In memoriam dr. Boros Dezső

Táborokban gazdag vakáció

Írásunkban a Jászberényi Főiskola Gyakorló
Általános iskola nyugalmazott igazgatójától,
egykori alpolgármestertől búcsúzunk.
Nekrológ a 6. oldalon

Zöld utat adott a kormány a kültéri
napközis táboroknak. Színes ajánlónkban
az idei nyári alkalmakból szemezgettünk.
Összeállítás a 4. oldalon

Mozgalmas napok az állatkertben
Zajlik az élet a Jászberényi Állat és
Növénykertben. A nemrég érkezett lakókról és
az újranyitásról olvashatnak tájékoztatónkban.
Cikk a 7. oldalon

Jászkürt
Új folyam 9. év 23-24. szám (XXXII./23-24.)

Újság

2020. június 11.

Jászberény város lapja

Imádkozzunk Nem kell beszélni róla sohasem, de mindig
Megújul
nemzetünk
a Református
gondoljunk reá!
hőseiért!
Templom
Május utolsó szombatján a Hősök Napján a háborúkban a hazáért elhunytakra
emlékeztünk. Este hat órakor a Szentkúti templomban imádsággal, majd azt
követően a templom előtti szoborcsoportnál és a Promenádon koszorúzással
tisztelegtünk a hősök előtt.

A járvány ideje alatt sem álltak le
az építkezési munkálatok, a Nagyboldogasszony Római Katolikus
templom felújítása mellett tavasz óta
javában zajlik a Református Egyházközség templomának külső-belső
korszerűsítése. A pályázaton elnyert
támogatásból folyó munkálatok
részleteiről Mezőné Ildikó és Mező
István lelkészek adtak tájékoztatást
lapunknak.

kárpáti
A Hősök emlékünnepét az 1924. évi
XIV. törvénycikk[3] rögzítette, mely kimondta, hogy „minden esztendő május
hónapjának utolsó vasárnapját (...) a magyar nemzet mindenkor a hősi halottak
emlékének szenteli”. Ezen emléknap apropóján pünkösd vigíliájához kapcsolódva
celebrált misét Szántó József címzetes apát
a Szentkúti templomban szombaton este.
Az apát homíliájában gondolati síkon az
1924. esztendőbe vezette vissza a közösséget. Abba az időbe, amikor a vesztes nagy
háború lezárása után még sokakban élt
a remény, hogy szeretteik hazatérhetnek
a hadifogságból. Mások már elsiratták,
meggyászolták hozzátartozóikat.
folytatás a 6. oldalon 

Jelentős támogatást
nyert a Ferro Press
A jászberényi Ferro Press Kft. 282 millió Forint támogatást kapott a magyar
államtól. Az összesen 615 millió forintos beruházás a munkahelyek védelmét és az új munkahelyek megteremtését célozza meg.
A támogatásról Szíjjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter számolt
be és gratulált a cégvezető Birgés Tibornak kedden a Külügyminisztériumban. A fejlesztések nyomán a vállalat a
hőközpontját bővíti, amelynek eredményeként új vevői igényekre válaszolva a
Samsungnak és a Carriernek szállítanak
majd be a megnövekedett igények szerint csomagolóanyagokat. A vállalat jól
használta fel a válságos időszakot arra,
hogy jobb pozícióba kerüljön, mint annak előtte volt.
A cég szemlélete, működése és múltja
a kormány tükörképe. Ami jó Jászberénynek, az jó az országnak – fogalmazott Pócs
János a Jászság országgyűlési képviselője.
A pályázat segítségével meg tudjuk
tartani munkahelyeinket, sőt bízunk
benne, hogy még több munkahelyet tudunk teremteni és még több megrendelőre szert tudunk tenni – mondta Birgés
Tibor ügyvezető igazgató.
(Hírforrás: Pócs János, Szíjjártó Péter - Fb.)

Kazsimér Nóra

Nemzeti összetartozásunk napján, a
trianoni események centenáriumára
a Jászkerület Kft. szervezett megemlékezést június 4-én, csütörtök délután öt órakor az Apponyi téren, a
Trianoni emlékműnél.
Kárpáti Márta
Az országunk megcsonkítását deklaráló diktátumot száz évvel ezelőtt
írták alá a versailles-i Nagy-Trianon
kastélyban. A tragikus eseményeket
Antics István, a Lehel Vezér Gimnázi-

um igazgatója elevenítette fel. „Nem
kell beszélni róla sohasem, de mindig
gondoljunk reá!” -idézte Juhász Gyula
versét, majd beszédét személyes iskolai
emlékkel nyitotta. Elmesélte a történetet, melyben gimnáziumi tanulmányai
során mélyen lelkébe égett Trianon élménye. Felidézte a diákos csínytevést,
amikor a faliújságra a tiltás ellenére
hármashalmot, turulmadarat, irredenta idézetet vázolt társaival. A nevelő csendesen szigorú, de valamiképp
büszkeséget sejtető megrovása szemet
nyitott Trianon lényegére a diákok kö-

zött. Ezzel a tudattal lett történelemtanár Antics István, aki az ünnepség
alkalmával értőn, hitelesen közvetítette
a száz éve történt eseményeket.
A műsorban a Himnuszt, a Székely Himnuszt és a Szózatot Vas Mária
énekhangján Balogh József zongorakíséretével hallhattuk. A megemlékezés koszorúzással zárult, melynek során a városvezetés, a pártok, civil szervezetek és
intézmények helyezték el az emlékezés
virágait a szomorú évforduló kapcsán
ugyanakkor, nemzeti összetartozásunk
ünnepén.

Jó lenne, ha végre valóban közösen tennénk a városért!
A Fidesz frakció június első szerdáján
sajtótájékoztató keretében fejtette ki
véleményét a városvezetés politikájáról. A kíméletlen kritika a médiában
már napvilágot látott, amelynek nyomán valóságos kommentháború indult el a helyi sajtó online felületein. A
válasz lehetőségével kerestük fel Budai
Lóránt polgármestert, illetve az interjú
folyamán egyéb kérések is felvetődtek.

Alföld Autóház Kft.

Ford
márkaszerviz

A Fidesz
nemmel szavaz
a városvezetés
döntéseire
Tamás Zoltán, a Fidesz frakcióvezetője szerdán délelőtt a Fidesz Táncsics
utcai székházában tartott sajtótájékoztatót, amelyben hangot adott kifogásának a vészhelyzetben történt
eseményekkel, a városvezetés intézkedéseivel kapcsolatban.

Kárpáti Márta
Az ellenzék által összehívott sajtótájékoztató egyik eleme a személyi
kérdésekkel foglalkozott. Emeljünk ki
most kettőt, a Szer nélkül és a Humán
Szolgáltatások Fejlesztése projektek
vezetőinek leváltását. Mi tette szükségessé a személycseréket?
A Humán Szolgáltatások Fejlesztése
című programot Gáspár Csaba vezette.
Gáspár Csaba a Városházán belül közalkalmazotti munkaviszonyban állt, amelyet nem kívánt tovább folytatni. Az elmúlt fél évben szakmai átvilágítással olyan
anomáliák kerültek napvilágra a közpénzek elköltésével kapcsolatban, amelyek
a személycserét szükségessé tették. Az
ügy még folyamatban van, ezért nem

Az impozáns műemléki épület felújítására már korábban megfogalmazódott az igény az egyházközség részéről,
tekintve, hogy a húsz évvel ezelőtt felhelyezett felújított csúcsgömb, továbbá
az objektum egésze jelentősen elöregedett. Emellé a szükség mellé Pócs János
országgyűlési képviselő és Jászberény
korábbi polgármestere, dr. Szabó Tamás is odaállt, akik a megfogalmazott
kérelmet tovább terjesztették.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett pályázaton
150 millió forint támogatást nyert el a
közösség a templom átfogó felújítására.
folytatás a 6. oldalon 

k. m.
Fotó: Gémesi Balázs
áll módomban többet mondani róla. A
projektvezetést Hamar Katalinnak adtuk
át. A döntésnek nincs semmiféle politikai tartalma, kizárólag szakmai alapú.
Ugyanez mondható el a közel 100 millió
forintos Szer nélkül címet viselő kábítószer-fogyasztást megelőző pályázatról. Itt
is közel fél év kellett, míg átláttuk a rendszert, és megállapítottuk, hogy nem működik hatékonyan. Ebben alátámasztást
nyertünk a környék polgármestereitől is.
Félő volt, hogy a pályázati pénzt vissza
kell fizetni. Közös megegyezéssel váltunk
meg Szatmári Antalnétól, akinek a helyét

Vállaljuk:

Pető Katalin doktornő vette át.
A projekt kapcsán felmerült Hamar
Katalin neve, aki mint a diák önkormányzat vezetője részt vett egy megbeszélésen a polgármesterrel és néhány
diákkal. Megtudhatjuk, mi hangzott el
a találkozón és miért nem kapott meghívást az ifjúsági ügyekért felelős képviselő és a diák polgármester?
Az év elején felkeresett néhány középiskolás fiatal, akik a városban lévő
szórakozási lehetőségek hiányáról akartak
szót váltani.
folytatás a 3. oldalon 

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

Tamás Zoltán mindenekelőtt visszatekintett a 2010-es esztendőre, amikor
többmilliárdos hitellel vették át az előzőleg dr. Gedei József vezette várost. Bár az
adósság óriási volt, mégsem vezettek be
a mostanihoz hasonló megszorításokat a
kultúra, a sport és a civil szervezetek rovására. Vezetésük alatt egy jól kidolgozott
koncepció mentén folyamatosan emelték
a fent említett szegmensek támogatását.
Szomorú, hogy a mostani városvezetés
nem azt nyújtja Jászberénynek, amit megérdemel, hanem a megnyirbált támogatásokból még további összegeket zároltak.
folytatás a 3. 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

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 szakon,
vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon
szerzett szakképzettséggel 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 tapasztalat,
• 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
pályázat 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 feladatok hatáskörök ellátása.
• Munkavégzés helye: Polgármesteri Hivatal Jászberény, Lehel
vezér tér 18.
• 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 felhívásban 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 pályázó kiválasztása, pályázat elbírálása.
Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, hozzájáruló nyilatkozatával a pályázó kifejezetten 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 szabályozza. 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 megüresedő 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 Tájékoztatóban 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. június 11.

Költések az adományszámláról

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

2 682 300 Ft.

A Polgármesteri Hivatal által létrehozott Jászberény a koronavírus ellen számláról Budai Lóránt polgármester tájékoztatása szerint 2.038.497 forintot költöttek (2020. 06. 05-ig).
Az adományszámláról mosógépet (124.900 Ft), fertőtlenítőszereket  
és szájmaszkokat (1093769 Ft), Baby őr készüléket (15.690 Ft), fonendoszkópot (26.030 Ft), lázmérőket (212.320 Ft), folyékony szappant és kéztörlőt (300.573 Ft), ételhordó dobozokat (42.330 Ft), kesztyűket (127.000
Ft) vettek, illetve fertőtlenítésre további 33.020 forintot költöttek.
A számlákat előzetes bejelentkezést követően meg lehet tekinteni
a Polgármesteri Hivatal illetékes irodájában. A közeljövő tervei között
szerepel további fertőtlenítő- és védőeszközök vásárlása, valamint nagyobb mennyiségű tartós élelmiszer beszerzése.

Jászberény Város Önkormányzatának
Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítványa
pályázatot hirdet az alábbi célok
megvalósulásának elősegítésére:
• Jászberény város testvérvárosi kapcsolatainak ápolása, elősegítése,
• egyéni és csoportkapcsolatok felvétele testvérvárosainkkal,
• fiatalok testvérvárosba történő utaztatása,
• külföldi tanulmányutak, melyek a
testvérvárosi kapcsolatok fejlődését
szolgálják,
• testvérvárosi kapcsolatok bemutatása, történetének feldolgozása, pályázatok és bemutatók szervezése,
• európai uniós kapcsolatok segítése,
támogatása,
• idegen nyelvek tanulásával, tanításával, gyakorlásával kapcsolatos rendezvények.
A kuratórium kiemelten kezeli az
oktatásra, önképzésre vonatkozó egyéni kezdeményezéseket, programokat.

Tájékoztató ügyfélfogadási rendről
Tisztelt Lakosság! 2020. június
2-ától a Jászberényi Polgármesteri
Hivatal a következő rend szerint fogadja kedves ügyfeleit:

Bathó János
(1934-2020)

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik szeretett férjem
végső búcsúztatásán jelenlétükkel
és részvétvirágaikkal igyekeztek
fájdalmunkban osztozni.
„A halállal csak az élet ér véget,
a szeretet nem.”
Felesége és családja

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

Dalocsa Mátyás

Emlékezés
Bujdosó Antal

Dalocsa Mátyásné

halálának
8. évfordulójára

Emlékezés
(1923 - 2007)
halálának 13. évfordulójára és

szül.: Kisbalázs Mária
(1929-2019)
halálának
1. évfordulójára.

„Csak az idő múlik
feladni nem lehet
szívünkben örök a
fájdalom és a szeretet.”
Szerető családotok

A pályázat kizárólag Jászberény város honlapján letölthető pályázati adatlapon nyújtható be.
A pályázat beadási határideje:
2020. július 10. Határidőn túl érkezett pályázatot nem fogadunk el!
Pályázni a 2020. december 31-ig
megvalósuló programokra lehet.
A beérkezett pályázatokat a közalapítvány kuratóriuma júliusban bírálja
el, és az eredményről valamennyi pályázót írásban értesíti.
A pályázatokat a közalapítvány címére: Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítvány 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. kérjük eljuttatni.
Tisztelettel kérjük, hogy amennyiben van lehetőségük, az adójuk 1%-ával
legyenek szívesek támogatni a Testvérvárosi Kapcsolatok Közalapítványt.

(1933-2012)

„Megállok némán
sírod felett és
zokogva áldom
emlékedet.
Csak tested
nyugszik a hant
alatt, lelked örökké
velem marad.”
Feleséged és családod!

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

Hálás szívvel
mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

MILLER ISTVÁN
(1943-2020)

temetésén
megjelentek,
virágaikkal,
koszorúikkal,
részvétnyilvánításaikkal
mély fájdalmunkban osztoztak.
Köszönjük a IUSTA Temetkezési
Szolgáltató segítőkész munkáját.
Gyászoló család

Interjú

2020. június 11.

Jó lenne, ha végre valóban közösen
tennénk a városért!

 folytatás az 1. oldalról
Elő szerették volna vezetni saját
ötleteiket a korosztályuk szabadidős
tevékenységeit illetően. Akkor abban
maradtunk, hogy majd egy viszonylag
nyugalmasabb időszakban, nagyobb körben beszéljünk az ügyről. Ennek jött el az
ideje a közelmúltban, amikor itt az irodámban találkoztam velük és megosztották gondolataikat. Örömmel fogadtam a
kezdeményezést és mivel velem szerettek
volna találkozni, nem gondoltam, hogy
másokat is hívnom kellett volna erre az
alkalomra. Az ötleteik nyomán a szervezés már elindult, remélem minél hamarabb meg is valósulhat belőlük minél
több esemény.
A vészhelyzet elmúltával lassan
zöld utat kaphatnak a rendezvények.
Mikortól vehetünk részt újra városi
nagyrendezvényeken?
Igen, lassan újra indulhat az élet ezen
a téren, de én azt mondom továbbra is
óvatosnak kell lennünk. Ahogy most látom, augusztus 20 lesz az a rendezvény,
ahová nagyobb tömeget várunk. Egyébként akármilyen rossz helyzetben van is a
város, szeretnénk egy nagyobb volumenű
műsorfolyamot megvalósítani az ünnepen, koncertekkel, színvonalas fellépőkkel. Mindemellett ezen a napon szeretnénk pótolni a Város Napján elmaradt
kitüntetésátadót is.
Erre lesz anyagi keret?
Igen. Néhány már lekötött produkció. Egy része pályázatból megvalósuló,
másik része pedig önerős program. Sok
minden egyébként nem is pénzkérdés,
hanem akarat és hozzáállás.
A város programszervező cége a
Jászkerület Kft., amelynek élén most
már hivatalosan is Dukai Rita áll. A
kinevezése az ellenzék részéről szintén
kérdéseket vet fel.
A körülmények tették szükségessé az
ügyvezető asszony kinevezését. A veszélyhelyzet ellenére is ki kellett jelölnünk egy
személyt, aki továbbviszi a cég ügyeit,
hiszen az nem maradhatott gazdátlanul.
Az ideiglenesség idejére szabott hónap is
eltelt időközben. Az elmúlt időszak teljesítményét látva bizalmat szavaztam neki.
Véleményem szerint nagyon jó döntés
volt gazdasági szemléletű személyt választani. A helyzetet nagyon jól kezelte,
a kft-t szinten tartotta, a pénzügyeit jól
irányítja, tehát megérdemli a bizalmat.
Talán a sikeres gazdálkodáshoz
az is hozzájárul, hogy a Jászkerület
büdzséjéből arányaiban kevesebb
összeget zároltak.
A kérdést messzebbről indítanám.
Elöljáróban tisztázni szeretném, hogy
egyáltalán miért van szükség zárolásra. A
több mint egymilliárd forintos forráshiány, amellyel átvettük a várost, az Electrolux kivonulása, a veszélyhelyzet, majd
két kormánydöntés a zárolás oka. Amiről
már korábban is beszéltünk: a gépjárműadó beszolgáltatási kényszere, a másik
pedig a héten hozott kormánydöntés;
az iparűzési adó későbbi feltöltésének a
lehetősége. Ezek további százmilliókat
vesznek ki a kasszánkból. Ezért kellett elvonnunk kitől többet, kitől kevesebbet.
Ezzel egyébként az ellenzék is egyetértett.
Ez azt jelenti, az idén már nem
lesz feloldva a zárolás?
Első körben azt gondoltuk, hogy
igen, de a legutóbbi kormánydöntés
előrevetíti, hogy nem. Már lassan nincs
olyan virtuális zseb, ahonnan ki tudnánk
venni. Elsődleges a kötelező feladatok
finanszírozása, sajnos csak utána költhetünk a sportra, kultúrára, civil szervezetekre. Egyelőre szeretnénk túlélni az évet.
A képviselői keret szintén zárolásra került. Ez azt jelenti, ezután egy
kátyút sem lehet betömni?

Mindenen próbálunk szorítani és spórolni, de nyilván nem arról van szó, hogy
bármilyen probléma adódik a városban
azt nem tudjuk korrigálni. Nekünk prioritás a járdák, az utak, a zöld felületek kezelése, a kátyúk megszüntetése. A városlakók mindennapjait érintő kérdésekkel kell
elsősorban foglalkozni. Ebben a kérdésben
jó irányba haladunk, az ilyen problémák
záros határidőn belül megoldásra találnak.
Ennek érdekében létrehoztam egy online
bejelentő-csoportot is, ami igazán gyorsan
és hatékonyan működik.
Fentebbi válaszában érintőlegesen
már szóba került az Electrolux. Melyek a legfrissebb hírek a vállalatról,
találtak már új betelepülőt akár csak
tárgyalási szinten is a helyére?
A múlt héten Babucs József gazdasági
igazgató nyugdíjba vonulása alkalmából
hosszasan beszélgettünk és ott is kiderült,
hogy érdemi változás, előrelépés nem történt. Teljes kivonulásról egyelőre nincs
szó, a csökkentett üzemmód továbbra is
működik. A kormány részéről nem érkezett meg az a segítség, amit ígértek, ezért
egy teljesen más gazdaságélénkítő stratégián dolgozunk. Régóta szeretnénk létrehozni egy ipari parkot, amelynek előkészítése folyamatban van, az egyeztetések
megtörténtek az országgyűlési képviselő
úrral és a megyei vezetéssel is. Fontos,
hogy a gazdaságunk ne egy lábon álljon,
mint ahogy az elmúlt időben.
A megyei vezetők látogatása óta
történt valamiféle előrelépés a futó és
előkészületi szakaszban lévő projektek támogatását illetően?
A támogatási igényünket beadtuk,
majd ezt követően az államkincstárnál jártunk Balogh Béla alpolgármester úrral és
Hegyi István irodavezetővel. Itt sok segítséget és instrukciót kaptunk a további lépésekhez. A megye vezetői és az országgyűlési képviselő pozitív visszajelzéseket adtak a
megkeresésünkre és támogatásukról biztosítottak. Bízunk benne, hogy hamarosan
realizálódnak a támogatások.
A munkásszálló kérdése állandó vitatéma. Jelenleg mi az álláspont, épül,
nem épül, más épül a Faiskola utcában?
Jelenleg folyamatban van egy közbeszerzés, amelynek az alapja a kormányhitel. Mindenképpen célunk kezdeni
valamit az épülettel. Egyik aspektus a
munkásszálló, amelyre a fenntartást vállaló nagyvállalkozó továbbra is igényt
tart, a másik pedig az, hogy szociális bérlakásokká alakítjuk át az ingatlant szintén
pályázat bevonásával. Mindkét verzióval
elsődlegesen a helyi lakosokat, munkavállalókat szeretnénk támogatni.
Visszakanyarodva a személycserék
témájához, a J.V.V. Nonprofit Zrt. felügyelőbizottságában miért került sor
tisztújításokra?
Törvény adta kötelezettségből fakadóan, ugyanis lejárt a tagok mandátuma.
A három bizottsági tagból két fő cseréje
történt meg. Babucs József vállalta továbbra is a megbízást, a másik két helyre
pedig szakmai oldalról megközelítve kerestünk két olyan embert, akik felsőfokú
gazdasági végzettséggel rendelkeznek.
A Városházán belül is sor került
személy, illetve munkakörcserékre.
Miért volt szükség mindezekre az intézkedésekre?
Nagyon fontos leszögezni, hogy egyetlen embert sem küldtünk el, amit a Fidesz
frakció terjeszt az nem fedi a valóságot.
Aki elment, annak vagy lejárt a szerződése vagy önszántából döntött úgy, hogy
munkahelyet vált. Az átalakítás kapcsán
leépítés, fizetéscsökkentés nem történt.
Működési és költséghatékonyság motiválta az intézkedéseket. Azt gondolom, hogy
fél év után ilyen döntéseket meghozni
kellő megalapozottságra vall, hiszen nem

tisztogatással kezdtük a munkánkat.
Az aljegyző asszony távozásának
mi az oka?
Sass Krisztina munkájára a jogalkotási
csoportban számítottunk a továbbiakban.
Az aljegyző asszony magánéleti okokra
hivatkozva távozott a hivataltól. Egy szép
ünnepség keretében köszöntük meg az itt
eltöltött 25 évet. Sajnálom, hogy nem tudunk tovább együtt dolgozni.
Aljegyzőként miért nem tartottak
igényt a munkájára?
Az elmúlt időszakban számtalan
dolgot megtudtunk és számtalan döntést kényszerített ki belőlünk. Olyan
döntések születtek az elmúlt években,
amelyekkel én nem tudok azonosulni,
amelyekre azt kell mondanunk, hogy
mindaz, aki ezekben a jogi lépésekben
részt vett, azzal nem biztos, hogy ezen a
szinten szeretnénk együttműködni.
Elkészült a gazdasági koncepció.
Elmondaná milyen szakmai elvek
mentén és kiknek a közreműködésével született meg a program?
A gazdasági tervet nem egyedül írtam. Itt is, mint minden területen számítok a szakmai segítségre. A koncepció vázát a városvezetéssel és az irodavezetőkkel
közösen alkottuk meg, majd megküldtük
mintegy száz gazdasági szereplőnek, a
képviselőknek olvasásra, véleményezésre.
Egy ilyenfajta szakmai utat bejárva került
összegyúrásra, kidolgozásra a koncepció. Amennyiben valaki a dokumentum
szakmai kidolgozottságát megkérdőjelezi, akkor a város gazdasági szereplőinek
munkáját kritizálja. Véleményem szerint
a koncepció kellő megalapozottságú és
véghez vihető program és megteszünk
mindent, hogy ez ne csak egy papír, hanem valódi testet öltött anyag legyen.
Ezek szerint ebben az esetben széleskörű információátadás történt. Az
ellenzék szerint azonban akadozik az
információáramlás a városvezetés és
az ellenzék között. Ön hogyan látja
mindezt?
Minden héten emailben érkezik tájékoztató az itt folyó munkáról, valamint
személyes egyeztetés is történt a nagy volumenű döntések előtt Tamás Zoltánnal
és Dobrán Gyulával, tehát hazugság azt
állítani, hogy nincs egyeztetés. A lehetőség
mindenki előtt nyitott, hogy jöjjön és érdeklődjön és ne csak a médián keresztül
fogalmazza meg kérdéseit, kritikáit.
Polgármesterként ön is szívesen használja a közösségi médiát. Szükséges ez a
Facebookon folyó kommentháború?
Amennyiben a város lakossága megnézi az én oldalamat vagy például Tamás
Zoltán közösségi oldalát, akkor pontosan
látja, hogy ki az, aki üzenget, ki foglalkozik
személyeskedéssel és ki az, aki a várossal.
Az, hogy honnan indul ez az adok kapok,
azt mindenki ítélőképességére bízom. Nekem nem az a dolgom, hogy háborúzzak,
nekem vezetnem kell a várost, tennem
kell azért, hogy itt a lehetőségekhez képest
legjobban menjenek a dolgok. Szomorú,
hogy azzal kell foglalkoznom, hogy a kormánypárti képviselőcsoport valótlanságaira reagáljak. Én nem akarok üzengetni,
én a várossal akarok foglalkozni, de néha
reagálnom kell. Jó lenne, ha végre valóban
közösen tennénk a városért.
Mikor várható újra bizottsági és
testületi ülés?
Várhatóan június vége felé feloldják
a vészhelyzetet, így valószínűleg júliusban
már összeülhetnek a bizottságok és a testület is. Egyébként én már nagyon várom,
hogy újra személyesen ütköztethessük a
véleményünket. Arra készülünk, hogy a
veszélyhelyzet utáni első önkormányzati
ülés a városlakók számára is nyitott lesz,
így lehetséges, hogy a helyszínt a Déryné
Rendezvényházba tesszük át.

www.jku.hu

3. oldal

A Fidesz nemmel szavaz
a városvezetés döntéseire

 folytatás az 1. oldalról
Mindez az intézkedéssorozat Jászberény sokszínűségének elvesztéséhez vezet.
A továbbiakban kiemelt néhány
egyesületet, szervezetet, amelyek működését a kialakult helyzet szinte teljesen
ellehetetlenítette. Mindezekhez hozzátette, hogy a Jászkerület Kft-től csupán
15 milliót zárolt a városvezetés, holott
nincsenek nagy rendezvények, koncertek, most ott nincs igazán mire költeni.
A veszélyhelyzet kapcsán kifejtette,
sokkal praktikusabban és rugalmasabban kellett volna megoldani a szituációt.
Véleménye szerint a vezetés az ellenzék,
a kórház, a tankerület állandó hibáztatásával a saját tehetetlenségét próbálta
leplezni és számtalan hibát ejtett. Az
egyik ilyen a számlanyitás volt, amit
csak később, hivatalos döntéssel tettek törvényessé. Az elköltött pénzekről
nincs tájékoztatás, a mosó-szárítógép
adományozásának körülményei pedig
több mint furcsák. Ide tartozik az a vis�szás helyzet is, amelyben a frakció tagjai
és a Mi Hazánk Mozgalom képviselője
lemondott a tiszteletdíjáról a város vezetői viszont nem tették meg ugyanezt
a gesztust. A polgármester többször
támadta a Krízis Csoport Jászberényt,
mint politikai célú társulást. Tamás Zoltán hangsúlyozta, hogy a csoport célja a
segítségnyújtás, nem pedig propaganda.
A tájékoztató egyik fejezete a személycserék kérdése volt. A frakcióvezető
szerint a veszélyhelyzetből adódó különleges jogrendet kihasználva a polgármester olyan személyi kérdésekről döntött,
amelybe a testületnek is bele kellene
szólni. A Fidesz nem ért egyet a J.V.V.

Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának
átrendezésével, a Jászkerület Kft. ügyvezetőjének kinevezésével és egyéb személycserékkel. A tájékoztatás hiánya, a
meghozott diktatórikus döntések, egyes
kinevezések valójában visszaélések a hatalommal. Reményét fejezte ki, hogy június 20-a környékén már visszaáll a régi
rend és bizottsági, majd testületi döntések keretében az ellenzék részvételével,
beleszólásával megvitathatják az előző
döntések jogosságát is.
Végezetül Tamás Zoltán a sajtón keresztül tette fel a kérdéseket a polgármester részére: Milyen megoldást találtak az
Electrolux helyének betöltésére? Mennyi
ügyvédet, felülvizsgálót hoztak a városba
és ez mennyit vett ki a büdzséből? Miért
nem hagyják meg a szabad véleménynyilvánítás jogát a Facebookon, miért élnek
ott is a megfélemlítés eszközével?
A szót Balog Donát vette át, aki kifogásolta, hogy az Ifjúsági Munkacsoport
elnökeként csupán a Facebookon keresztül értesülhetett egy ifjúságot érintő
megbeszélésről, ahová ráadásul az ifjúsági önkormányzat polgármesterét sem
hívták meg. Bódis Béla képviselő szintén
az információhiányt kifogásolta hozzászólásában. Szatmári Anikó és Bohárné
Bathó Rozália képviselők a képviselői
keret drasztikus csökkentése miatt adtak
hangot nemtetszésüknek. A Pénzügyi
Bizottság elnöke elmondta, hogy még
bizottsági elnökként sincs betekintése a
pénzügyek alakulásába, nem látja a kiadások-bevételek alakulását. Az információhiány, a döntésekből való folyamatos
mellőzés harchoz vezet a konstruktív
munka helyett, ami előrevinné a várost.

Külön koszorúzott az ellenzék

A Fidesz frakció tagjai és a hozzájuk csatlakozó a Mi Hazánk Mozgalom képviselői június 4-én a trianoni emlékünnepséget követően a Hősök napjához
kapcsolódva megkoszorúzták a háborús emlékműveket, illetve a redemptióra
emlékezve a Jászkapitány szobrot is. Tiszteletüket a városvezetéstől függetlenül rótták le, mivel a városi ünnepségekre nem kaptak meghívót. Tamás Zoltán frakcióvezető kifejtette, szomorúan veszi tudomásul, hogy még ünnepeink
méltó megtartásában sem törekednek az egységre Jászberény jelenlegi vezetői.

4. oldal

Oktatás

www.jku.hu

Jó tanuló, jó sportoló díjazottak
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nyílt pályázatot hirdetett a „Magyarország jó tanulója, jó sportolója2019” cím elnyerésére. A pályázati
feltételek szigorúak voltak mind tanulmány, mind sportteljesítmény
szempontjából.
Prof. Dr Kásler Miklós miniszter személyes átadó ünnepély nélkül értesítette a
jó tanuló, jó sportoló diákokat, köztük hat
helyi fiatalt is, akik mind a városi sportegyesületeknél és oktatási intézményekben tettek szert ideje korán elismerésre
méltó tudásra. Notheisz Janka a Yakuzák
SE, Bathó Bálint, Bakos Laura, Sinka Hanna, Szálkai Kíra és Farkas Márton a Jászsági Harcművészeti Akadémia tagjai.
A fotón a Nagyboldogasszony iskola diákja látható Notheisz Janka 6.a

kazsimér
A Ludus edzőterem napközis
úszótábort szervez több turnusban.
Elsőként június 22-26-ig, majd júni-

Nagyboldogos
sikerek az online
versenyeken
A Jászberényi Szent István Sport Általános
Iskola és Gimnázium által meghirdetett
„Őseink nyomában..” c. területi szintű
hon- és népismereti pályázatíró versenyén iskolánk, a Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, Kéttannyelvű
Általános Iskola, Középiskola és Kollégium tanulói közül négy tanuló vett részt
két csoportban.
A 6. évfolyam egyéni kategória indulói között Utasi Abigél 3. helyezést, és
Horti Zsófia 5. helyezést ért el pályázatával.
Mindketten a 6. b osztály tanulói.
A 8. évfolyam korcsoportjában csoportban Németh Teodóra és Gál Boglárka
8. b osztályos tanulók 1. helyezést értek el.
A két lány egymást követő három évben nyert első díjat színvonalas pályázattal.
A tanulók eredményét könyvjutalommal és oklevéllel díjazták a szervezők. Felkészítő tanáruk: Pálné Szántó Anita.
Kelemen Csilla

Újra nyitva állnak az óvodák

A vészhelyzet enyhítését követően
május 25-től újra nyitva állnak az
óvodák a szolgáltatást igénybe venni
kívánók előtt. Beszteri Évát, a Városi
Óvodai Intézmény vezetőjét kérdeztük az óvodai rendről.
k. m.

osztályos tanuló. Janka közel nyolc éve
sportol a Yakuzák Se-nél ( kyokushin
karatézik), az idén első helyet szerzett
a diákolimpián, kitűnő tanuló, szorgalmas, segítőkész társaival, tanárai-

val szemben. Szinte minden hétvégén
megnyer egy versenyt, de mindenképpen dobogós helyen végez. Sportos családból származik.
Gratulálunk mindenkinek!

Táborokban gazdag vakáció
Az érvényben lévő szabályok szerint
augusztus 15-ig továbbra sem lehet
rendezvényt szervezni, ugyanakkor a
kültéri napközis táboroknak zöld utat
adott a kormány. Noha az idei tanév
korántsem volt megszokott, a vakáció
az alább összegyűjtött, izgalmas programoknak köszönhetően már felhőtlen lehet. Számtalan, változatos tábori
lehetőség közül válogathatnak a gyerekek, akik többek között sportolással,
játékos tanulással vagy kreatív szórakozással tölthetik a nyarat.
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us 29-július 3-ig, végezetül pedig augusztus 3-7-ig. A tábor ára 27.500ft
(testvéreknek a kedvezmény 1500 Ft/
fő), mely tartalmazza a belépőt, kétszeri étkezést, valamint az oktatás díját.
Program: úszásoktatás, technika javítása, új úszásnemek oktatása. Érdeklődni
lehet: Szöllősi Boglárka 06702160514,
Kiss Márton 06306598671.
A Tehetség Sportegyesület élmény
és focitáboraiba július 13-17, július 2731 és augusztus 10-14 várják a 4-14
éveseket a Jászberény Hűtős Sportközpontban. Emlékezetes kalandokkal,
kihívásokkal, erőpróbákkal, örök élményekkel készülnek a szervezők. Bővebb
információval a táborokat illetően Fejes
Attila tud szolgálni a 06-70/424-5000
telefonon.

A Logiscool Jászberény a digitális
világ iránt érdeklődő 7-18 éves gyerekeknek nyújt hagyományos és online
szórakozási lehetőséget hat héten keresztül, július 6-tól egészen augusztus
19-ig. A gyerekek megismerkedhetnek
a programozás alapjaival; saját játékokat
fejleszthetnek és a robotikába is belekóstolhatnak. Idén két újdonsággal is
készültek az eddigi táborkínálaton felül:
egy „Youtuber” és egy Minecraft–Mars
Misszió foglalkozás is bekerült a programba. A részvételhez nem szükséges
programozói tudás, bárki jelentkezhet.
Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: 06-20/ 923-3453.
A Tailor Dance Tánciskola napközis táborral készül a táncos lábú fiataloknak 7-14 éves korig. Pár nem
szükséges! Társas- és divattánc alapú
foglalkozások, szabadidős programok,
tánctanulás, vetélkedők, állatkerti látogatás, strand, nyársalás, túra várják az érdeklődőket július 13-17-ig.
Kezdés: fél 8-kor, program vége délután fél 5-kor. Bővebb információ a
tailordance@gmail.com e-mail címen.
A jászberényi Helen Doron iskola
angol nyelvi táborokkal várja a nyarat
produktívan eltölteni kívánó gyermeke-

ket. Az idegen nyelvet élvezetes játékok
és szórakoztató foglalkozások keretében
sajátíthatják el a jelentkezők heti bontásban, négy turnusban, július 6-31-ig.
Információ és jelentkezés: Czirklbach
Erzsébet, 06 30 735 – 2143.
A Lehel Termálfürdő és Kemping
a Tengeri Csillag napközis úszótáborba
várja a kicsiket, ahol az úszni nem tudó
csemetéket is vízhez szoktatják, még
a gyakorlottabbakat készségfejlesztő
sportjátékokkal várják öt héten keresztül
– június 29. -július 31. – minden hétköznap 8-16 óráig. A napi háromszori
étkezés biztosított. Érdeklődni lehet: Sipos Zoltán - 06 20 229 7953.
A Jászberényi Család-és Gyermekjóléti Központ a hagyományokhoz híven idén nyáron is tart napközis táborokat. Két 1-1 hetes alkalmat szerveznek
július 6-10. és 13-17. között, mely idő
alatt a gyermekek élményekben gazdag
programokon vehetnek részt. Részletes
információnyújtás: Jászberényi Család-és Gyermekjóléti Központ (5100
Jászberény, Ferencesek tere 3/a.), Füleki
Rita: 06-30/374-1328.
A Bagoly-Tanoda kicsiknek és nagyoknak egyaránt teremt lehetőséget a
hasznos időtöltésre. Kreatív élménytréningre várják a fiúkat az "Acél Teknős"
táborba június 22-24-ig; a lányokat
pedig a "Magic Unicornis" táborba
június 29-július 01-ig. A "Jelzőtáblák"
egy új tréning július 6-10-ig, mely a
felső tagozatosokat érinti, korosztálytól
függetlenül augusztus 3-7-ig tartanak
majd a foglalkozások. Az Iskolára hangoló előkészítőre augusztus 10-14-ig
kerül sor. A táborokban hangsúlyt kap
az önbizalom fejlesztése, a pozitív gondolkodás és az iskolai alapok elsajátítsa.
Érdeklődni lehet a 06 30 532 0947 telefonszámon.
A Jászkerület Nonprofit Kft. Pagony néven hirdet kézműves napközis
tábort június 22-26-ig, naponta 8:30tól 16:30-ig. A helyszín az Öregerdő 39
B tanya, a kijutást igény esetén biztosítják. A gyerekek a Jászsági Népművészeti Műhely kézműveseivel sajátíthatják el a nemezelés, a batikolás vagy a
papírfonás praktikáit, de sportjátékokban, kavicsfestésben és számháborúban
is összemérhetik tudásukat. A létszám
limitált, a jelentkezésnél – határidő június 15 - a visszajelentkezés sorrendjét
veszik figyelembe.
A Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítványa hagyományosan Tűzoltó tábort szervez 7-12 éves gyerekeknek.
A felszerelések, berendezések megismerésével bepillanthatnak a tűzoltók munkájába, de szórakoztató programokkal
is készülnek a szervezők július 6 és 10
között, 8-16 óráig. Érdeklődni a tűzoltólaktanya titkárságán lehet.

Az intézményvezető asszony elmondta, hogy a város óvodái folyamatosan töltik fel a rendelkezésre álló
helyeket. Valamennyi kisgyermek vis�sza tud menni az oviba május utolsó
hetétől. A kicsiket külön orvosi igazolás nélkül is fogadják az intézmények.
A fertőtlenítés folyamatos, a beléptetés
szigorú szabályok szerit zajlik, mert a
gyermekek biztonsága, egészsége a legfontosabb. A szülők örömmel fogadták
az újra nyitást, hiszen sokuknak már
jelentősen megfogyatkozott a szabadsága a vészhelyzet alatt. Egyébként mindvégig megértőek voltak és jelenleg is
együttműködők, amelyért köszönetét
fejezte ki az igazgató asszony.
A foglalkozások, az iskolaelőkészítők

a régi rend szerint zajlanak. Az óvodai
búcsúztatókat megtartják, de vendégként csak szigorúan a ballagó gyermekek szülei vehetnek részt az ünnepségen, amelyet szabad téren rendeznek.
Rossz idő esetén a ballagás elmarad. A
nyári szünetben az előző években megszokott ügyeleti rend működik majd.
Az óvodai beiratkozás kapcsán június 16-án vagy 17-én 8 és 16 óra között
kell felkeresni adategyeztetés céljából a
nyilatkozatban igényelt tagóvodát. Az
adategyeztetéshez kérjük, vigyék magukkal és mutassák be a gyermek nevére
kiállított személyi azonosítót/lakcímet
igazoló hatósági igazolványt, a gyermek
TAJ kártyáját, a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, a gyermek esetleges betegségeit
igazoló dokumentumokat, amennyiben
gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik a sajátos nevelési igényről a
szakvéleményt, vagy a beilleszkedési –
tanulási - magatartási zavar megállapításáról szóló szakvéleményt, az étkezési
térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket igazoló dokumentumokat.

A júniusi tanrend változásairól

Zsemberi Zoltánt, a Jászberényi Tankerületi Központ igazgatóját kérdeztük a vészhelyzet enyhítését követő,
iskolákat érintő változásokról.
k. m.
A Jászberényi Tankerületi Központ
fenntartásában általános- és középiskolák találhatók. A fenntartásukban
lévő valamennyi intézmény eddig is és
ezután is fogadja a tanulókat. Az iskolákban június 15-ig érvényben marad a

tantermen kívüli digitális munkarend,
azonban június 2-tól lehetőség van arra,
hogy az iskolák kiscsoportos konzultációkat és egyéni felkészítéseket tartsanak.
Ebben az időszakban egyéni vagy
kiscsoportos foglalkozások szervezhetők, amelyek elsősorban tanulást támogató, felzárkóztató programok lehetnek.
Az intézményekben folyamatos a fertőtlenítés és a takarítás. Ahogy korábban is,
az év végi értékelés a szaktanárok feladata, ebben a tantermen kívüli, digitális
munkarend nem okoz változást.

Befejeződtek a Liska József Katolikus Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium
és Kollégiumban a szakmai vizsgák. A veszélyhelyzet átírta a felkészülés utolsó
ütemét, de sikerült a tervek szerint lebonyolítani biztonságosan, rendkívüli esemény nélkül az írásbeli és a gyakorlati vizsgarészt. 6 szakmában összesen 147
végzős tanuló vizsgázott, 139 fő szerzett szakmai végzettséget. Közülük huszonhárman az Országos Szakmai Versenyen elért teljesítményük alapján mentesültek az írásbeli vizsga, valamint a gyakorlati vizsga egy része alól.

Néptáncosok figyelem!

Kedves egykori és jelenlegi táncos barátaink!
Biztosak vagyunk abban, hogy nagyon szép emlékeket őriztek
a táncos éveitekről, de mivel leltározást tartunk a Jászság Népi
Együttes és a Viganó Alapfokú Művészeti Iskola tulajdonában lévő
viseleteink között, így szeretnénk megkérni benneteket, hogy

amennyiben van nálatok lévő viselet, ne őrizgessétek,
hanem legyetek kedvesek behozni a Víz utcai székházunkba június 30-ig munkanapokon 10-13 óráig.
Bárkitől szívesen fogadunk felajánlásokat örökségből, vagy
bármi módon tulajdonában lévő régi eredeti, népi ruhaféléket, viseleteket, népművészeti tárgyakat.

Köszönjük szépen!
Jászság Népi Együttes,
Viganó Alapfokú Művészeti Iskola

Környezet / Hirdetés
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Kullancscsípés
Kullancscsípés esetén nem kell feltétlenül pánikba esni, hiszen nem
mindegyik kullancs fertőzött, ezért
nem is biztos, hogy lesznek tünetek.
Ha kullancsot találunk magunkon,
akkor azt azonnal érdemes eltávolítani,
mivel minél több időt tölt a bőrünkben, annál nagyobb az esetleges fertőzés
esélye. Patikában kapható erre alkalmas
kullancseltávolító eszköz, de egy otthoni
csipesz is alkalmas a feladatra. A kullancs
kiszedése közben vigyázni kell, hogy a
testét ne szorítsuk erősen és semmi esetre
se nyomjuk szét, mivel a kullancs gyomrában található a Lyme baktérium, mely
a gyomor megnyomásával öklendezésre
serkentheti az élősködőt, így a baktérium
bekerülhet szervezetünkbe.
A kullancsot lassan kell eltávolítani,
az óra járásával ellentétes irányba csavarva, nem szabad tépni, mert akkor leszakadhat a szájszerve. Enyhén meghúzzuk

Termelői méz
● propolisz
● virágpor
● méhpempő

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

A hét minden napján lakásunkon
is várjuk vásárlóinkat!

majd várunk kicsit, hogy magától eleres�sze a bőrünket. Ha mégis leszakadna,
semmiképpen ne próbáljuk kiszedni magunknak, forduljon orvoshoz!
Érdemes a csípés dátumát, helyét
feljegyezni, továbbá figyelni, hogy 1-2
héttel később bőrtünetek jelentkeznek-e.
Amennyiben bőrgyulladásos tünetek jelentkeznek, vagy tartós fejfájás, szédülés,
hányinger, hőemelkedés, izomfájdalom,
nyirokcsomó duzzanat fordul elő, érdemes orvoshoz fordulni a súlyosabb következmények elkerülése érdekében.
Ha előre tudjuk, hogy olyan helyre
megyünk, ahol fennáll a kullancs jelenlétének veszélye, érdemes olyan ruházatot viselni, ami jól takar, csökkentve a
kullancs bőrhöz jutásának lehetőségét.
Számos riasztó aeroszol létezik, melyek
használata mindenképp javasolt, mielőtt természetbe megyünk. A hosszú
távú tartós védettség elérése érdekében
javasolt a védőoltás felvétele.

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

Ha játszva oldana meg nagy feladatokat…

Transit Van 
Készletről
MÁR nettó 5 784 700 Ft-tól

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

További információ a
szúnyogirtással kapcsolatban

Három évvel kitolódik, tehát 2023 végére módosul az a határidő, ameddig
fennmaradási engedélyt kell kérni az
engedély nélkül létesített fúrt és ásott
kutakra Magyarországon.

Előző lapunkban már néhány, a lakosságot is érintő információt közöltünk
a szúnyogirtásról, illetve
a 2020. évtől bevezetett
változásokról. Az alábbiakban további hasznos
tudnivalókról tájékoztatjuk az olvasót.

Erről döntött a parlament május
19-én, amikor jóváhagyta a Semjén
Zsolt miniszterelnök-helyettes által a
kormány nevében április végén a parlamentnek benyújtott, Pintér Sándor belügyminiszter által készített T/10309
számú törvényjavaslatot, amelynek része a vízgazdálkodási törvény módosítására vonatkozó 20. paragrafus.
A fúrt/ásott kút létesítésének engedélyezéséről 2020. május 28.-n megjelent a Magyar Közlönyben a legfrissebb
módosítás a bejelentési határidővel
kapcsolatban.
20. § A Vgtv. 29. § (7) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Mentesül a vízgazdálkodási
bírság megfizetése alól az a létesítő vagy
üzemeltető, aki az egyes törvényeknek
a polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló 2020. évi XXXI. törvény
(a továbbiakban: Vgtv.mód3.) hatálybalépését megelőzően engedély nélkül
vagy engedélytől eltérően létesített
vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt
biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi
fennmaradási engedélyezési eljárást
2023. december 31-ig kérelmezi.”
21. § A Vgtv. 45/M. §-a helyébe a
következő rendelkezés lép:
„45/M. § E törvénynek a Vgtv.mód3.mal megállapított 29. § (7) bekezdését a
Vgtv.mód3. Hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
A módosítás július elsejétől lép hatályba. Mivel a határidő meghosszabbítása a
kérelmezőre nézve kedvező szabályt állapít meg, ezért azt a már folyamatban lévő
eljárásokban is alkalmazni kell. A türelmi
idő meghosszabbítása a házi vízigényt kielégítő és a mezőgazdasági öntözési célú
fúrt kutakra egyaránt vonatkozik.

A Tőtevényi megemlékezésről
Taczmann András diakónus távol
maradt. Előző számunkban tévesen
jelent meg az információ.

Thiago Jackson Pinheiro Costa
diakónus újmiséje

a Főtemplomban, június 21-én,

10 órakor kezdődik.

Molnár
Méhészet

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.

csoport

Partner Szigeti Kft.

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

FOLYAMATOS
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
JÁSZBERÉNYBEN!

Ha még nem szeretne kimozdulni otthonról...
Vagy nem akar cipekedni...
Vagy gyorsan szüksége van mézre...

HÍVJON ÉS MI TOVÁBBRA
IS HÁZHOZSZÁLLÍTJUK!
57/403-492-es, a 06-20/429-2685-ös
számon, illetve üzenetben a facebook.com/
MolnárMéhészetJászberény/ oldalon!

ELŐRE IS KÖSZÖNJÜK
MEGRENDELÉSÉT!

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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Módosult
a határidő a kutak
engedélyezéséhez

Helyreigazítás

Alföld Autóház Kft.

www.jku.hu

adjunktus
Dr. Tóth Zoltán szülész-nőgyógyász

• 5D UH vizsgálatok • Általános nőgyógyászati szűrések
• Laborvizsgálatok • Terhesgondozás • DOWN szűrés
• Fájdalommentes intim plasztika
Bejelentkezés előre egyeztetett időpontban!

www.4dszolnok.hu

Szolnok, Szapáry út 31. 1/1. Tel.: 20/273-81-31

A jogszabályi változások eredményeként 2020tól már nem kerülhet sor
a légi úton történő szúnyog elleni védekezésre.
Előtérbe került a kémiai
szúnyogírtás mellett a biológiai szúnyogírtás, illetve a légi kémiai
szúnyogírtás kiváltására korábban is
alkalmazott földi melegködképzéses
technológia.
A biológiai szúnyogírtás során egy
baktérium által termelt hatóanyagot
juttatnak a víztestekbe, amelytől a csípőszúnyogok lárvái elpusztulnak. A
szúnyoglárva irtására az entomológus
szakember véleménye szerint 2020.
06.11-12-től kezdődően kerülhet sor a
VEKTOBAK 12AS készítmény felhasználásával, amely teljesen szelektív hatású, kizárólag a csípőszúnyogfajok lárvájára hat, más élőlényekre veszélytelen.
A földi kémiai szúnyogírtás során
a melegködképzéssel az arra engedélyezett DELTA-SZEKT Plusz 1,2ULV szer
kerül kijuttatásra, hasonlóan mint az elmúlt években. A védekezést a PRETOX
Kártevőírtó Kft. szakemberei végzik,
akik helyi vállalkozóként kellő gyakorlattal és szakértelemmel rendelkeznek e
téren. A június eleji állapotok alapján
még nem volt szükség védekezésre, az
elmúlt napok és a várható csapadékos
időjárás miatt bekövetkezhet, hogy a védekezés szükségessé válik. A szúnyogok
elleni védekezési programban a város
belterületén tervezett munkákra 2020.
06.15.-17. napján kerülne sor, a tartalék

napok június 22-24. Ezek az időpontok
a szúnyogszám, az időjárás függvényében változhatnak, a munkák pontos
időpontjáról a helyi médián keresztül
értesítjük a lakosságot.
A Nemzeti Népegészségügyi Központ előírásainak megfelelően a lakosság részére javasolt intézkedések az
alábbiak: „A Szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat,
a kezelés napján javasolt összegyűjteni,
illetve letakarni. A kezelés idejére és az
azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető
berendezéseket kikapcsolni. A kezelt
területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt
ajánlott megmosni. Földi szúnyogirtás
esetén a kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.
A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét
alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák.
A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként
ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok
szüntessék meg, rendszeresen ürítsék
vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.”

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.
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Város
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Imádkozzunk
nemzetünk hőseiért!

 folytatás az 1. oldalról
A végtagjait elvesztett ország lakói
a történelem urába kapaszkodva, imádsággal várták a hazatérőket, gyászolták
halottjaikat. Ebben az évben, 1924ben tartották meg először a hősök emlékünnepét. A mártírokra emlékeztek,
és ezt tesszük most mi is több mint száz
évvel a háború után.
Ma már kiterjesztettük az emlékezet leplét egész magyar történelmünk
során életüket a hazáért feláldozó hőseinkre. Tudjuk, hogy nagyobb szeretet
nincs annál, mint aki a legdrágábbat,

az életét adja a hazáért. Isten egyszülött
fiának életét adta, majd győzött a halál
felett. A szeretet legyőzte a halált.
Imádkozzunk nemzetünk hőseiért
engesztelésül! Szeretetünk ereje nemzetünk megmaradásának záloga. A Szűzanya pártfogása őrködjön nemzetünk
felett! - fohászkodott a prédikáció zárszavaiban az apát.
A szertartást követően a Szentkúti téren a II. Világháborús emlékműnél, majd
a Promenádon az I. Világháborús szobornál a város nevében Balogh Béla és dr.
Gedei József alpolgármesterek koszorúztak.

2020. június 11.

In memoriam dr. Boros Dezső (1944-2020)

Dr. Boros Dezső tanár úr
június 9-én otthonában elhunyt.

1944-ben született Budapesten. Gyermekkorában Jászárokszálláson élt. Középiskolai
tanulmányait a jászberényi
Lehel Vezér Gimnáziumban
végezte, ahol 1972-től elismert
matematika-fizika szakos tanárként dolgozott évtizedeken
keresztül. Egyetemi éveit a
Szegedi Tudományegyetemen
töltötte, ahol később a tanári
doktorátusát is megszerezte.
Nyugdíjba vonulása előtti tíz
évben a Jászberényi Főiskola
Gyakorló Általános iskolájának igazgatójaként támogatta
a város gyerekeinek oktatását.
Szakmai munkásságát az oktatás mellett aktív tudományos
tevékenység kísérte, többek között az
Eötvös Loránd Tudományos Társu-

lat alelnöke, a Kísérleti Fizikai Intézet
Munkatársa és a Csodák Palotájának

Megújul a Református Templom
 folytatás az 1. oldalról
Ez magába foglalja a torony, az óra,
a nyílászárók, a tetőszerkezet, a villámvédelmi rendszer, a csatornahálózat, a
padlókövezet, a padok valamint a fűtésrendszer korszerűsítését, továbbá
a falak teljes szigetelését és festését. A
helyreállítás természetesen a műemlékvédelmi előírásoknak megfelelően történik, melyet Sisa Béla szakügyintéző
felügyel.
Mező István lelkipásztortól megtudhattuk, hogy a munkálatok során
egy 1994-ben elhelyezett időkapszula
is előkerült a templomgömbből, melyhez hasonlót a remélhetőleg ősszel be-

fejeződő rekonstrukció után ismét elrejtenek a toronyban az egyházközség,
a presbitérium tagjai illetve az adakozók nevének listájával.
Mezőné Ildikó hozzátette, a toronyra most felkerülő rézlemez-borítás
földi értelemben egy örök megoldás
lesz, melyet önerőből nem sikerült
volna megvalósítaniuk. A belső teret
áttervezve vehetik majd birtokba a hívők, a padok új konstrukcióban lesznek kihelyezve a kényelmesebb bent
tartózkodás érdekében, a kisgyermekes
édesanyákra gondolva pedig egy gyermekmegőrző is helyet kap.
Az idén ősszel kezdődő tanévet

Összetartozunk

Üzenet a múltból

Egy kedves olvasónk, Tarjáni József a
trianoni centenárium apropóján osztotta meg szerkesztőségünkkel otthonában őrzött írásos dokumentumát.
k. m.

Elmondása szerint a nagymamája
könyvei között talált rá a megsárgult
levélre, amely 1938-ban, Jászberényben íródott dr. Slapánszky János ügyvéd özvegye tollából. A papiros egyik
oldalán a Magyarok Miatyánkja olvasható, míg a hátoldalon az özvegy saját
verse, amely az Elszakadt Testvéreinkhez címet viseli. A vers hű tükre a magyarság érzelmeinek, fájdalmának és
a 30-as évek végén fellángoló revíziós
törekvéseknek.

Elszakadt Testvéreinkhez!
Lelkünk! Forró imánk - Felétek száll!
Elszakított drága magyar véreink!
Halljuk hívó, esdő könyörgéstek
Ó mentsetek meg minket Testvéreink!
Nehéz kereszt van vállaitokon
Mely tündököl és ragyog mint Glória
lesújtott Rátok a gőgös Trianon
a fejetlen töviskorona.
Nem hagyunk el Titeket! Nem! Soha!
Veletek virrasztunk éjjelente
Vér könnyetek idehull szívünkbe
Sebzett lábbal rohantok az éjbe
Koldusbot van reszkető kezetekbe.

Kenyér helyett kavicsot kaphatsz
Még szentebb volt a pokol muzsikája
S ha kivirágzott is egy koldusbot
lelke üres volt nem lelt boldogságra.
Nem hagyunk el titeket. Nem! Soha!
Turul madárnak sebzett a szárnya
Szomorúan néz le csonka hazánkra
Ó legszentebb anyaszentegyházunk
édes anyánk, előtte térdre hullunk!
Hiszünk a magyarok istenébe
Az eljövendő szent egy igazságba
Velünk van! Nem hagy örök rabszolgaságba
Lesz még itt szent nagy ünnep Hunniába
Esküszünk! Velünk lesztek nemsokára!

alapító tagjaként. Tanári munkájának mindvégig fontos
része volt a tankönyvírás és a
szakfelügyelet, illetve az oktatás minőségének fejlesztése. A
rendszerváltást követő 8 évben
alpolgármesterként járult hozzá Jászberény város politikai
megújulásához. Aktív részese
volt a jászberényi testvérvárosi
kapcsolatok kialakításának, a
város infrastruktúra fejlesztésének.
Pályafutása során rengeteg
tehetséges diákot segített céljaik elérésében. Közülük sokan
sikeres mérnökké, orvossá,
kutatóvá és tanárrá, jó emberré váltak, és máig szeretettel
emlékeznek a közös tanulással
töltött évekre.
Búcsúztatója június 18-án,
13 órakor, a Szent Imre temetőben lesz. A hamvakat szűk családi
körben helyezik végső nyugalomra.

A korlátozó intézkedések enyhülése
immár nálunk is lehetővé tette, hogy
egyre többet találkozzunk. Fel is kell
vennünk a ritmust, hiszen júliusban
szeretnénk táborba menni.

Az újra elkezdődő őrsi foglalkozásokon felül, június első hete sok cserkészprogramot tartogatott. A nemzeti
összetartozás napján, előbb délután a
városi megemlékezésen vettünk részt,
míg este külön is összegyűltek vezetőink, hogy az elszakadt országrészekben
maradt cserkésztestvéreinkkel való ös�szetartozásunkat is kifejezzük. Magunk között itt is sokat beszélgettünk
a témáról, de szombaton már az egész
csapat számára igyekezett a Mamut őrs
olyan programot szervezni, ahol a történelmi tényeket hitelesen, objektíven,
mégis azzal az erős nemzettudattal ismerhettük meg, ami nélkülözhetetlen
minden cserkész, de minden jóérzésű
magyar ember számára is.
A kisebbeknek a város különböző
pontjain voltak feladatok. Elmondhatták,
miért büszkék magyarságukra, aztán a járvány kapcsán feljött, hogy mi történne akkor, ha ma újra megtörténne az egymástól
való elszakítás, illetve játékos formában az
egyes elszakított országrészekről is többet
megtudhattak. A Kunt Gergely szerkesztette, Trianon arcai című könyvből korabeli
naplóbejegyzésekkel is találkozhattak, így
megismerhették az akkori emberek mindennapjaiba belehasító traumát.
A nagyobbak biciklivel járták körbe
a környékbeli Trianon-emlékműveket.
Jászberényből indulva Meggyespelét,
Jászboldogházát, Jánoshidát, Alattyánt
és Jásztelket érintve értek vissza városunkba. Valamennyi állomáson találtak

reményeik szerint már egy 21. század kihívásainak megfelelő, modern,
ugyanakkor műemlék jellegű, klasszikus templomépületben kezdheti meg
a gyülekezet, mely a veszélyhelyzettel
egyidejűleg tapasztalhatta meg Isten
kegyelmét és a kormányzat melléállását.
Az említett pályázati összeg, bár kimondva jelentősnek tűnik, mindössze
a kellően indokolt minimumhoz elégséges, ezért a lelkészek ezúton is kérik
azok segítségét, akik a templom ügyét
a szívükön viselik. Támogatásukról az
alábbi OTP számlaszámon tehetnek tanúbizonyságot: 11745035-20004989.

egy üzenetet, amiből kikövetkeztethették, hogy merre kell tovább menniük.
Az üzenethez csatolva mindenhol volt
egy versrészlet, illetve egy országrészdarab, amiket ha összeillesztettek, kitölthették a térkép hátulján létrejött, a
témába vágó keresztrejtvényt. A résztvevők gyertyát gyújtottak, illetve imád-

talta, hogy az új csapattársakkal is ös�sze lehet dolgozni, míg a sajátjaiknak
is tudtak hozzávalót adni, ha náluk az
volt, amire amazoknak szükségük volt.
Végül az egész Kárpát-medence együtt
ebédelt. Meglepő? Így is lehet.
A legkitartóbbak vasárnap is korán
keltek, s Beniczki Béla kántor úr invitálására gyalogos zarándokként indultak a
Homoki búcsúra. Tamás atya homíliája
tökéletes tükröt tartott az elmúlt napok,
illetve a Szentháromság vasárnapjának

koztak is az emlékműveknél. Nagy örömünkre, a mintegy ötven km-es túrán
Resch Tamás káplán atya is részt vett.
Koradélután aztán a két korosztálynak összeért a programja. Vegyes
csapatokat alakítottunk, s a plébánia
kertje jelentette a Történelmi Magyarországot. A csoportoknak meg kellett
találnia saját ebédjük hozzávalóit az
egyes országrészeken, így eleinte szabad
volt a mozgás az udvarban. Hirtelen
aztán átjárhatatlan határokat húztak,
s mindenkinek ott kellett főznie, azokon a részeken, ahol éppen tartózkodott, nem mehetett vissza övéihez. Így
készült el a leves, a főételek, illetve a
desszert is. Mindenki örömmel tapasz-

ünneplése fényében felénk: Összetartozunk. Mint ahogy a három isteni személy
külön-külön tulajdonságokkal létezik,
mégis egy, úgy mi magunk is összetartozunk. Bolondok vagyunk, ha csak ok
nélkül gyaloglunk egyedül a semmibe,
mindennemű cél nélkül. A legtöbb teológiai traktátust boncolgató bonyolult szövevény, a Szentháromság titka
azonban mégis a legalapvetőbb emberi
valóságként van jelen köztünk a közösségekben, önmagát adva példaként elénk,
célt adva életünk vándorútján, legyen szó
nemzeti tragédiáról, vagy az egyes ember
életének vezetéséről.
Muhari Máté
csapatparancsnok-helyettes

Szabadidő

2020. június 11.
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Díjazott jász kézművesek Mozgalmas napok az állatkertben
A budapesti Hagyományok háza a
karantén időszakában pályázatot
hirdetett Most van időm alkotni –
Több leszel, ha alkotsz! címmel. A
megmérettetésben három jászsági
kézműves is díjat nyert.
k. m.
Családi kategóriában a jászapáti
Borbás család zsinóros táska, párna alkotása nyerte el a zsűri tetszését. Borbásné Budai Valéria lányával, Lilivel
készítette a nyertes alkotásokat.

Folyamatosan próbálom tudásomat
átadni gyermekeimnek, megismertetni
velük a népi mesterségeket, például
Lili lányomnak a kékfestő mesterséget.
Sajnos a Jászságban az utolsó kékfestő
mester Jakkel Sándor 1977. december
23-án meghalt.
2018-ban elutaztunk Nagynyárádra a XIX. Országos Kékfestő Fesztiválra. Egy-egy textíliára ránézve, már
elindultak az alkotó gondolataink, hogyan tudnánk különböző technikákkal
készült anyagokat összedolgozni. Az
egyik legkedvesebb barátnőm erdélyi
gyökereinek köszönhetően megismerhettük a „ménasági” paraszti lakástextíliákat. A Ménaságon vásárolt háziszőttes
mostanáig arra várt, hogy alkotó kezek
feldolgozzák. 2011-ben feldolgoztam
Veszelovszki Gusztáv egykori céhbeli szabómester sújtás mintáit. Mindig
kacérkodtam azzal a gondolattal, hogy
vajon ezek a minták megállnák-e a helyüket más textíliákon is. Az összegyűjtött alapanyagok és tervek, gondolatok
megvalósítására akkor került sor, amikor a „Maradj otthon!” kényszerűsége
átrendezte a mindennapjainkat. Az otthonlét, együtt a családdal lehetőséget
teremtett az alkotásra. Az előkerült alapanyagok, minták láttán sziporkáztak az
ötletek – olvashatjuk Valika beszámolóját az alkotás folyamatáról a Hagyományok Háza honlapján.
A jászárokszállási Kovács Zoltán népi
iparművész gyakori vendég Jászberényben. Kosárfonó tanfolyamait sokan
látogatják, a népi gyermekjátszóházak
alkalmával a kicsiknek tanítja a természetes anyagokkal való alkotás varázsát.

A versenyen gazdasági kosár alkotásával
különdíjat nyert.
A Jászság kisparaszti gazdaságokban,
tanyavilágban gazdag vízfolyásokkal
sűrűn tagolt vidékén hajdan minden
valamirevaló gazdaember megkötötte
télidőben a gazdálkodáshoz szükséges
kasokat. Idevaló vagyok, itt nőttem fel.
Itt tanultam meg felnőtt fejjel a kaskötést
lassan több mint húsz éve. Évek alatt kitanultam a mesterség csínnyát, bínnyát.
Azóta nincs ami jobban lenyűgöz a
vesszőfonásban, mint egy saját használatra kötött kas, egy igazi, nagy kerek

gazdasági kosár. A maga egyszerű szépségében, erejével, használhatóságával.
Leültem reggel, megfontam délre. Most
volt időm. A világ így hozta...Szolgálja e
kosár vagy tíz évig gazdáját! – fogalmaz
Zoltán a verseny kapcsán.
A jászapáti Tajti Erzsébetet autentikus, rekonstruált népviseleteiről, újraálmodott, gyönyörű népi jegyeket
tartalmazó kollekcióiról ismerjük jól
Berényben is. A versenyben Dél-alföldi fityula kendőkkel indult és közösen
nyerte el a családi kategória különdíját,
mint Mezei-Tajti család.
Amikor még a márciusi nőnapon
személyesen tudtunk beszélgetni, tapasztalatokat cserélni Kalmár Eszter
oromhegyesi (bácskai) pótnagymamánkkal, aki mellesleg fityulavarró,
kocsonyafőző és kalácssütő mester is,
és már jó ideje járja az élet iskoláját, vidáman tervezgettük a tengerparti nyaralásunkat. Azután csend következet,
aggódás és csak az interneten jöttek a
szabásminták és a hírek, az 52(!) napos
karanténról, amit Eszterrel együtt soksok nagymama töltött egyedül, reménykedve a lezárt határ mellett. Mi pedig
a keresztlányaimmal, hogy eltöltsük az
időt, Eszter és a számítógép segítségével,
szeretettel készítettük el a fityulakendőinket, melyeket majd viselünk a nyári,
vízparti kiruccanásainkon. A fityulakendők a dél-alföldi, bácska-bánáti fejdíszek
mintájára készültek, kétszínoldalasak
– mesélte Böbe a Hagyományok Háza
kérdésére válaszolva.
Alkotók: Kalmár Eszter, Tajti Erzsébet,
Mezei Virág, Mezei Gréta, Sárközi Bianka
(Forrás: Hagyományok Háza)

Sikeresen pályázott a Jászság Népi Együttes

A május 4-i újranyitás igen kedvező látogatottságot eredményezett a
Jászberényi Állat és Növénykertben,
melynek már a közönséghez szokott
állatok is örültek - nem egy közülük
büszkén mutatta meg újonnan érkezett csemetéjét a nagyvilágnak. A
gyűjteményben történt változásokról
valamint az idei, hamarosan kezdődő
ZOO tábor programjáról Kovács Ágnes gyűjteményvezető-helyettes árult
el részleteket lapunknak.
kazsimér
Kovács Ágnes elmondta, gyakorlatilag május 4-én nyithatott ki a járványveszély után az állatkert, ugyanakkor még a
korábbiaktól eltérően, a látogatási feltételeket megszabó jogszabályokhoz igazodva
folytatódhatott a munka. A másfél méteres védőtávolság betartása, a jegyváltás és
büfélátogatás területén fennálló fokozott
óvatosság, a kisméretű kifutóknál zajló
látványetetések szüneteltetése, az intenzív
fertőtlenítés és a zárt terek elkerítése is az
említett óvintézkedések részét képezik.
A nagyragadozók (oroszlánok, hiénák, barnamedvék), japán makákók és
az ormányos medvék kifutóját kényelmesen körbe lehet állni, ezért itt a hétvégi nagyobb látogatólétszám mellett is
betartható a biztonsági távolság. A kispandák és a katták inkább a hétköznapon adnak helyet a látványetetéseknek.
Ezen felül különös gondot fordítanak a
vírusérzékeny fajok védelmére. Az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége folyamatosan vizsgálta az eseményeket, kiváltképp az amerikai állatkertben
megfertőződött nagymacskák esete után.
Kovács Ágnes hangsúlyozta, az újranyitást követően, állatorvosaik iránymutatása alapján még biztonságosabbá
tették azokat a kifutókat, ahol vírusra
érzékeny állatfaj él, ennek köszönhetően nem történt atrocitás és a látogatók
is megértették a kontaktus elkerülésének
fontosságát.

A Kríziscsoport Jászberény ezúttal az áruház parkolójába
hozott jó hangulatot június első szombatján, délután.
A néptáncosokat szállító lovaskocsi a Víz utcából indult,
hogy a Szabadságtéri helyszínre szállítsa a vigasság szereplőit,
ahol már várta őket a hagyományokat kedvelő közönség. A
nézőket Magyar Anita, a Kríziscsoport - Jászberény szóvivője
köszöntötte, aki bemutatta a fellépőket. A Jászberényi Hagyományőrző Együttes tánccal, a turai Zagyva Banda pedig víg
muzsikával szórakoztatta a vészhelyzet után ébredező jászberényi közönséget, akik közül többen dalra fakadtak vagy táncra is
perdültek. A lelkesedést és a hálás tapsot a zenekar nevében is a
táncosok vezetője, Kocsán László köszönte meg a műsor végén.

A Jászberényi Strandfürdő

június 12-én
megnyitja kapuit!

4 medencével
(gyermek, élmény, strand és úszó)

várjuk minden kedves
fürdőzni vágyó
vendégünket.
a fenti célokra. A pályázatokat a JNE
munkatársai írták, amelyeket egy kísérő levéllel Pócs János országgyűlési képviselő támogatott.

vezető-helyettestől, aki úgy látja, bár az
iskolás és óvodáscsoportok a helyzetre való
tekintettel elmaradtak, a szülők, nagyszülők előszeretettel hozzák el a gyerekeket,
különösen, hogy már a játszótér is üzemel.
Az enyhítéseknek köszönhetően
zöld utat kaptak a napközis táborok,
mely programsorozat évről-évre óriási
népszerűségnek örvend a kicsik körében. A még fennálló korlátozások
okán idén húsz főben maximalizálták
a létszámot és kirándulós napokat sem
szerveznek, helyette a szolgáltatók jönnek majd a gyerekekhez a hat hétig tartó
turnusok során. A megszokott foglalkozások mellett – Dunavirág Vízibusz
guruló laboratóriuma, állatgondozási
ismeretek, kifutórendezés, takarmány
előkészítés, macifagyi, emléktáblák festése, zoodoktor foglalkozások – különlegességekkel is készülnek a szervezők.
Központba kerül a rovarok izgalmas
mikrovilága, a madárlesen kifejezetten
a vadonélő fajok kapnak szerepet, 3D
nyomtató segítségével pedig élethű állati
testrészeket vehetnek kézbe a táborozók.
„Most szépen kinyitjuk a világot a
gyerekek számára.” – fogalmazott Kovács Ágnes, aki bizakodó az augusztusi
állatkertek éjszakája esemény kapcsán, s
reméli, hogy a korlátozások további enyhítése még kedvezőbb körülményeket
teremt majd számukra egy mozgalmas
állatkerti nyárhoz.

Vigasság a parkolóban

Szűcs Gábor, a Jászság Népi Együttes
vezetője tájékoztatta lapunkat az elnyert támogatásokról.
Elmondta, hogy a JNE 8 millió
forint pályázati összeget nyert az Emberi Erőforrások Minisztériumától
a Csángó Fesztivál megrendezésére,
amelyet remény szerint jövőre tudnak
felhasználni, mivel a veszélyhelyzet
miatt az idén a Csángó Fesztivál elmarad. További tíz millió forintot szintén
pályázat útján szakmai és művészeti
munkára nyertek. A pénz fesztiválokon
való részvételhez, új műsorok készítéséhez, viseletek vásárlásához nyújt anyagi
segítséget és ősztől lesz felhasználható

Az elmúlt időszakban lehetőség nyílt
az állatkert csinosítására és bővítésére
egyaránt. Február óta készültek, hogy
új otthont alakítsanak ki a tengerimalac
csapatnak, ennek első lépéseként felújították az állatok faház hajlékát. Az otthonos mesebeli kuckó tárt ablakokkal várja
a kíváncsi járókelőket, akik bepillantást
nyerhetnek a rágcsálók mindennapjaiba.
Az állatok is kihasználták a bezártságot, számtalan aprócska jövevénnyel
bővült a gyűjtemény népes állománya.
A kenguruk és szurikáták után legutóbb
Vanda és Gesztenye – akiket egyébként
már tavaly is meglátogatott a gólya – adott
életet egy helyes kis patásnak, aki az első
két-három hétig tartó bujkálás óta már
szenvtelenül mászkál a kifutóban. A kicsinek még nem adtak nevet, a nemes feladatot a jövőben ismét a kreatív látogatókra
bízzák majd. A nemrégiben beköltöző
kajmán – aki a Konrád nevet nyerte el a
közönségszavazáson – a hűvös tavaszi idő
okán még nem mutatkozik, ideje nagy részét az oktatóközpont hüllőmedencéjében
tölti. Kovács Ágnes reményei szerint lassan
kiköltözhet a kíváncsi szemek elé.
Talán az új lakók vagy a négy fal közüli kiszabadulás vágya eredményezte, de
több mint 1500 látogató váltott jegyet az
állatkertbe az újranyitást követő héten.
A 25-i héten, beleértve a pünkösdhétfőt
több mint 4500 látogató fordult meg
nálunk – tudhattuk meg a gyűjtemény-

Elérhetőségeink:
Jb., Hatvani út 5.  
Tel.: 0657/412-108,
0630/942-1043.

Pénteken nyit a strand

A Jászberényi Belvárosi Strandfürdő
június 12-én megnyitja kapuit, várjuk
kedves fürdőzni vágyó vendégeinket.

A kialakult Covid 19-es világjárvány, illetve annak további terjedésének
megakadályozása érdekében az elmúlt
időszakban több kormányzati intézkedés látott napvilágot, amelyek érintik az
önfeledt strandolást, napfürdőzést is. A
szabályok értelmében a Házirendet is új
előírásokkal kellett kiegészíteni, amelyek
betartására – a saját és pihenni vágyó
embertársai érdekében – kérünk minden
látogatót. Ezek az intézkedések kifüggesztésre kerültek a strand pénztáránál, illetve
megtekinthetők a honlapunkon is (www.
vvzrt.hu). Új intézkedések kerültek bevezetésre, mint pl.: a strand bejáratánál, a
közös helyiségekben kézfertőtlenítő került elhelyezésre, amely használatára minden belépőt megkérünk; most még fontosabb, mint korábban annak figyelembe

vétele, hogy a medencékbe történő csobbanás előtt mindenkinek használni kell
a zuhanyzót, stb. Ezekről is tájékoztatást
kapnak a munkatársainktól, akik ennek
betartását folyamatosan ellenőrizni, és a
be nem tartókat figyelmeztetni fogják. A
mindenki számára ismert távolságtartás
a strandon sincs máshogy, erre ismételten kérünk mindenkit. Ez alapján a nem
együtt érkező vendégek egymás közti
távolsága a pénztári sorban álláskor 1,5
m, a medencében tartani kell egymástól
a 4 m2, a füves területen a 16 m2 távolságot. Emiatt a strand befogadóképessége
is megváltozott, ezért mielőtt felkeresnék
strandfürdőnket az aktuális látogatólétszámról az alábbi telefonszámok egyikén:
06 57/412-108 vagy 06 30/942-1043 informálódjanak munkatársainktól.
Kérjük az előírások betartását és vigyázzunk egymásra! Kellemes pihenést
kívánunk!
Jászberényi Belvárosi Strandfürdő

8. oldal

Egészség

www.jku.hu

Tisztelt Olvasóink!
A Jászkürt Újság következő lapszáma

június 25-én jelenik meg.
Friss híreinket, cikkeinket
a jku.hu weboldalon és
a Berénycafé Facebook oldalunkon
továbbra is megtalálják!

Virágzó rétek felett esőillat száll
Csütörtökön és pénteken elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, napközben 27 fok valószínű. Szombaton
szintén marad a csapadékos, ugyanakkor meleg időjárás, a maximum-hőmérséklet 21-28 fok között alakul.
Vasárnap erős szélre kell számítani és heves esőzésekre,
a sötét fellegek pedig a hét elején is maradnak. Egészen
csütörtökig változékony időjárásra számíthatunk.

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
Tájékoztató
június 11. csütörtök
június 17. szerda
Szentháromság Patika
Mérleg Gyógyszertár
központi
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834
Tel: 502-635
ügyeletről
június 12. péntek
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

június 18. csütörtök
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

június 13. szombat
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

június 19. péntek
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

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

június 20. szombat
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

június 15. hétfő
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

június 21. vasárnap
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

június 16. kedd
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

június 22. hétfő
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

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.
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Tájékoztatás gyógyszerkiadáshoz
nyújtott települési támogatásról
Tisztelettel tájékoztatjuk Jászberény
Város lakosságát, hogy a gyógyszerkiadáshoz nyújtott települési támogatás
igénybevételi lehetősége változott.
A települési támogatásról szóló
4/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítása következtében, azon
közgyógyellátásra nem jogosult 65.
életévüket betöltött időskorú személyek, akiknek családjában az egy főre
jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
250%-át, azaz 71.250 Ft-ot, egyedül
élő esetében 300%-át, azaz a 85.500
Ft-ot nem haladja meg, egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához
kapcsolódó rendszeres gyógyszerkiadásaik kompenzálásához támogatásban
részesülhetnek, ha a havi rendszeres
gyógyszerköltség az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
25%-át, azaz a 7.125 Ft-ot eléri.
Azon 65. életévét be nem töltött,
közgyógyellátásra nem jogosult, szociálisan rászoruló személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, azaz 57.000
Ft-ot, egyedül élő esetében 250%át, azaz a 71.250 Ft-ot nem haladja
meg, egészségi állapota megőrzéséhez
és helyreállításához kapcsolódó rendszeres gyógyszerkiadásaihoz szintén
támogatást igényelhetnek, ha a havi
rendszeres gyógyszerköltség az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegé-

nek 25%-át, azaz a 7.125 Ft-ot eléri.
A rendszeres havi gyógyszerszükségletre vonatkozó háziorvosi igazolás
alapján a gyógyszertár által kiadott
dokumentum igazolja a készítmények
havi költségét.
A támogatás összege az igazolt
havi gyógyszerköltség éves összegének
30%-a, de legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
150%-a, mely 42.750 Ft, mely hat
havi részletben kerül folyósításra.
A támogatás iránti kérelmet a rendelet 7. melléklete szerinti formanyomtatványon, ügyfélfogadási időben, a
Jászberényi Polgármesteri Hivatal Aljegyzői Osztály Hatósági Irodáján lehet
benyújtani. A kérelemhez csatolni kell
a gyógyszertár igazolását a havi gyógyszerköltségről és a jövedelem típusának
megfelelő igazolást.
Kérelem benyújtására akkor kerülhet sor, ha a járási hivatalnál nincs folyamatban közgyógyellátásra jogosultság megállapítása iránti eljárás.
További tájékoztatás ügyfélfogadási
időben a Polgármesteri Hivatal (5100
Jászberény, Lehel vezér tér 18.) földszint 10. és 11. számú irodáján kérhető.
Ügyintézés: a kérelmező törvényes
képviselő vezetéknevének kezdőbetűje
szerint: A-H betűig telefon: 57 505749; I-K betűig telefon: 57 505-734;
L-R betűig telefon: 57 505-757; S-Zs
betűig telefon: 57 505-753.
Budai Lóránt
Jászberény város polgármestere

Lakossági tájékoztató a központi
orvosi ügyeletek működéséről
Ezúton tájékoztatjuk a városlakókat,
hogy a Központi Alapellátási Orvosi Ügyeletre vonatkozó eljárásrend a
kijárási korlátozások enyhítését követően sem változott. Továbbra is a
járványügyi megfontolásokat figyelembe véve működik az ellátás, azaz
az ügyeletet felkereső lakosok ellátása
csak kikérdezést követően – amennyiben bebizonyosodik, hogy nem koronavírus fertőzés gyanús esetről van
szó – kezdődhet meg.
Szeretnénk felhívni a figyelmet,
hogy az orvosi ügyelet meghatározása
jogszabály (47/2004. (V. 11.) ESZCSM
rendelet az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési
kérdéseiről) szerint: ügyeleti szolgálat
a háziorvosoknak a sürgős – a következő rendelési időig nem halasztható
– orvosi tevékenységek elvégzése céljából szervezett szolgálata.
A koronavírus járvány időszakában
közel 90%-ban csökkent az ügyeleti
ellátást igénybe vevők száma, ami azt
mutatja, hogy az orvosi ügyeleti ellátást igénybe vevők száma a koronavírus előtti időszakban indokolatlanul
magas volt, s az esetek többségében az
ügyeletet igénybe vevők panaszai nem
igényeltek sürgősségi betegellátást. A
koronavírus által okozott vészhelyzeti
időszakban a lakosok tudatosan, azaz
csak a valóban sürgős esetek során vették igénybe az ügyeleti ellátást!
Tisztelettel kérjük, hogy az enyhébb betegségre utaló tünetek jelentkezésekor szíveskedjenek időben há-

Sport röviden
Kézilabda. A Lehel Termálfürdő és
Kempingben Lehel Termálfürdő Kupa
női strandkézilabda tornát szerveznek
június 14-én, vasárnap. A mérkőzések reggel fél kilenckor kezdődnek, az

ziorvosukhoz fordulni, az egészségi
állapotuk mielőbbi helyreállításának
érdekében, és csak akut, nem halasztható megbetegedések esetén vegyék
igénybe az ügyeleti ellátást, és a több
napja fennálló tünetekkel a háziorvosukat keressék fel!
Az orvosi ügyeletben ugyanis a teljes lakosságra egy orvos felügyel!
Az orvos indokolatlan terhelése a
valóban súlyos betegek ellátását veszélyezteti egyfelől azzal, hogy az ellátás
leköti a kapacitást, másfelől a terheléssel a következő betegek ellátását egyre
fáradtabb orvos végzi, amiből akár panasz is lehet. (Leggyakrabban kommunikációs/stílusbeli panasz, azaz a doktorok felvetik a beérkező betegek felé,
hogy miért nem a háziorvost keresték
fel panaszaikkal.)
Köszönjük együttműködésüket!
Együtt sikerülhet!
Országos Orvosi Ügyelet
Nonprofit Kft.
eredményhirdetésre terv szerint este fél
hétkor kerül sor.
Röplabda. Jászberény nem vállalja a szereplést a következő idényben a
női röplabdabajnokság legmagasabb
osztályában, az Extraligában. Az előző
idényben Magyar Kupa-negyedik jászságiak az NB I-ben indulnak.

Fogorvosok
A rendelések 2020. május 11-től a kiírt rendelési időben működnek.
A rendelés ideje a rendelési napokon naponta 9-12 óráig. Szeretnénk
hangsúlyozni, hogy nagyon szigorú
szabályoknak kell megfelelnünk, melyeknek megpróbálunk eleget tenni,
ezért a rendelés első 2 órájában kizárólag sürgősségi eseteket látunk el (fáj,
duzzad, lüktet, vérzik, stb.). Bármilyen
más problémája van (tömés, fogcsináltatás, fogfehérítés, 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!
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.

Hirdetésfelvétel
Sisáné Kispál Andrea
06-30/438-7201

sisane.andrea@gmail.com

