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Cégvezetők a költségvetésről

Az év első csillagászati előadására dr.
Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős
miniszteri biztost várták az érdeklődők a Városi Könyvtárba, január
25-én. Burokban született emberiség című bemutatójában a magyar
űrkutatás történelméről, Földünk
bioszférájáról, és a globális felmelegedésről osztott meg érdekes, olykor
riasztó információkat.

Az elmúlt év őszén jelent meg egy
könyv az elektromos fűtésekről.
Lapjain nyílt őszinteséggel ír annak
szerzője, ifj. Czinege Károly olyan
témákról, amelyeket eddig tabuként
kezeltek az építőiparban.
Demeter Gábor

Kazsimér Nóra
Ferencz Orsolya előadása kezdetén
leszögezte, a kozmosz tagadhatatlanul
befolyásolja mindennapi életünket
és kihatással van az emberiségre. Erre
a tényre olyan óriások világítottak rá
tudományos megállapításaikkal, mint
Ptolemaiosz, Kopernikusz, Faraday
vagy Maxvell, aki által lehetségessé vált
az a technológiai ugrás, mely az űrkutatást megnyitotta. Az ő vállukon kapaszkodtunk fel odáig, hogy ma már
rutinműveletnek számít sétálni a Holdon, vagy az űrbányászat keretein belül
befogni egy aszteroidát.
– És ahol óriások vannak, ott bizony törpék is. 1956-ban Richard
Wooley csillagász kijelentette, hogy az
űrutazás „merő badarság”, tette mindezt a Szputnyik-válság előtt egy évvel.
folytatás a 7. oldalon 

Az évek óta bevezetett rendszernek
megfelelően Szabó Tamás polgármester még a döntési fázis előtt bemutatta a város gazdasági és pénzügyi szereplőinek Jászberény idei
költségvetését.
Halász Lajos
A február 5-i, keddi tanácskozáson a korábbi évekhez képest is többen
jelentek meg. Ismeretes, hogy városunkban Szabó Tamás vezette be ezt a
fórumot, amelynek lényege, hogy a

Falánk időjósok

költségvetésről első kézből szerezzenek
benyomásokat a gazdasági partnerek.
Ennek részben az az értelme, hogy a
város saját bevételeinek jelentős része
iparűzési adóból származik, másrészt
a felhasználásához még a döntés előtt
fűzhetnek véleményt, adhatnak tanácsokat. Szabó Tamás vetített képes
előadást tartott, bemutatva a legfontosabb bevételi és kiadási számokat,
nevezetesen az előző év tényszámait,
illetve az idei terveket.
A költségvetési főösszeg ebben az
évben ötszázhetvenöt millió forint-

Támad az influenza

A Jászberényi Állat- és Növénykert már évek óta várja az érdeklődőket a februári
medvelesre, mely – tekintve a barlanglakók időjós képességeit –, a szokásosnál
jóval több izgalmat tartogat. A múlt szombati alkalmon Helmut és Maci árnyékaik helyett valami sokkal értékesebbet pillanthattak meg a kifutóban.
kazsimér
Az európai néphagyomány úgy tartja, ha a barnamedve február 2-án, azaz
gyertyaszentelő napján kijön az odujából
és meglátja az árnyékát, akkor visszabú-

Könyv
az elektromos
fűtésről

jik és alszik tovább, mert hosszú lesz a
tél. Ha viszont borús idő van, akkor kint
marad, ami azt jelenti, hogy lassan örülhetünk a napsütésnek és készíthetjük a
vékonyabb, tavaszias kabátokat.
folytatás a 6. oldalon 

tal emelkedik és meghaladja a tíz és
félmilliárd forintot. Természetesen
ugyanilyen összegű a kiadások főszáma is. A több forrás nagyobb részét
felújításokra, beruházásokra, dologi
kiadásokra és személyi juttatások plusz
kiadásaira fordítják. A bevételeket tekintve kerekítve harmincegy százalék
származik főleg helyi adókból, majdnem 58 százalék központi támogatásokból és a helyi működés bevételeiből. A különbség mintegy 11 százalék
fejlesztési hitelt takar.
folytatás a 2. oldalon 

Az elektromos fűtés a jövő megoldása! címmel megjelent hiánypótló kötet szerzője ifj. Czinege Károly
elektromos fűtésspecialista, az adott
témában tevékenykedő, városunkban
működő Czinege és Fiai Kft. ügyvezető
tulajdonosa. A rendkívül gyakorlatias
szakember húsz év saját tapasztalatát és
munkatársai hasznos észrevételeit foglalta össze, öntötte közérthető formába
és osztotta meg, hogy bárki válaszokat
kaphasson a tárgykörben felmerülő
kérdéseire. Ezek segítségével aztán célszerűen alakíthatja ki otthona elektromos fűtését, ahogy a könyv alcíme is
hirdeti: Optimális beruházás, maximális komfortérzet.
Műszaki emberként, elektromos
fűtésspecialistaként nem jelentett
gondot magakönyvírás és annak
megszerkesztése?
folytatás az 5. oldalon 

Mulattak a gazdák

Február első szombatján a Déryné Rendezvényház termeiben tartotta 26. bálját a Jászberényi Gazdák és Polgárok Köre. A száznegyven résztvevő alig fért
el a díszteremben, és a hangulat is hasonlóan kiáradó volt, hajnali fél négyig
bírták a legkitartóbbak.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal közleménye szerint
megyénkben tovább emelkedett az
influenzaszerű tünetekkel háziorvoshoz fordulók száma.
m. t.

halász
Tamás Zoltán, a Gazdakör elnöke
köszöntötte az est díszvendégeit, Szabó
Tamás polgármestert, Szatmári Antalné
alpolgármestert, Nagy András és Balog
Donát bizottsági elnököket, Versler Sándor

A betegek többségében 15 éven
aluliak, őket követik a 15-34 és a 35-59
év közöttiek, a 60 éven felüli páciensek száma a legalacsonyabb. A Nemzeti
Népegészségügyi Központ laboratóriuma a megyénkből beküldött mintákból
eddig influenza A vírust mutatott ki.
Az influenzaszerű megbetegedések
számának emelkedése miatt látogatási tilalom van a karcagi Kátai Gábor Kórház,
a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
valamennyi osztályára kiterjedően.

Honlapunkon elérhetőek a Jászság hírei
táblagépen és okostelefonon is.
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káplánt, az erdélyi testvér gazdakör képviselőit, a rangidős gazdákat. Szabó Tamás
polgármester rövid köszöntőjében a város
és a gazdakör kapcsolatát kölcsönösen jónak minősítette, együttműködésüket pedig hosszú idő óta gyümölcsözőnek.
folytatás a 2. oldalon 

Önkormányzat
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Fiatalos kilencvenes Cégvezetők a költségvetésről

Sass Józsefné Szikszai Ágnes február
másodikán, gyertyaszentelő napján
született kilencven évvel ezelőtt. Az
önkormányzat nevében kedden délután köszöntöttük Hunyadi utcai
otthonában.
k. m.
Csengetésemre kiskutyák üdvözlő
csaholásától kísérve fürge léptű hölgy
nyitott ajtót. Az ünnepeltet kereső érdeklődésemre kacagva mondta, hogy ő
maga a kilencvenéves születésnapos. A
város nevében ajándékot hozó körzeti
képviselő Hajnal-Nagy Gábor hasonlóképp járt, ugyancsak meglepődött,
hogy ennek a fitt, fiatalos hölgynek
kilencvenedik születésnapja köszöntésére érkezett. Személyes és polgármesteri jókívánságok mellett nyújtotta át
az önkormányzat virágcsokrát, illetve
Orbán Viktor miniszterelnök köszöntő
oklevelét. Az ünnepi torta megszegése
mellett volt alkalom az emlékek megosztására is.
Ágnes néni a Hajtán született kereskedő család gyermekeként. Három testvére közül már csak ő van életben. Mint
mesélte, annak idején édesapja egy darab földet adott a városnak, hogy azon a
területen épülhessen fel a Nagykátai úti
tejcsarnok. Jó kereskedő lévén nagyobb
forgalmat remélt fűszerboltja számára a
szomszédban üzemelő csarnok műkö-

Emlékezés
Csikós Sándor
(1970-2010)

halálának 9. évfordulóján.
„Múlhatnak az évek, kik szívből
szeretnek nem felednek téged.”
Fájó szívvel
emlékezünk.

Szeretteid,
Bence
fiad

désének okán. Arról már nem tudott
beszámolni Ágika, hogy megvalósult-e
édesapja számítása. Férje szintén a
Hajtáról származott, az anyós tulajdonában volt a Sass-kocsma, amelynek
emlékét ma a Nagykátai úti buszmegálló elnevezése őrzi. Talán van még, aki
emlékszik a vendéglátóegység hívogató
tréfás feliratára: „Hopp itt megállj, hol
a sas leszáll, itt a jogod, itt igyál!”
Ágika életét sajnos nem kísérte végig a tréfa, hiszen 50 éves férjét betegség következtében elveszítette. A családi csapások sorozata itt nem állt meg.
Fiatalasszony lányát, majd hat hét elteltével a fiát is temetnie kellett. A sors
a négy unokában és az öt dédunokában
nyújtott vigaszt fájó szívének. A szép
és összetartó család rajongva szereti a
nagymamát, dédit, amelyről a születésnapi ajándékként kapott szeretetteljes
gondolatokkal díszített fényképalbum
is tanúskodik. A köszöntésen jelenlévő menye kuncogva elárulta, ma is a
mama a kapitány a családban. Mindenki az ő véleményére kíváncsi, a jóváhagyására törekszik.
A gyermekek szeretete nem csupán
a rokoni szálakban nyilvánult meg,
mert bár Ágika műszaki rajzolónak
tanult, 25 éven keresztül dadusként
dolgozott a Gólya Óvodában. Elérzékenyülve mesélte, hogy a kicsik milyen
szeretettel csimpaszkodtak a nyakába.
Számtalanszor őszinte szeretettel súgták a fülébe: „De jó, hogy vagy!”
Ágika hosszú életét a munka és a
családról való gondoskodás mellett a
hobbijai töltötték ki. A makramézástól a kötésig több mint tízféle kézimunka-technikát ismer, és művelt is
hosszú ideig. Második párjával, akit
sajnos három évvel ezelőtt elveszített
rengeteget kirándultak, járták az országot. Az utóbbi időben messzebbre
is elmerészkedik, hiszen első repülős
útja tavaly Svájcba vezetett az unokájához. Májusban ismét útra kel a nagyi, hiszen a gyönyörű tájat és persze
az unokát mindig öröm látni. Addig
is olvasással tölti szabadidejét, egyik
kedvence Az arab sorozatot író Borsa
Brown. Ja, és már alig várja a márciusi
Zorán koncertet!

Friss hírek, információk
a Jászság életéről
berenycafe.hu | jku.hu

Emlékezés

Csík István János
(1953-2018)

halálának 1. évfordulójára
„Szomorú az út, mely sírodhoz vezet, ahol megpihent
dolgos két kezed. Megpihenni
tértél, ahol nincs több fájdalom, de szívünkben itt leszel,
mert hiányzol nagyon.”
Szerető feleséged, gyerekeid
és családod

 folytatás az 1. oldalról
A helyi adók főbb számait is részletezte a polgármester. A jelenlévőket
leginkább érintő iparűzési adót majdnem kilencvenmillió forinttal megemelték a tervben a tavalyi tényszámokhoz képest, ami 2,6 milliárd forint
volt. Építményadó ebben az évben 350
millió forint lesz a remények szerint.
Más adófajtákkal együtt összességében
a helyi adók 123 millió forinttal haladják meg a hárommilliárd forintot. A
tavalyihoz képest az előbb említett két
adónemet tekintve szerepel növekedés
a tervben, egyébként inkább két-hárommillió forint mínusz tapasztalható
a bázishoz képest.
Az időrendtől eltérve az ismertető
végén Kasza Lajos, a Jász-Plasztik csoport tulajdonosa megkérdezte, figyelembe vették-e a helyi adók tervezésénél, hogy a városi és város környéki
cégek árat nem emelhetnek a beszállított termékeiknél a nagy cégek érdekérvényesítő képessége miatt, a költségeik
ellenben nőnek. Így az adótermelő képességük nem biztos, hogy emelkedni
fog, noha termeléscsökkenésre egyáltalán nem számítanak. A polgármester
úgy vélekedett, hogy a terv súlyozottan
tartalmaz összességében bizonyos adóerő növekedést. Véleménye szerint ez
több mint remény, az elmúlt évek tapasztalatainak elemzésén alapul.
Ugyancsak beszélt a polgármester
a kiadások szerkezetéről, az önkormányzat idei fejlesztéseinek forrásös�szetételéről és részletesen bemutatta a
hitellehíváshoz kapcsolódó feladatokat,
megjelölve a hozzájuk rendelt hitel ös�szegét is, ami összességében egymilliárd

Mulattak
a gazdák
 folytatás az 1. oldalról
A kedves szavakon túl konkrét ígéretet is tett, miszerint jövő ilyenkor már
a lépcsőt nehezen leküzdő gazdák is jöhetnek majd, mert addig elkészül a rég
óhajtott lift a város patinás díszterméhez.
Kissné Kohári Erzsébet kalauzolta a
vendégeket az események, a programok,
az ízek és illatok között, ahogy az lenni
szokott, kedvesen, hatékonyan, a mulatságot nem zavarva. A kínáló pálinkákat
követően azonnal megindult a beszéd, a
rég látott ismerősök üdvözlése, illetve a
húrokba csapott a Teleki Márka Band,
de csak jelképesen, hiszen Oláh Sándor
szaxofonozott, Papp Benjámin énekelt,
ifj. Sass Zoltán dobolt, édesapja Sass Zoltán a billentyűket kezelte, a húros hangszer, a gitár pedig Kanalas József kezében
volt. Hamar jó hangulatot teremtettek,
a tánchoz és a beszélgetéshez egyaránt
ideálisan állították össze a blokkokat a
Szerelemre születtemtől a Karolinán át
a Don Quijote-ig. Az est folyamán Kóródi Anikó, az opera nagykövete énekelt
a Macskákból és Demjéntől kezdve a
Te rongyos életig számos ismert dalt. Az
egyikbe bevonta Tamás Zsigmondot, a
házigazda édesapját is, aki nem lepődött
meg, hanem kivágta a rezet.
A megyebálról megérkeztek a Jászság
Népi Együttes fiai, lányai. Betegség miatt
három pár hiányzott, de akik itt voltak
kitettek magukért. Nem véletlenül hívták meg Szűcs Gábor tanítványait Makaóra és Mexikóba épp a napokban.
Az Innoven kft. konyhája most is kiváló volt, bár az éjféli három nagy töltelék káposzta és a körete a hozzám hasonló
kákabelűeknek túlzásnak tűnt. Ki tudja,
talán épp a táncra serkentették ezzel is a
résztvevőket?! Emlékezetes este volt.

252 millió forint. A fejlesztések teljes
forrása ötmilliárd 100 millió forint
lesz. További részletekbe lapzárta miatt
most nem megyünk bele, az itteni alkalom tanulságai, és a bizottsági, illetve
testületi vita is módosíthat még pro- és

kontra a számokon. Itt inkább a hozzászólások voltak érdekesek, amelyek
több témát érintettek. Egy közös volt
bennük, valamennyien elismerték a
bemutatott költségvetés alaposságát, és
jóindulattal, de egyenesen rákérdezve
közelítettek egyes részletkérdésekhez.
dr. Rédei István, a Jászsági Menedzser
Klub Egyesület elnöke felvetette, hogy
ez a mostani költségvetés valójában egy
része a városra fordított fejlesztési-működtetési pénzeknek, hiszen a lakosság,
az itt működő cégek, különböző szponzorációk, sőt a TAO-rendszer is együttesen gazdagítják a várost, aminek mértékét, összeszámolni sem lehet könnyű,
de egyszer érdemes lenne. Ugyan ő a
J.V.V. Nonprofit Zrt. munkáját ismerte

el és dicsérte meg, nemcsak jelképesen
– hogy városunkra a rendezettség és a
tisztaság jellemző, ellentétben sok más
településsel –, hanem konkrétan meg is
nevezte a céget, amelynek munkálkodása nyomán ezt a változást az itt élők
és a vendégségbe ideérkezők egyaránt
észrevették, aminek ő örül. Még mindig dr. Rédei István felvetésénél maradva, rákérdezett az elkerülő út, valamint
a malom projekt sorsára. Utóbbiról a
polgármester elmondta, hogy most indul a közbeszerzési eljárás, ütemesen
kell dolgozni, mert 2020 június hónap
vége a pályázati véghatáridő. Természetesen a város minél hamarabb szeretné
befejezni a beruházást. Az elkerülő úttal kapcsolatban a tanácskozáson részt
vevő Pócs János, a Jászság parlamenti
képviselője elmondta, hogy éppen ezen
a napon Szolnokon identitást erősítő projekt indult, amelyben az ország
öt megyéjével az első szakaszban mi is
benne vagyunk. Megerősítette, hogy az
elkerülő út és a 32-es út Jászfényszaru
és Jászberény közötti szakaszának átépítése egy folyamat részei, össze vannak
kötve. Ahogy a 32-es elkészül, következik az elkerülő út is, aminek a szerződés-kötése hamarosan megtörténik. A
későbbiekben szóba került a bicikliút
is, hogy épül-e az előbb említett utakkal összekötve? A képviselő és a polgármester megerősítették, hogy újabb
tárgyalások és néhány év közbeiktatása
esetén együtt is megépülhetett volna,
de már így is régóta várja a térség ezt
az utat, így az újabb csúszást nem tartották vállalhatónak. Az asztal melletti
diskurzust a résztvevők a polgármester
fogadásán folytatták.

Interjú

2019. február 7.
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Átlagon felül teljesít városunk
Az ingatlanpiac a gazdasági válságot követő mélyrepülés után mára ismét
meghatározó szegmensévé vált a magyar gazdaságnak. Sorra nőnek ki a földből az új építésű házak, a használt lakások piacán szintén erős mozgás tapasztalható. A Jászberényi ingatlanpiac helyzetéről Magera Tibort, a Duna House
ingatlanközvetítő franchise hálózat jászberényi irodavezetőjét kérdeztük.
Kárpáti Márta
Jászberényben az ingatlanpiacon
mennyire áll összhangban a kereslet
és a kínálat?
Az országos tendenciához hasonló
módon Jászberényben is túlkeresleti piaccal találkozunk közel két éve, ami lassú
mértékben, de folyamatosan növeli az
ingatlanok árát. Megállapítható, hogy a kereslet
egyértelműen növekedett
minden ingatlan típus
esetében, legyen az lakás,
kertkapcsolatos társasházi
lakás, vagy éppen családi
ház. A gazdaság új erőre talált az új építésű ingatlanok
megjelenésével egyidőben,
amelyhez az alacsony alapkamat, valamint a CSOK
további lendületet adott.
Új helyzetet – vevőknek
és eladóknak egyaránt – a
megváltozott árszínvonal
folyamatos változása, növekedése jelentett, ami nyilvánvalóan nem szökhet az
egekbe, viszont a kérdésre
visszatérve egyértelműen
keresleti piac tapasztalható
jelenleg.
Milyen típusú otthonokat keresnek a vásárlók?
Leszögezhetjük, hogy
hazánkban átlagosan 15
évente cserél gazdát egyegy ingatlan. Ezzel szinkronban változik ugyanis a családok élethelyzete,
amely során egy família éppen bővül
vagy esetleg kirepülhetnek a családi fészekből a már felnőtté vált gyermekek.
Szüleinket gyakran vesszük magunkhoz, vagy éppen mi költözünk össze
újra velük, mert éppen úgy hozta azt jó
sorsunk. Ebből eredően minden ingatlan keresett, amelyek közül leginkább
a garzonok vagy a kisebb alapterületű
lakások cserélnek könnyűszerrel gazdát,
de igen nagy igény lenne a 35-50 milliós árszegmensre jellemző újabb családi
házak iránt is. Nyilvánvaló igényt elégít
ki az újépítésű ingatlanok megjelenése
országosan, így Jászberényben is, amely
mellett számtalan családi ház építéséhez
is hozzáfogott a lakosság, látva a helyi
ingatlanpiac viszonylagos korlátozottságát, amelyen nem minden esetben
találják meg az emberek az igényüknek megfelelő otthont. A lassan, de
folyamatosan növekvő árak miatt egyre többen kényszerülnek az igényeiket
illetően kompromisszumot kötni, ami
vonatkozhat lokációra, nagyságra, és ingatlantípusra egyaránt. A jelenlegi piaci
környezetben nagyon fontos az időzítés
is, hiszen sok esetben egy-egy vásárlás
nagy mértékben összefügg azzal, hogy
milyen áron, és mikor tudja a tulajdonos eladni meglévő otthonát. Sok esetben az eladást és a vásárlást sem lehet
könnyűszerrel összehangolni, amelyek
során segítségre van szüksége eladónak
és vevőnek egyaránt.
Mennyire jellemző az ingatlanközvetítő igénybevétele az eladások
illetve a vásárlások kapcsán?
Számtalan területen változás következett be az utóbbi néhány évben, amely
alól természetesen az ingatlanközvetítői
szerep sem mentesülhet. 2011-ben csatlakoztunk a jászberényi irodával a Duna

House hálózathoz, amely nemrég 20
éves születésnapját ünnepelte. A válság
kellős közepén rengeteg eladásra váró
ingatlannal találkoztunk, amelyek igen
nehezen találtak gazdára. Nos, ez a piaci környezet mára teljesen megfordult.
Napjainkban már sok-sok vevő keresi
bizakodva új otthonát, ami nem minden esetben megy egyszerűen, így segít-

ségre más szempontból ugyan, de napjainkban is szüksége van a lakosságnak.
Közel ezer sikeresen közvetített adásvétel tapasztala alapján elmondható, hogy
majd mindenféle problémával, akadál�lyal találkoztunk már. Nyilvánvalóan
sok információ elérhető már az online
térben, mégis sok esetben szükséges segítség abban, hogy valaki az elvárásainak
megfelelő új otthonát megtalálja.
Miben tud segítséget nyújtani a
szakember?
A biztonságos, kényelmes és eredményes ingatlanközvetítői szolgáltatás az értékesítők több éves szakmai
tapasztalatán, reális és releváns helyi
ingatlanpiaci ismereteken alapul elsősorban, amely segítségével jelentősen
segítheti az eladás vagy vétel folyamatát. Egy közvetítő meghatározó segítséget nyújthat a megfelelő vételár meghatározásában, jelentősen csökkentheti az
ismeretlen vevőkkel szembeni szűrést,
átlátja az egész adásvétellel kapcsolatos
folyamat buktatóit. Általa a CSOK, a
hitelfelvétel, de akár az adózási, illetékfizetési kötelezettségek tájékoztatásában is fontos információt kaphat vevő
és eladó egyaránt, és lássuk be, sok
esetben össze kell hangolni egy új otthon vásárlásával együtt az eladásra váró
ingatlan birtokbaadását is, ami szintén rejt némi kockázatot. Nem utolsó
szempont, hogy pédául a mi cégünk
esetében független hitelközvetítésünknek köszönhetően személyreszabottan,
az ügyfelek szempontjából legoptimálisabb hitelterméket találjuk meg a
legrövidebb idő alatt, ami szintén jelentős terhet vesz le az ügyfelek válláról. Elsősorban az ügyfelek biztonsága
és kényelme fontos számunkra, amely
nyilvánvalóan a vevőink és eladóink támogatása szempontjából lényeges.
Az ingatlanpiac innovatív újdon-

sága a PropTech rendszer. A Duna
House is használja?
A DH innovatív vállalatként naprakészen figyeli a technológiai fejlesztéseket és trendeket, amelyet folyamatosan beleépít a működési folyamataiba.
Ügyfeleink online rendszeren naprakészen követhetik ingatlannal kapcsolatos
ügyeiket és azonnali információt kaphatnak minden fontos lépésről.
Az árak tekintetében országosan
hol helyezkedik el a Jászság, illetve
Jászberény?
Jászberényben és a Jászságban nem
panaszkodhatunk, hiszen alapvető ingatlanpiaci árváltozási tendenciákat figyelembe véve,
országos szinten a középmezőny végén helyezkedünk el a megyéket összevetve. Igaz, hogy megyén
belül kiemelkedik Jászberény, ahol a lakóingatlanok
esetében a megyei átlagon
felül teljesít városunk. Ez
természetesen csak mérsékelten igaz a telkekre és pl.
a kereskedelmi vagy gazdasági jellegű ingatlanokra,
de úgy gondolom, hogy
ezeknél is megfigyelhető
volt az előző években egy
visszafogott árnövekedés.
Általában
mennyi
ideig tartózkodik egyegy ingatlan a piacon?
2018-ban a tendencia folytatódik, így egyre
gyorsabban talál gazdára
egy-egy eladásra váró ingatlan, legyen az befektető
vagy éppen magánszemély,
aki épp vásárolni kíván.
Leszögezhető, hogy egy
ingatlan eladási ára nagymértékben
meghatározza az értékesítés időtartamát, így igen rossz alkupozícióban van
az, akit szorít a cipő az eladás szempontjából. Minden ingatlantípusra - legyen
az kertkapcsolatos társasházi lakás, kockaház, parasztház vagy éppen családi
ház – jellemző egy átlagár, amelyet nyilvánvalóan befolyásol az állapota, elhelyezkedése, több további tulajdonsága.
Ezek együttesen alakítják ki azt a végső
eladási árat, amelyen az ingatlan végül
megtalálhatja új tulajdonosát. 2018
decemberében Kelet Magyarországon
átlagosan mintegy 84 és 114 nap közé
tehettük egy ingatlan eladásának időtartamát. Jászsági szinten ezen átlagon
belül természetesen volt példa arra is,
hogy 24 óra alatt kezett rázott eladó és
vevő, ám volt, amikor több év után épp
a héten egyeztek meg ügyfeleink.
Lassulás, élénkülés vagy esetleg
stagnálás tapasztalható az előző évekhez képest?
A gazdasági világválság néhány éve
alatt soha nem látott mértékben esett
vissza az ingatlan adásvételek száma.
Ezt követően hazánkban körülbelül
négy éve folyamatosan élénkül az ingatlanpiac, a Jászságban pedig 2015
hozta a fordulópontot, amikor első
lépésben a kereslet kezdett átalakulni.
Ez még 2016-ban sem okozott jelentős
árvolumen-változást, ám vitathatatlan,
hogy felgyorsultak az értékesítési folyamatok, és óvatos mértékben elkezdett emelkedni a használt ingatlanok
ára. Egyre több építkezés kezdődött
ekkortól, amelyekre összességében az
átalakuló családtámogatási rendszer, és
az alacsony alapkamatnak köszönhető
egyre kedvezőbb hitelkonstrukciók is
jótékony hatással voltak.
Az ingatlanpiaci árak 2019-ben továbbra is emelkedni fognak, ám néhány

ingatlantípus, telek, vagy kereskedelmi
ingatlan esetén véleményem szerint nem
lesz lényeges árnövekedés idén. 2019ben már lassabb mértékű árszínvonal
emelkedés lesz tapasztalható a városban
és közvetlen környezetében. A közvetített lakáscélú hitelek volumenében viszont ennél is nagyobb, mintegy 20-30
%-os bővülést várunk az idei évtől.
Jellemzően melyik időszak az,
amikor az emberek vásárlásra szánják
el magukat?
Év elején rengetegen határozzák el
ingatlannal kapcsolatos tervüket és céljaikat, és ennek megfelelően folyamato-

Az újépítésű lakások építése és eladása is felpörgött az utóbbi néhány évben,
ám az adásvételek tranzakciószámát jelentős mértékben a használt ingatlanok
teszik ki. Azt is kijelenthetem, hogy az
újépítésű ingatlanok száma csekélyebb
mértékű a teljes lakáspiacon. Országosan egyébként a tavalyi évben mintegy
152 ezer ingatlanpiaci tranzakció volt,
amelynek túlnyomó része a használt lakásokhoz köthető.
Érdemes befektetésként ingatlant
vásárolni?
Az ingatlan befektetésként mindig is
jó alternativa volt. A jelenlegi gazdasági

Jó, ha tudjuk!
● Napjainkban az albérlet árak
közel másfélszeresére, esetenként
duplájára emelkedtek a 2-3 évvel
ezelőtti árakhoz képest.
● Vételár változás tekintetében
elmondható, hogy a néhány évvel
ezelőtti 5-6 mFt értékű garzonok
ára szinte megduplázódott, jellemzően pedig a 2-3 szobás lakások
ára is legalább 50% -al emelkedett.
2018-ban átlagosan 12% körüli áremelkedést tapasztaltunk. Várhatóan további 8-10%-os áremelkedés
várható átlagosan, ám ezen belül a
jelzáloghitelek arányában mintegy
20-30%-os növekedés prognosztizálható. Újépítésű ingatlanok esetén egyértelmű árnövekedés várható a munkaerőpiaci hatásoktól
függetlenül, hiszen a korábbi 5%
áfa tartalom helyett 27% áfa érvényes a most megkezdett újépítésű
ingatlanok esetén. Ez természetesen
hatással van a használt ingatlanok
san emelkedik a kereslet, amely szépen
lassan a hónapok előrehaladtával válik
valós tranzakcióvá. Ezt támasztja alá az
is, hogy a Duna House keresletindexe
hosszú évek óta januárban éri el a legmagasabb értékeket. A tavaszi és őszi
időszak az ingatlanpiaci szempontból
a legfontosabb, de 2018-ban például
egyáltalán nem tapasztaltunk nyári vis�szaesést sem a Jászságban, sem országosan. A leggyengébb hónapokat az év
végéhez közeledve vagy épp januárban
mérjük, ekkor jellemzően már a piacon
lévő kereslet és kínálat a meghatározó,
az ünnepek miatt például kevesebb az
új ingatlant kereső vevő, illetve az időjárás szempontjából kedvezőbb időszakokban a házak/lakások megtekintése is
könnyebb feladat.
Mi a népszerűbb a lakás bérlés
vagy a vásárlás?
Ez egyaránt tekinthető gazdasági és
társadalmi kérdésnek. Magyarországon
Európai viszonylatban nagyon magas a
saját tulajdonú lakások aránya – mintegy 86 százalék. Megszoktuk, hogy akkor érezzük jól magunkat, ha ház van
a fejünk felett. Megfigyelhető azonban,
hogy a munkahely – és annak változása
– meghatározó a lakóhelyünk választását illetően, így egyre mobilabbá váltunk az utóbbi időben. Mindezek alapján a saját tulajdonban lévő ingatlanok
aránya évről évre csökken, ami nem feltétlen jelent hátrányt, egész egyszerűen
átsrukturálódik a piac, és többen fognak bérelni. Ez teljesen normális társadalmi jelenség, a nyugati országokban
a társadalom sokkal nagyobb százaléka
él bérlakásban. Ha pénzügyi oldalról
közelítjük meg a kérdést, akkor 5-6 év
bérlet után már jobban megéri lakást
vásárolni a bérlet helyett.
Új vagy használt lakásból nagyobb a kínálat/kereslet?

árára is. Irodai átlagos ingatlanár
2018-ban vidékkel együtt: 11 mFt.
● A CSOK miatt a nagyobb,
ám régebben épült ingatlanok kevésbé tudnak jelentős árnövekedést
elérni. A vevők legnagyobb arányban 30-50 év közöttiek, beosztottak
vagy vállalkozók, akik leginkább
befektetési szándékkal vagy nagyobb ingatlanba történő költözés
okán vásárolnak, de jelentős az első
lakást vásárlók száma is.
● Újépítésű ingatlanok piacán
országos összevetésben az utolsó negyedbe tartozunk, ám pl. 2017-ben
már másfélszer annyi ingatlan épült
Jászberényben is az azt megelőző
évvel összevetve. A már befejeződött vagy éppen folyamatban lévő
ingatlanfejlesztések dacára továbbra
is nagy igény van városközponthoz
közeli ingatlanokra és kertvárosi
társasházakra, családi házakra egyaránt.
környezetben pedig a kérdésre egyértelműen igen a válasz. Az ingatlanok értéknövekedésük miatt jó befektetések, de
ha még emellett bérleti célra is hasznosítjuk őket, akkor nagyon szép reálhozamot érhetünk el a hasznosítással. Lakóingatlanok esetén az albérleti piacon
korábban is erős kereslet mutatkozott
városunkban, ami napjainkban tovább
fokozódott az utóbbi egy-két év tapasztalata alapján. Ugyanez a dinamika, és
az ezzel összefüggő bérleti költségek
emelkedése azonban már nem jellemzi a
kereskedelmi és gazdasági célra hasznosított ingatlanokat.

Siker
A Kelet-magyarországi régió
lakástakarékpénztár értékesítője címet a Duna-House jászberényi irodájának hiteltanácsadója, irodavezetője Rékasi
Richárd nyerte el.
„A 2018-as év megkoronázása
és méltó lezárása volt számomra,
amikor átvehettem „Az év legsikeresebb Lakástakarék értékesítője” elismerő címet 1100 kollégám
előtt a Kongresszusi központban,
a Duna House szokásos évnyitó
rendezvényén, ahová többen már
nem fértünk volna be!
Büszke voltam és nagyon
örültem, hogy már az év elején
ekkora motivációt és egy ilyen
komoly elismerést kaphattam
attól a cégcsoporttól, akivel már
közel 8 éve közösen „Szolgáljuk
az embereket, (mert) Szenvedélyünk az Ingatlan!” – nyilatkozta
lapunknak a díjazott.
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Döntőben a Nagyboldog
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A Terplánban nagy hangsúlyt kap
az idegen nyelvi tudás fejlesztése
Személyiségközpontú oktatás, piacképes szaktudás

A Nagyboldogasszony Katolikus Iskola tornaterme biztosított helyszínt a játékos sorverseny diákolimpia országos
elődöntőjének csütörtök délelőtt.
k. m.
A házigazda Nagyboldogasszony
iskola csapata Tiszaföldvár, Hajdúszoboszló, Gyula, Kisvárda és Békés
együtteseit fogadta a megmérettetésen,
ahol tíz sor- és váltóverseny jellegű feladatban mérték össze ügyességüket,
gyorsaságukat a gyerekek. A tét a Mezőtúron, március elején rendezendő
országos döntőbe jutás volt.
A vetélkedőt az iskola részéről Demeter Sándor igazgató, illetve, a város

képviseletében Nagy András HEB elnök
nyitotta meg. Az igazgató üdvözlő szavait követően Nagy András az önkormányzat képviselő-testülete nevében
köszöntötte a sportoló gyerekeket, felkészítőket és a kísérő vendégeket. Emlékeztetett, hogy két héten belül már a
második diákolimpiai versenynek ad
otthont városunk. Előzőleg a röplabdás
gyerekek küzdöttek meg egymással itt a
továbbjutásért, most pedig a sorversenyzők jó szerepléséért izgulhatunk.
A délutáni eredményhirdetésen kiderült, hogy a legjobbak a házigazdák voltak,
így a Nagyboldogasszony iskola csapata
jutott be az országos döntőbe a gyulaiak
előtt, akik még vigaszágon szintén ott lehetnek Mezőtúron március elsején.

Ádáz fociküzdelem

A téli szünet előtti utolsó tanítási
héten rendezték meg a Korompai
Kupát, mely már közel negyven éve a
legnagyobb ilyen jellegű labdarúgó
torna a jászberényi iskolák részére.
Méltán kapta a torna Korompai
István nevét, az egykori nagy tekintélyű, nagyszerű jászberényi utánpótlásedzőről, aki nagyon sok jászberényi és
jászsági fiatalt indított el a futball útján.
A tornán a III. korcsoport, tehát
a 2006. január 1. után születettek
mérhették össze erejüket. A Bercsényi Sportcsarnokban két csoportban
zajlottak a mérkőzések. Az egyikben
a Gyakorló magabiztosan verte meg a
Székelyt, valamint az Apponyit és jutott a 4 közé, míg a másik csoportban

sokkal kiegyenlítettebb küzdelmek
zajlottak. Az LVG és a Nagyboldogas�szony Iskola csapata is nagy csatában
1:0-ra verte a Bercsényit, míg egymással 3:3-as döntetlent játszottak.
Büntetőkkel a Nagyboldog lett az első
a csoportban, így a keresztjátékban az
Apponyit verve jutott a döntőbe, míg a
Gyakorló az LVG-t győzte le simán. Az
ötödik helyért a Bercsényi a Székelyt, a
harmadik helyért az LVG az Apponyit
győzte le. A döntőben a Gyakorló 2:0ra legyőzte a Nagyboldogasszony Iskola
csapatát, amivel elhódította a kupát.
A gólkirály Bagi Ádám lett, a
legjobb mezőnyjátékos Farkas Milán, a legjobb kapus Rácz Róbert. A
tornagyőztes csapat testnevelője Baráth
Géza.

A Terplán Zénó Ferences Gimnázium,
Szakgimnázium és Szakközépiskola
Jászberény egyik meghatározó közép
iskolájaként működik. A gazdaság
igényeihez igazodva folyamatosan
bővítik képzési kínálatukat. Az intéz
mény családias hangulatú, ahol a tanulóknak a szaktudás elsajátításán
túl egyéni alkotóképességeik kibontakoztatására is lehetőség van.
A „Terplán” húsz éves múlttal, folyamatosan bővülő szakgimnáziumi képzési
palettával, gyakorlati hátteret biztosító
központtal és magas színvonalú nyelvi
képzéssel várja a továbbtanulás előtt álló
fiatalokat. – Képzéseinket az aktuális piaci igényeknek megfelelően alakítjuk ki,
így intézményünkben több hiányszakma
elsajátítására van lehetőség. A műszaki
képzések gyakorlati hátterét egy jól felszerelt, kétezer négyzetméteres szakképző
központban biztosítjuk a diákoknak. A
szakgimnáziumi tanulmányok ideje alatt
a jogszabályi háttér lehetőséget ad részképesítés megszerzésére is, így a közlekedésgépészet keretében emelőgép-kezelői,
valamint targoncavezetői jogosítványt is
szerezhetnek a diákok. A közgazdasági
szakirányon pénzügyi ügyintéző, illetve
számviteli ügyintéző végzettség érhető
el még az érettségi előtt. Nagy hangsúlyt
helye
zünk az idegen nyelvi tudás fejA Bercsényi Miklós Általános Iskola
csapatai remekül szerepeltek a grundbirkózó diákolimpia országos területi
elődöntőjén, Békéscsabán.
Az I. korcsoportos lányok Makó és
Orosháza mögött a harmadik helyet szerezték meg. Csapattagok: Benke Anna,
Bagi Lujza, Farkas Petra, Vincze Zorka,
Oláh Flóra, Szűcs Anna, Szilágyi Gerda.
Az I. korcsoportos fiúknál a jászberényiek magabiztosan versenyeztek, volt
olyan meccsük, ahol mind a 7 súlycsoportot megnyerték. A döntőt az orosháziak ellen vívták és óriási csatában 4:3-ra

lesztésére is. Intézményünk a Budapesti
Műszaki Egyetem akkreditált vizsgahelye, ahol államilag elismert nyelvvizsgát
tehetnek le a diákok. Ezenkívül számítástechnika területen ECDL vizsga megszerzésére is van lehetőség – mondta Molnárné Somogyi Margit, igazgató.
Az iskola nem mamutintézményként
működik, hanem családias hangulat, diákközpontúság jellemzi. A fiatal, lendületes tantestület pedagógusai minden gyermeket értéknek, egyedinek tekintenek.
Meghatározó a személyiségközpontú oktatás. Tehetséggondozással és felzárkóztató programokkal segítik a tanulókat, így
nem kell a szülőknek különórákra járatni gyermeküket. Fakultáció keretében
lehetőség van arra, hogy a diákok olyan
tantárgyakat vegyenek fel, amelyek a továbbtanuláshoz szükségesek.
– Nálunk nem csak tanulni lehet.
Tartalmas közösségi programokat kínálunk a fiataloknak – hangsúlyozta az
igazgató. Színjátszócsoport, sokszínű
sportélet, énekkar, gólyatábor, Terplán
party, koncertek, kulturális rendezvények,

2019/2020. tanévben
induló képzéseink
Szakgimnáziumi osztályok
● Közgazdaság szakgimnázium
Egyedi kód: 0001
4+1 OKJ szakképesítés
Választható idegen nyelvek:
angol, német
Érettségi után választható szakképzés:
pénzügyi-számviteli ügyintéző
● Logisztika szakgimnázium
Egyedi kód: 0002
4+1 év OKJ szakképesítés
Választható idegen nyelvek:
angol, német
Érettségi után választható szakképzés:
logisztikai és szállítmányozási
ügyintéző
● Informatika szakgimnázium
Egyedi kód: 0003
4+1 év OKJ szakképesítés
Választható idegen nyelvek:
angol, német
Érettségi után választható szakképzés:
informatikai rendszerüzemeltető
CAD-CAM informatikus
● Gépészet szakgimnázium
Egyedi kód: 0004
4+1 év OKJ szakképesítés
Választható idegen nyelvek:
angol, német
Érettségi után választható szakképzés:
gépgyártástechnológiai technikus
● Közlekedésgépész szakgimnázium
Egyedi kód: 0005
4+1 év OKJ szakképesítés
Választható idegen nyelvek:
angol, német
Érettségi után választható szakképzés:
autószerelő, autótechnikus
szakmai bemutatók és előadások színesítik
a hétköznapokat. A diákok külföldi tanulmányutakon vehetnek részt. A fiatalokat a
másik ember tiszteletére, szeretetére nevelik. Az iskola 2014 óta a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány fenntartásában működik. Szakmai céljaikat a
katolikus-keresztény értékrenden alapuló,
nemzeti hagyományainkat tiszteletben
tartó neveléssel valósítják meg.
(x)

● Cím: 5100 Jászberény, Szabadság tér 1. ● Telefon: (57) 505 – 440
● E-mail: terplan@terplanszki.hu ● Honlap: www.terplanszki.hu
● OM azonosító: 102547

Grundbirkózás

nyertek, ezzel aranyérmesek lettek és
utazhatnak a budapesti országos döntőre. Csapattagok: Simon Gergő, Balázs
Benedek, Homonnay Hunor, Kispál Domonkos, Boldizsár Csaba, Cseh Dániel,
Gergi-Bodor Barnabás.
A II. korcsoportos fiúknál szoros
csatákat vívtak a berényiek. A bronzcsatát 4:3 arányban elvesztették a fiúk, akik
így a negyedik helyen végeztek. Csapattagok: Kiczkó Levente, Bathó Bálint, Járomi Zalán, Gál Benedek, Tuza Kristóf,
Tatár Dominik, Farkas Dániel, Sándor

Mátyás, Szilágyi Ármin.
A II. korcsoportos lányoknál 7:0-ás
győzelem az Orosháza ellen, 4:3 a Makó
ellen, míg a döntőben szoros mérkőzésen 4:3-as vereség a domaszéki iskolától,
így a lányok ezüstéremnek örülhettek a
nap végén, így ők is résztvevői lehetnek
február 23-24-én a budapesti országos
döntőnek. Csapattagok: Piroska Anett,
Busai Bori, Kovács Jázmin, Homonnay
Emese, Potemkin Olívia, Barna Eszter,
Sas Lili, Oláh Boglárka, Hasilló Flóra,
Kispál Dorottya.
Testnevelő, felkészítő: Kiss Attila,
Kiss Dóra.

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

Időpont, helyszín:

2019. február 9. (szombat) 9 órától,
Thököly úti ideiglenes parkoló (a rendelő mellett).
Fajták: mucsu, golden, starking, jonagold, idared.
További információért kérem, forduljon a helyi önkormányzathoz.

Fotó: Kispál Gábor

Hirdetés / Fórum

2019. február 7.

Meghívó
lakossági fórumra
Nagy Istvánné Bugyi Piroskát
és Nagy Istvánt
szeretettel köszönti családjuk

50. házassági évfordulójuk
alkalmából.

Plasmage vágás nélküli
szemhéjplasztika
már Jászberényben is!
Dr. Szabó András

Jászberény, Szövetkezet út 5. fsz. 1.
K: 10.30-12.30, Cs: 15-18.30
Telefon: 06-20/461-3220
www.borgyogyaszszolnok.hu

Medicura
Bio
immunerősítő
nektárok

Tisztelt Jászberényiek! Alulírottak, Balogh Béla, Bobák Zsolt, Budai Lóránt és
dr. Gedei József ellenzéki önkormányzati
képviselők „Gondolkodjunk közösen
Jászberényért” címmel fórumot tartunk,
2019. február 14-én 17 órakor a Jászberényi Városi Könyvtár emeleti termében.
A helyi ügyek mellett kiemelten
szeretnénk foglalkozni a Szent Erzsébet
Kórház múltjával és jelenével, összefüggésben a magyar egészségügy helyzetével.
Rendezvényünkre előadó vendégként várjuk Bangóné Borbély Ildikó, dr.
László Imre és dr. Lukács László György
országgyűlési képviselőket.
Kérjük jöjjön el rendezvényünkre!
Gondolkodjunk közösen Jászberényért!
Balogh Béla, Bobák Zsolt,
Budai Lóránt, dr. Gedei József
önkormányzati képviselők

Vérnyomásmérők
Dr. Lenkei
vitaminok
Új Kollagén italpor!
A szépség, fiatalosság, rugalmasság és
az általános
egészség őre.

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

www.jku.hu
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Könyv az elektromos fűtésről

 folytatás az 1. oldalról
A műszaki tartalom, a mondanivaló
a fejemben volt, szóban számtalanszor elmondtam és leírtam szakmai írásokban,
de ahhoz ismereteket kellett szereznem,
hogyan is kell egy könyvet megírni. Éppen ezért beiratkoztam egy könyvíró tanfolyamra, ahol használható információt
sikerült elsajátítanom. Azzal a módszerrel
dolgoztam, hogy a fejezetek címeit cetlikre írtam, kiragasztottam, és egyet-egyet
elővéve nekiültem azt kidolgozni, leírni.
Persze korrektort és szerkesztőt látott a
készülő munka, mielőtt nyomtatásban,
majd magánkiadásban megjelent.
Milyen okok, indokok vezettek a
könyv megírásának ötletéig?
Elektromos fűtéssel kapcsolatosan az
érdeklődők – legyenek azok laikus civilek
vagy valamelyest a témához értők –, általában ugyanazokat a visszatérő kérdéseket tették fel a bemutatókon, ahol megjelentünk, de levélben és telefonon is, vagy
akár személyes találkozások alkalmával. A
könyv elején utalok arra a 3 valódi + 1
vicces okra, amiért az írásba fogtam.
Elárulja, mik ezek?
Igen! Az első és legfontosabb volt
az elektromos fűtéssel kapcsolatos berögzült tévhitek eloszlatása. Ugyanilyen
súllyal számított az elektromos fűtés igazi felhasználási lehetőségeinek bemutatása, hogy praktikus alternatívával szolgálhassunk a felhasználóknak, akiknél
akár komoly megtakarításokat is hozhat
ennek alkalmazása. Mindezek mellett
szükséges és elengedhetetlen feladata a
szakmának, a fűtéssel foglalkozó kivitelezők tudástárának bővítése.
A közgondolkodásban az él, hogy
elektromosan fűteni csak drágán lehet.
Ez mindig egy alapkérdés, amire én
visszakérdezek. Tudja, mennyibe kerül?

Azt persze nem, csak azt, hogy drága.
Az elektromos fűtés kialakításánál pontosan a bekerülési költség az, ami kevesebb, mint egy másfajta, hagyományosnak mondható technológia. A működés
költsége lehet több, hogyha nem jól választották meg az egyes egységeket, vagy
a kivitelezés minősége nem megfelelő,
esetleg nagyon szigeteletlen a ház.
A kötetet átlapozva számos olyan
megoldást találhatunk, ami a költséghatékonyságra és a vásárlói igényekre
fókuszál. Át kell rágnom magamat az
egész könyvön, hogy minden, a témába vágó kérdésre választ kapjak?
Nem kell a teljes 187 lapot végigolvasni, hogy egy-egy problémára sikerüljön megoldást találni. A sok-sok
részterület között igyekeztem úgy navigálni az olvasót, hogy ne csak a szomszéd vagy a felfogadott mester javaslatai
között kelljen választania. A bevezetésben talál öt rövid, egyszerű kérdést a
könyvet felütő, amivel eldöntheti neki
való e az elektromos fűtés.
A kor mai kihívásai között szerepel, hogy igyekezzünk a megújuló
energiaforrásokat a lehető legnagyobb mértékben alkalmazni. Elektromos energiánál megkerülhetetlen

a napelemek bevonása?
Valóban, az elektromos fűtésrendszerek előnyei között találjuk, hogy nagyon praktikus, komfortos megoldások
léteznek, melyek kivitelezési költsége
harmadannyi is lehet a gáz vagy egyéb
fűtési rendszerekhez képest. Fontos opció, hogy az elektromos fűtésrendszer
könnyedén összekapcsolható napelem
technológiával. Ezzel együtt ugyan már
eléri egy gázrendszer kivitelezési költségét
az elektromos rendszeré is, de ebben az
esetben nem lesz fűtési költség, de akár a
villanyszámla is nulla lehet, ha elegendő
napelemet sikerül a tetőn elhelyezni.
Mi lehet a jövő ebben a technológiában?
Egyre hatékonyabb módon leszünk
képesek a napfényből elektromos áramot
előállítani. Az így keletkező „ingyen”
áramot nem kell akkumulátorokban
tárolni, felhasználható az elektromos
fűtőkábelek megtáplálására. Ma már a
napelemek ára annyit csökkent, hogy
7-8 év alatt megtérül a telepítésük.
Beszélgetésünk után végigolvastam a
könyvet, és arra a megállapításra jutottam,
az elektromos fűtés lehet az igazi megoldás
családi otthonom komfortos fűtésére. Érdemes megismerni ezt a könyvet, megéri!

Termelői méz
● propolisz
● virágpor
● méhpempő

Csomor Családi Méhészet
Jászberény, Sólyom u. 13.
 06-30/483-07-90
A hét minden napján délutánonként
is várjuk vásárlóinkat!

A Református Gólya Óvoda
2019-ben ünnepli
fennállásának 25. évfordulóját.
A méltó megemlékezés
előkészületeihez várja
a lakosság segítségét.
Régi fotók eredeti, avagy szkennelt
változatát, tárgyi emlékeket,
személyes
(szülői, munkatársi, gyermeki)
megemlékezéseket.
A fotók, tárgyi emlékek mellé –
ha tudnak- rövid információt,
neveket mellékeljenek.
Kapcsolatfelvétel
a 06-57/412-808-as telefonszámon,
avagy golyaovoda@gmail.com
e-mail címen lehetséges.

Hirdetésfelvétel
Sisáné Kispál Andrea
06-30/438-7201

sisane.andrea@gmail.com

Esztétikai fogászat Jászberény, Zirzen Janka u. 6.
Teljes körű fogorvosi ellátás. Cirkon-koronák és fogfehérítés.

Dr. Martonos Éva

Dr. Krampek Márton

fogszakorvos

fogszakorvos

H, Sz.: 13-18, Cs.: 8-14,
K, P.: 8-12.30
Tel.: 57/412-058

H, P.: 8-13,
K, Cs.: 13-19

Rendelési idő változás!

Tel.: 57/655-506

Bejelentkezés telefonon rendelési idő alatt.

THERMOVÍZIÓS ÉPÜLETDIAGNOSZTIKA
Hő- és vízszigetelési hibák
felderítése, rejtett fűtési csövek
(p.: falfűtés, padlófűtés)
nyomvonalának
meghatározása.

Energetikai tanúsítványok
készítése.

ÁSZ-ÉSZ 2003 Kft.

Ezt látja Ön.

Telefon:

06-57/401-463, 06-30/983-5957

Ezt látjuk mi.

ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK MŰSZAKI ELLENŐRZÉSE
MAGASÉPÍTÉSI, MÉLYÉPÍTÉSI, ÉS MÉLYÉPÍTÉSI MŰTÁRGYAK
SZAKTERÜLETEKEN.
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Szabadidő
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A helyismerettől Haladunk a kitaposott úton
a csillagokig
A Jászok Egyesülete életében különösen mozgalmas volt a 2018-as esztendő. Összegző, de egyben előretekintő
beszélgetést folytattunk dr. Dobos
László elnökkel.
Bognár Mária

A Jászberényi Városi Könyvtárban idén
is folytatódnak a már hagyományos
programok, és úgy tűnik, újdonságból
sem lesz hiány. Az éves tervekről Kovács Péter könyvtárvezetőt kérdeztük.
Szabó Lilla
Tavaly szinte hétről hétre izgalmas események kerültek fel a könyvtár
programkínálatába, ami idén sem lesz
másként. Jó példák erre a havi rendszerességgel megtartott író-olvasó találkozók. Megjelenésünk napján, február
7-én Grecsó Krisztián József Attila-díjas
költő, író mutatja be a Harminc év napsütés című 2017-ben kiadott regényét.
Március 7-én a Szerelem hirdetése című
könyvvel két éve debütált írónő, J. K.
Smith érkezik városunkba, aki több
szálon is kötődik Jászberényhez. Április
7-én előreláthatóan korunk egyik legnépszerűbb író, költő egyénisége, Varró
Dániel látogat a könyvtárba. A következő hónapban őt követi Borsa Brown, Az
arab című sikerregények írója.
Június 6-án ismét megrendezik a
népszerű Könyves Csütörtököt, ahol ezúttal 11. alkalommal csemegézhet a város
irodalmi programok közül.
Kovács Péter kiemelte a Jászsági
Népmesepontban megvalósuló foglalkozásokat, amelyeken – együttműködve
a jászberényi oktatási intézményekkel –
hetente 4-6 alkalommal várják a gyerekeket. A mesepont üde színfoltja A hónap
meséje, ami a vártnál is több látogatót
vonzott. Szintén mesés esteket biztosít
havonta a Birinyi Mesekör, ahova a középiskolás és a felnőtt korosztályt várják.
Az ország 14 városában működő mesepontok közül is kiemelkedő a jászberényi, esztétikai kialakítását és fejlettségét
tekintve. Ennek a színvonalnak köszönhető az április 13-i zártkörű mesemondó
verseny lebonyolítása, ami a Hagyományok Háza felkérésére valósul meg – tudtuk meg a könyvtár vezetőjétől.
A mesepont tervei között szerepel
a Hajtát bemutató egyedi láthatatlan tér kialakítása. A Sasközpont és a
Logiscool által megalkotott virtuális
valóság kiterjesztésével a gyermekek
négy fal között, applikáción keresztül
ismerkedhetnek meg a Hajta élővilágával, miközben akár rossz idő esetén
is interaktívan tanulhatnak természetismeretet. Ezt az eljárást szeretnék alkalmazni a Csillagda kupoláján is, így
ha felhők csúfítják az eget, a kupolára
vetített virtuális égbolton ugyanúgy tanulmányozhatóak az égitestek.
Talán kevesen tudják, milyen komoly
csillagászati munka folyik a könyvtárban,
pedig számos diák szép eredményeket ért
el a jászberényi csillagászati szakkörből indulva, Fodor Antal csillagász felkészítésével. Példának okáért a 2018-as Általános
Iskolás Országos Csillagászati Vetélkedőn
második helyezést ért el három jászberé-

nyi általános iskolás tanuló. A tavaly Pekingben rendezett Nemzetközi Csillagász
és Asztrofizikai Diákolimpián pedig két
bronzérmet és három kiemelt dicséretet
gyűjtöttek be a magyar csapat tagjai. A
sikerek nyomán az a megtiszteltetés érte
a könyvtárat, hogy idén egyhetes tábor
keretében itt veszi kezdetét a magyar
csapat felkészítése a 13. Nemzetközi Csillagász és Asztrofizikai Diákolimpiára. A
nívós megmérettetést ezúttal hazánkban,
Keszthelyen szervezik meg.
Nyáron július 29-től augusztus 20-ig
zárva tart a könyvtár. Ezt követően szeptemberben ismét izgalmas programoknak
ad helyet az intézmény. Újból megrendezik a már hagyományos Kutatók Éjszakáját, melyen az előző évekhez hasonlóan a
technika kapja a főszerepet.
Az Országos Könyvtári Napokhoz
csatlakozva október első hetében eseménydús programsorozat veszi kezdetét.
Ezzel együtt be is zárul a nagyobb események köre, azonban egy-egy délutánra
még bőven tartogat színes programokat
a Városi Könyvtár.
Kovács Péter az elképzelések sorában
említette – az egyelőre még ötletelés alatt
álló –könyvtári tárlatvezetést. A Tavaszi Zsongás programsorozat részeként a
könyvtár tulajdonában lévő, jászsági művészek által megalkotott képeket állítanák
ki. Az elgondoláshoz párosulna technikai
újítás, így akár QR-kód leolvasással önálló tárlatvezetés valósulhat meg.
Szintén a fejlesztések között szólt a
helyismereti adatbázis pályázatról, melynek keretében Európai Uniós TOP pályázati forrásból egy nagy teljesítményű
szervergép került beszerzésre, valamint
elindult az erre a célra kifejlesztett honlap feltöltése. A helyismereti adatbázissal
lehetőség nyílik akár a világháború előtti
újságokban kutakodni, vagy a könyvtárban lévő digitalizálásra kerülő mikrofilmekbe bepillantani. Az innovatív online
archívum egyelőre feltöltés alatt áll, de
reményeik szerint egy éven belül elkészül.
Addig is bőven van mit olvasni, hiszen a könyvtár munkatársai tanácsaikkal
készségesen segítenek kiválasztani következő olvasmányunkat, az olvasók igényeit szem előtt tartva pedig hamar kézhez
kaphatjuk a legfrissebb könyveket is.

Mennyire sikerült megvalósítani
a tavalyi célkitűzéseket, és milyen
eredményeket hozott az elmúlt tizenkét hónap?
Haladunk a kitaposott úton. A Pest
megyei Megyeházán minden hónap
utolsó hetében tartott rendezvényeink
népes látogatottságnak örvendtek, az
érdeklődők körében felbukkantak fiatalok is. A témákat úgy válogattuk ös�sze, hogy vagy az előadók legyenek jászságiak, vagy a témák foglalkozzanak a
Jászság művelődéspolitikai, kultúrtörténeti vonatkozásaival. Mind a nyomtatott, mind az elektronikus sajtóban
megtisztelő figyelemben részesültünk.
Külön megköszönöm azt a figyelmet,
amit a Jászkürt Újság szerkesztősége és
olvasótábora tanúsított.
Nálunk is nagy visszhangja volt
az érseki látogatásnak.
Tizenkét év után ismét meghívtuk az egri érseket. Tőle első kézből
kaptunk információkat a jászsági oktatás kérdéseiről, amiben a katolikus
egyháznak meghatározó szerepe van.
Elmondta, hogy a hozzájuk kerülő intézményben átveszik a tanári kart, miközben nem kérnek álságos megalázkodást, meg templomba járást, csak az
értékrend elfogadását kérik. Ternyák
Csaba érsek úr személyében olyan egyházfőt ismerhettünk meg, aki derűvel,
humorral, oldottan és nagy szeretettel
beszélt az általa egyházkormányzatilag
felügyelt területről. Megadta a lehetőséget a kérdezz-felelekre is, rendkívül
nyitott és őszinte volt. Sajnálatos, hogy
elődje, Seregély István érsek úr éppen
az esztendő utolsó napján halt meg. Ő
egyesületünket számon tartotta, munkáját figyelemmel kísérte, mind aktív
korában, mind pedig utána is.

Kérem, tekintsen kicsit előre és
vázolja fel az idei legfontosabb célkitűzéseket, feladatokat!
Az eddig figyelmünkön kívül esett
témákkal is szeretnénk foglalkozni.
Első, februári összejövetelünkre egy
székely asszonyt hívtunk meg Jászapátiról. Ő a példa arra, hogyan lesz
jász egy székely asszony, úgy, hogy
székelységét sem veszíti el, miközben
Jászapátin nagy megbecsülést szerzett.
Szabóné Nagy Enikő fizika szakos gimnáziumi tanárról van szó. Márciusban
az elhanyagolt témák egyike, a sport
kerül terítékre. Meghívjuk a jászberényi Yakuzákat, akik sokak számára

újdonságként ható karatebemutatót
tartanak. Eközben szeretnénk azt a
szellemiséget is megismerni, ami ezek
mögött a küzdősportok mögött van.
Nagy várakozással tekintünk a csoportnak és vezetőjének, Agócs Tibornak a látogatása elé. Áprilisban lesz a hagyományos közgyűlésünk, a téma pedig Lehel
kürtje lesz, erről Farkas Kristóf Vince,
elnökségünk tagja tart majd előadást
a Jászkürttől a Lehel kürtjéig mottóval. Májusban eddig rendszeresen
kimozdultunk a megyeházáról, most
is van egy ilyen titkos tervünk. Május
6-án természetesen megkoszorúzzuk a
Czettler-emléktáblát az Andrássy úton,
a Köröndön, amint azt 27-28 esztendeje tesszük.

Falánk időjósok

 folytatás az 1. oldalról
Világszerte úgy vélik, a vadállatok
viselkedéséből következtetni lehet az új
évszak beköszöntére, az olaszok a farkasokat, az amerikaiak az erdei mormotát figyelik árgus szemekkel, nálunk a
korábbi medvekultusz emléke kapcsolódott jóslat formájában a keresztény
ünnep hagyományához.
A jászberényi állatkert dolgozói húsz
éve ösztönzik időjárásjelző tevékenységre a négylábú testvérpárt, akik – holott
a medvék magányos állatok –, a mai
napig összebújva alszanak, kétszemélyes barlangot ásnak, és óvják egymást,
ha orvosi kezelésre kerül sor. A termé-

szetben élő rokonaikkal szemben Helmut és Maci nem alszanak téli álmot,
hiszen a terített asztalka évszaktól függetlenül a rendelkezésükre áll. Ezúttal is
bőven került finomság a családok által
megpakolt dobozba és a mézelő fára
emlékeztető tuskóra, így gyümölcsök,
zöldségek, müzli, dió és keksz, de nem
hiányozhatott Helmut kedvence, a kakaós csiga sem. A gyerekek komolyan
vették a gondozó utasításait, izgatottan
adták kézről kézre a csemegéket, hogy
minél csalogatóbb legyen a meglepetés
illata, hiszen a medvék mindenekelőtt
az orrukkal mérik fel a terepet.
Miután az ínycsiklandó falatok a

Aztán mindjárt ott van a pünkösd…
...amikor az idei Jász Világtalálkozó
lesz Jászkiséren, ahol nagyon jól állnak
az előkészületekkel. Ez egy jubileumi, a
25. világtalálkozó lesz, ami nyilván arra
készteti Jászkisért, hogy a szokásosnál is
jobban kivágja a rezet. Jászkisér városa
kettős kultúrájú, részben kun származású reformátusoknak és jász származású katolikusoknak a közössége. Ez
az 50-50 százalékos arány a Jászságon
belül példa nélküli. Az egyházi része az
ünnepségnek a református templomban lesz, mint az 2000-ben is volt. Az
időpont visszatérés az eredetihez, minthogy az első öt találkozó is pünkösdkor
volt. Idén is akkor lesz, ami mozgó ünnep lévén – most június 7-8-9-re esik.
Kiírtuk a Jászságért díjat, máris özönlenek a jelölések.
Milyen kiadványok, könyvek várhatók ebben évben?
Folytatjuk a jászsági kiadványok
megjelentetésének támogatását. Idén
jelenik meg Suba Györgyné: Isten országának munkásai című könyvének
a második kötete. Ebben a szerzetesrendekről – a ferencesekről és a két
női rendről lesz szó. Ennek kéziratát a
szintén jászsági illetőségű Varga Kamill
készítette el. Elkészült Suba Györgynének az ONCSA-ról (az Országos
Nemzeti Családvédelmi Alapról) szóló
könyve, ezt a Jász Múzeum fogja kiadni
a Jászsági füzetek sorozatban. Mindkét
kiadvány mögé álltunk.
Mi újság a virtuális térben?
Ebben jelentős változások vannak,
tavaly a facebook oldalunk kedvelőinek száma elérte a 4 ezret, miközben
most az 5,5 ezernél tartunk. Van olyan
anyagunk, amelyre 8-10 ezer ember is
rákattintott. A megosztások száma is
150-300 között van. Az Instagramon
is megnőtt az érdeklődők száma, és a
honlapnak is sok látogatója van. Egyre
több fiatalt szólítunk meg, aki fotózik, így például Bugyi László (Guriga),
Nagy Tamás, Sziklai Roland vagy Lajkó
Gergely.
helyére kerültek megtudhattuk, hogy
a papírdoboz tartalmában meghempergő példány Maci, vagyis a kíváncsi
nőstény, aki elsőként szerez tudomást
mindenről, ami az állatkertben történik. Testvére, a hím Helmut ennél jóval nyugodtabb természet, a szemközti
kifutóban ácsorgó alpakák féltékenyen
nézték, ahogy komótosan szemezgette
a mézillatú finomságokat.
A szomorkás időjárás nem szegte
medvéink kedvét, boldogan tüntették el a bőséges ebédet, falatozásukat
egyetlen árnyék sem zavarta meg. Időközben az oroszlánok is bőgni kezdtek,
az állatkert gondozói szerint ez szintén
a változó időjárásra enged következtetni, tehát már nem kell sokáig várnunk
és a nap sugarai előbújnak a szürke esőfelhők mögül.

Ajánló
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Megoldás az űrben

 folytatás az 1. oldalról
Ez azért is érdekes, mert rávilágít
arra, hogy a tudományban érdemes
óvatosnak lennünk, az is igaz lehet,
amit pusztán egyetlenegy ember állít –
hangsúlyozta a miniszteri biztos.
Az űrkorszak, a telekommunikáció,
a hírközlés, a távközlés, a műsorszórás
egyik hónapról a másikra robbant be,
amit jól bizonyít az a tény, hogy alig
egy évvel a Szputnyik-1 Földkörüli pályára állása után, 1958-ban már
műholdon keresztül közvetítették Eisenhower beszédét. Sorra épültek fel
az űrállomások, a nemzetek versenyt
folytattak a Holdért, az amerikaiak
visszatérő egységes, sokszemélyes küldetéseket indítottak Ciolkovszkij orosz
tudós intelmét megfogadva, aki szerint
„mi sem élhettünk örökké bölcsőben”.
Ferencz Orsolya prezentációja során hazánkat is elhelyezte a nagyhatalmak galaktikus játszóterén, kezdve
Kármán Tódorral, hiszen neki köszönhetően az univerzum határát világszerte Kármán-vonalként ismerik. De
említést tett Hermann Oberth-ről, aki
részt vett a híres V-2 rakéta kifejlesztésében, amit a második világháború
idején vetettek be Nagy-Britannia és
Belgium ellen.
– A magyar űrkutatás megszületése 1946 februárjához köthető, amikor
Simonyi Károly és Bay Zoltán csapatukkal sikeresen mérik meg a Föld és a
Hold távolságát radarral. Összesen két
ország gondolja úgy, hogy érdemes volna megmérni a távolságot: az Egyesült
Államok és Magyarország. Második
helyen végeztünk, holott jóval hamarabb készen lettünk a radarral, ám az
átvonuló orosz front miatt megsemmisültek az alkatrészek – részletezte a
viszontagságos körülmények ellenére is
fantasztikus teljesítményt az előadó.
A fentiek mellett természetesen
megkerülhetetlen Farkas Bertalan neve,
ha a világegyetem magyar tudósok általi vizsgálatáról esik szó, de mi a helyzet
a jelennel? A miniszteri biztos büszkén
vette sorra a magyar részvételű missziókat, az ELTE égisze alatt működő, hat
kontinensen felépített földi mérőrendszert (AWDANet hálózat), melyet a
Stanford Egyetem rendre használ kuta-

tásaihoz, de nagy büszkeségük a szintén
magyar szerepvállalással 2018-ban indított, Merkúr felé irányított szonda is.
A modern világ lassan természetesnek mondható velejárói az elképesztő
vívmányok, a bonyolult csúcsrakéták –
melyek közül nem egy jóval meghaladja
a Szabadság szobor vagy a Big Ben magasságát – és az olyan újonnan kifejlődő
iparágak, mint az űrbányászat. Ferencz
Orsolya hatásosan érzékeltette egy közepes méretű aszteroida platinatartalom
alapján becsült értékét: a több quintillion
dollárt reprezentáló színes oszlop mellett

Író-olvasó találkozó
Grecsó Krisztiánnal
Február 7. csütörtök 17 óra
A novemberben elmaradt találkozót
pótolva, 30 év és más címmel az este
vendége Grecsó Krisztián József Attila-díjas költő, író lesz. A harminc év
napsütés kötetbemutatóján nemcsak
a könyvéről esik majd szó. Adomák,
családi történetek, a mában élő múlt
szövevényes és felkavaró anekdotái
hangzanak el, mert az író szenvedélyesen mesél.
Városi Könyvtár, kamaraterem
Gróf Apponyi Albert emlékmise
Február 7. csütörtök 18 óra
Gróf Apponyi Albert városunk díszpolgára, aki 52 éven át volt aranydiplomás országgyűlési képviselő. Halála
évfordulóján (1933. február 7.) misével emlékezik a KÉSZ Jászberényi
szervezete.
Nagyboldogasszony Főtemplom

eltörpült az Egyesült Királyság GDPje, de az Apple cég profitja és az Apollo-program teljes költsége is alig látható
adatként tűnt fel a képernyőn.
Az előadás végéhez közeledve megállapítottuk, hogy békés szomszédunk,
a Nap nagyobb hatással van hétköznapi
világunkra, mint azt valaha gondoltuk.
A Földet körülvevő burok hiányában
egyetlen napkitörés több milliárd embert repítene vissza a kőkorszakba,
ugyanakkor a fertőző májgyulladásos
esetek, a gyermekbénulások, a vérhas
megbetegedések és a komolyabb sérüléssel járó balesetek száma is összefüggésbe hozható a Nap ciklikus tevékenységével. Ferencz Orsolya szerint a
teljes bioszféra számtalan elemében ki
van téve a kozmikus hatásoknak, és a
nagy történelmi események hátterében
a klíma változásai állnak, így a szíriai
konfliktusra sem lehet a világűrtől füg-

Duka
A kezdésre zsúfolásig megtelt a
River pincehelyisége az ilyen stílusú
élő zenét kedvelő asztaltársaságokkal.
A nagy érdeklődés nem volt véletlen,

hiszen kiváló zenészekből összeállt
tribute együttes játszott, Eric Clapton
nagy ívű és igen sokrétű zenei pályájának dalaiból, megidézve ezzel egy-egy
jelentősebb korszakát.
A Mr. Slowhand, „Lassúkezű” jelzővel is illetett gitáros közel négy esztendeje töltötte be 70. életévét. Ennek
a kerek évfordulónak tisztelegve állt
össze egyetlen alkalomra a formáció,
ami olyan jól sikerült, hogy azóta is
játszanak, immár állandó együttessé
kovácsolódva. A banda tagjai egytőlegyig jól csengő és ismert nevei a hazai blueszenei palettának. Tóth János
Rudolf ének, gitár, Petendi Tamás gitár,

7. oldal
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getlen eseményként tekinteni.
– Nem véletlen a burokban született kifejezés, a mi ujjlenyomatunk is
ott van a bolygó arcán és fordítva. A
tengerszint emelkedésének gyorsasága
a jégkorszaki olvadáshoz kezd hasonlítani, ám ezúttal nem tehetjük meg csak
a Napfoltokat felelősnek. Grönland
jégtakarója 281 gigatonnát veszít évente, és az északnyugati átjáró – melyért
emberek haltak meg, csakhogy felfedezzék – a tavaszi melegben ma már
gond nélkül látható.
A miniszteri biztos a legnagyobb
problémának a felelőtlen viselkedést
tekinti, hogy nem foglalkozunk olyan
értékekkel, melyek pénzzel nem válthatók meg. Előadása zárásaként kijelentette, ha van esély véget vetni az emberek okozta problémáknak, akkor a
megoldást a világűrben kell keresnünk,
de legalábbis használnunk kell azt.

Merítés a Lassúkezű dalaiból

Február első napjának estéjén a River
Bistro ez évi koncertsorozatát az EC
70 Eric Clapton tribute band kezdte
meg. A formáció Eric Clapton – az
elnevezésben szereplő, a rock korszak egyik leginkább megbecsült és
legnagyobb hatású gitárosa –, szerzeményeiből szólaltatott meg jó néhányat.

www.jku.hu

Kőmíves „Stone” András gitár, Nagy Szabolcs zongora, Pengő Csaba basszusgitár
és Mezőfi „Fifi” István dobok. Betegsége miatt sajnos ez alkalommal hiányzott a nagy közönségkedvenc, a virtuóz
gitáros és énekes Fekete Jenő.
Eric Clapton zenészi gondolkodása és életműve a bluesból építkezik.
Az együttes repertoárján szerepelt jó
néhány szerzeménye, de elhangzottak
olyan dalok is, amelyeket nem ő írt,
de általa váltak ismertté és népszerűvé. Clapton blues dalokat elegánsan,
udvariasan, jó ízléssel játszották, amit
a Riverben ülve, finoman ráncolt homlokkal, és az ütemre bólogató fejjel lehet a legjobban élvezni. Voltak köztük
meggyőző, szenvedélyes vallomások,
lebilincselő átiratok és remekül hangszerelt komoly dolgok is. Kétség nem
férhetett hozzá, hogy ezen az estén a
gitároké volt a főszerep. Az előadók
sikeresen merítettek Clapton karrierje
során többször váltott stílusaiból, melyekben zenéje megőrizte a blues hagyományait és a tribute banda remekül
idézte azt meg a hallgatóságnak.
A közönség soraiban az a hír járta,
hogy a legenda újra turnézik, a maga
valójában élőben is hallható és 2019
nyarán tőle fog majd zengeni a bécsi
Stadthalle.

Pop-rock farsang az Experience zenekarral
Február 8. péntek 21 óra
Ezen az éjszakán egy beöltözős farsangi bulira várnak mindenkit! A legkreatívabb jelmezt díjazzák. A fergeteges,
zenés táncos buli szédületesen remek
hangulatát az Experience zenekar garantálja.
Lehel – Film - Színház
Esküvő kiállítás
Február 9. szombat 11 óra
Megnősülne? Férjhez menne? Fényes,
emlékezetes esküvőt szeretne? Helyszínek, mennyasszonyi ruhák, sportos, elegáns férfiöltönyök, dekorációk,
virágcsokrok, szertartásvezetők, vőfélyek, ceremóniamesterek, zenekarok,
fényképészek, torták, sütemények,
ételkóstolók.
Sólyom Hotel
Törpe Rock Farsang
Február 9. szombat 20 óra
Farsang alkalmából eljön hozzánk
Rudán Joe akusztik műsorával, gitáron
kísér Tóth László. Az este további fellépője az Edda Forever. A buli a Törpe
Klubban lesz fűtött sátorban.
Törpe Klub
Yoko Retro Disco
Február 9. szombat 21 óra
A Yoko Retro visszatérő buliját hatalmas érdeklődés övezte és érkezik
a folytatás, hogy mihamarabb ismét
együtt tölthessünk egy szuper estét.
Az este házigazdája ismét Dj Guba,
akinél senki nem ismeri jobban Yoko
munkásságát, hiszen az elmúlt két évtizedben több száz buliban szórakoztatták együtt Yoko-val a nagyérdeműt.
Így garantáltan a megszokott nagyszerű hangulatra számíthatunk.
Ifjúsági Ház
Kézműves játszóház –
Farsangi maskarák
Február 10. vasárnap 9 óra
Farsangi maskarák készülhetnek
kézműves foglalkozás keretében,
ahol akár velencei díszes karneváli maszkot, természetes anyagokkal
díszített farsangi álarcot, vagy akár
télűző, hangoskodó, farsangi csengőt is összeállíthatnak a gyerekek. A
játszóházat a Levendula Játszóház és
Alkotóműhely kézművesei vezetik. A
rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
Lehel Film-Színház
Vasárnapi Matiné – Pán Péter
Február 10. vasárnap 11 óra

Pan Péter története egy elvarázsolt,
egzotikus helyre, Sohaországba repíti
a nézőket. Itt a gyerekekből soha nem
lesz felnőtt és minden napjuk csupa
kaland és játék. Pán Péter repülni is
tud, és csapatával, az Elveszett fiúkkal
harcol a gonosz kalózok ellen. Nem
csoda, hogy Wendy és testvérei csatlakoznak hozzá és együtt indulnak
Sohaországba.
Lehel Film-Színház
Házasság Hete
országos rendezvénysorozat
Február 10. vasárnap 15 óra
A Házasság Hete országos rendezvénysorozat keretében Életünk rostája, közös utunk címmel tartanak előadást
a Bibliai Házassággondozó Szolgálat
munkatársai, Dr. Tolnay Lajos szülész-nőgyógyász főorvos és felesége,
Márta asszony.
Déryné Rendezvényház
A hónap műtárgya Laki Ida Liliomos csendélet
Február 12. kedd 17 óra
Februárban Laki Ida Liliomos csendélet című festményét mutatják be a
képzőművészet-kedvelő közönségnek Varga József Zsolt, Barcsay-díjas festőművész közreműködésével.
A program alkalmával a művészetre
hangolódást a Palotásy János Zeneiskola tanárai és növendékei segítik.
Metykó Béla helytörténész ismét
érdekességekkel szolgál a korabeli
sajtóból az alkotóról. Ezt követően
kötetlen beszélgetés a festőművész
pályájáról, alkotásairól.
Szikra Galéria
Birinyi Mesekör
Február 14. csütörtök 18 óra
Szereti a népmesét hallgatni, esetleg
mondani, vagy csak egy jó hangulatú közösségi kikapcsolódásra vágyik?
Akkor önt is várja a Birinyi Mesekör.
Mesemondók: Bukovics János és Pintér Zsolt, valamint a vállalkozó kedvű
jelenlévők.
Déryné Rendezvényház
Első fejezet –
Ivanics Kitti kiállítása
Február 15. péntek 17 óra
Ivanics Kitti Első fejezet című kiállítása
az első egyéni tárlata, ahol alkotótevékenységének kezdő időszakát mutatja be
a nagyközönség számára. Képeinek egy
részén hétköznapinak, mindennaposnak tartott dolgokat, tárgyakat örökített
meg és ezekben rejtő szépség megragadására törekedett. További alkotásain a
természeti környezet részleteit mutatja
be a látvány átírásával, leegyszerűsítésével a redukálást alkalmazva. A kiállítást
Szántai Katalin nyugalmazott rajztanár
nyitja meg.
Lehel Film-Színház
Nevess velünk Jászberény!
2019. február 15. péntek 19 óra
Nevess velünk Jászberény! címmel
Stand up comedy estet rendeznek
Aradi Tibor, Varga Ferenc József és
Lorán Barnabás / Trabarna / részvételével.
Ifjúsági Ház
XXV. Műszaki Jubileumi Bál
Február 16. szombat 18.30
A Gépipari Tudományos Egyesület
Háztartási Gépek Szakosztálya által
szervezett bál negyedszázados jubileumához érkezett. A hagyományoknak
megfelelően színvonalas műsor várja a
bálozókat és természetesen a bálkirálynőt is megkoronázzák.
Déryné Rendezvényház
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Sport / Ügyeletek

www.jku.hu

Felhőbarázdát szánt a Napnak fényekéje
Csütörtökön csak kevés felhő zavarja meg a napsütést és
csapadék sem várható. Hajnalban -8, -3 fok közé hűl a levegő,
délután 3 és 8 fok közötti értékeket mérhetünk. Pénteken is
hasonló hőmérséklettel számolhatunk, ugyanakkor estétől előfordulhat kisebb esőzés. Hétvégén közepesen felhős, száraz idő
ígérkezik, majd hétfőtől gyenge
záporok alakulhatnak ki, napközben 7-11 fok valószínű.

Folytatódott a csoda
Hetek óta telt ház előtt zajlanak a kosárlabda-mérkőzések a Bercsényi úti
játékcsarnokban. Nem is csoda, hiszen
remekül játszó csapatunk vonzza a nézőket. Ezúttal sem csalódott, aki kilátogatott a Pécs elleni összecsapásra.
Ács Tibor

Egészségügyi ügyeletek
Gyógyszertárak
február 7. csütörtök
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

Június 1-től a mindenkori ügyeletes gyógyszertár ügyeleti ideje a következő: hétköznap: 20-7 óráig, szombaton:
19-9 óráig. Vasárnap és ünnepnapokon: 18-tól másnap reggel 7 óráig. Szombatonként a TESCO-ban lévő PatikaPlus
(volt Elixír Gyógyszertár) 12-19 óráig tart nyitva.

február 8. péntek
Kossuth Gyógyszertár
Jb., Kossuth út 92.
Tel.: 411-368

február 13. szerda
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

február 9. szombat
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

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

február 10. vasárnap
Thököly Gyógyszertár
Jb., Thököly u. 14.
Tel: 405-667

február 15. péntek
Szentháromság Patika
Jb., Lehel Vezér tér 14.
Tel: 502-635

február 11. hétfő
Mérleg Gyógyszertár
Jb., Bercsényi út. 10.
Tel: 410-834

február 16. szombat
Kígyó Gyógyszertár
Jb., Kossuth u. 33.
Tel.: 502-655

február 12. kedd
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

február 17. vasárnap
PatikaPlus (volt Elixír)
Jb., Tesco,
Tel.: 506-930

Fogorvosi ügyelet
Jászberényben
február 9. szombat
rendelési idő: 9-12 óráig
Dr. Martonos Éva
Jb., Zirzen Janka u. 6.
Vasárnaponként
7-15 óráig:
Szolnok, Móra Ferenc u. 9.
Tel.: 56/429-937.
Gyermekorvosi ügyelet
szombat, vasárnap a
Thököly úti rendelőben
8-tól 18 óráig lesz.
Központi felnőtt- és
gyermekorvosi ügyelet:
Jászberény, Thököly út 13.
Tel.: 06-70/370-31-04
Hétköznap: 18-tól 8 óráig.
Hétvégén, pihenő- és
ünnepnap: 8-tól 8 óráig
Ambuláns felnőtt-ellátás
hétvégén és ünnepnap:
8-tól 8 óráig.

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,
csütörtökön 8-12 óra között.; Hulladékszállítás, szelektív hulladékgyűjtő
szigetekkel kapcsolatos bejelentések: 06-57/411-933, 06-57/411-643;
Mezei Őrszolgálat: 06-30/335-1039; Közterület-felügyelet: 06-57/505752; Hulladékdíj számlázás: 06-57/411-651; Hulladékszállítás: 0657/411-933, 06-57/411-643.
Még több sporteseményért keresse
weboldalunkat, illetve lájkolja facebook
oldalunkat: www.facebook.com/berenycafe

www.berenycafe.hu és www.jku.hu

Jászkürt

2019. február 7.

Újság
Jászberény város lapja

Jászberény város közéleti hetilapja
Főszerkesztő: Halász Lajos
Tel.: +36-30/375-3353, email: halaasz.lajos@gmail.com
Munkatársak: Demeter Gábor, Gergely Csilla, Kárpáti Márta, Szabó Lilla,
Ács Tibor, Buschmann Éva, Kazsimér Nóra, Taczman Mária. Tördelő: Szabó Mihály
Szerkesztőség: Jászberény, Fürdő u. 5-7. Tel.: 57/502-622, berenyiujsag@gmail.com
Lakossági hirdetések felvétele a heti újságba hétfő 16 óráig.
A hirdetések képi- és szöveges tartalmáért a hirdető felelős!
Kiadó: Jászberényi VV Nonprofit Zrt. Felelős kiadó: Horgosi Zsolt vezérigazgató
Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse
Terjesztési reklamáció: DEEP Médiacsoport Jb., Bercsényi u. 8. Tel.: 06-30/327-5655

Jászkürt Újság − minden csütörtökön.

Bizonyára minden kosárlabda szurkoló emlékszik rá, hogy ősszel a sérült
Nelson és a még hiányzó Pitts nélkül utazott a jászberényi csapat a pécsiekhez, és
igen súlyos vereséget szenvedtek. Természetesen a berényi csapat a visszavágásra
készült, ami meg is lett ugyan, de óriási
izgalmak közepette. A mérkőzés elején
kicsit elaludtak a mieink és a vendégek
dobásai értek célba. Később „robbantottak” Colemanék és egy óriási 14-0-as
rohammal kiegyenlítettek, majd az első
etap leteltével már ők vezettek 18-16ra. A folytatásban aztán fej-fej mellett
haladt a két alakulat. Sajnos a triplákat
szóró Alekszandrov három hibapontot
összeszedett, így leültette őt Lazics mester. Talán ennek is köszönhető, hogy a
nagyszünet csak egypontos előnyünkkel
(43-42) zárult.
A második félidő első felében ismét
a Pécs dominált olyannyira, hogy már
hét ponttal is vezettek, de az elemében
lévő Coleman vezérletével felzárkóz-

Fotó: Gémesi Balázs
tunk és a zárónegyed csupán egyetlenegy pécsi előnnyel (64-65) kezdődött.
Már ekkor úgy tűnt, hogy „egylabdás”
lesz a meccs végkimenetele, ami mint
kiderült, be is következett. Óriási izgalmak közepette az utolsó percek
büntetőpárbaját a JKSE nyerte, mi ös�szességében 28-at, ők pedig 16-ot értékesítettek. Szerencsére a legeslegvégén
Coleman bedobta 2. büntetőjét és a
hátralévő 5 mp alatt hiába szórta be –
még a dudaszó előtt – három pontosát
Taylor, a vendégek legjobbja, mi nyertük a mérkőzést egy ponttal.
JP Auto-Jászberényi KSE - Pécsi

VSK-Veolia 95-94
Dicséret illet minden játékost, mert
aki pályára lépett, pontokkal járult
hozzá az újabb sikerhez. Kiemelendő
Orlando Coleman mellett a csereként
pályára lépő Czirbus József is, aki négy
alkalommal blokkolt látványosan, de
a többiek is szívvel-lélekkel harcoltak,
amit vastapssal hálált meg a publikum
ezúttal is. A következő négy mérkőzést
idegenben játsszák kosarasaink és a
sorsolás pikantériája, hogy a körmendi
vendégszereplés után a Magyar Kupában is velük játszunk a legjobb négy
közé jutásért Győrben.

Megszakadt a rossz sorozat

A Haladás 12-8-ra ellépett tőlünk a
negyedik játszmában, de 12-12-re egalizáltunk. 16-16 után 23-16-ra is leráztuk magunkról a zöld-kék mezeseket és
Natasa Savovic ejtésével meccslabdákhoz
jutottunk, aki aztán a mérkőzést is eldöntötte (25-18). Jászberény Volleyball
Team – Hungast-Haladás 3:1 (20, -18,
21, 18).
A következő erőpróbánk február
9-én (szombaton) az előző öt bajnokság
győztesének, a Swietelsky – Békéscsabai
Röplabda SE-nek az otthonában lesz.

Habár a Fatum-Nyíregyháza elleni kupavisszavágón nem jött össze a bravúr,
két nappal később, a bajnokságban
ismét győztesen hagyták el a pályát
röplabdázóink.
Budai Levente
Január 30-án (szerdán) a hazai pályán
elszenvedett 3:1-es vereség után vágtunk
neki a kupaelődöntő visszavágójának és
az előző kiírás győztesével szemben alig
volt esélyünk. A Fatum-Nyíregyháza
ellen 3:0-ra kikaptunk, ami azt jelenti,
hogy az idén is a Magyar Kupa bronzérméért küzdhetünk majd meg február
17-én, Érden – a tavalyi szezonhoz hasonlóan a Vasas Óbuda ellen. FatumNyíregyháza - Jászberény Volleyball
Team 3:0 (5, 20, 22).
Február 1-jén (pénteken), a
Hungast-Haladás ellen szoros játékot
hozott a nyitó szett, a játszma hajrájához
közeledve azonban több ki nem kényszerített hibát is elkövettünk, így 19-18-ra
fordítottak a vasiak, de a végjátékot mi
bírtuk jobban és Aleksandra Cveticanin
feltette az i-re a pontot (25-20).

Rövid hírek
Labdarúgás. Újabb előkészületi mérkőzést játszott Jászberény NB III-as labdarúgócsapata, a szintén harmadosztályú
Dabas vendégeként. A Huszák Géza vezette futballcsapat jó játékkal Farkas János
kettő, és Szanku Kristóf góljával 3-0 arányban győzött a dabasi edzőmeccsen.
Asztalitenisz. Megkezdődött az ez
évi tavaszi bajnoki küzdelemsorozat az
asztalitenisz NB III-ban is. Az NGSUNION Jászberényi ASE jól kezdte az
idényt, hiszen 18-0 arányban nyertek a
Kováts DSE Karcag II. együttese ellen.
Ugyancsak a pingpongosokhoz tartozó
hír, hogy a Karcagon rendezett Csokai
István emlékversenyen, – ami az országos nyílt veterán ranglista verseny is volt
egyben, – a 75 év fölöttiek korcsoportjában Kalla Tibor a 3. helyen végzett.
Jégkorong. Városunk két amatőr
jégkorongcsapata is hazai pályán fogadta

A második szettben csak 0-3 után
szereztük meg az első pontunkat.
5-5 után 8-6-ra fordított a HungastHaladás, majd 15-11-re, sőt 21-16-ra
is vezettek ellenünk a jól sáncoló nyugat-dunántúliak 24-17-nél hét játszmalabdához jutott a riválisunk, és élt a
lehetőséggel. (18-25).
A szettveszteség nem törte meg a lendületünket, magas színvonalú mezőnyvédekezésünknek,
illetve támadójátékunknak hála 9-1re, majd 12-4-re is
elhúztunk ellenfelünktől. Még
21-13 után sem
nyugodhattunk
meg, hiszen a következő öt pont
az ellenfélé lett.
Újra lendületet
vettünk, 23-21-re
vezettünk, Pintér
Andrea pedig a mi
javunkra döntötte
el a játékrészt (2521).
soron következő ellenfelét vasárnap. Az
OB2-ben a Lehel HC az első harmadban ugyan egy góllal alulmaradt a zalaegerszegi csapattal szemben, viszont a
középső játékrészben két gólt is ütöttek
Hetler Ádámék. Az utolsó harmadban
egy-egy találat született mindkét oldalon, így az eredmény: Lehel HC - Eger-

Fotó: Gémesi Balázs
szegi Titánok 6-5. Ezt követően az OB
4/B csoport rájátszásában a CHC Lehel
mérte össze tudását a Zima Team együttesével. Az első harmadban a hazai csapat
vezetett, de a továbbiakban érvényesült a
papírforma és az eddig veretlen fővárosi
gárda biztos győzelmet aratott: CHC Lehel – Zima Team 1-5.

