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Áprilistól Lukácsi Endre 
személyében településőr is 
dolgozik a falu rendjéért és 
közbiztonságáért.

Kedvezőbb határidejű beso-
rolást kapott Jászjákóhalma a 
szennyvízberuházás megva-
lósítására.

Tíz millió forintot külö-
nített el a községi önkor-
mányzat az idén benyújtan-
dó pályázatok önerejének 
biztosításához.

A tavalyi évben csökkent a 
településen a bűncselekmé-
nyek, szabálysértések és köz-
lekedési balesetek száma.

Tartalmas programokon ve-
hetnek részt a jákóhalmi kis-
gyerekek és szüleik a Baba-
Mama Klub rendezvényein.

A templom külső felújítá-
sára nyújt be pályázatot az 
egyházközség, a katolikus 
bál bevételét is a megvalósí-
tásra fordítják.

Közbeszerzésen, január 28-án 
választották ki a Szent Erzsébet 
sétány kivitelezőjét. Ifj . Lukácsi 
Pál elmondta, egy helyi cég, 
a Jász Metál 2000 Kft . kapta a 
legmagasabb pontszámot az el-
járásban. Azért is öröm, hogy 
jászjákóhalmai cég végzi a kivi-
telezést, mert így az adóbevétel, 
a munkalehetőség is helyben 
realizálódik. A munkálatok 
idején, illetve annak végeztével 
is könnyebb a kapcsolattartás – 
hangsúlyozta a polgármester. 
A munkálatokat a kedvezőt-
len időjárás miatt egy hónapos 
csúszással, március 16-án tud-
ták elkezdeni, a tervek szerint 
május közepére készülhetnek 
el a kivitelezéssel.

Másfél éve még az is felmerült, 
hogy statikai rendellenesség, 
a megfelelő alapozás hiánya 
okozza a problémát, ám a ta-
lajmechanikai vizsgálatok nem 
igazolták ezeket a feltevéseket. 
Mint a szakvéleményekből ki-
derült, a tartópillérek a nem 
megfelelő merevítés miatt ki-
billentek, s ezek okozták az 
üvegek kiesését, illetve repe-

dését. A műszaki helyreállítás 
terveit elkészíttette az önkor-
mányzat, a beruházás költség-
igényének ismeretében pedig 
kereste a lehetőségét, hogy pá-
lyázati forrást is igénybe véve 
megvalósulhasson a kivitele-
zés. A tavaly júniusban beadott 
pályázat sikeres volt. A bőví-
tett tartalmú felújítás során a 
tartópillérek megerősítése, az 
épület energiamegtakarítási 
célú rekonstrukciója mellett a 
kivitelező megjavította a tető-
szigetelést és hőszigetelő nyí-
lászárókat állított be a régiek 
helyére, valamint homlokzati 
festést végzett. A műszaki át-
vétel után a használatbavé-
teli engedélyt is megkapta az 
önkormányzat, így március 
közepétől újra szabad a pálya, 
azaz használható a csarnok. 
A diákok tornaóráit eddig az 
öregiskola felújított helyisé-
gében tartották, most ők is 
visszatérhetnek, mint ahogy a 
többi sportolni vágyó, illetve 
a nagyobb helyigényű rendez-
vények is régi otthonukra lel-
hetnek.

2008 augusztusában a jákó-
halmi tornaterem kopolit 
üvegjei közül több megrepedt, 
illetve kidőlt, s azóta a baleset-
veszély miatt nem volt hasz-
nálható az épület. A műszaki 
probléma feltárásától a hely-
reállításra benyújtott pályázat 
sikeréig nem volt könnyű az 
út, ám mostanra újra biztonsá-
gossá vált a csarnok.

Tájékoztatás

A Helyi Választási Iroda felhívja 
a jászjákóhalmi 1. sz. szava-
zókörben szavazók fi gyelmét, 
hogy a szavazókör a korábbi 
Fő út 48. szám alatti helyszín-
ről (nagyiskola), átkerül a Fő 
út 50. szám alatti épületbe 
(volt pártház), ez vonatkozik 
az országgyűlési képviselő vá-
lasztások mindkét fordulójára. 
A kiküldött névre szóló válasz-
tási értesítőkben is ez a cím van 
megjelölve.
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Lukácsi Katalin hangsúlyozta, 
március 15-e a szabadság és a 
hazaszeretet ünnepe, s meg 
kell találnunk e szavak elve-
szett jelentését és tartalmát, 
hiszen nemzeti létünk alap-
jait képezik. Az összefogás és 
szabadság szintézisét valósí-
tották meg 1848-ban, amikor 
mindenki a maga területén 
vette ki a részét a munkából. 
A közös cél forrasztotta egybe 
a sokféle embert, így sikerült 
lerakni a polgári Magyaror-
szág alapjait. Az összefogás-
nak akkor az volt a célja, hogy 
megragadják a történelmi le-

sök óráira is ellátogathattak, a 
hónap közepén pedig egy tea-
délután keretében folytatódott 
az ismerkedés. Ekkor kötetlen, 
játékos formában a könyvekkel, 
pedagógusokkal is találkoz-
hattak a leendő kisdiákok. Az 
iskola mostani tanulói is sok 
érdekes programon vehettek 
és vehetnek részt, három elő-
adásból álló sorozat keretében, 
különböző zenei világokkal 
ismerkedhetnek meg, március 
végén pedig a szolnoki szín-
házban a Liliomfi  előadását 
nézték meg. A harmadikosok 
és a hetedikesek KRESZ-ve-
télkedőn indulnak, és a Kapi-
tányréten, április 22-én tartott 

Március 15. 

A hazáért élni, felelősségteljesen

Kölcsönös ismerkedés 

Oviból a suliba

Az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc kitöré-
sének 162. évfordulóján, a 
Gazdakör nagytermében 
tartott ünnepségen idén a 
megszokottnál is többen vol-
tak. Az iskola harmadikosai, 
Boricsné Hegedűs Zsuzsa ta-
nítványai műsorukban meg-
idézték a márciusi ifj ak emlé-
két. A szavalatok közben fel-
csendült a megindítóan szép 
Hazám, hazám is, a Bánk 
bánból. Ünnepi beszédet 
mondott Lukácsi Katalin, az 
Egri Hittudományi Főiskola 
hallgatója. 

Nagysikerű farsangi bál, ta-
lálkozás a leendő elsősökkel, 
kulturális programok, vetél-
kedők – eseménydús időszak 
volt az elmúlt néhány hónap a 
jákóhalmi iskolában. 

A farsangi bálon minden osz-
tály saját műsorral lépett fel, 
volt táncos és énekes produk-
ció, társaik mellett egy profi  
bűvész trükkjeinek is tapsol-
hattak a gyerekek. Márciusban 
zajlott a leendő elsősök beirat-
kozása. Ebből az apropóból 
előbb több pedagógus az óvo-
dában találkozott a nagycso-
portos gyerekek szüleivel, akik 
március elején a jelenlegi első-

hetőséget, s napjainkban min-
dennél nagyobb szükség van 
rá, hogy meghalljuk ’48 üze-
netét. Új kiegyezésre, közös 
munkára van szükség, a szív, 
az ész és az érdek összehan-
golására, hogy ismét részünk 
legyen abban az élmény-
ben, melyet a márciusi ifj ak 
megéltek – mondta Lukácsi 
Katalin, aki Babits Mihályt 
idézte: „nekünk nem elégsé-
ges az, ami itt és most szük-
séges”. Az a feladatunk, hogy 
a szabadság mellé a rendet, az 
értékeket, a felemelkedés le-
hetőségét is hozzárendeljük. 

Élhetőbb hazát kell teremteni 
önmagunknak, mert sokan 
meghaltak az elveikért, a ha-
záért, de a mondás szerint, 
meghalni a hazáért szép, de 
még szebb élni érte. S nekünk 
ez a felelősségteljes élet jutott 
– zárta beszédét az ünnepség 
szónoka.
A tiszteletadás a községháza 
falán elhelyezett emléktáb-
lánál folytatódott, ahol ko-
szorút helyeztek el a községi, 
illetve cigány kisebbségi ön-
kormányzat, valamint intéz-
mények, pártok és civil szer-
vezetek képviselői.

Katasztrófavédelmi versenyen 
is ott lesznek diákjaik. 
Az iskola fenntartója, a Jászsági 
Többcélú Társulás Jászsági Okta-
tási Intézménye pályázatot nyúj-
tott be, több telephelyen működő 

iskoláinak felújítására. A hazai 
forrású, közel 24 millió forintos 
pályázati pénzből négy helyen, 
köztük Jákóhalmán végeznék el 
a nyílászárók cseréjét, illetve a 
fűtési rendszer korszerűsítését.

Lukácsi Katalin a szabadság és a hazaszeretet fontosságát emelte ki
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A köz biztonságáért 

Településőr is vigyázza a falu rendjét

Szakvélemény alapján 

Esély a korábbi csatornázásra
Szakmai, demográfi ai és 
környezetvédelmi szem-
pontok is indokolják, hogy 
Jászjákóhalmán az eredeti, 
2015-ös határidőnél hama-
rabb megoldódjon a szenny-
vízcsatornázás – ezt állapí-
totta meg a Környezetvé-
delmi és Vízügyi Központi 
Igazgatóság. Az erről szóló 
beadvány alapján a szakmi-
nisztérium dönthet az idő-
pont módosításáról. 

2000-ben kormányrendelet ha-
tározta meg a települések szá-
mára, mikorra kell a szenny-
vízberuházást megvalósítani-

Jászjákóhalmán is településőr 
teljesít szolgálatot április ele-
jétől, miután az Igazságügyi 
és Rendészeti Minisztérium-
mal aláírta a község önkor-
mányzata az erre vonatkozó 
megállapodást. A feladatokat 
Lukácsi Endre látja majd el, 
aki polgárőrként már hosszú 
évek óta sokat tesz a falu köz-
biztonságáért.

2009. szeptember közepén 
tette közzé a minisztérium a 
programot, és február végéig 
több mint ezer önkormány-
zat, köztük a jászjákóhalmai 
is, jelentette be igényét tele-
pülésőr foglakoztatására. A 
kedvező elbírálás után a köz-
ség önkormányzata március 
16-án írta alá a megállapodást 
a minisztériummal, így meg-

történhetett a megfelelő sze-
mély kiválasztása.
Lukácsi Endre hét éve teljesít 
szolgálatot a helyi polgárőr-
ségnél, ahol csoportvezetői 
feladatokat is ellát. Nyugdíjba 
vonulása előtt biztonsági őr-
ként dolgozott, így megfelel 
a településőrök számára elő-
írt feltételeknek, képesítése, a 
közbiztonság iránti elkötele-

zettsége is alkalmassá teszi a 
munkakör betöltésére. A tele-
pülésőrök bérét az Igazságügyi 
és Rendészeti Minisztérium 
fi nanszírozza, azaz a települé-
sekre nem ró terhet a főállású, 
heti 40 órás foglalkoztatásuk. 
Megfelelő felszereltségük biz-
tosításához szintén a szaktárca 
nyújt egyszeri támogatást, lát-
hatósági mellény, mobiltelefon 
és kerékpár segíti a feladat ellá-
tást. Tevékenységük során se-
gítik a hivatalos és közfelada-
tot ellátó személyek munkáját, 
ha szükséges jelzést adnak a 
hatóságokhoz, közterület-fel-
ügyeletekhez. A településőr 
kötelessége ügyelni a közva-
gyon védelmére, a bűnmeg-
előzés mellett, a tűzvédelmi, 
környezetvédelmi szabályok 
és az önkormányzati rendele-
tek betartatására. Részt vesz 
forgalomirányításban és ren-
dezvények biztosításában is. 
Lukácsi Endre elmondta, ki-
emelt fi gyelmet szentel piaci 
napokon a rendezett környe-
zet, a közlekedés biztonságá-
nak fenntartására, mint ahogy 
a Jászteleki úti volt hulladékle-
rakót is fokozottan ellenőrzi, 
megakadályozandó az illegális 
elhelyezést. Bízik benne, hogy 
munkája révén tovább javul a 
falu közbiztonsága és a kör-
nyezet rendezettsége.
A településőr elérhető a
+3630/301-7378 telefonszámon.

uk, Jászjákóhalmára a 2015. 
december 31-i dátum vonatko-
zott. Miután a központi igaz-
gatóság megállapította, hogy a 
községnek több szempontból is 
fontos, hogy mielőbb kiépítse a 
csatornahálózatot, esély van a 
korábbi megvalósulásra. 
– A településen keletkező nö-
vekvő szennyvízmennyiség, a 
lakósűrűség, illetve a közvetlen 
környezetünkben elhelyezke-
dő, a Natura 2000 program ál-
tal védett természeti értékek is 
indokolják, hogy mihamarabb 
elkezdődhessen a beruházás – 
mondta el ifj . Lukácsi Pál pol-
gármester. 

Az igazgatóság két éves előké-
szítő munka eredményeként 
terjesztette be az összefoglaló 
anyagot a minisztériumhoz, 
a felsorolt indokok alapján a 
2015-ös dátum 2010-re mó-
dosult. Így a Jászberénnyel 
közös pályázat újabb akadá-
lya hárult el. A tervek alapján 
Jászjákóhalma szennyvizét 
majd a kibővített, technoló-
giailag megújult jászberényi 
szennyvíztelepre vezetik. A 
pályázatot, mely annyiban 
módosult, hogy kikerült belő-
le Portelek csatornázási prog-
ramja, várhatóan ezekben a 
hetekben nyújtják be. 

A helyiekkel való közvetlen kapcsolattartás, a lakossági észrevételek is fontosak a településőr 
számára. Képünkön Lukácsi Endre (jobbra) Kövér Tamással
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Testületi ülések

Költségvetés, rend és biztonság
A községi képviselő-testület 
februári ülésének napirendi 
pontjai között szerepelt a te-
lepülés idei költségvetésének 
megtárgyalása, míg márci-
usban a Jászjákóhalma köz-
rend-közbiztonsági helyzeté-
ről szóló beszámoló került a 
testület elé.

A jászjákóhalmi képviselők 
február 9-én elfogadták a köz-
ség 2010-es költségvetését. 
A korábbi évekhez hasonlóan 
a kiegyensúlyozott gazdálko-
dásnak köszönhetően 20 mil-
lió forintos tartalékalappal is 
számol a település, amit beté-
tekben lekötött. Az év során 
benyújtandó pályázatok önere-
jére további 10 millió forintot 
különítettek el. Március 16-án 
a Jászberényi Rendőrkapitány-
ság, valamint a jákóhalmi pol-
gárőrség adott tájékoztatást a 
közrend és közbiztonság hely-
zetéről. Dohándi Jenő százados, 
a jászberényi kapitányság KMB 
alosztályvezetője, és Litkei 
Roland törzszászlós, körzeti 
megbízott az írásos beszámoló 
mellett válaszolt a képviselők 
kérdéseire is. Az elmúlt évi ada-
tok alapján a Jászjákóhalmán 
ismertté vált bűncselekmények 
száma csekély visszaesést mu-
tat, 86 a 2008-as 83-hoz képest. 
A legtöbb alkalommal, 47-szer 
vagyon elleni bűncselekmény 
miatt kellett eljárást indítani, 
a betöréses lopások száma 11-
ről 6-ra csökkent, rablás egy 
történt a településen, melynek 

felderítése sikeres volt. A sta-
tisztikai adatok alapján a kisebb 
értékű lopások domináltak, 
melyhez több esetben hozzá-
járult az értékek nem megfele-
lő védelme is. – A jászberényi 
rendőrkapitányság továbbra 
is létszámhiánnyal küszködik, 
ezért Jászjákóhalma körzeti 

megbízottjának is több bűnügy-
ben kell nyomozati, vizsgálati 
munkát végeznie, ami fokozott 
szakértelmet, időt, energiát igé-
nyel, ennek ellenére helytállása 
így is elismerendő – derült ki 
Dohándi Jenő tájékoztatójából. 
Ami a szabálysértéseket illeti, 
csökkent a feljelentettek szá-
ma, tulajdon elleni cselekmény 
15 volt, míg a közlekedésben 
elkövetetteké összesen 21. A 
település belterületén tavaly 
hat közlekedési baleset történt, 
melyből egy volt halálos, egy 
pedig súlyos sérüléssel járó. 
A közterületek biztonsága, a 
közrend fenntartása tekinteté-
ben is kedvező volt a változás, 
garázdaság miatt hétszer kellett 
intézkedni, míg az előző évben 
10 alkalommal. A kapitányság 
Körzeti Megbízotti Alosztály 
vezetője kiemelte Litkei Roland 
és a helyi polgárőrség jó együtt-
működését, utóbbiak szervezett 
munkájáért külön köszönetet 
mondott. A tervezett feladatok 
között nagyobb hangsúlyt akar-
nak fektetni a felvilágosításra, 
főként az idős korú lakosok kö-
rében, akik a trükkös tolvajok 
legfőbb célpontjai, illetve erősí-

tenék a frekventált időszakok-
ban a rendőri jelenlétet. 
A polgárőrség 2009-es beszá-
molóját Poór László elnök is-
mertette, aki arról tájékoztatta 
a testületet, hogy létszámuk 
tíz új belépőnek köszönhetően 
43-ra nőtt. Tavaly 826 szolgá-
latot teljesítettek tagjaik, ösz-
szesen csaknem 6700 órában. 
Bejelentés, riasztás 173 alka-
lommal futott be hozzájuk. 
Jelentős előrelépést jelentett 
munkájukban, hogy májusban 
szolgálati autót vehettek át, 
novemberben pedig együtt-
működési megállapodást kö-
töttek további tíz település 
polgárőrségével. Poór László 
köszönetét fejezte ki az ön-
kormányzatnak a munkájuk-
hoz nyújtott erkölcsi és anyagi 

Felhívás mammográfi ás emlőszűrésre

Népegészségügyi program keretében a Jászberényben, Jászfelső-
szentgyörgyön, Jászjákóhalmán, Jásztelken és Pusztamonostoron élő  
45–65  éves hölgyek részére emlőszűrést szervezünk.

A szűrés ideje: 2010. április 13–26. között

A szűrés helye: Jászberény városban kihelyezett szűrőbusz Szent Er-
zsébet Kórház udvara

Amennyiben nem tud megjelenni a behívó levélen szereplő idő-
pontban, új dátumot kérhet személyesen a szűrőbuszon, vagy a 
+3630/257-2836 telefonszámon.

Behívás módja: Személyre szóló, lakcímre kiküldött meghívó leve-
lek alapján, melyet a behívást megelőzően kb. 1 héttel kézbesítenek. 
A behívólevél egyben a beutalót helyettesíti. 

Amennyiben behívó levelet nem kapott, de panasza van, kérjük, ke-
resse fel háziorvosát, kérjen beutalót a Mamma Klinikára Szolnokra, 
mert a kihelyezett szűrőbuszban nem fogják a szűrést elvégezni. (A 
lelet postán történő kiküldése érdekében kb. 400 Ft-ot szíveskedjen 
magával vinni a szűrésre!)

A daganatos betegségek okozta halálozások ellen a szűrővizsgálat 
segítségével történő korai felismerés és kezelés a legígéretesebb 
módszer.

Kérjük a hölgyeket, hogy saját érdekükben vegyenek részt a szűrő-
vizsgálaton!

ÁNTSZ Jászberényi Kistérségi Intézete, tel.: 57/501-490

támogatásért. Mindkét be-
számolót elfogadta a testület. 
Döntöttek az országgyűlési 
választásokon közreműködő 
szavazatszámláló bizottsá-
gokba javasolt tagok és pót-
tagok személyéről a képvise-
lők. Hozzájárulásukat adták a 
JÁKÓB kérelméhez is, melyet 
az elszármazottak baráti köre 
a 10 éves jubileumuk kapcsán 
elhelyezendő emlékkő helyszí-
nének jóváhagyásához nyúj-
tott be. Döntöttek a képvise-
lők a Polgármesteri Hivatal és 
Intézményei híradástechnikai 
berendezéseinek korszerűsí-
tésére tett előterjesztésről is. 
Az IP rendszer, mely jelenleg 
a legkorszerűbb, lehetővé teszi 
az egészségház telekommuni-
kációs eszközeinek moderni-
zálását is. Az új rendszerhez 
szükséges berendezések árát a 
közel 50 százalékos megtaka-
rítás bőven fedezi.

Litkei Roland körzeti megbízott (a kép bal szélén) és a 
polgárőrség együttműködése példaértékű
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Baba–Mama Klub

Jó kis közösség
A több mint három éve alakult 
Baba-mama klub rengeteg tar-
talmas programot szervezett 
az elmúlt évben is, ahol babák, 
mamák, sőt még a papák is jól 
érezhették magukat.

Ahogy arról egyik tagjuk, 
Makainé Muhari Éva beszámolt 
2009-ben is aktív klubélet zajlott, 
az év elején játszóházban jártak, 
ahol a kicsik kedvükre ugrálhat-
tak, a mamákat pedig hozzáértő 
szakember látta el jó tanácsokkal 
a gyerekek mozgásfejlődésével 
kapcsolatosan. Májusban az egyik 
nagyon hasznos növényünk, a 
bodza sokoldalú felhasználási 
lehetőségeiről is tájékozódhattak 
a vállalkozó kedvű anyukák, akik 
gyermekiekkel közösen meg-
kóstolhatták a bodzapalacsintát, 
bodzaszörpöt és egyéb bodzából 
készült fi nomságokat. Gyermek-
orvos, szakképzett mentőtiszt is 
ellátogatott hozzájuk, hogy a ki-
csik kisebb és nagyobb betegsé-
geiről adjanak tájékoztatást. Már 
őszbe nyúlóan, de még kihasz-
nálva a jó idő adta lehetőségeket 
a gyerekek aktív közreműködé-

sével Halloween-party keretében 
ismerkedtek meg a kapcsolódó 
hagyományokkal, töklámpást 
készítettek, melyekkel elűzték a 
gonosz szellemeket. A hagyo-
mányokhoz híven tavaly is ellá-
togatott hozzájuk a Télapó, aki 
minden gyermeket csomaggal 
ajándékozott meg.

Farsangból új hinták

Nemcsak a gyermekek, ha-
nem az anyukák és apukák is 
kikapcsolódtak az év során. 
Májusban közös szabadtéri fő-
zés alkalmával ismerkedhettek 
meg egymással azok a szülők, 
akik még nem találkoztak. Jól 
működő kis közösségük együtt 
töltötte a szilvesztert, illetve 
köszöntötte az újévet. Az édes-
anyák mindennapi teendőik 
mellett sportolási lehetőségként 
a rendszeres bowlingozást vá-

lasztották. Idén a gyermekek és 
a felnőttek számára is farsangi 
bált rendeztek, melyet szeretné-
nek hagyománnyá tenni. 
A Baba-mama klub köszönetét 
fejezi ki a községi könyvtárnak 
és Kiss Bélánénak, hogy hely-
színt biztosít találkozóiknak, a 
Jászjákóhalmi Ipartestületnek, 
mely székházában több rendez-
vényüknek adott helyet, vala-
mint a lelkes szülőknek, akik 
nélkül nem működhetne a klub.

Az óvoda két tagintézmé-
nyében új hintákat szereltek 
fel, az új játszótéri eszközök 
beszerzése 300 ezer forintba 
került, melyet a farsangi bál 

bevételéből fedeztek. Az ön-
kormányzat segítségének kö-
szönhetően a hinták alatt az 
európai uniós előírásoknak 
megfelelő ütésvédelmi réteget 

alakítottak ki a gyerekek biz-
tonsága érdekében. Hagyo-
mányos programjaik sorá-
ban a Kölyökidő Alapítvány 
idén is interaktív műsorral 

látogatott el az ovisokhoz, 
tavasszal mindkét tagintéz-
ményükben lesz galéria, ahol 
a kicsik alkotásaiból nyitnak 
kiállításokat.

Nemcsak jó hangulatot hozott az ovisok farsangja... ...a bevételből új hintát is be tudtak szerezni

Gyerekek és szülők egyaránt jól érzik magukat a közös programokon
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Magyar terményt az asztalokra

Kultúranapi gazdabál

Katolikus bál

Tiszta szándékkal, 
egymásért

Idén január 22-ére, a Ma-
gyar Kultúra napjára esett 
Jászjákóhalmán a farsangi idő-
szakot nyitó hagyományos gaz-
dabál. A jeles alkalomról nem 
mulasztottak el megemlékezni 
a köszöntőket mondók sem. 
Kiss János, a megyei közgyű-
lés alelnöke a magyar kultúra 
napjának kapcsán kiemelte, a 
magyar kultúra megőrzéséhez, 
melynek része a mezőgazdaság 
is, az egészséges hazai termé-

nyek is nélkülözhetetlenek, 
ezért jó lenne, ha minél na-
gyobb arányban kerülnének a 
magyar fogyasztók asztalára. 
Ifj . Lukácsi Pál polgármester 
üdvözlő szavaiban hangsú-
lyozta, ez az év a hűvös fej, a 
tiszta szív és az indulat nélküli 
döntés időszaka kell, hogy le-
gyen, mivel ezek a döntések sa-
ját sorsunk mellett a közösségét 
is meghatározzák. – A magyar 
ember hajlamos a búskomor-

ságra, ezért azzal a régi szólással 
kívánok minden jót: január, feb-
ruár, itt a nyár – zárta köszöntő-
jét ifj . Lukácsi Pál. Fodor Dénes, 
a Gazdakör elnökségi tagja a 
kultúra napjára utalva elmond-
ta, a Himnusz megszületésének 
évfordulóját is ezen a napon 
ünnepeljük, majd az asztalokra 

Az idei volt a harmadik ka-
tolikus bál Jászjákóhalmán, 
s miként az előző két évben, 
úgy most is nemes célra szán-
ja a bevételt az egyházközség. 
Mindazok, akik támogatóje-
gyet vagy tombolát vásárol-
tak a január 30-i rendezvény 
alkalmával, a templom terve-
zett felújításának költségeihez 
járulhattak hozzá. A beruhá-
zás sikeres megvalósításának 
érdekében pályázat is készült, 
így megvan az esélye, hogy 
a külső felújításra 25 millió 
forintot nyerjenek el, később 
pedig a belső tér is megújul-
hat. A katolikus bál házigazdái 
Zsidó Zoltán és felesége vol-
tak, Varga András plébános is 

kerülő birkapörköltről mondott 
vidám vőfélyköszöntőt. A ven-
dégsereg a vers után a tányérján 
is „találkozhatott” a hagyomá-
nyos jászsági receptúra alapján 
készült fi nomsággal, a vacsora 
után pedig szintén a kultúra 
napjához illeszkedve, ének, zene 
és tánc következett.

köszöntötte a több mint 100 
vendéget, majd ifj . Lukácsi 
Pál szólt a megjelentekhez. 
A polgármester kiemelte, ha 
mindennapi küzdelmeinkben 
segítő kezet nyújtunk mások-
nak akár kis dolgokban is, a 
tiszta szándékok, az egymá-
sért tett erőfeszítések győzel-
met érnek. Erre példa a kato-
likus bál, melynek szervezői 
a közösség boldogulásáért is 
sokat tesznek – tette hozzá ifj . 
Lukácsi Pál. A felajánlásoknak 
köszönhetően 300 ezer forin-
tot meghaladó értékben gyűlt 
össze tombolatárgy, a jó han-
gulat megalapozásáról pedig 
Kóródi Anikó operaénekesnő 
gondoskodott. Nagy sikerű 

műsorában operett-dalokat és 
musicalrészleteket énekelt. A 
Ma éjjel táncolnék című szer-
zemény jegyében aztán sokan 

táncra perdültek az este folya-
mán, a hajnalig tartó mulatság 
minden szempontból nagy si-
kerrel zárult.
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Kifogástalan mulatság

Horgászbál harmincadszor

Jászjákóhalma hosszú évtize-
dek óta messze földön híres 
iparosairól. Az összetartást, 
a közösségi programokat már 
az elődök is fontosnak tartot-
ták, ennek jegyében kezdték 
el az iparos bálok megrende-
zését. A jó szokást az utódok 
sem hanyagolták el, minden-
nek fényes bizonyítéka volt az 
Ipartestület által megszerve-
zett jubileumi, nyolcvanadik 
rendezvény. A hagyományok 
ápolását, az iparos szakmák 
megbecsültségét erősíteni 

Mintegy kétszáz vendég töltöt-
te meg a felújított tornatermet a 
harmincadik alkalommal meg-
rendezett horgászbálon. A kerek 
szám jegyében a horgászegyesület 

hivatott összejövetelen több 
mint százan voltak ott febru-
ár 6-án a Gazdakör székházá-
ban. Muhari József, az Ipartes-
tület elnöke, Nagy Miklós, el-
nökségi tag és ifj . Lukácsi Pál 
polgármester is köszöntötte a 
vendégeket, majd Sági Tímea 
énekelt népszerű dalokat. A 
műsort és a vacsorát követően 
a vendégsereg jelentős része a 
parkettre perdülve folytatta az 
estét, vélhetően sok évtizede 
is hasonlóképp jól mulattak 
az iparosok.

Jászjákóhalma Község 
Önkormányzatának lapja

Felelős kiadó:
Jászjákóhalma Község 

Önkormányzata
Jászjákóhalma, Fő út 27.

Főszerkesztő:
Gedei Gábor

Az oldalakat írták:
Gedei Gábor, Szőrös Zoltán

Szerkesztés:
Kult Média 2000 Bt.

Jászberény, Fekete utca 3.

elnöke Szőrös Ferenc Tibor külön 
ajándékkal lepte meg a mulat-
ságra harmincas sorszámmal be-
lépőt, de nem feledkeztek meg a 
névnaposak, Sándorok, Józsefek, 

Benedekek köszöntéséről sem. A 
léggömbökkel, szalagokkal feldí-
szített, valódi báli helyszínné va-
rázsolt teremben az este jó hangu-
latát az iskolások vidám műsora és 
a jászapáti Írisz hastáncos-csoport 
látványos fellépése alapozta meg. 
A horgászok már ekkor, majd 
a vacsora idején is a jó fogások 
fontosságát emlegették. A feltálalt 
menüsorból nem hiányozhatott a 
halászlé sem, de hal már koráb-
ban is került mindenki asztalára, 
kedves fi gyelmességként, mézes-
kalács formájában, a jákóhalmi 
horgásztóról készült képeslappal 
együtt. Kiváló zenekar szolgáltatta 
a talpalávalót, a tombolatárgyak 
között pedig akadt több, a pecások 
számára jól hasznosítható darab. 
A 130 tagot számláló egyesület az 
idei bállal is kitett magáért, a hor-
gászok és vendégeik egy remek 
este élményével gazdagodtak.

80. Iparos bál

Sok évtized hagyományaSok évtized hagyománya
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Január 30-án a polgármes-
teri hivatal nagytermében a 
Jákóhalmi Íjászok háromszo-
ros Európa-bajnokot fogadtak, 
Nahóczki Péter személyében. A 
Szihalom községben élő sport-
ember beszélt arról, miként is-
merkedett meg több mint húsz 
éve az íjászattal, szakmai tud-
nivalókról és érdekességekről 
is szólt, valamint válaszolt a 
helyi íjászok kérdéseire is.
Február 20-án Tiszafüreden 
a IV. Farsangi tradicionális 
országos íjászversenyen, ahol 
közel 120 versenyző indult. A 
hagyományokat a kategóri-
ák elnevezésében – aprónép, 
gyerkőc, ifi , legény, menyecs-
ke, dalia, bölcs – is szem előtt 
tartották. Két ügyességi ver-
senyt is hirdettek, íjászpárbajt, 

Köszönik, kérik
Jászjákóhalma község polgárőrsége ezúton is köszö-
netet mond mindazoknak, akik 2009-ben a személyi 
jövedelemadójuk 1 százalékát felajánlották részükre. 
Az ebből származó 178 915 forintot polgárőr-felszere-
lés vásárlására, irodaszer beszerzésére, és járőrautójuk 
tankolására fordították. Az egyesület idén is tiszte-
lettel várja a támogatásokat, az ajánlószelvényeken a 
19223254-1-16 azonosítószámot kell feltüntetni.

Köszönetnyilvánítás
A Községi Önkormányzat nevében köszönetemet feje-
zem ki a rendkívüli téli időjárás során a hóeltakarításban 
segítséget nyújtó Farkas Dezsőnek, László Attilának, ifj . 
Lékó Istvánnak és Szalai Istvánnak.

Ifj . Lukácsi Pál polgármester

Lomtalanítás!

Április 23-án, pénteken lomtalanítási akciót tartanak 

a településen. Kérik a lakosságot, hogy a lomtalanítás 

napján reggel 7 óráig helyezzék ki a lom hulladékot az 

ingatlanjuk elé. Felhívják a fi gyelmet, hogy veszélyes 

hulladékot, építési törmeléket, gumiabroncsot, egyéb 

ömlesztett anyagot nem szállítanak el. A település tisz-

tasága érdekében kérik, hogy e tájékoztatás szerint he-

lyezzenek ki lomot, hulladékot.

Április 3-án, szombaton is-
mét a községbe érkeznek a 
katonai hagyományőrzők. Az 
elmúlt években megszokottól 
eltérően délelőtt tartják a ta-
vaszi hadjáratra emlékező ün-
nepséget, valamint a felvonu-

Értékes jákóhalmi helyezések

Európa-bajnok volt az íjászok vendége

Tavaszi hadjárat

illetve távlövészetet, utóbbi-
ban Fődi Péter negyedik lett. 
A korosztályos versenyzők kö-
zött Borbás Tamás (aprónép) 
1. hely, Katona Róbert (apró-
nép) 3. hely, Fődi Petra (apró-
nép lány) 2. hely, Rékasi Bojta 
Bendegúz (aprónép) 4. hely, 
Molnár Csenger (aprónép) 5. 
hely Kovács Tamás (ifi ) 5. he-
lyezést ért el. 
Március 7-én Kiskunfélegy-
házán a legeredményesebb és 
legmesszebbről érkező ver-
senycsapatnak járó elismerést 
kapták meg a jászjákóhalmi íjá-
szok. A meghívásos versenyen 
több mint százan vettek részt, 
Borbás Tamás 1., Fődi Petra és 
Rékasi Bojta Bendegúz 2., Nagy 
Renáta pedig 4. helyezett lett 
saját kategóriájában.

lást. Idén a Damjanich téren 
10 óra 30 perckor kezdődik 
a kopjafáknál a tiszteletadó 
koszorúzás, majd a katonai 
hagyományőrzők menete a 
Fő úton ezúttal a Vadászház 
irányába halad. 

Focirajt
Április 11-én rajtol a megyei 
III. osztályú labdarúgó-baj-
nokság. A tavaszi szezon so-
rán a jászjákóhalmi csapat 

A jákóhalmi íjászok továbbra 
is várják az íjászathoz kedvet 
érzők jelenkezését, korosz-
tálytól függetlenül. Bővebb 
információt kaphatnak az 

alábbi elérhetőségeken:
Fődi Péter
+3630/559-1604,
Bene Judit
+3630/206-7949.

A tiszafüredi versenyen is jól szerepeltek a jákóhalmi fi atalok

a középmezőnyből szeretne 
előrébb lépni, a nyitófordu-
lóban Jászszentandrás ellen 
idegenben kezdik meg sze-
replésüket Rostás Sándor fi ai. 
Az első hazai meccsre április 
18-án kerül sor.
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