Valami vége, valamik átfedése

A rendkívüli ülés eseményei

Rajt előtt a JFC

Az Over című tárlaton Koncz Gábor
festőművész alkotómunkájának egy
darabját láthatja a közönség.
Írás a 7. oldalon

A város képviselő testületének rendkívüli
ülésén felmerülő, Kultúrmalmot érintő
problémára Szabó Tamás reagált.
Tudósítás a 2. oldalon

Megkezdték a felkészülést az új bajnokságra
a Jászberényi FC labdarúgói, akikre egy
hónap alatt kilenc edzőmérkőzés vár.
Cikk a 8. oldalon
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Jászberény város lapja

Három hónap öt órában a testület előtt

A Jászberény Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete július 15-én, 15
órai kezdettel március óta először rendes, nyílt ülést tartott.
Kárpáti Márta

Az eredetileg 27 napirendi pont még
két sürgősségi indítvánnyal egészült ki.
A napirendek tárgyalását megelőzően a
jelenlévők egy perc főhajtással tisztelegtek a júniusban elhunyt dr. Boros Dezső
egykori alpolgármester, nagy tudású tanár
emléke előtt. A továbbiakban kevésbé
emelkedett hangulatban folytatódott az
ülés, amelynek következő mozzanataként
Budai Lóránt polgármester kifejtette, nem
kíván bővebben reagálni a Tamás Zoltán
frakcióvezető délelőtti sajtótájékoztatóján
elhangzottakra, ahol a családtagját és rokkant barátját érintő téma volt terítéken. (A
frakcióvezető délelőtt a polgármester párjának gépkocsihasználatáról tett fel kérdéseket a sajtón keresztül Budai Lóránt felé.)
A sürgősségi beadvány TOP-os pályázat fenntartható közlekedésfejlesztés
Jászberény belvárosában című projekt
megvalósítása során felmerült pótmunkák pénzügyi fedezetének biztosítására,
valamint az Előterjesztés munkásszállás
kialakítására Jászberényben című projekt
megvalósításának többletforrásának biztosítására témákban érkezett. A TOP-os
pályázat esetében a többletforrás 65 millió forintot jelent. Bobák Zsolt kérdésére
Hegyi István, a Városfejlesztési iroda vezetője kifejtette, a pótmunkák nagy részét
a Thököly úti parkoló talajszerkezetének
megerősítése, illetve a felület megváltoztatása jelenti. További munkálatokat
jelent az aknafedlapok cseréje, szegély
korrekció, terveken nem szereplő csa-

padékvízrendszer-rekonstrukció, ivóvízvezetékek cseréje. Fedett buszmegállók
nem szerepelnek a tervekben. A beruházás során felmerülő pótmunkák szakmai
felelőseit ebben az esetben is vizsgálat alá
vonják – tette hozzá dr. Gedei József alpolgármester. A testület az előterjesztést
egybehangzó igennel elfogadta.
Előterjesztést a munkásszállás kialakítása Jászberényben tárgyú projekt megvalósításához szükséges többletforrás biztosítására szintén sürgősséggel vették napirendre.
A Közbeszerzési Bizottság megelőzőleg az
előterjesztést elfogadta, ám a testületben
már nem volt ilyen nagy egyetértés az
ügyben. Dr. Gedei József hozzászólásában
kifejtette, hogy még az előző városvezetés
indította el a pályázatot, amelynek nyomán 267 millió forint hazai forráshoz
juthat az önkormányzat a Faiskola utcai

életveszélyessé nyilvánított épület felújítására. Körülbelül 40 százalékos saját forrás
szükséges a 15 lakás megvalósításhoz. A
lebontás hozzávetőleg 100-150 millió
forintba kerülne. Hozzátette, Jászberény
benyújtott egy pályázatot a megyéhez is
300 millió forint összegre, amely szintén
lakások építéséhez nyújthat támogatást. A
továbbiakban Dobrán Gyula kért szót, aki
kifejtette, hogy a csőd szélén álló városnak
nem kellene 133,5 millió forintot kiadnia
azért, hogy tíz éven át ukrán vendégmunkásoknak biztosítson otthont. Véleménye
szerint inkább a másik projektre kellene
összpontosítani, melynek elsődleges célja a
jászberényiek lakhatáshoz juttatása. Tamás
Zoltán, a Fidesz frakcióvezetője vette át a
szót, aki elmondta, hogy a párt képviselői
sem támogatják a beruházást, ellentétben
a bérlakásépítési pályázattal, amellyel ma-

radéktalanul egyetértenek. Dr. Gedei József hozzátette, a város gazdaságfejlesztési
elképzeléseinek sorába beleillik a 15 lakás
kialakítása. Birgés Tibor, a Ferro Press Kft.
vezetője megerősítette abbéli szándékát,
hogy az elkészült lakásokat működtetni
kívánja. Mindemellett kiemelte, a projekt
tartalmában egy szociális bérlakás fejlesztési program, hiszen tíz év után bérlakásokká
kívánják átminősíteni a otthonokat. Balogh Béla egészítette ki a hozzászólásokat,
aki hangsúlyozta; nincs csőd szélén a város, hiszen egyéb településekhez képest nagyon jó adóbevétellel rendelkezik. A város
működőképes, minden kötelezettségének
eleget tud tenni. A vállalkozók azonban
csupán környékbeli lakosokkal nem tudják megoldani termelés béli vállalásaikat,
tehát a munkaerőt valahol el kell helyezni.
Hét igen, 2 nem, 6 tartózkodással a testü-

let nem fogadta el az előterjesztést.
A két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztatóval folytatódott az
ülés. Nagy András képviselő élt a kérdezés jogával. Arról érdeklődött a testvérvárosokból, – elsősorban Conselvéből és
Técsőről – milyen információkkal rendelkezik a városvezetés a járvánnyal kapcsolatban, majd a hivatali átszervezések
miértjére kérdezett rá. Budai Lóránt polgármester tájékoztatta, hogy levélben érdeklődtek a testvértelepülések sorsa felől,
akik pozitívan fogadták az érdeklődést és
a választ adók azt sugalmazták, hogy nem
küzdenek megoldhatatlan problémával.
A második kérdésre válaszolva elmondta,
hogy fél év munka után úgy gondolták,
szeretnék a hivatalt munka és költséghatékonyabbá tenni. Senkit nem küldtek az
utcára és egyetlen státuszt sem szüntettek
meg, aki elment az önként tette.
Tamás Zoltán véleménynyilvánításával folytatódott a tanácskozás. A képviselő felsorolta azokat a történéseket,
amelyekben a frakció szerint vita tárgyát
kellett volna, hogy képezzék döntés
előtt. A Jászkerület ügyvezetőjének kinevezése, a J.V.V. Nonprofit Zrt. felügyelőbizottsági tagjainak cseréje, folyik
a munkásszálló közbeszerzése, zárolták
a sport- és civil szervezetek támogatását,
nem küldtek meghívót a Hősök napi
koszorúzásra, nem tárgyaltak konkrétan
a hivatal átalakításáról és a költségvetés
átstrukturálásáról – sorolta a képviselő.
Rombolás helyett építeni kellene!
– hangzott el többek között a felszólalásban. A polgármester nem kívánt a
hosszú felsorolásra válaszolni, amelyet
valótlanságnak és demagóg kijelentéseknek titulált.
folytatás a 3. oldalon 

Sikeres összefogás a munkavállalókért Életérzés van a dalaikban
Az idei nyár első szabadtéri koncertjét hallhatta a közönség, abból is
mindjárt kettőt július 11-12 hétvégéjén, a Szabadtéri Színpadon. Az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő
Bagossy Brothers Company zenekar
muzsikája mindkét alkalommal telt
ház előtt szólt.

Július 14-én, délelőtt került sor a Helyi foglalkoztatási együttműködési
paktum megvalósítása a Jászberényi
Járásban projekt zárórendezvényére
a Déryné Rendezvényház dísztermében. A paktum célja új foglalkoztatási, képzési struktúrák bevezetése volt
a helyi igények és lehetőségek összehangolásával.

Demeter Gábor

Kazsimér Nóra
A megjelenteket, köztük Vári-Nagy
Juditot, a Jászberényi Járási Hivatal vezetőjét, Borbás Zoltánt, a megyei közgyűlés
alelnökét továbbá Tóth Jánost, a Járási
Foglalkoztatási Osztály vezetőjét Hegyi
István projektmenedzser köszöntötte.
Vári-Nagy Judit hivatalvezető as�-

szony kezdte a felszólalások sorát.
Beszédében köszönetet mondott a
munkaerőpiac valamennyi szereplőjének, hogy egy közös stratégia mentén

Márkakereskedés

gondolkodtak, terveztek és a Jászság
gazdasági és foglalkoztatási helyzetének
javítása érdekében dolgoztak.
folytatás a 4. oldalon 

A koronavírus miatti helyzet korlátozásai ugyan finomodtak, de szabadtéren rendezvényeket csak maximum
ötszáz főig lehetséges tartani, így a
Bagossy Brothers Company szombati
koncertjére igen hamar elkeltek a belépők, és kitehették a megtelt táblát. Az
érdeklődők nagy száma, és persze az,

Škoda, Volkswagen,
Seat, és Volkswagen
tehergépkocsi
hivatalos márkaszerviz

hogy senki ne maradjon ki a buliból,
a csapatot egy második, vásárnap esti
fellépésre ösztönözte.
Az már nem meglepő a rajongóknak,
hogy a Bagossy Brothers Company egyik
beceneve a SOLD OUT, hiszen sorra
adták a telt házas koncerteket az elmúlt
években. Hét esztendeje vannak jelen a
könnyűzenei porondon és a nagy színpadokra vezető útra székelyföldi zenekarként
léptek rá, hogy aztán az idők folyamán egy
szeretett formációvá lépjenek elő.
Eleinte még lassan szivárgott a hallgatóság a Szabadtérire, de a nyolcra hirdetett kezdésre mindenki összegyűlt.
Intro jelezte a zenekar érkezését, a Vis�szajövök kellemes dallamai köszöntek
vissza majd szépen áthajlottak a dalba.
folytatás a 7. oldalon 

Teljeskörű biztosítási
ügyintézés,
karambolos javítások
kárrendezése
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A rendkívüli ülés eseményei
Jászberény Város képviselő testülete
július 8-án, szerdán délután rendkívüli, nyílt képviselő-testületi ülést
tartott a Városházán, ahol három napirendi javaslatot tárgyaltak meg.
kárpáti
A városatyák 13-an, majd 14 főre
kiegészülve jelentek meg a karantén
utáni első ülésen. Elsőként Budai Lóránt polgármester előterjesztésében az
önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására irányuló –
Központi Óvoda fejlesztését célzó – pályázat benyújtására, valamint a kapcsolódó saját erő biztosítására napirendi
pontot tárgyalták. Az előterjesztés a helyi önkormányzatokért felelős miniszter szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
pályázatra irányult, melynek a beadási
határideje július 10. Sikeres pályázat
révén lehetőség nyílhat a Központi
Óvoda fejlesztésére – ablakok cseréje,
terasz vízelvezetésének korszerűsítése és
burkolatok cseréje.
Az óvoda ablakai, valamint a terasz burkolata felújításra szorulnak. A
teraszburkolat rekonstrukciója előtt
azonban a vízelvezetést is meg kell oldani az adott felületen a későbbi problémák elkerülése érdekében. A terasz
meglevő fa burkolata helyett rugalmas
gumi burkolattal fednék a területet. A
beruházás teljes költsége 13 090 812
forint, amelynek ötven százaléka vis�sza nem térítendő támogatásból finanszírozható. A mintegy hat és félmillió
forintos önerőt a 2021. évi költségvetés
terhére kívánja biztosítani az önkormányzat. A képviselők egyhangú igennel elfogadták az előterjesztést.
Szintén a polgármester terjesztette elő a következő napirendi pontot,
amelyben a Jászberény Városi Önkormányzat PH/990/2016. számú Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata

módosítására előterjesztést vitatták
meg. Jászberény város polgármestere a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi törvényben meghatározott felhatalmazás alapján, a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselőtestülete feladat- és hatáskörébe tartozó
ügyben eljárva határozattal döntött a
Jászberényi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
elfogadásáról. A Jászberényi Polgármesteri Hivatal SZMSZ-e érinti a
Szabályzatban szereplő szervezeti egységeket és felelős személyeket, ezért
szükségessé vált a módosítás.
Az előterjesztés mellé Tamás Zoltán képviselő élt a véleménynyilvánítás
jogával. Emlékeztetett, hogy az átszervezések miatt jelenleg nincs aljegyző a
hivatalban. Sajnálatát fejezte ki, hogy a
több mint két évtizedes munkakapcsolata dr. Sass Krisztina aljegyzővel fenti
okokból megszakadt. A frakcióvezető
szerint méltatlan módon vált meg a városvezetés az egykori aljegyzőtől, aki 24
évig szolgálta magas szintű tudásával
Jászberényt. Budai Lóránt reagált a felvetésre, aki megerősítette, hogy a hivataltól senki nem küldtek el. Az aljegyző
asszonytól kifejezetten méltó ünnepség
keretében búcsúztak. Hangsúlyozta,
dr. Sass Krisztina magánéleti okokból
döntött úgy, hogy ezt a tevékenységet
nem kívánja tovább folytatni. A kívánságát tiszteletben tartva megköszönték
a munkáját és a polgármester az ülés
alkalmával is jó egészséget, sok boldogságot kívánt részére. A határozati javaslatot 14 igennel elfogadta a testület.
Az utolsó pontban a polgármester
szóbeli tájékoztatást adott elő az önkormányzat költségvetését érintő ügyekről.
Elmondta, hogy az elmúlt időszakban
a folyó beruházások tekintetében több
tárgyalást és egyeztetést folytattak. A
Malom projekt vizsgálata közben derült
fény arra az ügyre, amelyet elsőként a

városvezetés a testület elé kívánt vinni. A
szakemberek vizsgálata nyomán a városvezetés úgy döntött, hogy elállás útján
megszünteti a kivitelezővel a vállalkozói
szerződést és elszámolásra szólítja fel a
vállalkozót. Ezzel együtt ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés és csalás alapos
gyanúja miatt feljelentést tettek. Ennek
egyik oka, hogy a vállalkozó késedelme
olyan mértékű, hogy határidőre befejezni ezt a projektet lehetetlen. A problémát tovább fokozta, hogy a városvezetés
szerint dr. Szabó Tamás, előző polgármester olyan jogi nyilatkozatot tett az
önkormányzat nevében, melynek nyomán a vállalkozónak nem volt lehetősége késedelmi és meghiúsítási kötbért
beszámítani és érvényesíteni. Így az önkormányzat jogi és gazdasági dokumentumokkal alátámasztva arra kényszerült,
hogy a vállalkozó számláját kifizesse. Ezzel nagyságrendileg 300 millió forintos
kár érte a várost.
Az előző jegyzőhöz a választás előtt
levélben fordult a kivitelező ügyvezetője, hogy segítse a fenti nyilatkozat
aláírásának ösztönzésében. A szakirodák aláírható formába hozták a nyilatkozatot, majd dr. Szabó Tamás aláírta
azt. Ezután egy nappal kérte az Államkincstár állásfoglalását – mondta Budai Lóránt. Mindemellett 2018-ban a
cég likviditási mutatója olyan alacsony
volt, hogy már akkor látszott, nincs
esély a követelés érvényesítésére. Azt
csakis beszámítás útján lehetett volna
véghez vinni, de erről mint a fentiekből látszik, a volt polgármester lemondott. Kiderült az is, a vállalkozó által
hivatkozott talajmechanikai mérések
eredménye megvett, hamis vizsgálati
eredményt mutat. Mindezek tudatában a városvezetés megtette a megfelelő
polgári és büntetőjogi lépéseket – foglalta össze a polgármester.
A testületi ülésen Szabó Tamás nem
volt jelen, hozzászólás, vélemény a tájékoztatóhoz nem érkezett.

Pályázati felhívás ingatlan értékesítésére
lakóépület építése céljából

2020. július 23.

Válasz a vádakra
Szomorúan, de nem meglepve hallom a városháza híreit, melyek szerint
egy újabb beruházás, egy
újabb nagyszerű lehetőség
porlik szét az új városvezetés kétségbeejtő dilettantizmusa miatt.
Polgármester úr bűncselekményt vizionál, szerződéseket rombol szét és felelőtlenül töröl el egy újabb, a város javát
szolgáló fejlesztést. Teszi mindezt úgy,
hogy közben megpróbálja sárba tiporni
az én és a korábbi jegyző becsületét.
Lássuk miről is van szó: a város elhatározta, hogy egy korszerű rendezvényközpontot kíván létrehozni. Megszereztük a forrásokat, kiírtuk a közbeszerzést,
megkötöttük a szerződést és elkezdődött
a teljesítés. Most a városvezetés szétszúzza a beruházást, intézkedik a szerződés
megszüntetése iránt, mondván, hogy
nagy a késedelem. Azt hangoztatja, hogy
valamiféle ördögtől való nyilatkozatot
írtam alá, melynek következtében nem
tudja beszámítani a vállalkozóval szembeni kötbérkövetelését, merthogy arról
lemondtam. Ez azonban vagy rosszindulatú politikai koholmány, vagy - ami
ennél sokkal fájdalmasabb - a hozzá
nem értés iskolapéldája. Ha a valóságot
nézzük, akkor az történt, hogy a vállalkozó egy banki zálogszerződést kötött,
melynek értelmében az önkormány-

Tájékoztatom
a Tisztelt Ügyfeleket, hogy

2020. augusztus 3-7-ig a
Polgármesteri Hivatalban

az ügyfélfogadás
szünetel.

Megértésüket köszönjük!
Baloghné dr. Seres Krisztina
s.k. jegyző

Emlékezés

Magyar utcai telkek
1.

Hrsz.
3363/23

708

Megnevezés
kivett beépítetlen terület

Természetben elhelyezkedés
5100 Jászberény, Magyar utca 3.

Pályázati induló ár (Ft)
- Áfát tartalmazza
7 400 000

Polovics Károly
(1950 - 2019)

5100 Jászberény, Magyar utca 5.

7 000 000

3.

3363/27

615

kivett beépítetlen terület

5100 Jászberény, Magyar utca 7.

6 400 000

4.

3363/28

557

kivett beépítetlen terület

5100 Jászberény, Magyar utca 9.

5 800 000

5.

3363/31

563

kivett beépítetlen terület

5100 Jászberény, Magyar utca 11.

5 900 000

„Virágot viszünk egy néma sírra, de ezzel
már nem hozhatunk vissza. Nagyon jó férj,
édesapa és nagypapa voltál, nélküled nagyon
nehéz, minden üres és sivár.

6.

3363/32

594

kivett beépítetlen terület

5100 Jászberény, Magyar utca 13.

6 200 000

7.

3363/34

591

kivett beépítetlen terület

5100 Jászberény, Magyar utca 4.

5 600 000

8.

3363/35

563

kivett beépítetlen terület

5100 Jászberény, Magyar utca 6.

5 300 000

kivett beépítetlen terület

5100 Jászberény, Magyar utca 8.

5 300 000

561

kivett beépítetlen terület

5100 Jászberény, Magyar utca 10.

5 300 000

11.

3363/38

563

kivett beépítetlen terület

5100 Jászberény, Magyar utca 12.

5 630 000

12.

3363/39

564

kivett beépítetlen terület

5100 Jászberény, Magyar utca 14.

5 300 000

13.

3363/40

563

kivett beépítetlen terület

5100 Jászberény, Magyar utca 16.

5 300 000

14.

3363/41

563

kivett beépítetlen terület

5100 Jászberény, Magyar utca 18.

5 300 000

15.

3363/42

563

kivett beépítetlen terület

5100 Jászberény, Magyar utca 20.

5 300 000

16.

3363/43

563

kivett beépítetlen terület

5100 Jászberény, Magyar utca 22.

5 300 000

17.

3363/44

612

kivett beépítetlen terület

5100 Jászberény, Magyar utca 24.

5 800 000

Az egyes ingatlanokra vonatkozó
pályázati hirdetmények - melyek a pályázat részleteit tartalmazzák - megtekinthetőek Jászberény Város honlapján
(www.jaszbereny.hu) és a Jászberényi
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.
A természetes személyek pályázaton
való részvételét az önkormányzat pá-

lyázati adatlappal segíti. természetes
személyek kizárólag az önkormányzat
által, erre a pályázati célra kiadott Pályázati adatlapon nyújthatják be (www.
jaszbereny.hu honlapon elérhető) a pályázatot.
A pályázattal kapcsolatban bővebb
felvilágosítás kérhető, természetes sze-

mélyek esetén a pályázati adatlap beszerezhető, illetve a pályázat benyújtható a Jászberényi Polgármesteri Hivatal
Aljegyzői Osztályán (5100 Jászberény,
Lehel vezér tér 18. fsz. 2. iroda; tel.:
57/505-751). A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 10.
(hétfő) 11.30 óra

Mély fájdalommal
tudatjuk, hogy

2020. év július 15-én
82 éves korában elhunyt.

Emlékezés

kivett beépítetlen terület

560

a gyászoló család

Emlékezzünk

673

3363/37

utolsó útjára elkísérték:

Feleséged, fiad, menyed és
a négy unokád

3363/24

3363/36

(Barna Herminát)

Felejthetetlen halottunk
földi maradványait 2020. év
július hó 24-én 15 órakor
a jászberényi Új temetőben
helyezzük örök nyugalomra.
Drága emléke szívünkben
örökké élni fog!
A gyászoló család

2.

9.

Ilonka
Józsefnét

Pető Borbála

halálának 1. éves évfordulójára.

10.

Köszönjük a rokonoknak,
ismerősöknek, barátoknak, hogy
Édesanyánkat

GÖMÖRI
ÁRPÁDNÉ

Jászberény Városi Önkormányzat nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonát képező, alábbi táblázatban felsorolt jászberényi ingatlanok értékesítésére lakóépület építése céljából:

Terület
(m2)

zattal szemben a szerződése alapján őt
megillető díjkövetelését elzálogosította.
Ez egy teljesen szokványos dolog, ilyenkor a banki formanyomtatványok közül
az elzálogosított jövőbeli követeléshez a
követelés majdani kötelezettjének, esetünkben az önkormányzatnak is kell
egy tájékoztató nyomtatványt kiállítania a bank felé, melyben igazolja, hogy
a vállalkozó szerződése létezik. Arról
azonban szó sincs, hogy bármiféle követelésről, vagy lehetőségről lemondott
volna az önkormányzat. Arról szó sincs,
hogy egy ilyen formanyomtatvány megakadályozná az önkormányzatot abban,
hogy a vállalkozó követelésével szemben
a nyilatkozat tételekor már meglévő
szerződése alapján keletkező követelését
ne érvényesíthetné, vagy számolhatná
el. Ez vagy gonosz politikai motivációjú
sárdobálás, vagy a dilettantizmus csúcsa.
Természetesen minden, az üggyel
kapcsolatos vizsgálat elé állok!
Dr. Szabó Tamás

Nyugodj békében. Nagyon hiányzol nekünk
és soha nem feledünk.

ÉZSIÁS ANTAL

(1921-2010)
halálának 10. évfordulójára

Gulyás Péterné
szül. Jónás Erzsébet (1942-2017)
halálának 3. évfordulójára.

„A múltba visszanézve valami fáj, valakit keresünk, aki nincs már. Nélküled
szomorú az élet, és még most sem his�szük el, hogy többé nem látunk téged.”

„Küzdöttél , de már nem lehet.
A csend ölel át és a szeretet.
Fájó szívünk felzokog érted, örökké
szeretünk és nem feledünk Téged.”

Felesége, fia, lánya, menye, veje,
unokái és dédunokái

Szerető férje, lánya, fiai,
veje, menyei és unokái

Önkormányzat

2020. július 23.

www.jku.hu

3. oldal

Három hónap öt órában a testület előtt

 folytatás az 1. oldalról
Mindazonáltal megjegyezte, a hivatalban egyik fideszes képviselő sem
jelentkezett március és június között.
Az ellenvetések helyett az együttműködésre, megoldásokra kellene helyezni a
hangsúlyt – vélekedett a polgármester.
Balog Donát a munkával kapcsolatban
kifejtette, hogy a frakció tagjai a hivatalon kívül rengeteget dolgoztak az elmúlt hónapokban, amely tevékenység
terepen sokkal hatékonyabb, mint a zárt
falak között. Dr. Szabó Tamás hozzászólásában megköszönte Tamás Zoltán
összefoglalóját, amelyet tömörsége és
igazságtartalma miatt helyénvalónak
ítélt. Balogh Béla az átszervezésekkel
kapcsolatban elmondta, hogy bizonyos
kényszerhelyzetek, mint az Építési hatóság elköltözése, a városüzemeltetési és
fejlesztési feladatok arányának változása,
a jogi feladatok átcsoportosítása is indokolták a megtett lépéseket. Nagy András
sajnálatát fejezte ki, hogy meghiúsult a
Bercsényi iskola udvarára tervezett konténertantermek építése. Budai Lóránt
elmondta, hogy a szomszédos telken
található, vállalkozó tulajdonában lévő
ingatlanban alakítanak ki két tantermet,
amelyek jobb körülményt biztosítanak
a diákok számára. Bethlendy Béla kérésére Alvári Csaba főépítész ismertette a
tantermek paramétereit. Elmondta, az
EGYMI estében szakmai alapon utasította vissza első körben a konténertantermeket. Végül, előtérbe helyezve a
gyerekek érdekeit, az EGYMI megkapta a támogató véleményt. Az építmény
nem fogja akadályozni az iskola későbbi
fejlesztését. A Bercsényi esetében szerencsére a konténer(ek) ötletét elvethették,
mert a szomszédos épületben el tudják
helyezni a két osztálynyi gyermeket. A
tantermek udvarkapcsolattal rendelkeznek az iskolához.

Beszámolók
A szünetet követően dr. Nagy Ernő
r. alezredes képekkel illusztrált beszámolóját hallgatták meg Jászberény közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság
érdekében tett intézkedésekről, valamint
az azzal kapcsolatos feladatokról. A továbbiakban Szabó Szabolcs Gábor tűzoltó alezredes beszámolóját a Jászberényi
Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019.
évi tevékenységéről, Jászberény város
tűzvédelmi helyzetéről és a tűzvédelem
érdekében tett intézkedésekről fogadták
el. Bakondi Patrik a TRV. vezérigazgatója tájékoztatott a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2019. évben végzett
tevékenységéről. A tájékoztatót Szöllősi
Péter, a Jászberényi telephely vezetője
egészítette ki szóban. A beszámolókat és
a tájékoztatót következő lapszámunkban
külön cikkeinkben olvashatják. Az újabb
szünet elrendelése előtt az eredetileg 21.
napirendi pontot, a Jászberény Városi
Önkormányzat, mint gesztor vezetésével

Tisztelt Jászberényiek!
„A Jászkürt Újság 2020. július 9. Új folyam 9. év 27-28. számában a “A városvezetésnek az a
dolga, hogy építsen, fejlesszen!”
elnevezésű cikkünkben, a “Mit
gondol a helikopter-leszállópálya projektről?” kérdésbe rejtve,
valótlanul állítottuk, hogy a jászberényi városvezetésnek helikopter-leszálló pálya projektje van.
A valóság az, hogy a jászberényi
városvezetésnek nincs helikopterleszállópálya projektje.
Tévedésünkért olvasóink elnézését kérjük!”

induló, földgázenergia és villamosenergia
beszerzésére irányuló csoportos közbeszerzési eljáráshoz való csatlakozásra, a
tagfenntartási és gesztori nyilatkozat,
valamint a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft-vel megkötendő közbeszerzési
tanácsadói szerződés aláírására előterjesztést hozták előre a vendégeknek megadva
a korábbi távozás lehetőségét. A Sourcing
Hungary Szolgáltató Kft. megkeresése
alapján a Jászberény Városi Önkormányzat, mint gesztor vezetésével (a 2021.
október 1. napjától - 2023. október 1.
napjáig terjedő szolgáltatási időszakra)
földgáz energia beszerzése tárgyában, illetve (a 2022. január 1. napjától – 2023.
december 31. napjáig) villamos áram beszerzése tárgyában csoportos közbeszerzési eljárás indul. A csoportos közbeszerzési
eljárás eredményeként az ajánlatkérők
azonos feltételekkel, de egyedileg kötnek
szerződést a nyertes szolgáltatóval. A koordinálás és az eljárás lebonyolítása érdekében a lebonyolító Sourcing Hungary
Szolgáltató Kft.-vel minden ajánlatkérő
szervezet részéről egyedi tanácsadói szerződés megkötése szükséges.

Zárszámadás
A szünetet követően a polgármester előterjesztésében Jászberény Városi
Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról tárgyalt a testület. Tamás Zoltán
Kiss József osztályvezetőt kérte fel a zárszámadás adatainak ismertetésére. Az
önkormányzat a 2019. évi költségvetés
zárszámadása 11.517.881.912 Ft bevételi és 8.586.154.870 Ft kiadási teljesítéssel, 2.931.727.042 Ft költségvetési
maradvánnyal rendelkezik. Ebből a
2020. évi költségvetésbe 2. 227.914.000
forint került betervezésre. A különbséget, 704.969.000 forint adott előlegek
és 35.862.000 forint kapott előlegek
jogcímen kerüljön elkülönítésre, és az
általános tartalékba 7.788.901 forint
kerüljön – javasolta a szakember. A
2.227.914.000 úgy épül fel, hogy költségvetési maradvány volt 355 millió forint, fejlesztések maradványa volt 1 milliárd 562 ezer forint és a fejlesztési hitel
maradványa volt 310.577.000 forint.
Balogh Béla alpolgármester fűzött szóbeli
kiegészítést az előterjesztéshez. A tavalyi
év bevételek szempontjából kiemelkedően sikerült. Amennyiben az elmúlt kilenc
évet vizsgáljuk, a város saját adóbevétele
25 milliárd 600 milliós nagyságrendű
volt. Ebből az iparűzési adó 20 és fél milliárd nagyságrendű. Ebben az időszakban uniós fejlesztési forrás 8,6 milliárd
érkezett, valamint majdnem 300 milliós
egyéb hazai forrás. Összességében körülbelül 37 milliárd forintos bevétele volt az
önkormányzatnak. Jelenleg elég komoly
polémia folyik az adósságok ügyében.
Összességében több mint 1,7 milliárd
forintos hitelállománya van a városnak.
Általános tartalékból az elmúlt öt évben
jóval többet felhasznált a város, míg lekötött tartalékkal nem rendelkezett. Ez az
alapja a mostani nehéz helyzetnek – fejtette ki számadatokkal alátámasztva az alpolgármester. Mindehhez még hozzájön
a gépjárműadó 145 millió forintos és az
iparűzési adó 200 millió forintos összege,
amelyek az ez évi költségvetésből kikerülnek. Mértéktartónak és reálisnak kell
lenni! Aki nem így cselekszik, az a várost
gazdaságilag tönkre akarja tenni. A város
működőképes és mindent megteszünk,
hogy az is maradjon – fogalmazott Balogh Béla. Tamás Zoltán szólt újra, aki
hangsúlyozta, azt kell nézni, az előző városvezetés mit valósított meg, mit fejlesztett a civil-, sport-, kulturális élet támogatása mellett. Költői kérdésként tette fel,
honnan tette volna hozzá a város a 133
millió forintos önerőt a munkásszállóra?
Budai Lóránt reflektált, aki úgy fogalma-

zott: ”ebben a helyzetben önmérsékletet
kellene tanúsítani, örülni annak, hogy
ezekben a székekben ülhetnek és nem a
vádlottak padján, de azt gondolom, hogy
ez még változni fog, ha azon múlik.” Dr.
Gedei József vette át a szót, aki szerint az
előző városvezetés milliárdokat költött
olyan beruházásokra, amelyek nem térültek meg. Az önkormányzat által létrehozott két gazdasági társaság a csőd felé vitte
a cégeket. Utalt rá, hogy a Dalkia-ügyben
tévedés okán mentesültek a hűtlen és
hanyag kezelés felelősség alól, ezért jobban tennék, ha elfelejtenék a Dalkia-per
emlegetését - mondta az alpolgármester.
Végül az előterjesztést 7 igen és 7 tartózkodás mellett nem fogadták el.
A 2019. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló beszámolóval folytatódott az ülés. A helyi önkormányzatnak
belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek
ellenőrzéséről. A 2019. évben a belső
ellenőrzést és a belső ellenőrzési vezetői feladatokat 1 fő megbízási szerződés
keretében foglalkoztatott külső szolgáltatóval látta el a város. A beszámolót a
testület elfogadta.

Beszámoló a fejlesztésekről
A továbbiakban a 2019. évben megvalósult önkormányzati beruházásokról
Simkó Ilona, a Városgazdálkodási Osztály
vezetője és Hegyi István, Városfejlesztési
irodavezető beszámolóját fogadták el. A
beszámoló első része a megvalósult beruházásainkat, a második a folyamatban
lévő, a harmadik pedig a benyújtott, de
még el nem bírált pályázatainkat, illetve
az előkészítés alatt álló beruházásainkat,
fejlesztéseinket tartalmazza. A témával
kapcsolatban Tamás Zoltán a piac állapotára kérdezett rá, amelyről kifizetési problémák hírei kaptak szárnyra. Dr. Sonkoly
Judit válaszolt, aki összefoglalta, valószínű
egy tervezői hiba következtében mintegy
60 millió forint többletköltség merült fel.
Első körben a város peres eljáráson kívül,
igazságügyi szakértő közreműködését
kérte. A kúria szerint a tervezőnek és a kivitelezőnek egyetemleges felelőssége van
a megrendelő felé. A városnak érvényesíteni kellene a hibás teljesítésből adódó
jogos igényeit. Szeretnének egyeztetést
folytatni, amely minden félnek megfelel. Horgosi Zsolt, a J.V.V. Nonprofit
Zrt. vezérigazgatója hozzátette, megkezdődött a műszaki átadás, de még nem
zárult le. Amint lezárul, megkapható a
használatbavételi engedély, ami feltétele
a piac berendezésének. A hatóságoknak
21 nap áll rendelkezésükre a használatbavételi engedélyek kiadásához. Addig
folynak azok a szépészeti átalakítások
(kerítés, lépcső, hirdetőtábla), amelyek
nem voltak részei a beruházásnak. Tamás
Zoltán véleménynyilvánítások keretében
emlékeztetett mindazokra a megvalósult
és folyó beruházásokra, amelyek az előző
évben történtek és hasonló fejlesztéseket
kívánt a jövőre tekintettel is. Balogh Béla
hozzáfűzte, a fejlesztésekkel kapcsolatban
az akkori ellenzéknek sem voltak ellenvetéseik, nagy részüket támogatták. A következő két évben azonban nem számíthatnak eu-s támogatásokra, csupán hazai
forrásokra, ami valószínűleg kevesebb
fejlesztést jelent. Az előterjesztést egybehangzó igennel elfogadta a testület.

Beszámoló, előterjesztések
Az ülés a Szent Ferenc Egyesített
Szociális Intézmény 2019. évi szakmai
tevékenységének beszámolójával folytatódott, melyet Bozóki Jánosné intézményvezető egészített ki szóban. Kilenc ellátási
formának statisztikai mutatói kerültek
bemutatásra. A kihasználtság és a bevételek teljesültek. A beszámoló tartalmazza
a programokat is és azok finanszírozási

formáit. Bethlendy Béla külön megköszönte a járvány időszakában nyújtott
példamutató munkát.
Lakástámogatásokról döntöttek a
következő előterjesztések szerint. Az otthonteremtés önkormányzati támogatásáról szóló rendelet módosításával könnyítettek az érintettek helyzetén oly módon,
hogy a támogatotti szerződés megkötésétől számított igazolási kötelezettségének
határidejét meghosszabbították. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások
és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérletének szabályairól, a lakbérek mértékének megállapításáról szóló rendeletet is
a könnyítések irányába mozdították.
A hátrányos helyzetű diákok és hallgatók települési ösztöndíjáról szóló rendelet
megalkotását a polgármester terjesztette
elő. EFOP- 1.5.3. Humán szolgáltatások
fejlesztése térségi szemléletben pályázat
keretén belül került benyújtásra a javaslat, amely szerint elsősorban azok a fiatalok részesüljenek anyagi támogatásban,
akik tanulmányaik végeztével településükön tervezik jövőbeli munkavállalásukat,
ugyanakkor azok a fiatalok is előnyben
részesülnek, akik valamilyen közösségi
szerepvállalás keretében önkéntes tevékenységükkel hozzájárulnak a helyi
társadalom, a helyi közösség építéséhez.
Ugyancsak a fenti pályázat tartalmazza a
a hiányzó szakértelem foglalkoztatásához
kapcsolódó lakhatási támogatásra irányuló pályázat kiírására, valamint a humán
szolgáltatásban dolgozó szakemberek
számára ösztönző támogatásra irányuló pályázat kiírására előterjesztéseket is.
Mindhárom előterjesztést egybehangzó
igennel elfogadta a testület. A polgármester külön köszönetet mondott a pályázat
szakmai vezetőjének, Hamar Katának eddig eredményes munkájáért.
Előterjesztést Jászberény Városi Önkormányzat 2020. évi középtávú vagyongazdálkodási tervére Budai Lóránt
terjesztette elő. Jászberény Városi Önkormányzat 2020-2024. évekre vonatkozó Vagyongazdálkodási koncepciója
a Képviselő-testület 2020. szeptember
16-ai munkaterv szerinti ülésén kerül
megtárgyalásra. Tekintettel arra, hogy az
új koronavírus okozta Covid-19-járvány
lokális negatív gazdasági hatásai enyhítése érdekében – a korlátozott fiskális
lehetőségek mellett – a helyi vagyongazdálkodás gazdaságélénkítő szerepbe történő bevonási lehetőségeinek vizsgálatát
kívánja meg. A 2019. évi vagyongazdálkodási tervben foglaltak megvalósulását
és a 2020. évi vagyongazdálkodási terv
elképzeléseit az előterjesztés írásos anyaga
részletesen tartalmazza. Az előterjesztést
egybehangzó igennel elfogadta a testület.
A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zártkörűen
Működő Részvénytársaság Könyvvizsgálójának megválasztására, Alapító
Okiratának módosítására előterjesztést
Horgosi Zsolt adta elő. A Jászberényi
V.V. Nonprofit Zrt. vezérigazgatója a
könyvvizsgálói feladatok ellátásával a
2020-2023. üzleti évek vonatkozásában
a DOBÁK Könyvelő, Könyvvizsgáló
és Adótanácsadó Kft-t javasolja 4 évre
megválasztani. Tamás Zoltán megkérdezte a felügyelő bizottság megválasztása miért nem került testület elé. Budai
Lóránt válaszában elmondta, törvényben meghatározottak szerint polgármesteri jogkörében kellett dönteni az adott
helyzetben a tagokról. Dr. Gedei József
hozzátette, a megválasztott felügyelőbizottsági tagok alkalmasak a feladatra.
A továbbiakban a helyi, menetrend
szerinti, autóbusszal történő személyszállítási tevékenység tárgyú közszolgáltatás felülvizsgálatára témában döntöttek. Az önkormányzat a Volánbusz
Közlekedési Zártkörűen Működő Rész-

vénytárság jogelődjével, a Jászkun Volán
Közlekedési Zrt.-vel 2010. január 01.
és 2019. december 31. közötti időszakra közszolgáltatási szerződést kötött. A
szerződés meghosszabbításra került azzal a feltétellel, hogy 2020. évben elkezdi helyi, menetrend szerinti, autóbusszal
történő személyszállítási tevékenység ellátása tárgyú közszolgáltatás teljes körű
felülvizsgálatát, melyről szakmai anyagot készít, és az alapján kerülhet sor a
közbeszerzési eljárás lefolytatására.
A következőkben ingatlanok értékesítésre jelöléséről és vételáruk megállapításáról döntöttek.

Támogatások
A Csángó Fesztivál alapítványról
szólt a polgármester újabb előterjesztése.
A Csángó Ház javára az általános tartalék
terhére 200.000.- Ft egyszeri támogatást
szavaztak meg a városatyák. Ugyancsak
támogatásról döntöttek a következő
előterjesztésben, amikor az SZFESZI
dolgozóinak a járványban nyújtott tevékenységét jutalmazták a veszélyhelyzetben tanúsított helytállásuk elismeréseként 5.000.000.- Ft egyszeri juttatással.
Az intézményvezető köszönetet mondott
az anyagi és mindennemű támogatásért,
melyet az önkormányzattól kaptak.
„Iskolai nyári táborok pályázati kerete” előirányzatból alapítványok
támogatására előterjesztést Bethlendy
Béla HEB elnök nyújtotta be. Pályázati
kiírására 5 szervezet nyújtott be pályázatot, melyből 3 szervezet alapítvány. A
keret terhére jelenleg 1.450.000.-Ft áll
rendelkezésre. A HEB javaslata alapján
az Egyházi Iskoláért Alapítvány, Iskolánkért, Jövőnkért Alapítvány és a Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítvány
részesül táborozási támogatásban.

Előterjesztések
A polgármester előterjesztést nyújtott
be az önkormányzat tulajdonában álló
gépjármű értékesítésre kijelölésére és vételárának megállapítására. A mezőőröket
szolgáló Lada gépkocsi motorhiba miatt
nem üzemel. Az önkormányzat értékesíteni kívánja a járművet.
Alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi
ügyeleti ellátásra előterjesztés következett
a sorban. Az önkormányzat az Országos
Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft-vel ügyeleti
feladat ellátására megkötött vállalkozási
szerződést módosítja, 2020. augusztus
1. napjától kezdődően – a jászberényi
lakosok ügyeleti ellátásának biztosítása, a
feladat ellátásához szükséges személyi és
tárgyi feltételrendszer rendelkezésre állása
érdekében – vállalja, hogy lakosonként
60 forint kiegészítő támogatási díjat fizet.
Utolsóként a a 2020/2021 telén szociális tűzifaként kiosztandó tűzifa beszerzésére vonatkozó árajánlatok elbírálására
és fedezet biztosítására előterjesztés került
napirendre. A 65 m3 erdei tűzifát a tendert nyerő Szöllősi Zoltán egyéni vállalkozótól szerzi be az önkormányzat.

Napirenden kívül
A kérdések, felvilágosítások kérésére
fél órát adott a polgármester, tehát este
nyolc óráig volt lehetőségük megvitatni még elmaradt kérdéseket a képviselőknek. Leginkább a körzetüket érintő
gondokról kérdeztek, tájékoztattak a
képviselők; úgy mint szórakozóhelyek
nyitvatartási rendje, köztéri növények,
árok karbantartás, csapadékvíz-elvezetési
gondok. Utolsó momentumként az ülést
mintegy keretbe foglalva ismét előkerült
Tamás Zoltán ominózus sajtótájékoztatója, mely újabb polémiát indukált a
polármester és a frakcióvezető között. A
megoldást valószínűleg ebben az esetben
jogi úton találják majd meg.

4. oldal
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Sikeres összefogás a munkavállalókért
 folytatás az 1. oldalról
A folytatásban Hegyi István, az
önkormányzat szempontjából osztott
meg alapadatokat – indikátorvállalás,
feladatmegoszlás, eredmények – a projektről, melyben három konzorciumi
partner vett részt: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, a „Helyet” Alapítvány továbbá a Jászberény
Városi Önkormányzat.
Utóbbi a sikeres kooperációhoz elengedhetetlen szakmai feltételeket biztosította.
A foglalkoztatási paktum keretében
kitűzött cél a munkaerőpiaci programokban részt vevők száma esetében 282 fő
volt, ebből az álláshoz jutók száma 170,
a támogatás után hat hónappal is munkaviszonyban állók száma pedig 83, mely
esetszámokat a megvalósulás során minden szolgáltatás esetében elérték, meghaladták. Tapasztalatuk szerint elmondható, hogy a projekt sikeresen megvalósult,
noha a pandémiás helyzet némileg módosította a kitűzött határidőket.
A paktumiroda, valamint a konzorciumi partnerek feladatairól Gáspár Csaba
irodavezető tájékoztatott, aki a közreműködők hatékony együttműködéséről számolt be a hallgatóságnak.
„A paktum sajátosságai, hogy
minden esetben civil partner – „Helyet” Alapítvány – is bevonásra kerül a
munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtására.
Emellett a Járási Foglalkoztatási Osztály
összekapcsolta a munkavállalókat és a
munkáltatókat, ehhez nagyban hozzájárultak a partnerségi rendezvények, kapcsolódó programok is.”
A folytatásban Kárpáti Dóra a
munkaerőpiaci szolgáltatások tapasztalatait ismertette a „Helyet” Alapítvány
szakmai megvalósítójaként. Az alapítvány által vállalt esetszámok végül pozitív értelemben elmaradtak a megvalósultaktól.
Munkaerőpiaci információt 282
helyett 333-an személynek nyújtottak,
pályatanácsadásban 48 helyett 69-en részesültek, a programból való lemorzso-

lódást 40 helyett 99 személynél előzték
meg, a munkahelyi környezetbe történő
beilleszkedés 170 helyett 258 személynél
volt sikeres, még a tervezett munkahelymegtartás és utókövetés 83 helyett 222
személynél valósult meg.
Kárpáti Dóra hozzátette, a pályázat nagyon jó lehetőséget biztosított a
munkanélküliek számára. Támogatás
keretében képzésen tudtak részt venni,
valamint vállalkozóvá válhattak vagy elhelyezkedtek a nyílt munkaerőpiacon.
„Az alapítvány a szolgáltatásokon keresztül arra törekedett, hogy megfelelő információval, szükség esetén mentorálással
próbálja segíteni a résztvevőket.”
Végezetül Tóth János, a Járási Foglalkoztatási Osztály vezetője a projekt elért
eredményeit a Jászság munkaerőpiaci

2020 évben idáig 892 munkaerőigény
bejelentés érkezett 2613 főre, ebből 2376
személyt közvetítettek ki és végül 1063an töltöttek be nyitott pozíciót.
Az osztályvezető szót ejtett a csoportos létszámleépítésekről is, melyek
ugyan elkerülték a térséget 2020. első
félévében, tavaly azonban az Electrolux
ügye kapcsán jelentősen érintették a
munkavállalókat. Összesen hat ütemben 416 fő leépítését jelentették be, ebből 44 fő van jelenleg a foglalkoztatási
osztály nyilvántartásában.
Végezetül rátért a foglalkoztatási
paktum megvalósítására. Az indikátorszámok tekintetében kiemelte, az álláshoz jutók számát 170 főben jelölték
meg, mely vállalás 100%-ban teljesült.
A paktum keretében álláshoz jutók közül

2020. július 23.

A vendégmunkások elszállásolása
nem érdeke Berénynek

Dobrán Gyula, a Mi Hazánk Mozgalom önkormányzati képviselője
július 17-én, péntek délelőtt a tervezett munkásszálló témájában tartott
sajtótájékoztatót a Faiskola utcában.
k. m.

helyzetének tükrében tárta a résztvevők
elé. A Jászberényi és Jászapáti Járás tizennyolc településén a regisztrált álláskeresők száma május hónapban 3347 fő volt,
közülük 894-en jászberényi, 520-an jászapáti lakosok. A nemi arányok eltolódtak
a korábbi értékekhez képest, jelenleg az
álláskeresők 54%-a, 1798 személy nő,
vagyis elmondhatjuk, hogy jelenleg nagyobb az igény a férfiak munkájára.
A nyilvántartottak 4%-a felsőfokú
végzettséggel rendelkezik, 49% a középfokú képesítésűek aránya, 40%-uk általános iskolai végzettségű, míg 7 százalékuk
nem végezte el a nyolcadik osztályt sem.

a támogatás után hat hónappal állással
rendelkezők száma 83 volt a tervezettek
szerint, végül 145 személy esetében volt
ez sikeres, ami 174,7%-os teljesítést jelent. A paktum keretében munkaerőpiaci
programban részt vevők száma 282 helyett 312 fő volt, ami szintén jelentős,
110,6%-os eredmény.
Tóth János összefoglalta, igazán büszkék lehetnek az elért eredményre, a program sikeresen megvalósult és minden
tekintetben elérte a célját. Köszönetét fejezte ki a megvalósítóknak és a program
minden résztvevőjének. A rendezvény
szakmai konzultációval zárult.

Cement Diszkont

Nagy árukészlettel, folyamatos akciókkal
várja kedves vásárlóit a Lendvai Kft.
● Wienerberger 30 NF tégla akció!
● Térkövek, tetőcserepek széles választékban.
● OSB lapok 6-21 mm-ig. ● Zsákos anyagok.
● Többféle gipszkarton. ● Nemesvakolat- és
festékkeverés helyben választható színminta alapján.

Termelői méz
● propolisz
● virágpor
● méhpempő

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

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

Dobrán Gyula kifejtette, tartja az
előző önkormányzati ülésen elmondott
véleményét, mely szerint – a Fidesz frakcióhoz hasonlóan – nem támogatja a
munkásszálló projektet, amelyhez közel
kétszáz millió forint önrész szükséges.
Véleménye szerint mintegy száz,
elsősorban ukrán vendégmunkás elszállásolása nem érdeke Jászberénynek.
Hangsúlyozta, az önkormányzat most

200 millió forinttal támogatja a beruházást, amit tíz évig munkásszállóként kell
üzemeltetni. Amennyiben a lakásokat
kiadják, körülbelül másfél millió forint
érkezik havonta az önkormányzat kas�szájába, ami évi 18 millió forintot jelent.
Ebből is látszik, hogy tíz év alatt
nem fog megtérülni a befektetés, mindemellett valószínű, akkor majd sokat rá
is kell költeni a felújítására – részletezte a
képviselő. A jászberényiek, jászságiak érdeke a bérnövekedés, de a vendégmunkások alacsonyan tartják a fizetéseket.
Hozzátette, a polgármester megválasztása előtt folyamatosan a munkásszálló ellen volt. Mindezt kinyomtatott Facebook
posztokkal, videóbejátszással prezentálta a
sajtótájékoztató alkalmával.

Kazánfűtő, kazánkezelő, gépkezelő
Betöltendő munkakör: Kazánfűtő, kazánkezelő

Energetikai cég keres Jászberényi munkavégzéssel

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
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.

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

A hét minden napján lakásunkon
is várjuk vásárlóinkat!

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.

ONLINE AUKCIÓ
2020. JÚLIUS 24-TŐL

ELECTROLUX jászberényi üzemcsarnok kiürítés
gépek - gyártóeszközök - szerszámok - használt irodabútorok logisztikai eszközök (pl. raklapok, állványok)

A Surplex használt gépekre szakosodott online aukciósházként
az elmúlt 20 évben meghatározó szerepet töltött be az iparágban.
Használja ki a szakképzett szakembereink és az elkötelezett
ügyfélszolgálat által végzett tisztességes, piac-konzisztens értékeléseket.
Részletes, képes leírások az aukción meghirdetett eszközökről:
www.surplex.com

A licitálás közvetlenül a www.surplex.com
oldalon, 2020. július 24-től indul!

További információ:
Damian Matczak
Mob.: +49 162 233 5807
damian.matczak@surplex.com

Jánosi Szabolcs
Mob.: +36 30 709 3516
szabolcs.janosl@surplex

Mozaik

2020. július 23.
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Pályázati kiírás önkormányzat tulajdonában Vírusok a
kertészetben
lévő garázs bérbeadására
A pályázatra kiírt helyiség adatai:
• helyrajzi száma 3907/3/A-1
• címe: Jászberény, Szövetkezet u. 5.
• alapterülete: 19 m2
• műszaki állapota: jó
• felszereltsége: villanyóra
A pályázatra kiírt helyiség adatai:
• helyrajzi száma 3907/3/A-3
• címe: Jászberény, Szövetkezet u. 5.
• alapterülete: 20 m2
• műszaki állapota: jó
• felszereltsége villanyóra
A pályázatra kiírt helyiség adatai:
• helyrajzi száma 3907/3/A-4
• címe: Jászberény, Szövetkezet u. 5.
• alapterülete: 20 m2
• műszaki állapota: jó
• felszereltsége: villanyóra
Pályázati minimális induló
bérleti díj: 12 000 Ft + ÁFA/hó
Pályázati biztosíték
(3 havi bérleti díj): bruttó 45 720 Ft
A bérleti szerződés
időtartama: 5 év
A pályázatra kiírt helyiség adatai:
• helyrajzi száma 3948/24/A-53
• címe: Jászberény, Szövetkezet u. 18.
• alapterülete: 39 m2
• műszaki állapota: jó
• felszereltsége: villanyóra
Pályázati minimális induló
bérleti díj: 24 000 Ft + ÁFA/hó
Pályázati biztosíték
(3 havi bérleti díj): bruttó 91 440 Ft
A bérleti szerződés
időtartama: 5 év

Helyiség megtekinthető: a Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt-vel történő
előzetes egyeztetés alapján (Virág
Ildikó.: 57/503-280/3 mellék)
A pályázat kiírására az önkormányzat
tulajdonában lévő lakások és nem lakás
céljára szolgáló helyiségek bérletének
szabályairól, a lakbérek mértékének
megállapításáról szóló 22/2011.(VI.9.)
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján kerül sor. A pályázat nyertese a legmagasabb ajánlatot
tevő pályázó.
A pályázatokat a Jászberényi V.V.
Nonprofit Zrt. – 5100 Jászberény
Margit sziget 1. – részére postai úton,
vagy személyesen – a Titkárságra leadott zárt borítékban – 2 nyomtatott
példányban és egy példányt CD-n kell
eljuttatni, a borítékon fel kell tüntetni, hogy a pályázat a (pl.:3907/3/A-4
hrsz.) számú garázs bérléséről szól.
A pályázatnak meg kell felelnie a
Rendeletben foglalt előírásoknak. A
pályázatnak tartalmaznia kell:
• Jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet pályázó
esetén a pályázó nevét, székhelyét,
adószámát, nyilvántartásba vételével
összefüggő numerikus azonosítóját
(cégjegyzékszámát, bírósági nyilvántartási számát, stb.), a képviselő nevét és személyi adatait (születési név,
anyja neve, születési helye, ideje, lakcíme). A pályázathoz csatolni kell 30
napnál nem régebbi cégkivonatot, és

nyilatkozatot arról, hogy a pályázónak nincs köztartozása és helyi adótartozása.
• Természetes személy esetén a pályázó
személyi adatait (születési név, anyja
neve, születési hely és idő, állandó
lakcím, személyi szám)
• Aláírva csatolni kell egy nyilatkozatot, amelyben hozzájárul a pályázó a
személyes adatainak kezeléséhez.
• A pályázatnak tartalmaznia kell az
ajánlati árat, valamint nyilatkozatot
a pályázatban szereplő adatok valódiságáról.
A pályázati ajánlat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó a biztosíték 20%-át,
a Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. részére, a Budapest Bank Zrt.-nél vezetett
10104569-47783000-01005007 számú
számlára fizesse be, és ennek pályázati
díjként történő megfizetését bizonyító
dokumentum bemutatásával igazolja.
Azoknak a pályázóknak, akik a bérleti
szerződés megkötésére jogosultságot nem
szereztek, a pályázati díjat a Jászberényi V.
V. Nonprofit Zrt. a pályázati eljárás lezárását követő 15 napon belül visszatéríti.
A pályázat nyertese által befizetett pályázati díj a Rendelet 32. §. (2) bekezdése
alapján a pályázati kiírásban feltüntetett
3 havi biztosítékba kerül beszámításra,
a különbözetet a Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. számlájára a bérleti szerződés
aláírása előtt kell megfizetni.
A beérkezett pályázati ajánlatokat a
Rendelet 33. § alapján a Városüzemel-

tetési és Tulajdonosi Bizottság (a továbbiakban: VÜTB) bírálja el a Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. által készített
előterjesztés alapján.
A pályázati kiírás időpontja:
2020. július 23.
A pályázat benyújtásának
határideje: 2020. augusztus 10.
Az elbírálás várható időpontja:
a pályázat benyújtásának határidejét
követő VÜTB ülés.
A kiíró fenntartja jogát, hogy a pályázatot érvényes pályázat(ok) beérkezése
esetén is eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat nyertese a VÜTB döntése
után a Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt.
írásbeli értesítésének kézhezvételét követő 8 napon belül köteles a bérleti szerződést megkötni. Ha a pályázat nyertesének mulasztása miatt a bérleti szerződés
az erre nyitva álló 8 napos határidőn
belül nem jön létre, a Jászberényi V.
V. Nonprofit Zrt. szerződéskötési kötelezettsége megszűnik. Amennyiben a
pályázat nyertese a bérleti szerződésben
megjelölt időpontban az ingatlant nem
veszi birtokba, az a bérleti szerződéstől
való elállásnak minősül.

dő különleges kapcsolata, bravúros saját
kompozíciókkal, modern zenei világok
megteremtésével bilincselte le az értő közönséget, akik között bőven akadt szakmai
ismerős, régi barát és családtag egyaránt.
Az izgalmas köntösbe burkolt elméleti érdekességek mellett a zeneművész
páratlan látásmódján keresztül kaptunk
betekintést a hangok mágikus erdejébe,

ahonnan értékes útravalóval, az emberi
lélekben csendülő dallamok végtelen variánsaival tértünk haza.
Az Új Generáció Programok következő vendége egy népszerű youtuber, a Ninja
Warrior műsorból is ismert sportoló, Nagy
Dani lesz, aki az Ifjúsági Házban július 24én, péntek délután tart beszélgetéssel egybekötött közönségtalálkozót.

Horgosi Zsolt sk.
Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt.
vezérigazgató
A pályázati kiírást jóváhagyom.
Jászberény, 2020. július 22.
Budai Lóránt
polgármester

Utazás a hangerdőbe

Az Új Generáció Programok szervezésében megvalósuló soron következő eseményen Szaniszló Richárd jazz-zenész
varázsolta el a közönséget improvizatív
vibrafon és marimbajátékával július 18án, szombaton délután.
kazsimér

Az Új Generáció Programok munkatársai uniós pályázat keretében szerveznek
városunkban szórakoztató programokat
elsősorban a fiatalabb korosztályt megcélozva. Eseményeik között kiállítások, filmklub vetítések, zenei koncertek és vlogger
előadások is megtalálhatók, melyekkel a
kultúra tekintetében passzív generációkat
igyekeznek mozgósítani, új, nyitott szemléletet kialakítani, hogy ismét megteljenek
fiatal érdeklődőkkel a helyi rendezvények.
A Főnix Fészek Műhelyházban szom-

bat délután összegyűlt közönség hazai
terepen láthatta viszont a Jászberényben
született zeneművészt, akire láthatóan inspirálón hatott a szeretett, nosztalgikus közeg. Szaniszló Richárd itt végezte általános
iskolai tanulmányait, és már egészen kicsi
korától kezdve vonzódott a zenéhez, különösen az ütős hangszerekhez, melyekkel
Kecskés Istvánné tanárnő ismertette meg a
Palotásy János Zeneiskolában.
Nyolcadik osztályos diákként már a
Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolában
képezte magát, majd az érettségi után a
főiskolai, illetve egyetemi éveit is a szegedi konzervatóriumban töltötte. 2000-től,
mint ütőhangszeres művésztanár tevékenykedik, igyekszik megismertetni a
gyermekeket a zenei alapokkal és a rögtönzés játékos, színes megoldásaival.
Szombati előadásán is kidomborodott
a kortárs zenéhez, a jazz műfajához fűző-

Keveset hallhatunk a vírusok szerepéről a növénytermelésben. A teljesség igénye nélkül a zöldségfélék
megbetegedésének egyik legjelentősebb vírusáról. A levélcsúcs vírus
(beet curly top) okozta kártételt már
1888-ban megfigyelték az USA-ban,
ahol jelentős károkat okozott.
Több stabil törzse is van, melyek
ellenállnak a használt fertőtlenítőszereknek. A betegségterjesztő kabócákban 6
hónapig is aktív marad. Magyarországon
a karantén státusza 2A. Gazdanövényeinek száma 300 felett van, gyakorlatilag
minden zöldségfélét fertőz. A paradicsom
levelei a főér mentén befelé görbülnek,
végül a növény kipusztul. Burgonya esetében a növény törpe és sárga lesz, majd
kipusztul. Mit lehet tenni a vírus ellen?
Gyakorlatilag a tünet észlelésekor a beteg
tövet el kell távolítani és a szívókártevő
kabóca ellen permetezni kell.
A csonthéjas gyümölcsfélék szilva,
kajszi és az őszibarack legveszélyesebb
vírusa a szilvahimlő ( Plum pox) Európában és hazánkban is. A betegség jelentősége abban van, hogy az érzékeny fajták
gyümölcse érés előtt kékül, majd tömegesen lehull. Ez a szilva fogyasztásra és
feldolgozásra alkalmatlan. Jelenleg ez tapasztalható. A szilvalevélen már májusban
jellegzetes gyűrűs foltok láthatók. A kajszi
levél tünetei nem feltűnőek, áteső fényben
halványzöld gyűrűs foltos, a termés pedig
10-14 nappal is korábban érhet, gyorsan
romlik és nem bírja a szállítást. Szerencsére van már vírust tűrő kajszi is. A szilvahimlő 1818 körül jelent meg a balkánon,
innen terjedt el hazánkba is. Egyes román
és jugoszláv szilvafajták himlő ellenállók,
ezek vásárlása célszerűbb.
Mit lehet tenni, ha észleljük a szilvafán leírt tüneteket?
Mivel a növényvírusok ellen nincs
vakcina, de vegyszer sem, ezért ne várjuk meg, míg a fa kipusztul. Irtsuk a
vektor levéltetűt, szaporító anyagot
(szemzőhajtást, oltóvesszőt) ne szedjünk
fertőzött fáról, a betegség metszéssel is átvihető. Több évtizede volt a szakminisztériumnak (MÉM) egy gyümölcsfa vírusmentesítési terve. Az almafa alanyokat
Svájcból importálták pl. Rákóczifalva faiskolába. A szemzőhajtást adó anyafákat
pedig minden évben még télen különleges eljárással tesztelték. A tünetet mutató
fákat megsemmisítették. A gyümölcstermelésben a vírustűrő fajták előállításának
módszere hosszadalmas és költséges.
Szegedi Szilveszter
növényvédő szakmérnök

5100 Jászberény, Szelei út 9407 hrsz.
Tel.: 06-57/410-031, 06-30/488-6575,
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Konténere

● Gépi földmunka
● Építési és bontási
hulladék befogadása

csoport

Partner Szigeti Kft.

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

JÁSZ-AUTÓHÁZ Kft.

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

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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Szabadidő

www.jku.hu

Vurstli a városban

2020. július 23.

Szünidei tanácsok, hogy
a nyár valóban gondtalan legyen
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Rendőr-főkapitányság ajánlásai a
nyári szünidőre a szülőknek.

Évtizedek óta hagyomány, hogy a
Csángó Fesztivál idején a Greznár család vurstlija szórakoztatja a vidámparki mulatság kedvelőit. Idén a fesztivál
ugyan elmarad, de a vidámparkról
nem kell lemondaniuk a városlakóknak. Szombattól a Klapka iskola udvarán számos kültéri játszóeszközzel
várják a kikapcsolódni vágyókat.
k. m.
Greznár László, a családi vállalkozásban működő budapesti cég tulajdonosa lapunknak elmondta, hogy a
járványhelyzet enyhülését kihasználva
szeretnének ismét vidámságot hozni a
városba. Ehhez partnerre talált Tamás
Zoltán iskolaigazgatóval, akivel évek
óta jó kapcsolatot ápol, hiszen rendszeres bérlői nyáridőben az udvarnak.
Az igazgató úr hozzátette, a Szakképző
Centrumtól idén ingyen megkapták
a területet, ahol elhelyezhetik a játszóeszközöket. A segítséget fokozza,
hogy a jegyek ez alkalommal féláron
kaphatók, valamint Greznár úr ötven
tiszteletjegyet is felajánlott rászoruló
családok számára.
A cégtulajdonos elmesélte, hogy a
vidámparkos dinasztia első tagja dédnagyapja volt, aki az akkori Szlovákia

területén kezdett a szórakoztatással
foglalkozni. Később Magyarországon
folytatták munkájukat, amit egyetlen
gyermekhintával végeztek. A munka
szeretetét, szorgalmat, és a lelkiismeretességet apáról fiúra átadva hosszú
évtizedek alatt nőtt a vállalkozás egy
több mint 15 egységes komplex szórakoztató parkká. A XXI. század igényeinek megfelelve, a legifjabb generáció is
ugyanolyan hozzáállással és szenvedél�lyel folytatja a hivatását, amit a felmenőinktől útravalóul kaptak. A Mosoly
programmal, illetve más szervezetekkel
közreműködve rendszeresen végeznek
jótékonysági szórakoztatást, így segítve
a halmozottan hátrányos helyzetben
lévő gyerekeket.
Berendezéseik biztonsága érdekében a hazai tanúsító cégekkel folyamatos műszaki felülvizsgálatokat végeztetnek, mivel a fokozott biztonság és
a lehető legjobb minőség üzletpolitikájuk szerves része. Ennek jegyében a
járvány miatt is betartják a rendeletben
megfogalmazott szükséges óvintézkedéseket. A Berénybe hozott eszközök
közt lesz dodzsem, kis vonat, barokk
gyermek körhinta, célba-lövő és horgászós játék, 3D szimulátor, ha elfér
ugrálóvár, valamint egy vadonatúj modern változatú lánchinta.

KLÍMA

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

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

A Kék Pillangó
Jászsági Autistákért Alapítvány

jótékonysági Etna
koncertet rendez
június 25-én, szombaton
este 19 órától
az LVG udvarán.
Jegyek 1.500 forintért, támogatói
jegyek 1.000 forintért kaphatók.

Jászberényben

Míg a nyári szünidő a gyerekeknek
a gondtalanságot, a kikapcsolódást és
az élményeket kínálja, addig a szülőknek gondoskodni kell az önfeledt vakáció biztonságáról. Annak érdekében,
hogy a nyári hónapok is úgy teljenek
el, hogy az iskolakezdésnél egyik nebulónak se kelljen kellemetlen nyári élményekről beszámolnia, kérjük a szülőket,
fogadják meg a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Rendőr-főkapitányság tanácsait, továbbá beszélgessenek gyermekeikkel arról, miért fontosak az alábbi
ajánlások:
Ha a gyermek egyedül van otthon:
• Figyelmeztesse gyermekét, hogy
mindig legyen óvatos az idegenekkel,
és soha ne engedjen idegent a lakásba!
• Tanítsa meg vele, hogy baj esetén a
112-es segélyhívó számot tárcsázza,
illetve ismerje, tudja, szülei telefonszámát is!
Ha táborozik:
• Ne bízzon a gyermekére nagyobb

mennyiségű készpénzt!
• Hívja fel gyermeke figyelmét arra,
hogy táborban a lakáskulcsát, pénztárcáját, értékeit soha ne hagyja őrizetlenül!
Ha valahová mennie kell a gyermeknek:
• Gondoskodjon arról, hogy a gyereknél legyen olyan irat, amelyből
megállapítható a kiléte és a szülők
elérhetősége!
• Hívja fel a figyelmét, hogy mobiltelefonját ne vegye elő az utcán! A
közlekedésnél a közlekedőkre koncentráljon, ne a telefonjára!
• Figyelmeztesse gyermekét, hogy ne
szálljon be ismeretlen autóba!
• Ha valamilyen esti programban szeretne a gyermeke részt venni, oda
lehetőleg csoportosan vagy idősebb
személy kíséretében menjen!
• Hívja fel rá a figyelmét, hogy mindig
tartsa magát a szülőkkel megbeszélt
időponthoz, hiszen a csavargásnak
könnyen rossz vége lehet!
A nyári hónapokban fokozottan figyeljünk gyermekeinkre, szánjunk figyelmet arra, hogy napi élményeit megos�sza velünk! Mutassunk nekik jó példát
a közlekedésben is!

Kakas a tetőn

féláron!

Kedves Vendégeink!
A hosszú bezártság után végre elérkezett
a kikapcsolódás ideje is, mivel nemsokára
Jászberényben a Klapka György Szakgimnázium udvarában várunk titeket a
Margit szigethez közel, különleges

féláras akciónkkal!

A Covid-19 járványhelyzetre megfelelőképp reagálva rendszeres fertőtlenítéssel,
minden berendezésünknél alkoholos
fertőtlenítőszerrel, biztonsági távolságokat
betartva, maszkban várjuk nagy szeretettel
kedves vendégeinket!
Az időpontban szolgáltatásunk
július 25-től augusztus 9-ig elérhető,
nyitvatartásunk pedig hétköznap
15-20 óráig, hétvégén 10-20 óráig tart.
Újdonsággal is kedveskedünk, vadonatúj
Tulipán lánckörhintánkat is kipróbálhatjátok, illetve az örök sláger Céllövölde,
Boxgép, Dobozdobáló és Horgászat
játékokkal is várunk benneteket, ha pedig
édességre vágynátok vattacukorral és
jégkásával is készülünk nektek.
Gyermekkörhinták........ 600 Ft helyett 300 Ft
Dodgem.........................1.000 Ft helyett 500 Ft
3D Szimulátor................. 800 Ft helyett 400 Ft
Ugrálóvár.......................... 800 Ft helyett 400 Ft
Lánckörhinta................1.000 Ft helyett 500 Ft

HTTPS://RENAULT.QUALITE.HU

Különleges programra kaptunk meghívót szombat délutánra. Tőtevényen
hivatalosan is megnyílt a Le coq sur
le toit (Kakas a tetőn) múzeum.
kárpáti
Az eklektikus gyűjtemény elsősorban Németh Miklós (1934-2012) festőművész alkotásait mutatja be, de Charles
Valton, Edgar Degas, Antoine-Louis
Barye bronz műveiből is láthatunk válogatást. A ház és az udvar kincsei kö-

zött híres francia zeneszerzők kéziratait, kínai és japán porcelánokat, a világ
számos országából gyűjtött tárgyakat
is fellelhetünk. A házigazda, Wijmand
Michiel Maria von Hoof saját készítésű
bio boraival, különleges házi likőrrel,
finom harapnivalókkal kínálta a látogatókat, akik leginkább expat szomszédai,
barátai voltak. A múzeum április 1-től
október 1-ig minden szombaton délelőtt 10.00-től este 23.00 óráig várja a
pihenésre, kikapcsolódásra vágyókat, a
művészetet kedvelőket.

Kultúra

2020. július 23.

Valami vége, valamik átfedése

www.jku.hu
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Dőlt
a blues

A népszerű szájharmonikás, a mindig
bohém Pribojszki Mátyás és Jumping
Matt and His Combo nevű formációja vidám, improvizációkkal teli
igényes blues zenéje, rock and roll
elemekkel megspékelve szólt július
17-én, pénteken este a Klubkoncert
sorozat keretében, a mozi galérián.
duka

A koronavírus-korlátozásokon túli
időszak első képzőművészeti kiállításának megnyitása történt meg július
13-án hétfő délután, a már számtalan tárlatnak helyet adó Lehel FilmSzínház emeleti galériáján. Az Over
címmel látható festménybemutatón
Koncz Gábor, jászberényi születésű
fiatal festőművész alkotómunkájának
egy darabját láttatja a közönséggel.
demeter
A szokottnál jóval többen gyűltek
össze a kiállításmegnyitó meghirdetett
idejére. Ez nem volt véletlen, hiszen a
múlt héten indult jászfényszarui művésztelep nyári alkotótáborában tevékenykedő művészek valamennyien ellátogattak
az eseményre. Tették ezt mindazért is,
mert a kiállító festőművész, Koncz Gábor és a tárlatot megnyitó Szilágyi Rudolf
képzőművész szintén a tábor lakói.
Az eseményt rendező Jászkerület
nevében Góg Zoltán művelődésszervező
köszöntötte az egybegyűlteket. Néhány
szóban bemutatta a kiállító alkotót, aki
számos művészeti projekt tevékeny részese volt az elmúlt évtizedben. Tagja a Jövőkép Alkotók egyesületének és egyik szervezője néhány esztendeje az Art Camp
művészeti szimpóziumoknak is.
Mindezek után szót kapott Szilágyi

Rudolf, aki rövid, színes, sokat mondó
monológgal nyitotta meg a kiállítást és
végezetül némi útravaló üzenettel is ellátta alkotó barátját. A kísérletezés is
megemlítésre került, ami Koncz Gábornál, amióta csinálja a dolgait, jelen van és
nagyon fontos dolog. Éppen ezért a festett képekhez illő, hangokkal való zenei
kísérletezéssel, egy hangkollázzsal tisztelte
meg Szilágyi Rudi kiállító művésztársát
és a jelen lévő művészetpártolókat.
A kiállítás címéről fogalmazott meg
gondolatokat Koncz Gábor, maga az alkotó. Over, jelenti valami végét. A képek
nagy hányada a Képzőművészeti Egyetem festő szakán töltött utolsó két esztendőben készült, ezt szerette volna bemutatni, és ezzel egy korszaknak is a végét.
Az Overt értelmezhetjük úgy is, mint
átfedések. A festőművészt érdeklik a rétegek, a falakon látható organikus absztrakt
képeken bizonyos formák fedik, vagy éppen kioltják egymást, valamit látunk és
valamit nem, mert átfedi a másikat.
Ha minderről többet akar érzékelni,
nézze meg a kiállított képeket, hétfő kivételével naponta 15-től 22 óráig. Amen�nyiben magát az alkotót is meghallgatná műveiről, az Art Camp művészeti
szimpózium keretében rendezett egyedi
utolsó tárlatvezetés alkalmával megteheti
augusztus 25-én.
Ne hagyja ki!

Életérzés van a dalaikban

Már a sokadik találkozása volt ez az
este Pribojszki Matyival, a város blues
zenét kedvelő közönségének. Az első
helyi fellépésére még valamikor sok
évvel ezelőtt, a Tiszti Klub pincéjében
összehozott bulira emlékezhetnek az
azon résztvevők. A bluest bugi-vugis,
rock and rollos elemekkel vegyítő
Pribojszki Mátyás Band az elmúlt másfél évtizedben számos lemezt készített
és rengeteget koncertezett az itthoni
mellett külföldi színpadokon is. Két
éve a banda nevet váltott, a nemzetközi
porondon is jól megjegyezhető becenevet vettek fel, ez lett a Jumping Matt
(Ugró Matyi), ami ered a frontember
úszó múltjából és bizonyos, alkalmi
színpadi mozgásából, ami vízbe ugrást
utánoz. A zenekar összetétele a névváltoztatás után is megmaradt, az énekesszájharmonikás mellett Szász Ferenc

Meghívó

Szeretettel várják az érdeklődőket
a Portelki Nagy János helytörténeti Gyűjtemény Tanyamúzeum nyílt
napjára, a Magyarok Nagyasszonya
udvari Kálvária felszentelésére, augusztus 9-én, vasárnap a Jászberény,
Portelek tanya 91-be.
Az ünnepi műsor reggel kilenc órakor a vendégek, zarándokcsoportok
fogadásával kezdődik. Tíz órától az
ünnepi műsor keretében Ecsedi Péter
énekművész, Rácz József előadóművész,
a Jászfelsőszentgyörgyi kéknefelejcs
Népdalkör, a Kecskeméti Műkertvárosi
Nyugdíjas Klub Énekkara, a Dósai
Honismereti Szakkör Népdalkórusa
szerepelnek. Az ünnepi beszédet Pócs
Jánostól, a Jászság országgyűlési képviselőjétől hallhatják. Időkapszula elhelyezése és a kálvária megáldása emeli a
program fényét.

 folytatás az 1. oldalról
A színpad előtt tömörülő, többségében csajközönség azonnal együtt énekelte kedvencük sorait az idősebb Bagossy
fivérrel. Az együttes érti a csíziót, ez
hamar kiderült, jól és lendületesen játs�szák az alternatív rock, folk-rock stílusú
szerzeményeiket, melyek tartalma közös
együtt levésre, örömködésre, kesergésre
épül, szeretésre meg szakításra válaszol,
amiből sosem lehet elég.
Énekelhető és fülbemászó dallamok, melyek bekúsznak a tudatodba,
így hangerőben a közönség részéről sem
volt hiány. Mindenütt boldog, éneklő,
ugráló, táncoló emberek, ami nagyon jól
mutatta, élmény a fiúkkal együtt utazni.
Nehéz eldönteni, hogy a zenekar, vagy a

közönség fokozta-e jobban az esti varázslatot, bár nem túlzás, ha azt mondom,
közös az eredmény. A hangulatot emelte
a fényshow, ami ritmusban és színekben
követte a dalokat és üde színfolt a több
számban domináló tangóharmonika is.
Nagyon hamar elrepült a húsz dal,
ráadásnak érkezett a Boldog idők, majd
zárásnak a Valahol itt. A rajongók számára ünnepi hétvége volt, hiszen aki
úgy gondolta – és ilyenek többen is voltak – két estét is eltöltött a zenekar társaságában. A Bagossy Brothers Company
zenekarban van egy titkos esszencia, ami
vagy megnyer valakit, vagy nem, az viszont biztos, hogy aki egyszer ráérez a
„Bagossy-életérzés” ízére, nehezen tud
lemondani róla!

A Városvédő és Szépítő Egyesület és
a Jász Múzeumért Alapítvány
tisztelettel meghívja önt és
kedves családját
2020. július 30-án (csütörtökön)
17.30 órára a Jász Múzeumba a

Cicell néni meséi –

Mondák, hiedelemtörténetek
boszorkányhistóriák és anekdoták a
Jászságból című könyv bemutatójára.
A könyvet a vendégek figyelmébe ajánlja:
Hortiné dr. Bathó Edit, a könyv szerkesztője.
Közreműködnek: Misinkóné Palócz
Erzsébet és Sós Zsolt, a Jászsági Hagyományőrző Egylet tagjai. (Jász Múzeum,
Jászberény Táncsics Mihály u. 5.)

gitározik, Csizmadia László basszusgitározik, Molnár Dániel pedig dobol.
Pribóék west coast jump stílusban,
show elemekkel tarkított, jó hangulatú
improvizatív zenét játszottak a blueszal a középpontban, melyet a jazzel és
a rock'n'rollal, a boogie-val, a soul-lal,
a funkyval színeztek. A Jumping Matt

and His Combo hozta a tőlük megszokott magas színvonalat, nagy tempó,
jókedv, virtuóz szólók, dörgedelmes
boogie-woogie-k, melyek interpretálásában a zenekar nagyon otthon van.
A vadul vijjogó, lebegő harmonikaszólók, pörgős gitárrögtönzések a koncert
fénypontjaivá váltak és ütemes tapsra
késztették a hallgatóságot. Aztán keveredett néhány lassúbb blues is, ami nem
szomorúzene, csak az indulatok csillapítására kell. Matyi, a blues muzsikában
úszó herflis színpadi mozgásával, tréfás
megjegyzéseivel igazi showmen imázst
alakított ki napjaikra. A nagyszerű muzsikusok gondos és ötletdús előadása nagyon élvezetes soundot eredményezett,
amit igen komált a fogékony közönség.
A viszonylag szűk zenei mozgástérrel
rendelkező blues-t megújító, más műfajokkal színesebbé tevő, a népszerűségét egyéb módon segíteni akaró munka
egyik sikeres eseménye volt ez az este.

Előfizetési felhívás

Nyolcvanéves az ONCSA. Az évforduló alkalmából a Jászapátiak Baráti Egyesülete az alábbi kiadvánnyal
emlékezik.

Dr. Suba Györgyné Kocsis Julianna
nyugalmazott népművelő, helytörténeti kutató éveket átívelő aprólékos, mindenre kiterjedő munkájának gyümölcse „Az ONCSA áldásos tevékenysége
a Jászságban” című munkája.
Az Országos Nép- és Családvédelmi Alap (ONCSA), csupán néhány
évig működött hazánkban, és a háborús körülmények ellenére is igen jelentős eredményeket ért el a szegény sorsú
sokgyermekes családok szociális gondjainak enyhítésében. Működésének köszönhetően 1941–1943 között mintegy 12 ezer típusterv alapján készülő
lakást építettek a rászoruló családoknak a Nagy-Magyarország területén.
Több ezer család jutott házhoz nagy
kerttel, kapott a megélhetés biztosításához szükséges állatállományt és más
szociális juttatást. Az ONCSA nem segélyezéssel próbált időleges megoldásokat keresni, hanem munkalehetőség és
eszközök biztosításával, hosszúlejáratú
kölcsönökkel tette érdekeltté a juttatottakat, hogy önmagukon is igyekezzenek segíteni, ezáltal a munkanélküli-

ség enyhítését is szolgálta.
Az ONCSA országos, illetve helyi
szintű történetéről máig nem készült
átfogó feldolgozás, pedig módszerei,
jól szervezett, átgondolt programjának
elemei példaként szolgálhatnak minden korban a rászorultak segítésére.
Ezért is hiánypótló munka dr. Suba
Györgyné Kocsis Julianna jelen kötete,
melyben az ONCSA jászsági tevékenységét és eredményeit mutatja be korabeli források, sajtóanyag és visszaemlékezések szakszerű felhasználásával.
A könyv 2020 októberében jelenik
meg 130 oldal terjedelemben, előfizethető augusztus hónapban a községi/
városi könyvtárban.
Előfizetési ár 1000 Ft darabonként, amely a könyv megjelenése után
is megvásárolható, de akkor már 1500
Ft-ba fog kerülni.
Előfizethető a városi, és a községi könyvtárakban: Jászberényben,
Jászapátin, Jászkiséren, Jászladányon,
Jászárokszálláson, valamint a Jász Múzeumban és a gyűjtőknél 2020. augusztus. 1–31 között.
A könyv megjelenését 2020 októberére tervezzük.
Bővebb felvilágosítás a szerzőnél:
57 412 167-es telefonszámon, és a subadoktor4@gmail.com e-mail címen.
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Tisztelt Olvasóink!
A Jászkürt Újság következő lapszáma

augusztus 6-án jelenik meg.
Friss híreinket, cikkeinket
a jku.hu weboldalon és
a Berénycafé Facebook oldalunkon
továbbra is megtalálják!

Felhő-esernyő alól napfény sugara kacsint
Csütörtökön közepesen felhős, száraz idő várható 25-30 fokos csúcshőmérséklettel. Pénteken egy hidegfront
vet véget a napsütéses nyárnak, zápor
is előfordulhat, napközben 26-32 fok
közé emelkedhet a hőmérséklet. Hétvégén erősen felhős, csapadékos időjárásra

van kilátás, vasárnap pedig újabb hidegfront éri el térségünket. A hét elejétől
aztán visszatér a nyugodt, száraz, napsütéses idő, mely egészen hétvégéig kitart.
A népi jóslat szerint, ha július 25-én
sok a felhő az égen, sok lesz a hó, ha nagyon süt a nap, akkor hideg lesz a tél.

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
Orvosi ügyelet
július 23. csütörtök
július 29. szerda
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

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

július 24. péntek
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

júlus 30. csütörtök
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

júlus 25. szombat
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

július 31. péntek
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

július 26. vasárnap
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

augusztus 1. szombat
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

július 27. hétfő
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

augusztus 2. vasárnap
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

július 28. kedd
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

augusztus 3. hétfő
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

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.

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, 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

2020. július 23.

Rajt előtt a JFC

Fotó: Pesti József
A rendhagyó módon lezárt tavaszi
idény után már június végén elkezdték a felkészülést az új bajnokságra a
Jászberényi FC labdarúgói. A csapat
edzője továbbra is Német Gyula, akinek a bő egy hónap alatt kilenc edzőmérkőzésen bizonyíthatnak a régi és
új játékosok.
Ács Tibor – Szőrös Zoltán
Az augusztus 2-i rajton akár öt új
futballista is bemutatkozhat berényi
színekben, miután a saját nevelésű fiatalok beépítése mellett a kellő rutin is
szükséges, így több posztra is vannak
érkezők. A továbbiakban Nyíregyházán
kapusedzőként dolgozó Miski Zoltán
helyére a hosszú éveken át az ESMTKban védő Bonica Sebastian kerülhet,
akit Maglódról igazoltak át. A védelemben Torkos Attila (Dunaharaszti),
a középpályán az NB II-t is megjárt
Lőrincz Attila (legutóbb Veszprém) és
Gergely Péter (Gyöngyös), míg a támadósorban egy régi ismerős, az egy éve
távozó, s most visszatérő Albert Ádám
(Szolnoki MÁV) jelenthet erősítést.
A tesztmérkőzéseken – melyek során
NB III-as és megyei ellenfelekkel is
találkoztak Süttőék – változatos eredmények születtek, általában a keret
fiataljai is játéklehetőséget kaptak. Az
erőgyűjtést és az összecsiszolódást szolgálta a július 15. és 21. között Szarvason tartott edzőtáborozás, a főpróba
pedig július 25-én, hazai környezetben, a Törökszentmiklós ellen lesz. Az
MLSZ a harmadosztály csoportjainak

létszámát 16-ról 20-ra emelte, így hétközi fordulók is lesznek. A JFC-nek a
Keleti csoport tavalyi mezőnyéhez képest hét új vetélytársa lesz, az NB IIből kiesett Tiszakécske, a BLSZ-bajnok
BVSC, a megyei bajnokságból felkerült
Salgótarján, Sajóbábony és Tiszafüred,
valamint két élvonalbeli klub második
csapata, a Kisvárda és a Mezőkövesd.
Pár napja napvilágot látott a sorsolás is, miszerint augusztus 2-án Tiszaújvárosban kezd Német Gyula legénysége. Az első hazai meccset 9-én (szintén
vasárnap) rendezik, amikor Sajóbábony lesz a vendég Jászberényben. Ezzel nincs is semmi gond, de amellett
már nem mehetünk el szó nélkül, hogy
e hónapban hét (!) mérkőzés vár a fiúkra, amelyek közül kettő szerdára esik.
Az I. és a II. osztályban, azaz a „profi”
bajnokságban bizonyára mindez nem
jelent gondot. Úgy tűnik azonban,
hogy a Szövetség egyáltalán nem vette
figyelembe, hogy a III. osztály amatőr
bajnokság. A játékosok esetében kérdéses lehet, hogy a hónapok óta tartó
koronavírus-járvány miatti bizonytalan
helyzetben mit fognak szólni a munkaadóik ahhoz, hogy szerdai napokon
nem számíthatnak rájuk.
Mindezeket figyelembe véve, igazán odafigyelhettek volna az illetékesek. Remélhetőleg valahogy azért megoldják a csapatok, és nem tartalékosan
kell futballozniuk a szerdai napokon.
Egyébként az első hétközi meccset
Kisvárdán (08. 12.) játssza a JFC, a
másikat pedig (08. 26.) hazai pályán a
Balassagyarmattal.

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

