Az aratás a számvetés ünnepe

Iskolai aktualitások

A hagyományokhoz híven az elmúlt hétvégén,
július 4-én rendezték meg Jászapátin a Jászsági
aratónapot és főzőfesztivált.
Tudósítás a 6. oldalon

Oktatási oldalunkon az EGYMI-t, a
Terplán iskola, továbbá az egyetemet érintő
legfrissebb információkról olvashatnak.
Cikkek a 4. oldalon

Megjelenések, ajánlók

A Jász Múzeumért Alapítvány népzenei
CD-jét, valamint dr. Suba Györgyné egyházi
témájú kiadványát ajánljuk szíves figyelmükbe.
Ajánlók a 7. oldalon

Jászkürt
Új folyam 9. év 27-28. szám (XXXII./27-28.)
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Jászberény város lapja

Tiszta szívvel, tiszta elmével

Folytatódik
az átszervezés
Az eredeti tervek szerint, június 30-án az Electrolux befejezte a
szabadonálló felülfagyasztó hűtőgépek gyártását Jászberényben.
A termékcsoport gyártása külső
partner bevonásával folytatódik. A termelés leállása az Electrolux tavaly bejelentett üzleti átalakulásának és az új
vállalati stratégiának a része. A magyar
vállalat a jövőben a felsőkategóriás termékcsoport gyártására összpontosít.
Az érintett üzem 200 fővel működött, az átszervezésben érintett munkatársak tíz fő kivételével a jászberényi
hűtőszekrénygyár másik üzemében
dolgoznak majd tovább. A beépített
hűtők gyártását nem érinti az átszervezés, ezt a termékkategóriát továbbra
is Jászberényben készíti az Electrolux
– mondta Gönczy Sándor, az Electrolux Lehel Kft. ügyvezető igazgatója, az
Electrolux európai alelnöke.
A korábbi tervekkel összhangban a
vállalat szintén Jászberényben működő
porszívógyárában a termelés 2020 augusztusáig tart, az átszervezési folyamat
2021. január 31.-én zárul le.

A gyermekek
sorsa közös érdek
Június 25-én rendkívüli értekezletre invitálta a Szent István Körúti
EGYMI tanulóinak szüleit és a pedagógusokat Bárcziné Kulcsár Júlia igazgató, valamint a Jászberényi
Tankerületi Központ vezetősége. Az
esemény fő tematikája a három ideiglenes tanterem megvalósulása, továbbá a beruházással összefüggően a
2020/21-es tanév kezdése voltak.
kazsimér

Semmelweis Ignác, az anyák megmentője születésének évfordulóján, a magyar
egészségügy napján köszöntjük mindazokat, akik áldozatos munkájukkal mások
testi és lelki épségéért fáradoznak. A jeles nap alkalmából június 30-án, kedden a
Jászberényi Szent Erzsébet Kórház ebédlőjében rendezett hagyományos ünnepségen elismerések kiosztásával mondtak köszönetet a kórház dolgozóinak.
Kazsimér Nóra
Az árnyékos udvaron helyet foglaló
kollégákat dr. Sinkó-Káli Róbert, a kórház igazgatója köszöntötte, kiemelten
Pócs János országgyűlési képviselőt, Budai Lóránt polgármestert és Balogh Béla
alpolgármestert. Az ünnepi esemény

fényét a Szimfonik Harsona Együttes
emelte olasz riviérát idéző, hangulatos
műsorukkal.
Mester Ádám, az együttes vezetője
bemutatkozójukban elmondta, főként
minőségi könnyűzenei darabokból álló
repertoárral büszkélkedhetnek, melynek legismertebb dallamaiból válogat-

tak előadásukhoz.
A díjátadó ceremóniára már az intézmény ebédlőjében került sor, ahol dr.
Sinkó-Káli Róbert szólt a népes publikumhoz, elsősorban ünnepelt munka
társaihoz, akiknek köszönetet mondott
a járványhelyzetben nyújtott lelkiismeretes szakmai helytállásért.
„A fő ünnepi napunk a mai, amikor Semmelweis Ignácra emlékezünk,
aki több mint 150 évvel ezelőtt kitalált
egy olyan metodikát, amelyet mi most
a Covid-19 ellen is használtunk.
folytatás a 6. oldalon 

A tájékoztató eseményen megjelenteket az intézményvezető asszony köszöntötte, köztük kiemelten Zsemberi Zoltán
tankerületi igazgatót és Mészárosné Vas
Márta szakmai helyettest, ezt követően
ismertette a rendhagyó szülői értekezlet
apropóját, nevezetesen a 2020/21-es tanévben a tanulók elégséges ellátását.
Zsemberi Zoltán elmondta, már egy
februári értekezleten felmerült, hogy
az intézményben további tantermekre
volna szükség. „Három ideiglenes tantermet helyezünk el az iskola udvarán,
ezeknek a kialakítását próbáltuk intézni
az elmúlt időszakban az önkormányzattal, a kormányhivatal megfelelő szakhatósági osztályaival, illetve igazgató
asszonnyal közösen együttműködve.
A legutolsó változat egy könnyűszerkezetes építmény, melyre azért esett a
választás, mert ez az egyetlen olyan létesítmény, ami ennyi idő alatt, amennyi
rendelkezésünkre áll, megvalósítható, és
mindenféle előírásnak megfelel.”
folytatás a 4. oldalon 

A szeretet épít

A piac műszaki átadása

A megújuló református templom
munkálatait Mező István lelkész július 2-án, csütörtökön mutatta be
Soltész Miklósnak, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárának,
valamint Pócs Jánosnak, a Jászság
országgyűlési képviselőjének.

Július 7-én, kedden reggel megtörtént a városi piac rekonstrukciójához
kapcsolódó műszaki átadás-átvétel.
k. m.

kárpáti
Köszönjük, hogy államtitkár úr megtiszteli látogatásával a megújuló templomunkat. Istennek hálát adva köszönjük
azt a 150 millió forintot, amellyel a kormány támogatásban részesítette a közösséget, amely nyomán megújulhat Jászberény és a városhoz tartozó tíz település
egyetlen műemlék református temploma
– fejezte ki háláját Mező István lelkész.
A közösségnek az épület valódi lelki otthona. Isten igéje tanítja, hogy a szeretet
épít. Mi is szeretnénk építeni a templo-

Fotó: Berec Zsolt
munkat, a közösségünket és az országot
az Istentől kapott segítséggel és erővel!
Pócs János vette át a szót, aki szavaival bemutatta a Jászságban és elsősorban Jászberényben történő fejlesztéseket, amelyek a kormány támogatásával
valósulhatnak meg. A fizikálisan látható fejlesztések mellé azonban mindig

Alföld Autóház Kft.

Ford
márkaszerviz

szükséges a lelki megújulás is, amit ez a
jelenlegi beruházás jól szemléltet.
A templomfelújítás a jövőről, hitében megerősödött következő generációról szól. Zárszavában megköszönte
a projektben való munkát államtitkár
úrnak és lelkész úrnak.
folytatás a 3. oldalon 

Vállaljuk:

A kivitelezés 2019 júniusában kezdődött a Nagy Kft. közreműködésével.
A vállalatot Baranyi Szabolcs építésvezető képviselte az eseményen. A műszaki ellenőrzést az Utiber kft végezte,
akit László Csaba képviselt az átadáson.
A kivitelező június 26-án július 6-ára
készre jelentette az épületet, ezért 7-én
elkezdődött a műszaki átadás-átvétel.
A műszaki átadásra meghívást
kaptak a szakhatóságok, a közművek
szakemberei, a tulajdonos önkormányzat nevében a polgármester és
alpolgármesterek, a főépítész, városfejlesztési irodavezető, az üzemeltető
J.V.V. Nonprofit Zrt. képviselői és a
sajtó munkatársai.

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

Baranyi Szabolcs ismertette a megvalósult műszaki paramétereket. A beruházás héjazat és szerkezetbontással,
majd az aljzat feltörésével indult.
folytatás a 2. 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 (a továbbiakban: Korm.
rendelet) 1. mellékletében
meghatározott adattartalom
szerint,
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
vagy arra vonatkozó igazolást,
hogy a pályázó a pályázat benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte   (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 és kezelhetik,
• az aljegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai,
vezetői elképzelést maximum
5 oldal terjedelemben,
• a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vele szemben
a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény
(a továbbiakban: Kttv.) 84-87.
§-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,
• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésére vonatkozó szándéknyilatkozatot,
• közigazgatási gyakorlat igazolását.
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 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 a Jászberényi
Polgármesteri Hivatal PH/299721/2015. számú Közszolgálati
Szabályzata alapján.
A munkakör legkorábban
2020. augusztus 1-től tölthető be.
A pályázat benyújtásának
határideje: 2020. 07. 15.
A pályázat benyújtásának
módja: a pályázatot Jászberény
Város Polgármesteréhez (5100
Jászberény, Lehel vezér tér 18.)
PH/5275/2020. iktatószám és az
„Aljegyzői pályázat” borítékon
való feltüntetésével kizárólag
postai úton kell benyújtani.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja:
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 valamen�nyi pályázót írásban értesítjük a
pályázat eredményéről. Jászberény Város Polgármestere a pályázati eljárás eredménytelenné
nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázat elbírálási határideje: 2020.07.24.
A pályázatról bővebb információ kérhető Baloghné dr. Seres
Krisztina jegyzőtől személyesen,
vagy az (57) 505-761 telefonszámon.
Egyéb lényeges információ:
A pályázatok elbírálásával
kapcsolatos adatkezelésre az
alábbi linken található Adatkezelési tájékoztató az irányadó:
https//w w w.jaszbereny.hu/
adatkezelesitajekoztató
A pályázati kiírás elérhető
még a Kormányzati Személyügyi szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ www.kszk.
gov.hu weboldalon.
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Felhívás tüdőszűrő
vizsgálatra

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a
kötelező egészségbiztosítás keretében
igénybe vehető betegségek megelőzését
és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII.
18.) NM rendelet alapján Jászberényben 2020. június 30-tól 2020. augusztus 13-ig tüdőszűrés lesz.
Ezen az időszakon belül a szűrés
ideje: hétfőn és szerdán 12 - 17 óra,
kedden, csütörtökön és pénteken 8 13 óra (2020. július 1. napján a tüdőszűrés szünetel.).
A szűrés helye: Jászsági Általános
Iskola Székely Mihály Általános Iskolai
Tagintézmény Jászberény, Lehel vezér
tér 6. Bejárat: a Galamb utca felől.
Kérem, a társadalombiztosítási igazolványát (TAJ kártya), személyazonosító igazolványát és lakcímkártyáját a
szűrésre vigye magával!
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a
szűrővizsgálaton az arcmaszk használata
kötelező! A várakozás során a min. 1.5
méteres védőtávolság tartandó! A szűrésnek helyet adó helyiségben és a várakozásra kijelölt helyiségben - a személyzeten kívül -max. 2-2 fő tartózkodhat. A
belépést megelőzően kérdőíves adatsor
felvételére kerül sor. Belépéskor a kézfertőtlenítés kötelező! Naponta -várhatóan - max. 100 fő szűrését tudja az
egészségügyi személyzet a rendelkezése
álló időkereten belül elvégezni!
Felhívom szíves figyelmét, hogy a
szűrés a 40. életévüket betöltött személyeknek térítésmentes, ajánlott a
dohányzó személyek részére!
A 40 év alatti lakosoknak a vizsgálat térítésköteles, továbbá a szűréshez
szükséges a foglalkozás egészségügyi
szakorvos által kiállított beutaló is. Kiskorú személy vizsgálatára szülői beleegyező nyilatkozat alapján kerülhet sor.
A szűrés díját (1.700 Ft) postai csekken
kell befizetni. A csekk kiadására beutaló alapján kerül sor. A vizsgálatra vonatkozó részletes tájékoztatást a szűrés
helyén kapja meg.
Kérem, hogy egészsége, a tüdőbetegségek, illetve a szív- és érrendszeri
betegségek megelőzése, korai felismerése érdekében a szűrővizsgálaton szíveskedjék megjelenni.
Baloghné Dr. Seres Krisztina
jegyző

Július 7-én ingyenes tanácsadással várták a JogÁsz Nap rendezvénysorozatban
közreműködő szakértők az érdeklődőket a Lehel Film-Színház előtti téren.
A regionális és összehangolt JOGpontok projektek – melyek európai uniós
támogatással valósulnak meg – azzal a céllal jöttek létre, hogy ingyenes segítséget nyújtsanak a munkajog, cégjog, TB és adójog területein, valamint igény
szerint személyes jogi kérdésekben is.

A piac műszaki átadása

 folytatás az 1. oldalról
Az alapok feltárásakor problémába ütköztek. Sajnos a tervek prognózisa beigazolódott, az altalaj gyengének
minősült és így alapmegerősítésre volt
szükség. Az újratervezett alapozás végett két hónapra leállt az építkezés. Az
alapmegerősítés során 227 darab cölöp
került a talajba, valamint az alapok geometriája is nagyobb lett. Ezt követően
került sor a szerkezetépítésre, tetőburkolásra, az aljzat újratöltésére. Az épület

Emlékezés

Bővülhet az Eltérő

Köszönetnyilvánítás
Szívós Zsuzsanna
(1971 - 2019)
halálának első évfordulójára.
„Az ő szíve megpihent,
A miénk vérzik.
A halál fájdalmát
Csak az élők érzik.”
Szüleid, testvéred

Emlékezzünk
A JNSZ Megyei Kormányhivatal
Építésügyi Osztálya június 6-án hivatalos levélben értesítette a polgármestert, hogy az önkormányzat által
megfogalmazott feltételekkel megadta a Szent István Körúti EGYMI
részére a három tantermes iskolaépület megvalósításáról szóló építési
engedélyt.
Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat, a kormányhivatal illetékes irodái és
a szakhatóságok részéről is megvalósulhat a beruházás, amely lehetővé teszi,
hogy szeptembertől a sérült gyermekek
jobb körülmények között kezdhessék
meg tanulmányaikat.

alatt új csapadék- , szennyvíz- és ivóvíz
hálózatot alakítottak ki, tűzívízhálózat
került kiépítésre. Homlokzati üveg és
polikarbonát alap került kivitelezésre, az
álmennyezetet hőszigetelték. A temperáló fűtést hősugárzókkal oldották meg. A
tetőablakok távvezérléssel nyithatók, az
ajtókat mozgatható biztonsági rács védi.
Belül gipszkarton burkolatot, festést, kívül új homlokzati vakolatrendszert kapott az épület. Mindemellett megújult a
piactér is, több mint 1500 négyzetméter
térburkolattal, hat darab ülőpaddal.
Budai Lóránt polgármester lapunk
kérdésére elmondta, hogy a kivitelezés 60
millió forintos többletköltségének ügyében még folyamatban van a vizsgálat.
A használatba vételre legalább két
hetet kell még várni.

Gulyás
Péterné
szül.: Jónás Erzsébet
(1942 - 2017)

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

Fülöp Gáborné
szül.: Sas Éva
(1963 - 2020)
temetésén részvétükkel,
virágaikkal mély
fájdalmunkat igyekeztek
enyhíteni.
A gyászoló család

Megemlékezés
Buschman József
(1947-2019)

halálának
1. éves
évfordulójára

halálának 3. évfordulójára.
„Küzdöttél, de már nem lehet.
A csend ölel át és a szeretet.
Fájó szívünk felzokog érted,
örökké szeretünk és
nem feledünk Téged.”
Szerető férje, lánya, fiai,
veje, menyei és
unokái.

„Virágot viszünk egy néma sírra,
de ezzel őt már nem hozhatjuk vissza.
Tudjuk, hogy nem jössz, de oly jó várni,
hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni.
Míg köztünk voltál, mi nagyon szerettünk,
hiányzol nekünk, soha nem feledünk.”
Felesége, lánya, veje és
két unokája
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3. oldal

A városvezetésnek az a dolga, hogy építsen, fejlesszen!
Az elmúlt fél év meglehetősen mozgalmasan telt. A vészhelyzet feloldásával ismét újabb fordulatot vesz az
életünk. Az elmúlt hónapok tanulságairól, a régiónkat érintő múltbeli
eseményekről és a jövő terveiről kérdeztük Pócs Jánost, a Jászság országgyűlési képviselőjét.
Kárpáti Márta
A múlt héten a kormány feloldotta a vészhelyzetre vonatkozó szigorú
korlátozásokat. Magyarországon, és
különösen szűkebb régiónkban igen
alacsony volt a megbetegedések száma. Minek köszönhetőek a pozitív
mutatók?
Mindenekelőtt az emberek példás
összefogásának, mind a Jászságban,
mind az egész országban, ahogy minden kormányzati instrukciót fegyelmezetten betartottak. Nem utolsó sorban
meghatározó szerepe volt a kormány
gyors intézkedéseinek a nagyon alacsony fertőzési szám megtartásában.
Nagyon fontos volt az eljárási rend,
amiben a kormány az egészségmegőrzés érdekében magához rendelte a
hatalmat, hogy ha kell azonnal, akár
óránként tudjon szükséges döntéseket,
szigorításokat eszközölni. Az idő cáfolta az ellenzék vádjait, látható, hogy
visszakapta a parlament a hatalmat a
vészhelyzet enyhülésével.
Úgy tűnik, kaptunk egy kis szabadságot a jóslások szerint várható
második fertőzéshullám előtt. Mit
kell tennie, mire kell figyelnie a polgároknak?
Fontos megjegyezni, hogy nem
politikusok irányították a pandémiás
helyzet alakította intézkedéseket, hanem az operatív törzs tudományos
szakemberei, akik a környező országok
mutatóiból dolgoztak. Az ő ajánlásaikat továbbra is be kell tartani. Amen�nyiben a fent említett szakemberek úgy
látják, hogy a szomszédos országokban,
netán hazánkban újra erősödik a vírus,
az operatív törzs újra készültségbe áll és
újra utasításokat ad a lakosság számára.
A járvány megelőzésére szolgáló
intézkedések, a készültség óriási költséget rótt az államra, amelyhez most
a kormány az önkormányzatoktól
kér segítséget például a gépjárműadó
beszolgáltatásával. Ebből kifolyólag
személyesen ön is megszólíttatott a
közösségi médián keresztül.
Erről egyrészt azt gondolom, hogy

A szeretet épít
 folytatás az 1. oldalról
Mindenekelőtt köszönet a jászberényi és jászsági hívő embereknek az elmúlt időszakban tanúsított fegyelmezett,
nagyszerű magatartásukért! – hangsúlyozta köszöntőjében Soltész Miklós.
Külön megköszönte a média munkatársainak a felelősségteljes, tisztességes
helytállást, amivel akár több száz életet

az ellenzék nevében szólók arról a nagyon komoly tényről kívánják elterelni
a figyelmet, hogy míg Európa számos
országában több tízezres nagyságrendben haltak meg az emberek a járvány
következtében, addig Magyarországon
kordában tudtuk tartani a vírus terjedését. Tény, hogy ehhez nagyon komoly anyagi áldozatot kellett hozni a
kormánynak mind a megelőzés, mind
pedig a gazdaságvédelmi intézkedések során. Szerte a világon
munkahelyek szűntek meg és
kerültek ezáltal az emberek bizonytalan anyagi körülmények
közé. Mi azt hirdettük meg,
hogy első az emberek életének
védelme, egészsége, amelyhez
kórházakat építettünk és szereltünk fel, védekezéshez szükséges eszközöket vettünk. Ezzel
párhuzamosan elkezdtük kidolgozni a gazdaságvédelmi stratégiát, amelyben a Jászságban
is számos vállalkozó kiemelt,
vissza nem térítendő támogatást
kapott a talpon maradáshoz, az
emberek megélhetésének biztosításához. Ehhez a több ezer
milliárdhoz képest kértük, mindenki legyen valamilyen formában költségviselője. A pártok, a
bankok és az önkormányzatok
is. Ne felejtsük el, hogy amikor
az önkormányzatok az előző kormányzatban eladósodtak, nehéz helyzetbe
jutottak, a kormány mentette meg őket
a 2000 milliárd forintos adósságuktól.
Ez a kormány adott több ezer milliárd
forintos fejlesztéseket a településeknek.
Most ennek egy jelentéktelen részét
kérjük vissza. Jászberényben ez mindössze 4,8 százalékot jelent, töredékét
annak, amit a kormány a veszélyhelyzetben az itt élőkért is tett.
Ön szerint tehát ez pártpolitika
az ellenzék részéről?
Mindenképp, hiszen beszédes,
hogy csak azok a települések teszik
mindezt szóvá, érzik igazságtalannak,
amelyek ellenzékben vezetik településeiket. Ne feledjük, hogy ezzel párhuzamosan a kormány megnyit egy új
hitellehetőséget is az önkormányzatok
számára. Mindazok a települések, amelyek a vírus miatt nehéz helyzetbe kerültek és olyan célkitűzést tudnak bemutatni, ami később megtérül, kapni
fognak ebből a forrásból. A kormány
eddig is és ezután is megsegíti az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe jutott

önkormányzatokat. Csak, hogy Jászberénynél maradjunk, emlékezzünk
vissza a kórház Dalkia-perére, amikor
750 millió forintos költséget vállalt át a
magyar kormány a várostól.
Május hónapban a megyei közgyűlés és a város vezetőivel közösen járták
be a TOP-os fejlesztések helyszíneit.
Ott is felmerült támogatási igény. Azóta történt előrelépés ez ügyben?

is mentettek a járvány időszakában. A
sajtó mellett kiemelten köszönettel illette az építőipar dolgozóit, akik töretlenül
munkálkodnak az ország fejlesztésén,
szebbé tételén. Az ő munkájuk duplán
összecseng a kormány törekvéseivel,
mert egyrészt megújítják az országot,
másrészt sok-sok munkahelyet teremtenek tevékenységükkel. Az állami támogatások ezt a két csapásirányt szolgálják.
A banki hitelek moratóriumváltása, a
cégek támogatása, a munkahelyterem-

tő akciók a gazdaság újraindítására irányulnak, amiből Jászberény, az itt élők
is profitálnak. Az egyházakat illetően
az eddigiekhez hasonlóan folytatódnak
a támogatások, mert a keresztény hit
megőrzése alapja az ország megmaradásának. Másrészt bárki számára sokat
jelenthet egy-egy szép templom akár
építészeti szempontból, akár lelki megújulás céljából térnek be oda. Harmadrészt fontos mindazon emberek sorsa,
akik a támogatások nyomán munkahelyhez, megélhetéshez jutnak.
A vendégek és a házigazda Ócsai Sándor toronyépítő mester kalauzolásával az
állványzaton felmentek egészen a torony
csúcsáig. A negyven méter magasságban
ragyogó csúcsdísz közelében egészen páratlan kilátás nyílt városunkra, amelyre
szívesen rácsodálkozott az államtitkár is.
A torony rekonstrukciójának költsége
mintegy harminc millió forintot tesz ki.
A támogatás fennmaradó részéből a toronyóra javítása is megtörtént. A munkálatok a belső tér megújításával folytatódnak. Padlófűtés kialakítása, festés, a
padok cseréje a következő hetek feladatai. Az átadás szeptember végére, október
környékére várható.

Akkor arra tettünk javaslatot, hogy
amennyiben a fejlesztési költségekben
hiány merülne fel, akkor a többletköltség elszámolási igényhez támogatást
nyújtunk. Azóta eltelt már körülbelül
egy hónap, de a város részéről semmilyen kezdeményezés sem történt ez
irányban.
Említettük a kormány bértámogatási, illetve munkahelymegtartási
támogatásait. A Jászság vállalkozói
éltek ezzel a lehetőséggel?
Igen, nagyon sok jászsági és jászberényi cégvezető kihasználta ezt a lehetőséget, éltek mindkét fajta támogatással.
A járvány alatt valamilyen új fejlesztést
eszközölő vállalkozások nyolcszázmillió forint vissza nem térítendő támogatásban részesültek.
Most készül a 2021-es költségvetési tervezet, amelybe a járvány kiadásait is bele kell kalkulálni. Mennyiben
érinti ez az önkormányzatokat?
A gépjárműadó tekintetében kiadásként érinti az önkormányzatokat,
de ezen kívül a családtámogatások,
munkahelyteremtés, egészségügy, köz-

biztonság oldaláról nézve több fog jutni a településekhez a következő évben.
Az elkerülő út megépítése nem kerül veszélybe a többletkiadások miatt?
Nem, mivel az egy elfogadott költségvetés egy önálló képviselő indítvány
nyomán 2007-ben elfogadásra került.
2022 tavaszán átadásra kerül az elkerülő befejező szakasza.
Májusban ünnepeltük a redemp
tiót, amelynek apropóján az
egyik jótékonysági adományozás során képviselő úr
utalt a jászok híres összetartására. Mostanában önkormányzati szinten mintha nem
lenne érezhető ez az erény.
Képviselőként hogy látja a kialakult helyzetet?
A választások óta eltelt nyolc
hónap alatt a városvezetés egy
részétől még mindig napi szinten olvashatjuk a Facebook bejegyzéseket, amelyben az előző
vezetést és a kormányt szidják.
Amikor azt kérik, képviseljem a
várost, akkor képviselem, amikor tárgyalni hívnak megyek, de
amikor én kérek nyilatkozatot,
hozzájárulást, bármit, heteket,
hónapokat kell várnom. Sajnos
ezt a mentalitást tapasztalják a
vállalkozók, civil szervezetek, a
kormányhivatal. Az összefogásnak semmilyen látszata sincs. Az előző
vezetésre olyan valótlanságokat akarnak ráhúzni, mint üres kasszával adták
át a városvezetést, elherdálták a pénzt.
Egyrészt 350 millió forint volt a kas�szában, másrészt az előző vezetés olyan
projekteken dolgozott, mint a 32-es,
az elkerülő építése, a városközpont, a
piac, a Kultúrmalom, a sziget és környéke. A városvezetésnek az a dolga,
hogy építsen, fejlesszen, használja ki
a kormányzati lehetőségeket. Így tud
fejlődni egy település és a benne élők,
lakók, civil és sportszervezetek, a kulturális élet, amelyet támogatni kellene,
nem indokolatlanul elvonni tőlük a
segítséget.
Véleménye szerint indokolatlanok a megszorító intézkedések, az
elvonások?
Ezeket a döntéseket a városvezetés
novemberben hozta, amikor még nyoma sem volt a vírusnak. Nem foghatják a megvonásokat a gépjárműadóra,
hiszen a minden civil és sportszervezet
munkáját ellehetetlenítő költségvetés
hónapokkal ezelőtt megszületett.

A város fejlődése szempontjából
nagyon fontos a gazdasági szereplők
stabilitása, újak letelepedése. Képviselőként hogyan tud ebben a kérdésben támogatást nyújtani?
Szíjjártó Péter és Varga Mihály minisztereknél ezen a héten is kétszer voltam a megüresedett Electrolux csarnok
ügyében tárgyalni. A miniszterek szerint bármikor tudunk ide vállalkozásokat betelepíteni, amint az Electrolux
hozzájárulását megkapjuk a csarnok
működtetéséhez. A meglévő vállalkozásokat erősítjük, támogatásokat nyújtunk részükre.
Mit gondol a helikopter-leszállópálya projektről?
Nekem tiszteletben kell tartanom
a városvezetés kérését, de valamilyen
szinten két tűz között őrlődőm e kérdésben. Konkrétan a kormány és a
város érdeke nem koherens a városvezetéssel. Első lépésként úgy gondolom,
a városvezetésnek kellene konszenzusra
jutni a várossal, a jászsági vállalkozókkal arról, mennyire indokolt most Jászberényben helikopter-leszálló pályát
építeni. Mindemellett a kiszemelt terület magántulajdonban van. Egyelőre én
álmodozásnak tartom.
Úgy tudom, a leendő ipari park
területe is tulajdonjogi kérdéseket
vet fel.
Szintén a városvezetésnek elsőként
helyi rendeleteket és jogszabályokat
kell ahhoz módosítani, megállapodni
a jelenlegi tulajdonosokkal, hogy én
megtehessem a rám vonatkozó lépéseket a minisztériumban.
A múlt héten emlékeztünk a trianoni események centenáriumára.
Ön, mint a magyar delegációt vezető Apponyi Albert képviselő utóda
a Parlamentben mit gondol, milyen
üzenetet közvetít a mának, akár nekünk jászoknak Trianon?
Büszke vagyok arra, hogy Apponyihoz hasonlóan én is a jászok érdekeit
képviselhetem az ország házában. Az ő
üzenete hatalmas értékkel bír az elkövetkező generációk számára is. Talán
még érzékenyebben érinti a ma emberét, mint akkor, hiszen abban az időben
a külföldi nagyhatalmak döntöttek a
sorsunk felől. Ma azt látjuk, hogy országos és városi szinten is magyar-magyar között nem a haza érdeke az első,
hanem a pártpolitika. Trianon legfontosabb üzenete magyar a magyarral,
jászberényi a jászberényivel soha nem
fordulhatna szembe!

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.

csoport

Partner Szigeti Kft.

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

Vas, lemez, akkumulátor, papír, műanyag átvétele.

Vas, lemez, akkumulátor felvásárlása
a legmagasabb napi áron.
Nyitva tartás: H-P: 7.00 - 14.30-ig.
Telefon: +36-57/415-212, +36-20/206-8588
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A gyermekek sorsa közös érdek
 folytatás az 1. oldalról
A folytatásban Mészárosné Vas Márta szólt a hallgatósághoz, részletekre kitérő tájékoztatójában az idáig elvezető
érdekérvényesítési folyamatot tárta a jelenlévők elé. Mint mondta, a tankerület
2017 júniusában kezdte el a nagyobb
beruházást elindítani. Az akkori államtitkár megerősítette, a beruházás indokolt,
ugyanakkor egy kormányrendelet okán,
továbbá a tanterem, tornaterem és tanuszoda programba bekerülve az építkezés
legkorábban 2021-ben indulhat el.
„Úgy döntöttünk tavaly, hogy ideiglenesen három tantermet fogunk elkészíteni. Konténerben gondolkodtunk, hogy ez
a 2-3 év is ne ebben az áldatlan állapotban
teljen. A rendkívüli helyzetre való tekintettel a kormány egy címzett hitelkeretet
– 164 millió forintot - biztosított Jászberény Város Önkormányzatának, melyet a
jelenlegi városvezetés visszautalt, így nem
tudtuk a beruházást elindítani.” – hangsúlyozta a szakmai helyettes asszony.
A koronavírus is közbeszólt, az eladásra kínált kész konténerek az egészségügyben váltak szükségessé, ezért egy építésszel
egyeztetve végül a leggazdaságosabb és
legrövidebb idő alatt felhúzható, szendvicspanelből álló könnyűszerkezetes tantermek megépítése mellett döntöttek.
Alvári Csaba főépítésszel egyeztetve
a szakmai véleményezés után kiderült,
a városi képhez igazodva további plusz
költségekkel járó feltételeknek kell megfelelnie a tantermeknek. Noha a Klebelsberg Központ anyagi támogatást
nem tudott nyújtani, a Tankerületi Központ úgy határozott, megépítteti a három helyiséget az intézmény területén.
„Megterveztettük, június 8-án adta
be tervező úr a megfelelő építésügyi
hatósághoz és vártuk a választ. Azt követően jegyző asszony telefonált, hogy
megépíthetjük könnyítéssel, így elkészíttettük a harmadik tervet is. Megírtuk a kért nyilatkozatot, hogy amennyiben befejeződik az új nagy beruházás, a
három épületet eltünteti a Tankerület
saját költségen. Később megtörtént az
aláírás azokkal a feltételekkel, amiket
beadtunk.”
Mészárosné Vas Márta úgy véli, a május óta húzódó adminisztráció miatt minimálisra csökkent az esély, hogy az épület
szeptember elsejére megépül, a második
terv aláírásával az önkormányzat ezt ki-

Pajtókné Tari Ilona 30 éve, 1990
szeptemberétől dolgozik az Eszterházy
Károly Tanárképző Főiskolán, később
Eszterházy Károly Egyetemen. 1991
februárjáig óraadó tanárként, majd tanársegédként, 1997 júniusától adjunktusként, 2005 januárjától főiskolai,
2013-tól egyetemi docensként.
1992-ben doktorált az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Természettudományi Karán summa cum laude
minősítéssel, majd 2008-ban szerzett
ugyanitt PhD fokozatot. Szintén
2008-ban kapott megbízást az EKF
TTK Földrajz Tanszékének a vezetésére, amely feladat ellátása 2012 nyarán,
pályázat eredményeképpen újabb öt
évre meghosszabbításra került. 2012
őszétől 2013. június végéig intézetigazgatóként irányította a Földrajz- és

Terplános tanév –
közösen egymásért
Saját ötletekből írt színdarabok előadása, Csernobilról szóló győztes
pályamunka, 3D-s puzzle makettek
bemutatása, jótékonysági akciók –
csak néhány példa a Terplán Zénó
Ferences Középiskola elmúlt tanévének emlékezetes történéseiből.
Szőrös Zoltán

küszöbölhették volna.
A továbbiakban az időközben megérkező polgármester, Budai Lóránt reagált
az elhangzottakra és ismertette az önkormányzat álláspontját. Hangsúlyozta, volt
időszak, amikor egyetlen képviselőként
állt ki az intézményért, véleménye pedig
azóta sem változott, igyekszik továbbra is
mindent megtenni az EGYMI kollektívájáért, ugyanakkor polgármesterként a
törvények betartása is kell, hogy vezérelje.
„Egy polgármester nem dönthet csak
a szíve és a lelke szerint, meg kell kérdezni hozzáértő szakembereket, hogy mindez megvalósítható, ha pedig igen, akkor
milyen feltételekkel. Ugyanakkor abban
biztosak lehetnek, hogy mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy kön�nyítsünk a gyermekek életterén.”
A szót Alvári Csaba főépítész vette át.
Beszédében elmondta, munkája szerves része, hogy a benyújtott tervekről véleményt
formál, a tantermekről kapott dokumentum pedig nem felelt meg bizonyos szabályoknak. Az előírásoknak megfelelően
módosított tervet ugyan megkapta, ám
mint hozzátette, hivatalosan nem került
benyújtásra az önkormányzathoz.
„Kaptam egy korrigált, nyomtatott
verziót azzal a felkéréssel, hogy mondjak újból véleményt, erre én azt mondtam, hogy ez rendben van. A hivatalos
módon való beadás azonban nem történt meg, majd egy harmadik variáció
is elém került, miszerint ez lenne a kívánalom és végül ez is lett aláírva. Én
lennék a legboldogabb önök mellett,
ha tényleg megvalósulna a fejlesztés, és
nem hiszem, hogy ennek akadálya lesz.
Ha itt valóban megvan a fejlesztési, bővítési elképzelés, akkor abban partnerek
vagyunk, ezt szeretném hangsúlyozni.”

Új rektor az egyetem élén
A köztársasági elnök döntése alapján - az Eszterházy Károly Egyetem
szenátusa titkos szavazását követően - Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona
rektorhelyettes asszony pályázata
bizonyult a legeredményesebbnek,
aki 2020. június 15-től 2025. június
14-ig tartó időszakban lát el rektori
feladatokat az egyetemen.
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Környezettudományi Intézetet. 2013.
július 1-től megbízást kapott az EKF
oktatási, képzésfejlesztési és tanulmányi ügyekért felelős rektorhelyettesi
teendőinek az ellátására.
Kitüntették többek között a Magyar Felsőoktatásért Emlékplaketttel
és Eszterházy Károly Emlékéremmel.
2005–2006-ban saját fejlesztésű elektronikus eszközkészletet alkotott A
földrajztanár elektronikus eszközkészlete szerzői joggal védett mű, 2006.

- zárta gondolatmenetét a főépítész.
Bárcziné Kulcsár Júlia kiemelte,
amennyiben szeptember elsején nem áll
rendelkezésre az intézmény számára a
három tanterem, nem tudják elkezdeni
az érdemi munkát. „Tizenöt osztályunk
van, tizenkettő tanteremben. Minden
gyermekünk sérült, és egyre súlyosabb
állapotban lévő gyermekek kerülnek az
intézményünkbe. A folyosón egyszerre
van, amikor három óra is zajlik. Amikor
itt volt a Klebelsberg Központ akkori
elnöke, azt mondta az itt látottakról,
hogy sokkoló, szívbemarkoló és azonnali beavatkozást igényel. Az én kollégáim
erejüket megfeszítve dolgoznak azért,
hogy a gyerekeknek minden programot
biztosítsanak saját erejükből, de épületet
nem tudunk építeni.”
Mészárosné Vas Márta ígéretet tett,
a gyermekek érdekeit előtérbe helyezve,
a megfelelő jogszabályok betartásával a
lehető legrövidebb időn belül meg fogják
építeni a három tantermet. Kihasználva
az alkalmat gratulált Bárcziné Kulcsár
Júliának az Apáczai Csere János-díjhoz,
amelyet az EMMI minisztere adományozott számára a közelmúltban. A díj
a pedagógusmunka egyik legnívósabb
elismerése, melyet egy közelgő ünnepi
ceremónia keretén belül nyújtanak majd
át az intézményvezetőnek.
Bárcziné Kulcsár Júlia megköszönte
mindenkinek a részvételt és a közbenjárást, majd reményét fejezte ki a következő rendhagyó szülői értekezlet kapcsán,
amikor ha minden jól megy, az új intézményfejlesztési terv megismeréséről lesz
szó. „Ha bekerülünk a tanterem tornaterem uszoda programba, akkor talán
olyan reményeink is valóra válnak, amiről eddig nem is álmodhattunk.”
szeptember 1-től érhető el az Interneten magyar és angol nyelven. Ez a multimédiás taneszköz a MATISZ által
meghirdetett eFestival Hungary 2007
versenyen e-learning kategóriában
második helyezést ért el, ezáltal jogosult a „Díjnyertes digitális alkalmazás"
cím viselésére. E munkát a HunDidac
által kétévente megrendezésre kerülő
VIII. Taneszközminősítő Díjversenyen
2007-ben Aranydíjjal jutalmazták.
Dr. Pajtókné Dr. Tari Ilona a Sándor-palotában, ünnepélyes ceremónia
keretében vehette át rektori kinevezését
Áder János köztársasági elnöktől.

Bár rengeteg program és verseny
meghiúsult március közepe óta, tavaly
szeptembertől számos értékes produktummal örvendeztették meg szűkebb és
tágabb környezetüket a diákok. A Ferences Ösztöndíjprogramban mind az öt
benyújtott pályamunka sikeresnek bizonyult, olyan érdekes témákat dolgoztak
fel a tanulók, mint a csernobili atomkatasztrófa következményei és tanulságai
(Kovács Fanni), a fiatalok teendői saját
maguk és a világ védelméért (Száraz Petra), valamint a TeSZeK (Terplán Szeretet
Kör) létrehozása karitatív céllal (Székely
Enikő). Mindhármuk mentortanára
Zsidó Zoltánné volt. A drogfogyasztás
megelőzése volt a témája Molnár Boglárkának, (mentortanára Péter-Agócs
Adrienn), míg Buronyi Erika a Chaplin
Színjátszó Kör vezetőjeként az általa írt
és szerkesztett színdarabokkal, műsorokkal nyerte el az ösztöndíjat (mentortanára Szőrös Zoltán). Vállalt feladataikat
hónapokon át nagy odaadással végezték,
melyeket méltán ismert el az ösztöndíj
alapítványa.
Nem maradtak el a sport területén
aratott sikerek sem, az Országos Haditorna Verseny megyei fordulójában, valamint a Szántai Kupán is helytálltak a
diákok. Utóbbin röplabdában a fiúknál
a Terplán két csapata házi döntőt vívott.
Felkészítők: Kimák Henriett és Kardos
Ignác. A tanulmányi versenyek sorában a II. Rákóczi Ferencről és koráról
szóló vetélkedésen csapatban második
helyezést szereztek, míg Buronyi Erika
egyéniben harmadik lett. Felkészítők:
Fózerné Sándor Ildikó és Kocsisné Deli
Irén. A gazdasági jellegű, pénzügyi és
statisztikai szakmai versenyeken projektmunkájukkal kiemelkedőt nyújtottak: Gábó Írisz, Horváth Patrícia és
Turza Zoltán, szintén eredményesen
szerepelt Bólya Júlia, Buronyi Erika és
Hornyák Sára. Szaktanáraik: Ágóné Fehér Adrienn, Jeneiné Kohári Annamária,
Kereszthidi Gabriella. Több vers- és prózamondó versenyen képviselte az intézményt és Jászberényt Buronyi Erika és
András Viktor.
Városi szinten is bemutatkozott
alkotásaival két fiatal. Novemberben
Szöllősi Gergő fotóiból, decemberben,

a Játékos nap keretében Hegedűs Kristóf 3D-s puzzle makettjeiből rendeztek
kiállítást. Az adventi faluban a Jószív
faház működtetésében a Terplán Diákönkormányzata is vállalt egy napot,
a bevételt a Speciális Iskola számára
ajánlották fel. A két intézmény közötti
jó kapcsolat jegyében több adomány
gyűjtése és átadása, illetve közös programok szervezése is megvalósult a tanév
során, melyben a 10. a osztály tanulói
nagy lelkesedéssel vettek részt.
Az egyházi élet területén Szent Ferenc halálának évfordulóján, október
4-én a Barátok templomában második
alkalommal megrendezett tranzitus a ferences hagyomány felelevenítését, a fiatalokkal történő megismertetését szolgálta.
Jászberény diákpolgármesteri tisztségét a Terplán tanulója, Bozóki Imre
töltötte be, aktív szerepet vállalva az
Önkormányzat Ifjúsági Munkacsoportjával közös tevékenységben.
Bár a ballagás a járványhelyzet miatt a Terplánban is elmaradt, az érettségi, illetve az év végi bizonyítványokkal
együtt elismeréseket és jutalmakat vehettek át az arra érdemesek.
A végzősök közül az iskola alapítványának kuratóriuma a tanulmányi és
közösségi munkájában végig példamutatóan teljesítő Buronyi Erikának adományozta a Terplán-díjat.
A kitüntetett középfokú vizsgát tett
angol nyelvből, társait tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozásokkal
segítette, városi, regionális és országos
versenyeken vett részt eredményesen.
Művészeti tevékenységével öregbítette
iskolája hírnevét, a városi ünnepségek,
kulturális műsorok rendszeres fellépője
volt az elmúlt években. Az alapítvány
kuratóriumának képviseletében Szabó
Attila a névadót, Terplán Zénót ábrázoló plakettet és pénzjutalmat nyújtott
át búcsúzó diákjuknak.

Kormánytámogatás
a diákmunkáért
Idén 140 millió forinttal támogatja
a kormány Jász-Nagykun-Szolnok
megyében a nyári diákmunkát. Erről
tájékoztatott dr. Berkó Attila a Jásznagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal elnöke.
A hivatalvezető elmondta, hogy a
július 1-től induló diákmunka programban szabályozott munkakörülmények között a térségben ezer fiatalnak
biztosít a nyári szünidőre munkát a
kormány. A támogatás ebben az évben
12 millió forinttal növekedett a tavalyihoz képest.
A munkalehetőség korosztályhoz
kötött, 16 és 25 év között, nappali tagozatos diákoknak lehet jelentkezni a
lakóhelyhez legközelebb található járási

hivatalokban. A munkavégzés két pillérre épül. Egyrészt a jól bevált önkormányzati foglalkoztatásra, másrészt a
mezőgazdaság, turizmus és vendéglátás
területén lehet munkát végezni. Minden egyes esetben a megállapított bérhez az állam külön támogatást nyújt.
Dr. Berkó Attila külön köszönetet
mondott a diákoknak mindahhoz a
teljesítményhez és fegyelemhez, amit
nyújtottak a járvány sújtotta hónapokban. A szülőket arra kérte, támogassák
a fiatalok munkavállalását, hiszen ez
egy nagyon jó és biztonságos módja a
jövedelem- és tapasztalat szerzésnek.
A program július 1-től augusztus
31-ig tart, ezért, aki szeretne ebben
részt venni, minél előbb keresse fel a lakóhelyéhez legközelebbi járási hivatalt!
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Kinyitott a Termálfürdő Kampány a kerékpározásért
A Jászberényi Termálfürdő július
6-án ismét megnyitotta kapuit a
megszokott családias környezetben
2 db termálvizes medencével, finn és
infra szaunával, kamillás gőzkamrával és egy merülő medencével várjuk
kedves vendégeinket.
NEAK (a volt OEP) által támogatott kezelések: gyógymasszázs, gyógytorna, iszapkezelés, tangentor (víz alatti
vízsugármasszázs), amelyet reumatológus vagy ortopéd szakorvossal tudnak
kiíratni.
További szolgáltatásaink:
• Mofetta (széndioxidos szárazfürdő),
• szárazföldi gerinctorna,
• nyirokmasszázs,
• talpmasszázs,
• pedikűr,
• álló- és fekvő szolárium,
• férfi fodrászat.
A kezelések előzetesen egyeztetett

időpontban vehetők igénybe.
A Jászberényi Termálfürdő emeletén és földszintjén található 45-50
m2-es tornatermek különböző foglalkozások, tornák, aerobik órák stb.
megtartásához kiadók.
A Covid 19-es világjárvány miatt a
fürdő látogatási szokásai megváltoztak,
többek közt a szolgáltatások és a kezelések igénybe vétele előtt szappanos
zuhanyzás, előfürdő kötelező.
A további szabályok a pénztárnál
kifüggesztve, valamint a www.vvzrt.hu
honlapon megtalálhatóak.
Elérhetőségek: 5100 Jászberény,
Hatvani út 5. Tel: 06 57/412-108, 06
30/942-1043,
Honlap: www.vvzrt.hu/tevékenységeink/ingatlanok kezelése
A jegykiadás zárás előtt 1 órával befejeződik! Fürdési lehetőség zárás előtt
30 perccel befejeződik!
Egy hely, ahol felüdülést nyer!

A Magyar Kerékpárosklub az Aktív
Magyarországért felelős kormánybiztosi iroda és az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával
2020 tavaszán a kerékpáros közlekedés gyakorlati előnyeiről szóló kommunikációs kampányt indított “Ha
menned kell valahova, inkább bringázz!” jelmondattal.
A kampány a kerékpározás egészségügyi, környezetvédelmi előnyeire is felhívja a figyelmet. Az alábbiakban a kampányhoz kapcsolódó általános háttéranyagok és
kommunikációs elemek olvashatók.
A kampány összes képi és szöveges

anyaga szabadon letölthető és felhasználható: https://www.bringazzamnnkaba.
hu/kommunikacios-anyagok-2020.
Az Inkább bringázz! kampány kommunikációja az alábbi felületeken történik.
Honlap: www.bringazzamunkaba.hu
A honlap elérhetősége, illetve az azon
lévő tartalmak szabadon linkelhetőek,
beágyazhatóak.
Közösségi média felületek:
Facebook: https://www.facebook.com/
bringazzamunkaba/
Instagram: https://www.instagram.
com/bringazzamunkaba/
Twitter: https://twitter.com/
bringazzamunkaba

TikTok: https://www.tiktok.eom/@
bringazz a munkába
Nyereményjáték 2020. június 24.
határidővel https://www.facebook.com/
events/1009366092799801/ Értékes
bringás nyereményeket nyerhetnek a
résztvevők.
Még több hasznos tanács, gyakorlati
tipp és szabály itt: http://kerekparosklub.
hu/kisokos.

Szúnyoggyérítés

A Termálfürdő nyári nyitva tartása
Júliustól szeptember közepéig
Napok

Termálfürdő

Szauna

Hétfő

10:00-18:00

----

Kedd

8:00-21:00

14:00-20:30

Szerda

8:00-18:00

----

Csütörtök

8:00-21:00

14:00-20:30

Péntek

8:00-18:00

----

Szombat

9:00-20:00

Vasárnap

ZÁRVA

9:00-19:30
ZÁRVA

Szántai Attilának és családjának,
hogy immár 5 éve nyújtanak
önzetlen támogatást a városban élő

hátrányos helyzetű
gyermekek
nyári táborozásához!
„Helyet!”

Alapítvány

Városunkban terv szerint a jövő
héten szúnyoggyérítést végeznek a
szakemberek az időjárás függvényében július 13-14-15-én. Amennyiben
szükséges, a gyérítést egy hét múlva
megismételjük.
A kifejlett szúnyogok gyérítésére
szolgáló, engedélyezett, alacsony dózisú
Delta-Szekt készítmény meleg ködképzéses technológiával földi úton jut ki a
levegőbe. Kérjük a korábbi tájékoztatónkban foglalt, lakosságra vonatkozó
javaslatok betartását.
Kiemelten fontos, hogy a lakókörnyezetünkben kialakuló mikrotenyésző
helyeket felszámoljuk. Célszerű a vízgyűjtőként szolgáló kerti eszközöket
(virágcserepek, játékok, madáritatók)
összegyűjteni, vagy néhány naponta
kiüríteni, az esővízgyűjtő hordókat szúnyoghálóval lefedni, illetve az árkokat
rendben tartani, hogy ne tudjon benne
hosszabb ideig megállni a csapadék.

KLÍMA

Kazánfűtő, kazánkezelő, gépkezelő

Számítógépes anyajegyvizsgálat Jászberényben!

kazánfűtő/kazánkezelő
munkakörbe munkatársakat.

Feladat: - 2 MWt melegvízes fűtőkazán üzemeltetése (folyamatos)
- 850 kW melegvízes fűtőkazán üzemeltetése (időszakos)
- 2-12 t/h teljesítményű gázkazán üzemeltetése (időszakosan)
- Fűtési és HMV rendszer kazánházi üzemeltetése,
  hőközpontok kezelése

Az időben észrevett kóros elváltozások
100%-ban gyógyíthatóak, évente
mindenkinek javasolt a szűrővizsgálat!
Dr. Szabó András
Jb., Szövetkezet út 5. fszt. 1.
A rendelés szabadság miatt
szünetel 2020. 07. 13-25-ig
Szabadságközi rendkívüli
rendelés 2020. 07. 20-án hétfőn!
Telefonos bejelentkezés szükséges!
Tel.: 06-20/461-3220
www.borgyogyaszszolnok.hu

A berendezések felügyeleti rendszerben üzemelnek.
Elvárás: - Kazánfűtői, középnyomású kazánkezelői végzetség/képesítés
- Tanulásra fogékony
- önálló munkavégzés -- problémamegoldó képesség
- Jászberény, vagy közeli lakóhely
- érvényes „B” kategóriás jogosítvány
- Hegesztői,lakatos, villamos, műszerész végzetség előny
Munkarend: nappalos, ügyeleti rendszerben, illetve vezénylés szerint.
Amit kínálunk: hosszú távú munkalehetőség, stabil, munkavégzéshez
szabott jövedelem, 13. havi fizetés, egyéb juttatások.
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük, küldje el részünkre
fényképes önéletrajzát a betölteni kívánt munkakör megjelölésével, a szilvia.
simon@t-online.hu e-mail címre, vagy a 06-70-382-1385 mobilszámon.

LENYŰGÖZŐ MEGJELENÉS.
BÁMULATOS HATÉKONYSÁG.

Alföld Autóház Kft.

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.

Csillag-Cserhaj Szolgáltatóház
és Kis-Csillag Tanoda

Energetikai cég keres Jászberényi munkavégzéssel

Kuga Plug-In Hybrid
már 11 990 000 Ft-tól

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

telepítés,
karbantartás!
+36-70/608-2928

Betöltendő munkakör: Kazánfűtő, kazánkezelő

FORD KUGA

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!
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Tiszta szívvel, tiszta elmével A számvetés ünnepe

 folytatás az 1. oldalról
Ha úgy nézzük, hogy a 21. században is még ugyanez a fegyver, akkor ezért
nem ledegradálnunk kell az egészségügyet, sokkal inkább hangsúlyozni, hogy
Semmelweis Ignác a korát jóval megelőzve olyan felfedezést tett, ami azóta is emberi életek sokaságát menti meg.”
A továbbiakban Dr. Surman Katalin gyermekgyógyász kiváló méltatásában emlékezett meg az anyák megmentőjéről, a klórmész-oldatos kézmosás
úttörőjéről.
„1847 májusától vezette be a betegvizsgálatok illetve a szülést megelőző
körömkefével, szappanos dörzsölést
követően végzett klórmeszes kézmosást. Szakmai precizitása látható abban
is, hogy az első számú szülészeti klinikán 1847-ben a mortalitási rátát 1%
alá lecsökkentette. Ez is azt mutatja,
hogy a világhírű magyar orvos men�nyire szenvedélyesen végezte hivatását,
mennyire hajtotta, hogy minél több
embert megmentsen. (…)
Milyen hatása van Semmelweisnek
napjainkban? Tiszta kéz, tiszta szív, tiszta elme. Így nyúljunk az inkubátorban
lévő beteghez – hangzott el egy előadáson a Cerny Koraszülött mentőorvos
kollégától. Mit jelent ez? Semmelweisi
hozzáállást. Az adott pillanatban a megfelelő felkészültséggel és a rendelkezésünkre álló eszközökkel illetve információkkal a legjobbat nyújtani a beteg
számára, csapatban dolgozni.
Ha egy célért mindenki odateszi
magát, akkor lehetséges nagy dolgok
megvalósítása. (...) Teréz Anya szava-

ival kívánok mindenkinek sok erőt a
munkájához: Úgy érezzük, hogy amit
teszünk, csak egy csepp a tengerben.
Anélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger.”
A folytatásban a kitüntetések átadása
következett, az elismeréseket Sinkó-Káli
Róbert igazgató és Czigány Anikó ápolási igazgató nyújtotta át az idei nyolc
díjazottnak, elsőként Dr. Nagy Loránd
- mb. sebészeti mátrix vezető főorvos-

nak, aki 2004. június 1-jétől a kórház
Sebészeti Osztályának orvosa. Márton
Ágnes 1988-ban szerezte meg általános
ápolói képesítését. Szülésznői képesítését 1992-ben szerezte meg, munkája
elismeréseként főnővéri feladatok ellátásával bízta meg az ápolásvezetés. Bódiné
Ács Erzsébet 1989 óta dolgozik a kórházban, 1991 óta a Sebészeti osztály kollektívájának tagja. Deák Noémi 33 éve
a kórház alkalmazottja, 1987. szeptem-

ber elsején kezdte munkáját az intézet
Központi Laboratóriumában, melynek
mai napig a munkatársa. Gurzó Gábor
2000. május 1-je óta a kórház munkatársa. Beteghordóként kezdte pályafutását, majd a Központi Raktárba került,
ahol azóta is raktári kisegítő pozícióban
látja el a rá bízott, sokrétű feladatokat.
Hriczuné Huszár Anita közel 28 éve dolgozik a Nagykátai Szakorvosi Rendelőintézetben. Jelenleg a Belgyógyászat,
Diabetológia, Urológia, Kardiológia
szakrendeléseken dolgozik, illetve a Laboratóriumban is besegít a vérvételekben. Lőrinczné Varga Mónika hat éve
a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház
munkatársa. Takarítóként munkáját a
Traumatológiai és Sebészeti szakrendelésen kezdte, majd az SBO elindulásával
kibővült munkaterülete. Mondi Istvánné
Zsuzsa 2008. október 1-jétől dolgozik a
Jászberényi Szent Erzsébet Kórház Élelmezési Osztályán, mint konyhai kisegítő. A sorban utolsóként szólított, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara
által díjazott Herédiné Tajti Magdolna
mint általános ápoló és asszisztens kezdte pályafutását 1984. augusztus 1-én a
Sebészeti osztályon. A minőségbiztosítás
bevezetése óta az osztály minőségbiztosítási felelőse, és belső auditori feladatot
is ellát, 2015-ben a Sebészeti Osztály főnővérének nevezték ki.
A kitüntetések és a hála virágainak
átadása után a hagyományokhoz híven
állófogadással és személyes gratulációk
átadásával zárult a színvonalas rendezvény. (Bővebben a BerényCafé honlapunkon)

Mezőgazdasági gépek az utakon
Megkezdődtek a nyári betakarítási munkálatok, ami a közlekedés biztonságára is hatással van.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Balesetmegelőzési Bizottság felhívja
a mezőgazdasági munkákban résztvevők figyelmét, hogy tudatosan
tartsák be a KRESZ szabályokat!
Mielőtt a gépkocsivezető a járművel a telephelyről elindul, köteles a
kormányberendezést, fékberendezést, a
gumiabroncsok, valamint a kötelezően
előírt világító és fényjelző berendezések
működését ellenőrizni, a kontrollnak továbbá ki kell terjednie a pótkocsira, illetve a vontatmányokra is!A járművezetők
a mezőgazdasági munkagéppel kizárólag az engedélyezett utakon közlekedhetnek! A betakarítási munkálatokban
résztvevő gépjárművek vezetőinek kötelességük betartani a közlekedési szabályokat, továbbá a túlméretes járművekre

vonatkozó biztonsági rendszabályokat!
Különösen nagy hangsúlyt kell fektetni
a rakomány rögzítésére, letakarására és a
közútra történő felhajtás előtt az adapterek leszerelésére is. Kiemelten fontos
kihajtás előtt a jármű sártól való megtisztítása, azonban ha mégis szennyeződés kerül a közútra,
gondoskodni kell az
azonnali letakarításáról! A járművek
méretéből és sebességéből
adódóan
a legveszélyesebb
manőver az irányváltoztatás, ezért a
közútról történő felés lekanyarodást különös figyelemmel
kell végrehajtani!
Kérjük, hogy a
balesetek elkerülése
érdekében, a veze-

tés megkezdése előtt ne fogyasszanak
szeszes italt! Tanácsaink azonban nemcsak a mezőgazdasági munkálatok idejére, hanem a hazaútra is vonatkoznak,
akár kerékpárral, motorkerékpárral
vagy személygépkocsival is térnek vis�sza otthonaikba.

A búza aratása, értékesítése, minősítése és
a tárolás gondjai
Eljött a gabonatermelők legfontosabb ideje, az aratás, majd a búza
értékesítése vagy tárolása. Nem
mindegy a lakosságnak, hogy a kenyérgabona milyen minőségben és
áron válik lisztté majd kenyérré,
péksüteménnyé meg cukrászati termékké. Az idei terméskilátások az
aratás kezdetéig az aszályon kívül
nem okoztak különösebb problémát.
Nézzük a búza problémakörének
néhány fontos állomását a teljesség igénye nélkül. Ha a termelőknek van szállítási szerződése a tárolókkal (malom,
exportőr), szóval felvásárlókkal, ezeknek
még lehetnek speciális kívánságaik is. A
búza vonatkozásában is van egy magyar
szabvány (MSZ 6383). Van élelmezési,

takarmányozási és durumbúza. Minden
olyan búza, ami megfelelően tisztított
és szabványelőírásainak megfelel, élelmezési búza, ezen belül minőség szerint
van javító és malmi búza, a lisztet vásárlóknak pedig legfontosabb a vételár és a
sütőipari érték, amit műszerekkel határoznak meg, végül is főként ettől a mutatótól és a pékektől függ, hogy milyen
finom kenyér kerül az üzletekbe. Azt a
búzát pedig, amit takarmányozási célra
forgalmaztak, takarmánybúzának nevez
a szabvány. Ahol haszonállatokat nevelnek (tyúk, sertés, birka stb) ott tárolnak
is általában terményt. Kellemetlen raktárkártevők gyakoriak, mint például a
zsizsik vagy a gabonamoly, és okoznak
ezek jelentős károkat. Fontos, hogy a kiürült tárolók alapos takarítás után és a

meszelést követően rovarkártevők ellen
fertőtlenítve legyenek. Ezeket a teendőket valamikor a növényvédelmi hatóság
ellenőrizte, mivel a fertőtlenítésre használható rovarölő szerek jó részét kivonták a forgalomból, a veszélyesebb vegyszerek felhasználását pedig csak érvényes
szakképesítéssel rendelkező egészségügyi
gázmester végezheti. Ha az állattartó,
aki jelentős szemes terményt tárol a következő évben is, észleli, hogy az egér és
a patkány mellett milyen kárt okoz a zsizsik és a gabonamoly, ez esetben a tárolt
terményt vagy ledarálják, vagy gázosítják a tárolók. Ez nagyon fontos, mert
például az indiai rizszsizsik télen is képes
szaporodni gócokba tömörülve.
Szegedi Szilveszter
növ.véd szakmérnök

A hagyományokhoz híven idén is Jászapátin rendezték a Jászsági aratónapot
és főzőfesztivált július első szombatján,
ezúttal a járványhelyzet miatt limitált
létszámú résztvevővel. A Jászberényi
Gazdakör tagjai a birkafőző versenyen
képviselték városunkat.
kárpáti
A Gazdafarmon elhangzó polgármesteri köszöntő és elköltött reggeli után a
jászsági települések aratócsapatai elfoglalták helyüket a búzatábla mellett, hogy
számot adjanak a kézi aratásban megszerzett tudásukról. A férfiak kaszáltak, a nők
a kévegyűjtésben serénykedtek a rekkenő
hőségben. Mielőtt a nap zenitre ért, kévékben állt a gabona, amelyet Kocsis Sándor atya szentelt meg áldást kérve a földeken dolgozókra és a gabonából készült
étek fogyasztóira.
A fárasztó, ámde annál vidámabb
munkát követően a csapatok visszatértek
a Gazdafarmra, ahol már terített asztal fogadta őket. A kondérokban időközben a
versenyzők elkészítették a birkapörköltet,
melyek asztalra kerültek a szintén zsűri
által megversenyeztetett pálinkák mellé.
Délre megérkeztek a díszvendégek is, az
agrárium elöljárói, települési, megyei és
országos tisztségviselők.
Az ünnepi beszédek sorát Hubai Imre
Csaba, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei
Agrárkamara elnöke nyitotta. Személyes
tapasztalatai segítségével vázolta az agrárium fejlődését, amíg a hatvanas évek kézi
kaszájától eljutott a ma korszerű digitálisan vezérelt John Deere technológiáig.
A kamara mindent megtesz azért, hogy
a kor követelményeivel együtt tudjon haladni a térség mezőgazdasága. A minisztérium támogatásával, stratégiájának figyelembe vételével a nehézségek ellenére,
a körülményekhez képest eredményesen
tudják zárni a nyári betakarítási munkákat. Megfelelő mennyiségben tudnak
előállítani étkezési búzát, vetőmagot, takarmányt és ami a nemzetgazdaság számára kiemelten fontos, export alapot. A
megye tekintetében a termésmennyiség
valamennyivel elmarad a többéves átlagtól, de semmiképp nem jelent katasztrófát. Úgy látszik, közepes termésmen�nyiséggel tudják realizálni a gazdálkodás
eredményét.
A továbbiakban Pócs János országgyű-

lési képviselő elsősorban mint házigazda
köszöntötte az egybegyűlteket. – Nehéz
időszakon vagyunk túl és ami talán a legjobban hiányzott az elmúlt hónapokban,
az a személyes találkozások lehetősének
hiánya volt. A kapcsolattartás jegyében
jött létre a rendezvény, ami most rendhagyó módon csak maximum ötszáz
vendéget képes befogadni. – A képviselő
köszönetet mondott a gazdáknak, a szervezőknek, a résztvevőknek és a miniszternek, aki a látogatáson túl anyagilag
is támogatta a fesztivált. – Mérhetetlen
főhajtással tartozunk a gazdáknak, akik
a pandémia időszakában is helytálltak és
tették a dolgukat, mindazt, amit a jóisten
rájuk bízott, hogy a népnek a jövőben
is legyen mit enni – fogalmazott Pócs
János. Isten áldja meg a földműveseket,
Isten áldja meg a térség gazdáit!
Az aratás mindig ünnep a gazdatársadalom számára. Sok kérdőjellel megfeszített időszak végét jelzi ez a momentum,
amikor a remény után az eredménnyel
szembesülünk. Ez a számvetés ünnepe
– hangsúlyozta dr. Nagy István agrárminiszter ünnepi beszédében. Az, hogy
ma itt lehetünk és számot vethetünk az
eredményeinkről, a gazdáknak is köszönhető. Köszönetemet és legmélyebb
tiszteletemet szeretném kifejezni az önök
munkája előtt, mert bátrak voltak, tették,
ami feladatuk minden kockázat ellenére.
Nem volt még egy olyan szegmens a gazdaságban, amelyik ilyen bátran cselekedett volna napról napra. A magyar mezőgazdaság megkerülhetetlenül stratégiai
ágazattá vált, hiszen a járvány ellenére is
minden nap enni és inni kellett. Meg kell
becsülnünk és előtérbe állítanunk azt a
munkát, ami mindezt lehetővé tette és
teszi a jövőben. Az agrárminisztérium
és kormányzat azon dolgozik, hogy ezt a
megbecsülést érzékelhetővé tegyük.
A továbbiakban Kiss János, a Jászapáti
Gazdakör elnöke lépett a színpadra, aki
Sisa József tűzzománckészítő művész alkotását ajándékozta a miniszternek. Az
ebéd előtt Kocsis Sándor atya mondott
asztali áldást.
Az ebéd mellé Sülyi Károly nótaénekes szolgáltatott műsort, akit Fehér Endre és cigányzenekara kísért hangszeren.
Őket Nagypál Ágnes énekes követte a
színpadon. A főzőverseny, aratóverseny
és a pálinkamustra eredményhirdetése
zárta a fesztivált.

Szabadidő

2020. július 9.

Új könyv a szeretetszolgálatról
A Jász Helytörténeti Kör és a Jászapátiak Baráti Egyesülete kiadásában ismét
egy hiánypótló könyvvel jelentkezünk,
Dr. Suba Györgyné: Az egyházi szeretetszolgálat jászberényben című munkáját ajánljuk szíves figyelmükbe.
Ez évben emlékezünk az intézmény
alapításának 70. évfordulójára, ezzel
kapcsolatban, a könyv kiemelt helyet
szentel az otthon lakóinak, a mintegy
ezer kedvesnővérnek, a férfi szerzeteseknek, akik a rendek feloszlatása után,
az egykori ferences kolostor falai között
leltek otthonra, akik a civil életben is
igaz tanúi maradtak Jézus Krisztusnak.
Kiemelés a tartalomjegyzékből:
Az Élet az otthon falai között című
fejezet az alábbi csoportosításban tárgyalja a történéseket:
Részvétele az otthon működtetésében; Alkotói és egyéb tevékenység;
Lelki gondozás az intézményben; A
hit gyakorlásának megszentelt helyei;
Egyházi ünnepek; A rendi élethez kapcsolódó megemlékezések, ünnepek;
A kulturális rendezvények; Üdülések,
zarándokutak, kirándulások; Szűzanya
Rosa Mystica, titkosértelmű rózsa;
Végső búcsú, temetés, temető; Szociális
otthon kapcsolati.
Az Arcképcsarnok c. fejezetben: a
kedvesnővérek, a férfi szerzetesek, az
otthon lelkészei és az otthon vezetői
életútját olvashatjuk a könyvben.
A Függelékben megtalálhatjuk a

Jászberényben elhunyt itt és a vidéken
elhunyt kedvesnővérek, az alkalmazottak
névsorát, akik az elmúlt 70 éven át, valamilyen formában kötődtek az otthonhoz.
A szerző a könyv összeállításánál
a MNL Szolnokmegyei Levétárban, a
Jász Múzeumban, a jászberényi könyvtárban, a magángyűjteményekben, a
már publikált dolgozatokban fellelhető dokumentumokra, fényképekre
támaszkodott, de az adatközlők jóvoltából bőséges információkkal egészítette ki az anyagot. Különösen értékes
segítséget kapott a még működő nőiés férfi szerzetesrendektől is. A szerző
az internet nyújtotta lehetőségeket is
jól hasznosította. Mindezeket bőséges

Előfizetési felhívás
A Jászság gazdag népdalanyagából
a Jász Múzeumért Alapítvány 1998ban elsőként jelentette meg az azóta már második kiadást megért A
jászsági zölderdőbe…című népzenei
kazettát a Jártató Zenekar és jászsági
énekesek közreműködésével, amelyet
2006-ban CD formában is kiadtak.
Ezt a népzenei hangzó anyagot,
mint oktatási segédanyagot ma is nagyon sok művészeti iskolában és néptáncegyüttesben használják, s ez tette
közismerté a Jászság méltatlanul elfeledett gazdag népdal és népzenei anyagát.
A népzenei kazetta kiadása óta eltelt 22 esztendő, a CD megjelenése
óta pedig 14 év. Elérkezett az idő egy
újabb hangzó anyag megjelentetésére,
amelyhez a szakmai anyag már a rendelkezésünkre is áll, hiszen Pál Mihály
országosan ismert népzenész, zenetanár
és zenekutató az elmúlt évek alatt tovább folytatta a Jászság népdalanyagának összegyűjtését, és összeállított egy
újabb, két CD-nyi jászsági népzenei
hangzóanyagot.

A Jász Múzeumért Alapítvány ismét a nemes ügy mellé állt, és 2020
karácsonyára tervezi kiadni a Jászság
legújabb, dupla népzenei CD-jét Ha
bemegyek a Lehel szállodába – Népdalok a Jászságból címmel.
A CD kivitelezése, zenekaros megszólaltatása Pál Mihály és zenészbarátainak (8 zenész, 5 énekes) készül el.
Szerkesztő: Pál Mihály népzenész,
zenekutató. Zenei rendező: Salamon
Beáta Príma díjas népzenész. Közreműködik: a Dobroda Zenekar, Balogh
Kálmán, Hrúz Szabolcs, Havasréti Pál,
Majorosi Marianna, Kovácsné Lajos
Krisztina, Szoboszlai Balázs, Bolla János, Tamás Zsigmond.
A Jász Múzeumért Alapítvány szokásához híven a készülő dupla CD-re
most is előfizetőket vár. A CD előfizethető – 3000 forintos előfizetői áron ‒ a
Jász Múzeumban és a múzeum e-mail
címén (jaszmuzeum@gmail.com), valamint az előfizetést gyűjtőknél 2020.
augusztus 30-ig.
Hortiné dr. Bathó Edit
a Jász Múzeumért Alapítvány elnöke

Forrásjegyzékben tette közzé.
A könyv használatát Név- és Helynévmutató teszi könnyebbé. A Rezümé
angol, német, holland nyelven készült
el. A könyvet Papp Izabella lektorálta. A
szakmai lektorok Szalóki Miklós és Szatmári Antalné, akik e téma szakemberei és
egy ideig az otthon igazgatói voltak.
A könyvkiadás példás összefogás
eredményeképpen valósult meg, legfőbb támogatója a Jászok Egyesülete,
„A Jászságért” Alapítvány, valamint az
előfizetők. Nélkülük e könyv nem jelenhetett volna meg. A könyv terjedelme
420 oldal, fekete-fehér színben, B/5-ös
nagyságban, puhakötésben, és több száz
képpel illusztrálva jelenik meg.
Várjuk mindazokat, akik előfizetésükkel segíteni akarják e kiadvány
megjelentetését, örömet szerezve ezzel
önmaguknak, szeretteiknek, ismerőseiknek. Számítunk az elszármazott
honfitársaink érdeklődésére is. Az előfizetők kedvezményes áron juthatnak
hozzá a könyvhöz, akiknek neve és foglalkozása olvasható lesz a függelékben.
A könyv megjelenését 2020 októberére
tervezzük. Előfizethető a gyűjtőknél, a
plébániákon, a könyvtárban és a Jász
Múzeumban 2020. július 31-ig. A
könyv az előfizetőnek 3000 Ft-ba kerül, a megjelenés után 3300 forintos
áron lehet megvásárolni. Érdeklődni
lehet: 57 412 167-es telefonszámon,
és a subadoktor4@gmail.com e-mail
címen. Bízunk a támogatásukban!

Egyensúlyban
önmagunkkal
Június utolsó hétfőjén, a Jászkerület szervezésében Zsiga Attila volt az
Életigen-klub vendége a Főnixben. A
karantén utáni első program előadóját Suhaj Csilla mutatta be a maroknyi közönségnek.
Zsiga Attila lelki gondozó, életmód tanácsadó, vagy ahogy saját magát
aposztrofálja; hippi, az élet négy nagy
motivációját – a függetlenségi vágyat,
a közösséghez tartozást, az állandóság
keresését és a kalandvágyat – vonta párhuzamba az univerzum működésével.
Az emberi élet működése közben
páronként négy nagy ellentét feszül
egymásnak. A közösségi lét igénye az
egyéniség kihangsúlyozásának vágyával
kerül összeütközésbe. Ez az állapot hasonlít az univerzum gravitációjához és
a folyton táguló világűrhöz. A változás
keresése szintén ellentétes erőként van
jelen az állandóság biztonságával szemben. Ezek az állapotok hasonlatosak a
Nap és a Föld viszonyához. Személyiségünk akkor egészséges, ha megtaláljuk az egyensúlyt a négy nagy motiváló
erő között. A világegyetem egyensúlya
szintén csak akkor biztosítható, ha
minden elem, vonzás, taszítás, mozgás
és állandóság a helyén van. Bármelyikük túlsúlyba kerül, akár életünk
mozgatórugóit, akár a mindenséget
vizsgáljuk, a világ kibillen tökéletesen
megalkotott egyensúlyából.

www.jku.hu

7. oldal

Újjáélesztette
a klubéletet az In-Fúzió

Feléledt kényszerű tetszhalálából a
Klubkoncert sorozat, meg is kapta a
közönség július 3-án, péntek este az
In - Fúziót, hogy beinduljon újra a
könnyűzenei élet a mozi galérián.
duka
A koronavírus okozta kényszerhelyzet miatt tavasszal megakadt a Klubkoncertek sorozata, nem léphettek hallgatóságuk elé a Hangfoglaló Könnyűzenei
Támogató Program előadói. A korlátozó intézkedések enyhülése után nyílt
arra lehetőség, hogy az együttesek újra
közönség előtt zenélhessenek.
A mozi galérián már régóta helyet
talált a népszerű Klubkoncertek sorozatát egy hazai zenészekből álló banda,
az In - Fúzió fellépése indította el. A
népes törzsközönség tagjainak is jó volt
végre viszontlátnia egymást a hosszú
kényszerszünet után és közösen rákap-

csolódni a zene ütemeire.
A „koszos” rock zenei irányzat dallamaira a Nirvánától, Pearl Jam-től, ahol
a hangzásban vezető szerep jutott a gitároknak, a mély hangoknak és az akkordok használatának. A bő két óra alatt az
In – Fúzió csepegtetett a 90-es évek rockés metalzenei világ klasszikusaitól, köztük
a Guns 'n' Roses, a Megadeath szerzeményeiből, ismert előadók, kevésbé ismert
számaiból, valamint néhány saját maguk
készítette feldolgozásból. Persze a végére
melegedett be a publikum is igazán, a ráadás nótákat már többen végigugrálták,
táncolták. Sokaknak hiányzott már az
érzés, jó volt feltöltődni az In-Fúzió-val.
Szerencsére nem kell sokat várni a
folytatásra! A megszokottnál sűrűbben
követik a különböző stílusú Klubkoncert események egymást, melyek programjáról a Jászberényi Kulturális Programok és a Visit Jászberény oldalain
lehet tájékozódni.

Futás
jótékony célért
Magyar Anita neve mellé lassan a
Jászság jótékonysági nagykövete címet is odatűzhetjük. Június utolsó
hétvégéjére virtuális jótékonysági
futást szervezett, amelynek bevétele
a Kék Pillangó Jászsági Autistákért
Alapítvány részére került átutalásra.
A megmérettetésre hatvan nevezés
érkezett. Több olyan nevező is volt, aki
nem tudott a hétvégén futó- vagy gyalogtávot teljesíteni, de nevezési díját elutalta az alapítványnak. A befolyt 116
000 forint az autizmussal élő jászsági
gyermekeket segíti.

Homoki
találkozó

Elsősorban a fiataloknak szólt a zene július 4-én, szombat este a Szabadtéri Színpadon, ahol az LHL Feszt keretében Willcox, Pablo, Csaba F., Nagy krisz, Dragon
S., Norbee V, Mucza, Wedding Disco, Bela Galik keverte a jobbnál jobb zenéket.

Július 25-én szombaton
tartják a Homokról
elszármazottak találkozóját.
Jelentkezni mihamarabb az
57/412-220-as telefonszámon
lehet, mindennap, 19 óra után.

Bábosik Józsefné
szervező

Július 4-én, szombaton délután Portelken, majd este a Bajnok utcai söröző
mellett bulizhattak a rock rajongók az Etna zenekarral, akik a Kríziscsoport
Jászberény szervezésében mindkét helyszínen fantasztikus hangulatot kreáltak.
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Tisztelt Olvasóink!
A Jászkürt Újság következő lapszáma

július 23-án jelenik meg.
Friss híreinket, cikkeinket
a jku.hu weboldalon és
a Berénycafé Facebook oldalunkon
továbbra is megtalálják!

Szalmabálák tövében megpihen a nyár
Csütörtökön közepesen felhős, csapadékmentes idő várható 29 fokos nappali hőmérséklettel. Pénteken derült lesz az
ég, igazi nyári időre, sok napsütésre és kánikulára van kilátás.
Szombatra azonban hidegfront érkezik erős széllel, záporok, zivatarok kísérhetik átvonulását, a csapadékos időjárás pedig még
vasárnap is meghatározó lesz. A hét elején közepesen felhős,
szeles napok lesznek, napközben 25-26 fokot mérhetünk majd.

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
Orvosi ügyelet
július 9. csütörtök
július 15. szerda
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

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

július 10. péntek
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

július 16. csütörtök
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

július 11. szombat
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

július 17. péntek
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

július 12. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

július 18. szombat
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

július 13. hétfő
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

július 19. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

júlus 14. kedd
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

július 20. hétfő
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

Tisztelt Betegek! Tájékoztatni kívánjuk, hogy az orvosi
ügyelet jelenleg az alábbi eljárásrend szerint működik,
melyet kérjük, szíveskedjenek
betartani: légúti panaszokkal
rendelkező és/vagy lázas betegek a személyes megjelenés
helyett hívják a 06-70/3703104-es telefonszámot!
• Az ügyelet épületének ajtaja továbbra is zárva van,
ezért kérjük, csengessenek!
• A szakszemélyzet a kikérdezést követően, amennyi
ben nem észlel COVID
gyanús tüneteket, beengedi önöket a váróhelyiségbe, ahol kérjük,
szíveskedjenek az 1 méter
távolságot megtartani!
• Kérjük, érkezéskor és távozáskor használják a betegvárókban kihelyezett
kézfertőtlenítő szert.
• A váróhelyiségben a szájmaszk használata továbbra
is kötelező!

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 − kéthetente csütörtökön.
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Fogorvosok Lehel Termálfürdő Kupa
strandfoci torna

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, ezek a beavatkozások 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
Jászberény, Kossuth Lajos út 58.,
e-mail: berenyiujsag@gmail.com
Telefon: 06-57/788-554

A strand kézilabda torna után ezúttal strandfoci kupát hirdetett meg a
Lehel Termálfürdő Kft., melyre öt
férfi és három női csapat fogadta el
a meghívást.
A férfiaknál körmérkőzés keretén
belül mindenki játszott mindenkivel,
míg a nőknél is hasonló rendszerben,
két kört is lejátszva dőlt el a kupa sorsa.
A férfiaknál kiemelkedett két csapat, a Berény Barátok és a Pastriku
Pékség csapata, a helyi kispályás bajnokság menői mellett NB-s játékosok
is játszottak a csapatokban. Az egyik
fiatal csapatnak, a Lehel Termálfürdő
csapatának sikerült megszorongatnia a
Pastriku Pékség alakulatát (6:6), de végül büntetőkkel a rutinosabbak győztek. A döntőre az utolsó mérkőzésen
került sor, óriási küzdelemben a Berény Barátok lett a legjobb (3:3, büntetőkkel 3:2), így a Lehel Termálfürdő
Kupát a Berény Barátok csapata nyerte.
Második a Pastriku Pékség, harmadik
a Lehel Termálfürdő, negyedik a Maffiák, míg ötödik a kartali Magyar-ép

Holding csapata lett.
A gólkirály Muhari Zoltán (Lehel
Termálfürdő), a legjobb kapus Kovács
Martin (Berény Barátok), míg a legjobb
mezőnyjátékos Szabó Tamás (Pastriku
Pékség) lett, akik a Piac Market ajándékait vehették át különdíjasként.
A nőknél is nagy csata folyt az érmekért és a kupáért. A Bélaci csapata mind
a négy mérkőzését megnyerte, míg a
Gólgirls a Berény-Therm csapatát verte
magabiztosan, így végül a Lehel Termálfürdő Kupát a Bélaci nyerte, második a
Gólgirls, míg a bronzérmes a BerényTherm lett. Nagyon szép technikai megoldásokat láthattak a kilátogató szurkolók, családtagok, feltétlenül van jövője a
női labdarúgásnak is a Jászságban.
Gólkirály Rácz Roxána Kíra
(Bélaci), a legjobb kapus Kiczkó Diána
(Gólgirls), míg a legjobb mezőnyjátékos Fülöp Virág (Berény-Therm) lett.
Várhatóan augusztus elején ismét
lesz egy hasonló strandfoci torna a Lehel Termálfürdőben, remélhetőleg népesebb mezőnnyel.
Kiss Attila

Jász-Tool Kupa
Idén nyáron már második alkalommal
gyűltek össze a környék kézilabdázói
egy strandkézilabda tornára. Ezúttal a
névadó a Jász-Tool Team Kft. volt.
Nyolc csapat két csoportban küzdött egymással az érmekért, különdíjakért, kupákért. Az "A" csoportban a
budapesti Másnaposok és az SzBi magabiztosan verte a fiatal vámosgyörki
lányokat (HVCS) és a jászberényi hölgyeket (Ezmostígyjöttössze). Kettejük
csatájából a Másnaposok kerültek ki
győztesen. A "B" csoportban nagyobb
csata dúlt, még a 3 vereséggel negyedik
helyen végzett fiatal jászberényi lányok
(Rebarbara) is kemény próba elé állították a másik 3 csapatot, akik egymással is jó mérkőzéseket játszottak.

Innen végül a Jóbarátok és az Őzgidák
csapata jutott a legjobb négybe, éppen
hogy csak megelőzve a Kóka Beach
csapatát. Az egyik elődöntőben a Másnaposok nagy küzdelemben megverték
a fiatal tápiószelei lányokat (Őzgidák),
a másik ágról pedig az SzBi jutott a
döntőbe, miután szétlövéssel verték
a Jóbarátokat. A harmadik helyért a
Jóbarátok verte az Őzgidákat, míg a
döntőben a Másnaposok megvédték
júniusi elsőségüket, legyőzték az SzBi
csapatát, ezzel elnyerték a Jász-Tool
Kupát is.
A torna gólkirálynője Kuczi Ivett
(Jóbarátok), legjobb kapusa Molnár
Edina (SzBi), míg legjobb játékosa S.
Tóth Anna (Másnaposok) lett.
Kiss Attila

Dobogós helyezések
Az idei versenyszezon első megmérettetésén vettek rész a Jászberényi Triatlon Egyesület versenyzői, akik közül
többen dobogós helyezéseket és értékes ranglista pontokat szereztek.
demeter
Az elmúlt hétvégén, július 4 - 5.
rendezték a 34. Palóc Triatlon keretében Balassagyarmaton a Terep Triatlon
Országos Bajnokságot és másnap az
aquatlon futamokat. A közös edzéseket, a tervszerű felkészülést megakasztó, akadályozó koronavírus miatti korlátozások ellenére is sikerült jó

formába lendülni a triatlonosoknak.
Ezt mutatják a különböző versenyszámokban és korosztályos távokon elért
érmes helyezések. A Terep Triatlon Országos Bajnokság dobogójára álhatott
az újonc 1 kategória 2. helyezettjeként
Malahovszki Miksa. Bronz érmet szerzett a serdülőknél Balla Fanni, felnőtteknél Nyekeczki Dániel, a szenioroknál
Demeter Gábor. Aquatlon (úszás-futás)
versenyszámban első helyet szerzett a
junioroknál Vincze Ákos. Harmadik
helyen végzett az újonc 1 korcsoportban Malahovszki Miksa, a junioroknál
Nyíri Olivér, a felnőtteknél Nyekeczki
Dániel.

