Az idei nem a lakodalmak éve

Évértékelő interjúk

A járványidőszakot az esküvőipar is
megszenvedi. A szolgáltatók és arák
álláspontjáról cikkünkben olvashatnak.
Cikk az 5. oldalon

Az év végéhez közeledve itt az ideje a
számvetésnek, interjúinkban Budai Lóránt
és Tamás Zoltán összegezte tapasztalatait.
Interjúk a 3. oldalon

Adventi gondolatok

Ünnepi válogatásunkban dr. Novák István és Muhari
Máté lélekemelő soraiból töltekezhetnek az adventi
várakozás idején.
Írások a 7. oldalon

Jászkürt
Új folyam 9. év 48-49. szám (XXXII./48-49.)

Újság

2020. december 3.

Jászberény város lapja

Rendhagyó gyertyagyújtás
Idén, a járványügyi intézkedéseket figyelembe véve, az ünnepi készülődés
az online térbe szorult. Ehhez igazodva városunk kulturális szervezői
közösségi felületükön nyomon követhető programokkal készültek. Ahogy
a hagyományos gyertyagyújtásra is
videóközvetítés formájában került
sor advent első vasárnapján.
Kazsimér Nóra
A virtuális hangolódásba már délelőtt tíz
órától becsatlakozhattak a kreatív érdeklődők, akik virágcserepek felhasználásával készíthettek formabontó adventi koszorút Suhaj Csilla szervezővel közösen.
A kézműves foglalkozást követően a
VSG Táncszínház lebilincselő műsorát
tekinthették meg az otthon biztonságából a gyerekek, akik A szépség és a
szörnyeteg ismert és szeretett történetét
klasszikus zenével fűszerezve, Kertész
Péter Jászai-díjas művész narrációjában
élvezhették.

A koronavírusról

év van mögöttünk és talán a következő
időszak sem lesz könnyebb, de én arra
kérem önöket, hogy ezt az időszakot,
amely ránk kényszerített egyfajta befelé
fordulást, szánjuk arra, hogy megértsük
egymást és ne hagyjuk, hogy mesterségesen szétszakítsanak bennünket.” – fogalmazott a polgármester, majd a hitet
szimbolizáló első adventi gyertya meggyújtását megelőzően arra kérte a lakosságot, töltsék reményben mindennapjaikat, mert bármilyen nehéz is, bíznunk
kell benne, hogy a jövő valami sokkal
szebbet tartogat számunkra.
Az ünnepi pódium keretében „Magyaroké – Pillanatképek Erdélyből”
címmel a Jászság Népi Együttes műsorának különleges atmoszférájában
Sötétedés után, a már megszokott advent időszaka. Ez az advent, mint merülhettek el, akik csatlakoztak az
ötórai kezdettel Budai Lóránt pol- ahogy az egész év, nem az, amit eddig esti virtuális közvetítéshez. Az előadás
gármester jelentkezett be a kulturális megszokhattunk. Mert miről is szól az során az együttes tagjai számára kedves
programok közösségi oldalán, hogy advent? A békességről, a nyugalomról, táncanyagokból összeállított, változatos
adventi gondolataival a jövőbe vetett az egymás felé fordulásról, az egymás- programcsokor örvendeztette meg a
reményre, bizakodásra sarkallja a hall- ra való figyelésről. Az elmúlt év pedig rendhagyó körülmények ellenére is kihatóságot. „Eltelt egy év, ismét itt van sajnos nem erről szólt. Nagyon nehéz tartó, kultúrára éhes résztvevőket.

Tippek egy élhetőbb jövőért

Nem emelhető
a helyi adó

Mit tegyen otthon, ha koronavírusra
utaló tünetei vannak?
1. Maradjon otthon, értesítse a
családot, háziorvost! 2. A családtagokkal is tartson kellő távolságot! Mosson
rendszeresen kezet, a WC, fürdő és
konyha kilincseket és egyéb használati
eszközöket naponta többször fertőtlenítőszerrel törölje át! A levett ruházatot mielőbb mossa ki, az ágyneműt
gyakran cserélje! 3. Bevásárláshoz (bolt,
patika) kérjen segítséget / házhozszállítást! Fokozza a biztonságérzetet, ha
megismeri és felírja ön is azokat a telefonszámokat (pl. mentő, háziorvos,
ügyelet), amelyeket hívhat, amennyiben szükséges. A tüneteket a megfázás, vagy influenza esetén alkalmazott
módszerekkel is kezelheti (pl. gyógyteák, pihenés, stb.), hozzátéve és betartva az orvos utasításait is. Javasolt
a vitaminok szedése is: legfőképpen
C-vitamin, 14 éves korig 500 mg/
nap, 14 éves kor fölött 1000 mg/nap
adagban, továbbá D-vitamin, gyerekeknek 2000NE/nap, felnőtteknek
5000 NE/nap, de minimum 2000
NE/nap adagban.
folytatás a 6. oldalon 

Ünnepi fényben a város

Az utóbbi hetek önkormányzati vitái a helyi adórendelet módosítása
körül folytak. A városvezetés a helyi
iparűzési adó, az építmény és a kommunális adó mértékén szeretett volna
módosítani, amivel mintegy kétszázmillió plusz adóbevételre számított.

A Jászkerület Nonprofit Kft. is csatlakozott az idei Európai Hulladékcsökkentési
Hét programsorozathoz, melynek jegyében minden nap egy életünkbe könnyen
beépíthető, Földünk védelme érdekében ugyanakkor elengedhetetlen környezetbarát tippel jelentkeznek közösségi oldalukon.
kazsimér
A fenntartható jövőért indított kezdeményezés kapcsán Dr. habil. Boros Anita,
az Innovációs és Technológiai Minisztérium építésgazdaságért, infrastrukturális
környezetért és fenntarthatóságért felelős
államtitkára látogatott el városunkba és
beszélgetett Dukai Rita ügyvezetővel,
valamint Patakiné Kocza Anita szervezővel november 25-én.

A több mint tíz éve indított Európai
Hulladékcsökkentési Hét minden év no
vember utolsó hetében valósul meg a kezdeményezésben résztvevő országokban,
ahol egy teljes héten keresztül önkéntesek
hívják fel a figyelmet a tudatos hulladékgazdálkodásra, a megelőzésére, a hulladékmennyiség csökkentésére, a termékek
újrahasználatára, valamint az anyagok újrahasznosításának fontosságára.
folytatás a 6. oldalon 

Alföld Autóház Kft.

Ford
márkaszerviz

A Fidesz frakció és Dobrán Gyula ellenvetését fejezte ki a rendelettel szemben, illetve a helyi vállalkozók levélben
fordultak a városvezetéshez a rendelet
eltörlése érdekében. A polgármester
november 30-án aláírta a rendelet módosítását.
A kormány kedden, a Magyar Közlönyben megjelent rendelete szerint
megtiltja az önkormányzatoknak, hogy
2021-ben megemeljék a helyi- és a települési adókat, új adót vezessenek be,
illetve eltöröljék az eddigi adókedvezményeket. A lépéssel a kormány a hazai
vállalkozásoknak kedvez, a koronavírusválság által sújtott településeket viszont
nehezebb helyzetbe hozhatja.
Dr. Seres Krisztina, Jászberény jegyzője a döntéssel kapcsolatban lapunknak
elmondta, hoznak egy helyi rendeletet,
amely kimondja, hogy a polgármester
által elfogadott és aláírt adómódosítások
hatályukat vesztik.

Vállaljuk:

A Jászkerület Nonprofit Kft. szervezésében elkészült a város ünnepi díszkivilágítása. Helyükre kerültek a főutak kandelábereit díszítő motívumok, a Fürdő utca
közkedvelt fényalagútja, fényfüzértől csillog a Zagyva fahídja. A Conselve téren
advent első vasárnapjától ismét működik a hangulatos fényszökőkút. A Polgármesteri Hivatal és a Déryné Rendezvényház ünnephez méltóan ragyogja be a
főteret. Ünnepi öltözéket kapott a város óriási karácsonyfája, ahogy az adventi
koszorú is a helyére került, melynek gyertyái hétről hétre borulnak majd lángba
karácsony napjáig. A faházikó ablakai idén civilek, intézmények által küldött
jókívánságokat rejtenek. Érdemes olvasgatni őket, a szívmelengető gondolatokkal
díszbe öltöztetni lelkünket év végére.

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

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

Pályázati kiírás jogi ügyintézői
munkakör betöltésére
Jászberény Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet Jegyzői Osztály munkavégzési helyre határozatlan idejű jogi ügyintézői munkakör betöltésére
Pályázati feltételek:
• felsőfokú szakirányú végzettség a
közszolgálati tisztviselők képesítési
előírásáról szóló 29/2012.(III.7.)
Korm. rendelet 1. számú melléklet
I/22. pont szerint,
• magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény (továbbiakban:
Kttv.) 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás
hatálya alatt nem áll, valamint nem
áll foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt
• cselekvőképesség,
• munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság.
A pályázathoz csatolni kell:
• a pályázó fényképes szakmai önéletrajzát a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 5.
mellékletében meghatározott adattartalom szerint,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítványt (legkésőbb a pályázat
elbírálásáig be kell nyújtani),
• végzettséget igazoló dokumentumok
másolatát,
• a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagot, a pályázó személyes adatait megismerhetik,
• a pályázó elérhetőségét (email, valamint telefon).
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent
• jogász végzettség,
• önkormányzatnál szerzett közigazgatási gyakorlat,
• szerződések, megállapodások előkészítésével kapcsolatos gyakorlat,
• közigazgatási vagy jogi szakvizsga.
Ellátandó feladatok:
Szerződések, megállapodások, állásfoglalások és egyéb iratok előkészítése, jogi
véleményezése és felülvizsgálata. Jogi
szempontú együttműködés az egyes
szervezeti egységekkel és az Önkormányzat által megbízott ügyvédi irodákkal, jogi kérdésekben felvilágosítás
adása, a jogszabályok figyelemmel kísérése, jogszabályok értelmezésében segítségnyújtás.
A kinevezés határozatlan időre szól.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 10.
A pályázat elbírálásának határideje:
2020. december 16.
A munkakör legkorábban 2021. január 01-től tölthető be, a Kttv. 46. §-a
alapján 6 hónap próbaidő kikötéssel.
Munkavégzés helye: Polgármesteri
Hivatal Jászberény, Lehel vezér tér 18.
A jogállásra, az illetmény megállapításra és a juttatásokra a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény valamint Jászberényi Polgármesteri Hivatal PH/2797-21/2015.
számú egységes közszolgálati szabályzata rendelkezései az irányadók.
A pályázatot Jászberény Város Jegyzőjéhez (5100 Jászberény, Lehel vezér
tér 18.) PH/7665/2020. iktatószám és
a „Jogi ügyintézői pályázat” borítékon
való feltüntetésével postai úton kell benyújtani.
A határidőn túl benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe
venni. A pályázatokat csak akkor tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi
feltételnek megfelelnek.
Aki nem a Kttv. 39. § (1) bekezdés
c) pontjának megfelelően kiállított ha-

tósági erkölcsi bizonyítványt nyújt be a
pályázat mellékleteként annak a pályázata érvénytelen.
A pályázati határidőt követően a
kiválasztott jelölteket személyes interjú
keretében hallgatjuk meg.
A pályázatokat a jegyző értékeli.
A pályázatról – a polgármester
egyetértésével – a jegyző dönt.
A meghallgatásokat követően valamennyi pályázót értesítjük a pályázat
eredményéről.
Jászberény Jegyzője a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának
jogát fenntartja.
Egyéb lényeges információ:
Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy az
adatkezelés célja: a jogi ügyintézői tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása,
pályázat elbírálása.
Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, hozzájáruló nyilatkozatával a pályázó kifejezetten írásban
hozzájárul az önéletrajzban foglalt
valamennyi személyes adatának kezeléséhez. Az adatkezelő az adatokat az
információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak alapján kezeli. Az önéletrajz részletes tartalmát a
87/2019. (IV.23.) Kormányrendelet 1.
sz. melléklete szabályozza. Az adatokat
a Jegyzői Osztály illetékes ügyintézői
dolgozhatják fel, valamint kizárólag ők
és az elbírálásban résztvevő, jegyző és
polgármester ismerhetik meg.
Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy
eredménytelen pályázat esetén, amen�nyiben a pályázati anyagukban külön
mellékelt nyilatkozattal kifejezetten
kérik, önéletrajzuk egy később megüresedő pozíció betöltése érdekében,
legfeljebb 6 hónapos időtartamra megőrzésre kerül. Ezt követően azokat megsemmisítjük.
Ha ilyen nyilatkozatot a pályázó
nem tesz, akkor eredménytelen pályázat esetén a pályázati anyaga – az elbírálást követően haladéktalanul – részére
visszaküldésre kerül.
Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi
rendelkezések részleteiről az Általános
Adatvédelmi Tájékoztatóban talál bővebb információt, mely a város hivatalos
honlapján érhető el (www.jaszbereny.hu).
A pályázatról bővebb információ
kérhető Bobák Nóra Aljegyzői Osztály
osztályvezetőjétől az 57/505-750-es; ill.
a 70/419-80-92-es telefonszámon.
A pályázati kiírás elérhető még a
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
www.kszk.gov.hu weboldalon.

Emlékezés

Padlóra küldené
a Fidesz
Jászberényt is
Kedden éjszaka jelent meg a kormány
új rendelete, amely felülírja a napokban aláírt adórendelet-módosításunkat. A kormánydöntés értelmében
nem emelhet az önkormányzat adót,
amely a jövőre tervezett beruházási,
fejlesztési elképzeléseinket alapjaiban
lehetetleníti el Jászberényben.
A gépjárműadó elvonására és az egyéb
kiesett bevételek pótlására tehát nem
lesz lehetőség, mert a fideszes kormány e lehetőséget elvette a Jászberény Városi Önkormányzattól. Ezzel
együtt a Fidesz elvette a jászberényi
emberektől azt a lehetőséget, hogy a
város fejlődjön, épüljön, szépüljön,
vagy, hogy a mindannyiunkért dolgozó szociális és gyermekvédelmi szakemberek megalázóan alacsony bérét
végre rendezhessük.
Sajnos nem rajtunk fog múlni, ha
jövőre kevesebb lesz a kátyúzás, ha
csökken a rászorulók támogatására
fordítható keret, vagy ha leállnak
az építkezések, felújítások a Fideszkormány által generált forráshiány
miatt.
Nehéz év elé nézünk jövőre, ekkora ellenszélben és ekkora elvonásokkal.
Ezzel egyértelművé vált: a Fidesz el
akarja lehetetleníteni az önkormányzatokat! Mindezt azért, mert veszélyes
a Fideszre nézve, ha az önkormányzatok valóban önállóan kormányoznak
azon a településen, ahol ezt a választóktól feladatul kapták a 2019-es választáson.
Tudjuk, hogy a Jászberény-ellenes
szövetség (Fidesz-Mi Hazánk) mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy ez a válság elhúzódjon, de
az önkormányzat természetesen ezek
után is meg fog tenni mindent annak
érdekében, hogy a lakosság minél kevesebbet érzékeljen a városunkat sújtó
„büntetésből”. Jelenleg úgy tűnik, nehéz 2021-es esztendő elé nézünk, de
hiszem, hogy közösen ezen is túllendülünk!
Budai Lóránt
polgármester

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

Demeter Sándorné
Völgyi Erzsébet
temetésén megjelentek, virágaikkal,
koszorúikkal fájdalmunkat enyhítették.
Külön köszönet háziorvosának, Takács Tamásnak,
asszisztensének, Tőzsérné Erzsikének.

Gyászoló család

Emlékezünk

Sebestény András
halálának 15. évfordulójára.

(1940–2019)

halálának 1. éves évfordulójára.

„Telhetnek a hónapok,
múlhatnak az évek,
kik szívből szeretnek,
nem felednek téged.”
Szerető családod

2020. december 3.

Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket, hogy Jászberény Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének 8/2020. (III.19.) önkormányzati rendelete alapján

2020. december 28-31-ig a
Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás szünetel.
Megértésüket köszönjük!
Baloghné dr. Seres Krisztina s.k. jegyző

November utolsó napján megtörtént a Riszner sétány útburkolatát, a gyalogos Zagyva-híd megépítését, valamint a Margit-szigeti sétány építési munkáit
lezáró műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása.

Segítsenek elnevezni a Szabadtéri Színpadot!
A Szabadtéri Színpad, illetve a Riszner
sétány felújításával kapcsolatos projekt a
végéhez közeledik. Nagy öröm számomra, hogy ezt az adósságot is hamarosan
sikerül rendeznünk. Ennek a lépésnek
a fontosságát szeretnénk fokozni azzal,
hogy elnevezzük valakiről a kulturális
életünk egyik jelentős helyszínét.
Kérem, 2020. december 12-ig szíveskedjenek javaslatot tenni, hogy mely
Jászberényhez kötődő, a kulturális életben jelentős szerephez jutott személy ne-

A JVV NZrt. munkatársai november végén elkezdték a Gorjanc Ignác utcai
játszótér felújítását. Az elbontott játszótéri eszközök pótlását, a szegélykövek
lerakását és az ütőfelületek kialakítását is magában foglaló rekonstrukciós
munkálatok a tervek szerint december utolsó heteiben elkészülnek.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Jászkisér Város Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonában lévő
WEKO Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
ügyvezetői munkakörének betöltésére.
Az ügyvezetői tisztség – amely
munkaviszonyban tölthető be –
2021. január 1. napjától határozatlan időre szól.
A munkakör betöltésének feltételei: Egyetemi pénzügyi, közgazdasági, gazdasági, vagy közgazdasági-menedzseri
szakirányú
végzettség; magyar állampolgárság;
„B”-kategóriás jogosítvány; cselekvőképesség; vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség; felhasználói szintű
számítástechnikai ismeret.
A munkakör betöltésénél előnyt
jelent: Közigazgatási gyakorlat, pályázati menedzsmenti ismeretek;
legalább 2 év gazdasági társaság
élén betöltött vezetői gyakorlat, eu-

Emléked örökké él!
Feleséged és családja

vét viselje a jövőben a Szabadtéri Színpad!
Ötleteiket a következő módokon várjuk:
• a polgarmester@jaszbereny.hu e-mail
címre
• vagy az 5100 Jászberény, Lehel vezér
tér 18. címre (a Polgármesteri Hivatalba) elküldve
• a városban található véleményládák
valamelyikébe elhelyezve.
Javaslataikat előre is köszönöm!
Tisztelettel:
Budai Lóránt polgármester

rópai uniós forrásból megvalósuló
pályázati szakmai gyakorlat, tapasztalat; pályázatírói, kezelői végzettség vagy gyakorlat; vállalkozásban
való jártasság.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 18.
A pályázat elbírálása: A pályázatokat Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el és
dönt a benyújtási határidőt követő
ülésén.
A pályázattal kapcsolatos további
információ a www.jaszkiser.hu
internetes oldalon vagy Lukácsi
György polgármestertől kérhető a +
36 57/550-130 telefonszámon.

Város

2020. december 3.

www.jku.hu

Elindulhat egy pozitív gazdasági változás
Az év végéhez közeledve egyébként is
itt az ideje a számvetésnek, de a választások óta eltelt közel egy év ugyancsak
okot ad a visszatekintésre, összegzésre.
Budai Lóránt polgármestert november 26-án év végi interjúnkban arra
kértük, foglalja össze az elmúlt időszak tapasztalatait, aki egyúttal némi
előretekintésre is vállalkozott.
Kárpáti Márta
Múlt év novembere óta sok minden
történt, többféle szempontból is rendhagyó hónapokat tudunk a hátunk
mögött. A város vezetőjeként milyen
volt a polgármester első éve és a 2020as esztendő?
Két dolog határozta meg a naptári esztendőt és azt az egy évet, ami a választások óta eltelt. Egyik a megörökölt
gazdasági helyzet, amelyet nekünk, az
új városvezetésnek kezelni kellett. Szinte
nincs olyan nap, amikor ne az elkezdett
projektek hiányosságaival foglalkoznánk.
Nap, nap után beleütközünk olyan
problémába, amiről azelőtt sejtelmünk
sem volt. Igaz, pénzügyi szakemberek
figyelmeztettek, hogy ilyen rossz helyzetben a rendszerváltás óta nem volt Jászberény. Ha, csak a feléről tudtunk volna,
másképp tervezzük az évet. Ezeket meg
kell oldanunk ebben az egyébként is
szűkös anyagi helyzetben. Tulajdonképp
folyamatos tűzoltás folyik. Mindemellett a várost üzemeltetni kell, úgy, hogy
a városlakók ezekből a gondokból minél
kevesebbet vegyenek észre. Most nem
beszélnék a politikáról, a támadásokról,
mert ez a része nem érdekel.
A másik az elmúlt hetekben másodjára ránk köszöntő vírushelyzet, ami
megnehezítette az évet. Megpróbálunk
minél többet tenni azért, hogy a lehető
legkevesebb veszteséggel vészeljük át ezt
az időszakot. A város megannyi szegmensében az intézményektől a piacon át
a játszóterekig jelen kell lennünk a védekezésben. Nyilván év elején erről sem
volt tudomásunk. A rendkívül szűkös
anyagi források, az elvonások itt is határt
szabnak, de mindent megteszünk a jászberényiek védelmében.

A novemberi győzelem idején valószínűleg volt egy elképzelés a város működéséről, vezetéséről. Ahhoz képest
mennyire írta át az élet a koncepciót?
Rögtön a választások után kiderült, hogy
a megkezdett beruházásoknak nincs fedezete, kiderült az 1,5 milliárd forintos
hiány. Ettől eltekintve azonban úgy gondoltam, hogy lehet ebben a városban előrehaladni, szerettem volna adni. Nagyon
nehéz, hogy ezt az elképzelést a helyzet sok
szempontból felülírta. Már a költségvetéskor, majd utána a zárolások kihirdetésekor
és most az adóhoz kapcsolódó rendeletmódosításkor is olyan döntéseket kellett
meghozni, amelyek kényszer hatására születtek. Sajnos a vírushelyzet, az Electrolux
kivonulásából származó bevételkiesés, a
megkapott hiány, az elvonások ezekre a
lépésekre kényszerítettek. Ezek a döntések
nem esnek jól, én ezeket semmiképpen
sem szerettem volna megtenni, de be kell
látni, nagyon szűkös a mozgásterünk az
adott helyzetben. Megértem a másik oldal
demagógiáját, hogy ezeket a kényszerű lépéseket meglovagolva szeretnének népszerűségre szert tenni, de azzal, hogy – akár
az első félévi, akár a háromnegyed éves
gazdálkodást – elfogadták, beismerték:
nincs más megoldás. A gazdasági döntéseink racionálisak voltak, amelyeket az év
elején a nagyvállalkozók is megerősítettek.
Minden más csak politikai hangulatkeltés.

szinte jelmondatává vált az együttműködés, az ellenzék is igényli a
konszenzust, azonban a felek közötti
kommunikáció valahol elsiklik egymás mellett. Mi lehet a párbeszéd hiányának az oka?
Nagyon egyszerű. Az elmúlt tíz évben
bebetonozódott fideszes hatalom és ez a
fajta kiskirályság elmúlt és ezt az ellenzék nehezen éli meg. Én tehetek bármit,
de tényleg bármit, az úgysem lesz jó! A
sajtónyilatkozatok hemzsegnek a valótlanságoktól, akár az országgyűlési képviselő, akár a frakció részéről. Ezekkel
nem tudok és nem is akarok foglalkozni.
A közösségi oldalamon mindenképpen
fogom kommunikálni, hogy egyeztetések vannak, minden esetben szóvá teszem, ha meghívást kapnak egyeztetésre.
Ezek legtöbbjével sem a frakció tagjai,
sem Dobrán Gyula nem él. Pócs Jánossal szintén keresem az együttműködés
lehetőségét, mindannyiuk véleményét
kikérem. Részemről együttműködés terén a lelkiismeretem tiszta. A lehetőség
adott, az, hogy ők nem élnek vele, egy
másik kérdés.

Mire gondol, személyes ellentét vagy
pártkonfliktus húzódhat a háttérben?
Ez egyértelműen egy fentről, a kormányzat részéről megfogalmazott parancs.
Mindennek egyébként nagyon rossz üzenete van, ami nem Jászberény érdekeit
Többször elhangzott az a kijelentés, szolgálja. Az elmúlt tíz év nem mutat szehogy nem tudhatták előre, mit hoz az mélyes ellentétet, hiszen a képviselőkkel
év. Ha tudta volna, hogy milyen ne- jól együtt tudtunk működni, soha nem
hézségekkel találja magát szembe, ak- voltak olyan éles vitáink, mint amilyenekor is elvállalja a polgármesterséget?
ket a választás óta tapasztalhatunk.
Határozottan igen. Nem titok, elmondtam a választások előtt is, hogy én min- Látjuk, hogy a városlakókkal élénk
dent egy lapra tettem fel tavaly ősszel. kommunikációt folytat a közösségi
Azt mondtam, ha a város lakóitól bizal- oldalán és talán személyesen is. Mimat kapok, akkor nekem kötelességem lyen visszajelzések érkeznek a kialaazzal élni és tenni azért, hogy ebben a kult konfliktushelyzet kapcsán a polvárosban tényleges változások következ- gármesterhez?
zenek be. Ezt a felhatalmazást a vártnál Az emberek is hasonlóképp gondolnagyobb mértékben megkaptam, így ják, mint én; ez az út nem célravezető.
nem is kérdés, hogy ezt újra vállalnám!
Nyilván van néhány véleményvezér a
Facebookon is és a városban is. A váEgy fél mondattal a fentiekben utalt roslakók nagy része azt kommunikálja,
rá, hogy a politika nem érdekli, mégis hogy ez a széthúzás nem tesz jót. Békét
beszéljünk róla! Polgármesterségének szeretnének.

Vázlatosan mik azok a fő célok, fejlesztések, irányelvek, amelyek mentén
2021-ben tovább haladunk?
Legfontosabb még mindig az adott,
megörökölt helyzet kezelése. Rengeteg
probléma van a felszín alatt, amit meg
kell oldanunk. Elmaradt kifizetések, beruházások pótmunkái, szóbeli egyeztetések, ígéretek, amelyekkel most bennünket találnak meg. Mindezek kifésülésével
fog telni a jövő év nagy része. A vírus is
tartogat még kihívásokat – a jövő év elején mindenképp. Egyébként a civil szervezetek összefogása és együttműködése
remekül példázza, hogy minden helyzetet túl lehet élni és meg lehet oldani.
Számíthatunk még megszorításokra,
további elvonásokra a jövő évben is?
Takarékos, átgondolt költségvetést akarok. Nyilván az egy másik helyzet lesz,
ha az elfogadott adórendeletet visszahozza a Fidesz a pandémia után. Akkor
egy új költségvetési tervezetet kell megalkotnunk, hiszen most számolunk ezzel a
kétszázmillió forinttal.
A vállalkozások letelepedésének ösztönzése többször is téma volt. Tartogathat pozitívumot ebből a szempontból a jövő év?
Jó hírek vannak a láthatáron, amelyekkel meg tudjuk cáfolni azt, hogy a helyi
vállalkozók elhagyják a várost. Nagyon
jó irányban folyó tárgyalások vannak
napirenden. Koncepciónk fontos szegmense, hogy cégeket hozzunk a városba,
segítsük a meglévők fejlődését. Ezzel
párhuzamosan alakulóban van egy megyei fejlesztési stratégia, amelynek segítségével szintén tudunk forrásokat hozni
a városba. Bízom benne, hogy a már a
kampányban megígért ipari parkot meg
tudjuk valósítani, ezzel megteremtve egy
több lábon álló gazdaságot. Az irány jó
és bízunk benne, hogy ebben Pócs János
képviselő úr is segítségünkre lesz, s akár
a hitel elbírálásánál, akár egyéb kérdésekben támogatólag fog megnyilvánulni.
Amennyiben ezt a lépést sikerül megtennünk, akkor végre elindulhat az a pozitív
gazdasági változás Jászberényben, amire
ígéretet tettünk.
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Megkérdezték
Tamás Zoltán, a Fidesz frakcióvezetője november 25-én, szerda reggel
sajtótájékoztató keretében véleményezte a városvezetés által tervezett
adócsomagot.
Szeretnénk a lakosságot és a vállalkozó
társadalmat tájékoztatni, a támogatásukat kérni, hogy megakadályozzuk a
rendkívüli jogrendet kihasználó baloldali városvezetés sarcolását – vezette
be mondandóját a frakcióvezető. A
folytatásban kifejtette, a múlt héten a
képviselők megkapták az előterjesztés
tervezetét, amely az adóemelésről szól.
Az intézkedés a válságos helyzetben
elítélendő. Egy éven belül a második
megszorító intézkedéscsomagra készül
a városvezetés, amely újabb 225 millió
forintot von el a városlakók zsebéből.
Az adóemelés tervezetét Balog
Donát képviselő részletezte a sajtó
munkatársainak. Összegezve 6500
érintettnél adóemelés jelentkezik az
1800 kedvezményezettel szemben. Tamás Zoltán hangsúlyozta, hazug a baloldali városvezetés kormányra irányuló
vádja, ugyanis éppen a napokban nyújtott 2,5 milliárd vissza nem térítendő
támogatást a kormány két helyi nagyvállalkozónak.
A Fidesz szeretné a véleményezésbe
bevonni a lakosságot is, amelynek mikéntjéről Szatmári Anikó adott tájékoztatást. A következő napokban minden
jászberényi postaládába eljuttatnak egy
kérdőívet, amelyen kikérik a városlakók véleményét az adóemelés kapcsán.
Mindemellett interneten is indítanak
egy szavazást a fideszes képviselők oldalán. Ha összegyűlik annyi vélemény,
amellyel konzekvensen felhatalmazást
kapunk, garantáljuk, hogy a Fidesz
frakció megállítja az újabb megszorító csomag bevezetését városunkban! –
hangsúlyozta Szatmári Anikó.
Tamás Zoltán hozzátette, a jövőben is szeretnék majd kikérni a városlakók véleményét az ehhez hasonló, sok
embert érintő, jelentős kérdésekben.
Balog Donát hozzáfűzte, az adórendszerben valóban vannak finomításra
szoruló tényezők, de ahhoz átgondoltabb döntések szükségesek.

Különbözőképpen látjuk Jászberény helyzetét
őket, ismerjük a véleményüket, keressük
problémáikra a megoldásokat. Sajnos
a körzetekre fordítható keret elveszett a
költségvetésben ebben az évben, pedig
tudjuk jól, hogy mindenkinek a lakókörKárpáti Márta
nyezete a legfontosabb. Mindemellett a
kor szelleméhez igazodva mi is felvettük
Visszatekintve az elmúlt egy évre, ho- a ritmust a közösségi médiában, de ügyegyan értékelné az új szerepkörben el- lünk arra, hogy a tiszteletet megtartva szótöltött időszakot?
laljunk meg ezeken a felületeken is.
Nagyon nehéz év volt, hiszen ellenzéki
szerepben és frakcióvezetőként is új kihí- A város egészére vonatkozólag is gyakvások elé kellett állnom. Mindezt tetézi ran illetik kritikával a városvezetést.
az együttműködés akadozó rendszere. A Melyek a sarkalatos pontok, ahol Ön
városvezetéssel teljesen különbözőképpen szerint hibát követnek el a városatyák?
látjuk a város helyzetét, másképp képzel- Úgy gondolom egy város attól élhető, ha
jük a testület munkáját.
színes, sokrétű az élete. Pont ettől a lehetőségtől fosztották meg Jászberényt az
Miben látja a legnagyobb problémát?
elmúlt év alatt, amikor megvonták a táElsősorban abban, hogy a városvezetés a mogatást a sporttól, kultúrától, civil szervalódi munka helyett a külsőségekre kon- vezetektől, a médiától. Mi az elmúlt évek
centrál. A Facebookot teszik az első helyre, alatt odafigyeltünk ezekre a szervezetekre,
mintegy kirakatot képezve, ami hamis ké- hiszen itt tudnak kiteljesedni a városlakók.
pet mutat. A nyilvánosság felé egy kozme- Fájó pont, hogy a költségvetést nem tudtikázott arculatot mutat, ami valójában tuk átformálni az itt élők javára. Az előző
egy káoszt takar. Mi ezzel szemben a való- városvezetés által megnyert pályázatokat,
ságot próbáljuk eljuttatni a városlakókhoz. fejlesztéseket saját érdemükként kommunikálják a város lakói felé, holott közülük
A Fidesz frakció mit tesz az emberekkel sokat nem is támogattak. Az elmúlt egy
való kommunikáció terén?
évben önálló elképzelésük, kezdeményeA Fidesz frakció hét képviselője aktív zésük, mely a város fejlődését szolgálta
kapcsolatban van a város és a körzetla- volna, minimális volt, inkább mindenben
kókkal, beszélgetünk velük, kérdezzük csak a kifogást és a hibát keresték.
A választások óta eltelt egy év tapasztalatairól, az ellenzéki szerepkör kihívásairól kérdeztük Tamás Zoltánt, a Fidesz frakció vezetőjét november 25-én.

Az SZMSZ módosítását sem sikerült
végül átvinni az elképzeléseik szerint.
Igen, sajnos a járványhelyzet is beleszólt
az elgondolásunkba, ami jobb irányba
vihette volna a testület munkáját. Azt
nem érti meg a polgármester és a városvezetés, hogy a testületi ülések elsősorban a testületre vonatkoznak, ott a
képviselők dolgoznak. A hétköznapi
emberek nem tudnak beleszólni, de nem
is kell, mert amikor képviselőt választottak, mint maga a szó is mutatja, képviseletet is választottak. Amikor valaki az
utcáról bejön, nem is értheti az anyagok
tanulmányozása nélkül, hogy tulajdonképpen mi történik, miről döntenek a
képviselők. Aki mindezeket a döntéseket képviselőként, polgármesterként át
akarja hárítani, az ne vállalja el ezeket a
pozíciókat! Ez a munka felelősséggel jár,
választók bizalmával élve azért vállaltuk,
hogy felelős, átgondolt döntéseket hozzunk a városlakók képviseletében. Mindemellett természetesen bárki bemehet
megtekinteni az ülést, ahogy teszik ezt
harminc éve azok a városlakók, akiket
valamelyik kérdés különösen érdekel,
vagy esetleg érint. Minden más szándék
csupán hangulatkeltésre való.

Azt mondhatom, hogy nem rajtunk
múlik. Az egyeztetés hiányára jó példa a
mostani adóemelés tervezet is. Számomra az egyeztetés nem azt jelenti, hogy egy
kész dokumentumot odaraknak elém,
hogy ez van, így döntöttünk fogadjátok el. Konkrétan az adóemelés kapcsán,
ahogy már a sajtótájékoztatón is kifejtettük, teljesen értelmetlen meglépni a
kedvező adóbevételek után és arcpirító is
megsarcolni a keményen küzdő vállalkozásokat ebben a nehéz helyzetben. Hozzáteszem, a cégvezetőkkel sem egyeztettek a tervezet előtt. Hogy a polgármester
diktatórikus kijelentését idézzem: „Nem
mindig a többségnek van igaza.” Sajnos
ez a mondat mindent elárul az elmúlt
egy év együttműködéséről.

Képviselőként a városlakók véleményét kérdezve és összegezve mit éreznek az emberek mindebből a feszültségből?
Ilyen hangnem, mocskolódás nem volt
jellemző az elmúlt kilenc évben, ami jelenleg a nyilvánosság előtt érzékelhető. A
városlakóknak egyre inkább elege van
ebből és igazuk van. Attól, hogy különbözik a véleményünk, azt kulturáltan is
közölhetjük. Ez az állandó háborúskoA polgármester jelszava az együttmű- dás nem tesz jót a közhangulatnak, a
ködés, ami viszont nem nagyon akar város polgárai nem szeretik a kialakult
megvalósulni. Mi ennek az oka?
ellenséges állapotokat, az állandó csatá-

rozást. Hozzáteszem, van egy réteg, aki
fogékony erre a stílusra, keresi és élvezi,
sokszor generálja a feszültséget, ahol
gyakran arc nélkül a közösségi médiákban kiélheti magát. Nem normális az az
állapot, hogy egy utcában lakó emberek
párthoz való szimpátia alapján gyűlöljék
egymást. Ilyen szintű feszült hangulat
nem volt jellemző Jászberényre ezelőtt.
Ez, amit a városvezetés kialakított és
szinten tart, nagyon rossz irány.
Ön szerint hogyan lehetne mindezen
változtatni?
Elsősorban hangnemet kellene váltani.
Mi a frakcióban a keresztény, konzervatív eszmék szerint gondolkodunk, kommunikálunk. Véleményt lehet ütköztetni,
de ennek meg kell találni a megfelelő
kulturált módját és helyszínét. Másodsorban véleményünket a korrekt tájékoztatás módján juttatjuk el a városlakókhoz.
Nem a Facebookon üzengetünk, fenyegetőzünk. A közlendőnk nagy része sajtótájékoztatók formájában a szakmára bízva,
helyet hagyva a korrekt kritikának jut el a
városlakókhoz. Higgadt hangú személyes
beszélgetésre, egyeztetésekre is szánunk
időt mind a városlakókkal, vállalkozókkal,
mind a képviselőtársakkal. Az üzengetés,
kész tények elé állítás nem vezet eredményre. Én mindig a párbeszéd híve voltam, így szeretnék dolgozni a jövőben is.

4. oldal

Hirdetmények

www.jku.hu

Pályázati felhívás ingatlan értékesítésére
lakóépület építése céljából

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

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

Terület
(m2)

Megnevezés

Természetben elhelyezkedés

Pályázati induló
ár (Ft) - Áfát
tartalmazza

1.

9228/67

1321

kivett beépítetlen terület

5100 Jászberény, Tóth János utca 1.

8.700.000.-

2.

9228/57

1031

kivett beépítetlen terület

5100 Jászberény, Tóth János utca 2.

7.200.000.-

3.

9228/68

928

kivett beépítetlen terület

5100 Jászberény, Tóth János utca 3.

6.500.000.-

4.

9228/70

981

kivett beépítetlen terület

5100 Jászberény, Tóth János utca 7.

6.900.000.-

5.

9228/16

929

kivett beépítetlen terület

5100 Jászberény, Napsugár u. 7.

6.500.000.-

Magyar utcai telkek
Hrsz.

Terület
(m2)

Megnevezés

Természetben
elhelyezkedés

Pályázati
induló ár
(Ft) – Áfát
tartalmazza

1.

3363/23

708

kivett beépítetlen
terület

5100 Jászberény,
Magyar utca 3.

7 400 000

2.

3363/24

673

kivett beépítetlen
terület

5100 Jászberény,
Magyar utca 5.

7 000 000

3.

3363/27

615

kivett beépítetlen
terület

5100 Jászberény,
Magyar utca 7.

6 400 000

4.

3363/28

557

kivett beépítetlen
terület

5100 Jászberény,
Magyar utca 9.

5 800 000

5.

3363/32

594

kivett beépítetlen
terület

5100 Jászberény,
Magyar utca 13.

6 200 000

6.

3363/34

591

kivett beépítetlen
terület

5100 Jászberény,
Magyar utca 4.

5 600 000

7.

3363/35

563

kivett beépítetlen
terület

5100 Jászberény,
Magyar utca 6.

5 300 000

8.

3363/36

560

kivett beépítetlen
terület

5100 Jászberény,
Magyar utca 8.

5 300 000

9.

3363/37

561

kivett beépítetlen
terület

5100 Jászberény,
Magyar utca 10.

5 300 000

10.

3363/38

563

kivett beépítetlen
terület

5100 Jászberény,
Magyar utca 12.

5 630 000

11.

3363/39

564

kivett beépítetlen
terület

5100 Jászberény,
Magyar utca 14.

5 300 000

12.

3363/40

563

kivett beépítetlen
terület

5100 Jászberény,
Magyar utca 16.

5 300 000

13.

3363/41

563

kivett beépítetlen
terület

5100 Jászberény,
Magyar utca 18.

5 300 000

14.

3363/42

563

kivett beépítetlen
terület

5100 Jászberény,
Magyar utca 20.

5 300 000

15.

3363/43

563

kivett beépítetlen
terület

5100 Jászberény,
Magyar utca 22.

5 300 000

16.

3363/44

612

kivett beépítetlen
terület

5100 Jászberény,
Magyar utca 24.

5 800 000

Az egyes ingatlanokra vonatkozó pályázati hirdetmények – melyek a pályázat
részleteit tartalmazzák – megtekinthetőek Jászberény Város honlapján
(www.jaszbereny.hu) és a Jászberényi
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján. A
természetes személyek pályázaton való
részvételét az önkormányzat pályázati
adatlappal segíti. Természetes személyek
kizárólag az önkormányzat által, erre a
pályázati célra kiadott Pályázati Adatl-

apon nyújthatják be (www.jaszbereny.hu
honlapon elérhető) a pályázatot. A
pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető, természetes személyek esetén a pályázati adatlap beszerezhető,
illetve a pályázat benyújtható a Jászberényi Polgármesteri Hivatal Aljegyzői
Osztályán (5100 Jászberény, Lehel vezér
tér 18. fsz. 2. iroda; tel.: 57/505-799). A
pályázat benyújtásának határideje: 2021.
január 25. 11 óra 30 perc.

KÉSZLETKISÖPRÉS!
Típus

Kedvezményes ár*

Ford ECOSPORT TITANIUM 1.0T 125LE

5 769 000 Ft

Ford PUMA ST-LINE X 1.0T 125LE 7aut.
+Ajándék téli gumi garnitúra

8 589 000 Ft

Ford KUGA TITANIUM 1.5T 150LE

7 879 000 Ft

Ford KUGA TITANIUM X 1.5T 150LE

8 979 000 Ft

Ford FOCUS BUSINESS KOMBI 1.5T 150LE
8 év garanciával!

6 499 000 Ft

Ford MONDEO TITANIUM KOMBI 2.0TD 150LE
8aut. + Ajándék téli gumi garnitúra

10 949 000 Ft

Ford TRANSIT VAN L3H2 TREND 2.0TD 130LE
hátsó kerék hajtás

6 359 000 Ft
+ Áfa

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

személyek esetén a pályázati adatlap
beszerezhető, illetve a pályázat benyújt
ható a Jászberényi Polgármesteri Hivatal Aljegyzői Osztályán (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. fsz. 2. iroda;
tel.: 57/505-799). A pályázat benyúj
tásának határideje: 2021. január 15.
11 óra 30 perc.

Jászberény Városi Önkormányzat nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonát képező alábbi ingatlan értékesítésére kézműves termék gyártása és kiskereskedelmi forgalmazása céljából:
Helyrajzi
szám

Telek területe
(m2)

Összes nettó/redukált
felépítmény területe

Megnevezés

Természetben
elhelyezkedés

Pályázati
induló ár

Jászberény
3193/12

817 m2

257 m2

kivett szolgáltatóház,
udvar

5100 Jászberény,
Puskin sétány 23.

24.800.000.-

Az ingatlanra vonatkozó pályázati hirdetmény – mely a pályázat részleteit tartalmazza – megtekinthető Jászberény Város
honlapján (www.jaszbereny.hu) és a Jászberényi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján. A pályázat benyújtható a Jászberényi
Polgármesteri Hivatal Aljegyzői Osztályán (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18. fsz. 2. iroda; tel.: 57/505-799). A pályázat
benyújtásának határideje: 2020. december 14. 11 óra 30 perc.

Bejárás a kritikus városrészeken
December 1-jén a hivatal szakembereivel és a Jászberényi V. V. Nonprofit
Zrt. munkatársaival a városvezetés
Jászberény utcáit járva szemrevételezték a kritikus területeket. Elsősorban
a lakosság részéről bejelentett burkolathibák helyreállításának, valamint

az egyéb forgalomtechnikai anomáliák kijavításának készültségi fokát
ellenőrizték.
A közel félszáz helyszínen egyebek mellett betonozás, aszfaltozás,
kátyúzás, kőszórás, útpadka javítás,
valamint forgalmi tükrök, illetve

KRESZ táblák cseréjét szeretnék
megvalósítani.
Ugyan sok még a tennivaló, de a
munkálatok egy része elkészült. Az
eddigi- és a jövőbeni fennakadások
miatt Budai Lóránt polgármester köszöni a lakosság türelmét.

Ne maradjon le évvégi akcióinkról!

Akció időtartama: 2020. december 01 – december 20.
Elemekre

Tisztítószerekre

50%*

50%*

20%*

*Az akció szilikon, kemény vagy félkemény
illesztékekre és vékony csőre vonatkozik,
és egy személy legfeljebb 2 db
illesztéket vásárolhat kedvezményesen.

*Egy személy legfeljebb 4 levél (24 db)
elemet vásárolhat kedvezményesen.
A hallókészülék elem kedvezményes ára:
280 Ft/levél.

*Egy személy legfeljebb 2 db tisztítószert
vásárolhat kedvezményesen a következő
termékek közül: tisztító spray, szárító kapszula,
tisztító tabletta, tisztítókendő (30db-os)

Illesztékekre

A kép
illusztráció

A kép
illusztráció

A kép
illusztráció

5100 Jászberény, Lehel vezér tér 15.
(Bíróság mellett, volt börtönudvar)

Alföld Autóház Kft.

Az üzlet közvetlen telefonszáma:

Jászberény, Nagykátai út 25. Tel.: 06-57/515-230
Nyitva: h-p: 8-17 óráig.
www.alfold-autohaz.hu
Pl.: Finanszírozott összeg: 1 000 000 Ft. Törlesztőrészlet: 18 322 Ft, Futamidő: 60 hónap, Ügyleti kamat: 3,79%

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

Pályázati felhívás ingatlan értékesítésére kézműves termék
gyártása és kiskereskedelmi forgalmazása céljából

Az elérhető készletről és az akció részleteiért várjuk hívását +36 30 535 4789

*Kedvezmény a készlet erejéig vagy december 18-ig érvényes, Ford Credit finanszírozással.;

2020. december 3.

www.geers.hu

06 57 400 504

*Az akció kizárólag hallókészülék viselők számára szól. A kedvezmények igénybevételéhez az egyes
kuponok felmutatása és időpont egyeztetése szükséges. Kérjük, hogy egyeztessen időpontot
halláscentrumainkba és hozza magával meglévő hallókészülékét és annak kiskönyvét.”

Ingyenes telefonszámunk: 06

80 182 182

Mozaik

2020. december 3.

Gondolatok a szovjetunióba
elhurcoltak emlékére
A magyar kormány 2012-ben november 25-ét a Szovjetunióba elhurcoltak
emléknapjává nyilvánította, annak
emlékére, hogy a Szovjetunió 1955
novemberében összesen 1 200, mások
szerint 1 500 hadifoglyot hazaküldött
Magyarországra. Mire is emlékezünk
ezen a napon és mire is kell emlékeznünk a későbbi években is?
A második világháború után Sztálin
és Rákosi megállapodtak abban, hogy
a Szovjetunióban lévő magyar hadifoglyok egy részét nem engedik haza,
hanem jóvátételi munkában visszatartják őket. A hadifogolytáborokat 1948
körül már fel kellett volna számolni,
viszont a munkáskézre szüksége volt a
szovjet hatalomnak, részben az újjáépítés, részben az új beruházások létesítése
céljából. Így főleg 1948 és 1951 között
a Szovjetunió fogolytáboraiban sok
ezer magyar hadifoglyot tartóztattak le
és koholt vádak alapján a szovjet hadbíróságon általában 25 év tanító-nevelő
munkára ítélték őket.
Ugyanakkor az 1945 utáni magyarországi vezetés a számára nem tetsző
személyeket szintén letartóztatta. Ezek
civil személyek voltak, letartóztatásukat körülbelül ötven-ötven százalékban
magyar és szovjet hatóságok végezték.
A magyar hatóságok az általuk letartóztatott személyek zömét átadták a
szovjeteknek. Így a magyarok, mint a
szovjetek által letartóztatott személyek
esetében a bírósági eljárást szovjet-katonai bíróságon folytatták le. Az ítélet
zömében 25 év tanító-nevelő munkatáborban eltöltendő börtönbüntetés volt,
s kivitték őket a Szovjetunióba. Főleg
1946 és 1948 között vagonszámra vitték ki őket a szovjetunió távoli tájaira a
különböző munkatáborokba dolgozni.
Jászberénynek kétszeresen van oka
emlékezni ezen a napon. A kérdéses időszakban Jászberényből 204 férfit és 26 nőt
hurcoltak el. Nevüket nem tudjuk, további sorsuk ismeretlen. Többségük az embertelen életmód és munkakörülmények
között elhunyt, valahol a volt Szovjetunió
területén alusszák örök álmukat.
A másik, amire emlékeznünk kell.
1955 nyarán a szovjet hatóságok elkezdték hazaküldeni a lágerekben ra-

boskodó idegen állampolgárokat, majd
leállt a szabadulás. Már csak a németek,
románok és a magyarok maradtak a táborokban, mint idegen állampolgárok.
Szeptember elején Adenauer német
kancellár Moszkvában tárgyalt. Elérte
a maradék nem szovjet állampolgár hazaengedését. A németek hazaszállítását
kezdték el elsőként, majd 1955 novemberében 1 200, más források szerint
1 500 magyar hadifoglyot küldtek haza
Magyarországra és november 20-án
átadták őket a magyar hatóságoknak.
Nyíregyházára szállították őket, ahol
a szűrőállomás volt. Sokukat hazaengedték, viszont 267 személyt a Belügyminisztérium Büntetés végrehajtási
Parancsnokságára utasítására visszatartottak és a jászberényi börtönbe szállították őket. A Szovjetunió polgárai
ellen a nagy Honvédő Háború alatt elkövetett kegyetlenkedésben való részvétel, valamint a Szovjetunió elleni kémkedés miatt bűntették őket. A szovjet
hatóságok ítélték el ezeket az embereket, és büntetésük letöltése végett 1955
november 18-20-án átadták Magyarországnak. A szovjetek által átadott adatok alapján a visszatartottak névsorát a
Belügyminisztériumban 1955 november 22-én állították össze, melyen fel
van tüntetve „Az elítéltek büntetésüket
a Jászberényi Körzeti Börtönben töltik.”
Gondoljunk bele, milyen érzések
kavaroghattak ezekben az emberekben!
Hosszú ideje távol voltak a családjuktól, otthon vannak Magyarországon
és mégsem mehetnek haza. Közülük 2
jászberényi személy volt. Birgés János
(szül: 1922) és Pesti István szül: 1912).
Az itt őrzött emberek szabadulása 1956
áprilisában kezdődött és novemberében fejeződött be. Az idők folyamán
egy részüket rehabilitálták, de néhányuk esetében ez mind a mai napig
nem történt meg. Emléküket a bíróság
falán elhelyezett emléktábla őrzi.
A Szovjetunióba elhurcoltak emléknapján gondoljunk rájuk és emlékezzünk rájuk kegyelettel, ártatlanul és
igazságtalanul szenvedtek sok éven keresztül egy részük jászberényi honfitársaink voltak, de valamennyien magyar
állampolgárok.
Besenyi Vendel

www.jku.hu

5. oldal

Az idei nem a lakodalmak éve
A tavaszi korlátozásokat követően
újabb akadályokkal kell szembenéznie a házasulandó pároknak, hiszen a
jelenlegi járványidőszak sem teszi lehetővé a lakodalmak, nagyobb létszámú családi rendezvények megtartását.
A legtöbb menyasszony kompromis�szumok és lemondások közepette
igyekszik megőrizni valamit a nagy
nap szépségéből, még mások bizakodóan tekintenek a jövőbe, és újfent a
halasztás mellett döntenek.
kazsimér
Az esküvőt szervező párok hozzáállása a
fentebb említett két pólus mentén csoportosul, az esetek többségében szűk
körben, „körítés” nélkül is megtartják a
ceremóniát az engedélyezett létszámmal
és előírásokkal, mondván nem látják előre, hová tudnák biztonsággal áthelyezni
az eseményt, vagy már a sokadik időpontot követően nem kívánják tovább
húzni az időt.
Ugyanakkor akadnak, akik bíznak a
jövő év kedvezőbb alakulásában, pláne
ha külföldről is várnak rokonokat, esetleg
több az idős hozzátartozó vagy egyszerűen nem szeretnének engedni az elképzelésekből. Ebben a helyzetben valószínűleg
nincs jó döntés, mindkét irány áldozatok meghozatalával jár, az viszont biztos,
hogy a jelenlegi időszak több szempontból is megviseli az esküvőipar résztvevőit.
A hivatalos szolgáltatói szervezetek
adatai szerint több mint tízezer esküvőt
söpört el a második járványhullám, ami
minden bizonnyal befolyásolja majd a
házasságkötési számokat, melyek Novák
Katalin család- és ifjúságügyért felelős
miniszter szerint negyven éve nem voltak
olyan magasak, mint a múlt esztendőben.
Józsa Tamás esküvői fotográfus a
szolgáltatói oldalról úgy látja, a tavaszi
időszak után talán még bizonytalanabb a
jelenlegi, és leginkább a káosz jelzővel lehetne illetni azt a helyzetet, amibe az es-

küvői szegmens kényszerült. „Megmondom őszintén, én most nem javaslok
semmit a házasulandó pároknak, mert
nem lehet azt mondani, hogy hónapok
múlva megoldódik a mostani helyzet.
Úgyhogy stagnálunk egyelőre – ez az
árakra is érvényes, valószínű a mostani
tarifák határozzák meg a következő két
évet. Bár vannak megkeresések és lassan
betelik a következő év, már kora tavaszra érkeztek lemondások is. Egy nagy
kérdőjel lebeg a szemünk előtt, amiben
szerepet játszik az, hogy egy esküvő lebonyolítása azért nem kevés pénz.”
A kialakult vis maior helyzetben a
foglalók a szerződésben megfogalmazott
feltételek szerint az új időpont esetében
beszámítódnak vagy teljes lemondás esetén visszajárnak a megbízóknak, ami a
főállású esküvői szolgáltatókat új bevételi megoldások keresésére sarkalja. Ennek
a tendenciának köszönhetően az utóbbi
időben felhígult esküvői iparban csak a
legelhivatottabb szolgáltatók maradnak
működésben, ami Józsa Tamás szerint
hosszútávon jót tesz az ágazatnak. „Igazából mi is váltottunk, másra helyeztük
most a fókuszt. Nagyon sok változást
hozott ez az év, a megszokottól eltérő
dolgokkal kell foglalkozni egy kicsit, de
amint lehet esküvőzni, minden visszakerül a régi kerékvágásba.”
Hogy mikortól lesz újra lehetőség
lakodalommal és családi ünnepléssel
egybekötött menyegzőt tartani, arra
még nincs – és az elmúlt hónapok tapasztalatait vizsgálva nem is lesz egy
ideig – határozott, megbízható válasz.
A rendezvények megtartásán túl még
számos más komponenst – karantén kötelezettség, határok lezárása, létszám és
időkorlátozások, esetleges megbetegedések – számításba kell venni, ami további
terhet ró a szervező jegyesekre, akik számára az anyagi nehézségek mellett lelki
megrázkódtatást is jelent egy életre szóló
esemény lemondása, az átszervezést övező állandó bizonytalanság.

„Tavaszról helyeztük át a lakodalmunkat az őszi szezonra, de a folyamatosan érkező bejelentések miatt már an�nyira szorongtunk, hogy azt mondtuk,
harmadik nekifutásra nem tartunk, csak
polgárit. Több millió forintunk áll benne hónapok óta, és már elfogyott minden reményünk. Megtartottuk végül a
legszűkebb körben, lemondva minden
korábbi tervünkről.” – nyilatkozta keserűen Brigitta, az egyik online esküvőszervező közösség tagja, aki eredetileg
150 fővel tervezte megünnepelni életük
legszebb napját, amit másfél évvel ezelőtt kezdtek el szervezni.
Orsi még nem veszítette el teljesen a hitét, vőlegényével csendben, de
továbbra is készülnek menyegzőjükre
„Nem mondom, hogy nem nyomja rá
a bélyegét a szervezésre. Minden egyes
döntésünk fölött ott lebeg egy feltételes
mód, amit bármennyire is igyekszünk
pozitívan szemlélni, egyszerűen nem lehet kizárni. Nekünk az őszi volt az első
dátum, így még reménykedve várjuk a
következő évet. Az biztos, hogy megtartjuk a polgárit, a többi még képlékeny.
Őszintén bízunk benne, hogy 2021-ben
már csak úgy nézünk vissza erre az időszakra, mint egy kellemetlen emlékre.”
Az online esküvői csoportok aráinak hozzáállása hasonlóan megoszló,
ugyanakkor mindezek ellenére többségében reménykedő, kitartó. A szervezés
nem áll meg, továbbra is jellemzőek a
szolgáltatót ajánló bejegyzések, és tanulva az eddigi korlátozásokból több
forgatókönyv alternatívát vesznek figyelembe a párok, amíg aktuálisabb
információ nem lát napvilágot bizonyos dátumokra vonatkozóan. Az online térben szintén jelenlévő Esküvői
Szolgáltatók Szakmai Érdekképviseleti
Egyesülete mint hivatalos segítség áll a
házasulandók rendelkeződésre mindennemű kérdésben, mely támogatásra reméljük, az idei nehézségek után jövőre
már nem lesz akkora szükség.

Adomány a rászorulóknak
A Magyar Élelmiszerbank Egyesület
a Helyet Alapítvány önkénteseivel az
elmúlt hétvégén tartós élelmiszerek
gyűjtésével próbálta szebbé tenni a
nélkülözők adventjét. A Tesco áruházban étolaj, liszt, cukor, tészta, édesség,
tartós tej, rizs, stb. élelmiszer adományokat vártak a vásárlóktól, amelyet
a következő napokban folyamatosan
juttatnak el a rászorulókhoz.
adjunktus
Dr. Tóth Zoltán szülész-nőgyógyász

• 5D UH vizsgálatok • Általános nőgyógyászati szűrések
• Laborvizsgálatok • Terhesgondozás • DOWN szűrés
• Fájdalommentes intim plasztika
Bejelentkezés előre egyeztetett időpontban!

www.4dszolnok.hu

Szolnok, Szapáry út 31. 1/1. Tel.: 20/273-81-31

Minden pénteken

élőhal árusítás
a jászberényi piacon.
06-30/945-6755

Az önkéntesek elmondták, idén a
járvány miatt kicsit visszafogottabb
volt az adakozás, de aki megtehette,
biztos, hogy jó-szívvel tette. Az élelmiszerek mellett szeretettel is megteltek a
jótékonyságra váró bevásárlókocsik.
A héten még folytatódik a jótékonysági akció. Felajánlásaikat továbbra is várják a Tesco áruházban az
önkéntesek.

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

6. oldal

Környezet / Egészség

www.jku.hu

Tippek egy élhetőbb jövőért


folytatás az 1. oldalról
A szemléletformáló eseményt hazánkban 2012 óta szervezi és koordinálja
az Innovációs és Technológiai Minisztérium Építésgazdaságért, Infrastrukturális Környezetért és Fenntarthatóságért
Felelős Államtitkársága azzal a céllal,
hogy megszólítsa a lakosságot, felhívja
figyelmüket a hosszú távú hulladékcsökkentés jelentőségére egy élhetőbb, környezetkímélőbb életmód érdekében.
Bár az idei esztendőben a pandémia
miatt háttérbe szorultak a személyes jelenléttel járó kulturális programok, a
közreműködők – így a Jászkerület Nonprofit Kft. is – kreatív ötleteiket egyéb
fórumokon juttatták el az emberekhez.
Dukai Rita ügyvezető elmondta, a
kezdeményezéshez kapcsolódó programjukban online tippekkel, hirdetőfe-

lületekre kihelyezett plakátokkal igyekeznek edukatív módon tájékoztatni az
embereket az újrahasznosításról, a hulladékcsökkentésről, az újrafelhasználásról,
a csomagolási és ételhulladék minimalizálásáról, a többször használatos termékek vásárlásáról.
„Mindenképpen olyan programot szerettünk volna szervezni, amelyhez nem
kell személyesen jelen lenni, de mégis
tudunk szemléletet formálni.” – tette
hozzá Patakiné Kocza Anita szervező, aki
kiemelte, a Jászkerület Nonprofit Kft. elkötelezett híve a fenntartható fejlődésnek
és régóta foglalkoznak a globális felmelegedés, a klímaváltozás problémájával.
„Igyekszünk minden platformot megragadni, hogy az emberekkel tudassuk, milyen nagy a baj. Ha egy átlagos magyar
ökológiai lábnyomát nézzük, akkor kettő

A lakás dísznövényei télen

és fél Földre lenne szükség, de csak egy
van, így ez mindenképp változtatásra szoruló állapot. Azt gondoltuk, a hulladékcsökkentési héthez csatlakozva nagyon
fontos részét tudjuk megragadni ennek a
környezettudatos informálásnak.”
Dr. Boros Anita, az ágazatért felelős
államtitkár tájékoztatása szerint a járványhelyzet ellenére a tavalyihoz viszonyítva idén kétszer annyian jelentkeztek
a hulladékcsökkentési programba. Ös�szesen 310 oktatási intézmény, 273 vállalkozás, 186 közigazgatási intézmény,
28 magánszemély és 66 regisztrált civil
szervezet veszi ki részét lehetőségeihez
mérten a misszióból a saját tevékenységéhez kapcsolódó programötlettel, melyek
reményeik szerint elérik – nem pusztán
egy hét erejéig – a környezettudatos kampány zászlajára tűzött létfontosságú célt.

Teendők koronavírus esetén
 folytatás az 1. oldalról
A láz, a köhögés, a torokfájás hatékonyan kezelhető számos, közismert
gyógyszerrel (pl. paracetamol vagy
ibuprofen tartalmú gyógyszerek, vagy
Algopyrin, a betegtájékoztató szerint
alkalmazva). 4. Igyon elegendő folyadékot! Amikor a vizelet színe világos,
akkor megfelelő a folyadékbevitel. 5.
Amikor fekszik, váltogassa a testhelyzeteket, annak érdekében, hogy a levegő
tüdejének minden részét jól átjárhassa!
A hason fekvés kifejezetten jó hatású!
6. A leghatékonyabban pihenéssel és
sok alvással tudja aktiválni szervezete
gyógyító erejét. Szervezetének időre és
pihenésre van szüksége, hogy fel tudja
venni a harcot, és ki tudja dolgozni a
megfelelő védekezési stratégiát a vírussal szemben. Ezért nagyon fontos, hogy
a pihenés valódi pihenés legyen és ne
otthoni munkavégzés! A fáradékonyság és álmosság jelzés a testétől, hogy
beindultak a szervezet saját öngyógyító
mechanizmusai. Engedje meg magának
a pihenést és alvást, hogy a szervezete
tehesse a dolgát. 7. Ez az időszak most
lehetőség arra, hogy olyan pihentető,
kikapcsolódást segítő dolgokkal foglalkozzon, amikre máskor nincs ideje.
Mit tegyen tesztelés előtt?
Ha tünetei vannak, konzultáljon telefonon a háziorvosával, aki – amen�nyiben indokoltnak tartja –, értesíti az
Országos Mentőszolgálatot (OMSZ) a
mintavétel érdekében. Számítsunk arra,
hogy a mintavételt végző dolgozók fe-
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hér „szkafanderbe” öltözve érkeznek
majd. Fontos, hogy a mintavétel előtt
2 órával ne egyen, csak vizet igyon, ne
dohányozzon, ne mosson fogat! A teszt
eredményéről a háziorvos értesíti Önt,
illetve (ha rendelkezik ügyfélkapu regisztrációval), megnézheti a teszt eredményét az Elektronikus Egészségügyi
Szolgáltatási Térben, az https://www.
eeszt.gov.hu/ oldalon.

mentők úgy ítélik meg, hogy az ön számára biztonságosabb a kórházi ellátás,
akkor a területileg illetékes kórház fertőző osztályára, járványkórházba, vagy
más, COVID-ellátásra kijelölt intézménybe kerülhet. A kórházban minden
szükséges vizsgálatot elvégeznek, és újra
ellenőrzik, hogy ön koronavírussal fertőzött-e vagy sem. Ha a laboreredmény
megerősíti, hogy ön koronavírussal fertőzött, akkor olyan osztályon fogják keMikor szükséges mentőt hívni?
zelni, amelyik felkészült erre az ellátásra
Egyes tünetek jelzik, hogy önnek azon- is. Ha nem fertőzött, és más betegsége
nali segítségre van szüksége. Hívja a van, akkor a betegségének megfelelő oszmentőket a 112-es számon, ha az alábbi tályra kerül.
tünetek bármelyikét tapasztalja: * súlyos,
vagy fokozódó nehézlégzés, fulladás (pi- Mit vigyen a kórházba?
hegés, légszomj, kékes ajkak, sápadtság) Fontos, hogy vigyen magával folyadékot
* súlyos, vagy fokozódó mellkasi vagy és nem romlandó élelmiszert, hogy ezek
felhasi fájdalom * hirtelen megjelenő, a felvételi vizsgálatok, a várakozás ideje
súlyos, vagy fokozódó erős fájdalom * alatt is kéznél legyenek. A kórházban a
ájulás, eszméletvesztés * hirtelen jelent- következőkre lesz szüksége: személyes
kező erőteljes szédülés, vagy hirtelen fel- iratok (személyi igazolvány, lakcímkárlépő látászavar, vagy beszédzavar * súlyos, tya, TAJ kártya), értesítendő hozzátartozó
hirtelen megjelenő végtagi ügyetlenség, elérhetősége (telefonszáma), rendszeresen
mozgászavar, bénulás * környezet által szedett gyógyszerek listája és legalább
észlelt, zavarodottság, zavartság * vérkö- néhány napra gyógyszer, lázmérő. Ha
pés vagy vérhányás, vagy csillapíthatatlan cukorbeteg: vércukormérője és (ha haszvérzés * tartósan fennálló, egyre fokozó- nálja) inzulin készítménye. Ha asztmás/
dó hányás vagy hasmenés Milyen infor- COPD-s: inhalációs gyógyszerei, inhalámációkra van szüksége a mentőknek? * tora. Hálóruha, pizsama, papucs, törölAz ön neve (ha hozzátartozó telefonál: ki köző, tisztálkodási szerek, mobiltelefon
a beteg?) * Pontos cím: hol van a beteg? és töltő. Ha van: szemüveg, járóbot. Sza* Milyen tünetek miatt hívja a mentő- badidő eltöltéséhez szükséges eszközök,
ket? * Fontos előzmények (pl.: igazolt pl. könyv, rejtvény.
koronavírus fertőzött) * (Ha szükséges:
Forrás: Semmelweis Egyetem
hogyan jutnak be a mentők a házba vagy Pulmonológiai Klinika és a Semmelweis
lakásba) Ha kórházba kell mennie Ha a Egyetem Magatartástudományi Intézet

PEUGEOT SERVICE

A szobanövények egész évben, vagy
az év legnagyobb részében szobában
tarthatók, tűrik annak klímáját. Számuk, csak a legelterjedtebbeknek közel száz. Nem könnyű eligazodni az
ápolási, gondozási tudnivalókban.
Sokaknak csak a latin nevük ismert,
vagy azzal azonos a magyar elnevezés
is, például aszparágusz, begónia, fikusz
stb. Másoknak furcsa a magyar nevük:
Saseviera - anyósnyelv, Cordyline - bunkóliliom, Plectranthus – kakassarkantyú stb. Nem véletlen, hogy egykor a
kertészeti felsőoktatásban egyik legnehezebb tantárgy a dísznövénytermelés
volt. Legegyszerűbb, ha a csoportosításuk származási hely szerint történik, így
van mérsékelt égövi, trópusi amerikai,
ide tartozik a legtöbb szobanövény. Az
ismert fokföldi ibolya például KeletAfrikából származik, Kelet-Ázsiában
honos az Azalea, a Cordyline pedig indiai eredetű. A közkedvelt filodendron
hazája Közép-Amerika és Kuba. Legtöbb szobanövény nem szereti a tűző
napot, vízigényük változó, a nyugalmi
időszakban már mérsékeltebb. Az öntözésre legmegfelelőbb a szobahőmérsékletű esővíz. A locsolás gyakoriassága

Rappel a vízért
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. munkatársai az Európai Hulladékcsökkentési Hét kampány jegyében rap videoklippel ösztönzik a fiatalokat a környezetvédelemre, hívják fel a figyelmet a vízgazdálkodás fontosságára. Filozófiájuk szerint
ugyanis, a fiatalokhoz a legrövidebb út a zenén keresztül vezet. A klipben Tóth
Norbert szolnoki rapper működik közre.

Animációkészítő pályázat
A víz mint kincs címmel film és animáció készítő pályázatot hirdet általános
iskola felső tagozatos és középiskolás diákok részére a TRV Zrt.
A pályázat célja, hogy a vízre ne kiapadhatatlan erőforrásként, hanem értékként
tekintsünk. Az alkotás készülhet videokamerával, mobiltelefonnal vagy bármilyen alkalmazás segítségével. A film
hossza ne haladja meg a három percet
és ne tartalmazzon szerzői jogokat sértő zenei betéteket! Töltsd fel videódat
a YouTube-ra, majd a linket küldd el a
filmpalyazat@trvzrt.hu címre. E-mailben írd meg az alkotó(k) nevét, életkorát, telefonszámát és az alkotás címét!
Fődíj: 50 000 Ft értékű utalvány.
Sorsolnak közönség díjat Facebook like
alapján, illetve a II. és a III. helyezett is
pénzjutalmat kap. Beküldési határidő:
2020. december 20.

Termelői méz
● propolisz
● méhpempő

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

ÁLLJON MEG EGY GYORS
TARTOZÉKVÁSÁRLÁSRA!
EREDETI GYÁRI TARTOZÉKOK

20%

Plasmage vágás nélküli
szemhéjplasztika
már Jászberényben is!

KEDVEZMÉNNYEL1

A téli akciós ajánlatok 2020. november 2-től 2021. február 27-ig érvényesek a készlet erejéig az akcióban részt vevő, hivatalos magyarországi Peugeot márkaszervizekben. Az akciós kedvezmények csak
a megjelölt tartozékcsaládokra vagy a konkrétan megjelölt cikkszámokra érvényesek. Az akciós termékekről a hivatalos magyarországi Peugeot márkaszervizekben vagy a https://www.peugeot.hu
oldalon tájékozódhat. Kérjük, hogy a termék vásárlása előtt kérjen felvilágosítást márkaszervizeinkben a termék műszaki paramétereiről, áráról! Bizonyosodjon meg arról, hogy a kiválasztott termék
megfelel az Ön elképzeléseinek, hogy kompatibilis az Ön gépjárművével vagy azzal az eszközzel, melyre/melyhez csatlakoztatni kívánja. Az akciós termékek egy része márkafüggetlen, viszont vannak
termékcsaládok, melyek csak bizonyos Peugeot modellekhez vásárolhatók. Ugyanazon termékcsaládon belül a különböző modellekkel kompatibilis alkatrészek/tartozékok cikkszáma és műszaki
paraméterei eltérők lehetnek, ennek megfelelően áruk is változik. A feltüntetett árak 100 Ft-ra kerekített bruttó akciós ügyfélárak. A tájékoztatás nem teljes körű, a P Automobil Import Kft. fenntartja
magának a jogot az ajánlat módosítására vagy visszavonására. Jelen hirdetés nem minősül szerződéses ajánlatnak. A szolgáltatás részleteiről és az igénybevételi feltételekről márkaszervizeinkben
kérhet tájékoztatást. A képek illusztrációk. A téli akció alkatrész-, tartozék- és csomagajánlatai más akcióval, kedvezménnyel, hűségprogrammal nem vonhatók össze.
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QUALITE
’96 KFT. Jászberény, Nagykátai út 20/a Tel.: (57) 505-300, www.qualite.hu
PEUGEOT OROSZLÁN,
1234 Oroszlán, Autó utca 7.,
tel.: 1234-567, www.peugeotoroszlan.hu
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Vásároljon
magyar
termelőktől
magyar almát!

3 kg felett Ingyenes kiszállítás
Jászberény területén!

A hét minden napján lakásunkon
is várjuk vásárlóinkat!

AKÁR

sok tényező függvénye, ilyen például a
szobahőmérséklet, nyugalmi időszak
is. A túlöntözést kerülni kell, kivéve a
trópusi-szubtrópusi mocsaras területről
származó vízipálmát, latinul Cyperust.
A jó minőségű virágföldek általában
kielégítik a növények tápanyagigényét,
de a növekedés idején minden növényt
tápoldatozni kell. Nyugalmi időszakban
a hőmérsékleti igény csak 10-16 celsius
fok. Télen időnként ajánlatos portalanítani a növényeket nedves szivaccsal,
puha ruhával vagy langyos vízzel lepermetezni. Szellőztetéskor fontos, hogy
ne legyen huzat, vagy hirtelen lehűlés,
az érzékeny növényeket fóliával kell letakarni. Fontos, hogy a téli időszakban
azonos igényű növényeket egy csoportba helyezzünk, a hűvöset kedvelőket
például folyosóra vagy lépcsőfeljáróba.
Sajnos gyakran van szükség a szobanövények esetében növényvédelemre gomba
vagy állati kártevők ellen. A szükséges
vegyszert szakboltban vásároljuk. A szobanövények ismeretében, nevelésében és
gondozásában általában jobb érzékűek a
nők, ezért ajánlható Pappné Dr. Tarányi
Zita Szobanövények ápolása c. könyve.
Szegedi Szilveszter
kertészmérnök

02/11/20 10:18

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

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

Időpont, helyszín:

2020. december 5.
(szombat) 8:30-tól,
a Klapka György SZKI
tornaudvara (Hatvani út 2.)
Fajták: mucsu, golden,
starking, jonagold, jonatán,
idared
További információért kérem,
forduljon a helyi önkormányzathoz.

Színes

2020. december 3.

Háromszáz táncos év könyvben

A pandémia miatt rendhagyó keretek
között, ezúttal az újságon keresztül
mutatta be dr. Bathó Edit legújabb,
nyolcadik kötetét. A pendzsomtól a
discóig című könyv a Jászság táncéletét tárja fel a 18. századtól napjainkig.
A Jász Múzeum irodájában vehettem
kézbe az igényes kiadványt, amely
épphogy lekerült a nyomdagépről.
kárpáti
A képekkel gazdagon illusztrált, ezer
példányban megjelent kötet alapos
kutatómunka terméke, évtizedekig készült. Az igazgató asszony közel negyven éve, szinte pályája kezdetén kezdte a
gyűjtőmunkát a témában. Érdeklődése
személyes érintettségéből fakadt, hiszen
társastáncos, majd néptáncosként, a
Jászság Népi Együttes alapítójaként valóban közelről ismerte a táncoslét minden mozzanatát. Cikkek, tanulmányok,
kutatások szépen összefűzött lánca a
könyv. Az egységek úgy simulnak egymásba, mint a kaláris gyöngyei a lányok
nyakán. Összefüggő egységet alkotnak,
de külön külön is figyelemre méltó darabok. Olyan érdekfeszítően vezetnek
végig szülőföldünk tánchagyománya-

hetjük a 224 oldalon keresztül. Külön
rész foglalkozik a Jászság jeles tánctanítóival, a táncműhelyekkel. A társastánc
kluboknak és a néptánc újjászületésének több fejezetet is szentel a szerző. A
Jászság 2020-ban működő valamennyi
néptáncos csoportja visszaköszön a
képekről, akár egy iskolai almanach albumát lapozná az olvasó. A helyi, hamvában elhalt táncházmozgalom, majd
az annál sikeresebb Csángó Fesztivál
szintén méltán érdemel alapos leírást.
A közelmúlt és jelen hagyományos báli
mulatságairól készült fotókon sokan
magukra ismerhetnek a ma is táncos
lábú jászok. A táncos sport képviselői a
in, mint egy izgalmas családregény. A néptáncosok mellett ugyancsak messzitörténet a szépszülőkig nyúlik vissza, re viszik a hírünket. A könyvben ők is
amikor jász eleink a kocsmák döngölt helyet érdemeltek, fotóin büszkén mopadlóján, magánházaknál dombéroztak solyognak a számos elismerés és kupa
dudaszóra vagy a cigány muzsikájára. csillogásában.
Ezekről a táncos alkalmakról meglepő
módon leginkább peres iratokban talált
forrást az író. A verbuválásnak tudjuk, a
mulatozáson kívül komoly céljai voltak,
nem úgy, mint a pendzsomnak, szüreti
vagy a farsangi bálnak, ahol szerelmek
születtek, amelyekből gyakran házasságok köttettek. A kötetben illusztrációként megjelenő korabeli rajzok, fotók,
táncmulatsági meghívók a mellékelt leírásokkal kutatók számára is értékes forrásanyagot kínálnak. A 19. század táncrendekbe szedett báljai nosztalgikus
hangulatot ébresztenek a békeidőkről, a
huszadik század Ötórai teája pedig még
sokak emlékében kedves emlékként
köszön vissza. A Pannonia disco, Yoko,
Dj Fácán, vagy Dj Johnny lassan szintén történelem, de a most középkorúak
számára a fiatalságot idézik vissza.
A Csóri alapítvány támogatásával
A táncok ismertetésén túl a táncélet megjelent hiánypótló kötet a Jász Múegészét felölei a könyv. A mulatságok- zeumban és a Líra Könyvesboltban
ban megjelent paraszti és polgári réteget, vásárolható meg, akár karácsonyi ajánviseletüket, szokásaikat, viselkedésüket, dékként is örömet szerezhetünk vele
a helyszíneket mind mind megismer- magunknak vagy szeretteinknek.

Istenre várva adventkor
Gabriel García Márquez Száz év magány című munkája ezekben a bezárkózásra ítélt napokban rendkívül komoly és elgondolkodtató olvasmány.
Egyik eseménye Macondo település
életébe kalauzol bennünket, ahol az
emberek elfelejtenek sok mindent,
ezért José Arcadio Buendía kitalálja,
hogy mindenre rá kell írni a nevét és
meg kell magyarázni, hogy mi is az. A
legfontosabb, hogy felállít egy táblát,
amely a közösség számára egyértelműen hirdeti: Van Isten.
A 20. századra és a 21. század elejére
sokan elfelejtették a világban, hogy
van Isten. Ha nem így lenne, akkor
számtalan probléma és gond már rég
eltűnt volna illetve soha nem lett volna
jelen életünkben. Az említett századok
gondolkodói közül többen is arra hivatkoztak a 18. és 19. századi elődeik
nyomán, hogy ma már nincs szükség
Istenre, csupán az ember önmagában
elég. Erre jöttek válaszul a 20. század
háborúi, a kommunizmus és fasizmus
embertelenségei, a kínzókamarák és a
kivégzések szervezett rendszerei, a hidegháború atomháborúval fenyegető
korszaka, a fogyasztói társadalom ijesztő horrorja, majd a háborúk és nyomorúságok sok-szor irányított eseményei
után a népvándorlás új formái, majd
ha ez még nem lett volna elég, a szabad
szemmel láthatatlan vírus egész világot
felforgató elszabadulása.
Mit tehetünk mi advent, vagyis az
Úr érkezése, a várakozás időszakában
itt a Jászságban? Hiszen nem mi irányítjuk a történelem fonalát, annak

legfeljebb egy kis szegletére vagyunk
kihatással. Azt gondolom, hogy a
legfontosabb, hogy advent elején
lelkünkben legyen ott egy képzeletbeli tábla, amelyre felírjuk kérdőjellel: van Isten? Az advent pedig arról
szóljon, hogy a karácsonyig hátralévő
időben erre keressük a választ. De ezt
ne intézzük el egy igennel vagy nemmel. Készítsünk akár okos telefonunkon, akár számítógépünkön egy kis
táblázatot és írjuk be minden este,
hogy aznap vajon éreztük-e Isten létezését, vagy ha nem, akkor éreztük-e
azt, hogy szükségünk lenne rá. Hig�gyük el, nem elég ebben a világban
csupán aggódni, hogy mit eszünk és
mit iszunk, hogy mibe öltözködünk,
bár kétségkívül ezek nagyon fontos
dolgok, de nem csak ezek az emberi
élet részei. Ugye senki nem gondolja, hogy csak azért születtet a világra,
hogy dolgozzon, egyen, igyon, aludjon, szenvedjen és meghaljon. Ha ez
így lenne, akkor én nagyon haragudnék a Teremtőre vagy éppen a Sorsra,
vagy az evolúcióra. Azonban hitem
és a keresztény hit azt mondja, Jézus
azért születik meg minden évben karácskor jelképesen templomainkban,
családi házainkban és a szívünkben,
mert azt szeretné elérni, hogy hig�gyünk, és újra higgyünk abban, hogy
van Isten és hogy jó az Isten.
Az említett Száz év magány című
regényben olvashatjuk a következőket: Macondo utcáin ez idő tájt
minden idegennek kolompot kellett
ráznia, hogy a betegek tudják róla,
hogy egészséges. Amíg a faluban tar-
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Népzenét karácsonyra
hordozó mellé írásos anyagot is mellékeltek negyven oldal terjedelemben. A
dalszövegeket, ismertetőt, fotókat, az
előadók névsorát tartalmazó könyvecske remekül kiegészíti a két zenei CD-t.
A kiadvány 1500 példányban jelenik
meg. Finanszírozása miniszteri keretA rendhagyó formátumú hanghordozó- ből, illetve előfizetők támogatásával
ról Hortiné dr. Bathó Edit osztott meg történt. Megjelenése karácsony előtt
információkat lapunkkal. Elmondta, várható, 4000 forintos áron megvásáhogy a dupla CD könyv formátumba rolható a Líra Könyvesboltban és a Jász
kötve jelenik majd meg. A két hang- Múzeumban.
December elején jelenik meg a legújabb jászsági népdalokat tartalmazó
hanghordozó, Ha bemegyek a Lehel
szállodába címmel. A zenei anyag a
Jászsági zöld erdőben című hangzóanyag folytatása dupla CD formájában.

Ajánló honlapunkról Advent online térben
Az újság mérete és a kétheti megjelenés terjedelmi határok közé szorítja
írásainkat. Ami a lapból kimaradt,
esetleg később kerül bele, már olvasható a JKU.HU honlapunkon.
Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül szeretnénk ajánlani néhány írást
digitális felületünkről:
Metykó Béla helytörténeti kutató
Móricz Zsigmond Jászberényben tett
látogatásáról írt érdekfeszítő cikket. A
vizit körülményeiről korabeli újságokból szemezgetett a kutató.
Szűcs Kálmán a kilencvenedik évén
túl sokat látott, tapasztalt városlakó.
Ezúttal 1956 eseményeiről küldött egy
cikket az újság számára.
Karácsony közeledtével fejtörést
okozhat az ajándékok beszerzése. A
Masni ajándéküzlet tulajdonosaival készített interjú ötletekkel szolgálhat az
ünnepi előkészületekhez.
Korunk betegsége az étel-intolerancia. Leginkább nekik kedvez, de az
adalékanyagoktól idegenkedők részére
is örömhír, hogy új „mentes” termékeket kínáló pékség nyílt városunkban. A
tulajokkal készített interjúnkban kulisszatitkokra is fény derül.

Advent 2. vasárnapja
10.00 Kézműves készülődés:
Karácsonyi Tobozmanó
készítése
10.30 Matiné - Fabula Bábszínház:
Mikulás ajándéka - bábjáték
17.00 Gyertyagyújtás: Ünnepi
szónok Beszteri Éva Jászberény
Város Óvodai Intézményének
vezetője.
18.00 Ünnepi pódium: Halleluja!
Müller Péter Sziámi
AndFriends: Leonard Cohen
magyarul Koncertfelvétel a
Lehel Film-Színházból (2019).
Advent 3. vasárnapja
10.00 Kézműves készülődés: „Csillag” karácsonyfadísz készítése
10.30 Matiné – Kelepelő Bábcsoport:
Mazsola és Tádé
17.00 Gyertyagyújtás: Ünnepi szónok
Mező István református
főlelkész
18.00 Ünnepi pódium: A Déryné
Vegyeskar és a Jászárokszállási
Óvónő Kamarakórus 2019es Karácsonyi hangversenye
felvételről.

Van, ami nem marad el

tózkodtak, sem enniük, sem inniuk „Sajnálattal közöljük a kedves érdeklődőkkel, de a vírusra való tekintetnem volt szabad, mert ahhoz nem fért
tel nem tudjuk megrendezni a Black
kétség, hogy a betegség csakis szájon
át terjed, s minden ennivalót és inni- Friday után megmaradt áruk jótékonysági szétosztását. Jövőre talán
valót megfertőzött az álmatlanság. Ily
lesz lehetőségünk bepótolni. Üdvözmódon sikerült elérni, hogy a kórság
ne jusson túl a falu határán. A veszteg- lettel: Menny a pokolba és társa Kft.”
zár igen eredményesnek bizonyult, s a
Kedves Olvasó! Fiktív bevezetőm több
rendkívüli állapotot végül már egészen
oldalról is görbe tükröt tart a világ felé.
természetesnek tartották.
Ezek a sorok mintha utalnának Míg társadalmunk süllyed a jómód
arra, ami manapság történik, de ne- útvesztőiben, s hagyjuk magunkat becsapni újra és újra a birtoklás vágyával,
kem inkább az utolsó mondat tűnik
fontosnak az idézetből: a végül meg- addig a következő kelepce is készen vár.
szokták a megszokhatatlant. Az embe- Csöbörből vödörbe. Ilyen az ember.
rek, ha sokáig Isten nélkül élnek, hoz- Mert ugye azt is elhisszük sokszor, hogy
zászoknak; bár érzik, hogy ez mégsem ”majd jövőre…”. De mi van akkor, ha
teljes élet. Ez az advent egy új lehető- a következő évben, minden jószándéka
ellenére a korlátlan fukarság teljesséség, hogy leszokjunk az Isten nélküli
gében folyik a jámbor nevű társaság
életről és újra vagy életünkben először
vegyük Őt észre. Megboldogult Dr. termelése? Bizony, sosem lesz menny
a pokolban, csak magunk jutunk oda,
Seregély István érsek úr mondta: „ez
ha hiszünk neki. Ha el is húzza a méa világ elmúlik akkor is ha csinálunk
zesmadzagot, hiába ígérget a világ. Mi
benne valamit, akkor is ha nem, akkor
meg inkább csináljunk benne sok jót.” azért csak hű társakként, fogyasztóként
Ehhez csatlakozva higgyük el, ez a vi- ott állunk, bólogatunk, pislogunk szájtátva. Mindegy mi van, csak a legújabb
lág elmúlik, ha hiszünk Istenben, ha
legyen, jobb, mint a szomszédé. Aztán
nem. De hogy addig és azután mi lesz
lelkünkkel, mi lesz földi életünkkel, megszerezzük, a miénk, örülünk neki
egyáltalán nem mindegy. Kívánom, két napig, aztán „a szeretet lángja haljöjjön el a hit mindannyiunk szívé- ványabban ég…”, s így egy idő után a
polcra tesszük, elszürkül a többi kacat
be advent idején, és karácsonykor ne
között, amik már évek óta csak gyűlnek.
drága ajándékokban, hanem inkább a
Azért nincs teljesen elveszve a világ.
másik emberben fedezzük fel azt, hogy
Van még remény. Van, ami nem marad el.
jó itt lenni és Istenben bízni.
Áldott adventet és szeretetteljes ka- A Király jön már. Rendet tesz az emberek
polcain, (már aki engedi). Erről szól az
rácsonyt kívánok!
advent. Várakozunk az ünnepre. De mi
az ünnep? A vasárnap? Netán húslevesDr. Novák István
hez és töltött káposztához kötjük? Nyufőigazgató, plébános

godtan. Az ünnepeltet nem teszi kisebbé
a születésnapjára készített étel. Sőt! Emeli
az ünnep fényét. Na de az, hogy milyen
szívvel készülünk az ünnepelt érkezésére,
az annál inkább fontos. Be lehet esni az
iskolába, munkába, az élet taposómalmainak egyikébe, de az ünnepbe nem érdemes. Az ünnepre készülni kell.
Kedves Olvasó! Igazi ünnepből
olyan kevés van… Rendben, a világ minden napot ünnepnek öltöztet
mondvacsinált indokokkal, novemberi
karácsonyfákkal, ám ez csalóka. Ugye
milyen sokat csalódott már benne?
A következő három hét nem dísznek van. Azzal a gyermeki őszinteséggel
kell nekünk is készülni, várni a karácsonyt, amely valamennyiünket jellemzett alsós nebulóként.
Egy gyermek volt, ki felforgatta a
világ szeretetlenségét, képmutató gőgjét. Mennyet hozott a földi pokolba,
üdvösséget szerzett számunkra. E gyermek kimentett az értéktelen kacatok világából, s a legnagyobb ajándékot adta
oda: az életét érettünk, szeretetből.
Harmadjára is megszólítom, Kedves Olvasó! Számtalan adventi praktika
helyett, - amiket már sokan, sokféleképpen leírtak -, azt az egyet ajánlom
szívből, ami az ön életébe új életet
hoz. A karácsonyt csak úgy élhetjük
és érthetjük meg igazán, ha ebben az
időszakban tudatosan döntünk az ünnep igazi és elsődleges értelme mellett.
Nem zárhatjuk be evilági elképzeléseink börtönébe. Szabad szeretettel utat
tör magának, s tükröt tartva felénk egy
istállóban születik meg.
Muhari Máté
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Tisztelt Olvasóink!
A Jászkürt Újság következő lapszáma

december 17-én
jelenik meg.
Friss híreinket, cikkeinket a jku.
hu weboldalon és a Berénycafé
Facebook oldalunkon továbbra is
megtalálják!

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
December 3. csütörtök
Kossuth Gyógyszertár
Jb. Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

Orvosi ügyelet

December 10. csütörtök
Szentháromság Patika
Jb. Lehel Vezér tér14.
Tel.: 502-635

December 6. vasárnap
Kossuth Gyógyszerár
Jb. Kossuth út 92.
Tel: 411-368

Tisztelt Betegek! Légúti panaszokkal rendelkező/lázas betegek a személyes megjelenés helyett hívják a 06-70/370-3104es telefonszámot! Az ügyelet
December 11. péntek
épületének ajtaja zárva van, kérjük,
Kossuth Gyógyszertár
csengessenek! A szakszemélyzet a
Jb. Kossuth út 92.
kikérdezést követően, ha nem észlel
Tel: 411-368
COVID gyanús tüneteket, beenDecember 12. szombat gedi önöket a váróhelyiségbe, ahol
Thököly Gyógyszertár
szíveskedjenek az 1m távolságot
Jb. Thököly út 14.
megtartani. A szájmaszk használata
Tel.: 405-667
kötelező. Érkezéskor és távozáskor
December 13. vasárnap kérjük, használják a várókban kihelyezett kézfertőtlenítő szert.
Thököly Gyógyszertár
Jb. Thököly út 14.
Tel.: 405-667

December 7. hétfő
PatikaPlus (Tesco)
Jb. Tesco
Tel.: 506-930

December 14. hétfő
Mérleg Gyógyszertár
Jb. Bercsényi út. 10.
Tel:410-834

December 8. kedd
Thököly Gyógyszertár
Jb. Thököly út 14.
Tel.: 405-667

December 15. kedd
PatikaPlus (Tesco)
Jb. Tesco
Tel.: 506-930

December 9. szerda
Thököly Gyógyszertár
Jb. Thököly út 14.
Tel.: 405-667

December 16. szerda
Thököly Gyógyszertár
Jb. Thököly út 14.
Tel.: 405-667

December 4. péntek
Mérleg Gyógyszertár
Jb. Bercsényi út. 10.
Tel:410-834
December 5. szombat
Szentháromság Patika
Jb. Lehel Vezér tér14.
Tel.: 502-635

Fogorvosi ügyelet
9:00-12:00, 14:00-17:00
december 14.
Dr. Balogh Marianna,
Jb. Jákóhalmi u. 11.
december 15.
Dr. Martonos Éva
Jb. Zirzen Janka u. 6.
december 16.
Dr. Bérczes Anna
Jb. Bárány u. 23.

Háziorvosok
I.számú felnőtt háziorvosi körzet
Dr. Horváth László – háziorvos
Telefon: 57/ 406 – 216
Rendelési idő: Hétfő: 13.00 – 17.00,
Kedd: 08.00 – 12.00, Szerda: 13.00 –
17.00, csütörtök: 08.00 – 12.00, Péntek:
13.00 – 17.00
II. számú felnőtt háziorvosi körzet
Dr. Bakó Ibolya – háziorvos,
pszichoterapeuta
Telefon: 57/401 – 381, 30/ 928-8702
e-mail: drbakoibolya@invitel.hu
Rendelési idő: Hétfő: 12.00 – 16.00,
Kedd: 09.00 – 13.00, Szerda: 12.00 –
16.00, Csütörtök: 09.00 – 13.00, Péntek:
12.00 – 16.00
III. számú felnőtt háziorvosi körzet
Dr. Oldal Edit – háziorvos
Telefon: 57/405 – 216
Rendelési idő: Hétfő: 08.00 – 12.00,
Kedd: 13.00 – 17.00, Szerda: 08.00 –
12.00, Csütörtök: 13.00 – 17.00, Péntek:
08.00 – 12.00
V. számú felnőtt háziorvosi körzet
Betöltetlen, helyettesítő:
Dr. Takács Tamás – háziorvos
Telefon: 57/887 – 732, 30/ 262 – 3616
e-mail: drtakacs@invitel.hu
Rendelési idő: Hétfő: 09.00 – 13.00,
Kedd: 14.00 – 18.00, Szerda: 09.00 –
13.00, Csütörtök: 1.00 – 18.00, Péntek:
09.00 – 13.00
VII. számú felnőtt háziorvosi körzet
Dr. Lakatos Elvira – háziorvos
Telefon: 57/500 – 495 (rendelési idő
alatt)
30/495 – 8208 (rendelkezésre állási idő
alatt)

2020. december 3.

e-mail: lakatos.elvira25@gmail.com
Rendelési idő: Hétfő: 13.00 – 17.00,
Kedd: 08.00 – 12.00, Szerda: 13.00 –
17.00, Csütörtök: 08.00 – 12.00, Péntek:
13.00 – 17.00

I. számú gyermekkörzet
Helyettesíti: Dr. Szőnyi József – megyei
szakmai vezető házi gyermekorvos
Telefon: (rendelési időben) 57/ 405 –
997, 70/ 208 – 0799
IX. számú felnőtt háziorvosi körzet
e-mail: 1.gyermekkorzet@invitel.hu
Dr. Zsólyomi Katalin – háziorvos
Rendelési idő: Hétfő: 10.30 – 13.00,
Telefon: 30/7545039
e-mail: dr.zsolyomi.katalin1@gmail.com Kedd: 11.00 – 13.00, 15.00 – 16.00,
Szerda: 10.30 – 13.00, Csütörtök: 10.30
Rendelési idő: Hétfő: 08.00 – 12.00,
– 13.00, Péntek: 10.30 – 13.00
Kedd: 13.00 – 17.00, Szerda: 08.00 –
17.00, Csütörtök: 13.00 – 17.00, Péntek: Tanácsadás: Kedd: 13.00 – 15.00
08.00 – 12.00
II. számú gyermekkörzet
Dr. Baranyi Zsuzsanna házi gyermekX. számú felnőtt háziorvosi körzet
orvos
Dr. Ágyi Éva – háziorvos
Telefon: 70/394 - 3491
Telefon: 1. rendelő (Jászberény, Thököly
Rendelési idő Hétfő: 10.00 – 13.00,
út 13) 57/ 400 – 720, 20/ 469 – 5326
Kedd: 10.00 – 13.00, Szerda: 10.00 –
2. rendelő (Portelek, Fő út 22.)
13.00, Csütörtök: 15.00 – 16.00, Péntek:
57/658 – 280 20/ 469 – 5326
10.00 – 13.00
e-mail: dragyizoltan@gmail.com
Tanácsadás: Csütörtök: 13.00 – 15.00
Rendelési idő: Hétfő: 16.30 – 18.00,
Kedd: 08.00 – 09.30, Szerda: 16.30 –
III. számú gyermekkörzet
18.00, Csütörtök: 08.00 – 09.30, Péntek:
Dr. Ragó Edit – gyermekorvos,
16.30 – 18.00
homeopthiás terapeuta
Telefon:57/400 - 072
XII. számú felnőtt háziorvosi körzet
Rendelési idő: Hétfő: 08.00 – 10.30,
Dr. Takács Tamás – háziorvos
Telefon: 57/ 401 – 389, 30/262 – 3616 15.00 – 16.00, Kedd: 08.00 – 10.30,
Szerda: 08.00 – 10.30, Csütörtök: 08.00
e-mail: drtakacs@invitel.hu
– 10.30, Péntek: 08.00 – 10.30
Rendelési idő: Hétfő: 09.00 – 13.00,
Tanácsadás: Hétfő: 13.00 – 15.00
Kedd: 14.00 – 18.00, Szerda: 09.00 –
13.00, Csütörtök: 14.00 – 18.00, Péntek:
IV. számú gyermekorvosi körzet
09.00 – 13.00
Dr. Szőnyi József – megyei szakmai
vezető házi gyermekorvos
XIII. számú felnőtt háziorvosi körzet
Telefon (rendelési időben) 57/ 405 – 914,
Dr. Básti Mária háziorvos
70/208 – 0799
Telefon: 30/891 – 1416
e- mail: drszonyi@invitel.hu
e-mail: bastimed61@t-email.hu
Rendelési idő: Hétfő: 07.30 – 10.30,
Rendelési idő: Hétfő: 13.00 – 17.00,
Kedd: 07.30 – 10.30, Szerda: 15.00 –
Kedd: 08.00 – 12.00, Szerda: 13.00 –
17.00, Csütörtök: 08.00 – 02.00, Péntek: 16.00, Csütörtök: 07.30 – 10.30, Péntek:
07.30 – 10.30
13.00 – 17.00
Tanácsadás: szerda: 13.00 – 15.00

Itthon veretlen a JFC

V. számú gyermekorvosi körzet
Házi gyermekorvos:
Dr. Andics Boglárka
Telefon: 20/ 505 - 8280
Rendelési idő: Hétfő: 10.00 – 12.30,
Kedd: 10.00 – 12.30, Szerda: 10.00 –
12.30, Csütörtök: 15.00 – 18.00, Péntek:
10.00 – 12.30
Tanácsadás: szerda: 12.30 – 14.30

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. Tördelés: boommédia Kft.
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

Márkakereskedés

Jász-Autóház Kft.
Nyitva tartás: H-P: 8 - 17 óráig
Jászberény, Jásztelki út 73.

Tel.: 57/504-010

Škoda, Volkswagen, Seat, és
Volkswagen
tehergépkocsi
hivatalos
márkaszerviz.

Gyermekorvosok

Fogorvosok
A fogorvosi ellátás a következő képen alakul a fertőtlenítési és védekezési szabályok betartása miatt:

A győzelem végül nem jött össze, azonban a talpra állás mínusz kettőről mindenképpen dicséretes volt.
Egy héttel később a Tiszaújváros
érkezett látogatóba. Az első játékrész
kiegyenlített küzdelmében nem rezdültek meg a hálók. A második félidő elején viszont Szemere egy szöglet után a
borsodiak kapujába lőtt, bő tíz perccel
később pedig Fekete Márk látványos
Szőrös Zoltán
mozdulattal továbbította a labdát a jobb
Zárt kapuk mellett fogadta a fiatal deb- felső sarokba. Süttőék ezt követően már
recenieket a JFC, de a kezdéssel így sem nemigen adtak esélyt a vendégeknek, és
volt gond, Pálinkás révén gyorsan meg- megérdemelten nyertek (2-0). A listavolt a vezetés. Két gyors ellentámadásból vezető Tiszakécske mindkét fordulóban
viszont fordított a kis Loki, szünet után győzött, így négy pontra növelte előnyét.
pedig a duplázó Sármány harmadszor is A téli pihenő előtt, december 6-án a bizbetalált. Fekete Márk szépítése után az tos második JFC még Sajóbábonyban
egyenlítésért rohamoztak a mieink, amit lép pályára, s újabb sikerrel továbbra is
Torkos fejes góljával sikerült elérni (3-3). tapadhatna riválisára.
Az őszi utolsó és az előrehozott tavaszi
első meccsét is hazai pályán játszotta
a Jászberényi FC a labdarúgó NB III
Keleti csoportjában. Bár a Debreceni
VSC második csapata ellen két pontot veszített Német Gyula gárdája, a
Tiszaújvárossal szemben a kilencedik
itthoni győzelmüket szerezték meg.

Minden
márka
karosszéria
javítását és
fényezését is
vállaljuk.

• A rendelés első órájában kizárólag
sürgősségi ellátás történik (fáj, duzzad, lüktet, vérzik, stb.)
• A NEM sürgősségi beavatkozások
ellátását csak előzetes telefonos bejelentkezés alapján tudjuk vállalni korlátozott számban. Időpont egyeztetés
kizárólag rendelési időben!
• Kérjük, érkezéskor és távozáskor
használják a betegvárókban kihelyezett kézfertőtlenítő szert.
• A váróhelyiségben a szájmaszk használata továbbra is kötelező!
Értesítjük Jászberény város lakosságát, hogy 2020. június 1-től a szombati 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

Az Allianz
Hungária
és Generali
Biztosítók
szerződött
partnere.

Teljeskörű biztosítási
ügyintézés,
karambolos javítások
kárrendezése bármely
márkára, valamennyi
biztosító társaságnál.

