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„Jákóhalma aranyalma” Megjelenik díjtalanul 1200 példányban

Jákóhalmi Polgár

Ünnep március idusán

Március 15. most a zordabbik arcát mutatta. Azonban a tavasz lehelete már a havas esőben is érződött. A Gazdakörben rendezett 
ünnepségen 1848/49 emlékét idézték fel nagy sikerrel a IV. Béla Általános Iskola diákjai Hagyóné Kovács Judit koreográfiájával. Ezt 
követően Waszlavik Gazember László tangóharmónikán '48-as dalokat adott elő. Az eredetileg számítástechnikus, orosz-francia 
műszaki fordító rockzenész szinte minden évben megfordul a községben, hiszen áprilisban nincs tavaszi emlékhadjárat nélküle. Az 
ünnepség a községháza falán elhelyezett emléktáblánál koszorúzással zárult. Este a hagyományos gyertyás gyalogtúra a zord idő miatt 
gyorsítva a László Gergely csapat temetőbe kijuttatott koszorújával zárult.

Fodor István Ferenc

A képviselőtestület február 15-i ülésén megtárgyalta és 
elfogadta a község 2016-os költségvetését.
Településünk az elmúlt évekhez hasonlóan , 2016-ban is hiány 
nélkül gazdálkodik.  A bevételi és a kiadási oldalak főösszege 
teljes egyensúlyban van.
542.773 E Ft a költségvetési bevétel és 
542.773 E Ft a költségvetési kiadás főösszege.
A részletes táblázatok a honlapon megtalálhatóak.
 A költségvetési tervezetben szerepel az adósság-
konszolidációban nem részesült önkormányzatok fejlesztési 
támogatása is. Ennek keretében 6 belterületi utca szilárd 
burkolatú kiépítése és csapadékvíz elvezetése  történik meg a 
közeljövőben. Az útépítés tehát a Hámán Kató, Tompa Mihály, 
Nyár, Somogyi Béla és a Bartók Béla utcában valamint a 
Damjanich téren valósul meg. A munkálatok várhatóan a nyár 
elején kezdődnek meg. Az említett utcák lakóinak türelmét 
kérem addig is. A kivitelezés alatt várhatóan forgalom-
korlátozások lesznek, hasonlóan a Fő út munkálataihoz. Ebben 
is kérem a lakosság megértését! Sajnos ezekkel az 
útépítésekkel még nem lesz minden belterületi utca szilárd 
burkolattal ellátva, viszont az önkormányzat saját erőből 2015-
ben és már 2016-ban is tett járhatóvá utcákat. Ismerjük a 
problémát, de az önkormányzat saját erőből egy év alatt nem 
tudja az összes utcát így kialakítani. Itt is a lakosság türelmét 
kérem!
A közeljövőben három TOP (Terület –és településfejlesztési  
operatív program) pályázat beadására nyílik lehetősége az 
önkormányzatnak. Elkövetkezik végre a belterületi kerékpárút 
egy szakaszának kiépítése is! A tervek szerint a nyomvonal  
most a József Attila utcától a Gyógyszertárig lesz kiépítve. 
Onnan a Fő útból  fehér csíkkal lehatárolt részen halad tovább. 
A kialakítására konzorciumban tudunk pályázni Jászapátival 
és Jánoshidával, mert a pályázati összeghatárt csak így érjük 
el. Ugyanez a helyzet a helyi piac kialakításával kapcsolatosan 

is. Azt a pályázatot Jásztelekkel közösen tudjuk  beadni, mivel 
a minimális támogatási összeg egyenként itt sem éri el az alsó 
pályázati határösszeget. Beadásra kerül ugyanezen a kiíráson  
belül a Községháza nyílászáróinak a cseréjére irányuló 
pályázat is.

Tervezett programok
 

Idén is lesz Családi nap!
Az elmúlt évekhez hasonlóan a szervezők idén is megrendezik 
a Családi napot április 10-én, szombaton. A helyszín a 
sportpálya és környéke, a programválaszték ezúttal is bőséges. 
Lesz kispályás labdarúgó meccs, vadászati bemutató, Zumba 
bemutató, és készülnek az íjászok is. Idén is lesz főzőverseny, 
melyre nevezni már a könyvtárban Bereczki Gábor képviselő 
úrnál lehet. Ugrálóvár, arcfestés,büfé is várja a rendezvényre 
látogatókat. Szeretettel várjuk a lakosságot!

Tavaszi hadjárat
Hagyomány  már, hogy a Tavaszi Hadjárat április 3-án innen 
Jászjákóhalmáról indul. Az idén sem lesz másként, a 
hagyományőrző lovasok és kíséretük vonul végig a falun.
Április 3-án (vasárnap), 10:45-kor indul a menet a 
Vadászháztól a Damjanich térre, ahol 11:15-től 12 óráig 
tart ünnepség. A részletekről figyelje az előtte kirakott 
plakátokat!
Több fórumon is megjelent már, hogy Szöllősiné Kiss Katalin 
a helybeli asztalos és cipész iparosok még fellelhető eszközeit 
kívánja összegyűjteni. Ezek az eszközök, szerszámok az 
Öregiskola két tantermében lesznek kiállítva várhatóan a nyár 
folyamán. Kérem a község lakosságát, hogy támogassa a 
kezdeményezést!

Jászjákóhalma, 2016.03.25.
Terjéki Tünde polgármester



 hírek

Közgyűlést tartottak:
Jászjákóhalma Polgárőrei 2016. február 27-én szombaton a 
Polgármesteri Hivatal nagy tanácskozó termében, ahol 
megvitatták és elfogadták a jogszabályok és egyéb 
rendelkezések miatt kötelező vált új Alapszabályukat. Az 
elfogadott alapszabályuk tartalmazza mindazon kötelező 
követelményeket, melyek a jogszerű működésüket lehetővé 
teszi. 
Ezen a közgyűlésen 3 fő kivételével minden Polgárőr jelen 
volt, akik az egyesület nevét és székhelyük változását is 
elfogadták.
Az egyesület új neve: JÁSZJÁKÓHALMA  POLGÁRŐR  
EGYESÜLET
Az új székhelyük a Polgárőr irodájuk lett: Jászjákóhalma, 
Bajcsy-Zsilinszky út 7.
Az alapszabály és más módosítási kérelmüket a Szolnoki 
Törvényszékre már benyújtották.

Tisztújítás a Polgárőröknél:
A 2016. február 27-i közgyűlésen a Polgárőrök a 
tisztségviselők, Elnök, Elnökség és a bizottságok 
mandátumának lejárata miatt titkos szavazással új 
tisztségviselőket választottak. A közgyűlésen megjelent 
Polgárőrök egyöntetűen, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül megválasztották az új Elnökség tagjait 4 évre. Az 
Elnök: Kisbódi Gáspár, Elnökhelyettes: Háló Imre, 
Gazdaságvezető: Farkas Adrienn, Titkár: Dr. Sipos-Tuza 
Anita, Általános Elnökségi tag: Poór László Polgárőrök 
lettek. Az Ellenőrző Bizottság Elnöke: Litkei András, tagjai: 
Litkei Rolandné és Szalkári József, továbbá a Jelölő és 
Választási Bizottság Elnöke: Demény Tibor, tagjai: 
Benedek Imre és Móczó Zsolt Polgárőrök lettek. Az 
egyesület pénztárosa ismételten Móczóné Forgács Melinda 
lett.

Polgárőrök ismételten fát ültetnek:
Az Országos Polgárőr Szövetség felhívására 2015. április 3-
án a település Polgárőrei csatlakoztak a Polgárőrség fája 
ültetésének elnevezésű programhoz, melyet ebben az évben 
is megismételnek 2016. április 3-án. A József A. út és a 
Hegyfoki út kereszteződésénél található parkos területre 
ismételten egy önkormányzati képviselő által felajánlott fát 
fognak ültetni.

Oktatás:
Az Országos Polgárőr Szövetség oktatási tematikája szerint 
folytatódik a Polgárőrök oktatása. 2016. március 18-19-én 
Cserkeszőlőn 4 megyét érintő közép szintű 2 napos oktatás 
kerül megszervezésre, ahol az Ellenőrző Bizottságok 
szakszerű tevékenysége lesz az oktatási tematika. 
Egyesületinket Litkei András az Ellenőrző Bizottság 
Elnöke fogja képviselni.

Bálra készülnek a Polgárőrök:
Jászjákóhalma Polgárőr Egyesület 2016. április 16-án 18 
órai kezdettel a Gazdakör nagytermében tartja a XII. 
jótékonysági Polgárőr Bálját, melyre minden érdeklődőt, 
szórakozni vágyót nagy szeretettel vár. Tombolatárgyi 
felajánlásaikat, anyagi – tárgyi és eszköz támogatásaikat 
előre is köszönik.
Bővebb felvilágosítás illetve jegyek igényelhetőek a 
0630/621-6135 telefonszámon.

Polgárőrök köszönik az információkat:
A téli időszakban sajnálatos módon ismételten 

megnövekedtek az illegális fakivágások, melyek 
megakadályozására a Polgárőrség is kiemelt figyelmet 
fordított. Több esetben járőrözés során tetten értek 
személyeket fa hordás közben melyekben minden esetben 
rendőrségi eljárást kezdeményeztek. Sajnos több esetben 
már csak a kivágott fát összekészítve találták a szolgálatos 
polgárőrök, melyekről is értesítették a rendőrséget és 
intézkedtek a fa biztonságos helyre való szállításáról. 
Sajnos néha a bejelentések pontatlanok illetve a fa kivágást 
követően jóval később szerzett tudomást a Polgárőrség. 
Mindezeken túlmenően a Polgárőr Egyesület megköszöni 
mindazon állampolgároknak a bejelentésüket, akik 
információt szolgálatattak és ezzel segítették a felderítést. A 
továbbiakban is tisztelettel kérik a település lakosait, hogy 
észleléseikkel, információikkal és bejelentéseikkel segítség 
a Polgárőrség és Rendőrség hatékony munkáját.
A település közbiztonságának fenntartása érdekében az 
egyesület továbbra is a lakosság szolgálatában áll. A 
Polgárőri szolgálat elérhetősége: 0630/621-0341, Elnök 
elérhetősége: 0630/621-6135

LÉGY  TE  IS  POLGÁRŐR!
Egyesületünk várja a közrend, közbiztonság fenntartása, 

a biztonságérzet javítása érdekében tenni akaró településen 
lakókat, Polgárőri tevékenységet végző személyeket és IFI 
Polgárőröknek jelentkező diákokat. A Polgárőr munkáját 
törvény szabályozza, tagjait a közfeladatot ellátó 
személynek járó kiemelt védelem illeti meg.
Az egyesület lehetőséget biztosít az érettségi előtt álló 
diákok számára az 50 órás közösségi szolgálat teljesítésére.
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Támogatás:
Jászjákóhalma Polgárőr Egyesület nevében mint az 
egyesület Elnöke nagy tisztelettel megköszönöm a 
2015 évi ADÓ 1%-os 207 ezer forint összegű 
felajánlásaikat, melyet az egyesület a működési 
költségeire költötte.
Kérem a továbbiakban is támogassa az egyesületünket 
az ADÓ 1%-os felajánlásaival ezzel is segítse az 
önkéntes társadalmi tevékenységünket.
A Polgárőr Egyesület minden egyéb más támogatást 
szívesen fogad.
Egyesület számlaszáma: 69400221-10300590, 
Adószáma: 19223254-1-16
Egyesület elnöke: Kisbódi Gáspár

26. Pampuska verseny a kertbarátoknál
Hagyományosan farsang idején 14 versenyző volt. Első 
díj: Litkei Andrásné Anci, 2. díj: Lukácsi Józsefné Vali, 
3. díj: Fodor Istvánné Rózsika néni és Lukácsi Zoltánné 
Terike.
Különdíjat is Litkei Andrásné kapott. Jelen volt Talált 
József jászkapitány és neje, a jászkiséri Kertkultúra 
Egyesület, Terjéki Tünde polgármester és több helyi 
önkormányzati tag. A zsűri elnöke hagyományosan 
Bobák József, a Jászsági Vendéglátósok Szövetségének 
elnöke. A zenét Lukács József tangóharmónikás 
biztosította.
Köszönet a résztvevőknek a tombolafelajánlásokért, a 
bátor hölgyeknek a benevezésért.

Nagy Dezsőné
a Jákó Kertbarát Kör vezetője



Jászapáti a Mi Városunk Alapítvány 222,09 millió forint vissza nem térítendő 
támogatásban részesült az Európai Unió Társadalmi Megújulás Operatív Program keretén belül a 
„Iskola a természetben” című pályázaton. A projekt keretén belül 222,09 millió forint 
összköltségben az Észak-Alföldi régió, valamint az Észak-Magyarországi régió hátrányos 
helyzetű településeinek nevelési-oktatási intézményeiben tanuló diákok, és oktatóik fejlesztése 
valósult meg. A képzés szakmailag az adaptált ALICERA oktatási program anyagaira 
támaszkodott.

A program konzorciumi együttműködésben valósult meg: a Jászapáti a Mi Városunk, a Várunk Alapítvány 
és az Óvári Gazdászok Szövetsége Egyesület részvételével. A pályázatban a Jászsági és a Nógrádi 
Kistérség  5 tankerületének 17 intézményegysége vállalta, hogy részt vesz a programban 170 
gyermekkel, 34 pedagógussal. A projekt során az alábbi programok valósultak meg:

- Táborozás (ökotábor) Dunaszigeten – állatfarm látogatás, Mosonmagyaróvár Futura Ház- interaktív 
eszközök, játékos tudományos ismeretterjesztés, kézműves sajtkészítés, élelmiszer készítés.
- Képzők képzése (5 alkalom) - Várunk alapítvány- elméleti ismeretanyag biztosítása, előadók az Óvári 
Gazdászok Szövetsége
- Tematikus nap (3 alkalom) - Várunk Alapítvány - Jászberény, Jászkisér, Jászapáti, Nézsa – játékos 
feladatok, természetvédelem, állatvilág, növények témakörökben
- Családi nap (2 alkalom) – Jászberény, Jászkisér: Játék, sport, kézműves foglalkozások - családtagok 
részvételével
- Kirándulások: A képzésben résztvevő diákok 3 alkalommal vettek részt kiránduláson, a helyszínek a 
következők voltak:

1. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás 
2. Poroszló Tisza-tavi Ökocentrum, Aranyosdombi állatfarm 
3. Jászivány természetvédelmi terület – Füves puszták, fazekasház, tájház, paprikafeldolgozás,
 állattenyésztés megismerése, Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola,
 Kollégium mezőgazdasági tanüzeme
 Gyöngyös: Mátra Múzeum (növény és állatvilág megismerése), Orczy Kastély, Vadászkiállítás,  
 Károly Róbert Főiskola

A projekt kiemelkedő jelentősége abban mutatkozott meg, hogy a résztvevő gyermekek képessé és 
motiválttá váltak egy önálló kiskert, háztáji gazdaság működtetésére. Tapasztalataik és érdeklődésük által 
családtagjaik enerváltságát is sikerült számos esetben értékes, produktív, tartalmas és hasznos 
elfoglaltsággá konvertálni.

(A jászjákóhalmi iskolát is érintő pályázat.)

2015.11.30

Jászapáti a Mi Városunk Alapítvány

Sajtóközlemény
GYERMEKEK A MEZŐGAZDASÁGBAN MINTAPROJEKT
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Tavaszindító programként tervezzük szülőkkel- 
gyerekekkel közös kirándulásunkat a Fővárosi Növény 
-és Állatkertbe.
A Fő úti ovisok a Jászberényi Állat –és Növénykertbe 
készülnek, ahol a gyermekek pingvin sétáltatáson 
vehetnek részt, melynek során lehetőséget kapnak egy  
kis pingvin örökbe fogadására.
Zöld oviként fontosnak tartjuk a természet szeretetét, 
sokadik alkalommal csatlakozunk a farmosi 
békamentők akciójához.

„Tavasszal mindig arra gondolok,
hogy a fűszálak milyen boldogok:
ujjászületnek, és a bogarak 
azok is mindig újra zsonganak,
a madárdal is mindig ugyanaz,
újjátermeti őket a tavasz.”

Várnai Zseni: Csodák csodája (részlet)

Felkészítő tanárok jutalma

Molnárné Pete Marianna - a JÁI IV. Béla Általános 
Iskola pedagógusa - érdeklődését 2012-ben felkeltette a 
K&H Vigyázz, Kész, Pénz! vetélkedő versenykiírása, 
ezért önszorgalomból jelentkezett 4 tehetséges 
tanulóval. Még ebben az évben bekerültek a 
Kecskeméti területi fordulóra. A következő évben 
(2013) nem sikerült idáig eljutni, de a folyamatos 
felkészülés meghozta eredményét! 2014-ben sikeresen 
túljutott a csapat két online fordulón, majd ismét 
bekerült a Kecskeméti területi középdöntőbe, ahol 
pedig első helyezést szereztek, így csak ők mehettek 
ebből a régióból az országos versenyre. Ennek 
megrendezésére 2015. június 8-án került sor. Itt az 
ország 8 legjobb csapatából (3.-4. osztályos 
korcsoportból) a 4. helyezést érték el. 
2015. december 17-én az elmúlt három év legjobb 
felkészítő tanárai meghívást kaptak a Fővárosi 
Operettszínházba. Itt a bank kommunikációs igazgatója 
fogadta a vendégeket, köztük Molnárné Pete Mariannát 
is. Az állófogadással egybekötött ünnepségen 
megköszönték a mintegy 50 jelenlévő munkáját, s a 
legjobban teljesítők emléklapot vehettek át az 
igazgatónőtől. Ez 12 főt érintett, köztük az előbb 
eml í te t t  pedagógus t  i s .  Ezután  ju ta lomból 
megtekinthették „A denevér” című előadást. 
Néhány kép az elmúlt három év versenyeiről és az 
elismerésről:
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Örömteli pillanatok  az oviból

Óvodánk vidám, programokban gazdag időszakot 
tudhat maga mögött. A sok közös élmény számtalan 
lehetőséget biztosított a gyermekek sokoldalú 
fejlődéséhez.

Zenés interaktív programjaink:
ź Községi Könyvtár által szervezett ”Mosolyra 

hangolók”
ź a Gazdakör nagytermében karácsonyi „Orsi koncert”
ź az iskola tornatermében ismerkedés  más népek 

tánckultúrájával.
A jó óvoda –iskola kapcsolat jegyében a leendő első 
osztályos tanító nénik folyamatosan biztosítják a játékos 
ismerkedést az iskolában, a szülők pedig tájékoztatást 
kapnak az iskolába lépés teendőiről.
Plussz szolgáltatásaink közül az ovifocisak lehetőséget 
kaptak, hogy a tornateremben baráti mérkőzésre 
vendégül láthassák a környező település gyermekeit.
Hagyományos farsangi bálunkat a Vas Gereben úti 
óvoda már sikerrel zárta, a Fő úti óvodának 2016. 
március 12-én kerül megrendezésre. Ezúton is 
Köszönjük a felajánlásokat és a sok- sok segítséget! 
Külön Köszönjük a Gazdakörnek, hogy ebben az évben 
is rendelkezésünkre bocsájtotta a nagytermet.
A bál bevételéből óvodánk belső terét szépítjük.

Óvodai hírek

Iskolai hírek
Méltóságteljes ünnepléssel, jász asztallal fogadta a 
vendégeket a Jászok Egyesülete a budai várban március 19-
én, újjáalakulásának negyedszázados évfordulóján. Dr 
Dobos László alapító ügyvivő díszokleveleket adott át a jász 
összetartás érdekében végzett munkáért többek közt Fodor 
István Ferencnek is. A fotó egy ecseri kerti partin készült az 
ünnepségről hazatérőben.

Fotó: Tábori Zsuzsa újságíró



A 2015/2016-os tanév első osztályosai jelentkeztek 
a Duna Pláza által kiírt pályázatra, melynek címe „Út a 
boldogsághoz”. Minimum három jó cselekedetet kell 
végrehajtani, melyet képekkel, videóval kell 
dokumentálni, majd pedig feltölteni a kért felületre. Az 
első osztályszintű jó cselekedet 2015. december 22-én 
történt meg, amikor is a gyerekek tanítóikkal 
(Muhariné Mihály Violetta, Molnárné Pete Marianna) 
becsöngettek idős emberekhez és verssel, énekkel, 
illetve egy kis ajándékkal kedveskedtek az ajtót 
nyitóknak.

Folytatva a jó cselekedeteinket 2016. február 17-én 
közösen kitakarítottuk, átpakoltuk tantermünket, ezzel 
is arra tanítva a gyerekeket, hogy fontos a közvetlen 
környezetünk tisztán tartása. 

A harmadik jó cselekedetet pedig 2016. március 9-
én lesz, amikor is az iskolánk előtti park takarításába 
kezdünk. Ezekkel a tettekkel nem csak munkára 
neveljük a gyerekeket, hanem a környezetismeret 
tananyagunkat gyakorlatba ültetjük, illetve a közelgő 
ünnep alkalmából rendtételre sarkalljuk a gyerekeket.

Egyébként  a  pá lyáza thoz  a  csa ládok  i s 
hozzájárulnak azzal, hogy otthonukban lefotózzák 
gyermekeiket, ha jó cselekedetet hajtanak végre!

Tájékoztató az iskola 
diákönkormányzatának ebben a 

tanévben végzett munkájáról

Szeptember 1-én megtartottuk a Tanévnyitó 
ünnepséget,amit a 2. osztályosok versekkel, dalokkal, 
zenével színesítettek. Felkészítőjük Sas Gáborné és 
Balázs Anita volt. Ebben a hónapban DÖK -gyűlés és 
SZMK -gyűlés is volt.  Megválasztottuk a diákok 
vezetőjét, a szülői munkaközösség tagjait valamint az 
új elnökét is,aki Seres Béláné lett.Október elsején 
köszöntöttük az időseket a világnap alkalmából. 
Felkészítő nevelők: Sas Gáborné és Balázs Anita. 
Október 6-án megemlékeztünk az aradi vértanúkról 
Mihályiné Czigány Mónika vezetésével. November 5-
én hulladékot gyűjtöttünk. 

December 4-én minden osztályfőnök segítségével 
megtartottuk a Mikulás ünnepséget, a felsősek 
discóztak. 11-én, 58-an a Fővárosi Nagycirkusz 
színvonalas műsorát nézhettük meg. Ezen a napon az 
Idősek Klubjában a 2. osztályosok karácsonyi 
verseket,dalokat adtak elő az időskorúaknak, a 
második osztályos tanító nénik vezetésével. 12-én a 
megszokott kézműves foglalkozást a jászkiséri Csete 
Balázs Honismereti Szakkör tagjai tartották. 18-án az 
5. és 6. osztályosok karácsonyi műsorával zártuk le a 
decemberi programokat.Ezt a műsort Forgács Csabáné 
és Mihályiné Czigány Mónika állította össze és 
tanította be. Január 22-én röviden megemlékeztünk a 
magyar kultúra napjáról. Február 13-án volt a farsangi 
bálunk, aminek bevételét az erdei iskolára,a 
gyermeknapi kirándulásra valamint udvari játékok 
vásárlására fordítunk. Az erdei iskola helyszíne idén 
Gyomaendrőd lesz. Jelenleg ennek a szervezése 
folyik.

Iskolanyitogató

A IV. Béla Általános Iskolában a leendő első 
osztályosok részére iskolanyitogató programsorozat 
indult,amit Boricsné Hegedűs Zsuzsanna leendő elsős 
tanító néni tart. A foglalkozások témái:tájékozódás 
térben és időben,barangolás a matematika és az 
anyanyelv világában,valamint tavaszi mocorgó. 
Szeretettel várunk továbbra is minden érdeklődőt! 
Külön köszönet azoknak a szülőknek, akik időt és 
fáradságot nem kímélve elhozzák gyermekeiket a 
délutáni foglalkozásokra!

2016.03.04.
Sas Gáborné

DÖK segítő pedagógus

A mellékelt fotón Szemirámisz függőkertjének 
jákóhalmi változata látható. Díjazhatná is a 
községvezetés a Thököly u. 22 alatti és előtti csodát - 
várrom helyett kemencerommal, előtte a hajdani járdát 
takaró növényzettel fedett földdel, s oly arborétumi 
ritkaságokkal, mint pl. a gólyahúgy (Dipsacus 
laciniatus).
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Rövid interjú a Kemencemester 
Bisztró üzemeltetőjével

- Kedves Gabriella, mondana nekünk pár szót, hogy 
honnan az ötlet?
- Természetesen. Az épület tulajdonosnőjével, egy baráti 
beszélgetés alkalmával vetődött fel az ötlet közöttünk. A 
gyors nyitás után hetekig kerestük az utat, próbáltuk 
felmérni, mire van igény, mit szeretnének az emberek. 
Kezdettől fogva feltűnt, hogy a vendégek két nagy táborra 
oszlanak: az egyik az átutazók népes serege, a másik a 
településen élők kisebb csoportja. Az alkalmazottakat 
igyekeztem a helyiek közül kiválasztani, és közösen 
ötleteltünk a kínálaton. Némi útkeresés után most már 
bizton kijelenhetem, hogy rátaláltunk a bisztró igazi 
arculatára.
- Elmondaná a koncepciót?
- Igen. Ez az épület (Jászjákóhalma, Fő út 130/a) több 
évtizeden át melegkonyhaként üzemelt, ezt szokták meg az 
emberek, ilyen múlttal nagyon nehéz egy teljesen más 
jellegűt elfogadtatni a szélesebb közönséggel. Másrészt a 
göröngyös múlt miatt szokássá vált, hogy nagyon sokan 
Jászberényből vettek/rendeltek ebédet, vacsorát 
maguknak. Időigényes feladat ezen módosítani, de mi 
nagyon elköteleztük magunkat, hogy változtatunk. 
Hihetetlenül jó, hogy sikerült olyan üzletvezetőt találnom, 
akit sosem kellett győzködnöm erről, mert maga is így 
látta.
- Megtudhatjuk, hogy ki az?
- Természetesen. Dávid Kinga, egy fiatal, ambíciózus, új 
generációs vendéglátós, aki az édesanyjától tanulta a 
szakma fortélyait.
- Kedves Kinga – válthatnánk Önnel is pár szót?
- Igen, köszönöm a lehetőséget. Pár szóban összefoglalva, 
a bisztróban ötvözni szeretnénk a hagyományos magyar 
konyhát a villámgyors kiszolgálással. Szinte mindenki idő 
szűkében van, mármint amit az étkezésre tud szánni, ezért 
fontosnak tartja, hogy várakozás nélkül, gyorsan, de 
valami nagyon finomat és nem utolsó sorban laktatót 
egyen. A bisztró erőssége a házias ízek. Babgulyás, 
csülkös-pacal, különféle pörköltek, marha-birka-
sertéshúsból, frissen sült csirke, hurka-kolbász, minden 
napon más és más egytál étellel várjuk kedves 
vendégeinket. Hétvégenként – mikor az átmenő forgalom 
kisebb – beindítjuk a pizza sütő kemencét és frissensült, 
illatozó pizzára invitáljuk a hozzánk betérőket. Nagyon 
boldogok vagyunk, hogy a nyitás óta folyamatosan jönnek, 
jönnek az emberek. Így fel tudtuk újítani a konyhát, 
bővítettük a szolgáltatásainkat a házhoz szállítással is. Ezer 
forint feletti megrendelés esetén mindenkinek ingyenesen 
házhoz szállítunk a településen. Szeretnénk természetesen 
terjeszkedni is, reményeink szerint – házhoz szállítással – 
rendszeresen el fogunk tudni jutni Jászdózsára illetve 
Jásztelekre. Valamint változtatni is szeretnénk a 
megszokott ebéd, hamburger, meleg szendvics, pizza 
kínálatunkon is. Tavaszra bevezetjük a meleg reggelit, 
mert egyre inkább azt látjuk, hogy az emberek gyorsan 
ráunnak a pékségek állandó kínálatára.
Tapasztalatunk szerint az emberek egyre inkább vágynak a 
házias ízekre, figyelemre, törődésre, beszélgetésre. Ezért 

nálunk nem az a legfontosabb, hogy ingyen wifi legyen 
(természetesen az is van), inkább azt értékeli mindenki, 
hogy egy röpke kávé alatt is valódi beszélgetések tudnak 
kialakulni. Pár percre ki lehet szakadni a hétköznapok 
szürke taposó malmából, a személytelen, lélekölő, némán 
elfogyasztott ebédek helyett végre be lehet térni egy 
vidám, jó hangulatú helyre. Kolléganőimmel együtt erre 
figyelünk oda a legjobban.

- Kedves Gabriella, Kinga, köszönjük, hogy 
megosztották velünk.

/Csákó Ildikó/

Hans Christian Andersen:
BIZONYISTEN!

- Hátborzongató história! – kotkodácsolta egy jérce, 
mégpedig a falu ellenkező végén, mint ahol a história 
megesett. – Hátborzongató dolog történt a tyúkólban! Nem 
mernék egyedül aludni ma éjjel, nem én! Milyen jó, hogy 
annyian gubbasztunk a rúdon! – aztán elmondta a históriát, 
mely csakugyan olyan rettenetes volt, hogy a tyúkoknak 
minden tolla szála az égnek meredt, a kakasnak meg 
lefittyedt a taraja. Bizonyisten!
De kezdjük az elején a históriát, amely a falu túlsó végén, 
egy másik tyúkólban esett meg.
Leáldozott a nap, s a tyúkok sorra felrepültek az ülőre. Egy 
kurta lábú fehér tyúkocska annak rendje és módja szerint 
elhelyezte tojását a szalmában, igazán semmi kifogást se 
lehetne ellene emelni. Aztán nyugodtan felröppent az 
ülőre, csőrével megigazgatta a tollait, s közben kihullott 
egy fehér pihetolla.
- Ni, hogy száll! – mutatott utána: - Nem baj! Minél többet 
elhullatok, annál szebb leszek!
Tréfából mondta persze, mert ő volt a legmókásabb 
tyúkocska az ólban, máskülönben mondom, nem vethettek 
semmit a szemére. Hát így tréfálkozott, aztán elbóbiskolt.
Sötétség ereszkedett mindenre, a tyúkok összebújtak az 
ülőn, hanem a fehér tyúkocska szomszédasszonyának nem 
jött álom a szemére. Hallotta is, meg nem is a fehér tyúk 
megjegyzését; ez a legokosabb, ha békén akarunk élni ezen 
a világon. Végül is elmondta a szomszédjának, mi nyomja 
a begyét:
- Hallottad, mit mondtak itt az előbb? Van itt egy 
szemérmetlen teremtés – nem akarom nevén nevezni -, az 
megkopasztja magát, hogy szebb legyen! Én rá se néznék, 
ha kakas volnék!
Hanem az ól tetején ott üldögélt a bagoly az urával, meg a 
kisbaglyokkal; ennek a népségnek jó füle van, értették is 
minden szavát  a  tyúknak.  De csak forgatták 
bagolyszemüket, az anya csapkodott a szárnyaival, és 
rendreutasította az urát:
- Mit fülelsz! Persze már mindent hallottál, amit odalent 
beszélnek! Én is hallottam, bánom is eléggé; sok mindent 
meg kell hallanunk, amíg kihullik a tollunk! Van itt egy 
tyúk, az annyira kivetkőzött magából, hogy kitépdesi a 
tollait, úgy illegeti magát a kakasnak!
- Prenez garde aux enfants! – intett franciául az apabagoly.- 
Csak ne a gyerekek előtt!
- Bizony én elmondom a szomszéd bagolyasszonyságnak! 
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Tőle sok függ a társaságban! S az anyabagoly elrepült.
- Hu-hu! Hu-hu! – kiáltott be aztán a szomszéd-
asszonyával együtt a galambdúcba.- Hallottátok? 
Hallottátok? Hu-hu! Van itt egy elvetemült tyúk, aki a 
kakas kedvéért valamennyi tollát kitépte! Bizony 
megfagy, ha eddig még meg nem fagyott! Hu-hu!
- Hol? Hol? – dugták ki a fejüket a galambok.
- A szomszéd udvarban! Elhihetitek, tulajdon szemem-
mel láttam! Nem is illene elmondanom, de hát 
megtörtént. Bizonyisten!
- Igaz lehet! Igaz lehet! – mondták izgatottan a galambok, 
aztán leturbékoltak a maguk udvarára:
- Hallottátok? Van itt egy tyúk, de az is lehet, hogy kettő, 
akik minden tollukat kitépdesték, hogy kitűnjenek a 
többiek közül, s így tereljék magukra a kakas figyelmét. 
Veszedelmes játék, mert megfázhatnak, forrólázat 
kaphatnak, s végük. Bele is haltak mind a ketten! 
Bizonyisten!
- Talpra! Talpra! Kiáltott ébresztőt a kakas, és felröppent a 
palánkra. Álmos volt még nagyon, de annál hangosabban 
kukorékolta: - Három tyúk belehalt szerelmi bánatába! 
Reménytelenül imádtak egy kakast. Hogy végezzenek 
magukkal, kitépték minden tollukat. Bizony, csúnya 
história, nem is tartom meg magamnak. Adjátok tovább!
-  Adjátok tovább! – cincogták a denevérek, 
kotkodácsolták a tyúkok, kukorékolták a kakasok: - 
Adjátok tovább!
S röpült a szörnyű hír tyúkóltól tyúkólig, alvégről a 
felvégig, míg végre visszakerült oda, ahonnan szárnyra 
kelt.
- Öt tyúk – így mondták – minden tollát lefosztotta; meg 
akarták mutatni egymásnak, melyik soványodott le 
jobban reménytelen szerelmében. Aztán véresre csípték-
vágták egymást, míg csak össze nem rogytak, családjuk 
szégyenére, gazdájuk kárára! Bizonyisten!
Az a mókás kedvű tyúkocska, aki azt a kis fehér pihetollat 
elhullatta, persze nem ismert rá tulajdon személyére, 
amikor a szörnyűséges história a fülébe jutott. 
Kifogástalan erényű tyúk volt, hát így szólt:
- Mélységesen megvetem az efféle kacér tyúkokat! 
Fájdalom, elég sokan vannak. Az ilyesmit persze nem 
kell szótlanul tűrni, én magam fogom szellőztetni az 
újságokban, hadd járja be a híre az egész országot! 
Megérdemlik az efféle tyúkok a családjukkal együtt!
Bele is került az újságokba, olvashatta mindenki.
Úgy ám, egy pihéből könnyen lehet öt tyúk! Bizonyisten!
(A híres dán meseíró fenti meséjét nem a jákóhalmi 
községi népdalkör „szörnyű” históriájáról írta a szerző, 
de ajánljuk figyelmébe a facebook buzgó levelezőinek, 
hogy hogyan lehet semmiből valamit csinálni! 
Bizonyisten!)
 

A téli időszakban is tartottuk az edzéseket heti 2 
alkalommal Rostás Sándor vezetésével. A téli edzések 
mellett az utánpótlás futsal teremtornán is részt vettek 
sportolóink. Január, február hónapban, ahol ugyancsak, 
mint a Bozsik tornán 4 város és Jászjákóhalma csapatai 
mérkőztek meg egymással csoportmérkőzéseken, majd a 

helyosztókért játszottunk jó eredményeket elérve a JSE 
JFC, Jászárokszállás , Jászapáti valamint Jászfényszaru 
csapatai ellen. Februárban egy bemutató edzést tartott 
Szalma József volt válogatott labdarúgó, Coerver 
Coaching magyarországi igazgatója, melyen nagy 
számban résztvevő labdarúgóink lelkesen teljesítve 
Coerver Coaching bemutató programját ügyesen 
végezték el. Ez egy több labdával végzett szituációs 
játékos edzésforma, amelyet a gyerekek nagyon élveztek. 
Márciusban megkezdődött a tavaszi szabadtéri Bozsik 
Program az U9, U11, U13-as korosztály jászberényi 
körzet számára, ami május végéig fog tartani. Időközben 
4 új játékost igazoltunk a már meglévő állományunkhoz, 
amelynek létszáma 36 fő jelenleg és még folyamatban 
van 2 fő leigazolása. Az edzések még mindig a IV. Béla  
Általános Iskola tornatermében vannak megtartva, ez a 
hely ennyi gyermeknek sajnos kicsi. Nagyon szeretnénk 
a focipályán tartani az edzéseket, de az még víz alatt van 
és emiatt alkalmatlan a tréningek megtartására. Jó lenne, 
ha a futballpálya területét felújíthatnánk, megfelelő 
állapotba hozva a talaját. A vizet levezetve, illetve 
megoldani, hogy végre a  tavaszi szezonra a pálya mindig 
játékra alkalmas legyen. Saját erőnkből ez nem 
kivitelezhető. Pályázatot adott be a KSE működésre és 
utánpótlás-nevelésre. 
Kérjük támogassa Ön is adója 1%-ával 
egyesületünket! 
Adószámunk: 19866121-1-16. 

Hajrá Halma! 

Egy éve hunyt el az azóta posztumusz díszpolgárrá 
avatott Eperjesi Nándor - az 1983-as megyei lapban 
megjelent képen látható a gimnáziumi tábla előtt - 
nemcsak a sportban, hanem a honismeretben is jelen 
volt falujában. A leltározáskor ő írta fel a számokat a 
tárgyakra. Ezzel a képpel emlékezünk rá. Kovács 
Sándor, Fodor István Ferenc és dr H. Bathó Edit 
társaságában dolgozott.
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ZUMBA hírek

A László Tünde által vezetett ZUMBA csoport az 
elmúlt hónapok alatt túlnőtte a település kereteit. Ez a 
vidám edzésforma a Jászság környező településein is 
nagy számban vonzza a hölgyeket, sőt az utóbbi 
időben már a férfiakat is. Jászjákóhalma mellett 
Jászdózsán, sőt heti 2 alkalommal Jászberényben is 
van lehetőség űzni ezt a felszabadító sportot.
A ZUMBA csoportok vezetője gondoskodik arról, 
hogy a heti edzéseken túl egyéb módon is meg-
fűszerezze a sport szerelmeseinek a minden-napjait. 
Ennek keretében néhány havonta nagy szabású 
rendezvényt szervez, ahová vendég oktatókat is 
meghív, ezzel is színesítve a programot. Így történt ez 
február 28-án is, amikor a jászberényi Ifjúsági Házban 
farsangi zumba party keretében közel 3 órán át, 
önfeledten élvezhették ennek a sportnak a mámorító 
érzését.

Rengeteg program előtt áll a csapat, sőt számtalan 
meghívása is van már a tavaszi, nyári időszakra. Aki 
eldöntötte, hogy tavasz lévén, belevág a sportba, a 
tes t formálásba,  az t  ne  té továzzon,  hanem 
csatlakozzon ehhez a vidám társasághoz.

Rejtvény

Legutóbbi rejtvényünk megfejtése: a legészakibb 
ponton lévő hármashatárt egy határdomb jelenti a 
jászdózsai út közelében (Jákóhalma-Dózsa, Berény), a 
legkelet ibb  ponton pedig  egy mesterséges 
Hármashatárhalom nevezetű domb található a 
Szöghatár végében (Jákóhalma, Apáti, Jásztelek).
Egy helyes megfejtés érkezett, melyért könyvet nyert: 
Lékó Józsefné, Szolnok, Karczag László u.

Következő  rej tvényünk:  Katkó  Is tván  író 
negyedszázadon át a Magyar Televízió irodalmi 
szerkesztője, a Nyitott könyv című műsor alkotója volt. 
Jákóhalmi szülőházát ő maga mutatta meg egyik író-
olvasó találkozója alkalmával, melyen a honismereti 
szakkör emléktáblát helyezett el. Hol van ez a ház?

A megfejtés beküldendő a Gazdakör címére 
(Bajcsy u. 9.) 2016. május 15-ig. Jászsági könyveket 
nyer a helyes megfejtő.

Tarkedli
Hozzávalók: 
40 dkg liszt, 5 dl tej, 1 evőkanál cukor, 3 dkg élesztő, 2 
tojás, pici só, cukor, lekvár.
A liszt közepébe 2 dl langyos tejet öntünk, egy 
evőkanál cukorral. Hozzámorzsolunk 3 dkg élesztőt, 
és egy kicsit kelni hagyjuk. Ezután hozzáadunk 2 tojás 
sárgáját, kicsi sót és 3 dl tejet. Jól felkeverjük, s mikor 
már jó gyenge a tészta hozzákeverjük a 2 tojás felvert 
habját. Letakarjuk és meleg helyen kb. 1 órát állni 
hagyjuk.  Ezután a kizsírozott  tarkedlisütő 
mélyedéseibe kanállal szaggatjuk, s mindkét oldalát 
megsütjük. A sütés alatt a zsírozást nem feledjük, de 
csak annyit teszünk, hogy ne ragadjon a formába a 
tészta. Cukorral, lekvárral tálaljuk.
Adatközlő: Balázs Józsefné, Jászberény
Gyűjtő: Vassné Sass Katalin, 1999.

Herőce (csöröge)

Hozzávalók:
3 tojás, 3 evőkanál kemény tejföl, 3 kanál 
kristálycukor, kávéskanálnyi bor vagy ecet, csipetnyi 
só, liszt.
Mindezt tálban összegyúrjuk, s annyi lisztet teszünk 
bele, hogy a levestésztához hasonló nyújtású legyen. 
Ezután kinyújtjuk és derelyemetszővel háromszög 
alakúra metéljük és forró zsírban kisütjük. 
Porcukorral hintve tálaljuk.
Adatközlő: Bathó Jánosné Baranyi Erzsébet, 60éves, Jászberény
Gyűjtő: H. Bathó Edit, 1995

Kukoricamálé másképp
Hozzávalók:
1 kg kukoricaliszt, forró tej, 2 dl étolaj, cukor ízlés 
szerint.
A kukoricalisztet forró tejjel péppé keverjük, 2 dl 
étolajat öntünk hozzá, és ízlés szerint cukrozzuk. A 
pépet jól összekeverjük és olajozott tepsibe öntjük, 
majd kisütjük. Melegen vagy hidegen tálaljuk.
Adatközlő: Kerek Lászlóné, Jászszentandrás
Gyűjtő: Kiss Istvánné, 1986.

Népi ételek a Jázságból


