. A kutatás eredménye egy jövőbe mutató szemléletváltásra, attitűdváltásra kíván rávilágítani,
amelyben hangsúlyos szerepet kap a közösségi gondolkodás, az emberi és szakmai együttműködés.
A bíráló bizottság tagjai - Kovácsné
dr. habil Nagy Emese, egyetemi docens,
Dr. Molnár Marietta főiskolai tanár, Dr.
Szűcs János adjunktus és Urbán Orsolya
tanító szakos hallgató - végül valamennyi
indulót javasolták a jövő évben megrendezendő OTDK-n való részvételre.

Nemezben a városom
A Stimulart nemzetközi project fiatalok
számára versenyt hirdetett a Városom a tenyeremben címmel.
Az első Stimulart díjat Nagy Sára Jázmin,
a Lehel Vezér Gimnázium tanulója nyerte.
A verseny célja az
volt, hogy a fiatalok
a városhoz kapcsolható tematikájú tárgyat
hozzanak létre tetszőleges technikával, bármilyen anyagokból. A
felhívásra 11 pályamű
érkezett, a nyertes alkotás nemeztechnikával készült.
A díjátadásra, amelynek tárgyjutalma egy tablet volt, a krízishelyzetben
szükségszerű korlátozások miatt kissé

késve, május 19-én, kedden került sor
a Városházán. A projekt keretében a
felnőtt alkotóknak szóló következő felhívás 2020 végén várható.

Rendben zajlanak
a szakmunkásvizsgák
Májusban 117 diák 17 szakmacsoportban vizsgázik a Szolnoki Szakképzési
Centrum Klapka György Szakgimnázium és Szakiskolájában. A megmérettetésekről Tamás Zoltán igazgató tájékoztatta lapunkat május 19-én.
kárpáti
A második hete zajló vizsgák a veszélyhelyzet formálta körülmények ellenére zökkenőmentesen zajlanak. Az
intézményben oktatott valamennyi
szakmában számot adnak tudásukról a
tanulók. A szóbeli megmérettetések itt
is elmaradnak az idén, tehát csak írás-

beli és gyakorlati vizsgán kell bemutatni
a megszerzett tudás legjavát. Négy szakma, – fodrász, kereskedő, autószerelő,
vendéglátás – érettségire épülő képzés
formájában szerezhető meg. Ők a rendes
érettségit követően írtak még egy szakmai
érettségi dolgozatot is. A hároméves képzésben résztvevő szakmunkások közül a
hegesztőknek és az eladóknak gyakorlati
vizsgákkal kezdődött a megmérettetés és
mivel nem volt szóbeli, írásbeli már meg
is kapták a bizonyítványukat. A gyakorlati bemutatókra ezúttal a jogszabály keretein belül az iskola épületében kerítettek
sort. A vizsgaidőket is lecsökkentették a
veszélyhelyzet miatt, hogy a fiatalok minél kevesebb időt töltsenek közösségben.
Vizsgára valamennyi végzős jelentkezett
és eddig sikeresen vették az akadályokat.
A szakmunkás írásbeli vizsgák 25-én
kezdődnek. Eladó, cukrász és autóvillamosság szakmában a felnőttképzésben
résztvevők is vizsgáznak. Érettségi vizsgát
30 diák tett, a tanárok a héten végeznek a
dolgozatok javításával.
Az iskolában online ballagás keretében búcsúztak a végzősöktől. A jutalomkönyvek átadására a vizsgák alkalmával kerül sor.

Az interneten, távoktatásban végezhető tanfolyamok népszerűek a digitális
világban otthonosan mozgó, fiatalabb
korosztály körében. Az online tanulás
amellett, hogy rugalmas időbeosztást
tesz lehetővé, a jelenlegi járványhelyzetben az egyetlen megoldás, ha valaki
jogosítványt kíván szerezni a jövőben.
Az online tanfolyamok előnyeiről és
hátrányairól az Okosjogsi autósiskola
vezetőjével, Kövér Tamás Koppánnyal
beszélgettünk.
Kazsimér Nóra

Az iskolavezető elmondta, az online tanfolyamok népszerűségét generációkra bontva lehetne megvizsgálni,
hiszen az idősebb korosztály – akiknek
a gyermekkora még analóg volt – nem
preferálja az online képzéseket, ugyanakkor a rohanó életvitel miatt gyakran
rákényszerülnek erre a megoldásra.
„A 17-25 éves korosztály a digitális világot abszolút természetesnek veszi, ami a későbbiekben, a tanfolyam
gyakorlati részeinél hátrányt is fog számukra jelenteni. A kontaktórákon van
lehetőség kérdések feltevésére, a bizonytalanságok tisztázására, ezzel szemben
az online felület minimális segítséget
nyújt.” – részletezte Kövér Tamás Koppány majd hozzátette, a száraz tananyag
mellé konzultációs lehetőséget biztosítanak a tanulóknak, hogy az elméletet
kiegészítve a módszertant is át tudják
adni, a felmerülő, gyakorlati problémákra közösen találjanak választ.
Jelenleg – tekintve, hogy március
26-tól megtiltották a tantermi óratartást
mely rendelet május 6-tól lazult – főként
a digitális KRESZ-oktatást választják
a jogosítványt szerezni kívánók, ennek
értelmében népszerűbb a képzésfajta,
mint valaha. A "B" kategóriánál a járványhelyzet előtt Jászberényben körülbelül 60-40% volt az arány a tantermi
képzés javára. Előnye, mint azt megtudhattuk, hogy rugalmasan kezelhető, a felületet bármennyiszer, bármennyi időre

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!

megnyithatja és zárolhatja a felhasználó,
aki aztán onnan folytatja a tanfolyamot,
ahol korábban abbahagyta.
A képzés modulrendszerben zajlik, a
szintek egymásra épülnek, nem lehetséges
ugrálni közöttük, így a teljesen képzetlen
tanuló is úgy ül a tananyag elé, hogy azt
piramisszerűen, logikusan felépítve teszi
magáévá. Ez a strukturáltság jelenti azonban a felület hátrányát is, ugyanis a rendszer lehetőséget kínál arra, hogy a tanuló
számtalanszor végigmenjen a kérdéseken
és válaszokon, mely módszer azok bemagolását segíti elő.
„Nem a tudás elsajátítására, felhasználására készíti fel a tanulót, hanem rávezeti arra, hogy a kulcsszavakat megjegyezve tegyen sikeres vizsgát releváns
ismeret nélkül. A forgalomban sosem
lesz két egyforma szituáció, a változó
körülményekre változó válaszokat kell

adni, és ezt egy magolt rendszerrel nem
lehetséges.”
A tanteremben az alkalmazást és
a módszertant helyi forgalompéldákkal igyekeznek átadni a tanulóknak,
így annak, aki a digitális tanfolyamot
választja, mindenképp konzultációval
kiegészítve érdemes végeznie. Ugyanakkor, akik már nem első kategóriájukat szerzik meg, kiváló lehetőség lehet
az online képzés a már feleslegessé váló
tantermi alkalmak kiváltására.
Végezetül Kövér Tamás Koppány
elmondta, az, hogy sikeresebbek-e a
vizsgaalkalmakon az online tanulók,
szubjektív és nagyban függ az adott
személy kvalitásaitól. Akik logikus
gondolkodásra törekedve készültek fel
az elméleti vizsgára, azoknál nincs jelentős eltérés a tantermi és online felkészülés eredményessége között.

5100 Jászberény, Szelei út 9407 hrsz.
Tel.: 06-57/410-031, 06-30/488-6575,
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● Gépi földmunka
● Építési és bontási
hulladék befogadása

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

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

HTTPS://RENAULT.QUALITE.HU
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Szabadidő

www.jku.hu

A Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt.
tájékoztatója a lakosság részére
a szervezett szúnyogirtással
kapcsolatosan

A Nemzeti Népegészségügyi Központ
2020. április 30. napjával kiadott lakossági tájékoztatója
alapján a tisztelt városlakók felé a következő
legfontosabb tudnivalókat tesszük közzé:
Miért fontos a szúnyogok elleni
védekezés?
A csípőszúnyogok csípése egyrészt kellemetlen, másrészt, ami járványügyi és gazdasági szempontból
fontosabb: betegségeket terjeszthet. A szúnyogok által terjesztett
fertőzések az embereket és/vagy az
állatokat is megbetegíthetik.
Központilag irtják a szúnyogokat, miért van szükség a lakosság
segítségére?
Az ország bizonyos területei folyóink, tavaink környezetében, az
ártéren fejlődő szúnyogok miatt fokozott szúnyogártalomnak vannak
kitéve. A vízpartok környékén a nyári
időszakban a turizmus, a forgalom is
nagyobb mértékű. A központi szúnyogirtás főként ezekre a területekre
csoportosítja erőforrásait.
Ahogyan már jeleztük, vannak
olyan szúnyogfajok, melyek lárvái a
különböző tárgyakban megülő esővízben fejlődnek. Ilyen szúnyogok
az ország minden településén előfordulnak a tavaktól, folyóktól, mocsaraktól függetlenül. A szúnyoglárvák számára alkalmas vízgyülemek
többnyire magánterületen, kertekben, esetleg üzemi területeken találhatóak, ezért nincs lehetőség arra,
hogy a kártevőirtók a szúnyoglárvákat célzottan elpusztíthassák. Bár
a földi és légi kémiai szúnyogirtás a
kifejlett szúnyogok nagy részét elpusztítja, a szúnyoglárvákból kikelő
rovarok akár napokon belül pótolhatják az elpusztított vérszívókat.
A szúnyoglárvák tenyészőhelyeinek a megszüntetése nyújt
megoldást a kis vízgyülemekben
fejlődő szúnyogfajok ellen, ezt magánterületen a tulajdonos, a terület
használója/kezelője tudja elvégezni.
Ez különösebb anyagi ráfordítást és
vegyszerhasználatot nem igényel, a
környezetre nézve nem káros. Az Európai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (ECDC) ajánlásai is a
vízgyülemek felszámolását javasolják elsődleges módszerként.
Mit tehet magánemberként,
hogy kevesebb szúnyog legyen a
környezetében?
Szüntesse meg otthonában
azokat a vízgyűjtőket, amelyek a
szúnyogok szaporodását segítik. Ha
környezetében észleli szúnyoglárvák fejlődését, hívja fel családtagjai,
ismerősei figyelmét is a szúnyogok
elleni védekezés fontosságára.
• Az udvaron tárolt vödröt, kannát,
talicskát, gyermekjátékot, stb. úgy
fordítsa, tárolja, hogy abban az
esővíz ne tudjon összegyűlni.
• Az állatok itatóvizét ne csak utántöltse, hanem rendszeresen cserélje friss vízre.
• Az esővízgyűjtő hordót, víztárolót,
stb. fedje le vagy sűrű hálóval takarja le.
• Az ereszcsatornát, vízelvezető árkot tartsa karban, hogy a csapadékvíz elfolyhasson.
• A takaróponyvát, mezőgazdasági
fóliát, stb. olyan módon terítse le,
hogy a víz ne álljon meg rajta.
• Ne hagyja, hogy a virágcserepekben hosszabb ideig víz álljon. A
temetői virágvázát töltse fel apró
kaviccsal, sóderral vagy homokkal
és erre öntse a vizet.
• Ne tároljon a szabadban szétszórtan olyan hulladékot, pl. gumiabroncsot, stb. melyben a víz össze-

gyűlhet.
• Több szúnyogfaj a telet úgy vészeli át, hogy a kifejlett szúnyogok
fagytól védett helyekre húzódnak
be ősszel. A garázs, pince, akna,
istálló stb. nyílászáróit tartsa zárva az őszi hónapokban, vagy szúnyoghálóval védje azokat.
Mit tehet a munkahelyén, hogy
kevesebb szúnyog legyen a környezetében?
Hazai tapasztalat, de nemzetközi
kutatások szerint is, egyes iparágak
kedveznek a szúnyogok terjedésének és elszaporodásának. Ilyenek
többek között az autóalkatrésszel,
autóbontással foglalkozó telephelyek, kertészetek, hulladéklerakók,
de minden olyan munka, mely folyamán az esővíz felfogására szolgáló vagy alkalmas tárgyak vannak. A
nyári hőmérséklet mellett akár egy
hét alatt kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. Néhány deciliter vízben több
száz szúnyog fejlődhet.
Ha a munkahelyén tapasztalja
szúnyoglárvák fejlődését, hívja fel
munkáltatója / munkatársai figyelmét arra, hogy a szúnyogok elleni
védekezés jogszabályban előírt kötelezettség.
Mire érdemes figyelni?
• A szabadban tárolt hulladékban,
gumiabroncsokban, karosszériaelemekben az esővíz összegyűlik.
Ezeket fedett helyen kell tárolni,
ha ez nem oldható meg, fóliával
kell letakarni. Kertészetekben a locsoló edényekben és a virágládák
alatt, cserepekben megálló vizet
hetente legalább egyszer ki kell
önteni és újra cserélni. Úgy öntözzön és a mezőgazdasági fóliát úgy
terítse le, hogy ne képződjenek
tócsák.
• A teherautók ponyváján az esővíz
tócsákat képezhet. Ez a téli időszakban a jégtömbök kialakulása
miatt veszélyes, de nyáron is érdemes a vizet leborítani a ponyváról, mert abban is szúnyoglárvák
fejlődhetek, sőt „utazhatnak” új
területekre.
• Az ipari medencékben, nyílt víztároló tartályokban szúnyoglárva-irtó szerrel lehet elpusztítani a
szúnyoglárvákat. Amennyiben a
munkahelyen ilyen, illetve hasonló berendezések előfordulnak, a
hatékony védekezéshez javasolt
kártevőirtó szakvállalkozó segítségét igénybe venni.
• Állattartó telepek épületeiben, istállóban, baromfi ólban, stb. nagy
számban fordulhatnak elő szúnyogok és más vérszívó rovarok,
melyek az állatokat is megbetegíthetik. A fagymentes helyekre
gyakran húzódnak be a kártevők,
hogy a telet átvészeljék. Az általános és rendszeres kártevőirtás
mellett az épületek nyílászáróit
védje szúnyoghálóval.
A teljes tájékoztató elérhető a
https://www.nnk.gov.hu/index.php/
lakossagi-tajekoztatok/altalanostajekoztatok/633-lakossagitajekoztato-a-szunyogok-ellenivedekezesrol
A 2020. évi szúnyogirtásokat
megelőzően a média bevonásával (Jászkürt Újság, TRIÓ Rádió) a
pontos időpontról tájékoztatjuk
a lakosságot!

Szabadtéri
főzőcske

2020. május 28.

Sportpark a szigeten

Meleg időben egyre gyakoribbá válik
a kültéri sütés-főzés is, ennek azonban
megvannak a veszélyei.
A szél messzire röpítheti a parazsat,
ezért mindig legyen a közelben oltóanyag. Ha befejeztük a kerti sütést-főzést,
alaposan el kell oltani a tüzet, a parazsat
se hagyjuk magára. A szúnyogok elűzésére használt fáklyákat is tilos felügyelet
nélkül hagyni.
A gázüzemű berendezésekben csak
az azokhoz készült pentánálló gumitömítéseket és tömlőket szabad alkalmazni.
A tömítéseket megfelelő időközönként
cserélni kell. Bízzuk szakemberre a főzőkészülék beszerelését és javítását. Ellenőrizni kell, hogy a csatlakozásnál nem
szivárog a gáz, csere közben tilos a dohányzás, a nyílt láng használata. Kerülni
kell a házilagos megoldásokat. Használat
után mindig zárjuk el a palackot.
A tömlő és a palack csatlakozási
pontjához kenjünk mosogatószeres, vagy
szappanos vizet, amennyiben szivárog a
gáz, azon a helyen buborékok keletkeznek. Amennyiben befejeztük a berendezés használatát, zárjuk el a palack szelepét. Ha hosszabb ideig nem kívánjuk
újra használni, a szelepnyílásra tegyük fel
a biztonsági kupakot. Gázpalackot csak
hivatalos helyről szabad beszerezni.
Gázpalackról működő grillt, vagy
zsámolyt társasház erkélyén tilos működtetni, elektromost viszont igen.

A Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Programba városunk
2016-ban nyújtott be pályázatot. Ennek nyomán valósulhatott meg a Margit-szigeten az új sportpark, amelyről
Hegyi Istvánt, a Városfejlesztési Iroda
vezetőjét kérdeztük.
k. m.
Hegyi István elmondta, hogy a
sportparkhoz az eszközöket az állam
nyújtotta a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt sikeres pályázat eredményeként, a területet pedig az önkormányzat bocsátotta rendelkezésre. A
területrendezést a város, az eszközök
telepítését a Nemzeti Sportközpontok
végezte. A város a kiírás lehetőségei szerint alapvetően hét ilyen típusú sportparkot pályázott meg és végül egyre kapott támogatást. Egyébként jellemzően

településenként egy park létesülhetett
a pályázat keretében. A programban a
parkhoz kapcsolódóan gumiburkolatos futókör megvalósítására is lehetett
pályázni, ehhez szintén kért a város
támogatást, arra viszont nem sikerült
elnyerni az ötven százalékos állami forrásösszeget.
A besorolás szerint D-típusú sportpark az eszközök méretéből, funkciójából adódóan inkább a nagyobb gyerekek, felnőttek számára nyújt élményt.
A 15 eszköz tolódzkodásra, húzódzkodásra, has és hátizom erősítő gyakorlatokra és fekvőtámasz gyakorlatokra,
valamint lépcsőzésre, létramászásra,
párhuzamos korláton végezhető gyakorlatokra és függeszkedésre alkalmas.
A sportpark műszaki átadása múlt
pénteken megtörtént, használja mindenki sportolásra, feltöltődésre, kikapcsolódásra az egészsége érdekében!

Elkezdődtek a fociedzések
Tábor

Táborozz az Állatkertben!
1.-6. osztályos (6-12 éves)
gyermekek részére

Napközis táboraink

2020. július 6. és
augusztus 14. között,
heti turnusokban zajlanak.

Jelentkezés

június 2-től, munkanapokon
9 és 15.30 között.
Telefon:
30/525-81-46

Hamarosan
nyit a strand
Habár az idén furcsán ér véget a
tanév, a jászberényi strandok nyitását mégis közel a szünidő kezdetére
igazítják az üzemeltetők. A felújítási
munkálatok a finisben járnak mindkét strandunkon.
k. m.
A Városi Strandon jelenleg folyamatban vannak a biztonságos nyitáshoz szükséges előkészítő feladatok. A
jó idő beköszöntével, június elején már
nyitott kapukkal, feltöltött medencékkel várják a kikapcsolódni vágyókat a
belváros szívében.
A Lehel Termálfürdő és Kemping
szintén gőzerővel készül a nyitásra, zajlanak a felújítások, hogy a pillanatokon
belül érkező nyáridőben kellemes környezetben pihenhessenek vendégeik.

A jászberényi Tehetség SE fiatal labdarúgói az elsők között voltak, akik megkezdték az edzéseket a volt Hűtőgépgyári sportpályán. A korlátozás feloldását
követő első napon már a szabadban gyakoroltak. Nem sokáig kell azonban
„albérletbe” járniuk, ugyanis jó ütemben halad a 64 x 44 méteres műfüves
pályájuk építése.

Ajánló / Hit

2020. május 28.

www.jku.hu
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A veszélyhelyzetben sem áll le Kiköltözött a könyvtár
a múzeumi munka

 folytatás az 1. oldalról
„Most van időnk behozni a lemaradást, ez az időszak alkalmas arra is, hogy
a gyűjtemény könyvtárát – ami főként a
Hamza-hagyatékból származik – átköltöztessük a raktárból a szabad polcokra.
Az ezerhetvenkét kiadvány között jellemzően képzőművészeti, filozófiai és idegen
nyelvű könyvek találhatók, de vannak általános és összehasonlító vallástudomány
témakörébe tartozók, továbbá szanszkrit
nyelven íródott kötetek is.” – árult el érdekességeket Farkas Edit, majd a továbbiakban a jövőbeni újranyitás kapcsán
osztotta meg terveiket.
A 25. évfordulóját ünneplő múzeum
jubileumi rendezvényét ősszel kívánják
megtartani egy új állandó kiállítás megnyitójának keretében. A tárlaton a ma
is köztünk élő és alkotó, tehetséges kor-

társak kapnának nagyobb figyelmet, így
például Palkó Tibor, Telek Béla, B. Jánosi
Gyöngyi és Velkeiné Pócz Ilona.
Körvonalazódik egy új programelem
is, a szervezők a középiskolás korosztályt kívánják megszólítani Nyitott műhely rendezvénysorozatukkal, melyen a
meghívott művészek különböző alkotói
technikákba engednének betekintést,
tippeket és trükköket adnának át az erre
fogékony, fiatalabb generációknak.
A jelenleg is zárva tartó Jász Múzeumban szintén a leltározás és a raktározás teszi ki a teendők nagy részét, de
most van igazán idő az adatbázisrendszer kialakítására, a kötelező nyilvántartás, továbbá a digitalizálás folyamatainak elvégzésére is.
Hortiné dr. Bathó Edit múzeumigazgató elmondta, mintegy két hétig home

Szabadtéri istentiszteletek

office-ban tevékenykedtek, adatbázisokat
készítettek, könyveket, újságot szerkesztettek, a gyűjtemény honlapját modernizálták és értékes tartalmakkal, helyi kiadványokkal, rövidfilmekkel, közérdekű
és szervezeti információkkal, kutatáshoz
elengedhetetlen, strukturált adatbázissal
bővítették a weboldalt.
A napokban tértek vissza az intézmény falai közé, ahol az igazgató a könyvek írása és szerkesztése mellett – hamarosan nyomdába kerülnek a Cicel néni
meséi és a Pendzsomtól a diszkóig című
írások – a kollégákkal együtt viszi tovább
a megkezdett múzeumi munkát.
„Él egy képzet a múzeumokról,
hogy a kiállításokon és rendezvényeken
túl nincsen más feladat. Ez a múzeumi
munkának még a felét sem teszi ki. Igazából a legnagyobb horderejű, legaprólékosabb és legkevésbé látványos munka
a muzeológia” – részletezte Bathó Edit,
majd elmesélte egy bekerülő tárgy hagyományos és digitális nyilvántartásba
vételének összetett folyamatát, melyet
akkor is végig kell vinni, ha egy lőcsös
szekérről, és akkor is, ha csupán egy
pitykegombról van szó.
A tárgyak a főbb gyűjteményi tárba
kerülnek, melyből 16 található a Jász
Múzeumban. Bathó Edit hozzátette, a
mostoha körülmények után hamarosan
birtokba vehetik a berendezés előtt álló
gyűjteményi és látványraktárakat. Utóbbi egy izgalmas, múzeumi enteriőröket
és vitrineket tároló helyiség lesz, melyet a
háttérteendők részletezését követően meg
is látogattunk. Az épület előreláthatólag
ősztől várja majd az érdeklődőket a hivatalos megnyitót követően.

A jászberényi
Angyalkert Óvoda

óvodapedagógus
kolléga
jelentkezését várja.

Ha munkádra igényes, kreatív,
türelmes, hivatástudattal
rendelkező óvodapedagógus
vagy és szívesen dolgoznál
szép környezetben,
jól felszerelt, katolikus
óvodánkban, kollektívánk
szeretettel vár!

Részletes feltételekért
keresd fel honlapunkat:
www.angyalkertnet.hu

A hatályos állami és egyházi rendelkezéseknek megfelelően, május 18-tól
megnyílt a lehetőség – a szükséges óvintézkedések szigorú betartása mellett,–
a nyilvános gyülekezeti alkalmak megrendezésére. A jászberényi református
templom a felújítás munkálatai miatt le van zárva, de szabadtéren, az udvaron, és ha szükséges, a gyülekezeti házban megtartják az istentiszteleteket.
Első nyilvános alkalmukra május 21-én, Áldozócsütörtökön került sor.

Kedves Hívek!

Mint az közismert, érsek úr rendelkezése alapján május 18-tól újra
lehet nyilvános szertartás templomainkban.

Május hónapban 19. keddtől esténként fél hat órakor májusi litániát
tartunk, amelyet szentmise, igeliturgia
vagy áldozás követ 6 órakor a kiírás szerint. A szertartásokon maszkban lehet
részt venni.
A másfél méteres távolságot meg
kell tartani, kivéve, akik egy családhoz
tartoznak. Az áldozás csak kézben lehet.
A vasárnapi szentmisék idején általános
feloldozást adok, személyes gyónást

még nem végezhetünk. A béke kifejezést szentmisén meghajlással tesszük.
Ne fogjunk kezet és az üdvözlés egyéb
kontaktust teremtő formáit is kerüljük!
A vasárnapi szentmisén a perselyezés a
templomból kifelé menet történik.
A vasárnap 18 órai szentmisét továbbra is online közvetítjük.
Idős, beteg testvéreink továbbra is
maradjanak otthon! Ők továbbra is fel
vannak mentve a vasárnapi szentmise látogatás alól. A betegek otthoni látogatására csak halálveszély esetén kerülhet sor.
Irodánk május hónapban továbbra
is 11 és 12 óra között van nyitva.
Imádságos szeretettel:
dr. Novák istván
plébános

Május 14-től csütörtökönként déltől
három óráig újra lehetséges kölcsönözni a könyvtárból.
k. m.

Az udvaron felállított sátor alatt válogatott kötetegyüttesből böngészhetnek, a 65 év alatti olvasók. Keddenként
az idősek tudják kihasználni a szolgáltatást. Kesztyűt és maszkot mindenki
vigyen magával!
Kovács Péter könyvtárigazgató elmondta, egyszerre két kötetet, a kihelyezett, válogatott, jobbára szépirodalmi
műveket lehet elvinni. A visszahozott
könyveket letisztítják és öt napra „karanténba” helyezik. Új beiratkozásra egyelőre nincs lehetőség, a kint lévő könyvek
automatikus hosszabbítást kapnak.

A kölcsönzés során kérik a látogatóktól a megfelelő távolságtartást és a
maszk használatát.

Emlékezés Tőtevényen

A II. Világháború tőtevényi hőseinek
emlékművénél koszorúzással, műsorral és imádsággal rótták le tiszteletüket az emlékezők május 24-én,
délután négy órakor.

A Katona Katalin szervezte megemlékezésen a citerazenekar katonanóták
eléneklésével idézte meg a kor hangulatát. Mező István református lelkész
Urunk mennybe-metelének ünnepéhez
kapcsolta beszéde fonalát. Taczmann
András diakónus ökumenikus szertartást
mutatott be, amelynek során a mint-

egy harminc résztvevő imába foglalta
az áldozatok emlékét. A város nevében
Budai Lóránt polgármester helyezett el
koszorút az emlékműnél.
Az ünnepséget agapé követte, majd
a vendégek látogatást tettek a temetőben, a kápolnánál, a Szent Antal
szobornál, ahol a polgármester tájékozódott a népi emlékmű felújítási elképzeléseiről, illetve a dűlőutak járhatatlan
állapotáról. Talán az utak rossz minőségének köszönhető az is, hogy az elmúlt
hetekben valaki járművével kiütötte a
háborús emlékmű kerékvető oszlopát.

Új kapuk a nagytemplomban
Aki mostanában szemfülesen jártkelt a város főterén, figyelmes lehetett a Nagyboldogasszony Római
Katolikus Templom megújulására,
nevezetesen a már elöregedett kapuk
cseréjére. Az impozáns bejáratok tovább emelik a szentély fényét, ahogy
a jövőbeni lehetséges korszerűsítések
is, melyekről Szántó József címzetes
apátplébános adott tájékoztatást lapunknak.
k. n.
A műemléknek minősülő épülethez már méltatlan nyílászárók cseréjét
az egyházközség régóta halogatta. Gyakorlatilag 2019 februárjában döntöttek
a felújítás elindulásáról, ám az egyházközségnek nem volt erre anyagi kerete,
az önkormányzat pedig az elmúlt években már biztosított támogatást az orgona felújítására, így az Egri Főegyházmegyéhez folyamodtak kérelmükkel.
A beadványt elfogadva lehetőséget kaptak a megújulásra, a vállalkozó
Pócs és Társa Kft. azonban technikai
okok miatt nem tudta tavaly vállalni

a megbízást, ezért a tényleges megvalósítás 2020-ra tolódott, melynek
gyümölcseként láthatjuk most a hat új
templomajtót, pontosabban a Pünkösd
ünnepére a kriptalejáró kivételével befejeződött, látványos munkálatokat.
Szántó József apátplébános hozzátette, az egyházközség működésének
feltételeit mindig a hívek adományából
biztosítják, esetlegesen önkormányzati
támogatásból, elnyert pályázatokból,
vagy amennyiben lehetőség van rá,
az Egri Egyházmegye támogatásából.
Ezen feltételektől függenek a jövőbeni
elképzelések is, nevezetesen a templomon belüli, meglévő padlóburkolat
cseréje, a külső tetőhéjazat felújítása, a
főfalak vízszigetelése, a toronyláb javítása, továbbá a meglévő belső világítás,
hangosítás korszerűsítése.
A plébános ezúton is kéri azok segítségét, akik a templom ügyét a szívükön viselik. Támogatásukról az alábbi
alapítványi elérhetőségen tehetnek tanúbizonyságot:
Nagyboldogasszony Templomfelújítást
Támogató Alapítvány:
10200586-45113211-00000000.

Tisztelettel várjuk a híveket

a

Horti Sándor

egykori villamos gépész technikus
és neje

Horti Sándorné
Muhari Amália
egykori kiváló cukrász

50. házassági
évfordulójukat ünneplik
idén fiaik és
családjaik körében.

Homoki búcsúra
június 7-én, vasárnap 11 órakor!

Automata színkeverés kül- és
beltérre egyaránt!
Egyedi színek,
nagy színválaszték.

Rövid idő alatt létrehozható és színkód
alapján bármikor újra kikeverhető.

Gyors kiszolgálás, kedvező árak.

Cement Diszkont
Gipszkarton impregnált, tűzgátló stb.
OSB 6 mm - 22 mm-ig óriás készletről.
Gyeprácsok, térkövek, vasanyagok,
szigetelőanyagok, kiváló minőségű zsákos
anyagok, építőanyagok, térhálók, cserepek.
25 éve a lakosság szolgálatában.

Nyomdahibáért felelősséget nem vállalunk. Áraink az áfa-t tartalmazzák. Akciónk a készlet erejéig tart.

Jászberény, Szelei út vége Hrsz.: 9406. Telefon: 06-57/411-061
Ny.: h-p: 8-16, szo.: 8-12 óráig.

8. oldal

Ügyelet / Ifjúság

www.jku.hu

Tisztelt Olvasóink!
A Jászkürt Újság következő lapszáma

június 11-én jelenik meg.
Friss híreinket, cikkeinket
a jku.hu weboldalon és
a Berénycafé Facebook oldalunkon
továbbra is megtalálják!

2020. május 28.

Őszre halasztottuk
Fogorvosok
a gyalogos Hajta túrákat

A rendelések 2020. május 11-től a kiírt rendelési időben működnek.

Rétnek poros kabátját gyöngyöző eső mossa
Csütörtökön hidegfront éri el
térségünket, a napos időszakok mellett gyakran megnövekedhet a felhőzet, záporok alakulhatnak. Pénteken is marad a változékony idő,
erős széllökések mellett 20-21 fok
között alakul a hőmérséklet.

A hétvégén jellemzően erősen
felhős, csapadékmentes idő várható,
napközben 20-22 fok körüli csúcsértékekkel. Hétfőn a napsütést gomolyfelhők zavarhatják meg, kedden pedig futó záporok, zivatarok is
előfordulhatnak.

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
Tájékoztató
május 28. csütörtök
június 3. szerda
Mérleg Gyógyszertár
Thököly Gyógyszertár
központi
Jb., Bercsényi út. 10.
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667
Tel: 410-834
ügyeletről
május 29. péntek
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

június 4. csütörtök
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

május 30. szombat
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

június 5. péntek
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

május 31. vasárnap
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

június 6. szombat
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

június 1. hétfő
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

június 7. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

június 2. kedd
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

június 8. hétfő
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

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

Május hónapban, egy kiválasztott hétvégén elindulnak a közel három évtizedes hagyományra visszatekintő Hajta
gyalogos teljesítménytúra résztvevői a
különböző távok teljesítésére. Az már
bizonyos, hogy ebben az esztendőben
ez nem így történik… A mindenki által ismert helyzet miatt nem volt lehetséges a szabadidősport-esemény megszokott időben történő lebonyolítása.
Márciusban már javában szorgoskodtunk a túrák előkészítésén, gördülékenyen haladt a szervező munka.
Éppen szerettük volna közhírré tenni a
XXIX. Hajta túrák időpontját és kiírását, amikor az első korlátozó intézkedések megjelentek, benne a tömegeket
vonzó rendezvények tilalma is.
Sokat tanakodtunk, mitévők legyünk, figyeltük a fejleményeket, megvitattuk a lehetőségeket más szerve-

„Unokázós”
Gyógyszerkiváltás
csalók a városban
másképp
Jászberényben az elmúlt napokban
ún. „unokázós” csalás történt egy
esetben és annak kísérlete további
két esetben. Az ügyekben büntető eljárást indított a rendőrség.
A Jászság területén szerencsére – az
eddigi figyelemfelhívó kampányoknak
köszönhetően is – nem jellemző ezen
elkövetési módszer. Azonban a további elkövetések megelőzése érdekében a
Jászberényi Rendőrkapitányság Hivatala szeretné felhívni a lakosság figyelmét.
Az úgynevezett unokázós csalók
hozzátartozók nevében kérnek nagyobb összegben segítséget telefonon
keresztül. A rendőrség figyelmeztet,
hogy minden érintett járjon utána, valóban baj történt-e. Tegyék le a telefont
és keressék fel hozzátartozójukat, vagy
tegyenek fel ellenőrző kérdéseket: hogy
hívnak, mikor születtél, mikor találkoztunk utoljára?
Semmiképp se hagyják, hogy sürgessék önöket, próbáljanak nyugodtak
maradni! Ha felmerül a bűncselekmény gyanúja, hívják azonnal a 112-es
segélyhívószámot.

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.

zőkkel és vártunk, bizakodtunk, hogy
mielőbb feloldják a zárlatot. Sajnos
ez május elején sem történt meg, és a
dolgok jelenlegi állása szerint csak augusztus 15 után kapnak szabad jelzést a
kültéri sportesemények (ha csak addig
nem történik szigorítás…).
Mindezeket figyelembe véve úgy
tervezzük, hogy valamikor egy őszi
hétvégén megrendezésre kerül a XXIX.
Hajta Gyalogos Teljesítménytúra. Akkor a – korábban nyárelőn bebarangolt
– táj másik arcát mutatja majd, a természet is őszi színekbe öltözik, érdemes lesz
tehát útra kelni. Egyelőre pontos dátumot nem jelölünk ki csak akkor, amikor
már bizonyosan lebonyolítható a természetjáró esemény. Erről minden érdeklődő időben információt fog kapni!
Addig is túrázzatok, a természet
nyitva van!
Duka

Értesítem kedves
betegeimet, hogy

magánrendelésemet
2020. június 1-től
befejezem.
Köszönöm a bizalmukat.
Vigyázzanak az egészségükre!

Dr. Nagy Emese

szülész-nőgyógyász-onkológus

A vészhelyzet lejárta után a gyógyszertárakban megszűnik a ehetősége
annak, hogy a beteg Taj száma plusz
s kiváltó személy azonosító okirata
például személyi igazolványa bemutatása után kiválthassuk más személy
gyógyszereit.
A kiváltás módja ezután papír alapú felírási igazolás (recept formátumú)
illetve meghatalmazás.
Érdemes időben a meghatalmazást
elintézni, mert a gyógyszertárakban
az adott időponttól a meghatalmazás
hiányában csak papíron felírt igazolás
(recept formátum) ellenében válthatják
ki hozzátartozójuk, ismerőseik számára
a gyógyszereket!
A meghatalmazást az Ügyfélkapun
vagy a Kormányablakban lehet csak személyen elintézni, a gyógyszertárban nem.
A vonatkozó rendelkezés elérhetősége: https://e-egeszsegugy.gov.hu/
meghatalmazasok-az-eeszt-ben

A rendelés ideje a rendelési napokon naponta 9-12 óráig. Szeretnénk
hangsúlyozni, hogy nagyon szigorú
szabályoknak kell megfelelnünk, melyeknek megpróbálunk eleget tenni,
ezért a rendelés első 2 órájában kizárólag sürgősségi eseteket látunk el (fáj,
duzzad, lüktet, vérzik, stb.). Bármilyen
más problémája van (tömés, fogcsináltatás, fogfehérítés. 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!
• 2020. május 30.
Dr. Krampek Márton telefon: (57)
655-506 rendelő: Jászberény,
Zirzen Janka u. 6. fsz. 1.
Értesítjük Jászberény város lakosságát, hogy 2020. június 1-től a fogorvosi készenlét bizonytalan ideig
szünetel.
• Fogorvosi hétvégi ügyeleti ellátás: Szolnok, Móra Ferenc u. 9.sz.
szombat, vasárnap: 7-15 óra között. Tel.: 56/429-937

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.

facebook.com/
berenycafe

