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Advent 
Jászberényben

Advent I. - november 28.
17.00 óra: Gyertyagyújtás (Szenthá-
romság tér)
Ünnepi köszöntő: Budai Lóránt pol-
gármester
Műsor: Cantate Nobis Énekegyüttes
A gyertyagyújtásban közreműködik: 
298-as számú Lehel Vezér Cserkészcsapat

Advent II. – december 5.
17.00 óra: Gyertyagyújtás (Szenthá-
romság tér)
Ünnepi köszöntő: Mező István refor-
mátus főlelkész
Műsor: Kossuth Népdalkör
A gyertyagyújtásban közreműködik: 
298-as számú Lehel Vezér Cserkészcsapat

Advent III. – december 12.
17.00 óra: Gyertyagyújtás (Szenthá-
romság tér)
Ünnepi köszöntő: Dr. Dobos László, a 
Jászok Egyesülete elnöke
Műsor: Kovácsné Lajos Krisztina nép-
dalénekes és Molnár László tárogató-
művész
A gyertyagyújtásban közreműködik: 
298-as számú Lehel Vezér Cserkészcsapat

Advent IV. – december 19.
17.00 óra: Gyertyagyújtás (Szenthá-
romság tér)
Ünnepi köszöntő: Szántó József apát úr
Műsor: Jászsági Hagyományőrző Egylet
A gyertyagyújtásban közreműködik: 
298-as számú Lehel Vezér Cserkészcsapat

Több mint félmilliárd forint sorsáról döntöttek
Betegségek miatt az előzetesen terve-
zettnél hat nappal később, november 
23-án, kedden délután tartotta soros 
novemberi ülését a Jászberény Váro-
si Önkormányzat. A testület teljes 
létszámban ülésezett, s a tervezett 
napirend egyhangú elfogadása után 
kezdte meg munkáját.

Egy sürgősségi indítvány egyhangú 
elfogadásával kezdődött a képvise-
lő-testület novemberi soros ülése, 
majd a testület 2021. évi munka-
rendjének módosításáról szóló hatá-
rozati javaslatot is ellenszavazat nél-
kül fogadta el.

Nem volt kérdés és véleményt sem 
nyilvánított senki a két ülés közötti 
történésekről szóló polgármesteri, al-
polgármesteri tájékoztatók  elfogadá-
sakor, s hasonlóan ment az átruházott 
hatáskörben hozott döntésekről szóló 
előterjesztés elfogadása is. A 2021. évi 
költségvetési előirányzat III. negyed-
éves módosítását is egyhangúlag fogad-
ták el.  A város  2021. évi I-III. negyed-
évi gazdálkodásának helyzetéről szóló 
tájékoztatónak az elfogadását csak a 
városfejlesztési bizottság nem támogat-
ta ám azt így is 13 igennel fogadták el 2 
tartózkodás mellett.

Az első öt napirendi pont megtár-
gyalása gyorsan haladt, s amint az vár-
ható volt a hatodiknál, amely a költség-
vetés bevételi és kiadási előirányzatának 
módosításáról szólt, már jelentős vé-
leménykülönbségek voltak. Ezt előre 
jelezte, hogy az előterjesztéshez több 
módosító indítvány is érkezett. Hár-

mat Dobrán Gyula, egyet a pénzügyi, 
gazdasági és tulajdonosi bizottság nyúj-
tott be. A vita kezdetén a polgármester 
jelezte, hogy nem fogadja be a módosí-
tásokat. Az előterjesztés több mint 500 
millió forint elosztásáról szólt, amely 
nagy része beruházások, fejlesztések 
megvalósulását, a városüzemeltetését 
szolgáló eszközök beszerzését célozta 
meg, de sportszervezetek támogatását 
és egyszeri illetménykiegészítést is tar-
talmazott.

- Az előző testületi ülésen hasonló 
előterjesztést már tárgyaltunk volna, 
ha a többség nem veszi azt le a napi-
rendről. Egy hónapja húzódnak így 
beruházások fejlesztések, amelyek nem 
haladnak, vagy nem kezdődtek el. Az 
elmúlt időszakban sokszor hallottuk, 
hogy a város vezetése bojkottálja az 
együttműködést. A tények azonban 

tények maradnak, még, ha sokaknak 
nem is tetszik. Mi szerettük volna, ha a 
mai ülésre egy olyan anyag kerül, ame-
lyet mindenki meg tud szavazni. Az 
egyeztetés sem a Fidesz Frakcióval, sem 
Dobrán Gyulával nem valósult meg. 
Dobrán Gyula akkor egyeztetett volna, 
ha azon Tamás Zoltán is ott van. Ezzel 
együtt is sok javaslatukat beépítettünk 
az előterjesztésbe. Ennek ellenére a bi-
zottsági ülésre behívták a sportegyesü-
letek képviselőit, hogy a gonosz város-
vezetés nem támogatja őket – mondta 
Budai Lóránt.

- Részben fogadták be javaslata-
inkat. Miért kell a sportszervezete-
ket büntetni, amiért Tamás Zoltán és 
Dobrán Gyula nem egyeztetett. Több 
mint ezer fiatalt érint a sportszerveze-
tek általunk javasolt támogatása. Ok-
tóberben is elmondtuk, hogy egyet-

értünk sok mindennel, de önök nem 
fogadták el a módosítóinkat – mondta 
Szatmári Anikó, a pénzügyi, gazdasági 
és  költségvetési bizottság elnöke, aki 
a későbbiekben megjegyezte, hogy a 
többlet elosztásánál mindösszesen kb. 
50 millió forint üsszegben tettek csak 
módosító javaslatot. 

- A pénzügyi bizottság módosítá-
sának befogadásával együtt támogat-
juk az előterjesztést. Mi megígértük 
az egyesületeknek a segítségünket és 
szeretnénk ezt érvényesíteni. –mondta 
a Fidesz Frakció vezetője, a városfejlesz-
tési bizottság elnöke, Tamás Zoltán.

Dobrán Gyula afelől érdeklődött, 
hogy lehet-e olcsóbban megvalósítani a 
tervezett állagmegóvást a Malom-pro-
jekt esetben, illetve ez nem számít-e az 
építkezés folytatásának, amit szerinte 
a közbeszerzési törvény a jelen hely-
zetben nem enged meg. Jelezte, nem 
szeretné, ha ezért is megbüntetnék  a 
várost. Ki vállalja ezt fel a városve-
zetők közül? – kérdezte a képviselő. 
Egyébként pedig névszerinti szavazást 
javasolt a módosító indítványok elfo-
gadásáról. Ezt többen támogatták, s a 
testület el is fogadta. 

A Malom állagmegóvása kapcsán 
a vitában felmerült, hogy egyrészt az 
állagmegóvás, másrészt az utcai for-
galmat érintő esetleges balesetveszély 
miatt is lépni kell. A beruházás építési 
naplója nincs lezárva, tehát lehet ott 
munkát végezni, de a helyzetet bonyo-
lítja, hogy a területet még hivatalosan 
nem tudta visszavenni a város. 

Malom-projekt: feljelentést 
tett a Fidesz frakció

Sajtótájékoztatót tartott, november 
22-én hétfőn, a Fidesz frakció négy 
tagja. Bejelentették, hogy ismeret-
len tettes ellen, hűtlen kezelés miatt 
tettek feljelentést a Malom-projekt 
ügyében, melyet a Legfőbb Ügyész-
ségnek küldtek el. 

– A Fidesz frakció mind a hét képvi-
selő tagja aláírta a feljelentést. Azért 
történt ez, mert a 800 millió forint 
pályázati pénzt és kamatait vissza kell 
fizetni, s egyéb károkozás is történik, 
hiszen folyamatosan romlik az épület 
állaga, és nincs folytatása a beruhá-
zásnak. A feljelentésben leírtuk, hogy 
mit tudunk a Malom-projektről. Ter-
mészetesen nem mindent, hiszen nem 
minden anyagot kaptunk meg ezzel 
kapcsolatban. Kérjük, hogy igazság-
ügyi szakértőt is rendeljenek ki, aki 

felülvizsgálja a város által készített 
anyagokat, melyeket a peres eljárásban 
használnak – kezdte a sajtótájékozta-
tót Tamás Zoltán frakcióvezető, aki 
azt is elmondta, hogy kérik az ügyész-
séget, hogy tekintsen el a megyei fő-
ügyészség és rendőrség kijelölésétől az 
ügyben, személyi összeférhetetlenség, 
rokoni kapcsolat miatt.

– Mi úgy gondoljuk, hogy egyér-
telműen kár érte Jászberény városát. Ez 
a kár akkor vált számunkra teljes mér-
tékben igazolhatóvá, amikor megérke-
zett az irányító hatóság döntése a 800 
millió forintos uniós támogatás visz-
szavonásáról, visszafizetéséről. Ez olyan 
mértékű kár, amire az elmúlt 30 évben 
nem volt példa. Emellett elmenni nem 
lehet, itt a felelőst, a felelősöket meg 
kell találni. 

Merítés a kécskei művésztelep 
alkotásaiból a Szikra Galériában
A Tiszakécskei Nemzetközi Művész-
telep anyagából válogatott időszaki 
kiállítást nyitottak meg a Szikra Ga-
léria emeleti rendezvénytermében, 
november 10-én, szerdán délután.

Régi barátság szálai fűzik össze Ti-
szakécskét és Jászberényt, az ott nya-
ranta működő művésztelep vezetőjét 
Gyalai Béla festőművészt és Szikra 
Istvánt, a Szikra Galériát és több jász-
sági alkotót. Az elmúlt évek során ki-
állításon mutatták be jászsági festők 
válogatott alkotásait a galéria gyűjte-
ményéből, továbbá B. Jánosi Gyöngyi 
festőművész is önálló kiállítással sze-
repelt Tiszakécskén. A Szikra Galériá-
ban Gyalai Béla festőművész időszaki 
tárlatán láthatóak voltak, egyedi vegyes 
technikával készült tájképei. Ez alka-
lommal, egy válogatott anyag érkezett 
26 alkotással, a több mint négy évtize-
de működő Tiszakécskei Nemzetközi 

Művésztelep keretében tevékenykedő 
művészek, az idők folyamán, össze-
gyűlt 800 munkájából.

A kiállításmegnyitón megjelente-
ket Szikra István köszöntötte, külön 
kiemelve a megtiszteltetést, hogy az 
eseményre elkísérte az alkotásokat Tóth 
János Tiszakécske polgármestere, s ott 
volt a résztvevők között városunk pol-
gármestere Budai Lóránt és dr. Gedei 
József alpolgármester is.

Tiszakécskei Nemzetközi Művészte-
lep vezetője, Gyalai Béla volt a leghitele-
sebb személy arra, hogy  a kiállítást meg-
nyissa, hiszen a kezdetektől résztvevője 
az ottani, családias légkörbe, rivalizálás 
nélküli alkotó munkának. Úgy véli, Ti-
szakécske változatos természeti értékei a 
Holt-Tisza, a nádasok, az ártéri erdő, az 
elhagyott tanyavilág kiváló inspiráció-
ként hatnak, és mind-mind megihletik 
a meghívott művészeket. 
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Ünnepi útlezárások
A Jászkerület Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. novem-
ber 28 – december 22-ig rendezi meg az Advent Jászberényben című rendez-
vényét Jászberényben. Tisztelettel tájékoztatjuk Önöket az emiatt szükséges 
útlezárásokról. 

•	 2021. november 25. 06.00 óra – 13.00 óra: Szentháromság tér 
•	 2021. november 25. 06.00 óra - december 13. 06.00 óra: Szenthárom-

ság téren a park oldalában lévő parkolók 
•	 2021. november 28. 15.00 – 20.00 óra, 2021. december 5. 15.00 - 

20.00 óra és 2021. december 12. 15.00 - 20.00 óra: Szentháromság tér 
•	 2021. november 25. - december 23. 16.00 óra: Déryné Rendezvényház 

előtti parkolók közül az épület bejárata előtti sárga térkőtől + 4 db parkoló 
a Holló A. utca felé 

•	 2021. november 30. - december 23. 16.00 óra: Déryné Rendezvényház 
előtti parkolók közül a Szentháromság tér felőli szélétől (Budapest Bank 
előtt) a már lezárt részig tartó parkolók 

•	 2021. december 13. - december 23. 16.00 óra: Déryné Rendezvényház 
előtti összes parkoló 

•	 2021. december 13. 06.00 óra - 13.00 óra: Szentháromság tér 
•	 2021. december 13.06.00 óra - december 23. 16.00 óra: Szenthárom-

ság téren a Lehel vezér térről a Kőhíd felé haladó sáv

Egyéni gazdaságok decemberi összeírása 2021

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a Statek Kft. közreműködésével az 
Önök településén rendszeres mezőgazdasági összeírást hajt végre „Egyéni gaz-
daságok decemberi összeírása, 2021” elnevezéssel. Az adatfelvétel Országos 
Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) szerinti nyilvántartási száma 2219. 

Az adatfelvétel célja, hogy nyomon kövesse a mezőgazdaság szerkezetében be-
következett változásokat, illetve pontos és hiteles adatokkal szolgáljon a hazai 
gazdaságirányítás, az EU, továbbá a gazdálkodók számára, amihez az adatszol-
gáltatók részvételükkel és a pontos adatszolgáltatással nagyban hozzájárulnak.  
A felvétel nem teljes körű, a minta kiválasztása matematikai-statisztikai mód-
szerrel történt, a válaszadás azonban az adatfelvételre kijelöltek számára köte-
lező. Az adatszolgáltatói terhek mérséklése céljából a 2020. évi Agrárcenzust 
követően a hivatal nagymértékben csökkentette az adatszolgáltatók számát, 
amit az adminisztratív adatforrások (pl. Magyar Államkincstár, Nemzeti Agrá-
rgazdasági Kamara ) információinak átvétele, illetve a kérdőíven előnyomtatva 
szereplő adminisztratív azonosítók ellenőrzése tesz lehetővé.

Az önkitöltéssel nem élőket összeírók keresik fel személyesen 2021. novem-
ber 26. és december 15. között.

Az összeírási munkát a KSH megbízásából a Statek Statisztikai Elemző Köz-
pont Kft. (Statek Kft.) alkalmazásában álló, fényképes igazolvánnyal ellátott 
összeírók végzik, amit az adatfelvétel megkezdése előtt az összeíró köteles fel-
mutatni. Az állami tulajdonú  Statek Kft. felett a tulajdonosi jogokat a KSH 
elnöke gyakorolja.

 A felvétel elektronikusan, a KSH által biztosított tableten történik. Az ösz-
szeírók kizárólag konkrét, címlista szerinti címeket keresnek fel.

A felvétel során nyert információkat kizárólag statisztikai célra használjuk 
fel, azokat más szervek, személyek részére nem adjuk ki, az eredményeket ösz-
szesítve közöljük a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvénynek, 
valamint az Európai Unió 2016/679. sz. Általános adatvédelmi rendeletének 
(GDPR) megfelelően.

A felvétel részleteiről a www.ksh.hu/mezogazdasagi_osszeirasok oldal nyújt 
további tájékoztatást.

A felvétellel kapcsolatos kérdés esetén kérem, hívja ingyenes hívható 
80/200–766 számunkat, amelyen (a 2-es gomb, majd a 2219-s OSAP-szám 
megadását követően) készséggel adunk további tájékoztatást.

Bejárás és fórum a 6. sz. körzetben
Hosszú időszak után újra körzet be-
járást és lakossági fórumot szerve-
zett meg az önkormányzat képviselő 
testületének egyik tagja. Bódis Béla, 
a 6. számú körzet képviselője, no-
vember 16-án, kedden délután, első 
alkalommal tartott választókörzeté-
nek több pontján nyilvános közös 
bejárást, majd azt követően lakossági 
fórumot.

Bódis Béla, a Fidesz frakcióhoz tartozó 
önkormányzati képviselő, választó kör-
zetében, a 6 számúban találkozott az ott 
lakókkal és meghallgatta problémáikat, 
felvetéseiket és megpróbálta kérdése-
iket megválaszolni. Ebben segítségére 
volt a városvezetés, többen a képviselő 
testület tagjai közül, valamint a hivatal 
és a városüzemeltető cég szakemberei, 
akik csatlakoztak a delegációhoz.

Már kora délután kezdődött a be-
járás a körzet legtávolabbi pontján, a 
város közigazgatási határának pere-
mén, a Móczár Miklós utcában. Az 
itt lakók több éve szinte ugyanazo-
kat, a még mindig nem változó kö-
rülményeket kifogásolják és kéréseik 
is azonosak. A közterületi járda érjen 
el végre az utcáig, történjen meg az út 
megújítása, megépítése, mely mellett 
szükséges csapadékvíz elvezető árok 
létesítése is. A megfelelő közvilágitás 
kiépítését ismét szorgalmazták, to-
vábbá a Hatvani út város határán túl 
húzódó részén sebességkorlátozó táb-
lák elhelyezését indítványozták, az ott 
kerékpárral közlekedők biztonsága ér-
dekében is.

A Móczár Miklós utca megköze-
lítésére már történt némi előrelépés, a 
Városfejlesztési Bizottság döntése sze-
rint ugyanis, ideiglenes járda és köz-
világítás kiegészítés is készülhet, ha a 
testület elfogadja az év végi költségve-
tés módosítást. Annak ellenére, hogy 
ebben az évben három egyeztetés is volt 
az ügyekben, amit ugyan előremutató-
nak tartanak, de a lakók nem bíznak a 
változásban.

A Vasas tó melletti horgászház volt 
a következő helyszíne a bejárásnak, 
ahol a tavat használó horgászok mellett, 
a közelben lévő üdülő övezet lakosai is 

az érdeklődők között voltak. Nemrégi-
ben lakossági jelzést és kérést jutattak 
el a városvezetésnek, a testületnek és a 
körzeti képviselőnek, közel száz aláírás-
sal megerősítve, melyben a horgásztó 
és azon túl, a számos állandó lakossal 
rendelkező terület megközelelítésének 
jobbá tételét szorgalmazták. Egy asz-
faltozott út létesítését szeretnék elérni, 
az eddigi toldozás-foldozás és időleges 
megoldások helyett. A tavak környéke 
közkedvelt zöldterület, a városlakók 
közül sokan járnak erre szabadidejük-
ben, de turisztikai szerepe is van, az ide 
érkező horgászok szempontjából, ezért 
szükséges egy megfelelően tartós minő-
ségű bekötő út kialakítása.  

A városvezetés következő évekre 
számítja az út kivitelezését, a felvetett 
lakossági hulladékszállítás lehetőségét 
az üdülő övezetből, megvizsgálják.

A belváros forgalmas Nádor utcá-
ján, az ott végig húzódó társasházak 
lakóinak visszatérő problémáival szem-
besültek a bejárás résztvevői. Közterü-
letek karbantartásának szükségességé-
ről, ideiglenesen odahelyezett szelektív 
hulladékgyűjtő áthelyezéséről, parkolá-
si gondokról, szennyvízszivárgásról és 
egyebek mellett a fák gallyazásáról, a 
zöldhulladék szállításról esett szó.

A szennyvíz okozta problémát jelzi 
a város az illetékes TRV Zrt. felé, s a 
kifogásolt dolgokra megoldást ígértek a 
városüzemeltetést végző önkormányza-
ti cég közreműködésével.

A lakossági fórum helyszíne felé 
tartva a Ferencesek terén, a „barát pást” 
folyamatban lévő megújításának részle-
teiről kaptat információt a jelenlévők. 
A Ferences templom renoválásán dol-
goznak, és a jövőre az 550 éves fenn-
állását ünneplő istenháza mellett egy 
rendezett park létesül.

A bejárást követő lakossági fó-
rumot, a fogyatékkal élők nappali 
otthonának ebédlőjében tartották, a 
Toborzó utcában, ahol több, a körzet-
ben élő lakos monda el észrevételeit, 
osztotta meg kifogásait és kérdéseit. A 
körzet közútjainak forgalmi gondjai-
ról, hibáiról, kátyúzásról, csapadékvíz 
elvezetésről, háztartásokban keletkező 
használt sütőolaj leadásáról is szóltak 
a megjelentek. Kisebb vita bontako-
zott ki a város forgalmas közterületi 
járdáinak, kerékpárútjainak rendben 
tartásáról, a lehullott falevél eltávolí-
tásáról. Ennek mikéntjét kifogásolta 
egy felszólaló, amit a városvezetés visz-
szautasított.

Bódis Béla, a fórum záró részében 
fejlesztési terveit, elképzeléseit ismer-
tette a körzetre vonatkozóan. Ehhez, 
egy utcákra, területekre lebontott cse-
lekvési tervvel is rendelkezik, össze-
gyűjtve az infrastrukturális igényeket, 
valamint összeállítva a közlekedési utak 
karbantartási listáját. Mindezekhez 
már csak a leglényegesebb, az anyagi 
források hiányoznak, egyelőre. 

Demeter Gábor

A Jászberényi  
V.V. Nonprofit Zrt.  
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Csomor Családi Méhészet
Jászberény, Sólyom u. 13.

 A hét minden napján lakásunkon
 is várjuk vásárlóinkat!

3 kg felett Ingyenes kIszállítás 
Jászberény területén!
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A házhoz menő szelektív hulladék gyűjtés menete

Célunk, hogy megoldást találjunk a lakosságnál keletkező csomagolási hulla-
dékok begyűjtésére, illetve, hogy megszűnjön az illegális hulladék-elhelyezés. 
Fontosnak tartjuk egy olyan fenntartható hulladékgazdálkodási rendszer kiala-
kítását, amely segíti a lakosság környezettudatos gondolkodását és erősíti annak 
szemléletét. Jelenleg a házhoz menő zsákos szelektív hulladékgyűjtés során az 
alábbi típusú hulladékok gyűjthetőek.

Kérjük, hogy EGY zsákban, kizárólag az alább felsorolt hulladékokat szí-
veskedjen gyűjteni:
•	 üdítős, ásványvizes PET palackok, kozmetikai és tisztítószeres flakonok
•	 tejes, illetve gyümölcsleves dobozok (többrétegű csomagolószerek)
•	 fóliák, bevásárló szatyrok, zacskók
•	 papír hulladék: újságpapír, prospektus, hullámpapír, élelmiszerek és kozmetikai 

szerek papírdobozai, irodai papírok, géppapír, füzetek, könyvek, italos karton
•	 fém italos (üdítős, sörös) ill. konzerves dobozok.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a műanyag palackokat, flakonokat, (ku-
pakkal visszatekerve), többrétegű csomagolószereket, fém italos dobozokat, „la-
posra taposva”, rakják a gyűjtőzsákba, így kevesebb helyet igényel!

Papírhulladék gyűjtése (kötegelve): Kérjük, hogy a nagyobb kartondo-
bozokat a zsák mellé, kizárólag összehajtva és kötegelve helyezzék ki, lehetőleg 
olyan módon, hogy az a forgalmat ne zavarja!

Az elkülönítetten gyűjtött (szelektív) csomagolási hulladék nem lehet ola-
jos, zsíros, vagy egyéb élelmiszerrel szennyezett!

Zsákok gyűjtésének módja: Kérjük Önöket, hogy az újrahasznosítható hul-
ladékokat a szállítási napon reggel 7 óráig az ingatlanuk elé helyezzék ki, mert a 
hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása után, kihelyezett zsákokat nem áll módunkban 
elszállítani!  Társaságunk cserezsákot biztosít. Amennyiben a zsákban háztartási ve-
gyes hulladék, lom, üveg, zöldhulladék, vagy nem megfelelő típusú, illetve szeny-
nyezett hulladék kerül, úgy Társaságunk jogosult megtagadni annak elszállítását.

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés menetével kapcsolatosan az 
alábbi elérhetőségeken érdeklődhet: http://www.vvzrt.hu/szelektiv-hulladek/  
Telefon: 06-57-411-933

MI KErÜLHET A HáZHOZ MENő  
SZELEKTíV HuLLADéKGyűJTő ZSáKBA?

KérJÜK, HELyEZZE A ZSáKBA

KérJÜK, NE HELyEZZE A ZSáKBA
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Szóba került, hogyan lett 1,3 mil-
liárd többlet adóbevétele a városnak a 
tervezetthez képest. A hivatal szakem-
berei elmondták, hogy más városokat 
is vizsgáltak, s nem kirívó a jászberényi 
helyzet. Az akkori ismereteik birtoká-
ban nem lehettek merészebbek. Arra 
például senki nem számított, hogy az 
Electrolux az elmúlt évben a cég által 
előre jelzettnél sokkal több adót fize-
tett, s a legnagyobb befizetők is hason-
lóan jobb évet zártak a tervezettnél.

- Az I-III. negyedévről szóló költség-
vetési beszámolót elfogadtuk, így azon a 
kérdést, hogy keletkezett ez az 1,3 mil-
liárdos „fiaskó”, már továbbléphetünk.. 
Foglalkozzunk azzal, ami ebből adódik. 
Tíz hónapja húzódik a városüzemelte-
tés, a sportegyesületek támogatásának 
ügye, amely normál évben a februári 
költségvetés elfogadásakor megtörténik 
– mondta dr. Szabó Tamás.

Balogh Donát arra tett javaslatot, 
hogy szívesen részt venne a testülettel 
egy Malom bejáráson. Akár szakértő 
segítségét is kérhetnénk ehhez – mond-
ta a képviselő, akinek javaslatát a pol-
gármester pozitívan fogadta.

Bobák Zsolt azt vetette fel, hogy a 
kórháznak nem csak szakdolgozói van-
nak, de a javaslat szerint csak ők kapná-
nak egyszeri illetmény kiegészítést. Dr. 
Szabó Tamás jogosnak érezte a felvetést 
és kezdeményezte, hogy ezt módosít-
sák, azaz, a kórház minden dolgozója 
részesüljön anyagi elismerésben, hiszen 
a covidos időszak megkezdése óta folya-
matosan erőn felül teljesítenek. A mó-
dosításra viszont az ülésen az SZMSZ 
szerint már nem volt lehetőség.

- Áttekinthetetlen ez a napirendi 
pont a külső szemlélők számára. Az 

egyik súlypont: a város üzemelteté-
sének a javítása. A gépek beszerzése a 
következő években is javítja a helyzetet, 
s természetesen fontos az intézmény-
hálózat és a hivatal, illetve a kórház 
dolgozóinsk  illetmény támogatása is. 
A különböző sportegyesületek kérel-
mével is foglalkozott az előterjesztés., 
de nekünk már a jövő évi költségve-
tés tervezésével is foglalkoznunk kell. 
A Fidesz Frakciót és Dobrán Gyulát 
nem érdekli, hogy jövőre milyen vál-
tozásokkal számolunk. A 2022-re át-
húzódó kötelezettségek 1,5 milliárdot 
jelentenek. Működési többletkiadás 
4-500 millió lesz. Az állami elvonás az 
idei 700 millióval szemben jövőre 900 
millió. Ezekkel a tényekkel szembe kell 
nézni. Nagy tétel a Malom-projekt be-
fejezése. Egy költségvetési évben biztos 
nem valósul meg. Három gazdasági év 
alatt finanszírozható. A legpesszimis-
tább forgatókönyv ez. Nem lehet azt ál-
lítani, hogy ki vannak éheztetve a civil- 
és sportszervezetek. A tahós sportágak 
az elmúlt három évben mennyi pénzt 
kaptak. Több százmilliót kaptak egyen-
ként. Bárkinek a rendelkezésre bocsá-
tom ezeket az adatokat. Tudják-e, hogy 
a Jászberényi FC körül milyen gazdasá-
gi társaságok vannak? Tudjátok-e kinek 

adjátok azt a támogatást? – mondta 
Balogh Béla, alpolgármester.

A név szerinti szavazás során Dob-
rán Gyula három módosító javasla-
tából egyet fogadtak el, amely az ön-
kormányzat mezei őrszolgálatának  
800 000 forintos személyi juttatás járu-
lékot biztosított, a közterület felügye-
letnek pedig 6 000 000 milliói forintot 
új autó vásárlására

Elfogadták a pénzügyi, gazdasági 
és tulajdonosi bizottság módosítóját is, 
amely a Trió Rádió és a sportegyesüle-
tek támogatásáról szólt.

A további öt napirendet is egyhan-
gúlag fogadták el, melyek között volt 
egy gyermekorvosi körzet helyettesí-
tésben való ellátásáról, alapítvány tá-
mogatásáról, az Ifjúsági Munkacsoport 
tagjainak módosításáról és a 2022. évi 
start munkaprogram indításához szük-
séges kérelem benyújtásáról és az önerő 
biztosításáról szóló előterjesztés is.

A napirendi pontok megtárgyalását 
követő félórás időkeretben – interpel-
lációk, felvilágosítás kérése, napirenden 
kívüli felszólalás – a közérdekű kérdé-
sek mellett személyeskedésre is sor ke-
rült, majd véget ért a testület novembe-
ri soros ülésének nyílt szakasza.

Szántai Tibor

  Folytatás az 1. oldalról  

Több mint félmilliárd sorsáról döntöttek

Egyszeri illetmény kiegészítés

Polgármesteri Hivatal 21 000 000 Ft
Óvoda 17 400 000 Ft
Bölcsőde 3 500 000 Ft
Szent Ferenc ESZI 11 000 000 Ft
Család segítő 2 900 000 Ft
Szent Erzsébet Kórház 20 000 000 Ft

(szakdolgozók részére)

Sportegyesületek támogatása

Jászberényi FC 6 000 000 Ft
Jászberényi KSE 17 500 000 Ft
Jászberényi RK 6 000 000 Ft
Tehetség SE 4 000 000 Ft
CSESE Jégkorong 6 000 000 Ft
CSESE Vízilabda 1 000 000 Ft
Yakuzák SE 2 000 000 Ft

Összetett és bonyolult a történet, 
s azt várjuk a vizsgálattól, hogy nevén 
nevezik majd a felelősöket – mondta 
Szabó Tamás. 

Bohárné Bathó Rozália arra hívta 
fel a figyelmet, hogy az önkormány-
zati törvény előírja, ha a képviselő tu-
domást szerez károkozásról, akkor azt 
mindenképpen jeleznie kell a megfele-
lő szakhatóság felé. Ebben az ügyben is 
a bíróság majd eldönti, hogy ki a felelős 
a károkozásért.

– Mi nem látunk tisztán a Ma-
lom-projekt ügyében. Nem kaptunk 
meg minden információt ezzel kap-
csoltba, s ezért  indítottuk el ezt a fo-
lyamatot. Kíváncsiak vagyunk arra is, 
hogy a szerződés felmondása előtt tör-
tént-e kockázatelemzés. Számoltak-e 
azzal, hogy a 800 milliós pályázati 
pénzt visszafizettetik a várossal. Készült 
egy szakértői vélemény, amit mi csak 
késve kaptunk meg, míg a PM határo-
zatát a 800 milliós visszafizetésről, nem 
is ismerjük. Azt mondta a polgármes-
ter, hogy ez titkosításra került, pedig 
ezekre az információkra szükségünk 
lenne, hogy pontosabb képet kapjunk 
az ügyről. – mondta többek között Bó-
dis Béla.

– Vannak, akik párhuzamot kí-
vánnak vonni a Dalkia-ügy és a Ma-
lom-projekt ügye között. Mi a különb-
ség ezek között? – tette fel a kérdést a 
JTTV tudósítója.

– Az elsődleges és legnagyobb kü-
lönbség, hogy a Dalkia esetében testü-
leti döntés született. Ott nem pályá-
zatról volt szó, hanem egy előnytelen 
szerződést szerettünk volna megszün-
tetni. Az önkormányzatnak évente 
többszáz milliót kellett kiegészítés-
ként kifizetnie a szolgáltatónak. Azaz 
ez pusztán egy rossz konstrukció meg-
szüntetésére irányult – mondta Tamás 
Zoltán.

– A Dalkia-ügy kapcsán nem sza-
bad elfelejteni, hogy az egészen az 
Ítélőtábláig elment. Másfelől pedig 
az egyeztetés minden elemét kihasz-
náltuk ahhoz, hogy megpróbáljuk 
azt a kérdést nem jogi úton kezelni. 
A Dalkiában viszont erre semmi haj-
landóság nem volt. A Malom-projekt 
ügyében pedig éppen ezt hiányoljuk. 
Igaz csak nagyon kevés dokumentu-
mot ismerünk ennek kapcsán. Nem 
tudjuk ugyanis, hogy milyen rende-
ző szándékú egyeztetések történtek 
az ügyben. Azt se felejtsük el, hogy a 
Dalkia-ügy terhét az állam átvállalta – 
mondta Szabó Tamás.

Bódis Béla még megjegyezte, hogy 
a város adóbevétele évi kb. 3 milliárd 
forint, s ha vissza kell fizetni a 800 
millió forintot és az egyéb költségeket, 

kamatokat, akkor láthatóan sokkal ke-
vesebb jut majd az utakra, a fejleszté-
sekre, a civil szervezetek támogatására. 
Nem beszélve arról, hogy Malom-pro-
jektet valamiből be is kellene fejezni.

A Fidesz frakció feljelentésével kap-
csolatban megkérdeztük Budai Lóránt 
polgármestert, aki a röviden a követke-
zőket mondta:

- Szeretném megköszönni a Fi-
desz frakciónak, hogy megtette ezt a 
feljelentést, mert bízom benne, ezzel 
erősítik az általunk januárban megtett 
feljelentést, amely hivatali visszaélés 
tárgyában született. Remélem, hogy 
ez a két feljelentés erősíti egymást és 
segít megtalálni a valódi felelősöket, s 
kiderül miért tartunk ott, hogy vissza 
kell fizetnünk a 800 millió forintot és 
annak kamatát.  Szántai Tibor

Malom-projekt: feljelentést tett a Fidesz frakció
  Folytatás az 1. oldalról  

Megalakult a Fidesz frakció
A jászberényi képviselő-testület legutóbbi, októberi ülésén elfogadták az a szer-
vezeti és működési szabályzatot módosító előterjesztés, amely lehetővé teszi, 
hogy a képviselő-testületben frakciók alakulhassanak. Tamás Zoltán november 
18-án tájékoztatta Budai Lóránt polgármestert, hogy vezetésével megalakult a 
Fidesz frakció. Tamás Zoltán a Fidesz Frakció alakulásáról szóló anyagot a pol-
gármester mellett többek között szerkesztőségünknek is megküldte. E-mailjét 
változtatás nélkül az alábbiakban közöljük:

Tisztelt Budai Lóránt Polgármester Úr!

Szeretném bejelenteni és hivatalossá tenni a frakciónk 2021. november 17- ei 
megalakulását, melyet az SZMSZ-be is kérjük bevezetni.

A frakció neve: Jászberényi Fidesz Frakció
Tagok: A 7 képviselő: Balog Donát, Bohárné Bathó Rozália, Bódis Béla, 

Nagy András, Dr Szabó Tamás, Szatmári Anikó, Tamás Zoltán
A testületi ülésen szavazati joggal nem rendelkező frakció tagok, az alábbi 3 

fő külsős bizottsági tag: Nagy Béla, Verderber Gyula, Vidovics Kálmán
Frakcióvezető: Tamás Zoltán

Jászberény, 2021. november 18. 

Tisztelettel: Tamás Zoltán

Városházi hírek 
Az elmúlt két hét sem eseménytelenül telt el. Ezt bizonyítja a Budai Lóránt 
polgármster által Facebbok oldalán megosztott tájékoztató anyagok, amelyek 
közül az alábbiakban többet is megismerhetnek olvasóink.

Öt országból érkeztek különböző iskolák és civil szervezetek képviselői Jászbe-
rénybe. A Görögországból, Portugáliából, Olaszországból, Spanyolországból és 
Bulgáriából érkezett vendégek a magyarországi roma tanulók oktatásba való in-
tegrálásáról szeretnének pontos képet kapni. Az Erasmus+ program keretein belül 
megvalósuló projekt során városunkkal is megismerkedhetnek, így természetesen 
én is örömmel fogadtam őket a jászberényi Városházán. Köszönöm a látogatást, a 
kedves szavakat és az őszinte mosolyokat.

A Lehel vezér téri üzletsor (a szoláriumtól az ügyészség épületéig) és a Déryné utca  
1. szám alatti ingatlanon található tetőzet elöregedett, az épületeken több évtizede 
elhelyezett acélszerkezetek, parabola antennák vannak, melyek mentén folyamatos 
a beázás.  Ezért a közelmúltban, a kármegelőzés érdekében úgy döntöttünk, hogy 
felújíttatjuk az aszimmetrikus nyeregtetőt. A korábbi, televíziós használatából 
ottmaradt antennákat és acéltartókat elbontjuk, a tető fafödémet és szerkezetet 
megerősítjük.  A folyamatos működést biztosító védőtetőt a 24 milliós beruházás 
végeztével azonnal el fogjuk bontani. Köszönöm az ingatlanban működő üzletek 
és hatóságok megértését, valamint a városlakók türelmét.

A rendszeres (heti) egyeztetéseknek köszönhetően minden felmerülő akadályra 
igyekszünk gyorsan megoldást találni, így megfelelő ütemben halad a Jászberényi 
Állat- és Növénykert felújítása is. Az önerővel is kiegészített, immár több, mint 
300 millió forintos beruházás a működéshez szükséges új közműhálózat kiépítésé-
vel és a közlekedő utak megújításával vette kezdetét.

A Csalogány utca csapadékvíz elvezetésének problémáját egy közel 40 méteres 
bekötővezeték építésével és annak a Bercsényi út irányába történő kivezetésével 
oldottuk meg. Bízom benne, hogy a valamivel több, mint 1 millió forintos beru-
házás segítségével egy újabb problémát sikerül orvosolnunk.  Kérem a lakosságot, 
hogy kéréseikkel, észrevételeikkel a jövőben is keressenek bennünket. Segítsenek, 
hogy segíthessünk! Fotók: Gémesi Balázs
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Polgármesteri sajtóközlemény a Malom-projektről
A Malom-projekt kapcsán sokan, sok 
mindent mondanak, állítanak. Ezért 
Budai Lóránt polgármester úgy ítélte 
meg, itt az ideje, hogy a város lakói át-
fogó tájékoztatást kapjanak az ügyről. 
Ennek apropóján készült el az alábbi, 
polgármesteri sajtóközlemény.

Az előzmények 
Jászberény Városi Önkormányzat 

2016. július. 12-én  beadta pályázatát a 
Fecske Malom újrahasznosítására (TOP-
2.1.1-15-JN1-2016-00001) A támoga-
tói döntés jóváhagyása 2017. június 30-
án megtörtént. A Támogatói Szerződés 
2017. augusztus 7-én hatályba lépett. A 
szerződésben több alkalommal is módo-
sították a projekt tervezett befejezésének 
időpontját. A legutolsó módosítás szerint 
ez 2021. február 28. volt.  A támogatá-
si összeg összesen 800 millió forint volt, 
amit 2017. szeptember 1-jén utaltak az 
Önkormányzatnak.  A pályáztatási eljárás 
2018-2019-ben zajlott. 

Egyik ajánlattevő (mely ajánlattevő 
közül az egyik az EcoSaving Kft. volt), 
sem jelent meg a munkaterület bejárásán. 
Ez azt jelenti, hogy a 1.149.575.204 Ft. 
értékű szerződést a nyertes ajánlattevő 
EcoSaving Kft. úgy kötötte meg, hogy 
nem volt számára érdekes, hogy milyen 
területen fog építkezni.  A későbbiekben 
aztán az is kiderült, hogy sem a munkate-
rületet, sem a terveket nem tanulmányoz-
ta, hiszen a kivitelezés során küldött aka-
dályközlései egyértelműen arra utalnak, 
hogy nem volt tisztában a feladattal, amit 
elvállalt. A pályázati anyagok is egyértel-
műen azt mutatják, hogy az EcoSaving 
Kft. nem rendelkezett a feladat elvégzé-
séhez szükséges kapacitással, különbö-
ző alvállalkozók („kapacitást biztosító 
más személyek”) bevonásával igyekezett 
megoldani a kivitelezéshez szükséges lét-
számot és szakmai ismereteket. Ezek a 
pályázati anyagban szereplő „kapacitást 
biztosító más személyek” a kivitelezés 
során, az építési napló szerint már nem 
vettek részt a kivitelezési munkálatokban. 

A pályázati anyagok között az ajánlat-
tevő EcoSaving Kft. semmilyen rá vonat-
kozó referenciát nem csatolt és a „kapaci-
tást biztosító más személyek” közül is csak 
egyetlen cég csatolt referenciát, egy óvoda 
felújításáról, aminek értéke 500 M Ft. 
volt, tehát meg sem közelítette a tárgybeli 
kivitelezés volumenét. A pályázat nyerte-
se, az EcoSaving Kft., amelynek - jegyzett 
tőkéje 2015 óta változatlanul 5 M Ft. - 
ügyvezetője egy akkor 26 éves fiatalember 
(Kardos Dániel), aki ekkorra már, fiatal 
kora ellenére számos cég tulajdonosa és 
ügyvezetője, mely cégek szép számmal 
nyertek közbeszerzési pályázatokat. 

A cég közösségi oldalán magukról 
ennyit írnak: https://www.facebook.com/
ecosavingkft: „Kik is vagyunk? Egy fia-
tal, dinamikus csapat, megfelelő szak-
mai kompetenciák birtokában, akik 
megvalósítják az Ön elképzeléseit az 
építőipar és az energetika világában. 
Fontos számunkra, hogy az elvállalt 
munka teljes körű figyelmet kapjon és 
megfelelő minőségben a megbeszélt ha-
táridőre tudjuk elvégezni a megbízást.”

Szerződéskötés
Az Önkormányzat az EcoSaving Kft.-

vel 2019. július 2-án megkötötte a Vállal-
kozási Szerződést (szerződés) a teljes beru-
házás kivitelezésére (generálkivitelezés)

A szerződés lényeges elemei: 
- 1.149.575.204,-Ft. Vállalkozói díj
- Határidő: 2020.08.31.
- Előleg: A vállalkozói díj 25%-a (a 

végszámlában – 100% készültségben – 
kerül elszámolásra) 

- Vállalkozói díj megfizetése: 3 db 
részszámla (25-50-75%-os készültségkor) 
és végszámla a 100%-os készültségkor.

- Helyi hátrányos helyzetű munkavál-
lalók alkalmazása: 6 fő a teljes kivitelezés 
időszaka alatt.

- Kötbér: 0,5%/nap késedelmi köt-
bér; 30% meghiúsulási kötbér

- 5% jóteljesítési garancia, ami az 
utolsó vállalkozói díjrészletből kerül visz-
szatartásra. 

A szerződés, amelyet 2017-ben dr. 
Szabó Tamás polgármester kötött a Vál-
lalkozóval, az Önkormányzat számára 
egyértelműen hátrányos volt, mert

- azzal, hogy az előlegként megfize-
tett összeggel csak az utolsó díjrészletben 
kellett volna elszámolni, a Vállalkozót az 
utolsó 25%-nyi teljesítésre semmi nem 
kényszerítette,

- a jóteljesítési garanciát, tekintve, 
hogy a 75%-s készültség esetén már a 
100% vállalkozói díj kifizetésre került 
volna (ld. „Vállalkozói díj megfizetése” 
fent), már nem volt miből levonni.

A beruházás
A munkaterület átadására és az előleg 

díjbekérő kiállításra 2019. július 4-én ke-
rült sor. 

Előleg átutalása 287.393.801,-Ft 
2019. július 5-én. 

A Vállalkozónak 2019. július 4. és 
2019. október 8. között nem voltak prob-
lémái. Munkát ugyan keveset és lassan 
végzett, amire a műszaki ellenőr rendre 
felhívta a figyelmet. Az építési napló be-
jegyzései nem tartalmaztak a munkavég-
zést gátló akadályokat. 

A Vállalkozó 1. akadályközlése 2019. 
október 8-án történt. A Vállalkozó ekkor 
hivatkozik arra, hogy nem volt rendben a 
munkaterület átadása (3 hónap telt el az 
átadás óta), különböző olyan problémák-
ba ütközött, amik nem lettek volna prob-
lémák, ha a helyszín és a tervek ismere-
tében indul a közbeszerzési pályázaton és 
köti meg a vállalkozási szerződést. Ekkor 
már várható volt, hogy a 2019. október 
13. napján tartott önkormányzati válasz-
tás eredményeképpen esetleg változik a 
polgármester személye és a képviselő tes-
tület összetétele. 

A Vállalkozó 2019. október 9-én azt 
kérte, hogy a Szerződésből eredő díjköve-
telésének zálogként történő lekötéséhez 
az Önkormányzat járuljon hozzá. Az ön-
kormányzat nevében eljáró Szabó Tamás 
polgármester 2019. október 10-én a hoz-
zájárulást ehhez megadta. A nyilatkozat 
szerint ezt követően az önkormányzatnak 
nem volt lehetősége arra, hogy a vállal-
kozói díj szerződésben rögzített feltéte-
lek meglétét követően a díj fizetését akár 
hibás, akár késedelmes teljesítés esetén 
visszatartsa, azzal kapcsolatban bármilyen 
jogcímen beszámítással éljen.

A 24 órán belül kiadott hozzájárulás 
után az önkormányzat egy olyan likvi-
ditású céggel (EcoSaving Kft.) szemben 
kényszerül(t) perben érvényesíteni kö-
vetelését, amelynek likviditási mutatói 
érdemben kizárják azt, hogy egy megítélt 
követelést végre lehessen hajtani. (2018-
0,93, 2019-0,59, 2020-0,63). Ezen mu-
tatók azt jelzik, hogy az EcoSaving Kft. 
likviditása az adott időszakban elégtelen. 

Amennyiben a jelzett hozzájárulás 
nem történik meg, úgy az Önkormányzat 
kötbér illetve egyéb igényét a vállalkozói 
díjjal szemben beszámítás, vagy kifogás 
útján jogosult lett volna érvényesíteni.

2019.10.13. Önkormányzati vá-
lasztások: a megismételt választást kö-
vetően a polgármester Budai Lóránt 
lett, de november 10-ig, a hivatalos át-
adás-átvételig a polgármesteri jogokat 
még dr. Szabó Tamás gyakorolta.

A  2. sz akadályközlés a Vállalkozó ré-
széről 2020. február 11-én, melyben  geo-
déziai és támfal problémákat, „tervezési 
hiányosság” említ. Mindezt több, mint 6 
hónappal a munkaterület átvételét köve-
tően követően tette meg!

A 3. sz akadályközlésében, 2020. 
március 14-én a kivitelező EcoSaving Kft. 
arra hivatkozik, hogy a járványhelyzet 
miatti intézkedések akadályozzák a telje-
sítését. Ugyanakkor mára már köztudott, 
hogy az építőipar a járvány alatt „változat-
lanul működött”.

A 4. sz akadályközlésében 2020. áp-
rilis 14-én az EcoSaving Kft. ismételten 

olyan tervhibákra hivatkozott, melyek 
már a pályáztatási időszakban is ismertek 
lehette volna, ha tanulmányozza a terve-
ket és megtekinti a munkaterületet. 

Az 1. részszámla 2020. április 29-én  
287.393.801 Ft.

Az 5. sz akadályközlés 2020. május 
2-án  építészeti, statikai problémák mi-
att a vállalkozási időszak 10 hónapjában, 
amikor már a befejezési munkálatokat 
kellett volna végezni. Ezt követően az 
EcoSaving Kft. a kivitelezési munkát leál-
lította, az addig is csekély létszámú dolgo-
zókat levonultatta. 

Mivel az akadályközlések jelentős 
részben tervezési hibáknak tudják be 
az akadályt, a Vállalkozási Szerződés 
szerint is megalapozatlanok, hiszen a 
Szerződés 1.7 pontja szerint az Eco-
Saving Kft. megismerte mindazt a 
műszaki dokumentációt, ami alapján 
a kivitelezést le kellett volna bonyolí-
tania. A kivitelezés megkezdése után 
tíz hónappal nem hivatkozhatott arra, 
hogy az általa átvett és megismert ter-
vek, költségvetés ellentmondásos vagy 
hiányos. De amennyiben nem így len-
ne, sem volt EcoSaving Kft. eljárása 
jogszerű, mert a feltárt tervhibák”-ról 
valamint egyéb „zavaró körülmé-
nyek”ről csak azok felmerülte után hó-
napokkal született akadályközlés.

Az 1. részszámla kifizetése 2020. má-
jus 12-én történt.

2020. június hónaptól senki nem 
dolgozik a munkaterületen.

Személyes egyeztetés a Polgármes-
teri Hivatalban a kivitelező képviselőjé-
vel 2020. június 25-én. Az egyeztetésen 
egyértelművé vált, hogy a kivitelező kép-
viselője a minimális szakértelmet sem 
birtokolja, felelős műszaki vezetője rendre 
változik, felelős nyilatkozattételre mind-
ketten alkalmatlanok, a műszaki ellenőr 
kérdéseire képtelenek válaszolni. Ígéretet 
tesznek arra, hogy mindazokra a kér-
désekre, amikre nem tudtak válaszolni, 
majd írásban visszatérnek, de erre aztán 
soha nem került sor. Munkát nem végez-
tek azt követően sem.

A szerződés azonnali hatályú meg-
szüntetése 2020. július 2-án történt meg.

Miért történt a szerződés azonnali 
felmondását követően?

Az Önkormányzat látva a kivitelező 
alkalmatlanságát, nem látott esélyt arra, 
hogy a munka egy esetlegesen meghosz-
szabbított határidőre elkészül. Egyértel-
mű volt, hogy az EcoSaving Kft. létszám-
hiánnyal küzd, a munkavégzés irányítása 
nem megoldott, az építési napló felüle-
tesen és hiányosan vezetett, az elvégzett 
munkákhoz kapcsolódó műbizonylatok, 
teljesítmény nyilatkozatok, hulladékbi-
zonylatok hiányoznak.

A szerződés teljesítésének valós 
szándékát megalapozottan vonta két-
ségbe a szerződéses vállalkozói díj el-
zálogosítása, az időhúzó, alaptalan 
akadályközlések sorozata és a munka-
területről történt tényleges levonulás, 
(dolgozói létszám csökkenése). Vál-
lalkozó a kivitelezés során tanúsított 
magatartása rendeltetésellenes joggya-
korlás, és nem egy építőipari kivitele-
zési tevékenységet üzletszerű gazdasági 
tevékenységként folytató vállalkozótól 
elvárható magatartás. Egyértelműen 
levonható az a következtetés, hogy az 
EcoSaving Kft.-nek nem is volt szán-
déka a szerződés teljesítése és rosszhi-
szeműen állított elő olyan helyzetet, 
amikor, az előleg és az 1. díjrészlet 
kifizetésével, valamint a követelés el-
zálogosításával már lényegében jelentős 
profitot termelt (különösen az elvégzett 
munkához képest), és az önkormány-
zatnak semmi esélye nem maradt köve-
teléseinek pénzügyi érvényesítésére.

A kivitelező a Szerződés megszünte-
tését tudomásul veszi (2020. 07. 15-17.) 
és ígéretet tesz a munkaterület és az elszá-
molás átadására 2020. június 31. napjáig 
2020. június 16-án közjegyző kíséretében 

az Önkormányzat képviselői megjelen-
tek a munkaterületen, hogy közjegyző 
jelenlétében rögzítsék a munkaterület 
állapotát valamint a munkaterület átadá-
sát. A munkaterületre a megjelenteket az 
EcoSaving Kft. által megbízott biztonsági 
őr nem akarta beengedni, de később erre 
mégis engedélyt adott.

Az EcoSaving Kft. levelében közölte 
(2020. július 29-én), hogy az elszámolás 
megtörténtéig nem fogják a munkaterü-
letet visszaadni, kifejezetten megtiltotta 
a tulajdonos önkormányzat számára a 
munkaterületre történő belépést.

EcoSaving Kft. 2020. július 31-én az 
építési naplóba feltöltötte az elszámolá-
sát, ami alkalmatlan volt a Felek közötti 
elszámolásra a műszaki ellenőr véleménye 
alapján is. Többszöri levélváltás (2020. 
október 10. és 2021. január 11. között) a 
munkaterület átadására, az elszámolás el-
készítésére és a már elkészült épületrészek 
„téliesítésére”. Az EcoSaving Kft. rendre 
elzárkózott a munkaterület átadásától an-
nak ellenére, hogy a Vállalkozási szerződés 
megszűnését tudomásul vette és ígéretet is 
tett a levonulásra. Időközben beállt a hi-
deg, csapadékos idő, de a vállalkozó nem 
tett semmit a már elkészült épületrészek 
védelme érdekében, sem a tulajdonosnak 
nem engedte meg azt. A téli fagyok miatti 
állagromlás a már elkészült épületrészeken 
jelentős kárt okozott. 

A munkaterület visszavétele 2021. ja-
nuár 11-én közjegyző jelenlétében történt 
meg. Miután a munkaterület visszaadását 
az EcoSaving Kft. megtagadta, de a mun-
katerületet valójában nem őrizte, hiszen 
az élőerős őrzést megszüntette és csak 
néhány kamerát szerelt fel, amit ki tudja, 
nézett-e valaki, az Önkormányzat elsősor-
ban az élet- és vagyonbiztonság, másfelől 
az állagvédelem halaszthatatlansága, har-
madsorban a projekt folytatásához szük-
séges további lépések megtétele miatt a 
munkaterületet közjegyző jelenlétében, 
jogos önhatalommal birtokba vette. Az 
EcoSaving Kft. semmilyen jogi lépést 
nem tett, mindössze a Facebook oldalán 
jelentetett meg egy közleményt. A jog-
szabályoknak megfelelő elszámolás azóta 
sem történt meg. A már elkészült mun-
kák igazolására a Vállalkozó nem csatolta 
a megfelelő műszaki dokumentációt. 

Vállalkozó nem tudta igazolni az 
építési hulladék megfelelő elhelyezését 
(hulladékbizonylat hiánya), de az épí-
tési törmelék szabályszerű elhelyezésére 
vonatkozó szigorú szabályokat egyértel-
műen megszegte és felmerül a hulladék-
gazdálkodás rendjének megsértése bűn-
tettének gyanúja is.

Vállalkozó nem teljesítette a helyi hát-
rányos helyzetű munkavállalók alkalma-
zására vonatkozó szerződéses vállalását, 
ami miatta Közbeszerzési Döntőbizottság 
mindkét felet 500.000-500.000,-Ft. bír-
sággal sújtotta. 

Vállalkozó már a kivitelezés megkez-
désétől alacsony hatásfokkal dolgozott, 
a munkavállalói létszám a kivitelezésen 
végig alacsony volt és 2020.06. hónaptól 
már senki nem dolgozott a munkaterü-
leten. Vállalkozó a munkát megszervezni 
nem tudta, szakmailag sem volt alkalmas 
ilyen volumenű beruházás kivitelezésére. 

Vállalkozó alkalmatlanságát megala-
pozatlan, késedelmesen előterjesztett aka-
dályközlésekkel próbálta menteni. 

A Városfejlesztési Bizottság nyilvános 
ülésén, 2021. október 4-én egyhangúlag 
fogadták el a polgármester tájékoztatóját 
a Malom-projekt állásáról.

Kapcsolat az Irányító Hatósággal
Az Önkormányzat 2020. július 14-én 

tájékoztatta az Irányító Hatóságot, hogy 
az EcoSaving Kft.-vel kötött vállalkozói 
szerződést egyoldalúan megszüntette (el-
állás).

Mivel az Irányító Hatóság 3 hónap 
alatt sem reagált a fenti levélre valamint 
az Önkormányzat által kezdeményezett 
szerződésmódosításra sem (ezzel megsért-
ve a 272/2014 Kormányrendelet  86. § 

(3) bekezdését, az Önkormányzat 2020. 
október 30-án ismételten kérte az Irányí-
tó Hatóságot, hogy soron kívül hozzon 
döntést az ügyben.

Mivel az Irányító Hatóság továbbra 
sem válaszolt az Önkormányzat a Magyar 
Államkincstár JNSZ Megyei Igazgatósá-
gához, mint Közreműködő szervezethez 
fordult 2021. január 11-én az Irányító 
Hatóságnál történő közbejárásért. Majd 
egy évvel az első megkeresést követően, 
2021. június 29-én  az Önkormányzat 
ismételten megkereste az Irányító Ható-
ságot, de ez is megválaszolatlan maradt.

A Pénzügyminisztérium mint Irá-
nyító Hatóság 2021. július 7-én arról 
tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a 
támogatási szerződéstől történő okot adó 
körülmények kivizsgálását megkezdte. 

Az Irányító Hatóság az Önkormány-
zat által 2020. augusztus 28-án kezdemé-
nyezett támogatási szerződésmódosítással 
kapcsolatban annyi tájékoztatást adott 
2021. július 22-én, hogy annak elbírálása 
„folyamatban van”.

Az Irányító Hatóság 2021. július 28-
án arról tájékoztatta az Önkormányzatot, 
hogy a módosítási kérelmet elutasította.

A Közreműködő Szervezet a Malom 
projektre vonatkozóan pénzügyi felfüg-
gesztésről tájékoztatta 2021. augusztus 
2-án az Önkormányzatot.

Az Önkormányzat kifogást nyújtott 
be a szerződésmódosítást elutasító döntés 
ellen 2021. augusztus 6-án. 

A Miniszterelnökség RRF Terv Vég-
rehajtásért és Fejlesztéspolitikai Jogi ügye-
kért Felelős Helyettes Államtitkársága 
annak ellenére, hogy kifejezetten elismer-
te, hogy az Irányító Hatóság megszegte 
a 272/2014. kormányrendelet 86. § (3) 
bekezdését és nem tartotta be a kérelmek 
elbírálására irányadó 30 napos határidőt, 
az Önkormányzat által benyújtott kifo-
gást 2020. szeptember 1-jén elutasította. 

A fent hivatkozottak ellenére az Irá-
nyító Hatóság szabálytalansági eljárás 
megindításáról értesítette az Önkor-
mányzatot 2021. szeptember 7-én.

Feljelentés
Az Önkormányzat 2021. január 

11-én feljelentést tesz hivatali vissza-
élés (és esetlegesen megvalósuló egyéb 
tényállások) büntettének gyanúja mi-
att. Január 21-én az Önkormányzat adat-
szolgáltatást teljesít a feljelentés tekinteté-
ben. Az eljárás azóta folyamatban van. 

A kivitelezés és a munkaterület át-
adásának késedelme miatt új közbeszer-
zési eljárást nem lehetett kiírni, emiatt a 
Pénzügyminisztérium a Támogatási Szer-
ződést felbontotta (2021. október 10.) 
és a már átutalt támogatási összeget és 
annak kamatait az Önkormányzatnak 
nagy valószínűséggel vissza kell fizetnie. 
Az Önkormányzat a Támogatási Szerző-
dés felmondása és a támogatás összegének 
visszafizetése ellen jogorvoslattal élt. 

A perben eddig az alábbi követeléseink 
vannak: 

- meghiúsulási kötbér 344.872.560 Ft
- teljesítéssel nem fedezett vállalkozói 

díj visszafizetése 314.983.606 Ft
Az Önkormányzat eddig kártérítési 

igényt nem jelentett be összegszerűen, de 
a Bíróság felé már jeleztük, hogy jelentős 
mértékű kárt szenvedett: 

- a munkaterület indokolatlan és 
jogellenes birtokban tartásával összefüg-
gésben keletkezett állagromlás (téliesítési 
munkák elmaradása), őrzés költsége,

- az építőanyag árak emelkedéséből 
(kb 60%) eredően a kivitelezés megnöve-
kedett költségei,

- a kivitelezés befejezéséhez szükséges 
költségek,

- a támogatási összeg megvonása, visz-
szafizetési kötelezettsége. 

Itt tartunk most. Természetesen az 
ügy kapcsán minden olyan további fejle-
ményt, amely már közzé tehető, a nyilvá-
nosság számára elérhetővé fogjuk tenni.

Budai Lóránt polgármester

Önkormányzat 
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Kulturális mozaik
Mézes-Mikulás Party és Mesejáték
November 27. szombat 14 óra
Fergeteges Mikulás party, társasjátékokkal, kreatív asztalokkal, mézeska-
láccsal, hol Pajti manó és barátai, amatőr színjátszó csapat előadásában 
lesz látható A mikulás zsákja mesejáték is.
Ifjúsági Ház

ÜnnePváró vasárnaPok
November 28. vasárnap 15 óra
Ünnepre hangoló alkotófoglalkozás Farkas Edit grafikussal és Koncz Gá-
bor festőművésszel. Készítsd el saját festett vászontáskád vagy karácsonyi 
képeslapod linómetszéssel. 
roomLi - a kreatív pont

Családi Matiné - Maugli, a dzsungel fia
November 28. vasárnap 15:30 óra
Maugli, az árván maradt kisfiú, akit a farkasok nevelnek fel a dzsungelben, 
klasszikus története új feldolgozásban, szép kivitelben és fülbemászó zenékkel. 
Jókat derülhetünk a két csupa szív barát Balu medve és Bagira a fekete pár-
duc aranyos esetlenségein, megborzongunk Ká a kígyó gonoszságától, félünk 
Sirkántól a tigristől majd nevetünk a majom és a keselyű csapat mókázásán.
Lehel Film - Színház

ÜnnePi PódiuM - Czutorok forMáCió konCert
November 28. vasárnap 19 óra 
Az egyik legtermékenyebb magyar zenész, Czutor Zoltán évtizedek óta 
meghatározó szereplője a hazai könnyűzenei életnek, többféle műfajban 
komponált. Ez alkalommal családjával, a Czutorok formációval érkezik 
hozzánk egy hangulatos ünnepi koncerttel.
Déryné Rendezvényház

jó szó est a Barátoknál
November 30. kedd 17 óra
Az előadás címe A kimondott szó ereje, előadó Dr. Gőgh Edit neuroló-
gus, pszichiáter főorvos. Az est házigazdája Dr. Novák István plébános. 
Az előadás ingyenes, adományt szívesen fogadnak. Információ: Molnár 
Györgyné 06-20/939-0794
Barátok temploma

duMaszínház - aranyosi Péter önálló estje 
December 2. csütörtök 19 óra
Aranyosi Péter új önálló estjén a Mesteremberek előadásán, tágabb ér-
telmezésbe helyezve beszél az orvosokról, szippantósokról, szakácsokról 
és rólunk, kik élvezzük, és néha elszenvedjük a „mesteremberek” és saját 
magunk csetlését botlását az életünk munkaterületein. 
Ifjúsági Ház

kluBkonCert - Cry free
December 3. péntek 21 óra
Az idei utolsó klubkoncerten a Cry Free - Deep Purple tribute banda 
- zenél. Repertoárjuk - az országban valószínűleg egyedülálló módon - 
kizárólag a klasszikus brit hard rock zenekar szerzeményeit tartalmazza. 
Lehel Film-Színház galéria

vii. játékos naP
December 5. vasárnap 10 óra
Bűvös kocka és logikai játákok, konzolos és virtuális valóság játékok 
(Playstation, x-boksz), LEGO játszóház, társasjátékok. Logiscool élmény 
programozás, bűvészet, polyuniverzum, továbbá egyedülálló LED alkal-
mazások, 3D makettek és még mennyi minden!
Déryné Rendezvényház

ÜnnePváró vasárnaPok
December 5. vasárnap 15 óra
Mesekuckó - élőszavas mesemondás gyerekeknek az ünnepről, szeretetről 
igazi kuckó hangulatban. Nézz bele a görbe tükörbe! Készíttess magadról 
karikatúrát Kovács Zsigmond karikatúristával.
roomLi - a kreatív pont

grinCs, aki elraBolta a karáCsonyt
December 5. vasárnap 15:30
A Grincs egy cinikus, zsémbes zöld szőrmók története, aki el akarja lop-
ni a karácsonyt, ám végül egy kislány őszinte ünnepi lelkesedése szívhez 
téríti. Vicces és szívmelengető történet a karácsony lényegéről és az opti-
mizmus megtörhetetlen erejéről.
Lehel Film-Színház

Ha itt szeretné látni programját, hívja:  Demeter Gábor  70/214-9164

A Magyar Tudomány Ünnepe
Az Eszterházy Károly Katolikus 
Egyetem Jászberényi Campus ha-
gyományaihoz híven 2021-ben is 
csatlakozott a Magyar Tudományos 
Akadémia által koordinált Magyar 
Tudomány Ünnepe rendezvényso-
rozathoz. Ennek részeként novem-
ber 17-én Tudomány és oktatás új 
tereken címmel ünnepi konferenci-
át rendeztek az EKKE  Jászberényi 
Campus Apponyi termében.

Az ünnepi rendezvényről dr. Varró 
Bernadett a Jászberényi Campus igaz-
gatója érdeklődésünkre az alábbiakat 
mondta: - Hosszú évek óta ünnepel-
jük már a Magyar Tudomány Napját, 
melynek programjához idén is csatla-
koztunk. Arra emlékezünk ezen a na-
pon, hogy Széchenyi István 1825-ben 
egyéves jövedelmét ajánlotta fel, hogy 
megalakulhasson a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia. Ennek tiszteletére 
rendezik immár 1997 óta a Magyar 
Tudomány Ünnepét. Mi ezen alka-
lomból egy hónapos programsorozatot 
szoktunk szervezni, melynek keretében 
konferenciákat, tudományos diákköri 
előadásokat, kiállításokat, kerekasztal 
beszélgetéseket rendezünk. Ezen prog-
ramok keretében lehetőség van arra, 
hogy oktatóink, hallgatóink is bemu-
tassák tudományos kutatásaikat és azok 
eredményeit. Az idei ünnepség országos 
mottója: A tudomány iránytű az élhető 
jövőért. Ez azt is jelzi, hogy felgyorsult 
társadalmi, gazdasági, politikai változá-
sok időszakában nagyon felelősségteljes 
feladata van a tudománynak. 

- Mi a Tudomány és oktatásúj te-
reken címet adtunk a programsoro-
zatunk címéül. A konferenciánkon, 

dr. Novák István a keresztény egyház 
alapjairól tartott videóelőadást, mivel 
személyesen másirányú elfoglaltsága 
miatt nem lehetett velünk. Ehhez kap-
csolódott egy zene-, illetve egy iroda-
lomtudományi előadás melyet dr. Réz 
Lóránt és Tóth Mariann tartott. Mivel 
a covid-járvány új helyzetet teremtett 
az oktatásban is, így az online okta-
tással kellett megismerkednünk. Több 
oktatónk is vizsgálta ezt az időszakot és 
a digitális oktatás bevezetésének tapasz-
talatait, s beszámoltak eredményeikről. 
Ehhez kapcsolódott egy kerekasztal 
beszélgetés a jászberényi és jászapáti 
középiskolák pedagógusaival, ahol ők 
is elmondták tapasztalataikat az online 
oktatással kapcsolatban.

A Jászberényi Campus vezetője azt 
is elmondta, hogy a hónap során több 
rendezvényük lesz még, köztük olyan 
is, melyeket online formában tartanak 
meg. Ezekről a programokról a campus 
honlapján találhatnak információkat az 
érdeklődők. 

Nos, az említett kerekasztal beszél-
getésen volt lehetőségem részt venni, s 
ott sok érdekes tapasztalat, vélemény 
elhangzott az online oktatással kapcso-
latban. Egyértelműen kiderült, hogy 
mind a pedagógusok, mind a diákok, 
s a szülők számára is nagy kihívás volt 
ez az időszak. Mint minden újdonság 
bevezetése, ez sem ment probléma nél-
kül, de a világ fejlődik, s előbb vagy 
utóbb mindenképpen sor került volna 
a digitális oktatás kipróbálására. Vol-
tak technikai és eszköz problémák, de 
mindenki sokat tanulhatott ezen idő-
szakban. A technika, az internet vilá-
gának megismerése nem volt könnyű 
a pedagógusok többségének, de – talán 

meglepő módon – voltak gondjaik a 
gyerekeknek is. Azt híhetnénk, hogy 
a mobiltelefont és a számítógépet is a 
legtöbb gyerek már profin kezeli, ám ez 
igazán csak azon területekre igaz, ami 
a fiatalokat érdekli. Egy-egy tárgy taní-
tása kapcsán voltak könnyebb, illetve 
nehezebb helyzetben lévő oktatók is, 
hiszen egy szakiskolában a gyakorlati 
tárgyak oktatása online formában na-
gyon nehezen volt kivitelezhető. A pe-
dagógusok által elmondottakból az is 
kiderült, hogy nem kis nehézséget oko-
zott a tanulók teljesítményének mérése 
az online oktatás keretében. Többen 
is megjegyezték, hogy az idő hasznos 
felhasználása is nagy kérdés volt szá-
mukra. A kiadott feladatok ellenőrzése, 
javítása sokkal több időt vett igénybe, 
míg a gyerekek a nap szinte minden 
pillanatában, akár éjszaka is, képesek 
voltak kérdezni egy-egy faladattal kap-
csolatban. A hatékonyság tekintetében 
ez az oktatási forma megítélésük szerint 
sokban elmaradt attól, mint amikor 
személyes kapcsolatuk van az órán a 
diákokkal. 

Nagyon sok tapasztalattal lettek 
gazdagabbak a pedagógusok és az on-
line oktatás második fázisában már sok 
mindent változtattak is az alkalmazott 
módszereken. Egyébként pedig ez a 
kerekasztal beszélgetés is azt bizonyí-
totta, hogy az oktatásban a pedagógus 
egy nagyon fontos szereplő, de ha nem 
kellően motivált a gyerek, s a szülő sem 
fordít kellő figyelmet gyermeke tanul-
mányaira, akkor a legjobb tanár sem 
tud jó eredményt elérni. A fejlődés 
pedig megállíthatatlan, s lesznek olyan 
területek, ahol az online oktatás a jövő-
ben mindenképpen teret nyer. eszté

30 éve Jászberény vendége volt két „marslakó” 
Harminc év nagy idő, de talán van-
nak még olyanok, akik emlékeznek 
arra, hogy Kürti Miklós és Teller 
Ede (fotónkon) 1991 októberében 
előadást tartott városunkba. Két vi-
lághírű tudósról van szó, akiknek lá-
togatását idézi fel Metykó Béla hely-
történész visszaemlékezése.

Talán meglepő a címadás, de sokan 
tudják, hogy „marslakók” kifejezést 
először Szilárd Leó használta, aki vicce-
sen azt állította, hogy Magyarországról 
a 20. századba az Egyesült Államokba 
emigrált magyar tudósok (főleg fizi-
kusok és matematikusok) csoportja a 
Marsról érkező idegenek voltak. Hí-
res mondása volt […nincs bizonyíték 
a Földön túli intelligens életre annak 
ellenére, hogy annak nagy a valószínű-
sége, így válaszolt: „Már itt vannak 
közöttünk, csak magyarnak mondják 
magukat.”] A neves jászberényi vendé-
gek közül Teller Edét és Kürti Miklóst 
sorolták a „marslakók” csoportjába.

1991. október 20-23 között Jász-
berényben rendezték meg a Jászberé-
nyi Tanítóképző Főiskolán a fizika- és 
természettudományi tanárok részére az 
őszi egyetemet. Ez a VI. őszi egyetem 
nagyon híres lett.

Már elfelejtettük de idézzük fel,  
kik is voltak az őszi egyetem előadói: 
Szentágothai János neves orvosprofesz-
szor, a Magyar Tudományos Akadémia 
volt elnöke, két neves világhírű fizi-
kusprofesszor Kürti Miklós Oxfordból 
és Teller Ede Stanfordból, mindketten 
a MTA tiszteletbeli tagjai. A másik em-
lékezetes tény, hogy ezen az őszi egye-
temen alakították meg a Magyar Nuk-
leáris Társaság tanártagozatát, akkor 21 
taggal. Csak zárójelben megjegyezve 
ma is működik, a szakcsoport célja a 
nukleáris kultúra terjesztése, a tanárok 
segítségével a diákok és - az ő közvetí-
tésükkel - a felnőttek között. Ehhez fel-
használják a nukleáris társaságok isme-

retterjesztő kiadványait, videofilmjeit 
és más írott valamint képi anyagokat. A 
tanár tagozat tagjai minden évben részt 
vesznek a Szilárd Leó fizikaverseny le-
bonyolításában, valamint a nyári nuk-
leáris szaktábor programjaiban.

De miért is idézzük meg, mert 
harminc év távlatából mai is égető-

en fontos kérdéseket feszegetett a két 
neves előadó. Teller a világszerte elis-
mert atomfizikus az energiaperspek-
tíva időszerű kérdéseivel foglalkozott. 
Teller Ede 1936 és 1990 között nem 
járt (járhatott) Magyarországon, a hi-
degháború évei alatt még a nevét sem 
lehetett kiejteni, később Edward Teller 
néven írt néha róla a magyar sajtó, de 
ilyen hosszú távollét ellenére is a ma-
gyar nyelvet tökéletesen beszélte. Teller 
egyike volt azon elhíresült tudósoknak, 
akik a Manhattan-tervben dolgoztak, 
ahol kifejlesztették az atombombát.

Teller professzor interjút is adott a 
megyei lapnak és szavai ma talán még 
aktuálisabbak. Sokatmondó indító 
gondolatai „Az atomreaktortól nem 
kell félni”. Miután ez főleg szakmai 
kérdés, de hazánkban része lett a napi 
politikai csatáknak. A Jászsági Évkönyv 
1993. éves száma részletesen tartalmaz-
ta előadását.

Forrás: Szolnok Megyei Néplap

Adventi nyereményjáték
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Balesetmegelőzési Bizottság munkatársai az ünne-
pekre készülődés időszakát izgalmasabbá téve adventi nyereményjátékot indítanak.

A játék menete:
•	 Mindenki játszhat. Négy héten keresztül, minden advent vasárnap egy-egy 

feladatot adunk, amelyet következő hét vasárnapig teljesíthetsz.
•	 A játékot a Balesetmegelőzés Szolnok megye facebook oldalunkon hirdet-

jük meg.
•	 Elvárás, hogy mindegyik feladatmegoldásnak/alkotásnak kapcsolódnia kell 

a balesetmegelőzéshez.
•	 A megoldásokat/alkotásokat a JNSZ Megyei Rendőr-főkapitányság, Szol-

nokBaross Gábor út 40. szám alá hozzátok be, vagy küldjétek el a Baleset-
megelőzés Szolnok megye facebook oldalra üzenetben. 

A feladatok kiírásának időpontjai: 1. 2021. november 28. , 2. 2021. decem-
ber 05., 3. 2021. december 12., 4. 2021. december 19.

Minden héten egy nyertest sorsolunk. Az ajándékokat személyesen fogjuk 
átadni, melynek időpontjáról és helyszínéről a nyerteseket előzetesen tájékoz-
tatni fogjuk. 

Csillaghegyi József
és 

Csillaghegyi Józsefné
(Magony Erzsébet)

60. házassági évfordulója alkalmából!

Lányotok Erzsébet, vejetek László,  
unokáitok Melinda és családja, Nikolett és családja!
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csoport

A pArtner szIgetI kft.
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

A táborok alkalmával előre megha-
tározott témák nincsenek, mindenki 
saját kénye-kedve szerint alkothat, így 
gátlások nélküli szabadság érvényesül a 
vásznakon.

Gyalai Béla elmondta, kiállítást be-
rendezni azért nem olyan egyszerű, hogy 
csak fölrakom a falra a képeket. A Szikra 
Galéria rendezvény termében közremű-
ködője volt az alkotások elrendezésének 
és nagyon szerette, hogy ott egyben át 
lehet tekinteni a teret, nincsenek benne 
zegzugok, hiszen, a képek egymással is 
beszélgetnek. Vizuálisan szólnak egy-
máshoz és nem mindegy hogyan beszél-
nek. Nagyon fontos, hogy melyik kép 
kerül a másik mellé, mert vagy erősítik 
egymás hangját, vagy éppen gyengítik. 
Márpedig a tiszakécskei művésztelepre 
az volt, és az jellemző ma is, hogy óri-
ási beszélgetések folynak a művészek 
között, így az ott készült képeik szólnak 

egymáshoz és segítik egymást, ahogy azt 
alkotóik tették, teszik.

A kiállításmegnyitó záró részében, 
a társművészek közötti átjárás jegyé-
ben, Sas Dániel zongorajátéka oko-
zott hangulatos perceket, majd egy-egy 
pohár pezsgővel a kézben mindenki 

megszemlélhette egy idősebb festőge-
neráció többféle stílust és témát felvo-
nultató alkotásait.

A kiállítás november 27-ig tekint-
hető meg a Szikra Galéria nyitvatartási 
idejében.

Demeter Gábor

Merítés a kécskei művésztelep alkotásaiból
  Folytatás az 1. oldalról  

Da Vinci kiállítás 
A reneszánsz kor legnagyobb polihisz-
tora volt Leonardo da Vinci. A Déryné 
Rendezvényház nagytermében beren-
dezett Művész? Feltaláló? Zseni? című 
kiállításon, több tucat fából épült talál-
mányával találkozhattak az érdeklődők 
november második hétvégéjén.

A saját korát száz évvel megelőző, 
ezerarcú tudós, Leonardo da Vinci kor-
szaka polihisztoraként, szinte minden-
nel foglalkozott, nevezhetjük feltaláló-
nak, mérnöknek, építésznek és persze 
festőnek is. Művész? Feltaláló? Zseni? 
- tette fel a kérdést a Leonardo munkás-

ságába némi bepillantást kínáló kiállítás, 
ahol hidraulika, mechanika, háborús 
szerkezetek és repülés köré csoportosul-
tak a látnivalók. Az érdeklődő látogatók, 
da Vinci eredeti rajzai alapján, fából épí-
tett szerkezeteivel ismerkedhettek meg, 
egyes gépezetek működését ki is pró-
bálhatták. Eszközök melyekkel repülni 
lehetne, harcászatban használható fegy-
verek, vízen járó alkalmatosság, emelők, 
daruk, híd szerkezet, golyós csapágy és 
sok egyéb kitalálmánya mellett, leghí-
resebb festményeinek reprodukciói is 
felfedezhetők voltak.

The Mojo a varázslatos

A klubkoncertek sorozatában a The 
Mojo zenélt remekül, november 13-án 
este, a Lehel Film – Színház galériá-
ján. A blues nagyon sokoldalú műfaj, 
viszonylag kötött zenei forma ellenére 
szinte kimeríthetetlen, ezerarcú és min-
denki másként értelmezi, játssza. 

A Mojo felfogása is egy a sok közül, 
ötvözete a blues hagyományos, a beat 
hatvanas éveket idéző és a későbbi ko-
rok pop dallamainak. A tíz esztendeje, 
Mojo WorKings néven alakult akuszti-
kus hangszerelésű zenekar, később rit-
mus szekcióval is kiegészült és néhány 
éve játszottak nálunk a klubkoncertek 
sorozatában. Az együttes frontembe-
rével, Szabó Tamás szájharmonikással, 

más formációkban is találkozhatunk 
már a mozi galérián. Az időközben a 
zenekar neve Mojo-ra rövidült, ami 
mágikust, varázslatost jelent és így ha-
tott zenéjük a műértő közönségre, ezen 
a szombat estén. Többségében saját 
szerzeményeket játszottak, ahol a tradi-
cionális blues elemek közé más rokon 
műfajokat is becsempésztek. A véglete-
kig kihasználták az élő zene dinamikai 
határait és a különleges, háromszólamú 
éneklés adott egyfajta karaktert a hang-
zásuknak. A záró nótát percekig tartó 
vastaps követte, mely köszönet volt a 
remek zenei hangulatért, élményért. 
Régen volt ilyen jó koncert a mozi ga-
lérián, ha nem voltál itt bánhatod.

Pályaorientációs nap az LVG-ben 
A Lehel Vezér Gimnázium pedagógusai 
mindig is fontos feladatuknak tekintet-
ték a diákok továbbtanulásának és pá-
lyájuk tervezésének segítését, jövendő 

életútjuk egyengetését. Éppen ezért, 
azt a célt tűzték ki magunk elé, hogy a 
négy-, illetve nyolcosztályos képzésben 
résztvevő tanulókat, minél több irány-
ból, korosztály-specifikus előadások-
kal, programokkal támogatják, mind 
a kezdeti mérlegelésben, mind a végső, 
felelősségteljes döntés meghozatalában. 

Ezt a cél szolgálta, a november 19-én 
péntek délelőttre szervezett pályaorientá-
ciós nap is, a nagy múltú intézményben. 
Az osztályok előzetes beosztás szerinti 
körforgásban, különböző előadásokon, 

műhelyfoglalkozásokon, közösség fej-
lesztő játékon, vetélkedőn vettek részt 
tanáraik kíséretében. A diákok délelőtt 
folyamán sokrétű, rendkívül színes és 

hasznos előadásokat hallhattak meghí-
vott vendégek tolmácsolásában, akik 
között különböző szakmákban, szakterü-
leten munkálkodók, (pld. jogász, fotós), 
felsőoktatási intézmények képviselői, 
illetve ottani képzésekben résztvevő egy-
kori leheles öregdiákok is voltak. 

A jól szervezett és élményekben 
gazdag programokkal az iskola tanulói 
fel tudták mérni képességeiket, készsé-
geiket és érdeklődésüket, mely hozzájá-
rulhat az ésszerű továbbtanulási és fog-
lalkozási döntéseik meghozatalához.

A történelem kereke fordult egyet
Jászberény és a megyeszékhely, hetve-
nes - nyolcvanas éveiről mesél fotók-
kal, plakátokkal és korabeli tárgyakkal, 
eszközökkel, a Megyei Levéltár és a 
Jász Múzeum november 11-én, csü-
törtökön délután megnyitott időszaki 
kiállítása. „A történelem kereke fordult 
egyet - Településfejlesztés és átalakuló 
életmód a XX. század második felé-
ben” című kiállítást, úgy szerkesztet-
ték, hogy külön tablók foglalkoznak 
a politikai, a gazdasági folyamatokkal, 
a közlekedéssel, az iparral, a mezőgaz-
dasággal vagy éppen a lakásépítéssel, a 

divattal és a kereskedelemmel. A tema-
tikus válogatás célja, hogy felvillant-
sák a késő Kádár-kor vidéki miliőit, a 
településfejlesztés jellegzetes vonásait, 
és ezen túlmenően az itt élők hétköz-
napjainak, életmódjának, fényképeken 
is megragadható változásait. A temati-
kus tablókat úgy állították össze, hogy 
azokon ne csak képek legyenek, hanem 
olyan rövid, de érthető magyarázó 
szövegek is, amelyek, azok számára is 
értelmezhetővé teszik a kiállítást, akik-
nek nem lehetnek emlékeik a hetve-
nes-nyolcvanas évekről.

Küry Klára azt 
üzente... 
Kóródi Anikó operaénekes, az Opera 
Nagykövete könyvet írt Küry Kláráról, 
aki a boldog békeidők egyik legragyo-
góbb színházi csillaga volt és nem utol-
só sorban a Jászság szülötte. A kiadvány 
megjelenésének várható ideje 2021. év 
vége. Előfizethető a Szikra Galéria kép-
tárában is nyitvatartási időben, szerdá-
tól szombatig, 13-17 óráig. A könyv 
előfizetői ára 4.500 Ft.

Küry Klára a boldog békeidők szín-
házának egyik legragyogóbb csillaga 
volt, akiért egész Magyarország rajon-
gott. Könyvem tartalma mozaikképek, 
életének, korának, kiragadott törté-
néseiből. Az olvasó a lapok hasábjain 
keresztül megismerheti a régi Magyar-
ország színikultúráját a fővárosban, vi-
déken és a Jászságban, Küry Klára szü-
lőföldjén. Régen elfelejtett kortársakról 
is olvashatnak a fejezetekben. A köny-
vet gazdag képanyag színesíti.

Jászságért Díj
"A Jászságért" Alapítvány kuratóri-
uma ezúton közzéteszi az általa ala-
pított Jászságért Díj harmincegye-
dik alkalommal történő kiírását.

E díjat az a személy nyerheti el 
életműve elismeréseként, aki a Jász-
ság kulturális és oktatási életében 
kiemelkedő alkotómunkát végzett. 

A díj adómentes összege: 
1.000.000 forint.

A díjazandó személyére részle-
tes indoklással javaslatot kér és vár 
akuratórium  magánszemélyektől és 
jogi személyektől egyaránt.

A javaslatok benyújtásának 
határideje: 2022. február 28.

A Jászságért Díj átadására - a jár-
ványügyi helyzettől függően - a 26. 
Jász Világtalálkozón, Jánoshidán ke-
rül sor 2022. június 25-én.

A javaslatokat az alábbi címre 
kérjük eljuttatni:
"A Jászságért" Alapítvány kuratóriuma
1537 Budapest, Pf. 367.
alapitvany@jaszokegyesulete.hu

KÖZPONTI PORSZÍVÓ-RENDSZER
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Porszívógép akció!
Tel.: +36-30/3496-096
www.villtrend.hu
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Köszönetünket fejezzük ki  
mindazoknak, akik 

Bajzát László-t
(1962–2021)

utolsó útjára elkísérték, gondolatban 
velünk voltak, koszorúikkal, virágaikkal 

fájdalmunkat  enyhíteni igyekeztek.

Gyászoló család

Balla-Rigó Richárd
Balla-Rigó Ferenc

Hiába borult rátok a temető csendje,
szívünkben élni fogtok mindörökre.

szerető család

Emlékezzünk

Lukácsi Béláné
Bagi Rozália

(Jászapáti)
halálának 50 éves évfordulójára.

Pihen a szív, mely érted dobogott,
Pihen a kéz, mely érted dolgozott,

Itt hagytál minden álmot, s vágyat,
Csak a bánat és a könny maradt utánad.

Szerető lányod: Borika,
unokáid, dédunokáid

Mély fájdalommal tudatjuk  
mindazokkal, akik ismerték,  

hogy fiam és testvérünk,

Terjéki Sándor
2021. november 16-án elhunyt.

Temetésről később történik 
intézkedés.

Édesanyja  
és testvérei

Tél elején betakarítható 
zöldségfélék
A népélelmezésben az egyik legfon-
tosabb növények a mérsékelt égövről 
származó káposztafélék, fogyasztási idé-
nyük egész évben tárolt vagy tartósított 
formában lehetséges. A nagy mennyi-
ségű vitamin és az ásványisó tartalom 
a téli időszakban különösen fontossá 
teszi a káposztaféléket. Szerencsés eset-
ben, a karfiol kivételével akár december 
közepéig is maradhatnak szabadon a 
házikertben. A bimbós kel, a kelká-
poszta közeli rokona. A diónagyságú 
bimbók már szedhetők és már néhány 
tő fedezi az egész család éves szükség-
letét. De van egy áttelelő, hosszú te-
nyészidőjű, kelkáposzta fajta, melynek 
október elejéig kiültetett palántái, tél 
beálltáig megerősödnek, amikor tavasz-
szal befejesedik már szedhető is.

Fejeskáposzta legrégebben ismert 
és fogyasztott zöldségféle, felhasználása 
sokoldalú, de ha nem kellően beérett és 
nem tömör, szépen szeletelni nem le-
het. Házikertben számos savanyításra és 
téli tárolásra is alkalmas fajtája ismert. 
A vöröskáposztát hagyományosan őszi 
és téli fogyasztásra termelik. Különösen 
sok °C-vitamint tartalmaz a karalábé. 
Tenyészideje 70–90 nap, legismertebb 
fajtája a kék szalonna, de ez nő a leg-
nagyobbra is. A hosszú tenyészidejű 
gyökérzöldség félék közül a sárgarépa 
is kibír -3 és -4 °C . Nálunk is előfor-
dul vadon,  jelentős ásványi sót, cukrot 
és karotint, C vitamint, meszet, fosz-
fort és vasat tartalmaz. A felhasználása 
sokoldalú. A petrezselymet már kisebb 
területen termelik, elsősorban ételízesí-

tőként használják. Hidegtűrőbb, mint 
a sárgarépa, fagymentes helyen, ho-
mokban tárolható. Petrezselyem zöldet 
a gyökerek hajtatásával is lehet termel-
ni. A vékony gyökereket sűrűn egymás 
mellé földbe, cserépbe, vagy balkon lá-
dába ültetve. Kellően fényes 18 - 20 C° 
helységben egész télen szedhető a levél. 
Olcsó és ízletes salátanövény a cékla, 
mivel rövid tenyészidőjű, elsősorban 
másodvetésre alkalmas. Értékesebb faj-
tái a fehér gyűrű nélküliek. A betaka-
rítása még jelentősebb téli fagyok előtt 
célszerű, a téli retekkel és a zellerrel egy 
időben. Tárolás pincében, homok kö-
zött lehetőleg alacsony hőmérsékleten 
történhet. Évelő igénytelen és hideg-
tűrő a metélő hagyma, levele kellemes 
és szendvics ízesítő. Jól hajtatható a 
szétosztott töveket becserepezve meleg 
helyen egész télre szedhető. 

Szegedi Szilveszter
kertészmérnök

Hagyományőrző pusztinai énekesek látogatása
Pusztinai Hagyományőrző Asszo-
nyok, csángómagyar népdalénekesek, 
érkeztek városunkba egy rövid látoga-
tásra, november 14-én vasárnap.

A Moldvában fekvő Pusztinában élő 
csángó magyarokkal, megannyi szálon 
fonódnak össze kapcsolatai városunk-
nak, elég csak a három évtizedes múltra 
visszatekintő Csángó Fesztivál rendez-
vényeire gondolni, de személyes kötö-
dések is vannak szépszámmal. Bathó 
Éváé egy ilyen, aki néhány éve, magyar 
nyelvre oktata a pusztinai gyerekeket, 
egy tanéven át, és azóta is rendszeresen 
visszajár a moldvai faluba.

Az ottani hagyományőrző asszo-
nyok közül hat népdalénekes érkezett 
elsődlegesen a Magyar Szórvány Nap-
ja ünnepi rendezvényein fellépések-
re, a Magyarság Háza meghívására, 
de minezeket megelőzően Bathó Éva 
közreműködésével, városunkba is ellá-
togattak. Eredeti tervek szerint a Can-
tate Nobis énekegyüttes hagyományos 
kórus találkozójára érkeztek volna, 
ami a covid miatt nem került meg-
szervezésre. Az ottani szerepléshez egy 
adománygyűjtő programot is gondol-
tak kapcsolni, amely a csángómagyar 
örökséget ápoló Pusztinai Magyar Ház 
alapítványt támogatja.

A pusztinai dalos asszonyokat, Bu-
dai Lóránt polgármester fogadta és 

kísérte el a Nagyboldogasszony Római 
Katolikus főtemplomba szentmisére, 
ahol az áhítat mellett, dalaikból egy 
csokrot hallgathattak meg a hívők. 

Ezek után, a Jász Múzeumban foly-
tatódott a vendégek programja, ahol 
Bugyi Gábor kulturális szervező tár-
latvezetésével ismerkedhettek, meg a 
Jászság és Jászberény történelmi emlé-
keivel, köztük a Lehel kürtje kulturális 
ereklyével.

A polgármester meghívására a vá-
rosháza épületét, tanácstermét is meg-
mutatták a csángó látogatóknak, ahol a 
diszteremben közös ebédet költöttek el, 
vidám hangulatban és reményüket fe-

jezték ki egy újabb találkozásra, ha más-
kor nem a XXX. Csángó Fesztiválon.

demeter

Strucc Fészek, Strucc Pont, 
strucc les

Mi a kapcsolódás e három szó 
között? Aki elfogadta, az Újerdőn, a 
Nagykátára tartó országút közelében, 
jó néhány esztendeje struccok tenyész-
tésére létrehozott vállalkozás, a Strucc 
Fészek meghívását, az bizonyosan meg 
tudja válaszolni a kérdést, aki nem, az 
alábbi sorokból informálódhat.  

A Strucc Fészek farm területén, 
a tulajdonosok megnyitottak, Strucc 
Pont elnevezéssel egy boltot, mely a 

gazdaságban nevelt, majd közreműkö-
dők beiktatásával feldolgozott strucc 
húsból készült termékek teljes palet-
táját árusítja. Ez a mérföldkő a birtok 
életében jó alkalomnak ígérkezett, egy 
kis strucc les szervezésére, bepillantást 
nyújtani az érdeklődőknek, e nem 
mindennapi tenyészet karámjai mögé. 
November 19-20-án, több alkalommal 
is körbe vezették a kíváncsi látogató-
kat, akik közben sok érdekességeket 
hallhattak a különös madarakról. A 
struccok, bár természetes élőhelyükön 
az afrikai szavannákat szelik, nagyon 
erős immunrendszerük lévén, képesek 
bármely klímához alkalmazkodni. A 
létező legnagyobb madarak, nagyon 
buták, repülni nem tudnak, viszont a 
leggyorsabb kétlábúak a világon, fe-

jüket pedig nem szokták a homokba 
dugni, ez csak egy hibás megfigyelés. A 
kakasok rendkívül erősen tudnak rúg-
ni kétujjú lábukkal, hatszor erősebben, 
mint a ló. Ezért a gondozók óvatosan 
járnak a karámokba etetni, no meg a 
tojást elvenni, ami nem egyszerű fela-
dat. Megtörtént, hogy nem az ember 
hajtotta a struccot, hanem fordítva, 
ezért rendszerint egy személy megpró-
bálja elcsalni a madarakat, amíg a má-

sik egy hosszú eszközzel bemerészkedik 
és „kilopja” a tojást, ami aztán a kel-
tetőbe kerül. A strucc tojások a legna-
gyobbak, több mint másfél kilósak és 
különlegességként, tenyéssz szezonban 
megtalálhatók a Strucc Pont polcán 
is, a kolbászok, pástétomok, szalámi, 
sonka, és természetesen, húsok mellett. 
A strucc hús alacsony kalóriatartalmú, 
diétás termék, magas fehérjetartalma 
nagyon táplálóvá teszi, magyar konyha 
valamennyi kedvelt ételéhez jó alap-
anyagul szolgálhat, és tág teret ad az 
ínyenc, újító fantáziának is. Próbálja ki 
és kóstolja meg a Strucc Farm kínálta 
egyedi íz világú termékeket is! Nem 
bánja meg, az üzlet pénteki napokon 
várja vásárlóit!

duka

utazó Planetárium

Az Ifjúsági Ház nagytermében elhelye-
zett mobil planetáriumban, látványos, 
izgalmas környezetben tekinthettük 
meg naprendszerünk bolygóinak va-
rázslatos világát, november 12-én 
pénteken. A különleges bemutatók  
kapcsolódtak, a Városi Könyvtárban 
rendezett változócsillagok világa iránt 
érdeklődő asztonomusok kétnapos ta-
lálkozójával.

Az érkező diákok kényelmesen el-
helyezkedtek a felfújható kupola alatt, 
aztán annak teljes felületére vetítették 
a természettudományos, csillagászati 
ismeretterjesztő filmeket, melyek egy 
részét űrszondák kamerái készítettek. 
A mozgó képek vetítését egy speciális 
planetárium-gépel végezték, lehetővé 

téve az égbolt ábrázolását a Föld bár-
mely pontjának és bármely időpontnak 
megfelelően.

Látványos felvételek kíséretében 
mutatták be a Naprendszert, a belső 
vidékektől egészen a titokzatos Kui-
per-övig, miközben megismerkedtünk 
a csillagok születésének és a bolygó-
rendszerek kialakulásának folyamatá-
val. Ellátogatunk a törpebolygókhoz, 
utaztunk a Mars felszínén, ahol a vörös 
bolygó fizikai jellemzőiről tájékozód-
tunk, megtekintünk egy látványos nap-
fogyatkozást és a Nap felszínét közelről. 

Mindezeket részletes, látványos 
képi elemekkel vetítették fölénk. 

Igazán nem mindennapi bolygókö-
zi élmény volt! d.g.

Advent
Az egyházi év az adventi idővel kez-
dődik, közelebbről pedig advent első 
vasárnapjával. Ez nincs egy meghatá-
rozott naphoz kötve, de első alkalma 
mindig a karácsony előtti 4. vasárnap. 
Azaz, az adventi idő négy teljes hét.

A négy adventi vasárnap csak ab-
ban különbözik egymástól, hogy az 
első alkalommal megterítjük az Úr asz-
talát. Ettől eltekintve az egész adventi 
idő a Krisztus jövetelére figyelmeztet 
(advenio = jövök, eljövök; adventus = 
megérkezés, Krisztus érkezése).

Az adventnek négyes tekintetét kell 
figyelembe venni. Először: Krisztus az, 
akinek eljöveteléről jövendöltek fő-
ként az ószövetségi próféták. Az egész 
Ószövetség könyve végeredményben 
nem egyéb, mint Krisztusra irányu-
ló előremutatás. Másodszor: Krisztus 
az, aki a prófétai jövendölések szerint 
valóban eljött, megérkezett karácsony-
kor. Harmadszor: Krisztus az, akit az 
állandó mában, a mindenkori jelenben 
naponta várni kell, hogy újból minden 
napon megérkezzék; a jövetelvárás te-
hát legyen a szív állandó történése. Ne-
gyedszer: Krisztus az, aki a maga idejé-
ben eljön ítélni eleveneket és holtakat, 
amint ezt az Apostoli Hitvallás tanítja.

Régen ádvent kezdetét éjféli ha-
rangszóval jelezték, amelyet hazánkban 
egyes helyeken (így a budai cisztercita 
plébániatemplomban) felújítottak.

(forrás: jelesnapok.oszk.hu)
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Közérdekű telefonszámok
J.V.V. Nonprofit Zrt. 24 órás városüzemeltetési ügyelet: 06-57/411-933;  
Ebrendészeti telep: 06-20/506-0691; Magyar Közút hibabejelentő köz-
ponti szám: 06-56/819-440; Gázszivárgás és üzemzavar bejelentése: 
06-80/300-300; Áramszolgáltató hibabejelentő: 06-80/38-39-40; Köz-
világítás hibabejelentő munkaidőben: 06-57/505-769; Közvilágítás kar-
bantartás 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: Ügyfélfo-
gadási idő: hétfőn, kedden 8-15, szerdán 12-18 óra között. Elérhetősége-
ink a vizcenter.hu ill. a trvzrt.hu honlapján találhatók.; Hulladékszállítás, 
szelektív hulladékgyűjtő szigetekkel kapcsolatos bejelentések: 06-57/411-933,  
06-57/411-643; Mezei Őrszolgálat: 06-30/335-1039; Közterület-fel-
ügyelet: 06-57/505-752; Hulladékdíj számlázás: 06-57/411-651; Hul- 
ladékszállítás: 06-57/411-933, 06-57/411-643.

Egészségügyi ügyeletek

nov. 25. csütörtök
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly út 14.
Tel.: 405-667
nov. 26. péntek
Thököly Gyógyszertár 
nov. 27. szombat
Mérleg Gyógyszertár
Jb.,Bercsényi út 10.
Tel.: 410-634
nov. 28. vasárnap
Mérleg Gyógyszertár
nov. 29. hétfő
Szentháromság Patika
Jb., Lehel vezér tér 14.
Tel.: 502-635
nov. 30. kedd
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

dec. 1. szerda
Mérleg Gyógyszertár
dec. 2. csütörtök
PatikaPlus (Tesco)
Jb, Tesco
Tel.: 506-930
dec. 3. péntek
Thököly Gyógyszertár
dec. 4. szombat
PatikaPlus (Tesco)
dec. 5. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
dec. 6. hétfő
Thököly Gyógyszertár
dec. 7. kedd
Szentháromság Patika
dec.8. szerda
Kossuth Gyógyszertár
dec. 9. csütörtök
Mérleg Gyógyszertár

Gyógyszertárak Orvosi ügyelet 
Tisztelt Betegek! Lég-
úti panaszokkal ren-
delkező/lázas betegek 
a személyes megjele-
nés helyett hívják a  
70/370-31-04-es tele-
fonszámot! Az ügyelet 
épületének ajtaja zárva 
van, kérjük, csengesse-
nek! A szakszemélyzet 
a kikérdezést követően, 
ha nem észlel COVID 
gyanús tüneteket, be-
engedi önöket a váróhe-
lyiségbe, ahol szívesked-
jenek az 1m távolságot 
megtartani. A szájmaszk 
használata kötelező. Ér-
kezéskor és távozáskor 
kérjük, használják a vá-
rókban kihelyezett kéz-
fertőtlenítő szert. 

Tisztelt Olvasóink!

A Jászkürt Újság 
következő lapszáma 
december 9-én 
jelenik meg. 
Friss híreinket, cikkeinket a jku.hu  
weboldalon és a Berénycafé 
Facebook oldalunkon továbbra 
is megtalálják!

11. 26.  péntek 5 °C  |  2°C

11. 28.  vasárnap 7 °C  |  2°C

11. 30.  keDD 5 °C  |  -2°C

11. 27. szombat 6 °C  |  -1°C

11. 29.  hétfő 4 °C  |  -1°C

11. 31.  szerDa 6 °C  |  0°C

11. 25.  
csüTörTök

Forrás: idokep.hu

6 °C | -3°C

Jászberény város közéleti lapja
mb. főszerkesztő: Szántai Tibor

Telefon: 06-20/283-7930, e-mail: esztibor@gmail.com

Munkatárs: Demeter Gábor  |  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: Tuti-Peso Kft.  |  Terjesztés:Tuti-Peso Kft. Tel.: 06-57/501-480

Megjelenik kéthetente 11.500 példányban.

Economy 
Ajánlatok

Kiváló ár. 
Ellenőrzött 

minőség.

Megújult SZERVIZ 4+ programunk keretében a 
márkaszervizünk által nyújtott gyári technológiát, 
megbízható minőséget, Volkswagen, Seat, Skoda és 
Volkswagen tehergépkocsikhoz eredeti alkatrészeket 
és a karbantartási munkákra vállalt garanciát most még 
előnyösebb áron kínáljuk Önnek 4 évnél idősebb autója 
számára.

Érdeklődjön: Jász-Autóház Kft., 57/504-010, szerviz@jasz-autohaz.hu

Economy csomagajánlataink keretében a 
kedvező árú Volkswagen, Seat, Skoda és 
Volkswagen tehergépkocsikhoz Economy 
Alkatrészeket, megbízható gyári minőséget 
és technológiát, valamint az Economy 
alkatrészekre vállalt 2  év garanciát kínálunk 
4 évnél idősebb autója számára.

Nagyszerű hírrel szolgált számunkra Kovács Balázs, a Jászberényi Baseball és 
Softball Club vezetője. A Magyar Országos Baseball és Softball Szövetség díj-
átadó gáláján került sor az év játékosainak járó díjak átadására. A díjazottak 
között szerepelt az NB III-ban Forgó Dávid. Aki az év játékosa lett ebben 
az osztályban! Dávid az egész szezon során stabil játékot mutatva csapatunk 
húzóembere volt, megérdemelten választották a csapatvezetők a szezon leg-
jobbjának. Forgó Dávidnak olvasóink nevében is gratulálunk!

Újabb megyei bajnoki címet nyertek a Diákolimpia küzdelmei során a Le-
hel Vezér Gimnázium tanulói. A sikert a fiú floorballcsapat érte. Az együttes 
tagjai: Hajdú Botond (9. A), Sziliczei Bence (10. B), Hordós ádám (10. C), 
Orosz Balázs (9. Ny), Nagy Zoltán (10. C), Görbe Balázs (9. B). Felkészítő ta-
nár: Turcsányiné Pesti Edit. A csapat tagjainak és felkészítőjüknek olvasóink 
nevében is gratulálunk és további sikereket kívánunk!

Két mérkőzés, 
egy pont
Nem sikerült túl jól az NB III-as lab-
darúgó-bajnokság Keleti-csoportjában 
a 17. és a 18. Forduló mérkőzése a Jász-
berényi FC számára. Németh Gyula 
fiai előbb Sényőn vendégszerepeltek, 
s bár félidőben még vezettek 1-0-ra, 
a találkozó végén a hazaiak örülhet-
tek a 2-1-es sikerüknek. A következő 
játéknapon a mindössze 8 ponttal álló 
kiesőjelöltet, az SBTC-t fogadták Né-
meth Gyula fiai, s a kötelezőnek számí-
tó győzelmet nem sikerült megszerez-
niük. Bár végig nagy fölényben játszott 
az együttes, nem sikerült megszerezni 
a győzelmet jelentő találatot. Jó a rosz-
szban, hogy a vendégek sem találtak a 
mieink kapujába, s így az 1-1-es ered-
mény mindkét csapat számára egy-egy 
pontot jelentett.

NB III Keleti-csoport
17. forduló

Sényő-CArNIFEX SC – JFC 2-1 
18. forduló

JFC – SBTC 0-0
A tizennyolcadik forduló után a 

Keleti-csoport tabelláját 46 ponttal 
a Kolorcity Kazincbarcika SC vezeti 
a 40 pontos BKV Előre, és a 36 pon-
tos DEAC előtt. A Jászberényi FC 26 
megszerzett ponttal jelenleg a 10. he-
lyen tanyázik. 

A 19. Fordulóban, november 28-
án, a DVTK II. csapatának vendége 
lesz a JFC. A találkozó 11.00 órakor 
kezdődik. December 5-én pedig a ta-
vaszról előrehozott első fordulót (20. 
forduló lesz) is lejátsszák a csapatok. A 
JFC ezen a napon a Törökszentmiklósi 
FC – Veterinerrel mérkőzik majd ide-
genben.  A találkozó kezdési időpontja 
13.00 óra.  Ezzel pedig a 2021/2022-es 
bajnoki szezon első fele zárul is, a 21. 
forduló mérkőzéseit majd 2022 febru-
árjában rendezik.

Az élmezőnyben a JKSE
Az NB I/B-s felnőtt férfi kosárlabda-
bajnokság  piros csoportjában szereplő 
Jászberényi KSE csapata az elmúlt két 
hétben két bajnoki mérkőzést játszott. 
A TF-Bp ellen hazai pályán remekeltek 
a fiúk és egy 30 pontos győzelemmel 
feledtették, hogy a Hepp-kupától a 
MAFC ellenében búcsúzniuk kellett. 
Már az első negyedben jelentős előnyt 
szereztek ezen a találkozón Rakicsék, s 
a második félidőben tovább tudták nö-
velni a különbséget.

JKSE – TF-BP 111-81 (32-19, 
23-24, 33-24, 23-14)

A kilencedik fordulóban a listaveze-
tő Bp. Honvéd Se otthonába látogattak 
Földi Sándor fiai. A rangadóra nem túl 
jó előjelekkel utaztak a fiúk, hiszen a 10 
fős rotációból betegség miatt Várbíró 
Gergő és Chester Lewis sem léphetett 
pályára. Ez pedig – amint a találkozó 
során kiderült – túl nagy előny volt a 
fővárosiak számára. Bár végig kiélezett 

nagy csata folyt a pályán, a végjáték a 
hazaiaknak sikerült jobban, s így a Bp. 
Honvéd 7 pontos különbséggel nyerte 
meg a rangadót.

Bp. Honvéd SE – Jászberényi 
KSE 77-70 ( 18-20, 20-11, 18-19, 
21-18)

Kilenc lejátszott forduló után az 
NB I/B piros csoportjában a Bp. Hon-
véd áll az első helyen 8 győzelemmel és 
1 vereséggel. Második a BKG Príma 
Akadémia (7 gy, 2 v), míg a harmadik 
és negyedik helyen 6 győzelemmel és 3 
vereséggel a Veszprémi Kosárlabda Kft. 
és a Jászberényi KSE található.

A bajnokság 10. fordulójában, 
november 28-án, vasárnap, a JKSE a 
Nagykőrösi Sólymok KE vendége lesz. 
A találkozó 19.15 órakor kezdődik. 
December 4-én, szombaton pedig, a 
11. fordulóban a PVSK-CARGATE 
vendégeskedik majd a Bercsényi úti 
játékcsarnokban. Ez a találkozó 17.30 
órakor kezdődik.

Továbbra is 
pont nélkül
Az NB I-es női röplabdabajnokságban 
hat forduló mérkőzésein vannak túl a 
csapatok és a Jászberényi VT továbbra 
is 0 ponttal a 8. helyen áll a tabellán. 
A fiatalokból álló jászberényi csapat 
önmagához képest nem játszik rosszul, 
de a tapasztaltabb, nagyobb játékerővel 
bíró ellenfelekkel szemben még nem 
tudott szettet vagy pontot eredménye-
ző szetteket sem nyerni. Így volt ez leg-
utóbb  a MÁV Előre SC és a Kispest SE 
elleni hazai mérkőzéseken is.

Legközelebb, november 27-én az 
1 pontos Eötvös DSE ellen idegenben 
lépnek majd pályára Deme Gábor lá-
nyai, s talán ez az az ellenfél a csoport-
ban, aki ellen a legtöbb esélyük lehet 
szettet, szetteket nyerni, esetleg pontot, 
pontokat szerezni. Persze ezen a talál-
kozón sem a mieink számítanak majd 
esélyesnek.

https://www.facebook.com/berenycafe
https://www.facebook.com/berenycafe

