Tájrekonstrukció a Hajtán

Tartsuk be a szabályokat!

A védett mocsárvilág újraélesztését
célozza a Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság fejlesztése.
Cikk a 4. oldalon

A járvány okán hozott intézkedésekről,
a szabályzatokról kérdeztük dr. SinkóKáli Róbert kórházigazgatót.
Interjú a 3. oldalon

Kiskunság az objektíven át
Daróczi Csaba természetfotós a
Kiskunság szép tájait mutatta be a
Bakancslista októberi előadásán.
Tudósítás a 6. oldalon
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Szabadság, egyenlőség, testvériség
A járványügyi intézkedésekből kifolyóan némiképp rendhagyóan emlékeztünk meg az 1956-os forradalom
és szabadságharcról október 23-i
nemzeti ünnepünkön.
Kárpáti Márta
A Barátok templomában dr. Novák
István atya a szabadság, egyenlőség,
testvériség hármasára építette homíliáját, vont párhuzamot a történelmi események és mai világunk között. Amikor az évnek ehhez a napjához érünk
kifogyhatatlan a szó, amellyel elmondjuk az emlékeket, kifejezzük érzelmeinket a forradalom kapcsán. Legfiatalabb
nemzeti ünnepünk, 1956. október
23-a még frissen él sok embertársunk
emlékezetében. A szabadság, egyenlőség, testvériség összekapcsolódó jelszava zsidó-keresztény kultúránk alapja,
helyes értelmezése ma különösképp
fontos. ‘56 forradalmárjainak természetes igénye volt a szabadság, az elnyomó
hatalom rabigájának lerázása. Az év
októberében olyan mozgalom indult el
ezzel a szabadságvágy kiteljesedésével,
amely mai napig hatással van életünkre.
A teremtéskor Isten szabadságot, szabad

akaratot adott az embernek. Az emberi
szabadság értéke a társadalomban sokszor kérdésessé válik. Sajnos napjaink
terrorcselekményei is ezt tükrözik, amikor a szabadságvágyra gyilkosság a válasz. Értékeljük a szabadságot, azt, hogy
hazánkban mintegy harminc esztendeje szabadon szólhatunk, fejezhetjük ki
gondolatainkat, amelyekért '56 hősei
küzdöttek! Az egyenlőség és testvériség
eszméjére először az apostolok hívtak.

Vitás testületi ülés

Hosszadalmas és vitákkal tűzdelt volt
a Jászberényi Városi Önkormányzat
október 21-i rendes nyílt képviselőtestületi ülése. A legparázsibb disputa a testületi ülések helyszínének
megválasztása, illetve a Szervezeti és
Működési Szabályzat módosítása körül alakult ki.
kárpáti

A napirendi javaslatokat sürgősségi
indítvány nyitotta, amelynek témája az
illegális hulladéklerakók megszüntetése
volt. „Az illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatására 2020.” tárgyban kiírt pályázatot a testület egyhangú
igennel elfogadta. A Korm. határozat
szerint 2020 és 2022. között négy ütemben kerül sor a közforgalmú területek
megtisztításának támogatásra. A támogatás célja az önkormányzati tulajdonú
ingatlanokon, közterületen található,
illegálisan lerakott, elhagyott hulladék
felszámolásának elősegítése. Igényelhető
maximális egyszeri, vissza nem térítendő támogatás – amely a lakosságszám
szerint meghatározott kategória alapján
– Jászberény estében 15.000.000 Ft. A
támogatás rendelkezésre bocsátása egy

összegben előfinanszírozással történik és
a támogatás intenzitása 100 %. Az önkormányzat előzetes kalkulációk alapján
a maximális 15.000.000 Ft-os támogatást kívánja megpályázni.
Tájékoztató keretében előtérbe került a Malom projekt. A polgármester
kérdésre válaszolva tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a 300 millió forintot
ki kellett fizetni a vállalkozónak. A
munkaterületre való bejutás kapcsán
elmondta, akadályoztatva van a városvezetés. Az őrzést továbbra is a kivitelező cég végzi. A városvezetés felszólította
a vállalkozót, végezze el az állagmegőrző munkálatokat, amely levélre válasz
nem érkezett. Dr. Gedei József hozzátette, a számla kifizetésének jogosságát a
szerződésben kell keresni. Jó lenne, ha
a vállalkozóval peren kívül sikerülne
megegyezni és befejezni a projektet. A
város kényszerpályán van, amelyből jelenleg keresi a kiutat. A büntetőeljárás
folyamatban van, ezért bizonyos adatok nem hozzáférhetőek. Az előző és
a jelenlegi városvezetés közös érdeke a
beruházás előmozdítása.
Nagy András képviselő a rendszeresen előforduló, három percet túllépő
hozzászólások terjedelmét kifogásolta.
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Náluk valósult meg a szeretetre épülő közösség, amelyet a forradalmak is
zászlajukra tűztek a következő évszázadokban több, kevesebb sikerrel. Napjainkban Ferenc pápa alázatos viselkedése
mutat példát az Isten előtti egyenlőség
és testvériség fogalmára. '56-ban egy
ránk erőltetett hamis testvériségből
akartunk szabadulni és az István király
elképzelése szerinti nyugati testvéreinkhez szerettünk volna csatlakozni. Ma
A nézeteltérést kiváltó hozzászólás végére Baloghné dr. Seress Krisztina jegyző tett pontot, aki az SZMSZ-t idézve
hangoztatta, az egyszeri három perces
felszólaláson túl az ülést vezető elnöknek lehetősége van időkereten túl engedélyezni a hozzászólást, amit a képviselőknek kérni kell.
Bethlendy Béla előterjesztésében a
Jászberény Város 2020-2024. évekre
vonatkozó sportkoncepciójának elfogadására tett javaslatot, illetve beszámolót
fogadtak el a Sportkoncepcióban foglaltak időarányos végrehajtásáról. A képviselő elsősorban a széles körű sportéletben
tevékenykedőkhöz és a beszámoló elkészítésében aktivitást nyújtó munkatársakhoz szólva a köszönet hangján szóban
is kiegészítette a terjedelmes beszámolót.
Kiemelte, a bizottság nagy hangsúlyt
fektet az utánpótlás-nevelésre, az iskolai
sportéletre, a szabadidő és tömegsport
tevékenységre.
Ingatlanok sorsáról is döntöttek a
testületi ülésen. Fontos, jövőbeni beruházás a napelem park, amely külterületi rekultivált szemétlerakó, illetve
szántóföldi területen valósulna meg.
A Rákóczi úton működő sportlétesítményként használt épület közelében
parkolók vagy zöldfelület létesítéséről
vitáztak.
folytatás a 2. oldalon 

Vállaljuk:

már önként vállalt testvérek vagyunk
Európa népeivel, ahová tartozunk és
testvérek valamennyi emberrel a világban, akik Isten útját követik. A világ békéje a vallások békéjén, a hívő emberek
megbékélésén múlik. Ezt a békét, a szabadság, egyenlőség, testvériség eszméjét
akarták megvalósítani ‘56 hősei is.
A szentmisét követően az '56-os
emlékműnél koszorúzással fejeztük ki
tiszteletünket a forradalom résztvevői

előtt. A Lehel Vezér Gimnázium 10.
A osztályos diákjainak műsorát ezúttal
a Jászsági Térségi Televízió felvételéről
lehetett megtekinteni.
A Városháza előtt Besenyi Vendel
helytörténeti kutató elevenítette fel a
történelmi eseményeket. Emlékezetbe
idézte a Nagytemplom ledöntésének,
a forradalmi tanács megalakulásának, a
tüntetések momentumait. Szólt a főéri
tűzharcról, a szovjet csapatok bevonulásáról. Megemlékezett a halottakról,
sebesültekről, a megtorlás következtében a négy deportált jászberényiről.
Beszélt azokról a meghurcoltakról, akiket börtönbe vetettek, egzisztenciálisan
ellehetetlenített a hatalom. ”A mai napon fejezzük ki tiszteletünket és köszönetünket azoknak, akik 1956 mozgatórugói voltak és itt vannak közöttünk.
Emlékezzünk azon személyekre, akik
az eseményekben részt vettek, de már
nem lehetnek közöttünk. Hajtsunk fejet azok előtt, akik a legszentebbet, az
életüket áldozták fel, függetlenül attól,
hogy a barikád melyik oldalán álltak”
– zárta szavait a szónok a koszorúzás
előtt. A városi ünnepség zárásaként a
Fehértói temetőben virágokkal tisztelegtünk a forradalom hősei előtt.

Sikerek a Jászsági Népművészeti
Műhely Egyesületben
Közösségünk két tagja, Borbásné
Budai Valéria és Tajti Erzsébet munkáját is elismerték a berettyóújfalui
csodálatosan felújított zsinagógában
megrendezett XVII. Országos Népművészei Kiállításon.
Viseletvarróink a Hagyományok Háza
képzéseinek oktatói és vezetői is évek óta,
nem csak országhatáron belül, de a határon túli magyarság körében is. A pályázatra beadott alkotások előmunkálataiban,
és azok rekonstrukciójának elkészítésében

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

több hónapos munkájuk van.
Az „Élő népművészet” címet viselő
tárlat az ország egyik legrangosabb szakmai megmérettetése, ahol szakavatott
zsűri bírálja el a pályaműveket.
Idén díjazott lett Borbásné Budai Valéria, a jász zsinórmotívumok feldolgozásáért, valamint Donkóné Birkás Tünde az
adai és zentai ruhadarabok újravarrásáért.
Kiállították Besenyei Ildikó mórágyi
öltözetét és Tajti Erzsébet jász női öltözetét is.
Gál-Dobos Beáta

Eredetvizsgálat

Jászberény, Nagykátai út 25. ● Nyitva tartás: hétfőtől - péntekig 8-17 óráig. ● Telefon: 06-30/6930-835, 06-57/515-234
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Pályázati kiírás önkormányzat
tulajdonában lévő üzlethelyiség
bérbeadására
A pályázatra kiírt helyiség adatai:
helyrajzi száma: 406/A/5
címe: Jászberény, Lehel vezér tér 16.
alapterülete: 72 m2
műszaki állapota: jó
felszereltsége: gázkazán,
radiátorok, bojler
A pályázó által vállalandó munkálatokat a pályázatban kell megjelölni:
tisztasági festés, egyéb felújítás, beruházás.
A munkálatok értékének a bérleti
díjba történő beszámításának módja:
a pályázati dokumentáció részeként
megjelölt részletes beruházási munkák
igazolt költségei 50%-ának beszámítása oly módon, hogy a bérleti díjba
betudott havi összeg nem lehet több,
mint a havonta fizetendő bérleti díj
50%-a. Beszámításra maximum a bérleti szerződés lejáratáig van mód.
Helyiség megtekinthető: a Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt-vel történő előzetes egyeztetés alapján (Virág
Ildikó.: 30/946-05-98)
Helyiségben folytatható tevékenység: kereskedelem (6. melléklet a
210/2009. (IX.29.)
Szolgáltatási tevékenység (2009.
évi LXXVI. törvényben szabályozottak
szerint, kivéve pénzügyi szolgáltatás)
Pályázati induló bérleti díj: 2 500
Ft/m2/hó + ÁFA
Pályázati biztosíték (3 havi bérleti díj): bruttó 685 800 Ft
A bérleti szerződés időtartama: 5 év
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 legelőnyösebb ajánlatot tevő pályázó a Rendelet 8sz melléklete szerint pontrendszer alapján.
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 406/A/5 hrsz.
számú üzlethelység 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 hozzájáruló
nyilatkozatot, amelyben hozzájárul a
pályázó a személyes adatainak kezeléséhez.
• A pályázatnak tartalmaznia kell az
ajánlati árat, valamint nyilatkozatot
a pályázatban szereplő adatok valódiságáról.
• Csatolni kell továbbá az eddigi tevékenységről szóló referenciát, és a
pénzügyi háttér igazolását a gazdál-

Vitás
testületi ülés

 folytatás az 1. oldalról
A polgármester és a jegyző által benyújtott a Jászberény Város Önkormányzata
Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.)
önkormányzati rendelet módosítására szóló
előterjesztéshez négy módosító indítvány
érkezett. Egyet Budai Lóránt, hármat Tamás
Zoltán nyújtott be. Az eredeti előterjesztés
tájékoztatta a testületet, hogy Kis-Némethné
Király Éva október 10-i hatállyal lemondott
a Városfejlesztési Bizottságában betöltött
külsős bizottsági tagságáról, mely miatt
szükséges a bizottságba új tag megválasztása, valamint az SZMSZ 2. függelékének
módosítása. A testület Verderber Gyulát a
Városfejlesztési Bizottság (külsős) tagjává
választotta. Bethlendy Béla előzetesen kifejtette, hogy a konszenzusra hivatkozva bizottsága támogatja a Fidesz által delegált új
tag kinevezését. Verderber Gyula a testület
előtt felesküdött a feladatra. Budai Lóránt
szerint nem az együttműködést tükrözik a
frakcióvezető módosító beadványai, amelyben Bobák Zsolt városüzemeltetési bizottsági elnök helyére Bódis Bélát javasolta,
A pályázati ajánlat benyújtásának tagnak pedig a közbiztonsági tanácsnoki
feltétele, hogy a pályázó a biztosíték 20 tisztét megszüntető Dobrán Gyulát kérték.
%-át, 137 160 Ft.-ot azaz százharminc- Ezen módosítóit befogadta a testület, a
hétezer-százhatvan Ft-ot a Jászberényi közbeszerzési bizottság megszüntetésére tett
V. V. Nonprofit Zrt. részére, a Buda- javaslatot viszont nem. A testületi ülések
pest Bank Zrt.-nél vezetett 10104569- helyszínére vonatkozóan is benyújtott egy
47783000-01005007 számú számlára módosító indítványt Tamás Zoltán. Ebben
fizesse be, és ennek pályázati díjként tör- javaslatot tesz arra, hogy az ülések helyszíténő megfizetését bizonyító dokumen- ne kizárólag a Városháza lehessen, mert
tum bemutatásával igazolja. Azoknak véleménye szerint a Déryné díszterméről
a pályázóknak, akik a bérleti szerződés már bebizonyosodott, hogy technikailag
megkötésére jogosultságot nem szerez- alkalmatlan testületi ülések megtartására.
tek, a pályázati díjat a Jászberényi V. V. A jegyző szóbeli kiegészítésben a kúria álNonprofit Zrt. a pályázati eljárás lezárá- lásfoglalását és az önkormányzati törvényt
sát követő 15 napon belül visszatéríti. A idézve a törvényességre hívta fel a figyelmet.
pályázat nyertese által befizetett pályá- Mivel véleménye szerint az elhangzottak
zati díj a Rendelet 32.§. (2) bekezdése törvénysértést feltételeznek, kérte az indítalapján a pályázati kiírásban feltüntetett vány visszavonását. Gondolkodási szünetet
3 havi biztosítékba kerül beszámításra, követően a frakció nem vonta vissza a móa különbözetet a Jászberényi V. V. Non- dosítót és a testület többsége megszavazta
profit Zrt. számlájára a bérleti szerződés azt. A polgármester vétójogával élve november 4-re újabb ülést írt ki a javaslat újraaláírása előtt kell megfizetni.
A beérkezett pályázati ajánlatokat tárgyalásához. Az ülés a rendkívüli jogrend
a Rendelet 33. § alapján a Pénzügyi, bevezetése miatt elmaradt.
Fontos momentuma volt az ülésnek
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság (a
továbbiakban: PGTB) bírálja el a Jász- a Faiskola utcai munkásszálló kérdése,
berényi V.V. Nonprofit Zrt. által készí- amely projekt lezárását megszavazták és
ezzel lemondtak az elnyert 267 millió fotett előterjesztés alapján.
A pályázati kiírás időpontja: 		 rint támogatásról.
2020. november.5.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 26. 12.00 óra
Az elbírálás várható időpontja:		
a pályázat benyújtásának határidejét
követő PGTB ülés
A kiíró fenntartja jogát, hogy a
pályázatot érvényes pályázat(ok) behalálának
érkezése esetén is eredménytelennek
3.
évfordulójára.
nyilvánítsa.
A pályázat nyertese a PGTB döntése
Szertő feleséged, lányod, vejed
után a Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt.
és három unokád
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 köÉdesapám,
telezettsége megszűnik. Amennyiben a
pályázat nyertese a bérleti szerződésben
megjelölt időpontban az ingatlant nem
veszi birtokba, az a bérleti szerződéstől
való elállásnak minősül.
kodó szervezet előző 3 évre vonatkozó gazdasági adatai alapján (mérleg,
eredmény kimutatás, szöveges értékelés, éves beszámoló). Amennyiben
a pályázó nem rendelkezik az előírt
teljes időszakra vonatkozó beszámolóval, elegendő a működését követő
időszakra vonatkozó háttér igazolás
bemutatása. A fentiek hiányában az
árbevételről szóló nyilatkozatot köteles csatolni. Csatolni kell továbbá
a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a
pályázónak nincs, köztartozása és helyi adó tartozása.
• A pályázatnak tartalmaznia kell az
ajánlati árat, a nyitva tartás idejét,
végezni kívánt tevékenység, illetve a
forgalmazni kívánt árucikkek illetve
a végzendő szolgáltatási tevékenység
körét, részletesen bemutató szöveges
és grafikus tájékoztatót, melynek az
üzletberendezésen túl ki kell terjednie a kirakatra, a portálra és a homlokzati reklám megjelenésre is.

Emlékezés

BALOGH
BÉLA

Emlékezés

BESENYI
KÁLMÁN

Jászberény, 2020. október 29.
Horgosi Zsolt sk.
Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt.
vezérigazgató
A pályázati kiírást jóváhagyom.
Jászberény, 2020. október 29.
Budai Lóránt
polgármester
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100 éves lenne.
Köszönteni már nem lehet, csak
őrizni az emlékét és megadni
a méltó tiszteletet. Emléket
a szívünkből kitörölni nem lehet.
Szeretettel gondol rá
lánya Gizi és családja
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Pályázati kiírás Jászberény Városi
Önkormányzat tulajdonában lévő
helyiség bérbeadására
A pályázatra kiírt helyiség adatai:
helyrajzi száma: 3907/3/A/10
címe: Jászberény, Szövetkezet u. 5.
(alagsori helyiség)
alapterülete: 26 m2
műszaki állapota: átlagos; üzlethelyiség + vizesblokk (hideg, meleg víz)
felszereltsége: gázfűtés (konvektor);
áramerősség 20 A;
A pályázónak lehetősége van az
ingatlan értéket növelő felújítás, átalakítás, beruházás vállalására. A pályázó
által vállalandó munkálatokat a pályázatban kell megjelölni. A szerződés
kötésétől számított 1 éven belül vállalt
felújítás, átalakítás, beruházás a pályázat értékelésénél a rendelet szerint kerül figyelembe vételre. Figyelembe csak
azok a munkák vehetők, melyek a helyiség jelenlegi állapotához képest valós
értéknövekedést eredményeznek.
Helyiség megtekinthető: a Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt-vel történő
előzetes egyeztetés alapján (Virág Ildikó, tel.: 30/946-0598.
Helyiségben folytatható tevékenység: Szolgáltatási tevékenység (2009. évi
LXXVI. törvényben szabályozottak szerint, kivéve pénzügyi szolgáltatás)
Pályázati induló bérleti díj: 1.200
Ft/m2 + ÁFA /hó
Pályázati biztosíték (3 havi bérleti díj): bruttó 118 872 Ft
A bérleti szerződés időtartama: 5 év
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 Rendelet alapján a
legelőnyösebb ajánlatot tevő pályázó.
A pályázatokat a Jászberényi V.V.
Nonprofit Zrt. – 5100 Jászberény Margit sziget 1. – részére postai úton, vagy
személyesen – a Titkárságra leadott
zárt borítékban –2 nyomtatott példányban és 1 elektronikus példányban
(CD-n) kell eljuttatni.
A pályázatnak meg kell felelnie
a Rendelet, különösen az annak 31.
§, 32. §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 30 napnál nem
régebbi cégkivonatot kell csatolni,
melyből kitűnik, hogy a cég fő tevékenysége vagy a cégjegyzékben szereplő további tevékenységi köre megfelel
a helyiségben végzendő profilnak.
• Csatolni kell továbbá az eddigi tevékenységről szóló referenciát, és a pénzügyi háttér igazolását a gazdálkodó
szervezet előző 3 évre vonatkozó gazdasági adatai alapján (mérleg, eredmény
kimutatás, szöveges értékelés, éves beszámoló). Amennyiben a pályázó nem
rendelkezik az előírt teljes időszakra
vonatkozó beszámolóval, elegendő a
működését követő időszakra vonatkozó háttér igazolás bemutatása. A
fentiek hiányában az árbevételről szóló
nyilatkozatot köteles csatolni. Csatolni
kell továbbá a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázónak nincs, köztartozása és helyi adó tartozása.
• A pályázatnak tartalmaznia kell az
ajánlati árat, a nyitva tartás idejét,

végezni kívánt tevékenység, illetve a
forgalmazni kívánt árucikkek illetve
a végzendő szolgáltatási tevékenység
körét, részletesen bemutató szöveges
és grafikus tájékoztatót, melynek az
üzletberendezésen túl ki kell terjednie a kirakatra, a portálra és a homlokzati reklám megjelenésre is.
• Természetes személy esetén a pályázó
személyes adatait (név, születési név,
anyja neve, születési hely és idő, lakhely, személyi szám) Aláírva csatolni
kell egy hozzájáruló nyilatkozatot,
amelyben hozzájárul a pályázó a személyes adatainak kezeléséhez.
• Cégszerű nyilatkozatot a pontozásra
kerülő vállalások betartásáról, a pályázatban szereplő adatok valódiságáról.
A pályázati ajánlat benyújtásának
feltétele, hogy a pályázó a biztosíték 20
%-át, 23 774 Ft-ot a Jászberényi V. V.
Nonprofit Zrt. részére, a Budapest Bank
Zrt.-nél vezetett 10104569-4778300001005007 számú számlára átutalással
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 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 be kell fizetni.
A pályázati kiírás időpontja:
2020. november.5
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 26. 1200 óra
Az elbírálás várható időpontja: a
pályázat benyújtásának határidejét követő PGTB ülés
A beérkezett pályázati ajánlatokat a
Pénzügyi, Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság (a továbbiakban: PGTB) bírálja el a Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt.
által készített előterjesztés alapján. A
pályázati ajánlatok benyújtói közül az
összességében legelőnyösebb ajánlatot
tevővel kell a szerződést kötni.
A nyertes pályázó visszalépése esetén a rendelet 32.§ (6) bekezdése alapján – amennyiben a PGTB így dönt – a
második legtöbb pontot elérő pályázóval köthető meg a bérleti szerződés.
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 29.
Horgosi Zsolt sk.
Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt.
vezérigazgató
A pályázati kiírást jóváhagyom.
Jászberény, 2020. október 29.
Budai Lóránt
polgármester
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Mindannyiunkat kihívások elé állít a járvány
A világjárvány második hulláma
valamennyiünket újabb kihívások elé,
soha nem tapasztalt élethelyzetekbe
állítja. Az egészségügyi ellátás metodikájában is bevezettek néhány változást a dolgozók és a betegek védelme
érdekében. Elsősorban erről kérdeztük
dr. Sinkó-Káli Róbertet, a Jászberényi
Szent Erzsébet Kórház főigazgatóját.
Kárpáti Márta
A kórházban látogatási tilalom
van. Pontosan miért szükséges a szigorítás és kire vonatkozik?
Lassan elérjük a második hullám csúcsát és mint már tapasztaltuk, ez sokkal
erőteljesebb, mint a tavaszi járvány idején.
Akkor és most is be kellett zárni a kórházakat a látogatók elől. Hangsúlyozom tilalom
van, nem szigorítás! Érthetően ezt nehezen
fogadják el a hozzátartozók, hiszen mindenki szeretné meglátogatni a szerettét. A
zárlat kétirányú védelmet nyújt, a fekvőbetegeket és a látogatókat egyaránt védjük a
baktériumoktól és vírusoktól.
A tilalom azt jelenti, hogy egyáltalán senki sem léphet be a kórház területére a betegeken és az egészségügyi
dolgozókon kívül?
Négy esetben tudunk kivételt tenni.
Egyházi személy bejuthat az épületbe,
ezzel biztosítjuk a vallásuk gyakorlását
kívánó betegek jogait. Gyermekekkel
itt tartózkodhat egy gondviselő, a többi
családtag látogathat, kivétel a kiskorú
testvér. A magatehetetlen súlyos beteg,
akinek olyan ápolási szükséglete van,
hogy egy hozzátartozó időnkénti meglátogatása sokat javít a helyzetén, fogadhat
látogatót. Ehhez főigazgatói engedély
kell. A vajúdó nőnek is joga van egy hozzátartozó jelenlétéhez. Minden látogató
köteles betartani a járványvédelmi protokoll utasításokat. A jogok és kötelességek
mindenkire vonatkoznak.

A betegeknek lehet csomagot bejuttatni?
Igen, a portaszolgálatra le lehet tenni
a szükséges dolgokat, amit eljuttatunk a
fekvőbeteg hozzátartozónak.
Mi a helyzet a járóbetegek ellátásával?
Naponta ezerötszáz-kétezer járóbeteg
érkezik a kórházba. Az ő ellátásuk folyamatos szigorított beléptetési rendszer
mellett. A sürgősségi bejáratnál felállított
sátoron keresztül, valamint az új főbejáraton keresztül tudják megközelíteni a
szakrendelőket, ahová előre egyeztetett
időpontra érkeznek. A beléptetésnél testhőmérsékletet mérnek a kollégák, valamint kikérdezéssel szűrik a fertőzöttséget.
Az időpont kérése a várakozó tömeg elkerülése végett szükséges. A Covid elleni
protokoll valamennyi célja az izoláció, a
minél kevesebb kontaktlehetőség.
Az előzetes időpontkérelemmel egy
gördülékeny beengedési rendszer működhet, mégis előfordul, hogy hosszasan kell várakozni. Ennek mi az oka?
Sokan elfelejtik, hogy a kintről érkező járóbetegek mellett a bent fekvő
pácienseinket is el kell látnunk. Nekik is
szükségük van a szakrendelőkre, az orvosokra. Előfordulnak a kórházon belül is
akut esetek, ami torlódást okozhat. Hála
Istennek a betegek zöme megértő, látja,
hogy nem az orvosra, nővérre kell várni,
hanem egymásra.
Hogy tudnak időpontot kérni a
betegek?
Elég telefonon bejelentkezni. Azt
kérjük, hogy lehetőleg a rendelés utolsó
órájában telefonáljanak, amikor a dolgozóknak több idejük jut felvenni a telefont, feljegyezni a kérelmeket.
A betegforgalomban számszerűség
szempontjából érzékelhető valamilyen
változás a járvány időszakban?
Azt látjuk, hogy az emberek egy részét visszatartja a bizalmatlanság a vizs-

A lakosság akár bele is szólhatna
a testületi ülésekbe
A legutóbbi testületi ülésen az SZMSZ
módosítás kavarta a legnagyobb vitát.
A történtekről Budai Lóránt polgármester véleményét kérdeztük.

Hivatalosan csak a kórházról tudok adatokat szolgáltatni, nem kapok
információkat a városra, vagy a régióra
vonatkozóan. A kórházunk alapvetően
jó statisztikát mutat, ami a fertőzések
mentességét illeti. Egyébként a reális
pandémiás számokat mindenki láthatja
a hivatalos oldalakon. Mindenkinek azt
ajánlom, hogy onnan tájékozódjon, ne
a különböző Facebook bejegyzéseknek
higgyen. A félhivatalos információk csak
a feszültségkeltést szolgálják az amúgy is
felfokozottan bizonytalan, napról napra
változó helyzetben.
A Szent Erzsébet Kórházra vonatkozóan hol tájékozódhat a lakosság?

Pályázatból újul
meg az állatkert
Október 26-án érkezett a jó hír az önkormányzathoz, miszerint a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes
Államtitkárság vezetője 240 millió forintos támogatásra érdemesnek ítélte a
kérelmező Jászberényi Önkormányzatot. Az összeg felhasználási céljáról Balogh Béla alpolgármestert kérdeztük.

k. m.
A Fidesz frakció Bobák Zsolt bizottsági elnöki székéből való felállításával a
négy bizottságból háromban az ellenzék
kerül többségbe. Ezzel egyértelműen a
választói akaratot veszi semmibe a kormánypárt, illetve felborítják az előzetesen
lefektetett egyezséget. A probléma azzal van, hogy az elnökcserére semmiféle
szakmai vagy jogalap nem született. Úgy
gondolom mindennek hátterében a közbeszerzési bizottság megvétózásának ügye
áll. A tanácsnoki pozíció megszüntetésével sem értek egyet, hiszen a szeptemberben tárgyalt közbiztonsági feladattervben
rengeteg olyan ellátandó feladat van,
amit Dobrán Gyula vállalt. Állításával ellentétben számtalan alkalommal hívtuk
egyeztetésre, ahol vállalt is feladatot. Az,
hogy az elmúlt egy évben tanácsnokként
nem dolgozott, az nem minket minősít.
A testületi ülések helyszínváltásának
akadályoztatása egyértelműen arról szól,
hogy a Fidesz nem kívánja a nyilvánossággal megosztani az ülésen történteket.
Jelenleg hiába nyilvánosak az ülések, a Városháza nem alkalmas nagy tömegek befogadására, főleg nem ebben a pandémiás
időszakban. Az csak kifogás, hogy a Déryné technikailag nem alkalmas az ülések
megtartására. Valójában a városi ellenzék
nem szereti a nyilvánossággal való szembesülést. Pillanatnyi ismereteink szerint tör-

gálatoktól. A betegforgalom csökkent
az utóbbi időben, ami a pletykaszinten
felröppenő rosszindulatú híreknek is
köszönhető. A rémhírkeltés, a közösségi oldalakon osztott félinformációk az
egészségügybe vetett bizalom elvesztéséhez vezetnek. Nem a kórházban terem
a vírus. Mi száz százalékban mindent
megteszünk betegeink és munkatársaink
védelmében.
Arról tud tájékoztatást adni, men�nyire fertőzött a Jászság?

k. m.

vénytelen a módosító, egyik frakció sem
mondhatja meg a polgármesternek azt,
hogy hol tartsa meg a testületi üléseket.
Szeretném, ha a kérdés újra előtérbe kerülne, ezért lesz november negyedikén egy
újabb ülés, amin a megvétózott előterjesztést újratárgyaljuk. Az elmúlt egy évben
két alkalommal volt kihelyezett testületi
ülés. A jövőben is alkalmanként kerülne
rá sor, olyan esetekben, amikor a lakosság
nagy érdeklődésére számíthatunk. Célunk, hogy minél többen lássák, hallják és
tapasztalják, mi folyik a Városházán. A legfontosabb, hogy a lakosság ott lehessen és
akár beleszólhasson a döntésekbe. Annak
sem lennék ellenére, hogy a megjelentek
véleményt nyilvánítsanak egyes kérdésekben, a vendégek hozzászólnának az előterjesztésekhez. Nem hiszem, hogy a lakosság
bevonása nélkül kellene bármiben döntenünk. Akár ott, akár az ülés után fordulhassanak a képviselőkhöz. Akinek nincs
takargatni valója, az ilyen kezdeményezést
nem vétóz meg!

A pályázat még 2019 szeptemberében került benyújtásra és tartalma a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt-nek, mint a Jászberényi
Állat és Növénykert üzemeltetőjének
infrastrukturális fejlesztéseit célozza a
kultúrkert területén.
A pályázati összegből több, a működést segítő, a közönségérdeklődést
támogató rekonstrukció valósul meg. A
projekt működési feltételeit biztosító részében megújulnak a belső aszfalt utak,
a villamosáram hálózat, rekonstruálják és
fejlesztik a belső vízvezeték-hálózatot. Sor
kerül a hűtőkamrák, valamint az állatok
pihenőhelyéül szolgáló házak betekintő
ablakainak cseréjére. A fogadótér illetve a
székelykapu szintén megszépül majd.
A pályázat másik részéből a közönséget vonzó beruházások valósulnak meg.
A kajmán és aligátor teknős új, modern
kifutót kap, a vidra életét látványmedencében lehet majd megfigyelni. A dámnak
kényelmes pihenőhely épül. A papagájoknak nagyobb élőhelyet biztosítanak.
A lajhár makit új helyre telepítik, ahol
kifutó épül számára.

Az információkat megjelentetjük a
honlapunkon és Facebook oldalunkon
is. Itt egyébként a napi menüről is tájékozódhatnak, amely kapcsán szintén be
kellett vezetnünk változásokat. Saját ételhordóban nem vihető el az étel, csakis a
konyha által adott edényben, ami szintén
a vírusok behurcolását akadályozza meg.
Mit gondol, mikor lehet oltóanyag?
A Covidról már sok mindent tudunk
és még vannak előttünk talányok. Az már
kiderült, hogy nem egy hagyományosan
viselkedő vírus. Például nem mindenkiben termelődik ellenanyag a fertőzöttséget
követően. Valószínűleg ez a vírustörzs még
az evolúciós fejlődése korai szakaszában
jár. Egy részének sikerül úgy átalakulni,
hogy nem engedi a szervezetben megvalósulni az ellenanyag képzést. Ez lassítja leginkább az oltóanyag fejlesztését. A kutatás
hónapjai, majd a tesztelés is hosszú időt
vesz igénybe, tehát nagyon elhamarkodottak voltak azok a kijelentések, hogy négyöt hónapon belül meg lehet a vakcina.
Sokan fenntartással fogadják az oltást, máris megszülettek az összeesküvés-elméletek.
Sajnos Magyarországon is előfordulnak olyan oltásellenes propagandát
hirdető emberek, akik tevékenységükkel rengeteget ártanak a társadalomnak.
Csak gondoljunk bele mi lenne, ha nem
oltanánk például torokgyík, kanyaró,
szamárköhögés ellen! Az a szülő, aki
megtagadja a védőoltást gyermekétől
tulajdonképpen céltáblaként állítja ki a
gyilkos kórokozók prédájául. A védőoltásokat azért találják ki, hogy mint a neve
is jelzi, megvédjük magunkat, szeretteinket a betegségektől. Az ajánlott oltásokat, mint az influenza elleni védőoltást,
a veszélyeztetett idős, beteg embereknek
érdemes beadatni.
Addig mit tehetünk saját egészségünk védelmében?

Elsősorban használjunk megfelelő
orrot-szájat takaró maszkot! Hangsúlyozom, hogy megfelelőt, nem sálat,
kendőt vagy a piacon beszerzett textil
maszkot. Amennyiben nincs filterszűrőréteggel ellátva, semmit nem ér a maszk,
hiszen azon a ritka szövésű anyagon vígan átsétál a vírus. Jó az orvosi maszk,
kényelmes és biztonságos a szelepes. A
másik dolog a távolságtartás, a közösség
kerülése. Nem maradjunk egy légtérben
sokáig idegenekkel. Nagyon fontos a
megfelelő, alapos kézmosás, fertőtlenítés. A vírus elég sérülékeny, ha van
nálunk egy flaska kézfertőtlenítő és azt
használjuk is, akkor sokat tettünk magunkért. Az immunrendszer erősítése
szintén hasznos dolog. Lehetőleg kerüljük a felesleges kontaktust idős rokonainkkal is, illetve ők se járjanak gyakran
boltba, közösségbe.
Mi a protokoll a kórházban fertőzött vagy fertőzésgyanús esetekben?
Mi járóbeteget nem tesztelünk.
Amennyiben valaki tünetmentes, de
kockázatelemzéssel, kontakt révén gyanús, akkor őket otthon kell kezelni. A
háziorvos dönt a továbbiakról. Jelentheti az ÁNTSZ-nek, amely adhat határozatot karanténkötelezettségről, tesztről.
Aki enyhe tünetes szintén nem jöhet be
a kórház épületébe. Enyhe tünetekkel
a 3-as számmal jelölt járványkórházba
kerül, súlyosabb esetben a kettes, életveszélyes állapotban az egyes kórházakba.
Nekünk a nyíregyházi kórházat jelölték
járványkórháznak.
A kollégák hogy bírják a járvány
okozta fizikai-lelki terhelést?
Jóval nagyobb a nyomás rajtunk,
mint tavasszal volt. Reméljük nem lesz
annyi fertőzött, hogy itt is be kell fogadjunk Covidos betegeket. Tesszük a
dolgunkat, vigyázunk egymásra, hiszen
holnap is szükségünk lesz mindannyiunk
munkájára.

Konszenzusról szó sem volt
Tamás Zoltán, a Fidesz frakcióvezetője október 28-án, szerda délelőtt
sajtótájékoztatón reagált a legutóbbi
testületi ülés sarkalatos pontjaira, a
testületi ülések helyszínének áthelyezésére, illetve az SZMSZ módosításra.
k. m.
Mint kifejtette, a frakció az ülések
áthelyezésének megvétózásával nem
sértett törvényt, nyilvánosságot, amelyet a kormányhivatal véleménye is
alátámaszt. A törvénynek előzetesen ők
maguk utánanéztek, sőt a jegyző véleményét is kikérték, aki akkor nem tájékoztatta törvénysértésről az ellenzéket.
A Fidesz indítványa épp a szélesebb
nyilvánosság elérését célozza, hiszen
a Városházán van lehetőség az önkormányzati ülések élő közvetítésére.
Hozzátette, az ülések harminc éve nyitottak, bárki bemehet, de az emberek
nem igazán akarnak élni ezzel a jogukkal, a képviselőknek viszont szükséges a
megfelelő technikai háttér (szavazógép,
internet, elektromos töltési lehetőség,
mikrofon) a hatékony munkához. A
kormányhivatal munkatársai a Déryné technikai alkalmatlanságát elismerték, az ügy kapcsán levélben fordultak
a jegyzőhöz. A SZMSZ-ben benne
foglaltatik a gépi szavazás biztosítása.
Mivel ez nem történt meg az alakuló
ülésen sem, az önkormányzat törvényt
sértett. A november 4-i polgármesteri
vétó csupán a Malom 300 millió forintos kifizetéséről való figyelemelterelés –
vélekedett Tamás Zoltán.
Az SZMSZ módosítás kapcsán a

képviselő elmondta, nem állt szándékukban felrúgni a konszenzust, ugyanis együttműködésről kezdetektől fogva
szó sem volt és ez nem rajtuk múlott.
A frakció kezdetektől ellenezte a két
baloldali alpolgármester megválasztását
a jobbikos polgármester mellé. Mindemellett a városvezetés valamennyi
képviselőjét pozícióba helyezte vagy
tanácsnoki vagy bizottsági elnöki szinten az alakuló ülésen, holott ha a választási arányokat nézzük, a Fidesz van
többségben. A vírusos időszak megakadályozta, hogy azóta érdemben változtassanak a pozíciókon. A személycserét
az elmúlt év tapasztalatainak tükrében
a teljesítmény hiánya indokolja. Szakmai szempontból Bódis Bélát találták
a legmegfelelőbbnek a Városüzemeltetési Bizottság élére. Dobrán Gyula
tanácsnoki lemondásának kapcsán a
frakcióvezető kifejtette, hogy tanácsnoki minőségben egyszer sem kereste
a polgármester a képviselőt, nem adott
feladatot számára.

4. oldal

Környezet

www.jku.hu

Tájvédelem a Hajtán

A Hajta-mocsár területén a DunaIpoly Nemzeti Park Igazgatóság a Tápió mente komplex élőhelyvédelmi
infrastruktúra fejlesztése című Európai Uniós pályázat keretében vizes
élőhelyek rehabilitációját végzi el.
kárpáti
A mintegy egy évtizeddel ezelőtt
indult tájvédelmi beruházás lassan a végéhez ér. A már elkészült változásokat,
a folyamatban lévő építkezést Németh
András, a nemzeti park munkatársa
mutatta be szerdán az érdeklődőknek.
A terület bejárása valódi kuriózumnak
számított, hiszen ilyen állapotban csak
most látható a Hajta.
A munkagépek utat vágtak az addig
járhatatlan nádtengerbe, ami így feltárta titkait a kíváncsi emberek előtt is. A
zsombékok kicsi szigetein, a letaposott
gyékény ruganyos szőnyegein átkelve
a Hajta szívében egy alakuló vízi világ
képe tárult elénk.
A projekt keretében olyan területekre juttatják vissza a vizet, ahonnan

már fél évszázada elvezettük. A beruházás egyik leglátványosabb eleme
a rendszeresen kiszáradó mocsárban
létrehozott összetett tókarendszer,
melyben a párhuzamosan megépülő
vízkormányzó műtárgynak köszönhetően a jövőben mindig marad víz. A
mini tavacskákat csatornákkal kötik
össze. A vízi út megkönnyíti az ott élő
állatok mozgását, a kialakított szigetek,
magaslatok költésre, pihenőre lesznek
alkalmasak. A terület a vízi élőlényeken
kívül a madaraknak, a kétéltűeknek és
a növényvilágnak is kedvez. Nád, gyékényes, sásos, kákás, esetleg rencével
és egyéb úszó növényekkel borított kisebb foltok is kialakulnak. A térségben
a mocsári élőhelyből egy lápos átmenet
is elképzelhető, ami igazán különleges
lesz a térségben.
A pályázat keretében egy új madármegfigyelő torony is létesül, amelyről a
nagyközönség számára is megfigyelhető lesz a beavatkozás nyomán visszatérő
és remény szerint változatosabbá váló
élővilág. A területen egy új zsiliprendszer épül, a már meglévő mellett. Az új

műtárgy a Hajta patak vizét engedi be
a területre, a régi pedig a kiengedést
szabályozza.
A táj rehabilitációjának köszönhetően szabályozhatóvá válik a víz
megtartása a területen, valamint több
hektáros nyílt vizű élőhelyek alakulnak
ki. A beruházás nyomán javul a térség
mikroklímája, aminek következtében
a terület szomszédságában található
mezőgazdasági területeken a gazdálkodók kevésbé lesznek kiszolgáltatva
az éghajlatváltozás negatív hatásainak,
a gyakori aszálynak. A vízhez kötődő
élőlények, madarak – bíbic, kócsag
(amelynek nyomait máris láthattuk
a talajban), bakcsó, bölömbika – lápi
szitakötő, a régi időkből visszatérő réti
csík, az elevenszülő gyík, mocsári teknős, sőt még a vidra is élőhelyet találhat
térségünkben. Hosszabb távú tervek
között szerepel az Öreg-Hajta patak
visszaduzzasztása, ami egyedülálló kanyargós alföldi kisvízfolyást hozna létre
mintegy 15 km hosszúságban.
A rehabilitált területen tilos a horgászat, és minden egyéb olyan tevékenység, amely az élővilág zavarásával
jár. A tájvédelmi terület vezető nélkül
nem látogatható. Mivel a beruházás
nyomai néhány hónap alatt jórészt eltűnnek, így korlátozott számban szerveznek vezetett kirándulásokat a nemzeti park munkatársai.

Innováció az Electroluxnál

Az Electrolux újabb lépést tett a
körforgásos működés elérése érdekében: a Stena Recycling-gal közösen egy olyan porszívó prototípusát
fejlesztette ki, ami 100 százalékban
újrahasznosított és újból felhasznált
anyagokból készült.

A műanyag és egyes alkatrészek háztartási elektronikai eszközök használt
elemeiből, így hajszárítók, porszívók,
számítógépek tartozékaiból készültek. A
termék megalkotása fontos mérföldkő,
hiszen megoldást nyújthat az újrahasznosítással kapcsolatos kihívásokra, és
válaszokat adhat a körforgásos működés
elérésére a háztartási gépek piacán.
Több mint 400 millió köbméter műanyagot gyártanak világszerte évente, de
ennek a mennyiségnek kevesebb, mint
12 százaléka újrahasznosított anyag. Épp
ezért a gyártóknak komoly nehézséget
okoz kellően biztonságos és folyamatosan magas minőségű újrahasznosított
alapanyagokkal dolgozni.
Úttörőként az Electrolux volt az első
a háztartási gépgyártók között, aki 2010ben felhívta a figyelmet a világszerte tapasztalható hiányra az újrahasznosított
anyagok terén az úgynevezett „Vac from
the Sea” programmal. Az utóbbi 10 évben ugyan emelkedett azon termékek
száma, amelyek újrahasznosított anyagokból készülnek, de mennyiségük a
teljes iparág gyártási volumenéhez képest
még mindig alacsony szinten van.
Annak érdekében, hogy az Electrolux
példát mutasson, és előre mozdítsa az
újrahasznosított anyagok felhasználását, a Stena Recycling-gal együttműködve egy a körforgásos gazdasági modellt elősegítő kezdeményezést hozott
létre. A cél az, hogy megvizsgálják, hogy

hogyan lehet a piac számára vonzóbbá
tenni az újrahasznosított műanyagot
a már eddig is használt nyersanyagok
mellett. Ennek az eredménye az a porszívó, ami teljesen újrahasznosított
műanyagból és norvég háztartásokból
szerzetthasznált háztartási elektronikai
készülékek alkatrészeiből készült.
„Az együttműködés és a prototípus
elkészítése során rengeteg kérdés felmerült, amiket mérlegelnünk kell ahhoz,
hogy valóban körforgásos gazdaság elvén működő vállalat legyünk. Ilyen a
termék külső kialakítása, formatervezése
és a felhasznált anyagok. Mindez egy új
üzleti modellt is igényel. Emellett meg
kell felelnünk a minőségi és biztonsági
elvárásoknak és előírásoknak” – mondta
Henrik Sundström, az Electrolux fenntarthatósági vezetője.
Az Electrolux 2030-ig szeretné elérni, hogy a vállalat által gyártott termékek
fele újrahasznosított anyagból készüljön, és hogy klímasemlegesen működjön. Utóbbi első lépése, hogy 2015 és
2025 között 80 százalékkal csökkentse

az egyes szervezeti egységek, így a hűtés,
fűtés, energiafelhasználás során keletkező anyagok kibocsátását, illetve ebben
az időszakban 25 százalékkal csökkentse
a termékek használata során keletkező
anyagok kibocsátását. 2019 év végéig a
működésnek köszönhető kibocsátást 59
százalékkal sikerült csökkenteni a 2015ös szinthez képest.
Az Electrolux több mint 100 éve egy
jobb életért dolgozik: a világ egyik vezető háztartásigép-gyártó vállalataként
újraalkotja az ízek, a ruha- és otthonápolás, valamint a jólét élményét. Az
Electrolux a világ minden pontján milliók számára kíván élvezhetőbb és fenntarthatóbb életet biztosítani. Márkáin
keresztül, mint az Electrolux, AEG, és
Frigidaire márka évente több mint 60
millió háztartási készüléket értékesít a
világ több mint 120 országában. 2019ban az Electrolux csoport forgalma 119
milliárd svéd korona volt, az alkalmazottak száma globálisan 49 000 fő. További
információk az www.electroluxgroup.
com weboldalon.
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Fotó: Gémesi Balázs
Az őszi faültetési program keretében az önkormányzat két nevelési intézmény
udvarára telepített facsemetéket - tájékoztatta lapunkat Bobák Zsolt, a Városüzemeltetési Bizottság elnöke. A Városi Bölcsődei Intézmény udvarára négy
gömbkőrist ültettek, a Nagyboldogasszony iskolát három keleti ostorfával
díszítették. A nyáron közterekre ültetett megbetegedett, elpusztult fákat is
hamarosan pótolni fogják.

Nyári érésű gyümölcsfák
a házikertben

Sok vitát lehet megelőzni, ha a fát
előírás szerinti távolságra ültetjük
a szomszéd kerítésétől. Általánosságban elfogadható, ha az ajánlott
tőtávolság felét vesszük alapul, gyümölcsbokrot, szőlőt pedig 80 cm távolságra ültessünk.

Probléma a kilátáskorlátozás az árnyékhatás mellett a növényvédőszeres
permetezés is, mert tilos vegyszert juttatni
nem kívánt helyre. A faültetés ültetőgödör
kiásásával kezdődik, ennek mérete minél
nagyobb legyen, de elfogadható az 1 m x
1 m és a 65 cm mélység is.
Jó ha humuszt vagy érett szerves trágyát és több hatóanyagú, lehetőleg klórmentes műtrágyát keverünk a földbe úgy,
hogy a feltalaj kerüljön a gödör aljába. A
vásárolt gyümölcsfa gyökerét a faiskolai
lerakatban szakszerűen meg tudják metszeni, a koronát pedig csak tavasszal kell.
Fontos, hogy a fa nemes része ne
kerüljön a talajszint alá. A földet taposás után kupacoljuk fel, amit tavasszal
le kell bontani. Kis kertbe, teraszra,
balkonra való oszlopos gyümölcsfák
termesztése is lehetséges, cseresznye,
szilva, alma és körte esetében. Ezeknek árai többszöröse a szabadgyökerű
fa árainak. Házi kertbe lehetőleg törpe
alanyú gyümölcsfát ültessünk.
A fontosabb gyümölcsök közül
legkorábban a szamóca érik, az egyszer termők jól megválasztásával akár
egy hónapig is szedhető. Nyár eleji
gyümölcs a cseresznye, a BIGARO
BURLAT már május végén érhet. Ez

befőzésre is alkalmas és elfogadható a
szemnagysága, azon kívül a cseresznyelégy-károsítás előtt érik. Meggyek között legkorábban a meteor korai, még
több célra a nagy szemű érdi bőtermű
öntermékenyülő fajta is alkalmas.
A sárgabarack problémája a korai
virágzás miatti gyakori fagykár és a
gutaütés okozta kipusztulás. Legismertebb a magyar kajszi, az egyik legnagyobb termésű megporzófajtát igénylő
a ceglédi óriás. Az őszibarack védettebb
helyre való, a vad őszibarack alanyon
jobb a fagyállósága. Korai de nem
magvaváló a MAY FLOVER. Konzervként a sárgahúsúak kedveltek, például a
SUN CREST. A nektarinfajták termelése már nagyobb odafigyelést igényel.
A szilva az egyik legbiztonságosabban termelhető nyári gyümölcs.
A vírustűrő képesség a legfontosabb,
például a TULEO GRAS is ilyen. Tetszetős nagytermésű a BLUEFRE, az
ALTHINGRO pedig önmeddő. Nyári
körték között van az arabitka és a vilmoskörte, melynek porzófája az őszi
érésű BOS KOBAKJA.
Hazai viszonyok között szeptember eleje előtt érő gyümölcsök a nyári
érésűek. Szabadon csak rövid ideig tárolhatók, mert romlandók vagy túlérnek. Az almák között a nagytermésű
rétesalmát, például a nyári fontost és
a korábbi érésű egri pirost említhetjük
meg. Ezek a leírtak nem teljes körűek,
csupán rövid tájékoztató jellegűek.
Szegedi Szilveszter
kertészmérnök

A hazai a legjobb!
Október 24-én ismét városunkba érkezett a mozgó almapiac. A termelőkereskedőt, Lipécz Zoltánt faggattuk.
k. m.
A reggeli órákban igen nagy forgalom volt a Klapka iskola udvarán megtartott almavásárban, így csak néhány
kérdés erejéig tartottuk fel az árust. Zoltán elmondta, hat évvel ezelőtt az agrárkamarán keresztül került kapcsolatba a
szintén kamarai tag Tamás Zoltánnal.
Annak idején ő invitálta ide Jászberénybe, ahová azóta is szívesen jön az őszi
időszakban kétheti rendszerességgel. Az
almát saját, másfél hektáros rakamazi
birtokán termeszti csemegekukorica
és kajszibarack mellett. Az idén a jég
megverte ugyan a termés egy részét,
de ennek ellenére bőségesen termett a
gyümölcs. Íze, mérete, egészsége kiváló. Ezt mi magunk is megtapasztaltuk

látva, és kóstolva a kilenc mázsányi szállítmányt. A vevők mucsu, golden, starking, jonagold, jonatán, idared fajták
között válogathatnak egységes, 300 forintos áron. Dobozos almalé vásárlására
is van lehetőség, amely terméket szintén
Lipécz Zoltán állított elő.

ALMAVÁSÁR

Időpont, helyszín:

2020. november 7.
(szombat) 8.30 órától,
a Klapka György SZKI
tornaudvara (Hatvani út 2.)
Fajták: mucsu, golden,
starking, jonagold, jonatán, idared
További információért kérem,
forduljon a helyi önkormányzathoz.

Mozaik
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Aktualitások az
országgyűlési
képviselőtől
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A biztonság mindennél
előbbre valóbb

Pócs János, a Jászság országgyűlési
képviselője a Trió Rádiónak és lapunknak nyilatkozott október 27én, amelyből összefoglaltunk néhány
gondolatot a jászberényi közéletet
érintő kérdésekről.
k. m.

Magyar Anita szervezésében október utolsó napján sport és egészségnapon
kapcsolódhattak ki a Kék Pillangó Alapítvány kötelékébe tartozó autizmussal
élő gyerekek és szüleik. A rendezvény helyszínét a Victory Gym Sportcentrum
biztosította. Az edzéseket Iván Tünde és Trabach Sándor instruálták. A vidám
délelőttöt a Szikra étteremben zárták a résztvevők, ahol a gyerekeket Szikra
István, a felnőtteket az alapítvány látta vendégül egy finom ebédre.

Fotó: Gémesi Balázs
Már hagyományos jelleggel, Halloween alkalmához kapcsolódva a fantáziadús tökfejeké volt a főszerep a Jászberényi Állat és Növénykertben október
31-én. A látványetetésekkel és tökszépségversennyel egybekötött kreatív eseményre faragott alkotásokat vártak a szervezők, melyek belépőkedvezményt
és egyéb meglepetéseket is hozhattak szerencsés készítőiknek.

SZÜLETÉSNAPI KÖSZÖNTÉS
Sok szeretettel köszöntjük

90. születésnapja (1930. 11. 12.) alkalmából

TÚRI LÁSZLÓT

az Aprítógépgyár nyugdíjasát,
a Jászberényi Vasas volt labdarúgóját és edzőjét.

Jó egészséget, további békés, boldog éveket kívánunk!
Szerető családja: felesége, gyermekei, unokái,
rokonai és jóbarátai, ismerősei.

Pócs János a koronavírus helyzet
kapcsán tájékoztatta a nyilvánosságot,
hogy a régió a megbetegedések és elhalálozások tekintetében nem emelkedik
ki. Október 27-én, a műsor felvételének időpontjában 197 regisztrált fertőzött volt nyilvántartásban. Sajnos a
szám napi 25-30 fővel folyamatosan
növekszik. Legfontosabb, hogy a lakosság próbálja betartani a szabályokat,
kerüljék a nyilvános rendezvényeket,
tartsák a távolságot, viseljenek maszkot, vigyázzanak az idősekre, betegekre,
ne feledkezzenek meg a fertőtlenítésről.
Az látszik, hogy most a vírus sokkal
alattomosabb, mint a tavaszi időszakban. Ezzel sajnos a vakcina megjelenéséig együtt kell élnünk, a munkát, az
iskolát, a családi életet folytatni kell.
A képviselő úr tájékoztatott az elkerülő út állapotáról is. Elmondta, hogy
a hosszadalmas politikai lobbi eredménye már szemmel látható. Ma a munkaterületen kamion kamiont ér, folyamatosan dolgoznak a munkagépek.
A projekt nagyon jó ütemben halad.
Amennyiben az időjárás megengedi,
jó eséllyel jegyezhetjük a 2022 tavaszi
időpontot átadásra. A határidőre egész
biztosan készen lesz a beruházás, ami
megszabadítja Jászberény városát a kamionforgalomtól.
A város élhetősége szempontjából a
tehermentesítésen túl nagy jelentősége
van a gazdaságélénkítésnek is. A gazdaság fejlesztésében meghatározó tényező
az infrastruktúra építése. A település
élhetőségéhez hozzátartozik a kulturális
és sportlehetőségek meglépte, a turisztikai lehetőségek. Amennyiben fejlődik a
város, az lehetőséget teremt a turizmus
növelésére is. Ezt célozta meg az előző
városvezetés a Jászberényi Állat és Növénykert életre hívott pályázatával. A
240 millió forintos száz százalékos állami támogatást elnyerte a város.
A Jászság egészében jól szerepeltek
a pályázatok, mintegy félmilliárd forint
érkezett a régióba. Köztük van a Jászsági Méhész Egyesület 1,6 millió forintos
támogatással – emelte ki Pócs János az
örömhírt.

Az október 29-i polgári est vendége dr.
Benkő Tibor honvédelmi miniszter volt,
aki a Honvédelmi és Haderőfejlesztési
Program megvalósult és tervezett elképzeléseiről, a felkészültségben rejlő béke
jelentőségéről osztott meg gondolatébresztő információkat.
kazsimér
A hazaszeretetet központba állító előadás alkalmával a tárcavezető kiemelte, tovább kell haladnunk az őseink által kijelölt
úton és az értékteremtést, a béke védelmét
kell szem előtt tartanunk a jövő nemzedékei számára. Hangsúlyozta, bár az egészség a legfontosabb – szokták mondani – a
biztonságérzet megerősítése még ennél is
előbbre valóbb, tekintve a világban zajló
elrettentő eseményeket. „A Magyar Honvédségnek nem azért kell fegyverkezni,
mert háborúra készülünk, hanem azért
kell lépést tartani, hogy meg tudjuk védeni a békét, amire vágyunk.” – részletezte a
miniszter. A folytatásban a mindezt előre-

mozdító Honvédelmi és Haderőfejlesztési
Program újításait tárta a hallgatóság elé,
felhívva a figyelmet a keleti és a déli irányú fenyegetettségekre, melyek komoly
kihívást jelentenek az országnak. A fokozódó kockázatok okán döntött a kormány
a honvédség korszerűsítéséről, a Zrínyi
2026 honvédelmi és haderőfejlesztési
program elindításáról, melynek alappillére a szívből jövő, pártpolitikától mentes
hazaszeretet, s melynek során a Magyar
Honvédség meghatározó haderővé válhat
a térségben. A program két fő csapásiránya
a honvédelem és a haderőfejlesztés, előbbi
a katonák képzéséről, a hazafias nevelésről,
az önkéntes tartalékos rendszerről, még
utóbbi a korszerű haditechnikai eszközök
beszerzéséről, kutatásról és innovációs törekvésről szól. Pócs János – az est házigazdája - az előadás végeztével egy jászkürtöt
adományozott köszönetképp dr. Benkő
Tibornak, akit a továbbiakban sajtótájékoztató keretében kérdezhettek a jelenlévők. A rendezvény fényét Molnár László
színművész játéka emelte.
CSOPORT

PARTNER SZIGETI KFT.

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

Vas, lemez, akkumulátor, papír, műanyag átvétele.

Vas, lemez, akkumulátor felvásárlása
a legmagasabb napi áron.
Nyitva tartás: H-P: 7.00 - 14.30-ig.
Telefon: +36-57/415-212, +36-20/206-8588

Plasmage vágás nélküli
szemhéjplasztika
már Jászberényben is!

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!

Jászberényi telephelyünkre elsősorban Jászberény és
környékéről keresünk azonnali kezdéssel

CNC OPERÁTOROKAT.

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

HTTPS://RENAULT.QUALITE.HU

Feladat: CNC gépek kezelése, elkészült alkatrészek
ellenőrzése, szerszámcsere, korrekció.
Elvárás: Három műszakos munkarend vállalása.
CNC operátori tapasztalat. Szakmunkás végzettség
Előny: Gépi forgácsoló, CNC forgácsoló végzettség
Amit ajánlunk: Stabil vállalati háttér, versenyképes fizetés.
Munkavégzés helye: Jászberény, Mester utca 9.
Az önéletrajzokat a következő email címre várjuk:
hpo@hpo-group.hu
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Kiskunság az objektíven át

Önkéntesek a víz alatt

A Jász Búvár Egyesületnek van egy
különleges csoportja, az önkéntes
mentőszervezet, azaz a mentőbúvárok. Túri Béla az egyesület és ezen
belül a mentőbúvárok vezetője. Speciális segítő tevékenységükről kérdeztük október elején.
Kárpáti Márta

Daróczi Csaba nemzetközileg is elismert természetfotós hozta el nekünk
a Kiskunság eddig soha nem látott,
rejtett kincseit vetített sorozatában,
a Bakancslista rendezvény vendégeként október 27-én.
kazsimér
A testnevelés oktatóként dolgozó
világhírű fotóművész számtalan hazai
és külföldi nívós díjat tudhat magáénak, képzőművészeti alkotásokat idéző
tájképei több mint két évtizede nyűgözik le a szakmabeli és laikus nagyérdeműt. A Bakancslista sorozat előadójaként a könyvtár kamaratermében
összegyűlt érdeklődőknek gyűjtötte
csokorba a Kiskunság bámulatos szín
és – formakincseit, miközben érdekességeket is megtudhattunk a felvételek
készítéséről, valamint a titokzatos tájegység hol rejtőzködő, hol ámulatba
ejtő élővilágáról.
Daróczi Csaba főiskolás kora óta
rabja a fotózás nyújtotta különleges
élménynek, melyhez elegendő inspirációt szolgáltat lakóhelye, a homokosmocsaras Kiskunsági Nemzeti Park
szomszédságában fekvő Soltvadkert.
„Nagyon szerencsés vagyok, mert a természet legváltozatosabb területei veszik
körbe ezt a települést. Ha egy kicsit rászánja magát az ember, hogy letérjen az
útról, olyan gyönyörű tájak bontakoznak ki előtte, melyeket nem is gondolt
volna. Ezekből hoztam néhány videó
bejátszással színesített fotófelvételt.”
A vetítés során négy különböző
élőhelytípust érintve - szikes puszták/
szikes tavak, homokpuszta, homoki

erdők/gyepek, mocsári területek - jártunk virtuálisan nyitott szemmel a
Duna egykori kalandozásainak nyomában. Mintha csak egy művész festékpalettájának árnyalatai vibráltak volna a
képernyőn, olyan változatos arculatát
mutatta meg a fotós objektívének a
fajgazdag nagytáj.
Az évszakok játéka a növényvilágon, absztrakt sívóhomok felszínek,
eklektikus repedésmintázatok, baktériumok színezte vizek, vad égi jelenségek
és mozgalmas állati mindennapok elevenedtek meg a lélegzetelállító fotográfiákon – melyek egyikéről még a National Geographic amerikai szerkesztősége
is tévesen azt hitte, szaturációval vált
ilyen meseszerűvé.
A vizuális élményen túl olyan érdekességekről hallottunk, minthogy
egy fotózás alkalmával nyolcvan féle
faj bukkant fel, a táppal csalogatott
vadnyulak készséggel fotogénné válnak, vagy, hogy olykor két hónapnyi
próbálkozás előzi meg egy kép elkészültét. Daróczi Csaba vallja, azok a
jó természetfotók, melyek újszerűek,
megismételhetetlenek és esztétikusak,
ezért ő maga is ezen paraméterek elérésére törekszik, ugyanakkor ami ennél
is fontosabb számára, az a fotózás adta
impresszió megélése.
Az előadó szerint „az ember csak
lenéz a lába elé, és megelevenedik számára az élet”, de a zseniálisan komponált képeket nézve akaratlanul is élünk
a gyanúperrel: az élővilág ilyenfajta
megmutatkozása nem valósulhatna
meg a természet iránti alázat, türelem,
odaadás és tisztelet nélkül, ami Daróczi
Csaba minden felvételének esszenciája.
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Mi az a tevékenységi kör, amelyben a speciális csapat munkáját kérik?
Bármilyen vízben történő kutatás,
mentés, – amely vonatkozhat műszaki
mentésre, illetve vízben eltűnt személyek felkutatására is –, árvízi mentés.
Milyen szaktudás szükséges mindehhez és hol szerezhető meg az ismeret?
Komoly képzésen veszünk részt,
amely egymásra épülő modulokból áll.
Kezdő búvár, majd haladó vizsgát kell
tenni. Ezután következik a mentőbúvár
szint, ami már kiváló úszástudást, sok
merülést tartalmaz. A vizsgázottakkal
rendszeresen járunk minősítő gyakorlatokra, ahol megkapjuk a mentéshez
szükséges képesítéseket. A vizsgákon
például víz alatti teljes búvárfelszerelés
felöltése, nulla látótávolságban tárgykeresés szerepel.
Hány főből áll jelenleg a csapat?
A hat éve alakult csapat nyolc fővel
indult, most tizenketten vagyunk. Egyszerre négyen megyünk egy-egy bevetésre, hiszen mindannyiunknak van mellette munkája, így beosztjuk, hogy éppen az
adott helyzetben ki tud kivenni szabadságot, vagy feláldozni a szabadidejét.
Legutóbb milyen esethez hívták
az önkénteseket?
A hétvégén Békésszentandráson, a
Körösben kerestünk egy eltűnt személyt.
A szivattyúház kameráján annyi látszódott, hogy fényvisszaverős kabátban valaki áll éjszaka a duzzasztógát tetején, majd
a fényvisszaverő már a korláton túl csillan
fel... A helyszín nagyjából adott volt, de
ott hét méter mély a víz, koromsötét és
már ilyenkor persze nagyon hideg. Tapogatva haladtunk méterről méterre, míg
megtaláltuk az áldozatot. Azelőtt Jászfényszarun mentettünk, ahol megtaláltuk az autójából kizuhant szerencsétlenül
járt embert a bányatóban.
Ez a tevékenység amellett, hogy
fizikailag és szellemileg megterhelő
lelkileg is kemény.
Valóban az. Nem is mindenki alkalmas pszichésen a feladatra. Mindenki
másként reagál, amikor megtörténik a
vízbe fúlt áldozat megtalálása. Szerencsére én magam el tudok vonatkoztatni,
úgymond tárgyként, feladatként gondolok az áldozatra és erre biztatom a társa-

imat is. Hazaúton mindig átbeszéljük a
történteket, ez is segít lelkileg feldolgozni az átélt eseményt. Hál’ Istennek nem
álmodok az áldozatokkal. Ha így lenne,
nem lennék alkalmas erre a munkára.
Mi történik az áldozat meglelését
követően?
A következő lépés, hogy a megtaláló
pár jelez a társaknak. Vagy már kihozzák vagy bójával megjelölik a helyszínt
és együtt kivisszük a partra a halottat.
A part viszonyaitól függ, hogy miként

Igen, de a sikeres pályázathoz mentési
gyakorlatból származó referenciákra van
szükség. Ezeket pedig addig önerőből kell
finanszíroznunk. A nyertes pályázatokból
eszközöket tudunk majd vásárolni.
Milyen a kapcsolat a katasztrófavédelemmel?
Szerencsére kiváló, tudják, hogy
mindig számíthatnak a segítségünkre.
Kitüntetéssel is elismerték a munkámat, amellyel összekovácsoltam ezt a
csapatot és rendszeresen segítem a ka-

történik a kiemelés. A szárazföldön a
tűzoltók és a rendőrség, mentők veszik
át a további feladatokat.
Ez a mindennapi emberek szemében elég sokkolóan hangzik. Mi
motivál, miért csináljátok?
Azért, mert ezt nem csinálja meg
senki más. Belegondolok abba, mit
érezhet a hozzátartozó, akinek eltűnt a
szerette. Sajnos mi már csak a halottat
tudjuk visszaadni nekik, de az is valamilyen megnyugvás, el tudják temetni,
meg tudják adni a végtisztességet. Azt
sem titkolom, hogy van bennem egy
adag kihívás iránti vágy is.
Hozzáteszem, mindezt önkéntesen
csináljuk, sőt még az utazás üzemanyagköltségeit is magunk finanszírozzuk. Jó
lenne valamilyen támogatáshoz hozzájutni, szponzorokat találni, hiszen a speciális
felszerelések beszerzése is igen költséges.
Milyen különleges felszerelést
igényel a mentés, ami még hiányzik
a “fegyvertárból”?
Jó volna full face maszkokat beszerezni, amelyek segítségével rádión
keresztül tudnánk kommunikálni egymással a víz alatt és a parti társakkal.
Ezen kívül detektorra is szükségünk
van, amivel körülbelül be tudnánk
mérni a helyszínt vízi járműből. Egyenruhát is szeretnénk, ami megkülönbözteti a berényi csapatot.
Van esetleg pályázati lehetőség,
amit ki tudtok használni?

tasztrófavédelem tevékenységét.
Miként jut el a csapathoz a végrehajtandó feladatra való felkérés? Hogyan készülsz az adott szituációra?
A katasztrófavédelem kiközvetít minket a helyi rendőrséghez. A nyomozó engem felhív, elmondja mi történt, miért
szükséges a segítségünk. Ezután kérek
fotókat a helyszínről, hogy fel tudjam
térképezni a területet, megtervezzem az
akciót. Kitalálom a vízbe jutás módját,
összepakolom a szükséges felszerelést, hívom a mozgósítható csapattagokat.
A búvárkodás vidámabb oldalát
szolgálja a Jász Búvár Egyesület. Mit
érdemes tudni róla?
Az egyesületet 2008-ban alapítottam, azóta több száz búvártársamat
oktattam erre a rekreációs víz alatti
sportra. Jelenleg száznál is több tagunk
van. Rendszeresen járunk a Dorogi tóra,
szervezünk külföldi merüléseket. Itt az
uszodában hetente összejárunk vízihokizni, de gyakran csinálunk szárazföldi találkozókat is, mert a sport mellett
sok taggal a barátság is összeköt minket.
Mi van bakancslistán búvárkodás
szempontjából?
Amint a járványhelyzet véget ér, szeretnénk kimenni Egyiptomba és megmerülni a száz méter mély Blue Hole-t a
Vörös-tengerben. Másik nagy álmom az
Adrián elsüllyedt Szent István csatahajónál egy merülés, amelyhez az engedélyek
beszerzése már folyamatban van.

Qualite ’96 Kft. Jászberény, Nagykátai út 20/a.

Telefon: +36 57 505 300 https://dacia.qualite.hu
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Égi édesanyánk, Mária
Az idei esztendő utolsó nyitott katekézisére
invitálta az érdeklődőket dr. Novák István
főigazgató
plébános
október 20-án, mely
alkalom során a Máriakultusz kialakulását és
fejlődését követhettük
nyomon a kezdetektől
napjainkig.
Kazsimér Nóra
Októberben
Szűz
Máriát ünnepeljük, hozzá imádkozunk közbenjárásért, ez az időszak a Mennyek Királynőjének, a Rózsafüzérnek hónapja,
ennek okán a Jászberényi Ferences
Templomban tartott nyitott katekézis
témájául is Mária élete, női-anyai példamutatása szolgált. Dr. Novák István
főigazgató plébános a vallásban prezentált női és férfi szerepektől, a Szentírásban is megfogalmazott nemiségből
kiindulva építette fel gondolatmenetét.
A teremtéstől, Éva megalkotásától
kezdődően számtalan nő, asszony jut
szerephez a tanulságos és szép történetek során, bizonyítva, hogy a „nők is
lehetnek hősök”. Az előadó ezt kibontva, a világra bűnt hozó Éva után Mária
eszményi szerepkörét, a személyét övező tiszteletet, egyházi dogmákat és az
esendő emberi szívekben elfoglalt helyét
igyekezett az értő hallgatóság elé tárni.
„Az iszlám elsődleges szent iratában,
a Koránban 34-szer említik a Szűz anyát
különböző formában a legnagyobb
tisztelettel és szeretettel.” – vezette fel a
plébános egy érdekességgel a világ szinte
minden ideáját átszövő Mária tisztelet
témakörét, mely elsősorban a Bibliában jelenik meg. Fontos kiemelni, hogy
ez a kiváló tisztelet nem egyenlő Isten
imádásával, ugyanakkor több, mint a
szentek tisztelete. Noha az őt megillető
nagyrabecsülés egyetemes, és a legna-

gyobb egyházi ünnepek nem valósulhatnak meg nélküle, relatíve keveset
tudunk Mária életéről.
Szűz Mária élete szinte elválaszthatatlan Jézusétól, már a szeplőtelen
fogantatásától kezdve – melynek dogmáját az 1800-as években hirdette ki
az egyház - Szentlélekkel telve létezett
Anna és Joachim gyermekeként, felkészülve az Istenanyai misszióra. Tekintve a Szűzanya állandó jelenlétét, Mária
élete ugyanúgy három részre bontható,
mint ahogy azt Krisztus vonatkozásában
ismerjük: gyermekségevangéliumra, Jézus csodáiban való részvételére és Krisztus szenvedéstörténetére.
A Mária-tisztelet már a 2. század
óta jelen van az emberiség történetében, ez az egyik legősibb tiszteletadás,
mely a kezdetektől együtt jár a szüzesség kultuszával. Valódi kibontakozásáról a 4. századtól beszélhetünk, ekkortól épültek az első, Mária számára
ajánlott templomok.
A Mária ünnepek a kultusz felvirágzásával egyidejűleg, vagyis a középkor
idején gyarapodtak meg, így a Gyümölcsoltó Boldogasszony, a Nagyboldogasszony. a szeplőtelen fogantatás
ünnepe és Mária születésének ünnepe
egyaránt ekkortájt került kihirdetésre.
Később a kultusz új vonásokat is magára

öltött, különféle ábrázolással élő szobrok, képek, költemények, siralmak, litániák, kegyhelyek születtek, létesültek,
miközben a Máriát övező patrónusi jelentéskör is kibővült, modernizálódott.
Dr. Novák István egy személyes élmény megosztásával zárta az informatív előadást. Börtönlátogatása kapcsán
figyelt fel az elítélteknél őrzött fotográfiákra, melyek között a vérszerinti
édesanya képe mellett mindig lapult egy
Szűzanya portré is. Ez a történés világított rá azon gondolatára, miszerint a
Mária-kultusz nem más, mint egy örökérvényű pótédesanya kép: ha úgy hozza
az élet, hogy már nem számíthatunk földi anyánk pártfogására, égi édesanyánkra bármikor, a legsötétebb emberi pillanatunkban is támaszkodhatunk.

Kulturális
ajánló
November 8-án, vasárnap Európai Art Mozi napra várják a filmrajongókat a Lehel Film -Színházba, ahol három premier előtti
újdonságot vetítenek.
Novemberben ismét elindul
a népszerű film és kulináris klub,
amelynek keretében januárig havi
két alkalommal csemegézhetnek
filmekből és édességekből a mozi
vendégei.
November 11-én, szerdán este
18 órakor kezdődik a legközelebbi
Slam poetry és open mic verseny
a Lehel Film-Színház galériáján. A
meghívott előadók Bárány Bence és
Mészáros Péter lesznek. A megmérettetésre november 10-ig várják a
jelentkezőket. Az első öt helyezett
szabadjegyet kap a februári slam
poetry workshopra.

Hatalmas csaták zajlottak október 24-én, szombaton az egykori Jász látogatóközpontban. Az Ifjúsági Önkormányzat szervezésében virtuális labdarúgó mérkőzéseken küzdöttek meg egymással a fiatalok a FIFA 21 bajnokság Epic Falcon
E-sport keretein belül. A program az EFOP pályázat elemeként helyi kisközösségek építését célozza. Pizza és üdítő fogyasztása tette teljessé az izgalmas órákat.

Hazai sikerek a Bringás reggeli a
néptáncversenyen Conselve parkban
A Viganó Alapfokú Művészeti Iskola a járványhelyzetre való tekintettel
zárt körűen rendezte meg a hagyományos, Jászsági Gyermek és Ifjúsági
Szólótáncversenyt, immár nyolcadik
alkalommal a Jászság Népi Együttes
Víz utcai székházában október 24-én.
A Viganó Alapfokú Művészeti Iskola növendékei ebben a nehéz helyzetben is sikeresen szerepeltek a versenyen. Valamennyi jászberényi induló
díjazott lett, akikre nagyon büszkék az
oktatók. A megmérettetésen a talpalávalót idén is a Zagyva banda húzta.

November 6-án, péntek reggel 7 óra
és 8.30 között a Conselvbe park mellett futó kerékpárútnál várnak minden kerékpárost egy bringás reggelire.
Akár megszokásból, akár szükségből, akár sportból pattansz az egyre
hűvösödő reggeleken két kerékre, hogy
elindulj a munkába vagy az iskolába,
megérdemelsz egy kis plusz energiát!
A projekt a a „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Jászberény
belvárosában” című, TOP projekthez
kapcsolódó szemléletformálási kampány keretében valósul meg.

Elismerés a könyvtárnak

Kovács Péter könyvtárigazgató értesítette a helyi médiát az örömteli hírről
miszerint, a Jászberényi Városi Könyvtár elnyerte a MKE Gyermekkönyvtáros
Szekció Vándorbagoly-díját!

A Vándorbagoly-díjat minden évben
az országban egy könyvtár kaphatja meg a
SZAKMA ajánlása alapján a végzett gyermekkönyvtári munkájuk elismeréseként.

Gyermekkönyvtári munka tekintetében ez a legmagasabb elismerés amit
Magyarországon egy könyvtár megkaphat. A megtisztelő cím egy évig illeti
meg a Jászberényi Városi Könyvtárat.
Az elért eredményért kiemelt köszönet a gyermekkönyvtárosoknak:
Boda Lászlóné, Szarvasné Csilla és
Verseginé Ujhelyi Petra. A Díj átadására
a későbbiekben kerül sor.

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.
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Tisztelt Olvasóink!
A Jászkürt Újság következő lapszáma

november 19-én jelenik meg.
Friss híreinket, cikkeinket
a jku.hu weboldalon és
a Berénycafé Facebook oldalunkon
továbbra is megtalálják!

Őszesti csendben ezüst permet száll
Csütörtökön erősen felhős, csapadékos, szeles nap ígérkezik. A legmagasabb hőmérséklet 9-13 fok között alakulhat. Pénteken a reggeli órák még ködösek lesznek,
de a nap további részében száraz, derült időre van kilátás, 12 fokos csúcsértéket mérhetünk. A hétvége folyamán a párás, ködös hajnalt napos, száraz idő követi, 9-14 fok
valószínű napközben. A hét elején marad a ködös, párás idő, csütörtöktől pedig a
csapadék is megérkezik térségünkbe lehűlést hozva a hét további részében.
A népi jóslat szerint, ha november 11-én, Márton napján a lúd jégen jár, akkor
karácsonykor vízben poroszkál.

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
Orvosi ügyelet
november 5. csütörtök
november 11. szerda
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

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

november 6. péntek
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

november 12. csütörtök
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

november 7. szombat
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

november 13. péntek
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

november 8. vasárnap
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

november 14. szombat
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

november 9. hétfő
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

november 15. vasárnap
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

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

november 16. hétfő
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

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

Minden jelentkezés előtt
telefonos egyeztetés szükséges
a háziorvossal.

Háziorvosok

I. számú orvosi körzet
Dr. Horváth László betegvizsgálat
Rendelő: Jászberény, Thököly út 13.
telefon: 406-216
email: lacidoki2@freemail.hu
II. számú orvosi körzet
Dr. Bakó Ibolya távkonzultáció
Rendelő: Jászberény, Thököly út 13.
telefon: 401-381, 30/928-8702
email: drbakoibolya@invitel.hu
III. számú orvosi körzet
Dr. Oldal Edit távkonzultáció
Rendelő: Jászberény, Thököly út 13.
telefon: 406-216
email: droldaledit@invitel.hu
IV. számú orvosi körzet
Dr. Szövérfi Károly távkonzultáció
Rendelő: Jászberény, Kossuth Lajos u.
120. telefon: 407-742, 30/207-0474
email: drszoverfi@freemail.hu
V. számú orvosi körzet
betöltetlen, helyettesítő háziorvos:
Dr. Takács Tamás betegvizsgálat
Rendelő: Jászberény, Thököly út 13.
telefon: 887-732, 30/262-3616
email: drtakacs@invitel.hu
VI. számú orvosi körzet
Dr. Harmat Ibolya távkonzultáció
Rendelő: Jászberény, Kossuth Lajos u.
120. telefon: 655-187, 20/391-8718
email: dr.harmat.ibolya@gmail.com
VII. számú orvosi körzet
Dr. Lakatos Elvira betegvizsgálat
Rendelő: Jászberény, Thököly út 13.
telefon: 500-495, 30/495-8208
email: lakatos.elvira25@gmail.com
VIII. számú orvosi körzet
Dr. Antonio da Rocha betegvizsgálat
Rendelő: Jászberény, Kaszás u. 8. fsz. 2.
telefon: 407-040, 30/928-8707
email: antonio@invitel.hu
IX. számú orvosi körzet
Dr. Zsólyomi Katalin betegvizsgálat
Rendelő: Jászberény, Thököly út 13.
telefon: 30/754-5039
email: dr.zsolyomi.katalin1@gmail.com
X. számú orvosi körzet
Dr. Ágyi Zoltán távkonzultáció, Dr.
Ágyi Éva betegvizsgálat
Rendelő 1: Jászberény, Thököly út 13.
telefon: 400-720, 20/469-5326
Rendelő 2: Jászberény, (Portelek) Fő út
22. telefon: 658-280, 20/469-5326
email: dragyizoltan@gmail.com
XI. számú orvosi körzet
Dr. Cseresnyés Marianna betegvizsgálat, 2020.04.12-től távkonzultáció
Rendelő: Jászberény, Nádor u. 3. fsz. 26.
telefon: 502-060, 20/920-8422
email: m.cseresnyes@cherrymed.hu
XII. számú orvosi körzet
Dr. Takács Tamás betegvizsgálat
Rendelő: Jászberény, Thököly út 13.
telefon: 401-389, 30/262-3616
email: drtakacs@invitel.hu
XIII. számú orvosi körzet
Dr. Básti Mária betegvizsgálat
Rendelő: Jászberény, Thököly út 13.
telefon: 404-520, 30/891-1416
email: bastimed61@t-email.hu

2020. november 5.

Záróra a műfüvesen

Október utolsó napján befejeződött a
városi kispályás labdarúgó bajnokság.
Szőrös Zoltán
A küzdelemsorozat idén csak egy
szezonos volt, a tavaszi idény a járványhelyzet miatt elmaradt, így az őszi
eredmények alapján alakult ki a végső
sorrend, feljutók és kiesők – a versenykiírás szerint – ebben az évben nem
lettek. Az I. osztályban a B-Beton szerezte meg a bajnoki címet, egy ponttal
megelőzve az Ézsi-Trapéz csapatát, míg
a harmadik helyen a Csizmadia zárt.
Gólkirály Volyák Péter (Ézsi-Trapéz) 17
góllal. A II. osztályban – szintén szoros
csatában – a Dermesztő lett a győztes,
megelőzve a Nagykáta Oldboys és a
Víznyelők-Levrik Kft. gárdáját. Itt Jáger Péter, a Dermesztő játékosa volt a
leggólerősebb, 17 találatot szerezve.
A III. osztályban rájátszásos formában, helyosztó mérkőzéseken alakult ki
a tabella. A „döntőben” a B-B Elektro
magabiztosan, 7-2-re nyert a Jászberé-

nyi Tűzoltóság ellen, a bronzcsatában
pedig a Brasil Gépsor 2-2 után 7 méteresekkel bizonyult jobbnak a Bervánál.
A góllövőlista élén Urbán Ferenc (Jb.
Tűzoltóság) végzett 15 góllal.
Az öregfiúk két osztályban léptek
pályára hétről hétre, itt az I. osztályban
az Ézsi-Trapéz kimagaslott a mezőnyből, veretlenül hódították el a bajnoki
címet, mögöttük viszont kiélezett volt
a verseny, melyben a Konkoly Electro
Kft. lett a második, az Old Boys Casino
pedig a harmadik. A gólkirály Német
Gyula (Kozma-Pótkerék) lett 18 góllal.
A II. osztályban az alapszakaszt
megnyerő Jász Plasztik Kft. a bajnoki
címről döntő helyosztón alulmaradt a
Dermesztővel szemben (1-3), míg a 3.
helyet a BODAMO a T-Motor szintén
3-1-es legyőzésével szerezte meg. Itt
Radnai István talált be a legtöbbször,
14-szer.
A bajnokságot lezáró értékelő és
díjátadó rendezvény keretében már a terembajnokság kezdéséről is egyeztetnek
a szervezők az indulni szándékozókkal.

Szép jászberényi eredmény
a III. Jégördög Kupa országos
műkorcsolyaversenyen
A járványhelyzet a műkorcsolya
edzéseket és versenyeket sem kímélte
az elmúlt időszakban.
A jászberényi Cori-Kör Alapítvány
korcsolyázói utoljára a februári OB-n
léptek jégre versenyen, a márciusi Valentin Kupa már elmaradt, és ezt követően sokáig az edzéseket is csak online
módon tudták folytatni a lányok.
A hosszú kényszerszünet után október 23-24-én nyílt lehetőség újra
versenyezni, ekkor rendezte meg a Jégördög SE a III. Jégördög Kupa országos
műkorcsolya versenyt Érden. Ezúttal

csak a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség (ISU) szabályrendszere szerinti kategóriákban hirdettek versenyt a szervezők, a rekreációs kategóriákban nem.
Városunkat Zircher Flóra képviselte a
9 évesek korcsoportjában (felkészítő
edzője: Gabrieli Adrien). Flóra kűrje
nagyon szépen sikerült, így a rangos
mezőnyben fővárosi, miskolci és győri
korcsolyázókat megelőzve a 6. helyen
végzett, ezzel a vidéki egyesületek versenyzői közül ő szerepelt a legjobban.
A következő megmérettetés az I.
Vasas Kupa lesz Budapesten, november
14-én.

Gyermekorvosok
• Dr. Szőnyi József
IV. SZ. GYERMEKKÖRZET
Rendelő: 06-57/405-914,
mobil: 06-70/208-0799,
e-mail: drszonyi@invitel.hu
I. SZ. GYERMEKKÖRZET
Rendelő: 06-57/405-997,
mobil: 06-70/208-0799,
e-mail: 1.gyermekkorzet@invitel.hu
• Dr. Ragó Edit
Rendelő: 06-57/400-072
• Dr. Baranyi Zsuzsanna
Rendelő: 06-70/394-3491.
e-mail: doktornenibt@gmail.com
• Dr. Andics Boglárka
mobil: 06-20/505-8280.

Fotó: Pesti József
A 16. forduló mérkőzéseit rendezték meg az NB III. Keleti csoportjában,
amelyben a Jászberény 6-0-ra győzte le Gyöngyös csapatát.

