
Jászjákóhalma Község Lapja   XX. Évfolyam 2.szám      2015.  június

„Jákóhalma aranyalma” Megjelenik díjtalanul 1200 példányban

Jákóhalmi Polgár

Forgács József önkormányzati képviselő és gazdaköri vezetőségi tag és Fodor István Ferenc honismereti 
szakkörvezető, gazdaköri elnök koszorúz a trianoni ünnepségen, melyet ez évben a delitas ataljai 
szerveztek meg magas szinten Fodor Fruzsina vezetésével. 
                                                                                                                                                   (fotó: Czuk Ferenc)

A Szent Jakab napi búcsú és falunap hétvégéjének programjai 2015.07.25-26.
(A rendezvények helyszínei: a Gazdakör nagyterme és a jászjákóhalmi sportpálya)

                                                    2015.07.25 (szombat)

13:00 Gazdaköri Dalostalálkozó ( helyszín: a Gazdakör nagyterme)

                                                    2015.07.26 (vasárnap)

08:00-tól a Búcsú kezdete

12:00   Főzőverseny a Fidelitas szervezésében

17:00   A falunapi program megnyitója (helyszín: a jászjákóhalmi sportpálya)

            (Ismertető Szent Jakab napjáról)

            (Köszöntőt mond Pócs János országgyűlési képviselő 

                                                    és Terjéki Tünde polgármester)

17:15   Motorosok bevonulása, motormustra

17:30   Rácz Aladár Zeneiskola  műsora, oklevelek és díjak átadása

18:00   Tóth Éva és Leblanc Győző operett műsora

18:50   Óvodások műsora

19:00   Jászberényi Gimnasztika Sportegyesület bemutatója

19:30   Iskolások műsora

20:00   Zumba bemutató ( László Tünde zumba-instruktor vezetésével)

20:40   Óvodások műsora

21:00   Sztárvendég: Pataki Attila

21:50   Tűzijáték

22:10   Utcabál a Jump Rock Band közreműködésével



Önkormányzati hírek

 A jászjákóhalmi Önkormányzat 2015. évi 
Jász-nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-
mentesítési Alapból elnyert támogatásból 
(137.478.-Ft) a következő eszközöket vásárolta:
-2 db Fűnyírógép MC M51-125M
-4 db Fűnyírókés PT 350S+MEP650 (saját erő)
 A fent említett eszközök segítségével az 
Önkormányzat közmunkásai a parlagfű és egyéb 
gyomnövények irtását egész Jászjákóhalma 
területén végezték (végzik) önkormányzati 
területeken,  ingat lan nélkül i  részeken, 
sportpályán, felhagyott hulladéklerakónál, 
illetve a parkok parlagfűvel és káros pollent 
tartalmazó gyomokkal szennyezett területeken. 
A fő tevékenységek elvégzésében általában 9 fő 
vett részt, de ha különböző rendezvényeket, 
illetve akciókat szerveztünk, akkor a helyi 
általános iskolások kb. 20-30 fővel és más 
önkéntes is segített. Ezen akcióknak nem volt 
költségvonzata. A fűnyírókhoz szükséges benzin 
költségét az önkormányzat költségvetésébe 
betervezte.
 Az eszközöket az önkormányzat zikai 
dolgozói használják gyommentesítéshez, illetve 
parkrendezéshez egész évben folyamatosan és 
szükségszerűen.

Az elmúlt időszakban a Jászjákóhalma Községi 

Önkormányzat képviselő testülete két pályázat 
benyújtásáról hozott határozatot.
 Az első pályázat a kis tornaterem 
fe lú j í tásának pályázata .  Ter jéki  Tünde 
polgármester elmondta, hogy elsőként a kis 
tornaterem esetében van lehetőség jelenleg a 
pályázatot benyújtani. Maximális támogatásként 
20 millió Ft-ot lehet nyerni, melyhez 15%-os 
önerőt kell biztosítani az önkormányzatnak. A 
határozati javaslat elfogadásra került, a testület 5 
igennel, egyhangúan egyetértett. Jászjákóhalma 
Községi Önkormányzat Képviselő –testülete 
benyújtja az önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatásáról szóló 
pályázatot. A beruházáshoz biztosítandó saját 
forrás összegét, 3.528.258.-Ft-ot az önkormányzat 
a tartalékalapból biztosítja.
 Második pályázat pedig a gyermek-
étkeztetés feltételeit javító fejlesztések támo-
gatásáról szóló pályázat benyújtása. Több 
egyeztetés volt már a témában, melynek 
eredményeképpen erre a célra volt napközi 
épületet célszerű megjelölni. A pályázathoz 
szükséges dokumentumok nagy része már 
megvan. A pályázattal 95%-os támogatáshoz 
lehet jutni. A kalkuláció alapján az épület 
felújítása kb. 84 millió Ft-os összeget tesz ki, a 
felszerelés pedig 10 millió Ft-os nagyságrendű.    
A szavazásra bocsátott határozati javaslatot a 
testület egyhangúan 7 igennel elfogadta. 
Jász jákóhalma Község i  Önkormányzat 
Képviselő-testülete benyújtja a gyermek-
étkeztetés feltételeit javító fejlesztések támoga-
tásáról szóló pályázatot.  A beruházáshoz 
biztosítandó saját forrás összegét, 5.239.175.-Ft-ot 
az önkormányzat a tartalékalapból biztosítja.

Közmunka programok településünkön
 Községünkben jelenleg 41 fő közmunkás 
tevékenykedik 2015.04.01- 2015.08.31 között.  
Ebből 10 fő vízelvezetési árkok tisztítását végzi. 
15 fő a közútkarbantartásért felel, 10 fő pedig az 
illegális hulladék felszámolásáért. 1 fő feladata a 
parkgondozás. Az idősek klubjában 3 fő, az 
óvodában 1 fő, a könyvtárban szintén 1 fő 
dolgozik.

Felhívjuk a lakosság gyelmét,  hogy az 
élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 
2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése alapján 
„ A  földhasználó köteles az adott év június 30. 
napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának 
kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt 
az állapotot a vegetációs időszak végéig 
folyamatosan fenntartani.”
Ezért  megkérünk minden jász jákóhalmi 
lakóingatlan tulajdonost, hogy saját ingatlanán 
gondoskodjon a parlagfű kiírtásáról.



  Szennyvíz beruházásról......

 Jelenleg a szennyvíz beruházás műszaki 
átadás-átvételi eljárása van folyamatban a 
településen. Az érintett hatóságok, szervek által 
feltárt hiányosságok kivitelező részéről történő  
pótlása, javítása zajlik.
 A Szennyvíz Víziközmű Önkormányzati 
Társulás pótlólagosan 57 db ingatlanra történő 
szennyvíz bekötésére nyújtott be támogatási 
igényt – melyek kimaradtak a beruházásból- . 
A támogatási kérelem pozitív elbírálását 
követően kerülhet sor ezen ingatlanokhoz 
történő kiépítésre.
 A projekt pénzügyi támogatása közel 100 
%-os, azonban pontos adatokat csak a beruházás 
pénzügyi zárását követően lehet meghatározni. 
A pénzügyi zárás időpontja pedig attól függően 
alakul, hogy hogyan sikerül a megítélt pótlólagos 
beruházásokat is elvégezni. Ezek az 57 ingatlan és 
a jászberényi szennyvíztelepi kiegészítő 
fejlesztések. Jelenleg a projekt befejezési 
határideje szeptember 28-ra módosult, de a 
szennyvíztelepi munkákat gyelembe véve 
további határidő módosítás válhat szükségessé. 
Tehát kb. novemberre tehető az elszámolás 
időpontja, ha jóváhagyják a pót és kiegészítő 
munka igényeket .   Ezt  követően kerül 
megállapításra az egy ingatlanra vetített, 
úgynevezett érdekeltségi hozzájárulás mértéke, 
v a g y i s  m e n n y i t  k e l l   z e t n i ü k  a z 
ingat lantula jdonosoknak.  Ez az összeg 
lényegesen kevesebb lesz, mint a 2007-ben 
megállapított 259.900 Ft-os összeg.
 A szennyvíz hálózatra történő rákötésre, a 
TRV Zrt.-vel, mint üzemeltetővel, a szerződés 
megkötését követően kerülhet sor. A rákötés, 
tehát a TRV Zrt. által ütemezett időpontban 
kezdődhet meg a szakembereik segítségével.

Buszmegállók távolsága Jászjákóhalma 
belterületén

 
 Miután a  31-es  út  á tépí tése  után 
elhelyezték az új buszmegállókat, talán nem 
káros, ha tudjuk, hogy melyikhez lakunk 
legközelebb. Ebben segít ez a térképvázlat. (Ez 
nem is volt olyan egyszerű, hiszen kanyarodik is 
az út a megállók között.)
Néhány megjegyzés: természetesen minden 
esetben ez nem a valós képet mutatja, mert pl. a 
Bartók utca eleje hiába van a Községházához 

legközelebb, mivel a Sinka-kerten nem lehet 
átrepülni, így vagy a Pető úti, vagy a Malom 
megálló van közelebb, attól függően, hogy 
melyik irányba indul el az ott lakó.
 A megállókkal kapcsolatban meg-
jegyzendő, hogy a belterületen is és a határban is 
van néhány változás. A mostani Pető út 
megállóhely hivatalos neve Artézi kút volt egész 
ez évig, azonban így senki nem ismerte, hiszen 
korábban 3 megállónál is volt artézi kút, 
mostanra meg mind elapadt.
 A külterületen a 31-es úton a Zagyvahíd 
megálló (a volt Zöldhíd előtt) Jászberény felé ma 
is él. Jászapáti felé a Sertéstelep, a Kapitányrét, a 
Budai tanya is megvan. Szükséges volt néhány 

módosítás a névben: a Budai tanya úgy szerepelt 
a menetrendben, hogy Jászapáti. Attól, hogy a 
tulajdonos Jászapátiról költözött oda a megálló 
még csak a jákóhalmi határban van! (Korábban 
Kossuth megálló volt a neve az itteni tsz-ről.) A 
volt Fűszerbolt megálló és a Kapitányréti iskola 
megálló már évtizedekkel ezelőtt új helyen van 
összevonva a kettő között Kapitányrét néven. 
Érdekes viszont, hogy a Kapitányrét és 
Sertéstelep közötti nem működő buszmegállót az 
út korszerűsítésekor visszaállították, noha ott 
nem áll meg egy busz sem. Érdemes lenne a 
közeli tanyának pl. Farkas megálló néven kérni, 
hogy ismét működjön, ha már létezik.
 Szintén a jákóhalmi határhoz tartozik a 
32134-es (dósai) út melletti Csikós tanya 
megállóhely, mely Jászdózsa néven szerepelt a 
menetrendben. (Korábbi neve 10-es km-kő volt.) 
A honismereti szakkör javaslatára ez is átkerült a 
jákóhalmi határba, ugyanazon ok miatt, mint a 
Budai tanya. Elismerés a Jászkun Volánnak, hogy 
rendet tett az elnevezések között.



Megnyílt a helytörténeti gyűjtemény 
melletti park

Még 1996-ban nyert el az akkori jászjákóhalmi 
önkormányzat egy millecentenáriumi pályázatot 
a Honfoglalás 1100. évfordulójára épített parkra, 
amely a hajdani napközi kertjében került 
kialakításra. Ezek után évekig különböző okok 
miatt zárva kellett tartani a parkot. Mára 
megnyílt a lehetőség, hogy az eredetileg is 
közparknak készült terület nyitottá váljon, és a 
most elhelyezett padokon üldögélni, beszélgetni 
lehessen. Péter-Pál napján Terjéki Tünde 
polgármester megnyitotta a látogatók előtt a 
belterület újabb kedves kis zöld foltját.

Ismét méltó külsőségekkel ünnepeltük a 
tavaszi hadjáratot

 1989. április 3-án 9 lovas végigjárta korhű 
öltözetben az 1849-es tavaszi hadjárat útvonalát 
Jászberénytől Vácig. Már akkor kapcsolatba 
léptem velük és kijöttek megnézni a terepet 
Jákóhalmára, hogy a következő évben már innét 
induljanak. 

 Azóta még hosszabb útvonallal Közép-
Európa legnagyobb lovas túrájává vált a 
rendezvény, mely folytatódik Szlovákiában 
N a g y s a l l ó  – K o m á r o m ,  m a j d  i s m é t 
Magyarországon Komárom és Buda között.
Megnyugtató volt látni az idén, hogy ismét méltó 
módon ünnepelhetett Jákóhalma, eltűntek a 
felesleges kanyarok, az oda nem illő személyek és 
események, hiszen ismert, hogy egy évben még a 
lovasok is száműzve lettek Jásztelekre.
A felvonulásnak most már állandó szereplői 
vannak: a lovasok mellett a jászapáti Rácz Aladár 
Zeneiskola fúvós zenekara, a nagykátai 
hagyományőrzők Basa László vezetésével és a 

dózsaiak Panyi Csaba vezetésével.
Az elmúlt negyedszázadban már számtalan jeles 
személyiség – miniszter  (Boross Imre) , 
államtitkár (Katona Tamás), színművész 
(Papadimitriu Athína), zenész (Waszlavik 
Gazember László) és mások fordultak meg itt, 
nem beszélve számtalan náció lovasairól, még 
Amerikából is.

 Ez évben Terjéki Tünde polgármester 
üdvözölte az eseményt a Damjanich téren, majd 
én mint helytörténész szóltam az előzményekről 
és arról, hogy azon a dicsőséges tavaszon tízezer 
huszár egy éjszakát itt töltött Jákóhalmán az 
április 3-ről 4-re virradó éjszaka. Pócs János 
országgyűlési képviselő is méltatta a nagy 
történelmi tettet. Hermann Róbert hadtörténész 
emlékezett a hajdani országos eseményekre, aki 
atal történészként a kezdetektől itt volt. Gavlik 
István a Kossuth Szövetség elnöke is szólt a 
jákóhalmiakhoz, hiszen gyakran résztvevője ő is 
az itteni ünnepségnek. A nagy történelmi 
kibékülést pedig az is bizonyítja, hogy a hajdan 
ősellenség Görgeyről elnevezett Görgey Kör 
elnöke – Kerékgyártó László is itt volt most is. (A 

jákóhalmiakat dícséri egyébként, hogy nálunk 
akkor is volt – és ma is van – Görgey utca, amikor 
gaz árulónak tartották a fegyverletétel miatt.)
Ehhez a kis visszaemlékezéshez most két olyan 
fotót mellékeltünk, mely a hadjárat távolabbi 
pontjain készült, ahol egyébként a jákóhalmi 
honismeretesek évente megjelennek.

(Madar-Sutyu Völgy, Budai vár) 
FIF

                                                                                                  



Tisztelt Jákóhalmiak!

Mint  az  Önök már  tapaszta l ták ,  befe jeződöt t 
Jászjákóhalmán szennyvízhálózat kiépítése. Ezzel 
kapcsolatban azonban a beruházás végső elszámolása 
még nem zárult le.
Nagyon sokan érdeklődnek a beruházáshoz korábban 
megállapított érdekeltségi hozzájárulással kapcsolatban, 
hiszen sok forrásból kap mindenki információt, melyek 
közül valós az, hogy a beruházás majdnem 100 %-ban 
támogatott a többszöri pályázások eredményeképpen.
Ez azt jelenti, hogy a lakosoknak ingatlanonként biztosan 
nem kell számolniuk a 2007-ben megállapított 259 000 
forint érdekeltségi hozzájárulás teljes összegének 
megzetésével. 
Mivel még pontos elszámolás nincsen így nem zárható ki, 
hogy esetleg egy kis mértékben a lakosságnak is hozzá kell 
járulni ehhez a beruházáshoz, de az sem lehetetlen, hogy 
az  Önkormányzat felvállalja a hiányzó százalék 
kizetését és nem terheli meg Jászjákóhalma lakosait az 
érdekeltségi hozzájárulás megzetésével. 
A megkötött szerződések tekintetében ez azt jelenti - ha 
nem kell  érdekeltségi  hozzájárulást  zetni ,  -a 
Jászjákóhalmi Csatorna Víziközmű Társulat részéről a 
zárolás feloldásra kerül és minden szerződő maga 
döntheti el, hogy a megtakarítást hogyan kezeli tovább. 
Pontosabban, a lejárt megtakarítások lakás célra 
felhasználhatók a Fundamenta Lakáskassza Zrt. 
előírásainak megfelelően az elért állami támogatással 
együtt vagy esetleg ha nem kívánja valaki a lejárati időt 
megvárni, akkor meg is szüntetheti a szerződést, viszont 
az állami támogatástól akkor elesik, hiszen az a minimális 
négy év után jár csak. Amennyiben az Önkormányzatnak 
mégis szüksége lesz egy bizonyos mértékű érdekeltségi 
hozzájárulásra, akkor a Társulat csak azt az összeget fogja 
zároltatni, ami hozzájárulásként meghatározásra kerül és 
a szerződés lejártát követően a megtakarítás többi részével 
rendelkezik a szerződő. 
A beruházás elszámolását követően kerül sor ezzel 
kapcsolatban az Önkormányzat és a Társulat  döntésére, 
melyről a lakosságot tájékoztatni fogjuk.
Amennyiben a szerződésekkel kapcsolatosan kérdésük, 
észrevételük merül fel, kérem keressenek a 06 20/3524071 
telefonszámon.

 Jászjákóhalma, 2015.07.09.       
Benke Judit                                                                                      

Intézőbizottság Elnöke                                                                                    

Folytatódik az állami rezsicsökkentés

 Június 5-től-augusztus 6-ig az állampolgárok és a 
vállalkozások széles körét érintő zetési kötelezettségek 
csökkentését célzó tervezett állami rezsicsökkentés kapcsán 
széles körű társadalmi konzultáció kezdődött hazánkban. Dr. 
Dobos Róbert a Jászberényi Járási Hivatal vezetője tájékoztatta 
lapunkat.
 A Kormány célul tűzte ki az állampolgárok és a 
vállalkozások széles körét érintő zetési kötelezettségek 
enyhítését. A költségvetésben már 2016-ban 10 milliárd 
forinttal kevesebb bevételt terveznek a közigazgatási térítési 
díjak csökkentése, illetve megszüntetése miatt.  
 Az állami rezsicsökkentés az érintettek véleménye és 
javaslata alapján valósul meg, ezért 2015. június 5-től 
széleskörű társadalmi konzultáció indult, amely augusztus 6-
ig tart. 
A vélemények és javaslatok megismerésére 2 kérdőív készült. A 
konzultáció ideje alatt az állampolgároknak lehetőségük van 
ezen a két kérdőíven a magánszemélyeket és a vállalkozásokat 
érintő zetési terhek megszüntetésére vonatkozóan 
javaslatokat tenni. A kérdőívek kitöltése önkéntes és anonim. 
 A két kérdőíven 9-9 hatósági eljárás díjának vagy 
illetékének megszüntetéséről szóló javaslat található, melyek 
közül legfeljebb négyre lehet javaslatot tenni.
 Mindkét kérdőíven a kitöltőknek lehetőségük van 
további 1-1 hatósági eljárásért zetendő díj vagy illeték 
megszüntetését is javasolni.

Természetesen arra is lehetőség van, hogy ugyanaz a személy, 
ha érintett mindkét kérdőívet kitöltse. 
 A kérdőívek kitöltésére két mód van, egyrészt 
papíralapon, másrészt interneten.
 A papíralapú kérdőívek a Kormány-hivatalok/Járási 
Hivatalok ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben érhetőek 
el és ott is adhatók le a kihelyezett gyűjtőládákban. Ez a 
Jászberényi Járási Hivatal esetében a Hivatal Jászberény, 
Szabadság tér 16, Jásztelki út 16, Ady E u. 34 és a Lehel Vezér 
Tér 9. szám alatt található épületeit, a Jászárokszálláson 
(Árpád tér 1. szám) és Jászfényszarun (Szabadság tér 1. szám) 
található kormányablakait valamint a járás 6 további 
településének polgármesteri hivatalaiban működtetett 
ügysegédi helyeit (Jászjákóhalma, Jásztelek, Jászboldogháza, 
Jászfelsőszentgyörgy, Pusztamonostor, Jászágó ) jelenti.    
A kérdőív kitölthető a www.kormanyhivatal.hu honlapon 
keresztül is. Az online kérdőívek kitöltésére 2015. augusztus 
6-án 24.00 óráig nyílik lehetőség.
Amennyiben az állampolgár a kérdőívet postán kívánja 
megküldeni, erre is lehetősége van, de a postaköltséget a 
Kormányhivatal nem tudja megtéríteni. Az így érkezett 
kérdőíveket a Kormányhivatal (Szolnok, Kossuth Lajos út 2.) 
2015. augusztus 6-ig befogadja. 

Gratulálunk a jászjákóhalmi 

polgárőrségnek a sikeres pályázáshoz!

A Jászságba 123 millió 400 Ft. értékben 

összesen 17 új gépjármű érkezik. 

Balesetmentes közlekedést kívánunk! 

A jászjákóhalmi polgárőrség egy 

terepjáróval lett gazdagabb, 

ami reméljük nagyban fogja segíteni 

munkájukat!

( A pályázatban csak az 5000 fő alatti települési 

önkormányzatok és civil szervezetek indulhattak.)



 

Elérkezett az utolsó hónapok hajrája. Tele 
vo l tunk programokkal ,  eseményekkel .
 Április 29-én az Ovizsaru program 
keretében előadás, interaktív játékokkal 
készültünk a Mini Motoros találkozónkra. 

 Május 5-én a Fő úti Óvodában, május 19-
én pedig a Vas Gereben úti ovisokhoz látogatott 
el a Megyei Polgárőrségtől kapott Kresz park, 
Kisbódi Gáspár közreműködésével
 
 Mini Kresz parkot állított fel, ahol 
motorosan, biciklivel vagy „busszal” közlekedve 
sajátíthatták el a szabályos közlekedés alapjait. E 
nap fényét emelték a Jákóhalmi Motorosok Baráti 
Köre, felvonulásukkal. Valamint a gyerekek 
közelebbről is megcsodálhatták ezeket, a 
járműveket. Mindkét helyen akadálypályával 
zárult a nap. A közlekedésé volt a főszerep. 
Köszönjük minden közreműködő szervezetnek 
és személynek az önzetlen segítséget. 
 Molnár Orsi koncert volt a Fő úti 
óvodában minden gyermek részvételével, a 
szülők hozzájárulásával. 
 Május 11-én hő térképes vizsgálatot 
vehettek igénybe a szülők tetszés szerint, ahol a 
láb boltozat valamint a gerinc leterheltség 
állapotát ellenőriztethették a szülők. 
Május 15-én a Katica és a Méhecske csoport a Vas 
Gereben utcát és környékét tisztította meg az 
eldobott hulladéktól, csatlakozva az országos 
felhíváshoz. A Tarna partot és a környező utcákat 
pedig a Süni és a Csiperke csoport vette 
„védelmébe”. 
 Májusban zajlottak a kirándulások csoport 
szinten is. A Katica csoport a Lukácsi tanyán 
töltött el nagyon hasznos és élményekben gazdag 
órákat. A Méhecske csoport a Mátrába tett 
autóbuszos kirándulást. A Süni csoport Egerben 

a Dzsungel könyve előadást tekintette meg. A 
Csiperke csoport Szolnokon az Óz, a nagy 
varázslót nézte meg. A Vakond csoport pedig 
Budapesten a Fővárosi Nagycirkusz aktuális 
előadását izgulta végig.  A Koronás cukor 
Cukorovi pályázatán részt vettünk, sajnos nem 
bennünket sorsoltak ki.  Gyermek napunkat a 
hagyományoknak megfelelően élménypark 
megteremtésével  tartottuk.  A gyerekek 
kalandparkot, kisvonatot, egyéni játékokat, kis 
sergőt vehettek birtokukba több órán keresztül. 
 A tanévzáró és ballagási ünnepségen a Fő 
úti óvodából 15, a Vas gereben úti óvodából 8 
kisgyermektől búcsúztunk. Sok sikert kívánunk 
nekik általános iskolai tanulmányaikhoz.
 Elkezdődtek a felújítási munkálatok is a 
szükséges csoportokban, területeken mindkét 
helyen. Takarítási szünetünk, amikor mindkét 
óvoda zárva tart 2015. augusztus 10-23-ig tart. 
Mindkét óvodában 2015. augusztus 24-től várjuk 
a gyerekeket. A nyárra mindenkinek sok 
pihenést és tartalmas időtöltést kívánok.

   Fodorné Muhari Nikoletta
                  Tag-intézmény vezető

Iskolai hírek

Vigyázz, Kész, Pénz!

 A IV. Béla Általános Iskola négy 4. osztályos diákja – 
három éves kitartó munkájukkal – bejutottak egy pénzügyi - 
bankos - matematikai országos versenyre.  Ebben a 3.-4. 
osztályos kategóriában, az országban 451 csapat indult, 
ebből 20-an a mi régiónkból voltak (Jász-Nagykun-Szolnok, 
Bács-Kiskun megye). A két sikeresen megoldott online 
forduló után 5 csapat került a 2 megyéből a Kecskeméti 
regionális középdöntőbe, melyet 2015. május 7-én rendeztek 
meg (8 helyszínen folyt az országban ilyen középdöntő). Itt 5 
feladat megoldása után a jászjákóhalmi 4 fős csapat lett az 
első helyezett, így innen már csak ők jutottak tovább a júniusi 
8 - a i  b u d a p e s t i  o r s z á g o s  d ö n t ő b e .  A  L a r u s 
Rendezvényközpontban Jászjákóhalma mellett még a 
következő teleülésekről voltak csapatok: Budapest, 
Hajdúböszörmény, Mezőkövesd, Mezőberény, Győrújbarát, 
Sárvár, Barcs. A 8 csapatból 4. helyezettek lettek a jákóhalmi 
atalok. A négy nyertes tanuló: Bene Richárd, Moczó 
Szabolcs, Szathmáry György Gergő, Zsidó Dániel. Három 
éven keresztül felkészítő tanáruk volt: Molnárné Pete 
Marianna. Erre a versenyre mind az öten önszorgalomból 
jelentkeztek. Gratulálunk Nekik!

Óvodai hírek



 Jászsági Általános Iskola IV. Béla 
Általános Iskolai Tagintézményében lezárult az 
innovatív iskolafejlesztési pályázat két tanévet 
felölelő megvalósítási szakasza. A pályázat 
lehetővé tette számos program megvalósulását. 
Ilyenek voltak az erdei iskolák, ahol 90 tanuló 
Bogácson és Nagyvisnyón 4-4 napig élvezhette a 
természet nyújtotta szépségeket Az itt tanultakat 
a későbbiekben a tanórákon is jól tudják 
hasznosítani. 
 Lehetőség nyílt egy csoport számára 
úszásoktatásra, a tanulók több, mint fele meg is 
tanult úszni. A télen több alkalommal voltunk 
korcsolyázni, ami különleges élmény volt a 
gyerekeknek. Kirándulásokat szerveztünk 
Szilvásváradra, megtekintettük Gödöllőn a 
Királyi, Hatvanban pedig a Grassalkovich- 
kastélyt. 
 Két alkalommal tartottunk idegen nyelvi 
témahetet, melyen nyelvi és országismereti 
tudásuk interaktív módon fejlődhetett. Az elsőn 
az angol és német nyelvterületen a novemberhez 
kapcsolódó népszokásokkal ismerkedtek a meg a 
tanulók, készítettek Szent Márton legendájához 
kapcsolódó hagyományos almás ételeket, 
v a l a m i n t  a  H a l l o w e e n h e z  k a p c s o l ó d ó 
dekorációkat. A következőn Goethe Intézet 
zenés, nyelvtanító programját láthattuk, ahol a 
tanulók megérezhették az idegen nyelvi tudás 
sikerélményének ízét.
 A komplex közlekedési  ismeretek 
foglalkozásokon több csoport is részt vett. 
Megismerték a fontosabb közlekedési táblákat, a 
helyes közlekedés alapvető szabályait. Tanultak 
a kerékpár kötelező felszereléséről, és a 
gyakorlatban is kipróbálták a kerékpáros 
közlekedésről tanultakat, miközben eltekertek 
Alattyánra és Jászdózsára is. 
 Megtartottuk hagyományos eseményként 
az iskolánkban már több éve futó Jász 
Projektünket. Ez minden évben egy olyan nap 
megrendezését jelenti, amelyen a jászság 
hagyományai – az életkornak megfelelően – 
feldolgozásra kerülnek. 
 Négy alkalommal volt egészségnap, mely 
számos érdekes és hasznos ismeretet tartogatott. 
Volt aerobik bemelegítő torna, zumba tánc, 
Gyalogló Nap, tartott előadást a kézmosás 
fontosságáról a védőnő, a fogápolásról a 
fogorvos, a drogokról polgárőr, volt gyümölcs- és 
teakóstoló, készítettek plakátokat, és persze sok-
sok nom salátát. Az külön jó dolog, hogy ez a 
pályázat biztosította, hogy ne csak beszéljünk a 
helyes táplálkozásról, hanem valóban el is 
készíthessük, és meg is kóstolhassuk azt.  

A koniktuskezelő témakörön belül lehetőség 
nyílt arra, hogy három alkalomból álló tréning 
alkalmával a gyerekek megismerkedhessenek 
olyan módszerekkel, amelyek elsajátítása által 
könnyebben elkerülhetik vagy kezelhetik az 
iskolában egymás közt kirobbanó koniktusos, 
illetve agresszív helyzeteket.
Számos szakkör megtartására nyílt lehetőség. 
Ilyen volt a gazdasági és pénzügyi ismereteket 
nyújtó szakkör is, melyen a tanulókkal játékos, 
szemléletes formában feldolgozták a családi 
költségvetést, foglalkoztak a bevételek és 
kiadások egyensúlyának fontosságával, a 
tudatos vásárlói szokásokkal.
 Az informatika szakkör keretében 
kiegészíthették, gyakorolhatták az órán tanult 
ismereteiket .  Nemzetiségi ,  népismeret i 
programok keretében a furulyázni tanulás 
mellett népi hagyományokkal, jeles ünnepekkel 
is megismerkedtek. Mindennapos testnevelés 
részét  képező mozgásformákat  nagyon 
változatos formában kínálták a nevelők, hiszen 
lehetett tanulni pompom táncot, aerobikot, 
mozgásos és dalos játékokat, mozoghattak 
kézilabdázás közben és játékos sorversenyeken. 
Az elsősegély-nyújtó szakkör keretében tanultak 
a különböző sérülésekről és ellátásukról. 
Megismerték a segélyhívás módját és a balesetek 
elkerülésének alapvető ismereteit. A nemzeti 
hagyományok,  he lytörténet i  i smeretek 
feldolgozása során a tanulók betekintést nyertek 
a falusi emberek hétköznapjaiba, ünnepeibe, 
megismerve a hozzájuk kapcsolódó szokásokat. 
Megismerkedtek a jászjákóhalmi Helytörténeti 
Gyűjteménnyel, és erről egy kiadványt is 
szerkesztettek.
 Az összefoglalóból is kitűnik, milyen 
változatos és gazdag programot és tevékenységet 
tudtunk a tanulók számára biztosítani a pályázat 
segítségével. Reméljük, a megszerzett tudásra és 
az átélt élményekre még sokáig emlékezni 
fogunk.

  Nagyné Fehér Edit  projektasszisztens
A "Jákó" Kertbarát kör tagjai kirándultak Vácrátóton  az 
ország legnagyobb  Nemzeti botanikus kertjében. Ahol 
több órát töltöttünk. Legnagyobb hazai élőnövény 
gyűjtemény.  Meg látogattuk a Veresegyházi Medve 
otthont is. Majd Őrbottyáni Harangöntő műhelyben is 
voltunk. Gombos Miklós bemutatta a harangöntést 
történetét, és a műhelyt.  Voltunk Gödöllőn a Sissi 
emlékparkban. Különleges növények, fasorok közt 
sétáltunk. Beneveztünk a Jászberényi Zagyva Party 
ételversenyre a népi  étel  kategóriában fahéjas 
vénasszonnyal. Eredményünk a 3. díj lett oklevél és 
tárgyjutalom. Augusztus 15-én Jászkisérre megyünk a Kis-
Ér kertbarátokhoz vendégségbe.
Szeptember elején meg rendezzük a már hagyományos 
kiállításunkat, melyre várjuk szeretettel a falu lakóit!
                     Nagy Dezsőné körvezető



(A rendezvények helyszínei: a Gazdakör 
nagyterme és a jászjákóhalmi sportpálya)

2015.07.25 (szombat)

13:00 Gazdaköri Dalostalálkozó 

( helyszín: a Gazdakör nagyterme)

2015.07.26 (vasárnap)

08:00-tól a Búcsú kezdete

12:00   Főzőverseny a Fidelitas szervezésében

17:00   A falunapi program megnyitója 

(helyszín: a jászjákóhalmi sportpálya)

(Ismertető Szent Jakab napjáról)

(Köszöntőt mond Pócs János országgyűlési 

képviselő és Terjéki Tünde polgármester)

17:15   Motorosok bevonulása, motormustra

17:30   Rácz Aladár Zeneiskola  műsora, 

            oklevelek és díjak átadása

18:00   Tóth Éva és Leblanc Győző 

            operett műsora

18:50   Óvodások műsora

19:00   Jászberényi Gimnasztika 

            Sportegyesület bemutatója

19:30   Iskolások műsora

20:00   Zumba bemutató 

            ( László Tünde zumba-instruktor vezetésével)

20:40   Óvodások műsora

21:00   Sztárvendég: Pataki Attila

21:50   Tűzijáték

22:10   Utcabál a Jump Rock Band 

           közreműködésével



 Gyulai Pál? Ságvári Endre? Szabó Szabolcs!

 Tudja valaki ki volt Gyulai Pál? (Irodalom 
tanárok most ne súgjanak!) És azt tudják, hogy ki 
volt Ságvári Endre? Igaz, hogy Spitzernek 
született és saját maga szerint 32 neve volt. De mi 
indokolja, hogy Jákóhalmán utca viselje a nevét? 
És tudja valaki, hogy ki volt Szabó Szabolcs? 
Nem? Az viszont nagy baj! Ismeri valaki a 
Vízipók-csodapók sorozatot a tévéből? Na ugye! 
De megkérdezhetik a világ minden sarkában – 
vallástól, néptől, nemtől függetlenül – hiszen ez a 
sorozat körbejárta a világot! Hát ennek a híres 
rajzlmnek a rendezője Jákóhalma szülötte volt! 
Most nem Öntől kérdezem, aki elszentségeli 
magát, hogy ez nem érdekli, csak az, hogy most ki 
kell cserélni az igazolványokat! Szerencsére 
sokan másképp gondolják.
 Tekintsünk egy kicsit bele az utcanevekbe! 
Valahogy el kell igazodni egy településen. 1929 
előtt minden háznak volt egy száma. Valaki pl. a 
Jákóhalma 331-ben lakott. 1929-ben törvény 
szabályozta, hogy az utcákat el kell nevezni. Nem 
kérdezték, hogy örülnek-e a lakosok neki, hanem 
elrendelték.
 Olyan  szempontból  szerencsések 
lehettünk, hogy itt elég tisztességesen álltak a 
nevekhez, az utcák nagy része ma is azokat a 
neveket viseli. Csakhogy jött a szovjet megszállás 
és hirtelen kiderült, hogy némely utca valami 
fránya konzervatív személy nevét viseli, meg hát 
néhány elvtársról feltétlenül kellett elnevezni 
utcát. Mi baj volt Andrássy Gyulával, akit József 
Attilára változtattak? Annál feleslegesebb volt a 
névváltoztatás, mert az új névadóból - noha 
proletár költőt akartak belőle kreálni, az nem 
ment olyan könnyen. Hiába tagadták le az istenes 
verse i t ,  vagy a  t r ianoni  versét ,  még a 
kommunizmust is összemosta a fasizmussal, sőt 
a Pártból is kizárták. Az ő nevét nem is kell 
kicserélni.
 A szenteknek lőttek! Hogy lehet a 
szocializmusban Szent László, Szent Imre, Szent 
István utca? Sehogy! A Szent Istvánból Honvéd 
lett, amazokból meg Sallai. Ő aztán nem volt 
szent!
 Most a Sallai Imre utcából Szent István 
lesz, mert a honvédet már mégsem kell bolygatni! 
Mátyás király szerencséjére nem volt szent, így az 
ő neve maradt. Ugye mekkora logika! Mint ide 
Laczháza!
 De még az Aradi utca is csípte a szemét 

valakinek, meg kellett a hely Fürst Sándor 
e lvtársnak.  Nehogy a  román e lvtársak 
megsértődjenek, hogy Aradról – az „ősi román 
városról”, amelynek még román neve sincs – utca 
legyen elnevezve Jákóhalmán. Most lesz, mert 
visszakapja a nevét.
És ott vagyunk Ságvárinál! Özvegy Pókainé 
írójáról – Gyulai Pálról volt elnevezve. Gondolom 
az ott lakók bombázták a község vezetést, hogy 
ők úgy szeretnének a Ságvári utcában lakni. Nem 
valószínű, hogy ők többet tudtak erről a 
csendőrgyilkosról, mint Gyulai Pálról, aki igen 
kedvelt író volt akkoriban. Most az utca Szabó 
Szabolcs nevét kapta, aki 1927-ben Szoboszlai 
Szabó Jenő gyógyszerész aként született a 
gyógyszertár épületében. Roppant büszke volt 
arra is, hogy jász volt, meg arra is, hogy hajdú, 
mivel mind a két népcsoport kiváltságos volt. Itt 
született, Debrecenben lett eltemetve 2003-ban. 
Alapító tiszteletbeli vezetője volt a JÁKOB-nak, 
az elszármazott jákóhalmiak szervezetének. És a 
jákóhalmi értékeket jobban képviselte, mint sok 
helybenlakó: „Istentől elrugaszkodott” léleknek 
tartotta az akkori plébánost – Lajos atyát – a 
temetői fairtásért. Neki két kisöccse nyugszik ott, 
Szent helynek tartja. (Ha most látná a temetőt – 
elsírná magát.) Özvegye egy nappal halála előtt 
tudta meg, hogy férjéről utca lesz elnevezve.
Abba már ne is bonyolódjunk bele, hogy a 
hajdani Rákóczi utat el kellett nevezni Sztálinról, 
de hogy legyen Rákóczi is, róla meg a Jásztelki 
utat. Mikor Sztálin rossz elvtárs lett, akkor már 
biztosabbnak látta a községvezetés, ha Fő útnak 
nevezi.
Ez a néhány példa csak azért van felsorolva, hogy 
látható legyen – ha a szoci-korban nem kötöttek 
volna bele az utcanevekbe, akkor most nem lenne 
szükség névváltozásra.
Lehet, hogy vannak, akik az utcaneveket 
felesleges rossznak tartják, de valahogy 
tájékozódni kell és bizony, akikről utcát 
neveznek el, arra illik is büszkének lenni egy 
településnek. Főleg, ha az ő körükből került ki a 
névadó.



 A végére már csak az maradt, hogy miért 
pont most kellett ezt megcsinálni. Azért, mert a 
kormány törvényt alkotott, hogy a totalitáriánus 
rendszerek kiszolgálóiról nem lehet utcát 
elnevezni. Gondolom fasisztákról elnevezett 
utcáról nem tud senki Jákóhalmán – akkor meg 
ugye az egyenlő mércét illik betartani.
 Csakhogy! Az előző községvezetés annak 
ellenére sem tette meg a névváltoztatást, hogy 
már többször felszólítást kaptak, végül már 

törvényszék mondta ki. Húzták az időt, mint a 
rétestésztát, hadd szidják az ott lakók az új 
községvezetést. Meg egyébként is – nekik ezek a 
névadók a szívük csücske voltak. Máshol már 
régen elfelejtették az egészet.
Az érintett utcákban lakóktól pedig azt kérjük, 
hogy legyenek büszkék az új névadókra – Szent 
Istvánra, az aradi tizenhármakra és Szabó 
Szabolcsra! A törvény azt is kimondja, hogy a 
vá l tozássa l  kapcso la tos  k iadásokat  az 
önkormányzat viseli.

P Ó C S  J Á N O S  A  K Ö L T S É G V E T É S R Ő L ,  A 
S Z O C I Á L P O L I T I K Á R Ó L  É S  A  J Á S Z O K 
DICSŐSÉGÉRŐL
Ilyen jó szocpol még nem volt

Legutóbbi interjúnk óta nagyon sok minden történt a 
Jászságban és a Parlamentben is. Itt, nálunk két új üzemet 
avattak, átadták a 31-es utat és egy felüljárót is. A 
Parlamentben pedig példa nélküli módon már elfogadták 
a jövő évi költségvetést. Ez utóbbival és ennek 
vonatkozásaival kezdtük az interjút.

Halász Lajos

Miért fogadták el ilyen hamar az ország jövő évi 
költségvetését? Ez hagyományosan a karácsony előtti 
időszak éjszakai óráiban szokott megtörténni.
Az elmúlt ciklus négy évében eljutottunk odáig, hogy a magyar 
gazdaság stabil, a költségvetés fő számai az uniós tagállamok 
között is dobogós helyezést biztosítanak hazánknak – és elismerést 
a befektetők részéről. A kormány május közepén benyújtotta a 
költségvetési javaslatot, amit a Tisztelt Ház megtárgyalt és 
elfogadott. Ez a korai költségvetés mindenképpen erősíti a 
kiszámíthatóságot, ha úgy tetszik a tervezhetőséget a gazdaság 
szereplői számára.

Mielőtt a fő számokról kérdeznénk, azért térjünk vissza 
egy pillanatra az előző válaszára. Amikor az előző négy év 
teljesítményéről beszélt, picit mintha hunyorgott volna. 
Minek szólt ez a „grimasz”?
Nem volt tudatos, de ha mégis észrevett valami ilyesmit,  annak 
egy oka van. 2010-ben Magyarországot Görögországgal együtt 
emlegették és kezelték a befektetők és a gazdasági-pénzügyi világ 
meghatározó szereplői. Ma már egy átlag újságolvasó számára is 
világos, hogy ebben a négy-öt évben a két ország teljesen más utat 
járt be. Magyarország nagyon gyorsan visszazette az elődei által 
felvett világbanki kölcsönöket. Idő előtt, így lehetősége vált 
szabadabban meghatározni a gazdaságpolitikáját, aminek 
következtében csökkent, majd eltűnt az ináció, 3%-os gazdasági 
növekedést tudtunk fölmutatni, és az államháztartási hiány is 
folyamatosan az Európai Unióban elvárt 3% alatt maradt. Így a 
válság hatásai ellenére csökkenteni tudtuk az államadósságot. Ezt 
a teljesítményt akkor lehet igazán értékelni, ha a görögök mai 
kétségbeejtő gazdasági helyzetére gondolunk. 

S o k  s z á m m a l  n e  t e r h e l j ü k  a z  o l v a s ó t ,  d e  a 
legfontosabbakat mégis emelje ki!
Akkor csak három számot mondok. A jövő évi büdzsé 2,5%-os 
gazdasági növekedéssel, 1,8-2%-os inációval és megközelítőleg 
2% államháztartási hiánnyal számol.

Nézzük meg, mi van a számok mögött. Milyen a 

költségvetés lozóája?
Egy mondatban megfogalmazva a jövő évi költségvetés legfőbb 
jellemzője az adócsökkentés. Más megközelítésben pedig minden 
korábbinál jobban a családok éve lesz 2016. Mindenkit érint a 
16%-os egykulcsos személyi jövedelemadó további 1%-os 
csökkentése. Ezzel a döntéssel négymillió ember zsebében 120 
milliárd forinttal marad több. Ez a lépés beleillik abba a 
lozóánkba, amely 2010 óta változatlan. Nevezetesen fő célunk: 
a családok terheinek csökkentése. A családi adókedvezmény 2011-
es bevezetés óta – az idei várható 240 milliárd forintos 
tehercsökkenéssel együtt – már több mint ezermilliárd forintot 
csoportosítottunk át a központi költségvetésből a családokhoz, 
magyarul hagytunk ott náluk.

Ez jól hangzik, de tegyük érzékletessé, átélhetővé a 
családok számára.
A korábbi döntésünk értelmében a jelenlegi tízezer forintról a 
kétgyermekesek családi adókedvezménye 2019-ig fokozatosan 
húszezer forintra nő gyermekenként, jövőre 12,5 ezer forintra. Ez 
15 milliárd forintos adócsökkentést jelent. Még inkább a 
mindennapokhoz közelítve: a két átlagkeresettel rendelkező, 
kétgyermekes családoknál jövőre havonta 9-9,5 ezer forinttal 
marad több. Egy ugyanilyen, de gyermektelen családnál ez havi 
4700, míg a két minimálbéres kereső és két gyermekesek esetében 
éves szinten 85000 forint. A családi adókedvezmény 350 ezer 
családot érint és egészen más megközelítés, mint a szocialistáké, 
akik kormányzásuk elején, 2003-ban eltörölték a gyerekek után 
járó adókedvezményt, ami gyakorlatilag jelentős adóemelést 
jelentett.

Kiemelte az előbb a családok szót a költségvetéssel 
kapcsolatban. Ez az Ön megközelítésében hogyan és 
miért kap ekkora hangsúlyt?
Az állami költségvetéssel jövőre is azt szeretnénk elérni, hogy egy 
kicsit mindenkinek jobb legyen. Egyéneknek, vállalkozóknak, az 
egész országnak. Vannak olyan elemek, mint például a sertéshús 
áfájának 27%-ról 5%-ra csökkentésre, amelyek mindenkinek 
előnyösek, bár a szegényebbek számára a hatásuk erőteljesebb. 
Más dolog a szociálpolitika hangsúlya. Úgy véljük, hogy a család, 
ez a több ezer éves képződmény, gyerekekkel teljes. Az eddigi 
szociálpolitikai támogatást éves szinten ötszázan tudták igénybe 
venni. Ezért változtattunk, idén 4, jövőre 12,5 milliárd forintos, 
felülről nyitott kasszával. Házaspárok és párkapcsolatban élők 
egyaránt igénybe vehetik saját vagy örökbefogadott gyerekeik, sőt 
előre vállalt gyerekeik után. Ebből a szempontból a törvény már a 
24 hetesnél idősebb magzatot is elfogadja. A CSOK néven – rövid 
o-val – július elsejével indult a Családi Otthonteremtési Program, 
amelyben már nemcsak új, hanem használt ingatlan vásárlására, 
bővítésére is lehet támogatást kérni, 500.000 forinttól 3,25 millió 
forintig. A támogatás összege függ a gyermekek számától, a lakás 
nagyságától és az ingatlan energiahatékonyságától.



Mielőtt a Jászság közelebbi ügyeiben elmerülnénk, 
mindenképpen szeretnénk megkérdezni a véleményét a 
magyar földtörvény körüli, az Európai Unióban ismét 
fellángolt vitáról.
Magyarország nemzeti vagyonának igen jelentős része, 35%-a a 
földvagyon. Mi a törvény elfogadásakor is ennek a tudatában 
tettük meg javaslatainkat. Ma is úgy gondolom, hogy a föld 
földművesek kezébe kerüljön, és mivel magyar földről beszélünk, a 
kormány ragaszkodik ahhoz, hogy magyar földművesek kezébe. 
Számos európai országban tanulmányoztuk az ottani állapotokat 
és módszereket. A magyarországi éves 10%-os földtulajdon 
változás határainktól nyugatra értelmezhetetlen. Náluk jóval 1% 
alatti a tulajdonosváltozás, vagyis az öröklés kivételével szinte 
nem is létezik. Olaszországban elmondták nekem, hogy a föld 
értéke gyakorlatilag mindegy, hogy mennyi, mert nem eladó. A 
mezőgazdaságból élők számára ez a családi ékszer, mert a család 
megél belőle. Náluk a földtámogatás rendszerében hangsúlyos 
elem, hogy biztosított-e a generációs folytatás. Az egyik gazda 
például elmondta, hogy semennyi támogatást nem kap, mert a 
gyerek kitanult orvosnak és nem folytatja a mezőgazdasági 
termelést. Természetesen megértjük, hogy csábító Magyarország 
4,5 millió hektár jó minőségű földje, amelyből az otthoni árakhoz 
képest aprópénzzel be lehetne vásárolni. Azt meg a szerencsésebb 
történelmű nyugati országoknak kell megérteni, hogy ha náluk 
állampolgáraik tulajdonában van a föld, hát nálunk is úgy kell, 
hogy legyen.

Térjünk vissza a Jászságba. Képviselői irodát nyitott 
Jászberényben. Hogy vált be?
Az apáti iroda után nyitottuk meg a jászberényit, amely a város 
súlyának és vonzáskörzetének megfelelően időszerű volt. És ez 
mára be is igazolódott. A két iroda működtetéséhez jelenleg két, 
ősztől három politikai munkatárs segítségét veszem igénybe. Így 
az irodák folyamatosan tudják fogadni az érdeklődőket, s én 
magam is legalább heti 1-2 alkalommal itt vagyok Jászberényben. 
Azt tapasztalom, hogy ennél is jóval nagyobb az igény. Keresnek 
ötleteikkel, javaslataikkal, kritikáikkal az emberek. Ez így van 
rendjén, hiszen én már az első parlamenti ciklusom idején is azt 
vallottam, hogy nem azért lettem a képviselőjük elsősorban, hogy 
a kormány intézkedéseiről, azok helyességéről meggyőzzem az 
embereket, hanem főképp azért, hogy a jászok elvárásait 
képviseljem a Parlamentben. Ehhez folyamatos kommunikációra 
van szükség, amit ez a két iroda nagyban elősegít.

Képviselőként hogy érzékeli, a Jászság mennyire 
e l é g e d e t t  a z  e l m ú l t  n é g y - ö t  é v  k o r m á n y z a t i 
tevékenységével?
Minden jász nevében természetesen nem nyilatkozhatok, bár 
sokak véleményét ismerem. Én, személy szerint úgy látom, hogy a 
lehetőségekhez képest elégedettek lehetünk, ugyanis az országban 
nem volt olyan régió, ahova arányosan ennyi pénz jutott volna. 
Nagy dolog a 31-es út átépítése, valamint a többi ismert 
útfejlesztések, de okunk nincs a hátradőlésre. Legutóbb a 
Fényszarun elkészült felüljáró és a hozzá csatlakozó út átadásakor 
is azt mondtam, hogy szép, szép, de ezen az úton nemcsak 
jelképesen, hanem konkrétan is tovább kell menni, felújítani a 
folytatását is Jászberényig, beleértve az elkerülő utat is. 

Tud említeni három olyan példát, amire a legutóbbi 
időkben büszke?
Ha a legfrissebb szívmelengető fejlesztésekre, beruházásokra 
gondolunk, akkor mindenképpen köztük vannak a Jász-Plasztik és 
a Rosenberger cégek több milliárd forintos, részben Európai 
Uniós támogatással megvalósult fejlesztései. Ezek révén nemcsak 
a térség gazdasági ereje nőtt, de 250-250 új munkahely is létrejött. 
Harmadikként egy teljesen más példát említve az alsó-jászsági 
települések és szervezetek pályázaton 17 kisbuszt nyertek több 
mint 120 millió forint értékben, amelyekkel mindennapi 
tevékenységüket hathatósan segíteni, szervezni tudják.

Az előbb a büszkeségről kérdeztük, egészen más 
területről, a kultúrából ide illik a Jászok dicsősége. Erről 
még kevesen tudnak, de az ügy egyik motorjaként 
bizonyára tájékoztatni tudja olvasóinkat.
A makro szintről közeledtünk a helyihez, a Jászsághoz. Ebben a 
dologban úgy gondolom, hogy országos szinten decit 
mutatkozik a nemzeti öntudat felvállalásában, bemutatásában. 
Tapasztalataim szerint más országokban ez jobban érzékelhető. 
Itt, nálunk a Jászságban, a redemptio nemes hagyományát őrizve, 
erősítve is tudnunk kell, hogy nem mindegy hol és melyik a 
szülőhelyünk, nem mindegy, hogy hol akarunk most és majd élni, 
és később végleg nyugovóra térni. Legyünk büszkék arra, amit az 
őseinktől kaptunk. Egy kiváló művészcsapat Mihályi Gáborral és 
Várszegi Tiborral az élen, arra vállalkozott, hogy zenés színpadi 
darabban megfogalmazza a jászok dicsőségét. Olyan, a jövőnek 
szóló darab lesz ez a Jászság számára, mint az István, a király az 
országnak. Példaértékű vállalkozás és újszerű, hiszen más, mint 
az eddigiek, amikor egy konkrét iskolát, egészségügyi intézményt 
támogattak, támogattunk. Köszönet a vállalkozóknak, az 
önkormányzatoknak, nem utolsó sorban Balogh Ádám alelnök 
úrnak, akinek a Nemzeti Bank 30 millió forintos szponzoráló 
gesztusa köszönhető.

Végezetül minden kedves olvasónak
 kellemes nyarat kívánok!

         

Zumba hírek
A helyi ZUMBA csapat történelmének legmozgalmasabb 3 
hónapját tudhatja maga mögött.A helyi majálisi 
rendezvényen ismét bemutatkoztak a jászjákóhalmi 
közönségnek egy fél órás műsorral, majd május végén az 
egyik jászberényi bevásárlóközpontban lepték meg a 
vásárlókat egy ash mob produkcióval.A június is 
tartogatott programokat a szokásos heti 4 alkalmas 
ZUMBA órákon túl. 1-jén a Nemzeti Bormaraton 
jászberényi állomásán adtak egy egész órás műsort a 
mozgás szerelmeseinek. Június első hétvégéjét pedig 
kollektíven a Balaton partján töltötte a csapat, hiszen a 
balatonbogláriak szervezésében megrendezésre került az I. 
ZUMBA Cruise esemény. Ennek keretén belül az ország 
minden részéből kb. 150 zumba-fanatikus, 11 oktató 
vezetésével Szántódról indulva 2 órán keresztül hajókázott 
a Balatonon, miközben a legújabb, legpörgősebb latin 
slágerekre buliztak. László Tünde is színpadra lépett a helyi 
csapattal és alaposan megmozgatták a résztvevőket. 
Majd júniusban még a jászberényi Sörfesztivál 
rendezvényen is szerepeltek egy nagyon vidám 
bemutatóval. A nyári eseménydús időszaknak még nincs 
vége, hiszen terveznek újra egy ash mob meglepetés-
produkciót is egy előre el nem árult helyen és időben, 
továbbá a helyi falunapi rendezvényre is készülnek egy 
nagyon intenzív műsorral.Aki kedvet kapott csatlakozni 
egy nagyon vidám csapathoz, megteheti hétfőn 18.30-kor a 
jászjákóhalmi sportpályán, kedden 18 órakor a jászdózsai 
tornateremben, szerdán 19.00 órakor Jászberényben a 
Rákóczi út 57. sz. alatt és csütörtökön 18 órától a 
jászjákóhalmi sportpályán. 
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A gazdasszony rovataNépi ételek a Jászságból
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