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Budai Lóránt polgármestert kérdeztük az
elmúlt időszak város érintő történéseiről.
Interjú a 3. oldalon

A Déryné emlékplakettek kitüntetettjeit és a
a hetvenedik évüket betöltő közművelődésért
munkálkodókat köszöntöttük.
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Békét szeretnének a városlakók

Szeptember 28-án, hétfőn délután tartotta éves közmeghallgatását Jászberény Város Önkormányzata a Déryné
Rendezvényházban. A közel három
óra alatt sokan kértek szót a város egészére és szűkebb környezetükre vonatkozó kérdésekkel, véleményekkel.
Kárpáti Márta

A megjelenteket Budai Lóránt polgármester köszöntötte. Dr. Szabó Ta
más képviselő Pócs Jánosnak, a Jászság
országgyűlési képviselőjének üzenetét
tolmácsolta, aki sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy parlamenti munkanapja révén
nem tud jelen lenni az ülésen.
A lakosság részéről számos kérdés
felvetődött, volt amelyet kifejezetten
személyekhez, párthoz, illetve a városvezetéshez intéztek. Többek között érdeklődtek a Neszűrben évekkel ezelőtt
az önkormányzat utasítására kivágott
fák értékesítéséről, a tervezett munkásszálló bekerülési költségnövekedéséről,
a Malom sorsáról. Szó esett parkolási
anomáliákról, közlekedési morálról,
köztisztaságról, a közfoglalkoztatottak
munkavégzéséről, a fiatalok itthon tartásáról, fejlesztésekről. Érkezett kritika
a Jászkürt Újság hiányos terjesztésére,
valamint a ritka, kéthetes, megjelenésre
vonatkozólag. Volt, aki köszönetét fejez-

te ki a járvány időszakában végzett segítő
munkákért. Más éppen azt kifogásolta,
hogy véleménye szerint az önkéntességbe politika keveredett. A Neszűrben
növő parlagfű, a kivezető bicikliút rossz
állapota, környezetének elhanyagoltsága
szintén megoldási kérésként fogalmazódott meg. Egyesek szervezete egyéb növények, fák virágporára érzékeny, ezért
fakivágást javasoltak környezetükben.
Csapadékvíz-elvezetés, szennyvíz, árok-

karbantartás állandó témája az ilyen
jellegű fórumoknak. Az előző években
körzetbejárások alkalmával mondhatták
el hasonló jellegű észrevételeiket a lakók.
Most a járványhelyzet miatt nincs bejárás, aminek hiányára szintén érkezett
panasz. Felvetődött a Jókai úti élelmiszerbolt bezárásának ügye is, ami kisebb
polémiát eredményezett a mostani és az
előző vezetés között. A Barát pást rendezetlenségére egy környéken lakó hívta

Egy este a kreativitás jegyében
Egyedülálló gazdaságfejlesztő és közösségépítő programnak lehettek
részesei, akik szeptember 25-én kilátogattak a Főnix Műhelyben megrendezett Kreatívok éjszakája eseményre, melyen többek között lehetőség
nyílt a térség kiváló alkotóinak és
vállalkozásainak megismerésére.
Kazsimér Nóra
Az udvarra kitelepült gasztronómiai és kézműves vásáron, valamint
az épületben meghirdetett szakmai

előadásokon a tárgyalkotástól, a művészeti alkotómunkán és termék-előállításon át a marketing kommunikációig
minden szegmensből kaphattak ízelítőt
a borús időjárás ellenére szép számmal
összegyűlt érdeklődők.
A Jászkerület Nonprofit Kft és a
Stimulart Projekt jóvoltából létrejött
eseményen a helyi innovatív kézműves
terméket forgalmazó, egyedi szellemi
értéket produkáló vállalkozók és alkotók mutatkoztak be. Többek között a
Logiscool Jászberény, a Jászsági Népművészeti Műhely Egyesület és a Jö-

ALFÖLD AUTÓHÁZ KFT.
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vőkép Alkotók Egyesület tagjai, Lantos
Rita üvegékszer készítő, a SzínFolt Kreatív Műhely, Molnár Gábor kovács és
Jakusné Farkas Ildikó fazekas, valamint
a StruccFészek farm és a Molnár Méhészet is különleges portékáikkal.
A kreatívok vállalkozói piactere elnevezésű fórumot Dukai Rita, a Jászkerület Nonprofit Kft ügyvezetője nyitotta
meg. „A fő célunk a gazdaságfejlesztésen
és közösségépítésen túl a kulturális élet
fejlesztése és szereplőinek bemutatása. A
kreatív vállalkozók itt megmutathatják
tevékenységeiket, változatos termékeiket, hiszen mindenkit más inspirált,
más igényeket elégítenek ki munkásságukkal, ugyanakkor egy dolog közös
bennük: sikert értek el, sikeresek a munkájukban. Szeretnénk ezt az egymást segítő programot folytatni a jövőben is.”
A szót dr. Földi Zsuzsa projektmenedzser vette át, aki kitért az Interreg
Central Europe Program részeként
megvalósuló, 2019-ben elindított
Stimulart projekt dimenzióira, mely a
kulturális és kreatív gazdaság erősítését
kívánja előmozdítani.
folytatás az 5. oldalon 

Vállaljuk:

fel a figyelmet, annál is inkább, mert
2022-ben ünnepeljük a Ferences templom 550. évét. Az autóbusz pályaudvaron a fedett megállók hiányát jelezte egy
hozzászóló.
Dobrán Gyula képviselő nem vett
részt a fórumon. A hiányzás okairól érdeklődött az első körben utolsóként felszólaló fiatalember. Válasz nem érkezett,
bár Tamás Zoltán jelezte, hogy Balogh
Béla alpolgármesternek megüzente a

képviselő miért nincs jelen. Ugyancsak
fenti hozzászóló fejtette ki a véleményét
hosszasan arról, miért kellene feloszlatni
a képviselő-testületet. Többek véleményével egyezve, szerinte is csak vitát szül
a mostani testületi munka, egyetértés és
haladás helyett. Szerinte a városlakók
és különösen a fiatalok helyben maradásának érdekében nem történt semmi
Jászberényben az elmúlt kilenc évben, és
ezzel az összetételű képviselő-testülettel
a következő négy évben sem fog.
Elsőként dr. Szabó Tamás reflektált.
Emlékeztetett, hogy volt egy időszak a
város életében, amikor dr. Gedei József,
akkori polgármester egy ellenzéki többségű testületben nagyon határozott és
sikeres politikát folytatott. A működés
oka a polgármester kompromisszumkészsége volt. A mostani helyzetben is létezik olyan egyesség, ami a város érdekeit szolgálja. Tamás Zoltán vette át a szót,
aki pontos számadatokkal alátámasztva
prezentálta az elmúlt közel egy évtized
sikeres, 14,49 milliárd forint összértékű
fejlesztéseit, amelyben számos fiatalokat
is érintő projekt (új bölcsőde, óvoda,
építési telek, iskolafelújítás, ösztöndíjprogram, sport, kultúra, stb.) volt. Dr.
Gedei József fűzte tovább a válaszok sorát. Kiemelte, az elhangzottak tanúságosak és irányadók a további munkához.
folytatás a 3. oldalon 

A gazdasági kapcsolatok
erősítése a következő lépés
Október első napján az Iráni Iszlám
Köztársaság magyarországi nagykövete, Hamid Reza Nafez Arefi látogatott
városunkba, elsősorban, hogy megtekintse a Városháza udvarán az Eredet
című falfestményt.
Kárpáti
Az Ali Rastro, iráni művész készítette kép a művészet eszközével ábrázolja
kapcsolatunkat Yazddal, iráni testvérvá-

● Teher- és személygépjárművek
garancia időn belüli és azon túli javítását.
5 liter téli ablakmosó folyadék
3.499 Ft helyett most csak 1.999 Ft.

rosunkkal. A rövid ünnepségen a vendégeket Pénzes Tivadar tekerőlanton
szórakoztatta. Sisa Balázs a kép készítésének körülményeiről mesélt, majd az
újságíróknak adott válaszokat követően a
látogatás a Jász Múzeumban folytatódott.
Őexcellenciája kifejtette, nagy örömére szolgál, hogy itt lehet és tanúja a
testvérvárosi kapcsolatok aktív alakulásának. A művészeti alkotások jó viszonyunkat szimbolizálják.
folytatás a 3. oldalon 

Eredetvizsgálat

Jászberény, Nagykátai út 25. ● Nyitva tartás: hétfőtől - péntekig 8-17 óráig. ● Telefon: 06-30/6930-835, 06-57/515-234

2. oldal

Önkormányzat

www.jku.hu

Bölcsőde és Védőnői Szolgálat intézményvezető pályázat
A Jászberény Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Jászberény Városi
Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői
Szolgálat intézményvezető (magasabb
vezető) beosztás ellátására.
Pályázati feltételek:
• a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I. rész 2.B) pontjában
a magasabb vezetőre meghatározott képesítési előírásnak megfelelő végzettség:
csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA),
vagy bölcsődei szakgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ),
csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó
(OKJ), csecsemő- és gyermeknevelőgondozó (OKJ), kisgyermekgondozó,
-nevelői (OKJ), csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ), csecsemő- és gyermekgondozói (OKJ)
végzettséggel rendelkező: intézetvezető,
szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális
szakképzettségű személy vagy pedagógus
szakképzettségű személy,
• a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális,
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról
szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést
igénylő, a gyermekvédelem, a szociális
ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a
közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
• a foglalkoztatási tilalom tekintetében a
gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 10/A. §-ában meghatározott
kizáró okokra előírt igazolási kötelezettség teljesítése,
• felhasználói szintű MS Office irodai
alkalmazások,
• vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása,
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
• egészségügyi alkalmasság.
Pályázathoz csatolni kell:
• -a pályázó részletes, fényképes szakmai

önéletrajzát,
• motivációs levelet,
• a munkakörhöz tartozó lényeges feladatok ellátására, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai
elképzeléseket tartalmazó részletes
szakmai programot,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amellyel a pályázó igazolja a
büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll a
tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a
gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 10/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott kizáró ok vele
szemben nem áll fenn,
• végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
• szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumot,
• pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal
kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,
• a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról,
hogy a pályázat elbírálásában résztvevők
a teljes pályázati anyagot, a pályázó személyes adatait megismerhetik,
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a
vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja,
• a pályázó nyilatkozatát, hogy nyílt vagy
zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását,
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy vele
szemben a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 41. §
(2) bekezdés szerinti összeférhetetlenségi
ok vele szemben nem áll fenn,
• a pályázó elérhetőségét.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői
megbízással járó lényeges feladatok:
• A hatályos jogszabályokban meghatározott, és az intézmény alapító okiratában
foglalt feladatok ellátásának irányítása,
koordinálása, ellenőrzése, az intézményi
közalkalmazottak és munkavállalók felett
munkáltatói jogok gyakorlása.
• A Jászberény Városi Önkormányzati
Bölcsőde és Védőnői Szolgálat feladatellátásához szükséges anyagi-tárgyi, szervezeti és személyi feltételek kialakítása és
fenntartása, a működési rend biztosítása.
• Költséghatékony gazdálkodás biztosítása.
• Kapcsolattartás a fenntartóval és a városi
intézményekkel.
Elvárt kompetenciák:
• kiemelkedő kapcsolatteremtő és problé-

Öt éve már, hogy nem vagy velünk,
Ötödik éve már, hogy nem fogod a kezünk.
Hiányodat máig nem pótolja semmi,
Ám a viharban is próbálunk nyomodra lelni,
S egy újabb reggelen vidáman,
s kétségek nélkül kelni,
A szélcsendben olykor meghalljuk a hangod,
Tudjuk az Angyalok nem vették el a rangod;
Egy őszinte, s büszke nő, a szeretet Maga,

IMÁDUNK ANYA!

mamegoldó képesség,
• jó kommunikációs és együttműködési
képesség,
• jó stratégiai gondolkodás, döntési, együttműködési, konfliktuskezelési készség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
bölcsődevezetőként szerzett öt év szakmai
tapasztalat megléte.
Munkavégzés helye: Jászberény Városi
Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat 5100 Jászberény, Magyar u. 1.
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
valamint a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról
szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet
rendelkezései az irányadók.
A beosztás betölthetőségének időpontja: 2021. január 1.
A magasabb vezetői megbízás határozott időre, 5 évre – 2021. január 1-től
2025. december 31-ig – szól.
A pályázat benyújtásának határideje:
2020. október 22.
A pályázat benyújtásának módja: A
pályázatot a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületéhez címezve
(5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.),
postai úton a pályázat iktatószámával és
a Jászberény Városi Önkormányzati Bölcsőde és Védőnői Szolgálat intézményvezető munkakör borítékon való feltüntetésével kell benyújtani.
A pályázat elbírálásának a rendje: A pályázatokat - a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban
történő végrehajtásáról szóló 257/2000.
(XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. §-ában
foglaltakra tekintettel Jászberény Jegyzője
– mint a pályázat előkészítője – által ös�szehívott bizottság véleményezi a Magyar
Bölcsődék Egyesülete képviselőjének bevonásával. A bizottság javaslata alapján
a Képviselő-testület dönt várhatóan a
2020. december 9-i ülésén.
A pályázat elbírálásának határideje:
2020. december 9.
A Jászberény Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete a pályázati eljárás
eredménytelenné nyilvánításának jogát
fenntartja.
A pályázatról bővebb információ kérhető Dr. Pap Magdolnától, a PH Aljegyzői Osztály munkatársától az (57) 505712-es telefonszámon.
Egyéb lényeges információ:
A pályázatok elbírálásával kapcsolatos adatkezelésre az alábbi linken található
Adatkezelési tájékoztató az irányadó:
https://www.jaszbereny.hu/pages/
jaszbereny/contents/media/134/133495/
ak_tajekoztato_jogviszony_vegl.docx
A pályázati kiírás elérhető: a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ www.kszk.gov.
hu weboldalon, valamint Jászberény város
honlapján www.jaszbereny.hu.

Vas Józsefné

Köszönetnyilvánítás

SAS ILLÉS

(1946 - 2020)
gyászszertartásán és temetésén
megjelentek, virágaikkal,
koszorúikkal, részvétnyilvánításaikkal
mély fájdalmunkban osztoztak.
Szerető családja

Pályázati felhívás

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra Jászberény Városi
Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve meghirdeti 2021. évre a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.
A pályázatra azok az önkormányzat
illetékességi területén állandó lakóhel�lyel rendelkező, hátrányos helyzetű,
szociálisan rászoruló fiatalok jelentkezhetnek, akik
• hallgatói jogviszonnyal rendelkező
nappali tagozatos felsőoktatási hallgatók („A” típusú pályázat),
• vagy a 2020/2021. tanévben utolsó
éves, érettségi előtt álló középiskolások vagy felsőfokú diplomával nem
rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek, akik a 2021/2022. tanévtől
kezdődően felsőoktatási (nappali
tagozatos) tanulmányokat kívánnak
kezdeni („B” típusú pályázat).
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 5.
A pályázat beadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési
és Együttműködési Rendszerében (a
továbbiakban: EPER-Bursa rendszer)
egyszeri pályázói regisztráció szükséges,

Tisztelt Lakosság! Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a Jászberényi
Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás rendje 2020. október 5-étől
a következők szerint módosul:
1. A járványhelyzet fennállása alatt az
ügyfelekkel való elsődleges kapcsolattartás postai, elektronikus, valamint telefonos úton történik.
2. A Lehel Vezér tér 18. szám alatti
épület tekintetében a Hivatal általános ügyfélfogadási idejében az
ügyfélfogadás - kivéve a hagyatéki,
hatósági, bérlakás, ingatlanértékesítési, az anyakönyvi és a főépítészi
ügyben történő ügyintézést - a Táncsics Mihály utca felőli bejáratnál
kialakított ügyfélszolgálati ablakon
keresztül történik.
3. A hagyatéki, hatósági, bérlakás, ingatlanértékesítési, anyakönyvi és a
főépítészi ügyekben az ügyfelek az
ügyintézővel előzetesen egyeztetett
időpontra érkezhetnek a Hivatal
épületébe. A Lehel Vezér tér felőli
Főbejárat zárva tart, az előre bejelentkezett ügyfelek és vendégek a parkoló
felőli bejáratot használhatják.
4. A Gazdasági Osztály Adóigazgatási
Iroda tekintetében az Iroda ügyfélfogadási idejében az ügyfélfogadás
a Rákóczi út 42-44. szám alatti
épület Főbejáratánál az épületen
belül kialakított ügyfélszolgálati

DARÁZS JÓZSEF
halálának 2. évfordulójára
„A múltba visszanézve
valami fáj, valakit
keresünk, aki nincs már.
A búcsúszó, amit nem
mondtál ki elmaradt,
elmentél, de szívünkben
örökké itt maradsz.”

Szerető családja

asztalnál történik.
5. A pénztári kifizetés az ügyfelek részére változatlanul szünetel, a járványhelyzet fennállása alatt a kifizetések
postai úton, valamint bankszámlára
történő átutalással történnek.
6. Az épületekbe belépő valamen�nyi személy testhőmérsékletét a
belépéssel egyidőben érintésmentes lázmérővel méri meg a Hivatal
munkatársa.
Kérjük, hogy ügyfeleink viseljenek a
Hivatal épületében maszkot, valamint
használják a kihelyezett kézfertőtlenítőt és fertőtlenítő lábtörlőt!
A Polgármesteri Hivatal és munkatársai nevében jó egészséget kívánok
mindannyiuknak!
Jászberény, 2020. október 2.
Baloghné dr. Seres Krisztina
jegyző

Emlékezés

HAMAR ANDRÁS
halálának 5, évfordulójára.
Szerető feleséged, gyermekeid,
családjai és dédunokái

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk
mindenkinek, akik szüleink

Hálás szívvel
mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

Fájó szívvel emlékezünk

melynek elérése: https://bursa.emet.
hu/paly/palybelep.aspx.
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak már a rendszerben, nem regisztrálhatnak újra, ők
a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa
rendszerbe.
A regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A személyes és pályázati adatok
feltöltését követően a pályázati űrlapot
kinyomtatva és aláírva papírlapon a
Jászberényi Polgármesteri Hivatal (Jászberény, Lehel vezér tér 18.) Aljegyzői
Osztályához kell benyújtani. A pályázat
csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt
érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a
pályázat formai hibásnak minősül.
A teljes pályázati kiírás 2020. október 5-től letölthető a www.jaszbereny.
hu honlapról, további információ kérhető a Polgármesteri Hivatal (5100
Jászberény, Lehel vezér tér 18.) Aljegyzői Osztályán, ügyfélfogadási időben,
az 57/505-750-es telefonszámon, valamint a bobak.nora@jaszbereny.hu
e-mail címen.
Jászberény Városi Önkormányzat
Humán, Jogi és Közrendi Bizottsága

Tájékoztatás a Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadásáról

Emlékezés

Kispál Erzsébet
/1955 - 2015/

Hálás szívvel
mondunk köszönetet
mindazoknak, akik szeretett
férjem, édesapánk, nagyapánk

2020. október 8.

id. SZEBENYI
JÁNOS

UDVARDI PÁL

és felesége

(1947-2020)

szeretett férjem,
édesapánk és nagyapánk
temetésére eljöttek,
jelenlétükkel, koszorúikkal
mély fájdalmunkban
osztoztak.

KRUPA FERENC

Gyászoló család

Szerető családod

halálának 2. évfordulójára
„Szomorú az út, mely sírodhoz vezet,
ahol megpihent dolgos két kezed.
Megpihenni tértél, ahol nincs több
fájdalom, de szívünkben itt leszel,
mert hiányzol nagyon.”

búcsúztatásán megjelentek,
fájdalmunkban osztoztak.
Hálás köszönetünk a Szent Ferenc
ESZI idősek klubja vezetőségé
nek, gondozónőinek és magán
gondozónőknek a sok-sok éves
áldozatos munkájukért.
Gyászoló család

Város

2020. október 8.
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3. oldal

A város vezetése közös felelősség!
Egy meglehetősen harcos nyarat
hagytunk hátra a város életében. A
természet elcsendesedik a következő
negyedévben, talán Jászberény közélete is békésebbé válik. Többek között erről is beszélgettünk Budai Lóránt polgármesterrel október elején.
Kárpáti Márta
A város lapjában meglehetősen
régen jelent meg interjú a polgármesterrel – hozzáteszem, mással is. Ennek egyik oka a helyhiány, hiszen két
hét alatt rengeteg esemény történik,
sok “kötelező anyag” is helyet kér.
Van esély arra, hogy a városlakók kérésének helyt adva visszatérjen heti
rendszerességgel a Jászkürt Újság?
Az újságot semmiképpen sem akartuk megszüntetni, de az anyagi keretek
szűkössége miatt kénytelenek voltunk
ritkítani a megjelenést. Mindemellett
úgy gondoltuk, hogy amint a lehetőségek megengedik, ismét visszaállítjuk a
heti megjelenést. Erre jelentkezik igény
a városlakók részéről is a visszajelzések
alapján. A téma előttünk van, amelynek megoldási lehetőségeiről mostanában tárgyalunk a lapkiadásért felelős
Horgosi Zsolt vezérigazgatóval.
A múlt heti közmeghallgatáson
többen felvetették a képviselők közötti
háborúskodást, a konszenzus hiányát.
A Fidesz-frakció részéről elhangzott,
hogy hajlanak az egyességre. Mit
mond a városvezetés ebben a témában?
Az éremnek két oldala van. Lehet
engem, vagy bennünket szubjektivitással vádolni, de azt gondolom, hogy az
egyeztetés nem a mi oldalunkról hiányzik. Az elmúlt időszakban elmondtam,
hogy nagyon sok témában, több alkalommal is hívtam a képviselőket egyeztetni, amire vagy eljöttek, vagy nem.
Pócs János képviselő urat is legalább tíz
alkalommal invitáltam, amiből mindössze egyszer-kétszer jelent meg. Hoz-

Békét szeretnének
a városlakók
 folytatás az 1. oldalról
A polgármesterként vezetett évek
sikere a 24 akkori képviselő sikere is
volt, mindemellett akkoriban országgyűlési képviselőként a kormányzat
támogatását is módjában volt kérni a
város számára.
A szót megragadva megköszönte a jelenlévőknek, hogy ilyen sokan
eljöttek, kíváncsiak a munkájukra és
jelenlétükkel kitartottak a fórum végéig. Bizalmát fejezte ki, hogy a jelenlegi testület is egy jobb Jászberényt
tud örökül hagyni az utókorra. Nagy
András kérte el a mikrofont, aki mindenekelőtt szintén köszönetet mondott
a szép számú jelenlétért. Az összefogás
hiányára reflektálva elmondta, hogy a
helyzet korántsem olyan tragikus, mint
azt kívülállóként látják a városlakók. A
legutóbbi testületi ülésen például 25
előterjesztéséből 25-öt egybehangzó
igennel megszavazott a testület. A véleménykülönbségek megfogalmazása
előbbre viheti a közös gondolkodást
a jobb megoldás irányába. A fiatalok
elvándorlása témájához hozzáfűzte, az
ifjú emberek nagyvárosba költözése
nem helyi, hanem globális jelenség. A
tehetség, a kíváncsiság, a lehetőség nem
csupán a nagyvárosokba, de szerte a világba csalja a fiatalokat. A további közös képviselői munkához türelmet kért
a városlakóktól, hiszen, – mint mondta
– valamennyien Jászberényre tettek esküt megválasztásuk idején.

záteszem, biztos, hogy
van ebben nekem is
restanciám. Legutóbb
a
közmeghallgatás
világított rá, hogy el
kell gondolkodnom
arról, mi is ebben a
szerepem. Nem szeretném áttolni a felelősséget a másik oldalra, ez közös felelősség,
még, ha az arányok
nem is egyeznek.
És mi az érem
másik oldala?
Az, ami már
többször elhangzott,
többek között utoljára Nagy András
közvetítésével, aki az
elmúlt testületi ülés
szavazásával példázta
az együttműködést.
Ezek az előterjesztések
nagyrészt technikai
jellegű döntések voltak. Ilyen kérdésekről
az elmúlt években is
egyöntetűen szavaztunk. Azt gondolom,
a költségvetés tárgyalásának alakulása volt
az egyetlen fajsúlyos kérdés, amelyben
lehetett volna vita.
Végül ebben sem volt...
Igen és én ezt nagy megelégedéssel
fogadtam. Ez egy nagyon jó visszajelzés, hogy nem volt érdemi ellenvetés.
A városvezetés részéről a pozitív
attitűdváltás a konszenzus terén esetleg azt is jelentheti, hogy a legközelebbi avatóünnepségre már meghívják a másik oldal képviselőit is?
Az átadókra egyáltalán nem hívtam
képviselőket egyik oldalról sem. Ezek
az átadók a lakosságnak szóltak, nem a
képviselőknek. A város lakóit akartuk
értesíteni arról, hogy mostantól hivata-

losan is használhatják ezeket a területeket. Hozzáteszem, azért emlékezzünk
vissza a kampányidőszakra a beruházásokkal kapcsolatban! Ezeket az építkezéseket úgy kezdte el a Fidesz-frakció,
hogy nem volt hozzájuk fedezet. Ezek
pénzügyi fedezetét, valamint a sok sebből vérző tervezési és kivitelezési problémákat nekünk kellett kiegyengetni
és megvalósítani. Természetesen nem
vitatom el a kezdeti lépések fontosságát
és az ebben való szerepét a frakciónak,
de ezek az átadók nem a politikáról
szólnak, hanem a városlakókról.
Ha már szóba kerültek átvitt értelemben a sebek, a városközpont

legnagyobb sebe a
Malom, egy sebtapasszal elfedett pedig
a piac ügye. Mikorra
várható gyógyulás és
mi rájuk a recept?
A szomorú az,
hogy szinte minden
beruházásunknál vannak ilyen sebek. Egy
részét már kommunikáltuk a lakosság felé
és vannak olyanok,
amelyeket még nem.
A piac kapcsán egyfajta jogi vita elindult,
amellyel egyébként
maga a kivitelező is
egyetért, hiszen számára is fontos, ki a
felelős a pótmunkáért. A Malom ügye
valóban egy mélyebb
és fájóbb seb és komolyabb
történet.
Jelenleg is ez ügyben
tárgyalunk és minden lehetőséget megragadunk, hogy ez
a beruházás tovább
folytatódjon.
Akár
jogilag, akár egyezséggel próbálunk előbbre lépni, odajutni,
hogy – akár a jelenlegi vállalkozóval,
akár másikkal – a rendezvényközpont
megépüljön.
Október 1-én egy kellemesebb
témában volt lehetősége tárgyalni az
Iráni Iszlám Köztársaság budapesti
nagykövetével. Őexcellenciája kérdésünkre elmondta, hogy szorosabbra
próbálja fűzni Yazd és Jászberény
gazdasági kapcsolatait. Esetleg már
szóba is került önök között a téma?
Nagy örömömre szolgált előbb a
teheráni nagykövet látogatása, most
pedig a budapesti nagykövet vizitje.
Mindkét attasé rendkívül jól érezte ma-

Illett volna meghívni valamennyi
érintettet az átadókra!

Tamás Zoltán, a Fidesz frakcióvezetője sajtótájékoztatót hívott össze 25-én,
pénteken a piacon, amelynek apropója
a csarnok keddi átadója volt.
kárpáti

Tamás Zoltán kifejtette, felháborítónak tartja, hogy a frakció tagjai csupán a
Facebookról értesülhettek a hivatalos átadóról, holott a beruházás elindítása és a
kivitelezés nagy része az előző városvezetés
nevéhez fűződik. Illett volna meghívni
a kivitelezőt és a megyei önkormányzat
vezetőit, illetve Pócs János országgyűlési
képviselőt is, aki kiharcolta a pályázat támogatását.
A továbbiakban a képviselő ismertette a beruházás kronológiáját. A TOP-os
pályázat a Városi Környezetjavító intézkedések és gazdaságfejlesztési beavatkozások
Jászberényben című projekt keretében

valósult meg, amelybe még beletartozik a
Holló András, a Zirzen Janka és a Déryné
utca, a Lehel Vezér tér járdája, a Polgármesteri Hivatal udvara is. A projekt támogatási összege 782 millió 800 ezer forint,
amelyből önerő 271 millió. A beruházás
összköltsége 1.053.800.000 forint. Elmondta, hogy 2016-ben, pályáztak, amelyet 17-ben nyilvánítottak nyertessé. A
városi piactérre és csarnokra a közbeszerzés
2018-ban kezdődött és többszöri nekifutás után végül a Nagy Kft-t sikerült megbízni. A piacfelújítás kivitelezési költsége
pótmunkákkal együtt 570 millió 600.556
forint, a csarnokra jutó bruttó támogatás
összege 380 millió 490.877 Ft.
A modern csarnok végre elkészült,
ami örömre ad okot, azonban ebbe némi
üröm is vegyül, hiszen a vállalkozó alapozási pótmunkára vonatkozó nettó ötven
milliós költsége nem lett kifizetve. Jelenleg
az ügy bíróságon van. Tamás Zoltán kifej-

tette, szerinte a vállalkozó rendben elvégezte a munkáját, a szakértői vélemények
ezt támasztják alá, őt igazolják. Az önkormányzatot végső soron nem érte kár, hiszen, ha a beruházás kezdetekor derül ki,
hogy szükséges egy megerősített alapozás
az épület teherbírásához, akkor abban az
időben lett volna belekalkulálva az összeg,
így a vége ugyanannyi lett volna.
A folytatásban a média munkatársai
bekísérték a csarnokba a jelenlévő képviselőket, akik beszédbe elegyedtek néhány
árussal kérdezve a véleményüket az új épületről. Mindenki elégedettségének adott
hangot, dicsérték a tisztaságot, a tágasságot
a nagy üvegfelületekről beömlő fényt.
A következőkben a Thököly úti parkolóhoz invitálta a társaságot Tamás Zoltán,
ahol a Települési Közlekedésfejlesztés Jászberény belvárosában Top-os, 832 millió
207 ezer forint összköltségű pályázat paramétereit ismertette. A budapesti cég által
épített parkoló kivitelezésének körülbelüli
költsége 150 millió forint. Ennek átadójára sem kaptak meghívást, amit szintén
sérelmezett a képviselő a pályázatban való
aktív szereplés okán. A sokszor emlegetett
együttműködés hiánya ebben az esetben
is megmutatkozott. Mindazonáltal örömét fejezte ki, hogy Jászberény városa
egy tágas parkolóval bővült, amelyre nagy
szükség van a megnövekedett járműfogalom miatt. A Fidesz frakció nevében nem
támogatja, hogy fizetőssé váljon a parkolás
– mondta zárásképp Tamás Zoltán.

gát Jászberényben. Mindketten úgy érkeztek, hogy sietniük kell, majd végül
mégis sokáig maradtak... Ez nagyon jó,
mert számomra is fontos a testvérvárosi
kapcsolatok erősítése. A Yazdban rejlő
potenciált mindenképpen figyelembe
kell vennünk és most már a kulturális
kapcsolatokon túl a gazdaság terén is
el kell indulnunk. Abban maradtunk,
hogy egy hónapon belül összehozunk
egy videokonferenciát a yazdi polgármesterrel. Vannak ötletek mindkettőnk
fejében ezeket kell összehangolnunk
úgy, hogy profitálni tudjunk belőle.
A nagykövet elmondta, hogy Iránban nehezen küzdenek a vírussal. Városunkban hogyan tudunk szörfözni
a második hullám akadályain? Újraindul a tavaszi gyűjtés a számlára?
A számlát egyelőre nem nyitjuk
újra. Az előző testületi ülésen hárommillió forintot elkülönítettünk erre a
célra. Ebből gazdálkodunk, az intézmények számára ebből veszünk tisztítószereket, maszkot, kesztyűt. Tavasszal
sok olyan eszközt beszereztünk, amit
most is tudunk használni. Az pontosan
látszik, hogy sajnos sokkal több embert
és intézményt érint a járványnak ez az
időszaka. A hivatalos adatokat mindazonáltal továbbra sem kapom meg,
hiába kértem. Az intézményvezetők
folyamatosan jeleznek, ahogy például legutóbb a Szent Ferenc Egyesített
Szociális Intézményből, ahol jelenleg
kilencen vannak karanténban a dolgozók közül, így két ellátásunk szünetel.
Több intézményünk is érintett a koronavírust illetően. Sajnos azt kell mondanom, hogy ismét teljesen magunkra
hagytak bennünket, tehát nem kapunk
iránymutatást. Szerencsére az intézményvezetőink nagyon határozottak és
a helyzet magaslatán állnak. Saját hatáskörben meghozott intézkedéseikkel
tudják, mit kell tenniük. Bízom benne,
hogy nagyobb gond nélkül, minél hamarabb túljutunk ezen a helyzeten!

A gazdasági
kapcsolatok
erősítése
a következő lépés

 folytatás az 1. oldalról
A művészet ereje az, amely jobbá teszi
a két ország, a két város kontaktusát. Mint
nagykövet, kötelessége ezeket élénkíteni, sokrétűbbé tenni és még szorosabbra
fűzni. A koronavírus ellenére a két ország
együttműködése folyamatos, leginkább
webináriumok alkalmával tudnak jelenleg
találkozni a partner városok. Konkrétan
Jászberényre vonatkozólag a nagykövet úr
elmondta, hogy már van a fejében néhány
ötlet, amelyet Budai Lóránt polgármesterrel meg fognak beszélni. Potenciális lehetőségeket érzékel a két város jövőjét illetően
a kultúrán túl a gazdasági és kereskedelmi
kapcsolatok terén. Első látásra úgy tűnik
Jászberénynek rendelkezésre állnak ezen
irányú opciói, illetve Yazdban is találunk kiaknázható potenciált az együttműködésre.
A nagykövet és a polgármester kötelessége,
hogy ezeket az esélyeket kiteljesítsék. Terv
szerint legközelebbi látogatásakor már a kereskedelmi kamarával, a helyi vállalkozókkal is tárgyalni fog – hangoztatta Arefi úr.

4. oldal

Környezet / Egészség

www.jku.hu

Autómentesen, környezettudatosan
Az Európai Mobilitási Hét programsorozaton belül városunkban múlt
vasárnap zajlott az Autómentes Nap a
Szentháromság téren.

2020. október 8.

Jászberény köztéri
fáiról röviden

Ha a park a város kirakata, akkor a fa
annak tüdeje állítja a szakma. Az egykori mezőgazdasági osztály vezetője
kért meg, hogy a pelyhesparti mintalakótelep első részének útfásítását
tervezzem meg, majd a beszerzést és
a szakszerű elültetést is irányítsam. A
városi Zagyva medrének kotrása és a
sok kellemetlenséget okozó nyárfák
kivágása után került szomorúfűz a
mederbe. Ez még jó méhlegelő is.

k. m.
A remek időnek és a jó programoknak köszönhetően sokan résztvevői voltak az eseménynek, amely a hagyományos Gördülő bejárással indult délelőtt
fél tízkor. Fél tizenegyre mind a négy
kerekező csapat közel háromszáz résztvevője begurult a térre, ahol különböző
ügyességi és agyat tornáztató vetélke-

dők, játékos oktató
programok, íjászat,
sportos színpadi bemutatók, látványos
triál show várta az érdeklődőket délután
3 óráig. A program
kiemelt eleme volt a
környezetvédelemre
nevelés. Az öko sátornál nyereményjáték, totó, ökológiai lábnyom-számítás,
öko-ötletláda fogadta a népes látogatósereget.

Piknik a piacon

Ezekért a társadalmi munkáért kitüntetés bronz fokozatát adták akkor.
Mindkét rész fái több mint negyven év
után is elfogadhatóan szépek, igaz azóta sokat pótolni is kellett. A lakótelep
második ütemének fásítását már a helyi
tsz egyik erdészete végezte, – nagyon
drágán. A város vezetése a költség elfogadását azzal indokolta, hogy a ráfizetéses szövetkezet megsegítése volt a cél. A
pelyhesparti lakótelepre annyira büszke
volt a jászberényi vezetés, hogy évekig
mutogatták az ideérkezett vendégeknek,
a kertbarátoknak is. A város lakótelepeinek, például a Faiskola útinak fapótlása
és felújítása már az ott lakók terveinek,
elképzeléseinek megfelelően történt.
Nagy költséggel, támogatással valósult

meg. Az alapvető hiányosságok, mint
az öntözés elmaradása miatt a bokrok
és a fák jó része kipusztult. Tudomásul
kell venni, hogy a fásítás is erdészeti és
kertészeti szakismereteket igényel. Számos fa alkalmas lakott terület útjainak
fásításáram például a közismert platán,
kőris vagy az ostorfa is, aminek termése
ez esetben még a téli időszakban érkező
madaraknak is elesége. A lucfenyő helyett az ezüstfenyő jobb, mert ezt nem
károsítja a fenyőgubacstetű.
Ezek után nézzük mit jelent például egy harminc éves ezüsthárs. Naponta 3-6 kilogramm szén-dioxid megkötést és ennyi oxigén kibocsájtást, de
jelentős az elpárologtatott víz hűsítő
hatása is. Jó a pormegkötő képessége, a
méhek is szívesen látogatják. A díszfák
levelükkel koronaformájukkal és a termésükkel is díszítenek és így teszik kellemessé a városlakók életét. Végül, még
előtte vagyunk a faültetések optimális
idejének és jó lenne, ha legalább a főbb
utak és a parkok fáinak pótlása időben
megtörténne még ősszel. Az erdősítés
és az útfásítás most országos program.
Szegedi Szilveszter
kertészmérnök, Szeged város parkjainak
egykori mérnökcsoport vezetője

Október első péntekén a Jász Piacért Egyesület a tagok nevében tartott családias nyitóünnepséget az
új piaccsarnok birtokba vételének
apropóján.
k. m.
Az elmúlt hét tapasztalatait ös�szegezve Csomor Imre elnök elmondta, hogy a vásárlók sokszor keresgélik
megszokott árusaikat, de alapvetően
elégedettek. Néhány asztal még gazdára vár, amelyeknél viszont már folyik a
kereskedelem az idény minden hazai
finomságát megtalálja a vevő.
A kínálatból a járványügyi szabályokat betartva kóstoló is várta a pénteki piknik látogatóit. Főtt kukorica,

kolbász, szőlő, savanyúság, keksz volt
a lefóliázott kóstoló tálkákban. A falatkák mellé zenei élmény is járt a Kossuth Népdalkör jóvoltából. A Zene vi-

lágnapjához kapcsolódva Mátics Béláné
elnök és Kecskés Istvánné szakmai vezető palóc, erdélyi és körősfői dalcsokrot
hoztak az alkalomra.

A szelektív hulladékgyűjtő szigetek megfelelő használata mindannyiunk közös érdeke. A szigeteken elhelyezett illegális hulladék elszállítása rengeteg
pénzt emészt fel a Városüzemeltetőnél, amely összegeket sokkal hasznosabb
célra is költhetné a város. A kép a Fáy András utcában készült, ahová a lakók elmondása szerint gyakran gépkocsival szállítják a szemetet. Az illegális
szemetelés bűncselekmény! Amennyiben a tárolók környéke szemetes, a tárolókban egyéb hulladékot észlelnek, kérjük hívják a konténereken található
telefonszámokat!

KÖSZÖNET!

Köszönet annak, aki az elveszett
kulcscsomómat megtalálta és
leadta a buszpályaudvaron.
Köszönettel: Sz. E.

Plasmage vágás nélküli
szemhéjplasztika
már Jászberényben is!

facebook.com/
berenycafe

Vásároljon
MAGYAR
termelőktől
MAGYAR almát!

Dr. Szabó András

Jászberény, Szövetkezet út 5. fsz. 1.
K: 10.30-12.30, Cs: 15-18 óráig
Bejelentkezés szükséges!
Telefon: 06-20/461-3220
www.borgyogyaszszolnok.hu

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!

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara,
a Földművelésügyi Minisztérium és
a helyi önkormányzat szervezésében.

Időpont, helyszín:

2020. október 10.
(szombat) 9 órától,
a Klapka György SZKI
tornaudvara (Hatvani út 2.)
Fajták: mucsu, golden,
starking, jonagold, jonatán,
idared
További információért kérem,
forduljon a helyi önkormányzathoz.

Gazdaság

2020. október 8.

Egy este a kreativitás jegyében

 folytatás az 1. oldalról
„Ez egy brüsszeli forrású finanszírozási nagyprogram részprojektje. Két évbe
telt, mire eljutottunk a pályázat megírásától a nyertes projektig, mely 2022.
március végéig tart és öt közép-európai
kisváros részvételével zajlik. Jászberény
életében ez az első nagy volumenű nemzetközi projekt, ami jól példázza, milyen
nagyszerű lehetőségnek vagyunk részesei
a Stimulart jóvoltából.”
A folytatásban az előadássorozatot Lantos Rita üvegékszer készítő, a
Ritakata üvegékszer alapítója és Szőke
Zoltán asztalos kezdték meg. Prezentációjuk során végigkísértük az üveg útját
a kemencétől egészen a Jászberényben
található üzlethelyiségig, ahol már vég-

ső, dekoratív formában csodálhatják
meg az elkészített ékszereket a vásárlók. A finom megmunkálású, színes
üvegkiegészítők mellett családi vállalkozás keretében természetes fa dekorációs
elemekkel – virágládák, esküvői köszönőajándékok, függődíszek stb - is bővítették termékpalettájukat.
Nagy Tamás tanár, képzőművész, az
Álomgyár Fotóstúdió alapítója a képalkotás iránti korai vonzódásáról, a kezdeti tanulóévekről és sikerekről, majd a
később már tudatosan épített vállalkozása születéséről, eredményeiről osztott
meg inspiráló gondolatokat. A szintén
családi cégként induló, mára komplex
fotográfiai megkereséseknek eleget tevő
szolgáltatócsapat a glamour – és portréfo-

tózástól kezdve a családi rendezvényeken
készített fényképeken át a marketing célú
felvételekig minden felmerülő igényt
igyekszik kielégíteni. Nagy Tamás kiemelte munkái közül a Jászberényi Városi
Könyvtár virtuális sétájának megalkotását, valamint a helyi stúdiót és modern
gépparkot, melyet folyamatosan fejleszt.
A StruccFészek farm megszületéséről, az állattartásból származó egészséges
termékekről, a strucchús fogyasztás élettani hatásairól Varga Éva tulajdonos és
gazdasági vezető számolt be. A telephely
Jászberény határában csendes, nyugodt
környezetben található, ahol a homokos
talaj kedvező a természetközeli technológiával tartott struccok számára. Az
ökológiai gazdálkodás minősítést kapott
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farmon fontosnak tartják az antibiotikumok és az állatgyógyászati készítmények
elkerülését. Helyette igyekeznek a természet patikáját használni termékeiknél,
így például a strucc pástétomnál vagy a
kolbásznál is.
Vállalkozóként nem elegendő, ha az
alkotók termékei igényesek, az értékesítés, az elengedhetetlen marketing tevékenység során számos más tényezőt is figyelembe kell venni, ki kell domborítani.
Dudás Dóra, a DoraMarketing képviselője üzleti szemmel közelítette meg a témát
és adott ízelítő útmutatást a jelenlévő alkotóknak a célcsoport meghatározása, az
előnyök hangsúlyozása, az egyedi arculat
és kommunikáció tekintetében. Prezentációja végén egy hamarosan megrendezendő workshopra invitálta az érdeklődőket, ahol részletes betekintést nyújt az
eredményes marketing módszerekbe.

Pályázati kiírás garázsokra
A pályázatra kiírt helyiség adatai:
• helyrajzi száma: 3907/3/A-1
• címe: Jászberény, Szövetkezet u. 5.
• alapterülete: 19 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
Helyiségek megtekinthetők 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 kell és egy példányt
CD-n kell eljuttatni, a borítékon fel kell
tüntetni, hogy a pályázat a 3948/24/A-53
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 Pénzügyi, Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság (a továbbiakban: PGTB) bírálja el a Jászberényi
V.V. Nonprofit Zrt. által készített előterjesztés alapján.
A pályázati kiírás időpontja: 2020.
október 08.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 26.
Az elbírálás várható időpontja: a
pályázat benyújtásának határidejét követő PGTB ülés
A kiíró fenntartja jogát, hogy a pályázatot érvényes pályázat(ok) beérkezése
esetén is eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat nyertese a PGTB 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.
Jászberény, 2020. október 01.
Horgosi Zsolt sk.
Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt.
vezérigazgató
A pályázati kiírást jóváhagyom.
Jászberény, 2020. október 06.
Budai Lóránt
polgármester

5. oldal

Az előadásokkal párhuzamosan zajló
foglalkozásokba is bekapcsolódhattak az
ügyes kezűek. Nagy Ildikó nemezelésre,
Lukács Zsuzsanna papírfonásra csábította
a kicsiket és nagyokat, még Farkas Edit a
linómetszés, Bíró Bogi és Fejős László pedig a festészeti technikák fortélyait igyekezett átadni a kreatív jelentkezőknek.
A Logiscool Jászberény digitális élményparkkal, drónokkal, robotokkal
és virtuális szemüveggel vette le lábukról a fiatalokat, miközben a megéhezett
szülők a sörterasz különlegességeivel
öblítették le az ízletes hamburgervacsorát. A modern zenei aláfestésről Galik
Béla gondoskodott.
Az informatív és szórakoztató eseményt a Birinyi Mesekör felnőtteknek
szóló – az érkező eső kopogásától csak
még különlegesebb hangulatú – történetei zárták az este végén.
A Szolnokon
szeptember
16-án, szerdán
rendezett
Prima Gálán Faragó
Richárd
jászberényi autókarosszérialakatos mester
kapta a 2020
év karosszéria
lakatos mestere címet.

Jászok a kamarában
A Jász – Nagykun – Szolnok Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara tisztújító közgyűlését szeptember 29-én
tartotta. A tisztségviselőket 4 évre
választották, a Jászság jelentős képviseletet szerzett.
Kárpáti
A 23 elnökségi tagból 7 jászberényi illetve jászsági tagot választott a testület. Az
alelnök tisztségére ismét Szatmári Zoltánt
választották meg. A pénzügyi és ellenőrző
bizottsága szintén két jászsági gazdasági
szakember került be. Az elnök Berdó Zsu
zsanna, a Jászapáti Áfész vezetője, a másik
tag pedig Bobák József, a Kukta Kft. vezetője Jászberényből. Az Etikai Bizottság öt
tagjából szintén három jászsági.
Örömteli hír, hogy a választások fo-

lyományaként a Jászság méltóképpen
kapott helyet a kamara vezetőségében
- foglalta össze Szatmári Zoltán. Megyei
szinten a Jászság érdekképviseletét tudják
erősíteni jelenlétükkel az elnökségi tagok.
Elsősorban a szakképzés erősítését, a duális
oktatást tűzték zászlajukra.
A Jászságban az ipar négy tagozatra
bontható; ipar, kereskedelem, kézműipar
és szolgáltatás. Pozitív dolog, hogy a vállalkozóknak egyik szegmensből sem kell
a megyeszékhelyre utazni érdekképviseleti vagy szakképzési ügyeiket intézni vagy
pályázatokhoz segítséget kérni, hiszen a
megyében egyedülálló módon ezt helyben
is megtehetik. A kamara kirendeltségén a
segítőkész munkatársak a Szabadság téren,
az áruház átriumában várják az ügyfeleket.
Mindez a lehetőség a Jászság gazdasági teljesítőképességének érdeme!
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A szolidaritás jegyében Anya-lánya
történet

A Humán szolgáltatások fejlesztése a
Jászberényi kistérségben című projekt
keretében szemléletformáló képzésen
vehettek részt a térség munkáltatói
szeptember 22-én, kedden délután a
könyvtár kamaratermében.

Az utolsó tűzijáték című előadást
láthatta a közönség, a Bérletes színházi sorozat részeként, október első
napján, a Lehel Film-Színházban.

kárpáti
Az attitűdformáló tréning célja a térségi munkáltatók körében az esélyegyenlőség iránti érzékenység előmozdítása, a
tolerancia és befogadókészség növelése,
valamint az esélyegyenlőség eszméjének
beillesztése a vállalati-üzleti stratégiába.
A megjelenteket Hamar Kata programkoordinátor köszöntötte. Elmondta, a
számos szerteágazó területet felölelő projektnek összekötő kulcsa az esélyegyenlőség, amely ennek a mai találkozónak
a fő súlypontja. A hátrányos helyzetű
célcsoportokat bevonva, cél a foglalkoztatás, majd ebből következően a gazdaság
növekedése.
Első előadóként Fazekas László járási esélyegyenlőségi referens kifejtette a
hátrányos helyzet fogalmát, az érintettek körét és a megoldási javaslatokat a
diszkriminációs probléma megoldására.
Az Esélyegyenlőségi mentor hálózat tavaly augusztusban alakult meg a belügyminisztérium égisze alatt. A hálózat
programjai képet alkotnak a települési
önkormányzat és az ott élő lakosság
esélyegyenlőségi kapcsolatáról. Távlati
cél, – ahogy már az előzőekben elhangzott, – a gazdaság élénkítése. A program
öt fő célcsoportot ölel fel, mint a mélyszegénységben élők és a romák, a nők, a
gyerekek, az idősek, valamint a fogyatékkal élők. Ezeknek a legsérülékenyebb csoportoknak nyújt támogatást a program.
A másik oldalról, az önkormányzatok szemszögéből vizsgálva az uniós pályázatokhoz elengedhetetlen a program,
illetve a humán erőforrások elérését segíti
a projekt. A társadalmi szolidaritás erősítésével ezek a folyamatok egyszerűbbé és
gyorsabbá válnak. Napjaink történései, a
járvány körül kialakult támogató munka

a diszkrimináció háttérbe szorulásával
elősegítette a társadalmi szolidaritás épülését. Fazekas László előadása második
felében a munkanélküliség okait boncolgatta. A kutatásokból kiderült, hogy
sajnos a funkcionális analfabetizmus,
a korai gyermekkor támogató családi
környezetének hiányosságai is nagyban
hozzájárulnak a munka világában előálló
nehézségek megéléséhez.
Somogyi Károlyné mentor és tanácsadó konkrétan a munkanélküliség problémáját járta körül előadásában. Munkája egyrészt azokhoz az emberekhez köti,
akiknek társadalmi hátterükből, életkörülményeikből eredően a karrierlehetőség nem biztosított. Másik érintetti csoport az önértékelési zavarokkal küzdők,
akik számára szintén nehéz megtalálni a
megfelelő munkát. Tanácsadásain kommunikációs gyakorlatokkal, szituációs
feladatokkal segíti a hozzá forduló fiatalokat. Az EFOP program keretén belül
álláskereső klub, csoportfoglalkozások,
egyéni tanácsadások, képzések alkalmával
áll az érdeklődők rendelkezésére.
Záróelőadóként Agócs Tibor, „Az élet
iskolája” komplex neveléssel foglalkozó
személyiségformáló intézmény vezetője
osztotta meg saját tapasztalatait a témában. Az iskolában óvodásoktól a fiatal
felnőttekig tanítanak a sport és a szellemi
bölcsesség összekapcsolásával. A komplex
program fegyelemre, magabiztosságra,
kitartásra, társadalmi felelősségvállalásra
neveli az egyesület tagjait. Végezetül a
fentiek illusztrációjaként az egyik legsikeresebb tanítvány, a világbajnoki ezüstérmes, Európa bajnok Móczó Milán egy
napjáról szóló inspiráló rövidfilmet tekintettünk meg.

Egy felvonásban, két síkon játszódó,
leginkább drámai hangulatú darabot,
melynek szerepeit Udvaros Dorottya és
Földes Eszter játssza, ausztrál és dán kortárs műből szerkesztette össze a fiatal
marosvásárhelyi rendező Csábi Anna. A
darab egy sajátos, a szülő-gyermek viszonyt tárt a nézők elé, ezernyi árnyalatban, a családi kapcsolatok lepusztulását

Rózsafüzér
Királynője
Jászberény már évszázados múltra tekint vissza az október első hétvégéjén
megrendezendő Rózsafüzér Királynője
Búcsúval.
Kelemen Csilla
Idén október 4-én 10 órakor ünnepeltünk a Ferences Templomban. Már korán
reggel érkeztek a hívek, zarándokok, hogy
megtöltsék a templomot imájukkal, énekeikkel, hálájukkal, kéréseikkel a Szűzanya
felé. Dr. Novák István főigazgató atya, a
templom plébánosa, évről- évre igyekszik valaki prominens egyházi méltóságot
meghívni a búcsúi szentmise celebrálására. Snell György Esztergom- Budapesti
segédpüspök nagy örömmel tett eleget a
felkérésnek.
Snell György szeretettel köszöntötte a
híveket a zsúfolásig megtelt templomban.
Homíliájában Rózsafüzér királynőjét, a
Boldogságos Szűz Máriát méltatta, magasztalta. Hangsúlyozta az ünnep örömét,
az ünnep tanítását.

Fotó: Magyar Anita
Amikor a Rózsafüzért imádkozzuk, mi
is együtt imádkozunk Máriával, Isten anyjával. Ránk bízza azt az imádságot, amely
Jézus élete fölötti eseményeket mutatja be.
Ez az Isten útja, és az ember útja is egyben.
Máriával, Jézusra fókuszálunk. Köszönjük
meg Máriát, aki nem szűnik meg értünk
imádkozni, mint gondos anya. Legyen ő
mindennapi életünk erőforrása. Mindennap imádkozzuk el a Rózsafüzért! Legyen
ez életünk, napjaink meghatározó része.
Az ünnepi szentmise után kezdetét
vette a hagyományos körmenet. A körmenet végeztével a hívek még visszatértek
a templomba, ahol a szentségi áldást követően a himnuszokkal zárult az ünnepi
szertartás.

HAEX háztártásiés kisgépszervíz
Mosógép, mosogatógép, szárítógép, porszívó, barkácsgép
és egyéb háztartási készülékek

Alföld Autóház Kft.

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

www.alfold-autohaz.hu

* Az autó illusztráció. A jelen hirdetés tájékoztató jellegű, nem teljeskörű és nem minősül ajánlattételnek. További részletekért látogasson el márkakereskedésünkbe. Az ajánlat visszavonásig érvényes.

javítását vállalom kiszállással, kedvező árakon!

Hívjon bizalommal!

06-20/213-4089

dialógusokban elbeszélve.
Az anya-lány kapcsolat zűrösségének ábrázolása valószínűleg sokakat

arra késztetett, hogy saját életüket végiggondolják, az általuk betöltött szerepekben mennyire képesek helyt állni.

A tüneteink mesélnek arról,
honnan jövünk
Orvos-Tóth Noémi klinikai szakpszichológus, az Örökölt sors című sikerkönyv szerzője felmenőink életeseményein átvezető önismereti utazásra
invitálta a szeptember 29-én este telt
házzal jelenlévő hallgatóságot a Déryné Rendezvényházban.
Kazsimér Nóra
Az irodalmi sikerlistákon megjelenése óta szereplő könyv témája, a transzgenerációs szemlélet kimondja, saját
életünk történései nem adnak megfelelő
magyarázatot elakadásainkra, ezért tágabb perspektívát is meg kell vizsgálni,
feltárni szüleink, nagyszüleink vagy a
korábbi generációk tapasztalásait. OrvosTóth Noémi pszichológus szerint ez lehet
a leghatékonyabb kulcs, ha szeretnénk
megszabadulni kínzó tüneteinktől, vagy
megváltoztatni negatív viselkedési, érzelmi mintáinkat, melyeket nem csak magunkkal hurcolunk, de tovább is adunk.
Nehézségeink, kapcsolati vagy munkahelyi kudarcaink, ismétlődő problémáink arra sarkallnak, hogy elgondolkodjunk: a kudarcunknak lehet az oka
valami más is, mint amit eddig képzeltünk. Amikor a saját életünkben kimerülünk, ez a szemlélet arra biztat bennünket,
hogy ne különálló szigetként tekintsünk
magunkra, hanem sokkal inkább, mint
gyöngyszemekre a nyakláncon.
Az előadó anyává válásának élményén keresztül tárta fel, benne miként
kezdődött ez az önismereti folyamat,
mi indította el a könyv megírása, a téma
részletesebb kutatása és ezzel mások
megsegítése felé. A baldachinos ágy fölé
hajolva – mely pillanatról korábban úgy
ábrándozott, ez lesz a legboldogabb – rettegés tört rá, hogy elveszítheti gyermekét
és az ismeretlen, mindennél erősebb érzelem tudományos értekezések, könyvek
olvasására ösztönözte. Az információk
gyűjtése közben egyéni misszióra is talált,
hogy elmondhassa, számára mi segített
megszabadulni a transzgenerációs traumák terhétől, hogyan tudta csökkenteni,
felismerni és kezelni őket a különböző
nehéz pillanatokban.
A privát rendelővé vált díszteremben
mintha csak terápián ülnénk, három
kérdésen keresztül vezette a pszichológus
gondolatmenetünket: hogyan jöttünk

a világra, megfelelő nemű gyermeknek születtünk-e és hol van a helyünk
a családi rendszerben? Noha az idő távlatából ezek a kérdések már elvesztették
jelentőségüket, valójában egész későbbi
életünket, önmagunkhoz és másokhoz
fűződő viszonyainkat meghatározzák. A
lehetséges válaszok különböző életutakat
tártak lelki szemeink elé, ennek megfelelően különböző traumatizálódásokat
is, melyek mind összefüggésben vannak
felmenőink továbböröklődő érzelmeivel,
fel nem dolgozott élményeivel.
A jelenünkre hatást gyakorló érzelmi örökség befolyással bír az ősbizalom
megfelelő kialakulására, idegrendszeri
fejlődésünkre, identitásunkra, szeretetképességünkre, viselkedésünkre, önmagunkkal, másokkal és a világgal való
kapcsolatunkra, így egész életünk további
alakulására. „Azt látjuk, hogy a színpad
csak fordul egyet, de nem változnak a szerepek, egyszerűen csak más játssza azokat
a szerepeket, de valaki biztosan el fogja.”
A transzgenerációs elmélet alapmondata is lehetne: attól, hogy valaminek
vége, még nem múlt el. A múlt élményei, traumái, elképzelései, mintázatai
itt vannak velünk, észrevétlenül alakítják
az életünket, amíg fel nem tárjuk ezeket
az erőket és szembe nem nézünk családi
múltunkkal, nem tudatosítjuk azt, ami
még tudattalanul mozgat. Az előadás
végén Orvos-Tóth Noémi mindenkit
arra intett, hallgasson történeteket, kérdezzen a még élő rokonoktól, vizsgálja
meg elakadásait, bizonytalanságait, mert
minden információ ott van bennünk ahhoz, hogy megértsük, honnan jövünk és
merre tartunk.
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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

Kultúra

2020. október 8.

www.jku.hu

7. oldal

Hat értékes hetvenes Különbéke

Egy szervezési malőr miatt a hirdetett keddi nap helyett szerdán láthattuk a Főnix pódiumszínpadán
Adorjáni Bálint színészt, aki Dinyés
Dániel zenei kísérete mellett Szabó
Lőrincet testesítette meg 23-án este a
Különbéke című előadásban.
kárpáti

Hat nagyszerű ember köszöntésével
tartottunk születésnapi ünnepséget
szeptember utolsó napján délelőtt a
Jász Múzeumban.
kárpáti
A Jász Múzeum kollektívája sok
sok személlyel áll kiváló munkakapcsolatban. A napi rutin mellett néha érdemes megállni egy-egy pillanatra, akkor,
amikor a munkatársak életük kerek
évfordulós mezsgyéjéhez érnek – emlékeztetett Hortiné dr. Bathó Edit múzeumigazgató a rendezvény nyitányában.
Habil dr. Örsi Julianna néprajzkutató, dr. Pethő László szociológus, Papp
Izabella levéltáros, Kiss Erika helytörténeti kutató, Katona Katalin helytör-

téneti kutató és Pál Mihály népzenész
a közelmúltban töltötték, vagy mostanában töltik be a hetedik X-et. A Jászkunság közművelődésének érdekében
tett maradandó és értékes munkájukért
köszöntöttük őket és kívántunk még
aktív, boldogságban, egészségben eltöltött hosszú esztendőket.
Az ünnepséget Pénzes Tivadar és
Molnár László népzenészek hangszeres játéka, a Hagyományőrző Egylet születésnapi dala díszítette. A hol hagyományos,
hol humorosan rendhagyó laudációk
során valamennyi köszöntött szakmai
múltját megismerhettük, ahol kiderült
szorgalmuk, tudásuk, kitartásuk valóban
méltóvá teszik őket arra, hogy a hála virágaival és biztató szavakkal köszönetünket
fejezzük ki tevékenységük iránt.

Ünnepi Jó Szó Est
A Jó Szó Esték sorozat tizedik éve
hoz olyan előadókat, akik szívhez
szóló, humánus gondolataikkal szebbé teszik napjainkat.
Október 13-án, kedden este
18 órakor Szemerédy Bernadett és
Széplaky Géza színészházaspár érkezik

hozzánk a program keretében, hogy
IstenSzeretők című zenés irodalmi
esttel örvendeztessék meg az érdeklődőket. Az ingyenes jubileumi műsorra
ezúttal a Barátok templomában kerül
sor. Adományokat szívesen fogadnak.
Érdeklődni lehet: Molnárné Laki Edit
nél; 06-57-403-492

Elismerés
a Bódi házaspárnak
Halálának évfordulóján, szeptember
29-én, kedden délután emlékeztünk
meg a magyar nyelvű színjátszás úttörőjéről, Déryné Széppataki Róza
színésznő, opera-énekesnőről.
kárpáti
Városunk szülöttének Déryné utcai emléktáblája előtt Hortiné dr. Bat
hó Edit múzeumigazgató idézte fel a
kor sztárjának felemelkedését, majd
hanyatlását. Hagyomány, hogy ezen
a napon két olyan személynek nyújtják át a Déryné emlékplakettet, akik a
színjátszás, a hangszeres zene, valamint
a táncművészet terén kiemelkedő elő-

adói, oktatói és menedzseri tevékenységet folytatnak.
Ez évben, – a kitüntetés történetében először –, egy házaspár vehette át a megtisztelő díjat. Bódiné
Bagi Éva és párja Bódi Tamás az egykori Hétszínvirág Táncegyüttes tagjai, alapítói a Jásztánc Alapítványnak,
a jászkíséri Pendzsom és a Jászapáti
Hagyományőrző Együttes vezetői. A
néptánc területén végzett kiemelkedő
előadói és oktatói munkájukért a Jászkerület Kft. és a Városvédő és Szépítő
Egyesület a Déryné emlékplakettet az
idén számukra adományozta. Az ünnepség Déryné emléktáblájának megkoszorúzásával ért véget.

Elárulhatom nem volt hiábavaló a
várakozás, mert a művészek lehengerlően őszinte játéka már az első percben
kényszer nélküli különbékére sarkallta
az időpontváltozás miatt esetleg háborgókat is. Adorjáni Bálint személyében
valóban Szabó Lőrinc szellemisége öltött testet karrnyújtásnyi távolságban.
A XX. század első felének költő-óriása
mesélt nekünk dalban, prózában, versben az élet apró és nagy kérdéseiről. Bár
már több mint fél évszázad választ el a
magyar Villontól a kérdések és problémák körforgása azóta is változatlan.
Család és munka közötti egyensúly,
istenkeresés, a lét értelme- avagy értelmetlensége, az ego hatalma, a szerelem
gyönyöre és fájdalma…
Adorjáni Bálint finom érzékkel
játszott a Szabó formálta szavakkal.
A díszlet nélküli színpadon a hangsúlyok, a gesztusok, a mimika, a játékba
belecsempészett csipetnyi humor az
érzelmek szimfóniáját csalogatta elő.
Minderre Dinyés Dániel improvizatív
muzsikája tette fel a koronát. Általuk
életre kelt a líraian antihumanista,

A közösségi
alkotás öröme
A Robimpro Műhely zenei inspirációjával felvértezve alkothattak együtt
az őszi nap-éj egyenlőséghez kapcsolódóan az Alkotóközösség – Közösségi alkotás eseményen résztvevők
szeptember 22-én.
kazsimér
A Hamza Múzeumban rendezett
kreatív délutánon a nap-éj egyenlőség
kettőssége, a rész és egész, a fény-árnyék,
a hideg-meleg ellentétek ihlette tematikából merítve készítettek egy nagyméretű, kör formájú alkotást a jelenlévők.
A cikkelyekre bontott ”vásznon”
főként nonfiguratív elemek bontakoztak ki a csillagászati esemény koncepciójával összefüggésben, melyhez számtalan hiedelem és népszokás köthető,
ráadásul ezek a különféle kultúrákban
eltérő módon fogalmazódnak meg,
ami további izgalmas lehetőségeket vonultatott fel az ecsetet ragadók képzelete előtt.
Élmények, érzések, egyéni elképzelések kerültek egymással interakcióba,
amint a cselló figyelmeztető hangjára
megfordult a kör, és egy, már valaki
más által megkezdett alkotást kellett
továbbvinni a következő hangjelzésig
bezárólag.
Góg Zoltán, a Jövőkép Alkotók
Egyesületének elnöke, a Szer nélkül pályázat keretében megvalósuló program
szervezője elmondta, a cél nem pusztán
a végeredmény létrehozása, sokkal inkább a közösségi élmény, a közös alkotói folyamat valamint a kölcsönhatás
megélése, amit a másik keze munkájának továbbgondolása ad.
Az alkotónapot a Robimpro Műhely improvizatív játéka keretezte, színesítette. A szuggesztív dallamok hatására megelevenedő, egymásba fonódó
gondolatok képi kifejeződése is volt az
alkotók által körülállt festmény, melyet
a régi látogatóközpont helyén létesült
ifjúsági térnek ajánlanak fel.

szenvedélyes, jogosan egoista költő és
műfordító zseni.
Mint az előadást követő beszélgetésből kiderült egyáltalán nem véletlen
a művészek részéről ez a páratlan ráhangolódás Szabó Lőrinc költészetére
és személyiségére. Amikor a színész és
zenész páros mintegy hét évvel ezelőtt
új műsorterven ötletelt szinte egyszerre
gondoltak Szabó Lőrinc alakjára. Mint
később kiderült Dénes már hat évesen
is Szabó Lőrincet olvasott, akinek a
verseiről egy évvel később műelemzéseket is készített saját szórakozására. A
ronggyá olvasott Tücsökmuzsika szinte
beépült tudatába. A csillagok furcsa játéka, hogy még születésnapjuk dátuma
is közös. Bálint szintén személyiségéből
fakadóan vonzódik Szabó költészete
iránt. A költő istenkereső gondolatai
különösen megragadták a mélyen vallásos színész lelkét. Ebből a színészzenész-költő „isteni” hármasból épült
fel a hét éve töretlen népszerűséggel

működő produkció, amelyet most a
berényi közönségnek is szerencséje volt
itthon megtekinteni.
Ráadásként a művészek a kötetlen
beszélgetés során nézői kérésekre válaszolva kifejtették véleményüket a Színművészeti Egyetem körül kialakult aktuálpolitikai helyzetről és beszámoltak
a Covid okozta nehézségekről a szakma
berkeiben. Ebben a szituációban talán
fokozottan érvényesek Szabó Lőrinc
sorai, hiszen korunk furcsa háborúját
túlélni csak a lelkünkben kötött különbékével lehet:
„különbékét ezért kötöttem
a semmivel,
ezért van, hogy csinálom, amit
csinálni kell,
ezért becsülök úgy egy-egy jó
pillanatot,
ezért van, hogy a háborúban
verset irok”

Kalandok hazai tájakon
Hrabóczkiné Zsóka, túravezető vetített képes előadásán virtuálisan jártuk be Magyarország legszebb tájait
szeptember utolsó napján, szerdán
este a könyvtár kamaratermében.
Zsóka, vagy ahogy sokan ismerik
„Hegyeklánya” a bükki Bánhorváti
szülötte. Túráit is elsősorban a hegyekbe vezeti, de szívesen megmutatja akár
kamerán keresztül, akár a valóságban
közvetlen környezetünk szép tájait is.
Vetített előadásán ugyancsak ellátogattunk a saját „hegyünkre”, a Bánhegyre, megtekintettük a Hajta és a

Tápióság gyöngyszemeit. Innen kalandoztunk aztán messzebbre, a zempléni váraktól az Alföld rejtett csodáin át
egészen a Kisalföld tőzikés erdejének
virágtengeréig jutottunk képzeletben a
természetfotós szemével befogott fantasztikus képek segítségével.
Zsókával a való életben is sokan
járnak kirándulni, de a gyönyörű fotók
egészen biztosan azokat is kíváncsivá
tették a berényi túravezető útjaira, akik
eddig egyéb utakon próbálták felfedezni hazánkat. Patakiné Kocza Anita
programtervező ígérete szerint az előadásnak még biztosan lesz folyatása.

Családi vasárnap
A Jászkerület Kft. szervezésében
folytatódik a családi maténé programsorozat.
Október 18-án, vasárnap 11 órakor a Görbe Tükör Színház előadásában a Maugli, a dzsungel fia látható a
Lehel Film-Színházban.
„Lipem, lopom a szőlőt...„ kézműves műhely a Tarisznyás Műhely

alkotóival, 9 órától 10.30-ig a Főnix
Műhelyházba (Fürdő u. 4.) családi
játszóházba várják az érdeklődőket.
Játékok készítése kukoricaszárból, kukoricafosztás, morzsolás csutkababa
készítés, gesztenyefigurák, falevélkép,
mécsestartó, szüreti mulatság, szőlőpréselés és mustkészítés hívja a családokat közös tevékenységre. A rendezvény
ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

2020. OKTÓBER 23.

Emlékezzünk együtt az 1956-os
forradalom és szabadságharc hőseire!

Program:
9.00 ÜNNEPI SZENTMISE a Ferences templomban
10.15 VÁROSI MEGEMLÉKEZÉS az 1956-os emlékműnél
		
(Ferencesek tere)
		
Közreműködik: Lehel Vezér Gimnázium diákjai
		
Koszorúzás
11.15 Megemlékezés és koszorúzás a Városháza falán
		
elhelyezett emléktábláknál
12.00 TISZTELETADÁS ÉS KOSZORÚZÁS az 1956-os
		
forradalom és szabadságharc jászberényi hősei
		
emlékére állított kopjafáknál
		
(Fehértói temető)
		
Rendező: Jászberény Városi Önkormányzat
		
Szervező: Jászkerület Nonprofit Kft.

8. oldal

Egészség / Sport
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Tisztelt Olvasóink!
A Jászkürt Újság következő lapszáma

október 22-én jelenik meg.
Friss híreinket, cikkeinket
a jku.hu weboldalon és
a Berénycafé Facebook oldalunkon
továbbra is megtalálják!

Som fanyar ékszere villog a bokron
A következő két hétben
az évszaknak megfelelően
alakul az időjárás. A hétvége
jobbára naposnak ígérkezik,
majd hétfőtől esőre számíthatunk. A hőmérséklet
nappal 15-18, éjjel 5-12 fok
körül várható.

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
Orvosi ügyelet
október 22. csütörtök
október 28. szerda
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

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

október 23. péntek
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

október 29. csütörtök
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

október 24. szombat
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

október 30. péntek
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

október 25. vasárnap
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

október 31. szombat
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

október 26. hétfő
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

november 1. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

október 27. kedd
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

november 2. hétfő
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

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: Kazsimér Nóra, Ács Tibor. Tördelő: Szabó Mihály
Szerkesztőség: Jászberény, Bercsényi út 1/A. (Ifjúsági Ház),
e-mail: berenyiujsag@gmail.com Hirdetések: 06-30/651-1098
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

2020. október 8.

Fogorvosok Kerékpárral a Zagyva – Hajtán
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 járványügyi helyzetben Jászberény
házi gyermekorvosai az alábbi rendelési idők szerint dolgoznak. Minden
jelentkezés előtt telefonos egyeztetés
szükséges a háziorvossal.
• Dr. Szőnyi József megyei szakmai
vezető, házi gyermekorvos,
IV. SZ. GYERMEKKÖRZET
Rendelő: 06-57/405-914,
mobil: 06-70/208-0799,
e-mail: drszonyi@invitel.hu
Rendelési idő:
hétfő 7.30-10.30 óráig,
kedd 7.30-10.30 óráig,
szerda 15-16 óráig,
csütörtök 7.30-10.30 óráig,
péntek 7.30-10.30 óráig.
Tanácsadás: szerda 13-15 óráig.
I. SZ. GYERMEKKÖRZET
Rendelő: 06-57/405-997,
mobil: 06-70/208-0799,
e-mail: 1.gyermekkorzet@invitel.hu
Rendelési idő:
hétfő 10.30-13 óra,
kedd 11-13, 15-16 óra,
szerda 10.30-13 óra,
csütörtök 10.30-13 óra,
péntek 10.30-13 óra.
Tanácsadás: kedd 13-15 óráig.
• Dr. Ragó Edit gyermekorvos,
homeopathias terapeuta
Rendelő: 06-57/400-072
Rendelési idő: hétfőtől - péntekig
8-10.30 óráig, hétfő du. 15-16 óráig.
Tanácsadás: hétfő 13-15 óráig.
• Dr. Baranyi Zsuzsanna
házi gyermekorvos
Rendelő: 06-70/394-3491.
e-mail: doktprnenibt@gmail.com
Rendelési idő:
hétfőtől - szerdáig 10-13 óráig,
csütörtök 15-16 óráig,
péntek 10-13 óráig.
Tanácsadás: csütörtök 13-15 óráig.
• Dr. Andics Boglárka
mobil: 06-20/505-8280.
Rend. idő: hétfő 10-12.30 óráig,
kedd 10-12.30 óráig,
szerda 10-12.30 óráig,
csütörtök 15-18 óráig,
péntek 10-12.30 óráig.
Csecsemőtanácsadás: szerda
12.30-14.30 óráig.

Remek időben tekerte le, közel hétszáz résztvevő, a Zagyva – Hajta teljesítménytúrák kerékpáros változatát,
október első hétvégéjének szombatján.
duka
Az őszi bicajos szabadidősport esemény megrendezését, annak hagyományos időpontjában, szerencsére, semmi
sem akadályozta. A kerekeseket három
táv várta, melyek közül kiválaszthatták
az éppen kedvükre valót. Többen, apró
gyerekekkel a csomagtartó ülésében
keltek útra, a 18 km-es Zagyva körül
tekergő útvonalán. Legnépszerűbbnek
a 32 km-es táv bizonyult, hiszen ez az,
ami átszeli a Hajta vidékét és a tájegység egy részének bejárása mellett, kínál
egyfajta kihívást is a kerékpározást kedvelőknek.
A legelszántabbaknak pedig ott
volt az 50 km, amit volt aki keményen
meghajtva kétkerekűjét, két órán belül

letudott. A többség azért kihasználta a
szintidőt és kényelmes tempóban hagyták maguk mögött Tőtevény és Homok
dűlőútjait. Apropó homok, amit az errefelé edző bringások csak egyszerűen
az „alföld hegyének” neveznek, most
nem kényszerítette kerékpártolásra a
szerényebben felkészülteket.
Az elmúlt években nehézséget jelentő süppedős homokot, az előző napok esőzései összetömörítették ugyan,
de azért a néhány felázott, ragadósan
sáros szakasszal meg kellett küzdeni a
túrázóknak. Az útszakaszok „viszontagságait”, az édesség kárpótolta a frissítő
pontokon. Legnépszerűbbnek azonban
a pálinka kóstolót is kínáló állomás
bizonyult, ahonnét, mintha már gyorsabban teltek volna a hátralévő kilométerek. A célban minden teljesítőt névre szóló oklevél és egyedi kitűző várt.
Akik ezen a szombaton a kerékpáros
túrázást választották szép élmények részesei lehettek.

Ilonkáné Baranyi Zsuzsanna
tanárnő elismerése

A Magyar Diáksport Szövetség az
idén is elismerte azon diáksport vezetők, diáksportot segítők munkáját,
akik az elmúlt évek során segítették a
szövetség szerteágazó tevékenységét,
hozzájárultak a diákolimpiai rendezvények zökkenőmentes lebonyolításához és sikereket értek el tanítványaikkal.

Megyénkből a Magyar Diáksport
Szövetség Díját, a „Diáksportért” kitüntetést Ilonkáné Baranyi Zsuzsanna
a Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, Kéttannyelvű Általános
Iskola és Gimnázium nyugalmazott
igazgatóhelyettese vehette át, Balogh
Gábor elnöktől az MDSZ szeptember
21-i küldöttgyűlésén

Röviden

tettek a vendégek, ám Szemere Balázs
távoli lövése utat talált a hálóba, így
Jászberényi FC – Putnok FC 2-1. Ezzel továbbra is a JFC az első a Keleti
csoport táblázatán.
(Ács Tibor)

Asztalitenisz. A 2. fordulót játszották az asztaliteniszezők az NB
III-ban, ahol hazai meccsen fogadta
ellenfelét a berényi együttes és biztos győzelmet arattak ellenük. NGSUNION Jászberényi ASE - ATSK
Szeged 13:5. A megyei bajnokság elindítása továbbra is várat magára.
Labdarúgás. A labdarúgó NB
III-ban Jászberény futballcsapata hazai pályán fogadta Putnok együttesét,
akik ellen büntetőből szerezték meg a
vezetést. Ezt a 2. félidőben kiegyenlí-

Fotó: Pesti József

