Eboltás

Őszi lomtalanítás

Divatos múzeumok

A kötelező eboltás időpontjairól
és helyszíneiről tájékozódhatnak
tisztelt olvasóink.
Tájékoztató az 5. oldalon

A városüzemeltetés szeptember, október
hónapokban végzi a lomtalanítást,
melynek utcajegyzékét közöljük.
Közlemény a 2. oldalon

A Hamza és a Jász Múzeum közös kiállítást
szervezett, amely Hamza Lehel Mária
divattervezői munkáira épült.
Tudósítás a 7. oldalon

Jászkürt
Új folyam 9. év 33-34-35. szám (XXXII./33-34-35.)

A korlátozások miatt idén csendesebben ünnepeltük Magyarország születésnapját hazánkban, így városunkban
is. Államalapító Szent István király
napján szentmisével vette kezdetét a
városi ünnepség, amely a Szentháromság téren műsorral folytatódott.

Újság

2020. augusztus 27.

Jászberény város lapja

Isten éltessen Magyarország!

Kárpáti Márta
Délelőtt kilenc órakor kondultak
meg a Főtemplom ünnepi misére hívó
harangjai. Szántó József főapát köszöntötte a megjelenteket. Márk evangéliumából merített homíliájában a sziklára
épített ház példázata és a hittel megerősített haza, a hívő család szilárd ereje
között vont párhuzamot. Honalapítónk ünnepén a magyarok szíve hevesebben dobog.
Napjaink profán gondjai mulandóak, eltörpülnek az isteni kegyelem
nagysága előtt. Ebből a kegyből fakadóan élhet még megfogyva bár, de
törve nem nemzetünk Európa közepén. Mai életünk alapjait István rakta
le több mint ezer évvel ezelőtt, amikor
felismerte, hogy csakis a kereszténység
elfogadásával maradhatunk meg nemzetként ezen a földön.

Országunkat a Szűzanya kezébe
ajánlotta, akinek segítségéért ma is
imádkozunk. Isten igazságának alapja
létünknek és jövőnknek. Az isteni értékrend a személyben, a családban, a

Rendhagyó
mézkirálynő választás

A járványügyi helyzet az idei mézkirálynő választás metódusát is megváltoztatta. A hagyományosan augusztus
első hetében szokásos mézvásár ez évben elmaradt ugyan, de a méhésztársadalom nem maradhat királynő nélkül
a következő évadban sem. A méhészek
régi-új nagykövetét augusztus 20-án
koronázták a 2020-as év királynőjévé
a Városháza dísztermében.
kárpáti

A mézlovagrendek képviselői István
király napján találkoztak városunkban,
amely során konferenciára és mézkirálynő választásra is sor került. A tanács a
rendkívüli helyzetre való tekintettel úgy

döntött, hogy a tavalyi közönségdíjas
választottat és első udvarhölgyet, a pécsi
Páprádi Anna Bíborkát kérik fel a tisztség betöltésére.
Bíborka az elmúlt időszakban a 2019es királynővel, Szemerics Eszterrel és a
második udvarhölggyel, Busi Adriánával
aktívan részt vállalt méz népszerűsítése
körüli teendőkben, így még inkább felkészülten vállalkozhat a feladatra. Az új
mézkirálynő bizalmát fejezte ki, hogy a
triumvirátus sikeres együttműködése a
jövőben is folytatódni fog. A rendkívüli
helyzet sem veti vissza a lányok lelkesedését, számtalan új ötlettel hívják fel a
figyelmet a méz jótékony hatásaira, csábítják mézfogyasztásra a közönséget.
folytatás a 6. oldalon 

Márkakereskedés

közösségben épít, ez által alapozza meg
a haza szilárdságát – fejtette ki prédikációjában az apát.
A szertartást követően a nemzeti és
városi lobogók mellett a Szentháromság

téren folytatódott az ünnepség. A műsor nyitó momentumában a 298. számú
Lehel Vezér Cserkészcsapat felvonultatta
történelmi zászlók kíséretével Bolla János emeritus jászkapitány nyújtotta át a

Lehel kürtöt jelképes megőrzésre Budai
Lóránt polgármesternek.
A következőkben Turi Melinda
énekművész Balogh József zongoraművész zenei kíséretének közreműködésével
közösen elénekeltük a Himnuszt, majd
Hortiné dr. Bathó Edit múzeumigazgató
asszony mondott ünnepi beszédet.
A szónok István korát idézte meg
beszédében. Hangsúlyozta azt az uralkodói logikát, amely felismerte, mi a
helyes útja nemzetünk megőrzésének az
új hazában. Első királyunk erős kézzel
összetartotta a sok nyelvű lakosságot, letelepítette a vándorélethez szokott nemzetet, megreformálta az irányítási rendszert és nem utolsó sorban jó példával
elöl járva felvetette a nyugati kereszténységet, amely akkor a megmaradás záloga
volt itt, Európa közepén.
A pápától kért korona függetlenséget, ugyanakkor védelmet biztosított az új királynak, aki negyven éven
át vasmarokkal irányította az európai
normák felé nemzetét. István érdemeit
elismerve az egyház 1083-ban szentté
avatta államalapító királyunkat. Szellemisége és emléke mind a mai napig él
és vezérli nemzetünket.
folytatás a 2. oldalon 

Kitüntették városunk polgárait
A pandémia miatt rendhagyó módon, az államalapítás ünnepéhez
kapcsolódóan adták át augusztus
19-én, este Jászberény város kitüntetéseit, melyeket hagyományosan az
április eleji Város Napja alkalmával
osztanak ki az elismerendő tevékenységet végző polgárok számára. Idén
tizenhét személy közösségért végzett
áldozatos munkáját ismerték el a Lehel Film-Színházban megrendezett,
színvonalas gálaesten.
Kazsimér Nóra
A város elöljáróit, Budai Lóránt polgármestert, Gedei József és Balogh Béla
alpolgármestereket, Vári-Nagy Judit járási hivatalvezetőt, Bolla János emeritus
jászkapitányt és feleségét, a képviselőtestület megjelent tagjait valamint nem
utolsó sorban a kitüntetetteket Lóczy
Péter műsorvezető köszöntötte, majd a
történelmi zászlók és a Jászkürt behozatalát követően felcsendült nemzeti és
jász himnuszunk.
2012 óta a Város Napján kerülnek
átadásra a legfontosabb jászberényi
elismerések, így a Díszpolgári cím,
a Tiszteletbeli polgári cím, a Jászberény Városért - Pro Urbe érdemérem,
a Friedvalszky Ferenc Köztisztviselői
Díj, továbbá Jászberény Város Sipos
Orbán kulturális és művészeti díja, a
Zirzen Janka közoktatási díj, az Árpád-

házi Szent Erzsébet egészségügyi díj, a
Gerevich Aladárról elnevezett sport díj,
Jászberény Város Szent Klára szociális
munka díj, a Komáromy József sajtódíj, a Rendészeti Díj, valamint a Jászberény Város Mecénása elismerés.
A szót Szikra István, városunk díszpolgára vette át, aki ünnepi köszöntőjében az elismert polgároknak további
jó egészséget és sikeres tevékenykedést,
Jászberény város vezetőinek pedig a
hagyományok töretlen ápolását, megőrzését kívánta.
Budai Lóránt polgármester elsőként a Pro Civitate – Jászberény díjat
nyújtotta át, melyet ebben az évben
elsőként Jászberény Város képviselőtestülete a város érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenységéért, Jászberény
jó hírnevének az ország határain belül

Škoda, Volkswagen,
Seat, és Volkswagen
tehergépkocsi
hivatalos márkaszerviz

és azon túli erősítéséért Buzás Sándor
részére ítélt.
A tiszteletbeli polgári címet Jászberény és Marosszentgyörgy települések
közötti kulturális és gazdasági kapcsolatok létrehozásában és ápolásában
több mint két évtizedes munkásságáért
az elismerés, a nagyrabecsülés és a tisztelet legméltóbb kifejezése érdekében
Bereczki Sándor vezérigazgató részére
ítélték oda.
A díjak sorában a Sipos Orbán
kulturális és művészeti kitüntetések
átadása következett, melyet elsőként
Farkasné Szőke Tünde intézményvezető
vehetett át hosszú időn át végzett, eredményes, magas színvonalú, művészi és
kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként.
folytatás a 4. oldalon 

Teljeskörű biztosítási
ügyintézés,
karambolos javítások
kárrendezése
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2. oldal

Önkormányzat

www.jku.hu

Jászberény Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzat

MEGHÍVÓ

Jászberény Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
2020. szeptember 7-én
(hétfőn) 15 órai kezdettel
Jászberény Város Polgármesteri
Hivatalának I-es tárgyalójában,
(Jászberény, Lehel vezér tér 18.)

közmeghallgatást tart,
melyre tisztelettel meghívom.
Jászberény, 2020. augusztus 12.
Rácz Tamás s.k. elnök

Isten éltessen Magyarország!
 folytatás az 1. oldalról
A beszéd fonala a jászok letelepedésére, magyarságba való belesimulásába kötött át. Az államalapítást követő 239. esztendőben érkeztek erre a
földre a jászok, akik szintén felvették a
kereszténységet, a magyar nyelvet, lassan teljesen asszimilálódtak a nemzet
testébe. A jászok táplálkozásának alapját is a hús és a kenyér adta – mesélte
dr. Bathó Edit. A búzakenyeret szinte
szentként tisztelték eleink. Elkészítése
fáradságos munkával járt. Megszegésekor keresztet rajzoltak rá, s az utolsó
morzsáig elfogyasztották. Az árokszállási kenyér nagyszerűségéről még Bél

Mátyás krónikái is megemlékeznek.
Az új kenyeret, a magyar ember legszentebb táplálékát Szent István ünnepén szokás köszönteni. Ez alkalomból
Szántó József címzetes apát szentelte
meg és mondott imát, majd nagytiszteletű Mező István református lelkész igei
áldással köszöntötte a nemzeti szalaggal
átkötött cipókat. A közönség között a
Jászsági Hagyományőrző Egylet tagjai
kínálták kóstolásra az új kenyeret.
Az ünnepség fényét Turi Melinda
és Balogh József zenei előadása, a Jászság Népi Együttes kalotaszegi táncai,
valamit Béres Luca, a Palotásy János
Zeneiskola tanulójának éneke emelte.

2020. augusztus 27.

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Fidesz-frakció

rendkívüli testületi ülést kezdeményezett.
Ennek időpontja és helyszíne a következő:
2020. szeptember 1-je 17 óra,
a Déryné Rendezvényház Nagyterme.
A költségvetést, a bizottsági hatásköröket és további
személyi kérdéseket érintő napirendi pontok
fontossága miatt számítok a személyes jelenlétükre.

Kérem, vegyenek részt a város életét
befolyásoló döntésekben!
Tisztelettel: Budai Lóránt polgármester

Lomtalanítási tájékoztató – 2020
A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy
lomtalanítási akciót szervez, melynek
alkalmával az érintett területekről a
megjelölt időpontokban elszállításra
kerülnek a háztartásokban feleslegessé vált lom hulladékok. Tájékoztatónk megtalálható a honlapunkon
(http://vvzrt.hu), illetve a Berénycafé
http://berenycafe.hu oldalán is.
Kérjük a lomtalanítás során az
alábbi szabályok betartását:
• Lomhulladékok kihelyezésének időpontja: reggel 7 óra.
• Szolgáltatást kizárólag szerződött

partnereink jogosultak igénybe venni.
• A háztartásban keletkezett lomot az
ingatlan előtti közút mellé, a forgalmat nem akadályozó módon kell
kihelyezni a lomtalanítás reggelén,
hogy a célgépek és a dolgozók kön�nyen meg tudják közelíteni, és a rakodás biztonságosan, és balesetmentesen, kézi erővel végezhető legyen.
• Maximálisan kihelyezhető lomhulladék mennyisége 1,5 m3
• A lomtalanítás során a nagydarabos, azaz a közszolgáltatás keretében
rendszeresített gyűjtőedény méreteit
meghaladó lom hulladék kerül elszállításra. A nagyméretű lomokat (pl.:
ágy, szekrény, ülőgarnitúra) szét-

szedett állapotban kell kihelyezni
úgy, hogy az kézi erővel könnyen
mozgatható legyen. Az apróbb méretű lomokat kérjük zsákban, vagy
dobozban kihelyezni a szétszóródás
megelőzése érdekében.
• A kikészített lomokat kizárólag a jelzett időpontban szállítjuk el. Felhívjuk figyelmüket, hogy a később kirakott hulladékot a szolgáltató nem
szállítja el.
• Az egyéb módon kihelyezett hulladék nem kerül elszállításra.
A lom továbbra sem tartalmazhat
háztartási hulladékot, veszélyes anyagot tartalmazó fémhulladékokat, azbesztet tartalmazó hulladékokat, veszé-

lyes anyagokat tartalmazó faforgácsot,
oldószereket, szerves oldószereket, savakat, lúgokat, nehézfém tartalmú hulladékot, olajos rongyokat, fáradt olajat,
olajszűrőket, fertőző hulladékokat
(állati tetem, trágya), gyógyszereket,
éles-hegyes eszközöket (injekciós tűk,
fecskendők, vágó- szúróeszközök), permetszereket és azok dobozait, építési
törmeléket, épület bontásból származó
hulladékot, gumiköpenyt, autóbontásból származó hulladékot, autóroncsokat, elektronikai hulladékot és zöldhulladékot sem, mert azokat társaságunk
NEM szállítja el.
A lakosság részére lehetőség van
elektronikai hulladék, építési törme-

lék, zöldhulladék, veszélyes hulladék,
gumiabroncs leadására a jászberényi
hulladékudvarunkban.
A lomtalanítás során közterületre
helyezett hulladék a szolgáltató tulajdonát képezi, így annak bárki más által
történő elszállítása jogtalan eltulajdonításnak minősül!
Városunk és környezetünk tisztasága érdekében kérjük Önöket, hogy
lomtalanítási akció során e tájékoztató
szerint helyezzék ki elszállításra szánt
lom hulladékaikat.
Köszönjük, hogy
igénybe veszik
szolgáltatásainkat!

A 2020. évi lomtalanítás utca névjegyzéke, időpontjai
1. program: 2020. szeptember 19.
Alkotás u., Árendás u., Bálvány u., Benczúr Gy. u., Csákány u., Csana u., Cserkész u., Csiga u., Csokonai V.M. u.,
Csoma u., Dinamit tér, Dózsa Gy. út,
Ebhát u., Eperfa u., Fodor F. u., Gorkij
u(Som u.,), Gyepü u., Hajdú u., Horgász
u., Jákóhalmi út, Jász u., Jászkapitány u.,
Katona u., Kazal u., Kert u., Kisberényi
tér, Korányi F. u., Kórház u., Kosárfonó u., Kovács u., Kötélverő u., Külső
Pelyhespart u., Kürt u., Madách I. u.,
Magyar u., Mátyás u., Móra F. u., Nemes u., Nyár u., Nyárfa u., Nyerges u.,
Páfrány u., Petrence u., Pesthy F. u., Pintér M. u., Régi vágóhíd u., Réz Kálmán
u., Rezeda u., Sikló u., Szárazmalom u.,
Szellő u., Szent Imre h. út, Szűcs u., Tél
u., Tímár u., Tüzér u., Tűzoltó u., Vásárhelyi I. u., Vásártér u., Vincellér u.
2. program: 2020. szeptember 12.
Apponyi tér, Arany János u., Árpád u.,
Attila u., Bárány u., Béke u., Békés u.,
Bérkocsis u., Bimbó u., Bogár köz, Bolyai
J. u., Czigány J. u., Csillag u., Csók u.,
Csónak u., Darázs u., Eötvös u., Fazekas
u., Festő u., Gát u., Görbe u., Halász u.,
Harang u., Hatrózsa u., Határ u., Honvéd u., Huszár u., Ibolya u., Iskola u.,
Jásztelki út, Kalap u., Kalinka u., Kántor

A Jászberényi
V. V. Nonprofit Zrt.

u., Káposztáskert u., Károly u., Kaszás u.,
Kender u., Király u., Koszorú u., Kökény
u., Liliom u., Liszt F. u., Margit u., Mária
u., Molnár u., Móricz Zs. u., Mozsár u.,
Munkácsy M. u., Pelyhespart u., Potyka u., Puska u., Puskin sétány, Rácz u.,
Réhely u., Rét u., Rozmaring u., Rózsa
u., Sárkány u., Sarló u., Sarok u., Sas u.,
Seregély u., Síp u., Szabadság tér, Szabadság u., Szabó u., Széchenyi u., Szegfű u.,
Szent István krt, Szentkúti tér, Szilfa u.,
Toldi M. u. Tóth u., Varga u., Vasvári P.
u. Zagyvapart sétány,
3. program: 2020. szeptember 05.
Ady E. út, Agancs u., Árvácska u., Bagoly
u., Bajnok u., Bartók B. u., Bedekovich
L. u., Bercsényi út, Blénessy J. u., Borsóhalmi út, Csalogány u., Dárdás u., Fáy
A. u., Fehértói u., Galamb u., Gergely u.,
Gólya u., Gyökér u., Halmay J. u., József
A. u.,Kálmán u., Kazincy F. u., Kengyel
u., Kertváros u., Kinizsi u., Kiss E. u.,
Könyök u., Megyeház u., Méhész u.,
Mészáros L. u., Munkás u., Nagytemplom u., Napsugár u., Négyház u., Október 23. u., Ősz u., Pacsirta u., Perec u.,
Petőfi S. u., Rácz A. u., Réz u., Sándor
u., Sármány u., Sipos O. u., Sólyom u.,
Szabadságharcos u., Székely M. u. Szélmalom u., Szent Pál u., Táncsics M. u.,

Telep u., Tóth J. u., Tölgyfa u., Vas u.,
Verseny u., Vértes u., Zirzen J. u., Zoltán
u., Zöldár u.,
4. program: 2020. szeptember 26.
Ábránd u., Áldomás u., Ártér u., Árva
u., Bakki J. u., Batthyány u., Bognár u.,
Csatorna u., Csík T. u., Dr. Wittmann T.
u., Fenyő u., Gallér u., Gárdonyi G. u.
Gyárfás u., Hársfa u., Irányi D. u., Kádár
u., Kakukk u., Kodály Z. u., Kölcsey F.
u., Kőrösi Cs. S. u., Lepke u., Lomb u.,
Lövész u., Mátra u., Messzelátó u., Mező
u., Mikszáth K. u., Pannónia u., Platán
u., Sírkert u., Szarka u., Szép u., Szivárvány u., Tavasz u., Vadász u., Vereckei u.,
Virág u., Zerge u.,
5. program: 2020. október 03.
Akácfa u., Áldás u., Banner J. u., Báthory u., Beleznay A. u., Benepuszta
u., Boldogszállás u., Bulcsú u., Csonka u., Csörsz u., Daru u., Dob u., Érhát u., Forgács u., Fortélyos u., Frankel
Leo u., Garat u., Gyöngyösi út, Hableány u., Harcos u., Hattyú u., Kapás u.,
Kárpát u., Klapka Gy. u., Komáromi J.
u., Kun u., Lajosmizse u., Nádverő u.,
Négyszállás u., Olvasókör u., Páva u.,
Redemptio u., Szérűskert u., Szigony u.,
Szobor u., Térítő u., Tigris u., Trombita
u., Túzok u., Tündér u.,

Álmos u., Árok u., Balaton u., Bokor u.,
Cserepes u., Damjanich u., Deák F. u.,
Diófa u., Faiskola u., Fátyol u., Fillér u.,
Futó u., Füst u., Gyalu u., Gyöngy u.,
Gyöngytyúk u., Horváth P. u., Jászváros
u., Juhász u., Kápolna u., Kéve u., Kígyó
u., Körte u., Kötő u., Medve u., Méntelep u., Nyíl u., Repce u., Sarkantyú u.,
Sáros-ér u., Sátor u., Suba u., Szél u., Szelei út, Tamás u., Temető u., Tompa M.
u., Tört u., Zrínyi M. u.,
6. program: 2020. október 10.
Alsócsincsapart u., Aprítógégyár u., Átjáró u., Berze N. J. u., Boróka u., Botond
u., Buzogány u., Cimbalom u., Csengő
u., Csóka u., Csokor u., Dembinszky u.,
Derkovits Gy. u., Dr. Varga L. u., Egér
u., Eke u., Elefánti u., Felcsőcsincsapart
u., Felsőmuszály, Fiastyúk u., Gerevich
A. u., Göncöl u., Gyanta u., Gyöngyvirág u., Hatvani u., Hentes u., Herkules
u., Hétvezér u., Hunyadi J. u., Ilona u.,
Jászkürt u., Jedám u., Jókai M. u., Karabély u., Kerékgyártó u., Kertész u., Költő
u., Lagzi u., Líceum u., Liget u., Mályva
u., Mártírok útja, Móczár M. u., Nádor
u., Nagyér u., Nap u., Nefelejcs u., Öntő
u., Pákász u., Palánka u., Pethes I. u.,
Pipa u., Riszner sétány, Sánc u., Serház
u., Sómérő u., Sportpálya u., Szekér u.,

Szent F. u., Szilvás dűlő, Szőlő u., Szúnyogos u., Tarnai A. u., Téglagyár u., Tejút u., Toborzó u., Üstökös u., Varjú u.,
Varró u., Víz u., Vízöntő u., Zagyvart u.,
Zagyvaparti tanyák, Zenész u.,
7. program: 2020. október 17.
Bajcsy Zs. u., Béla u., Bem József u., Berényi u., Csángó u., Delta u., Déryné u.,
Dohány u., Fácán u., Fecske u., Fék u.,
Fekete u., Felsőmező u., Fémnyomó u.,
Fuvaros u., Fülemüle u., Fürdő u., Fűzfa
u., Gém u., Gerle u., Gorjanc I. sétány,
Hajnal u., Hegedűs u., Hold u., Holló
A. u., Ifjúság u., Ipar u., Ipartelep út,
Jászai M. u., Jubileum u., Kálvin János
u., Kard u., Kátai u., Korcsolya u., Kossuth Lajos út, Kőkép u., Lant u., László Károly u., Lehel u., Lehel Vezér tér,
Mozdony u., Nagykátai út, Ostoros u.,
Pajtás u., Palotai J. u., Patkó u., Pesti u.,
Pipacs u., Rákóczi út, Rigó u., Róka u.,
Szarvas u., Széchenyi tér, Szent László u.,
Szentháromság tér, Szerecsen u., Szív u.,
Szövetkezet út, Thököly út, Traktor u.,
Tulipán u., Uszoda u., Váltó u., Vaspálya
u., Vécsey E. u., Villany u., Viola u., Vízimalom u., Vörösmarty u.,
PORTELEK: Fenyves u., Fő u.,
Herboly I. u., Homok u., Március 15.
u., Nyúl u., Vaskapu u., Vasút u.,

"Elbúcsúzom, de ott leszek,
ahol a szél zúg, a nap nevet.
Elbúcsúzom, de itt marad
belőlem néhány pillanat..."

Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak, akik

Emlékezzünk

Emlékezés

Fájó szívvel emlékezünk

karbantartó,
parki segédmunkás és
kisgépkezelő
munkatársakat keres.
Érdeklődni e-mail:
munkaugy@vvzrt.hu
Telefon: 20/567-6566

Szaszkó Sándor

KIS JÁNOS

tü. szds.
halálának 5. évfordulójára!

(1948-2020),
szeretett férjem, édesapánk és
nagyapánk temetésére eljöttek,
jelenlétükkel, koszorúikkal,
együttérző szavaikkal
mély fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

Terenyi László
(1927 - 2010)
halálának 10. évfordulójára.
Negyon hiányzol nekünk és
soha nem feledünk.
Nyugodj békében.
Három leányod és családjaik

Tóásó Béla

(1924-2008)
halálának 12. évfordulójára.
„Olyan szomorú mindig egyedül
lenni, valakit mindig hiába keresni.
Valakit várni, ki nem jön többé,
valakit szeretni szívből, örökké.„
Szerető feleséged, fiad és
családja

Város

2020. augusztus 27.

Fórum a településképről
A településkép védelméről szóló
18/2017. (IX. 14.) önkormányzati rendelet (Településképi
Rendelet) módosítási javaslata
elkészült. Erről tájékoztatta az érdeklődőket és a média képviselőit
Alvári Csaba főépítész augusztus
24-én, hétfő délután 17 órakor a
Városháza nagytermében.
kárpáti
Jelenleg a rendelet államigazgatási és lakossági véleményezése
párhuzamosan zajlik. A dokumentum elérhető a város honlapján. Az anyaggal kapcsolatban szóban, illetve írásban (alvari.csaba@
jaszbereny.hu ) lehet észrevételeket

megtenni szeptember 1-ig.
A főépítész a fórum alkalmával kiemelt néhány, a lakosság
többségének érdeklődésére számot
tartó momentumot a rendeletből.
Egyik ilyen fontos módosítás,
hogy ezentúl bizonyos esetekben
lapos-tetős házak építésére, valamint lapos-tetős teraszokkal való
bővítésre is van lehetőség. Másik
alapvető változás a kerítéseket illeti. A trapézlemez, köznyelvben
„lindab” kerítések építését eddig
tiltotta a rendelet. A jövőben ezek
faerezetes festésű változata megengedett lesz. A rendelet változásokat
tartalmaz a reklámtáblák kihelyezésében is. A reklámcégéreken túl
egyéb műszaki célú eszközöket is

igénybe lehet venni reklámozásra,
de csakis szigorú szabályok mellett. Ugyancsak változott az ingatlanok rendeltetési funkciójának
változásáról szóló bejelentés menete. A rendelet lehetőséget ad olyan
hatósági bizonyítvány kiadására,
amely szükséges a változás bejelentéséhez. A főépítész végül felhívta
a figyelmet a helyi védelem alatt
álló épületek felújításához nyújtott
önkormányzati támogatás igénylésének lehetőségére.

Pályázati felhívás

Jászberény Városi Önkormányzat
tanulmányi ösztöndíj pályázatot
hirdet az EFOP-1.5.3-16-201700019 számú „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Jászberényi kistérségben”
című projekt keretében szociálisan hátrányos helyeztű közép-és
felsőfokú tanulmányokat folytatók számára.
A települési ösztöndíj célja,
hogy a Jászberényben élő fiatalokat
támogassa tanulmányaik folytatásában, ezzel is ösztönözve őket arra,
hogy a végzettségük megszerzését
követően tudásukat a lakóhely
szerinti településük szolgálatába
állítsák, erősítve ezáltal a fiatalok
helyben maradását, valamint a vidék népességmegtartó erejét. Az

ösztöndíj által elsődlegesen azok
a szociálisan hátrányos helyeztű
tanulók és hallgatók részesülhetnek
anyagi támogatásban, akik kiemelkednek a közösségi aktivitásukkal,
társadalmi szerepvállalásukkal.
Az ösztöndíjpályázatra azok a
Jászberény Városi Önkormányzat
területén állandó lakóhellyel rendelkező, 16. életévét betöltött, de a 27.
életévét még be nem töltött hátrányos szociális helyzetű középfokú
(gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola, szakiskola) nappali tagozatos intézmények tanulói, valamint
a felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben
(felsőoktatási hallgatói jogviszony
keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben,
mesterfokozatot és szakképzettséget
eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási
szakképzésben folytatják
tanulmányaikat.
Az ösztöndíj összege:

10.000.-Ft/hó, amely 10 hónapig
kerül folyósításra. A támogatott tanulók maximális száma 25 fő.
A pályázat benyújtása az adatlap
benyújtásával és a szükséges mellékletek csatolásával történik, amely
letölthető a www.jaszbereny.hu internetes oldalról, vagy elektronikusan kérhető Hamar Katalin szakmai
vezetőtől a hamark@jaszbereny.hu
címről. A pályázattal kapcsolatban
érdeklődni az alábbi telefonszámon
lehet: 06 57/ 505-722.
A pályázati dokumentáció postai
úton nyújtható be az alábbi címre:
Jászberény Városi Önkormányzat
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. A
borítékra kérjük ráírni: EFOP-1.5.316- 00019 „települési ösztöndíj”.
A pályázatok postára adásának
határideje: 2020. szeptember hó 15.
Jászberény, 2020. augusztus 10.
Budai Lóránt polgármester

www.jku.hu
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4. oldal

Mozaik
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Kitüntették városunk polgárait

 folytatás az 1. oldalról
Az újabb Sipos Orbán kulturális és
művészeti díjra érdemes személy Kiss
Henriett muzikológus zeneirodalom tanár lett, akit sokoldalú szakmai és magas
színvonalú előadói tevékenysége, színvonalas szakmai publikációs munkássága elismeréseként tüntettek ki.
Zirzen Janka közoktatási díjat ítélt
meg az önkormányzat kiemelkedő pedagógiai munkája, eredményes vezető
tevékenysége elismeréseként Gulyásné
Kurtán Krisztina tagintézményvezető
helyettes részére.
Ugyancsak közoktatási díjat vehetett át színvonalas, lelkiismeretes szakmai munkássága, magas színvonalú intézményvezető-helyettesi tevékenysége
elismeréseként Mészárosné Suba Judit
intézményvezető-helyettes.
Jászberény önkormányzata úgy
határozott, hogy magas színvonalon
végzett szakmai munkája, kiemelkedő
bűnmegelőző és diákönkormányzatot segítő tevékenysége elismeréseként
Pólyáné Balla Julianna középiskolai tanárt is közoktatási díjban részesíti.
A negyedik Zirzen Janka közoktatási díjat Tukacsné Kovács Judit tagintézmény-vezetőnek ítélték oda eredményes szaktanári tevékenysége és magas
színvonalú intézményvezetői munkás-

sága elismeréseként.
Árpád-házi Szent Erzsébet egészségügyi díjat idén hárman vehettek
át. Bánföldi Józsefné élelmezési osztályvezető negyedszázadon át végzett
eredményes szakmai tevékenysége,
kiváló vezetői munkássága, szervező

tevékenysége elismeréseként; Dr. Kiss
Barna főorvos magas színvonalú, lelkiismeretes és precíz szakmai tevékenysége és eredményes vezetői munkássága,
továbbá Palcsó Annamária Egészségfejlesztési Irodavezető közel három év-

Villám testületi ülés
Augusztus 25-én, szerdán 14 óraára
rendkívüli testületi ülésre hívta össze
a képviselőket Budai Lóránt polgármester.
k. m.
Az eredetileg három előterjesztésből csupán egyet, a Jászsági Szociális
Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának módosító javaslatát tárgyalta a testület. A tervezett költségvetési
előirányzatok átcsoportosítására, fedezet biztosítására előterjesztést azért vette le napirendről a polgármester, mert
a Fidesz-frakció által kezdeményezett
szeptember 1-én esedékes rendkívüli
nyílt ülés tartalmazza ezt a pontot, így

akkor kerül a testület elé. Előterjesztés a
Jász Múzeum Alapító Okiratának módosítására napirendet is kivette a polgármester a tárgyalandó ügyek közül,
mivel az előterjesztés alapjául szolgáló
törvénymódosítás még nem készült el.
A tárgyalt módosítás szükségességét
az indokolta, hogy a Jászsági Szociális
Szolgáltató Társulás Társulási Tanácsa
határozatával tudomásul vette, hogy
Jászkisér Város Önkormányzata a Társulásban meglévő tagsági jogviszonyát
felmondja. Jászkisér kiválása miatt, a
Magyarország önkormányzatairól szóló törvényre figyelemmel – mely kimondja, hogy a társulási megállapodás
tartalmazza a társulás tagjainak nevét,
székhelyét, képviselőjét –, valamint az

tizeden keresztül végzett eredményes,
magas színvonalú, példaértékű ápolói
tevékenysége, és az egészségfejlesztés,
egészségmegőrzés területén kifejtett tevékenysége elismeréseként.
Illési Erika jászberényi születésű hegedűművész, a Budapesti Fesztivál Zenekar tagja, Echardt Éva csellóművéssz
és Heizer Zsófia zongoraművész közös
műsora emelte az ünnepség fényét,
majd a Szent Klára szociális munka díjak kiosztása következett.
Heringei Mária szakápolónak negyedszázados ápolói és szakápolói
munkájáért, magas színvonalon végzett mentálhigiénés tevékenységéért,
és átlagon felüli hivatástudatáért adományozott a város kitüntetést. Misovics
Éva vezető ápoló csaknem négy évtizedes gondozói, főnővéri és vezető ápolói tevékenysége, illetve az intézmény
szakmai fejlesztése érdekében kifejtett
munkássága jutalmaként érdemelte ki
az elismerést.
A következőkben a Gerevich Aladár
sportelismerések díjazottai vehették át
kitüntetéseiket. Díjat kapott Soós László a JSE ITF Taekwon-do Szakosztály
vezetője a taekwon-do sportágban elért
kiemelkedő eredményei, eredményes,
magas színvonalon végzett edzői, utánpótlás-nevelési és sportszervező tevékenységéért, valamint Ugrin György főiskolai adjunktus hosszú időn keresztül
végzett eredményes, magas színvonalú
kézilabda edzői tevékenységéért.
Jászberény város rendészeti díjait
közel negyedszázados magas színvonalú szakmai tevékenysége, kiemelkedő
hivatalvezetői munkája elismeréseként
Fazekas-Füzesi Nóra rendőr őrnagy, továbbá szakmai feladatainak több mint
negyedszázadon át nagy hozzáértéssel,
lelkiismerettel és odaadással végzett tevékenysége elismeréséül Hudra József c.
tűzoltó zászlós kapták.
Az ünnepség zárásaként pezsgős
koccintásra került sor a galérián, ahol
Budai Lóránt polgármester mondott
pohárköszöntőt a díjazottak tiszteletére.
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Beszerezték a téli tüzelőt

Péntek délelőtt Bethlendy Béla, a
Humán Erőforrás Bizottság elnöke
a közfoglalkoztatottak Faiskola utcai
telephelyén sajtótájékoztatón számolt be az önkormányzat téli tűzifa
beszerzéséről.
k. m.
Az önkormányzat képviselő-testülete július 15-i ülésén hozta azt a döntést,
amely 600 mázsa tűzifa beszerzéséről
szólt. A Nógrádból származó vegyes
– bükk, gyertyán és kőris – 65 erdei
köbméter hasogatott fa 160 rászoruló

család, illetve egyedülálló téli tüzelését támogatja. A tüzelőt Szöllősi Zoltán
egyéni vállalkozótól vásárolta a város
mintegy 2 millió 300 ezer forintért.
A fát beszállították a Faiskola utcai
telephelyre, ahonnan majd a tél leghidegebb időszakában, decemberben,
januárban osztják szét a szociálisan rászorulók között.
Bethlendy Béla hangsúlyozta, az
előző költségvetések nem tartalmaztak
téli tüzelőre vonatkozó tételeket. Most a
nyári beszerzéssel időben gondoskodnak
a készletekről. A kiszáradt fa jobb minőségű, nagyobb fűtőértékű, nem kormol.
Dr. Ócsai Antal belgyógyász, aneszteziológus és intenzív terápiás főorvos,
a jászberényi Szent Erzsébet Kórház
orvosigazgatója Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egészségügyi Díjban,
Pappné Szabó Gabriella, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat Jászberényi Tagintézményének
gyógypedagógus-logopédusa, a logopédiai munkaközösség vezetője Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Pedagógiai Díjban részesült
nemzeti ünnepünk alkalmával. A
kitüntetést a szolnoki megyeházán
vették át augusztus 14-én.

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet és a
kormányzati funkciók és államháztartási
szakágazatok osztályozási rendjéről szóló
PM rendelet előírásaira figyelemmel, a
Magyar Államkincstár iránymutatására
tekintettel szükséges a Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása. A társulásban részt vevő képviselő-testületek
mindegyikének minősített többséggel
hozott döntése szükséges a társulási megállapodás módosításához. Ennek mentén
Bertalanné Drávucz Katalin, a Társulás
elnöke felkérte a tagönkormányzatokat,
hogy a képviselő-testületek minősített
többséggel hozott határozatukba foglalva döntsenek a Társulási Megállapodás
módosításának jóváhagyásáról legkésőbb
2020. augusztus 31-ig.
Az előterjesztést a képviselők egybehangzó igennel elfogadták, így az öt
perces ülés véget ért.

Önkormányzati földrészletek értékesítése
A Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. meghirdeti az alábbi földrészletek értékesítését, melyet illetően várja az érdeklődők ajánlatát.
Sorszám Földrészlet hrsz.-a

Ter(m2)

Művelési Ága

Fekvése

Minimális vételár (Ft)

1

9228/74

1 493

beépítetlen terület

Tóth János utca

17 916 000

2

3407/1

1 215

beépítetlen terület

Kürt utca 1,3 mögött

3 300 000

3

19401

383

kert

Kishegyen

70 000

Az árajánlatokat zárt borítékban a Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. (5100 Jászberény, Margit-sziget 1. szám) címre személyesen a titkárságra kérjük eljuttatni legkésőbb 2020. 09.
04.-én 12 óráig beérkezőleg. A borítékon kérjük feltüntetni az
"Árajánlat" megjelölést, és az érintett ingatlan helyrajzi számát.
Az ajánlatoknak tartalmaznia kell, hogy az ajánlattevő vállalja-e
a vételár szerződéskötéskori egy összegben történő megfizetését.

Azon ajánlatokat, melyek nem tartalmazzák a vételár
szerződéskötéskori egyösszegű megfizetésének nyilatkozatát és
nem érik el a minimális vételiárat, érvénytelennek tekintjük. Az
ajánlatkérés nem keletkeztet szerződéskötési kötelezettséget.
Érdeklődni Csiszér Géza ágazatvezetőnél az alábbi elérhetőségen lehet, munkanapokon 8-15 óra között tel.: 0657/503-270; 30/901-1464.
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Útügyi ügyintéző, útellenőr pályázat Pályázati felhívás
Jászberényi Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1)
bekezdése alapján pályázatot hirdet
Jászberényi Polgármesteri Hivatal
útügyi ügyintéző, útellenőr munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• Műszaki középiskolai végzettség,
vagy középiskolai végzettség és műszaki, agrár, kertészeti, közgazdasági,
környezetgazdálkodási szakképesítés,
• munkakörre vonatkozó egészségügyi
alkalmasság,
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• 6 hónap próbaidő.
Előnyt jelent:
• Felsőfokú képesítés, az I. besorolási
osztályban: felsőoktatásban szerzett
építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség;
vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi,
település-fejlesztési, vidékfejlesztési,
közlekedési felsőfokú szakképesítés,
• középfokú végzettség esetén útellenőri OKJ-s bizonyítvány,
• közútkezelői, közúttervezői tapasztalat (közútüzemeltetési, közútfejlesztési önkormányzati feladatok ellátásában való jártasság)
• útellenőri munkakörben szerzett tapasztalat,
• műszaki ellenőri jogosultság,
• helyismeret,
• B. kategóriás jogosítvány.
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,
• a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vele szemben a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi

CXCIX. törvény (a továbbiakban:
Kttv.) 84-85. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,
• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésére vonatkozó szándéknyilatkozatot.
Ellátandó feladatok:
• Közlekedési-, városüzemeltetési ügyintézői és útellenőri feladatok ellátása
Munkavégzés helye: Polgármesteri
Hivatal Jászberény, Lehel vezér tér 18.
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű 2022. október 31-ig tartó közszolgálati jogviszony
A foglalkoztatás jellege: teljes
munkaidős foglalkoztatás
Bérezés: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény,
valamint a Jászberényi Polgármesteri
Hivatal PH/2997-21/2015. számú
Közszolgálati Szabályzata alapján. A
munkakör legkorábban a pályázatok
elbírását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 15.
A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot Jászberény Jegyzőjéhez
(5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.)
PH/6033/2020. iktatószám és az „Útügyi ügyintéző, útellenőr” 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 valamen�nyi 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
dönt. A meghallgatásokat követően
valamennyi pályázót írásban értesítjük
a pályázat eredményéről. Jászberény
Jegyzője a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.
A pályázat elbírálási határideje:
2020. szeptember 22.
A pályázatról bővebb információ
kérhető Simkó Ilona Városgazdálkodási Osztály vezetőjétől személyesen, vagy
az (57) 505-782 telefonszámon.
Egyéb lényeges információ: A pályázatok elbírálásával kapcsolatos adatkezelésre az alábbi linken található Adatkezelési tájékoztató az irányadó: https://
www.jaszbereny.hu/hirek/ak/4662/
A pályázati kiírás elérhető még a
Kormányzati Személyügyi szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
www.kszk.gov.hu weboldalon.
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Eboltás
Tájékoztatom Jászberény város lakosságát, hogy a 164/2008./XII.20./
FVM rendelet a 3 hónaposnál idősebb ebek veszettség elleni kötelező
védőoltását és féreghajtását rendeli el,
a 41/2010. /II. 26. /Korm. sz. rendelet
figyelembevételével.

Jászberény Városi Önkormányzat
szakképzési ösztöndíj program keretében pályázatot hirdet a hiányszakmának nyilvánított szakmát adó képzésben továbbtanuló diákok számára.
Hiányszakmák, amelyekre pályázni
lehet: ács; ápoló; asztalos; autófényező;
automatikai technikus; autószerelő;
burkoló; cipőkészítő; CNC gépkezelő;
cukrász; eladó; erősáramú elektrotechnikus; festő, mázoló, tapétázó; gépgyártás technológiai technikus; gépi
forgácsoló; grafikus; hegesztő; húsipari
termékgyártó, (hentes); ipari gépész;
karosszéria lakatos; kereskedő; kőműves; központifűtés- és gázhálózat szerelő; mezőgazdasági gépésztechnikus;
mezőgazdasági gépszerelő; női szabó;
pék; pincér; szakács; szerkezetlakatos;
szerszámfelfogó (géplakatos); szerszámkészítő; szociális gondozó és ápoló; varrónő; villanyszerelő.
Általános iskolások legfeljebb havi:
20.000 Ft; középiskolások legfeljebb
havi: 30.000 Ft ösztöndíjat kaphatnak
a tanulmányok befejezéséig.
A teljes pályázati kiírás és a pályázati adatlap letölthető a www.
jaszbereny.hu honlapról, illetve beszerezhető a Jászberényi Polgármesteri Aljegyzői Osztályán – földszint 13-as irodában.
A pályázatok benyújtásának helye: Jászberény Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal Aljegyzői Osztály
(5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.)
Benyújtási határidő: 2020. szeptember 15.
Jászberény Városi Önkormányzat

A védőoltást szeptember hónapban
kell végrehajtani. Az oltás a Magyar Állatorvosi Kamara határozata alapján díjköteles: 4.000 Ft/db. Az ebek kötelező
féreghajtása 10 testsúlykilogramonként
100 Ft/db. Az oltatlanul maradt ebek
tulajdonosait a pótoltás befejezése
után, a járási főállatorvos minimum
30.000 Ft bírság megfizetésére kötelezi.
Az oltáskor az elmúlt évi eboltási
bizonyítványokat hozzák magukkal!
Felhívjuk az állattartók figyelmét a
távolságtartásra, valamint a maszk viselésére!
Az eboltás helye és időpontja:
2020. szeptember 7. hétfő:
• 8.00 óra Ujerdö Állami Gazdaság
• 8.30 óra Tötevényi iskola
• 9.00 óra Ujerdö, templom
• 13.00-15.30 óra Hableány u.l.
• 2020. szeptember 8. kedd:
• 8.30 óra Meggyespelei tejcsarnok
• 9.00 óra Szentimre, Sánta kocsma
• 9.30 óra Szelei úti iskola
• 10.00 óra Rekettyési iskola
• 10.30 óra Pórtelek
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• 14.00-15.30 óra Szérűskert u. Redemptió u. sarok Érpárt
2020. szeptember 9. szerda:
• 9.30 óra Hajta
• 10.30 óra Öregerdö iskola
• 14.00-15.30 óra v. Fiat szalon, Honvéd u.
2020. szeptember 10. csütörtök:
• 8.00-10.00 óra Álmos u.
• 13.30-15.30 óra Mező u. - Irinyi D.
u. sarok
2020. szeptember 11. péntek:
• 8.00-9.30 Kulacs kisvendéglő Kossuth u.
2020. szeptember 12. szombat:
• 8.00-10.00 óra Szent Imre herceg u.
• 10.30-12.30 óra Szt. Imre herceg úti
temető régi bejárata
• 13.00-14.00 óra Hűtőgépgyári lakótelep Uszoda u. garázssor
2020. szeptember 14. hétfő:
• 8.00-10.00 óra Százszorszép sarok
• 10.30-11.30 óra Neszűr 8. dűlö
• 13.30-15.30 óra Kinizsi u. - Ady
Endre u. sarok
• 2020. szeptember 15. kedd:
• 8.00-9.30 óra Volán telep régi Hatvani ui
• 10.00-11.00 óra Kozma autójavító
• 13.00-15.30 óra Gyöngyösi u. Nádverö u. sarok
Pótoltás: 2020. szeptember 19.
szombat:
• 8.00-9.30 óra Fiat szalon - Honvéd
u.sarok
• 10.00-11.30 óra Gyöngyösi u. Nádverő u.sarok
Baloghné Dr.Seres Krisztina
Jászberény város Jegyzője

XXIX. Zagyva-Hajta
Gyalogos Teljesítménytúra

szeptem
b
szombaetr 12.

Indulás és érkezés:
Jászberényi Állat- és Növénykert székely kapu
Teljesíthető távok: 10 km, 16km, 28 km

Sajtótájékoztató a nyár margójára
Tamás Zoltán, a Fidesz frakcióvezetője
augusztus 26-án, szerdán délelőtt sajtótájékoztatót tartott a Táncsics utcai
székházban. Témája az elmúlt időszakra reflektált, úgy mint a zárszámadás, a
Malom-projekt, a munkásszálló, illetve
a következő rendkívüli testületi ülés.
Mindenekelőtt tisztázta, hogy a legutóbbi rendkívüli ülésen Dobrán Gyulával
való megjelenése tette lehetővé, hogy a
zárszámadás elfogadásra kerüljön. A képviselők létszámától független volt az eredmény, hiszen a szükséges többséget jelenlétükkel biztosították. A város érdekében
szavaztak és a város érdekében távozott a
munkásszálló napirendre tűzése előtt.
Emlékeztetett, hogy a városvezetés
“taktikázott” a zárszámadás kapcsán, melyet a polgármester tévéinterjúban be is
ismert. Az ilyen meggondolatlan lépések a
csőd szélére vezetik a várost – figyelmeztetett Tamás Zoltán.
Ugyancsak súlyos hibának nevezte

a Malom kivitelezőjével való szerződésbontást. A városvezetés részéről olyan
sokszor emlegetett „tárgyalás és kompromisszumkeresés” nélkül meghozott
döntés beláthatatlan következményekhez
vezethet. Amennyiben vissza kell fizetni a
beruházásra elnyert 800 millió forintot,
az Jászberényre nézve pénzügyileg katasztrofális helyzetet okoz.
A munkásszálló építésének erőltetése szintén hiba a megváltozott gazdasági
környezetben. A beruházás megvétózásával nyert kampányban még a mostani vezetés is másképp vélekedett, de hát mint
hallottuk Budai Lóránttól “A polgármesteri székből minden másképp látszik”–
fogalmazott a frakcióvezető.
A szeptember elsejére összehívott
rendkívüli ülés kapcsán kifejtette, felelőtlenség az újabb járvány kitörésének küszöbén tömegeket összehívni.
Mindez az akció ismét csak a szereplési
vágyról és a zavarkeltésről szól – mondta
Tamás Zoltán.

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

HTTPS://RENAULT.QUALITE.HU

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.
Friss hírek, információk
a Jászság életéről
w w w.beren ycafe.h u

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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Rendhagyó
mézkirálynő választás

2020. augusztus 27.

Megújult a Szent
János szobor
Augusztus 17-én, hétfőn megkezdődött a Szent Imre herceg úti Nepomuki Szent János szobor restaurálása,
melyet Egri Hunor kőszobrász-restaurátor művész végez el.
kazsimér

 folytatás az 1. oldalról
Bíborka egyébként civilben gyógypedagógus. Szülei révén került kapcsolatba
a méhészettel, ma pedig már párjával
együtt foglalkoznak méhekkel.
Az ünnepség alkalmával Molnár
Klaudia, a Jászsági Méhész Egyesület új
elnöke köszöntötte az egybegyűlteket,
majd átadta a szót Bross Péternek, az
Országos Magyar Méhészeti Egyesület
elnökének. Az elnök mindenekelőtt
köszönetet mondott a vezetőségnek,
hogy a vírushelyzet ellenére is helyt
tudtak állni feladataikban.
Szintúgy köszönetet mondott Molnár György leköszönt egyesületvezetőnek
az elmúlt 26 évben tanúsított nagyszerű
szervezőmunkájáért, amellyel elindította és életben tartotta a mézvásárt. Elismerte a királynő és udvarhölgyei kiváló,
kreatív munkáját, amelyet az elmúlt év
során véghezvittek.
A továbbiakban Szemerics Eszter
leköszönő mézkirálynő szólt a hallgatósághoz. Megköszönte az elmúlt év során
felé irányuló támogatást, tisztségében
utódjának annyi kellemes élményt, mint
amennyit ő maga átélhetett, valamint a
méhészeknek kitartást, jó egészséget és
sok hasznos munkát kívánt. Beszédét

követően a 14 mézlovagrend és a Jászsági Pálinka Lovagrend zászlóira feltűzte a
királynői szalagokat.
Molnár Klaudia részletezte a 27.
választás körülményeit, majd felkérte
Molnár Ferenc zsűrielnököt, aki elismerte az előző királynő és udvarhölgyei
tevékenységét. Az ünnepélyes koronázási ceremónia után Miklós Pál a Jászsági Méhész Egyesület ajándékát adta
a hölgyeknek, majd Bross Péter nyújtotta át a félmillió forintot jelképező
transzparenst az új királynőnek.
Az OMME elnököt a gratulációkat
követően kérdeztük meg a méhészet
jelenlegi helyzetéről. Bross Péter előrevetette, óriási eredmény, hogy a nehéz
helyzet ellenére mégis sikerült királynőt választani, hiszen a mézfogyasztás
propagálása céljából rendkívül fontos
szerepet tölt be a tisztségviselő a méhésztársadalom életében.
A vírusfenyegetés ellenére az ország
minden szegletéből a mai napon összegyűlő méhészek a szakma összetartását
jelzik, amire szintén nagy szükség van.
A termelésre rátérve elmondta, hogy
sajnos folytatódik a mintegy tíz éve elkezdődött tendencia, ami évről évre nagyobb kihívások elé állítja a méhészeket.

Tedd jobbá családod
táplálkozását és az életed!
Jász Piacért Egyesület előadás sorozatot indít a Déryné Rendezvényház
nagytermében, hogy vásárlóik és termelőik többet tudjanak a mindennapi élelmiszereink előállításáról.

Szeptember 9-én, szerdán 18 órakor Hubai Imre – Biogazdálkodásról
nyílt lapokkal!
A biogazdálkodás problémái, lehetőségei és a megoldások

Céljuk minél kevesebb vegyszer
felhasználásával a talaj minőségének és
a termelés feltételeinek javításával hozzájárulni ahhoz, hogy frissen szedett és
piacra szállított, egészséges termékek
kerüljenek tudatos vásárlóik asztalára.

Szeptember 23-án, szerdán 18 órakor Gyulai Iván – Mulcsos gazdálkodás
a kertben!
Kevesebb munkával,- vegyszerek
nélkül okosan egészséges talajon termeljünk (kert, fólia kisgazdaság).

Nepomuki Szent János emlékműve
– aki a folyók, hidak, hajósok, vízimolnárok, halászok védőszentje – már jó
ideje várt a szakértő renoválásra, a Városüzemeltetési és Tulajdonosi Bizottság
pedig nemrég döntött a szebb napokat
látott építmény sorsáról és az a rekonstrukciót megelőzően visszakerült korábbi
helyére, közvetlenül a Zagyva mellé.
Bobák Zsolt, a Városüzemeltetési Bizottság elnöke lapunknak elmondta, a
megviselt építmény a tavalyi esztendőben
dőlt meg, talapzata pedig megsüllyedt,
így már indokolt volt az azóta kitámasztva álló szobor felújítása, melyre összesen
félmillió forintot fordított a város.
Az eredeti műemlék nyolcvan-kilencven évvel ezelőtt a régi híd, valamint
közvetlenül a Zagyva mentén helyezkedett el, ezt a területet szerették volna
megközelíteni az áthelyezés során a Műemlékvédelmi Hatóság javaslatára.
A restaurátori munkálatokat Egri
Hunor szobrászmester, műemlékszakértő végzi az új helyszínen.

Jászberényi hívek is csatlakoztak az 1ÚTON elnevezésű nemzetközi zarándoknapi túrához. A Jászberény-Jászfényszaru mintegy 25 kilométeres távra idén kevesebben jelentkeztek a megszokottnál, amely augusztus tizenötödikén reggel a
Barátok templomától indult. A diakónusi áldást követően több települést érintve,
testileg-lelkileg feltöltődve, délután érkeztek meg a kitűzött célhoz. A zárómise
a fényszarui Római Katolikus templomban került megrendezésre. (Pesti József)

Júliusban 13. alkalommal gyűltek találkozóra a Homokról elszármazottak a
helyi Templomkertben.

Felavatták a portelki kálváriát
Augusztus kilencedikén, délelőtt felavatták a portelki Nagy János Helytörténeti Gyűjtemény udvari kálváriáját, mely adományokból épült a
koronavírus-járvány idején.

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!

Az eseményen először Balog
Gyula gyűjteményvezető mondott
köszöntőt,majd a résztvevők Ecsedi Péter karnaggyal elénekelték a magyar és
a székely Himnuszt. Ezután Pócs János
Országgyűlési képviselő beszéde következett, Resch Tamás káplán pedig megáldotta a kálváriát.
Az emlékhely talapzatánál Pócs János országgyűlési képviselő,Balog Gyula és Balog Donát önkormányzati képviselő, valamint Magyar Anita helyezett
el időkapszulát. Az avatón számos környékbeli település polgármesterei is
megjelentek.
Pesti József

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

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.
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.

JÁSZ-AUTÓHÁZ Kft.

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

Kultúra

2020. augusztus 27.

Egy világlátott, huszadik
századi nő rajzai
A 25 éves jubileumát ünneplő Hamza Gyűjtemény és a Jász Múzeum
szervezésében nyílt Hamza Lehel
Mária divattervező, iparművész, újságíró rajzaiból kiállítás augusztus
elején. A színpompás képekből álló
tárlatot Molnár Madarász Melinda „Meyke” divattervező ajánlotta
a megjelentek figyelmébe és osztott
meg szórakoztató anekdotákat a polihisztor alkotóról.
Kazsimér Nóra
A Jász Múzeum udvarán megjelent
népes közönséget Hortiné dr. Bathó
Edit múzeumigazgató köszöntötte. „A
Hamza Múzeum munkatársaival közösen rendeztük meg ezt a kiállítást,
melynek jó alkalmat szolgáltatott az
intézmény 25 éves jubileuma. Olyan
divatrajz-kollekciót tekinthetünk meg
ma, amit már nagyon régen, harminc
éve nem láthatott a közönség.” – fogalmazott Hortiné dr. Bathó Edit, majd
Farkas Edit szakmai rendezőnek nyújtott át az évforduló alkalmából egy ünnepi virágcsokrot.

nult és első rajzai a francia újságokban
is megjelentek, itt ismerkedett meg
későbbi férjével, a filmrendezéssel foglalkozó Hamza Dezső Ákossal, akivel
már házasként tértek haza Magyarországra. Férje mellett – aki olyan híres
fekete-fehér művekhez adta a nevét,
mint az Egy szoknya, egy nadrág vagy
a Gyurkovics fiúk – Mária díszlet – és
kosztümterveket készített a mozgóképekhez, miközben számtalan neves
magazinban jelentek meg írásai.
A háború után 1946-ban férje
megbízást kapott, hogy tanulmányozza
a televíziózást külföldön, így Párizs és
Olaszország után 1953-ban a brazíliai
São Paulóban telepedtek le, ahol harminchat éven át tartózkodtak. Hamza Lehel Mária divattervezőként több
nagy újságnak is készített terveket,
továbbá újságíróként kapcsolatban állt
a legnevesebb divatcégekkel - Coco
Chanel, Pierre Cardin, Nina Ricci -,
melyek bemutatóin rendszeresen részt
vett az 50-es, 60-as években, s melyek
kreációit továbbfejlesztve tervezte meg
saját modelljeit.
A SEARS áruházlánc egyik bevá-

sárlójaként számos divatbemutatót
szervezett, továbbá saját rovatot vezetett az Újságírói Szindikátus tagjaként
“Női szemmel” címmel a Dél-Amerikai Magyar Újság -ban, amiért 1967ben emlékéremmel tüntették ki. Több
évtizedes munkásságot követően a
Hamza–házaspár 1989-ben települt
vissza Magyarországra, Jászberénybe.
Hamza Lehel Mária biográfiája
mellett Meyke az egyes korszakokra
jellemző divattörténeti érdekességekből, stílusjegyekből is szemezgetett beszédében. Tájékozódtunk a felgyorsult
világ diktálta trendekről, a Coco Chanel által megteremtett új ideálról, a háború befolyásolta sikkről, az átalakuló
női szerepek teremtette forradalmasító
ruhadarabokról, így például a térdet
szabadon hagyó, egyenes szabású, rövid
borítékruháról. „Egykori viselettörténeti tanárom F. Dózsa Katalin mesélte,
hogy azért hívták így ezt a kevés alapanyagot igénylő ruhát broítékruhának,
mert a hölgynek a szerelmi légyott
után borítékban is el lehetett küldeni”
– osztott meg szórakoztató részleteket
a divattervező, majd a 70-80-as évek
eklektikus irányzatait vettük górcső alá.
A kiállításon Hamza Lehel Mária
divatrajzai tematikusan kerültek kihelyezésre. A 20. század strandviseletéből,
menyasszonyi és koktélruháiból, nagyestélyikből, hétköznapi viseletekből, őszitéli ruhákból és a karácsonyi, szilveszteri
karneválviseletekből láthatunk 53 tablót
továbbá 69 rajzot kiegészítőkkel, a hagyatékban fennmaradt tárgyakkal.
A biztos vonalvezetésű, de mégis
könnyed tus, akvarell – és temperarajzok egy szerény, jó humorú, határozott,
de nagy műveltségű, világot látott huszadik századi nő képét festik elénk, kinek nem mindennapi életébe merülhetünk alá a 2021. február végéig látható
időszaki kiállítás megtekintésével.
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Underground az udvaron
Augusztus 14-én, pénteken galériaudvari szabad művészeti esttel várta
az alternatív művészetek iránt nyitott érdeklődőket a Táncsics utcában
Nyeste Róbert és Sebestyén Róbert
zenészek, valamint Fejős László grafikus. Az egykori jobb napokat látott
Galéria ma a Jövőkép Alkotók raktárbázisaként szolgál.
A művészek álma, hogy az önkormányzat segítségével újra életet leheljenek a helybe, amely jelenlegi állapotában
jelentős felújításra szorul. Addig is az udvar szolgálhat művészeti szimpóziumok
helyszíneként. Péntek éjjel a fellobbanó
tábortűz mellett az underground gyökerekig visszanyúló zenékkel, közös dalolással, sztorizással szórakozott a nyitóeseményen részt vevő maroknyi társaság.

Köszönet az
adományozóknak
A Szent Erzsébet Kórház elismert
énekművészek és Jászsági cigányzenészek koncertelőadásával köszönte meg
a járvány során segítő kezet nyújtó támogatók önzetlen hozzájárulását.
kazsimér

A Hamza Múzeum és Jász Galéria
igazgatója, Farkas Edit stílszerűen öt
nyelven köszöntötte a hallgatóságot,
hiszen maga Hamza Lehel Mária anyanyelvén kívül még az angol, a francia,
az olasz és a portugál nyelveknek is kiváló művelője volt.
„Az 1920-as években Londonban,
majd Párizsban a 40-es években, ezt
követően élete alkonyán pedig Olaszországban valamint a Portugál anyanyelvű
Brazíliában élve millió hatás érte, ami
a divatrajzain is megmutatkozik. Az
olasz és francia újdonságok, de a brazil
tropikanizmus is nyomon követhető a
tervein. A divatrajzokat, kiegészítőket
és enteriőröket a Dél-Amerikai Magyar
Újságban megjelent cikkeivel is színesítettük kicsit, melyek néha fanyar humorral mutatják be a hétköznapokat, a
divat újdonságait és hogy mi érdekesség
történt a nagyvilágban.”
A folytatásban zenében is megidéztük a szóban forgó korszakokat, Vas
Mária énekes és Balogh József Karády
Katalin, Mikes Éva és Hollós Ilona slágerekkel repítette vissza a század előtti
időkbe a jelenlévőket. Még a művészek a
dallamok segítségével, Molnár Madarász
Melinda ismert divattervező asszony stílustörténeti visszatekintővel elevenítette
fel Hamza Lehel Mária irigylésre méltó,
kalandos, alkotásban gazdag életét.
Mária 1906-ban született Budapesten, titulusai között megfért egymás
mellett a feleség, a divattervező, a divatgrafika rajzoló, a festő, a meseillusztrátor, a jelmez és díszlettervező, az iparművész, a szerkesztő, a rovatvezető, az
újságíró, a nyelvzseni és végül a Hamza
Múzeum alapítója. Egészen fiatalon,
mindössze tizennyolc évesen költözött
művészcsaládjával együtt a divat fővárosába, Párizsba, mely döntés alapjaiban határozta meg a jövőjét.
Amellett, hogy divattervezést ta-

www.jku.hu

A megjelenteket Sinkó-Káli Róbert
igazgató köszöntötte, aki elmondta, ez a
nap azoké, akik biztosították támogatásukról a Jászság Egészségéért Alapítványt
és azon keresztül a kórház kollektíváját.
„A társadalmi szerepvállalás és segítség egy genetikailag kódolt tulajdonsága a Jászságban élőknek. Nem csak a
nagyvállalkozók, nagy cégek képviselői,
hanem magánszemélyek, civil emberek
szinte erejükön túl nyújtottak támogatást a kórháznak, hogy a vírus elleni
védekezés biztonságosabb szinten valósuljon meg.” – fogalmazott a kórházigazgató. Köszönetét fejezte ki a közel
15 millió forintnyi beérkezett hozzájárulásért, melyből rengeteg intézkedést
és beruházást tudtak megvalósítani,
A folytatásban Zsiga István prímás
és cigányzenekara felajánlásból, neves
jászsági énekművészek közreműködésével hallhattuk a hála szívmelengető
dallamait, vidám operett slágereket.

Ismét A hónap
műtárgya

Ünnepi slam

SlamBerény programmal ünnepeltek a szövegelők és a műfaj kedvelői
csütörtök este a Lehel Film-Színház
galériáján.
k. m.
A vendég slammelők - Csider István
Zoltán és Benke Hunor - mellé ezúttal öt
versenyző csatlakozott. A meghirdetett
open mic lehetőségre egy fiatal vállalko-

Mikó Istvánnal
Déryné Deszkáin
Augusztus 23-án,vasárnap este 20
órai kezdettel láthattuk a Móricz
Zsigmond novellájából készült Nem
élhetek muzsikaszó nélkül című zenés komédiát a Zenthe Ferenc Színház előadásában.
k. m.
A darabot Mikó István rendezte,
aki mellett olyan nagyszerű színészek
játszottak, mint Kökényessy Ági, Vándor Éva vagy Rácz János. A dzsentrilét

Szeptember 2. szerda 17. óra: A hónap műtárgya Litkei József Nyári
délután című alkotása. A festményt
Kerekné Mihalik Judit művésztanár
mutatja be.
Szeptember 15. kedd 17 óra:
Thorma János Emlékkiállítás megnyitása a festő születésének 150. évfordulója alkalmából. Előadók: N. Kovács
Zita művészettörténész, a Bajai Türr
István Múzeum igazgatója, Szakál
Aurél, a Kiskunhalasi Thorma János
Múzeum igazgatója és Dr. Bay Miklós
műgyűjtő. Előtte 16 órakor koszorúzás
a Lehel Vezér Gimnázium falán elhelyezett emléktáblánál.

zott. A szövegek leginkább társadalomkritikát, párkapcsolati konfliktusokat
fogalmaztak meg, munkahelyi, iskolai
kérdéseket, a felnőtté válás gyötrelmeit
szedték rímbe humoros és elgondolkodtató formában. A rendhagyó módon hat
tagú zsűri, immár sokadszor Galsi Olgát
hirdette ki a legjobbnak, aki ezúttal a
lelkében mély nyomot hagyó töri fakt
dilemmájáról slammelt kiválóan. A hangulatfokozó zenét Joe-Z keverte.

víg napjaiban zajló házassági történet
a mulatós férjjel és a kardos menyecskével, illetve a népes rokonsággal kellemes, kacagtató órákat szerzett a Szabadtéri Színpad közönségének.
A nyári színházi sorozat következő
és egyben záró bemutatójára szeptember
5-én kerül sor. Ekkor Szereted-e még
címmel Szécsy Pál emlékkoncerttel kedveskedik a közönségnek a szervező Jászkerület. Gergely Róbert előadását a Stúdió 11
combo zenekar kíséri, sztárvendég Békefi
Viktória Sztárban sztár leszek győztes lesz.
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Tisztelt Olvasóink!
A Jászkürt Újság következő lapszáma

szeptember 10-én jelenik meg.
Friss híreinket, cikkeinket
a jku.hu weboldalon és
a Berénycafé Facebook oldalunkon
továbbra is megtalálják!

Rézsút súrolja a napfény a kertet
A hétvégén még kánikulára számíthatnak
a nyár utolsó napjait is kihasználni vágyók,
majd hétfőtől kora ősziesre fordul az időjárás.
A lehűlés esővel érkezik. Nappal 23, éjjel 13
fokra számíthatunk. A jövő hét közepétől ismét melegszik a levegő, de hétvégére ismét esőt
jósolnak a meteorológusok.

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
Orvosi ügyelet
augusztus 27. csütörtök
szeptember 2. szerda
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

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

augusztus 28. péntek
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

szeptember 3. csütörtök
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

augusztus 29. szombat
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

szeptember 4. péntek
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

augusztus 30. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

szeptember 5. szombat
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

augusztus 31. hétfő
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

szeptember 6. vasárnap
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

szeptember 1. kedd
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

szeptember 7. hétfő
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

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

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,
06-57/405-914
• 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.
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Az utánpótlásra helyezik
a hangsúlyt
A Jászberényi Röplabda Klub felnőtt női
csapata – néhány évet kivéve – évtizedek
óta a legmagasabb osztályban képviseli városunkat. Az utóbbi években is jól
szerepeltek, hiszen két alkalommal is
bronzérmesek voltak a Magyar Kupában, nyár közepétől viszont stratégiát
váltanak. Erről és a klubvezetés további
elképzeléseiről kérdeztük Oszvald Nándort, a Jászberényi RK elnökét.
Ács Tibor
Az ősztől – bár lehetőségük lenne
rá – nem az Extra-ligában, hanem az
NB I-ben indul a JRK első számú csapata. Miért?
Megvizsgáltuk az elmúlt éveket, átbeszéltük a tapasztalatokat és úgy döntöttünk,
hogy egy teljesen más utat választunk. Azt
hiszem túlzás nélkül mondhatom, hogy
Jászberény a magyar női röplabdában évtizedek óta egy igen jó utánpótlásbázist képvisel. Szem előtt tartva ezt az értéket, 2020tól kezdődően sokkal nagyobb energiát
szeretnénk fordítani az utánpótlás- nevelésre. Be kellett látnunk, hogy mi nem tudjuk
felvenni a versenyt a gazdagabb klubokkal.
Nem tudunk olyan minőségi idegenlégiósokat igazolni, akiknek segítségével bajnokságot vagy kupát nyerhetünk. Viszont itt
Jászberényben minden feltétel adott ahhoz,
hogy hathatósabban utánpótlás-neveléssel
nem csak a jászberényi, hanem a magyar
női röplabda sport fejlődéséhez is hozzájárulhatunk. Kitűzött célunk, hogy pár év
múlva saját nevelésű játékosokkal szeretnénk felvenni a versenyt a Magyar Bajnokságban, akár a legmagasabb osztályban is.
Jászberényben köztudottan nagyon
sok sportág van jelen, így természetes,
hogy a klubok az iskolákból toborozzák a fiatalokat. Nem tartanak attól,
hogy „elhalásszák” a tehetségeket?
Egyáltalán nem. Tapasztalataink szerint
nagyon sok fiatal lány szeretne röplabdázni. A fiúk általában a focit választják, vagy
mostanság a kosárlabdát is. Szerintem a
röplabda nagyon szép női sportág és ráadásul sikeres Jászberényben. Nincs benne
testi kontakt, „csak” a labdával kell foglalkozni. A Nagyboldogasszony Katolikus Iskola a fő bázisunk, ez a tanintézmény adja
az utánpótlás játékosaink nagy részét. Itt
indul be az ősszel az Akadémiai képzés is,
ami azt jelenti, hogy azon osztály tanulói,
akik ide iratkoznak be, az edzéseken kívül
a testnevelési órákon is javarészt röplabdával foglalkoznak majd. Elmondható, hogy
ezek a gyerekek az első osztályos koruktól
az érettségig szervezett röplabda oktatásban
részesülnek. Szerencsére a többi tanintézményre sem panaszkodhatunk. Példa erre a
Bercsényi Miklós Iskola, ahol már közel 80
gyermek jár röplabdaedzésekre. A környező
településeken is van úgynevezett kihelyezett
tagozatunk. Nagykátán már korábban kialakult egy igen lelkes társaság. Tápióbicskével pedig most kötöttünk szerződést és ott
is hasonló együttműködésre és létszámra
számítunk. Örömmel mondhatom, hogy
összességében a JRK kötelékében közel 300
fiatal röplabdázik. Sajnos csak egy játékcsarnokunk van, de akár kettőt is meg tudnánk
tölteni a lelkes utánpótlás játékosainkkal.
Így azon kell gőzerővel dolgoznunk, hogy
minden korosztálynak helyet tudjunk biztosítani az edzések megtartására, hiszen
tudvalévő, hogy egyelőre a város nem dúskál edzőtermekben.
Ennyi játékoshoz bizony edzők is
kellenek. Ebben a tekintetben is megvan a megfelelő létszám?
A válaszom egyértelműen igen. Azt
már bizonyára mindenki tudja, hogy
Deme Gábor újra edzősködik és az ő vezetésével lép majd pályára az NBI-s csapat.
Nagy örömünkre segítője is lesz, visszatér
anyaegyesületéhez Sándor Renáta, mint

másodedző. Őt azt hiszem, nem kell bemutatni a röplabdakedvelőknek, mindan�nyian örültünk annak, hogy tagja lehetett
a magyar, az osztrák és a német bajnokcsapatnak. Arra is büszkék vagyunk, hogy 98
alkalommal lépett pályára címeres mezben.
Ő bizonyára nagy segítséget jelent majd
számunkra. Vannak továbbá fiatal edzőink
is, akik kellő ambícióval rendelkeznek, folyamatosan képzik magukat, így tökéletesen megfelelnek a mai követelményeknek.
Renátával váltottam néhány szót.
Természetesen nagyon örül a lehetőségnek és azt is mondta, hogy sok neves
külföldi edzővel dolgozott, és az ott tanultakat át szeretné adni a fiataloknak.
Mit szól ehhez Deme Gábor?
Örömmel fogadta! Gábor kifejtette,
nagyon szívesen veszi egy olyan játékos tapasztalatait, aki nívós bajnokságban játszott
több éven keresztül. Azt tervezi, hogy az
edzőtáborban – mert oda is van szándékunk elmenni –, már el is kezdik Renivel
néhány „fogás” begyakorlását. Úgy hisszük,
hogy az ő idejövetele sokat segít majd a fiatalok felkészítésében. Természetesen úgy
gondolom, hogy komoly motivációt is jelenthet a fiataloknak, hiszen a röplabdában
mutatott teljesítménye, eredményessége
mindenki számára példaértékű lehet.
Az NBI-s csapat mellett hány alakulat képviseli még a JRK-t a különböző bajnokságokban és milyen eredményre számíthatunk?
Ebben a tekintetben klubunk felülírhatja eddigi történelmét, ebben az idényben rekord számmal, összesen 22 csapattal
fogunk szerepelni a magyar női röplabda
palettán. A serdülő és a gyermekcsapatunk
az előző évben is remekül szerepelt, erre
számítunk az idén is. Természetesen az ifi
is egy ütőképes együttesnek mondható, az
NBI-es csapatot ők alkotják majd. Továbbá
indulnak a manók, a minik és a szuper mini
korcsoportok is. Tehát nagyon sok tehetség
pattogtatja a labdát nálunk. Nagyon bízunk benne, hogy közülük kerülnek majd
ki a „Sándor Renik” és a „Pintér Andik”.
Meghatározták az NBI-s csapatnak, hogy hányadik hely körül kéne
végezniük?
Nem raktunk a lányok vállára terhet.
Nem a mindenáron való győzelem, az
előkelő helyezés az elsődleges szempont,
hanem azt szeretnénk, hogy jól érezzék magukat, élvezzék a játékot és hogy érezhető
legyen a folyamatos fejlődés, előrelépés.
Ebből fakadóan át is fog majd alakulni egy
kicsit a szurkolási szokás, hiszen 18 saját
nevelésű játékosunknak minden bizonnyal
majd a szülei, rokonai, testvérei és osztálytársai eljönnek majd a bajnoki mérkőzésekre. Nem titok, hogy a végső célunk az, hogy
akkor szeretnénk újra az elitosztályban
szerepelni, ha a keretünknek legalább a fele
jászberényi, jászsági játékos lesz. Ha ezt meg
tudjuk csinálni, akkor elmondhatjuk, hogy
2020 derekán egy jó utat választottunk.
Ha egy év múlva újra találkozunk itt,
a Nagyboldogasszony Iskola tornacsarnokában, mivel lenne elégedett? Miről
tájékoztatná az olvasókat szívesen?
Igen nehéz kérdést tett fel a beszélgetésünk végére, de mint optimista ember,
azt hiszem akkor is sikerekről tudok majd
beszámolni. Számomra az fogja jelenti
az igazi sikert, ha nem lesz fluktuáció,
hanem hasonló stabil létszámmal rendelkezünk, vagy még többel. Azt szeretném, ha továbbra is ezekkel az edzőkkel
dolgozhatnánk. Ha néhány játékosunk
tanulmányai miatt másutt folytatja majd
pályafutását, akkor sem szakadnának
el teljesen a röplabdától vagy legalább
a sportos életmódhoz ragaszkodnának.
Nagyon bízom benne, sőt tudom, hogy a
munkatársaimmal meg tudjuk valósítani
ezeket a célkitűzéseket. Ez úton is köszönöm eddigi, odaadó munkájukat!

