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Augusztus végén három na-
pon keresztül tartanak tüdő-
szűrést a településen.

Szeptember 15-e a helyi adók 
befizetésének határideje.

Emléktáblát avattak Budapes-
ten, a Váci utcában Gubicz 
András egykori gépgyáránál.

Sebességkorlátozó táblákkal 
lassítják a kamionforgalmat 
a Mikszáth és a József Attila 
utcában.

Hagyományőrző foglalkozá-
sok, kiállítások, gyermektábo-
rok és további rendezvények 
alkalmával is jól hasznosítha-
tó az önkormányzat által vá-
sárolt jurtasátor.

Tizenkét csapatos lesz a me-
gyei másodosztályú labda-
rúgó bajnokság Jászsági cso-
portja, ahol Jászjákóhalma 
csapata is szerepel.

Százhúsz évvel ezelőtt alakítottak egyletet Jászjákóhalmán az önkéntes tűzoltók. 
A nagy múltú szervezet mai tagsága, támogatókkal, meghívott vendégekkel június 
4-én tartott ünnepi megemlékezést. Az 1891-es kezdet óta a történelem viharai so-
rán néhányszor időlegesen megszakadt működésük, ám mindig voltak, akik foly-
tatták az odaadó elődök munkáját.  (folytatás a 3. oldalon)

Délelőtt kiállításokkal, süte-
ménysütő és horgászversennyel 
vette kezdetét a pünkösdi falu-
nap, délután pedig a Szent József 
téren változatos programokkal 
folytatódott a település ünnepe. 
A színpadon egymást követték a 
fellépők, és további látnivalók is 
várták az érdeklődőket.

Kegyes volt pünkösd vasár-
napján az időjárás, így Jász-
jákóhalma idei falunapja szó 
szerint is felhőtlen kikapcso-
lódást nyújtott. A település 
központja már délután három 
órától benépesült, a dodzsem 
vagy az ugrálóvár ezen a na-
pon csak alap volt. A színpa-

don az óvodások és az isko-
lások vidám műsorszámait 
követően további művészeti 
csoportok ragadtatták tapsra 
a szépszámú közönséget. A 
helyi Harmónia dalkör, va-
lamint a fiatal néptáncosok 
mellett vendégfellépők – így a 
jászapáti pedagógusok kórusa 

és a nagykátai táncosok – is 
bemutatkoztak. A Szent József 
tér több pontján is gazdag volt 
a választék, veteránautók és 
motorok vonultak fel, a jármű-
csodákat aztán közelebbről is 
meg lehetett tekinteni, s folya-
matosan zajlott a kerékpáros 
ügyességi bemutató. A gyere-
keknek különböző vetélkedő-
ket hirdettek, melynek győz-
tesei elnyerhették a pünkösdi 
király, illetve királyné címet. 
A Jászjákóhalma legerősebb 
embere címért több kategóriá-
ban is versenyre lehetett kelni, 
a próbatételek között egy autó 
elhúzása is szerepelt. A Mese-
világ produkció tagjai előbb 
a színpadon adtak interaktív 
műsort a kicsiknek, majd egé-
szen estig lufihajtogató bohó-
caik és Miki egér is szórakoz-
tatták a gyerekeket.

(folytatás a 4–5. oldalon)
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Június 3-án tartották a község két óvodájában az évzáró és bal-
lagási ünnepséget. A Vas Gereben úti és a Fő úti intézményben is 
vidám műsorral búcsúztak a gyerekek.

Száz út vár rájuk

A júniusi testületin történt

Utoljára szólalt meg a jákóhalmi nyolcadikosoknak a csengő június 
18-án. Ezúttal nem a tanóra, hanem a ballagási ünnepség kezdetét, 
s egyben az általános iskolai évek végét is jelezte, Várszegi Tiborné 
osztályának tagjai elköszöntek az intézménytől. A hagyományos 
ballagóénekek mellett még egy megszólaló dalt magukénak érezhet-
tek: „Száz út vár rám…”

A hetedikesek búcsúztatóját, 
majd a végzősök köszönősza-
vait követően az önkormány-
zat részéről Molnárné Pete 
Marianna alpolgármester 
kí vánt sok sikert a most bal-
lagóknak tanulmányaik foly-
tatásához. Pásztorné Földes 
Györgyi tagintézmény-vezető 
beszédében visszatekintett a 

A korábban nyílt árverésen 
történő értékesítésre meghir-
detett két belterületi önkor-
mányzati tulajdonú ingatlan 
– az egyik 8000, míg a másik 
2600 négyzetméteres –, miu-
tán csak a Rego-Plaszt Bt. tett 
vételi ajánlatot, 600 forint/
négyzetméteres áron cserélt 
gazdát. Az adásvételi szerző-
déssel, illetve a telekalakítással 
kapcsolatos költségek a vevőt 
terhelik.
Az eddig nyolc település ne-
velési-oktatási intézményeit 
összefogó Jászsági Közoktatási 
Intézmény Jászberény és Visz-
nek csatlakozásával bővült ki, 
ez a döntés Jászjákóhalmának 
kb. 2,5 millió forintos megta-
karítást jelent. Határozat szü-
letett, hogy az önkormányzat 
a kerékpárút építésével ösz-
szefüggő pályázatát ismét be 
kívánja nyújtani. A pályázati 
anyag újbóli összeállításával 

2010-11-es tanévre, hangsú-
lyozva a közös törekvéseknek 
köszönhetően jelentős ered-
ményeket értek el a diákok. 
A kiemelkedően teljesítők 
minden évfolyamban juta-
lomkönyveket vehettek át, a 
tanévzáró ünnepség végezté-
vel pedig valamennyi tanuló 
kézhez kapta bizonyítványát.

Urbán Csabát, a korábbi pá-
lyázatírót bízták meg.
Tájékoztatót kaptak a képvise-
lők a községi Vízmű működé-
si tapasztalatairól. Ifj. Lukácsi 
Pál polgármester elmondta, a 
fejlesztéseknek köszönhetően 
olyan modern, felső közép-
kategóriás vízmű működik, 
melyből az országban is kevés 
van. Fontos adat, hogy a vesz-
tesége eddig mindig 30 száza-
lék fölött volt, jelenleg pedig 
már csak 14 százalék.
Az általános iskola épületeinek 
festésére tett árajánlatok közül 
Tűzkő Zsolt egyéni vállalkozó-
ét fogadta el a testület, bruttó 
1 millió 589 ezer forintos költ-
séggel, azzal a kikötéssel, hogy a 
teljesítés összegéből 10 százalé-
kot a hiánypótlások teljesítésé-
nek időtartamáig visszatart.
Ugyancsak megszavazták a 
képviselők a Sztyeppe Műhely 
által készített jurtasátor olyan 

konstrukcióban történő meg-
vásárlását, hogy a tulajdonosi 
joggal bíró önkormányzat 400 
ezer, míg a Hagyományőrző 
Íjász Egyesület 100 ezer forint-
tal járul hozzá a vételárhoz.
A József Attila és a Mikszáth 
utcai kamionforgalom okozta 
problémákkal már korábban 
is foglalkoztak a képviselők. A 
júniusi ülésen elhangzott, hogy 
május 31-én volt egy konzultá-
ció, melyen a testületi tagok és 
a Rego-Plaszt Bt. vezetője vett 
részt. Az ott elhangzottak alap-
ján a probléma megoldását az 
önkormányzat két lépcsőben 
kívánja megoldani. Egységesen 
foglaltak állást, hogy az érintett 
utcákba 20 km-es sebességkor-
látozó közlekedési táblák elhe-
lyezése szükséges tehergépjár-
művekre vonatkozóan. Figye-
lemmel kísérik és keresik, hogy 
milyen – elsődlegesen pályázati 
célú támogatások igénybevéte-
lével történő – útépítési lehe-
tőségek vannak. Ezek isme-

retében tud az önkormányzat 
dönteni, hogy a második lépést 
hogyan tudja megtenni, egyál-
talán az indokolt-e. Ifj. Lukácsi 
Pál kiemelte, szem előtt kell 
tartani, hogy egy lehetséges be-
ruházás a lakossági, az érintett 
vállalkozói, önkormányzati, 
valamint az állami útkezelői 
érdekekkel, szándékokkal és 
fejlesztésekkel is szinkronban 
legyen.
Kérelem érkezett a testülethez, 
hogy a polgármesteri hivatal-
ban működő körzeti megbízot-
ti iroda bérleti díját engedje el. 
A képviselők úgy határoztak, 
hogy az önkormányzat igényt 
tart a bevételi forrásra, mely-
ből részben vagy egészben a 
helyi körzeti megbízott rend-
őri munkáját kívánja támogat-
ni. Feltételül szabták azonban, 
hogy azokban az időszakok-
ban, amikor Jászjákóhalma 
körzeti megbízottja más tele-
püléseken lát el feladatokat, a 
támogatást nem biztosítják.

A 10. Drogmentes Magyarországért Maraton május 31-én érke-
zett Jákóhalmára. A futáshoz a helyi iskolások is csatlakoztak.
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Múltidéző
Fodor István Ferenc helytörténész visszatekintéséből, melyet Mező Laura ismertetett, 
több fontos mozzanatot és érdekességet is megtudhattak a jelenlévők a jákóhalmi tűzol-
tóság történetéből. Ebből elevenítünk fel néhány részletet.

1891-ben már dönt a képviselő-tes-
tület „komolyabb” tűzoltóeszközök 
beszerzéséről (…) November 9-én egy 
tűzoltó testület megalakításáról, de ez 
valójában csak 1891. október 12-én 
valósult meg, miután ezt a Tekintetes 
Alispán Úr szorgalmazta (…) a Tűzoltó 
Almanachban 1905-ös dátum szerepel, 
volt egy 1921-es újjáalakulás is, 

Köszöntőkkel, beszédekkel 
vette kezdetét a Gazdakör 
nagytermében a rendezvény, 
melyre számos jeles vendég 
is elfogadta a meghívást, s 
mondtak elismerő szavakat 
az egyesületben egykor és je-
lenleg tevékenykedőkről, az 
őket támogatókról. Pócs János 
országgyűlési képviselő, ifj. 
Lukácsi Pál polgármester, Tóth 
Tibor, a Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság vezetője és 
Fózer Tibor, a Jászberényi Tűz-
oltóság parancsnoka egyaránt 
kiemelte, hogy önfeláldozás, 
elhivatottság jellemezte az el-
múlt 120 év során a jákóhalmi 
egyesületben feladatot válla-
lókat. Kurgyis János, a Megyei 
Tűzoltó Szövetség elnöke aján-
déktárgyat nyújtott át Forgács 
Tibornak, az egyesület jelen-
legi parancsnokának. Szőke 
József, a jászjákóhalmi önkén-

Elődeik előtt tisztelegtek az önkéntes tűzoltók

H i r d e t m é n y  t ü d ő s z ű r é s r ő l

tes tűzoltók elnökhelyettese 
úgy fogalmazott, bátor elődeik 
odaadó törekvése mutatko-
zott meg abban, hogy a falu 
tűzbiztonságáért tenni akaró 
embereket kovácsoltak össze 
egy közösségbe. Egy cél le-
begett a szemük előtt: védeni 
otthonukat és a község 
vagyonát. Az elnök-
helyettes hozzátette, a 
mostani tűzoltóknak is 
példát mutattak, s ők igye-
keznek ezt továbbvinni. Az 

egyesület működését, eszköz-
parkjának korszerűsítését a 

segítséget nyújtók, köz-
tük az önkormányzat 

hozzájárulása tette, teszi 
lehetővé. Szőke József kö-
szönetet mondott a Köz-
ségi Önkormányzatnak, 

vállalkozóknak és 
magánszemélyek-
nek, akik támo-

gatták az ünnep-
ség megrendezését. A 

programot színesítette 
az általános iskolás nép-

táncosok bemutatója, a Harmó-
nia dalkör előadása, valamint 
Szalai György (harmonika) és 
Fekete Imre (trombita) fellépé-
se. A fehér asztalokra finom fa-
latok kerültek, a vacsorát köve-
tően pedig az elmúlt – s remél-
hetőleg a következő – százhúsz 
évre koccintottak tűzoltók és 
vendégeik. A kisteremben do-
kumentumokból, felszerelési 
tárgyakból, fotókból, díjakból 
összeállított kiállítás elevení-
tette fel az egyesület közelebbi 
és távolabbi múltját.

Az ünnepség keretében 
szolgálati érdemérmet ve-
hettek át az egyesület jubi-
láló tagjai.

Demény Mihály (volt pa-
rancsnok) 60, Muhari József 
(volt parancsnok) és Molnár 
Róbertné (volt gazdasági 
vezető) 50, Bóna András és 
Sóspataki László 40, Szőke 
József (nyugalmazott tűzoltó 
százados) és Háló Imre 30, 
Botos Dezső és Kiss Krisztián 
20 éve lépett az egyesület és a 
település szolgálatába.

legidősebb Terjéki Béla, aki az 1990-es 
évek végén halt meg, 16 évesen ott volt 
az alapítók között. Az egyik legnagyobb 
fegyvertény volt a gőzmalomban 1938-
ban keletkezett tűz eloltása, ebben az 
évben volt egy jól dokumentált alakulás, 
melyből kiderült, hogy mint korábban, a 
község vezetése is alaposan reprezentált 
volt a résztvevők körében, de minden-

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2011. augusztus 26-tól augusztus 30-ig tüdőszűrés lesz Jászjákóhalmán.
A szűrés helye:
 Általános Iskola, Jászjákóhalma, Fő út 50.
A szűrés időpontja:
 2011. augusztus 26. (péntek) 8.00-13.00
 2011. augusztus 29. (hétfő)  12.00-17.00
 2011. augusztus 30. (kedd)  8.00-13.00

– A szűrővizsgálat nem kötelező, viszont ajánlott a 40 év feletti lakosoknak, akik a szűrést térítésmente-
sen vehetik igénybe.

– 40 év alattiak szűrésére csak háziorvosi, szakorvosi, foglalkozás-egészségügyi vagy iskolaorvosi beuta-
ló esetén van mód. A szűrés térítésköteles (861 Ft), melyet a helyszínen kapott csekken kell befizetni. 

– 18 év alattiak esetében a beutaló mellett szülői beleegyező nyilatkozat is szükséges.

A szűrés elvégzéséhez betegkártya bemutatása szükséges, így szíveskedjen a szűrésre magával vinni!

féle foglalkozású személy előfordult 
közöttük.

Mint a hosszú életű egyesületekre 
jellemző, a mi egyesületünk is többször 
újjáalakult, mely minden esetben fellen-
dülést hozott, hiszen tettrekész emberek 
akarták még magasabb színvonalra 
emelni az addigi tevékenységet.

Sok évtized tárgyi emlékei is bizonyítják a jákóhalmi önkéntes tűzoltók eredményeit.
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Az ismert magyar dalokat ját-
szó budapesti Jump Rock Band 
koncertje kiválóan megalapoz-
ta a hangulatot az Irigy Hón-
aljmirigy show-jához. A szám-
talan magyar és külföldi sztárt 
parodizáló együttes a teret zsú-
folásig megtöltő közönség nagy 
örömére ezúttal is bőségesen 
szolgált poénokkal.
A nap sötétedés utáni fény-
pontja és egyben záróakkord-

A falu napját ünnepelte
Jákóhalma közössége

Ismét kisütötték!

Halak vízben, horgon, 
bográcsban

ja a piactérnél megtekinthető 
tűzijáték volt. A nap rendez-
vényei – a más településekről 
idelátogatók mellett – rengeteg 
jákóhalmit vonzottak. Ahogy 
délutáni köszöntőjében ifj. 
Lukácsi Pál polgármester fo-
galmazott, a helyi ünnep azt 
is szolgálja, hogy a közösségi 
élményeken keresztül is meg-
erősítse az itt élőkben az együ-
vé tartozás érzését.

A Szöllősi fogadóban több asz-
talt is megtöltöttek a tányérok-
ra rakott sütemények, összesen 
tizenhat nevező remekeit kós-
tolta végig a szakértő zsűri. A 
nagyrészt hagyományos recep-
tek alapján készült sütik között 
nem volt könnyű sorrendet fel-

Másodszor hirdették meg a falunapi rendezvények keretében 
a jászsági népi sütemények sütőversenyét. A tavalyi siker után 
ezúttal is sokan bizonyították, értő művelői a konyhaművészet 
ezen ágának. Herőce, vízi pite, lábatlan tyúk – csak ízelítő a fi-
nomságok kínálatából.

Nem panaszkodhattak a hor-
gászok, hiszen a pünkösd va-
sárnapjára meghirdetett jász-
jákóhalmi halfogó verseny 
kezdete egyben a telepítést kö-
vető tilalmi időszak feloldását 
is jelentette. Ugyan a délelőtt 
folyamán kifogott pikkelyesek 
a kiírás értelmében visszake-
rültek a vízbe, mégsem kellett 
nélkülözni ebédkor a jófajta 
halászlét.

A sorsolást követően a nevezők 
reggel hat órától foglalták el 
helyüket a Holt-Tarna partján, 
a felnőttek között negyvenen, 
míg a gyerekeknél tizenöten 

indultak. A helyieken kívül ér-
keztek sporttársak Jászberény-
ből és Jászdózsáról is, a ver-
seny öt órája alatt a résztvevők 
szép számmal akasztottak meg 
pontyokat, amúrokat. Az ered-
mények összesítését követően 
Sztrahea László csaknem 20 
kilónyi mennyiséggel végzett 
az élen, jutalma a vándorserleg 
mellett egy márkás horgászbot 
volt. A második helyezett Nagy 
Bertalan, a harmadik Bajzát 
Zoltán lett, míg a gyermek ka-
tegóriában Kátai Tibor, Jámbor 
Ádám, Sós Gábor volt a dobo-
gósok sorrendje. A helyezettek 
díjai szintén a felszerelésüket 

gyarapító darabok voltak. A 
nap súlyrekordja Bene Sándor 
nevéhez fűződik, aki egy hat 
kilót meghaladó pontyot emelt 
ki a Holt-Tarnából. A remek 
időben zajló verseny tanulsá-

gait már a jó hangulatú ebéd-
nél vitathatták meg a több és a 
kevesebb sikerrel járók, miután 
méltó befejezésként a szerve-
zők halászlével vártak minden-
kit a horgásztanyán.

állítani. Végül Szöllősiné Hegedűs 
Irén túrós pogácsájáért kapta az 
első díjat, második helyezést ért 
el Kaszab Tímea a lábatlan tyúk 
elnevezésű süteményével, míg 
a harmadik legízletesebbnek 
Szaszkó Mihályné diós rácsosa 
bizonyult.

„Mirigyék” tovább fokozták a falunap jó hangulatát. Néhány a süteményverseny „indulói” közül.

Benépesült a Holt-Tarna partja a horgászverseny idején.
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Praktikus és esztétikus 
mestermunkák

Idén Jásziványban ta-
lálkoztak a világ jászai

Szaszkó Mihály 1964 óta él 
Jászjákóhalmán, a faluban ak-
koriban még erőteljesebben je-
len volt az iparosság. Szakmá-
jában ő is ezen hagyományo-
kat követte, a szűcsmesterség 
minden válfaját művelte, a ki-
készített bőrök, szőrmék nagy 
szakértelmet igénylő munkája 
eredményeként nyerték el vég-
ső formájukat. Bundák, kucs-
mák, cipők vagy épp lakásdí-
szek kerültek ki a keze alól. A 
mostani kiállításon nemcsak 
a végtermékeket lehetett meg-
tekinteni, de azokat a szerszá-
mokat, eszközöket is, melyek 
segítségével az egyedi darabok 
megszülethettek. Mint Szaszkó 
Mihály elmondta, a mestersé-

A szűcsmesterség és a fafaragás által is emberi kéz alkotta csodák 
jönnek létre – fogalmazott ifj. Lukácsi Pál polgármester a Gazda-
kör kistermében berendezett tárlat megnyitóján. A műhelytitkok-
ról, az iparos hagyományok őrzéséről, a hasznos és szép együttes 
megtestesüléséről is szó esett a pünkösdi falunap délelőttjén.

Tizenhetedik alkalommal szervezték meg a Jászok Világtalálko-
zóját, idén a legkisebb jász település, Jászivány volt a házigazda. 
A színes programkínálatban hagyományőrző együttesek, kultu-
rális csoportok sora lépett színpadra, és beiktatták az új jászka-
pitányt, Borbás Ferenc személyében.  A két napos rendezvényen 
sokan ott voltak Jászjákóhalmáról is.

get lánya, illetve veje viszi to-
vább, ám a kereslet sajnálatos 
módon lecsökkent az általuk 
készített munkák iránt.  
Ugyancsak a kisteremben kap-
tak helyet Sike Csaba faragvá-
nyai, a vadőrként dolgozó fiatal-
ember nemcsak fából, de csont-
ból is a legkülönbözőbb formá-
kat készít. Az egyedi faragással 
ékesített bútorok, használati és 
dísztárgyak kimunkálása mel-
lett üvegtárgyak gravírozásával 
is foglalkozik. 
Esztétikum és praktikum egye-
sült valamennyi alkotásban, a 
mestermunkák jellemzőinek 
megfelelve a kézzel készített, 
egyedi darabok valódi és örök 
minőséget képviselnek.

Július első két napján Jászivány 
lett a Jászság fővárosa. Az alig 
négyszáz lakosú kisközség sikeres 
rendezőnek bizonyult, több ezer 
vendéget fogadtak, akik szombat 
este az újbóli találkozás élmé-
nyével gazdagodva mondhattak 
viszontlátást. Az ünnepélyes 
megnyitót követően már pénte-
ken több kiállítást is meg lehe-
tett tekinteni, elültették a Jászok 
fáját, emlékhelyet avattak, majd 
széles műfaji palettáról válogatva 
koncertek, zenés műsorok követ-
keztek. A szombati nap főpapi 
szentmisével indult dr. Ternyák 
Csaba egri érsek celebrálásában, 
ezt követően vette kezdetét a tele-
pülések látványos felvonulása. A 
díszes és hosszú menetben Jászjá-
kóhalma képviseletében is sokan 
ott voltak, így ifj. Lukácsi Pál pol-
gármester, a néptáncos növendé-
kek és a hagyományőrző íjászok 
csapata. Utóbbiak több település 
csoportjával közösen szerepel-
tek az ünnepi programban, ahol 
élőképekben jelenítették meg a 
jászok történelmét. Ezt megelő-

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a falunapi rendezvé-
nyek költsége – a képviselő-testület által előzetesen jó-
váhagyott 1 millió forintos kerethez képest – 897.643 
forint volt.

ifj. Lukácsi Pál polgármester

zően azonban még ünnepi kö-
szöntők hangzottak el, majd el-
ismerések átadása következett. A 
Jászságért-díjat idén Kladiva Imre 
jászapáti esperes plébános kapta, 
míg a Jásziványért díjat Csipe 
Imréné, a helyi óvoda korábbi 
vezetője kapta. Beiktatták az új 
jászkapitányt. Borbás Ferenc es-
küt tett, majd tiszteletére három 
ágyúlövés dörrent. Az eső éppen 
kivárta a program első részének 
végét, a zápor elvonultával pedig 
a jászsági településekről érkezett 
művészeti csoportok léptek szín-
padra. Emellett lovas és íjászbe-
mutatók, tűzoltóautók felvonulá-
sa, bohócműsor, kézműves sátrak 
is várták az érdeklődőket. Első 
alkalommal kapott valamennyi 
jászsági helység bemutatkozá-
si lehetőséget a jász települések 
utcáján, ahol bemutatták lakhe-
lyüket, illetve az ottani alkotók 
munkáit. Este neves előadók ad-
tak koncertet, az eget a tűzijáték 
fényei, a szíveket pedig az ösz-
szetartozás érzése és a találkozás 
maradandó élménye ragyogta be.

Szaszkó Mihály a mesterfogásokat is bemutatta a kiállításon.

Jákóhalmi szereplői is voltak a Világtalálkozó ünnepi műsorának.

Jásziványban néptáncos gyerekek is képviselték a községet.
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Tájékoztató helyi adók befizetéséről

Gubicz András
emléktáblát avattak
a fővárosban
Szépszámú érdeklődő jelenlétében avatták fel július 9-én Buda-
pesten Gubicz András emléktábláját. A Jászjákóhalmáról elszár-
mazott gépésznek, aki az általa feltalált és róla elnevezett eke ré-
vén vált ismertté, egykori gépgyártó üzemének területén, a Váci 
utcában állítottak újabb méltó emléket.

Gubicz László főszervező mon-
dott rövid köszöntőt, majd az 
ünnepi műsor nyitányaként 
a jászjákóhalmai származású, 
Kunszentmártonban élő Dénes 
Gabriella fuvolaművész játéká-
ban gyönyörködhettek a meg-
jelentek. Dr. Jóri J. István a Bu-
dapesti Műszaki és Gazdaságtu-
dományi Egyetem professzora 
ünnepi beszédében emlékezett 
Gubicz András életpályájára, 
majd Gubicz György leplezte 
le az emléktáblát. A leginkább 
ekéivel nemzetközi sikereket 
arató gépész születésének 190. 
évfordulója alkalmából felava-
tott táblát a Váci utca azon ré-
szén helyezték el, ahol egykor 
gépgyártó üzeme működött. A 

A helyi adók (magánszemélyek 
kommunális adója, gépjármű-
adó, iparűzési adó) befizeté-
si határideje az első félévben 
március 16-a, a második félév-
ben szeptember 15-e.
Azon adózóknak, akiknél a 
kommunális adóban, vagy 
a gépjárműadóban változás 
történt (személyi vagy tárgyi), 
határozatot küld az adóható-
ság az éves adóról, melynek 
felét kell befizetni március 16-
ig. A többi adózó esetében az 
első félévi adó összege meg-
egyezik az előző évben előírt, 
illetőleg befizetett összeggel. 
Így minden egyes adóalany 
rendelkezik határozattal, a 
fizetendő adó mértékéről, a 
fizetési kötelezettség időpont-
jairól, ami mindaddig érvé-
nyes, amíg újabb határozatot 
nem kap e kötelezettségekre 
vonatkozóan.

Ezzel magyarázható az, hogy 
van olyan adózó, aki több éven 
keresztül nem kap újabb hatá-
rozatot, de ezekben az esetekben 
a legutolsó határozatban kapott 
fizetési kötelezettségeket kell be-
tartani.
Az adózóknak lehetősége van a 
befizetést átutalással teljesíteni, 
vagy befizetési csekket kérni a 
hivatalban, illetőleg igény esetén 
az érintett személy számára ki-
postázásra kerül.
Augusztus hónapban minden 
adózó részére kikézbesítésre ke-
rül a félévi számlaegyenlegről 
készült értesítő (befizetési csek-
kekkel együtt), amely tartalmaz-
za külön-külön adónemenként 
az éves adó előírást, az esetleges 
előző évi hátralékot, vagy túl-
fizetést, és a folyó évi befizeté-
seket. A különbözetük adja ki a 
számlaegyenleget, ami egyben a 
még fizetendő adó összege, ame-

lyet adónemenként megbontva 
az arra szolgáló postai csekkeken 
kell befizetni. Ugyanis előfordul-
hat, ha figyelmetlenség miatt 
másik adónemre történik meg 
a befizetés, így az egyik számlán 
túlfizetés, a másikon pedig adó-
hátralék keletkezik, annak elle-
nére, hogy az adózónak nem ez 
volt a szándéka. 
Külön sorban van feltüntetve 
adóhátralék esetén, a kézhez-
vételkor fizetendő összeg, vala-
mint másik sorban a szeptember 
15-ig esedékes második félévi 
adó. Fontos megemlíteni, ha a 
fizetendő határidőkhöz képest 
késedelmes teljesítés van (adó-
hátralék, vagy féléves befizetések 
esetén), akkor adópótlék kerül 
felszámításra.
Az értesítő tartalmazza még az 
egyéb és idegen számlán lévő 
tartozást azon adózóknál, akik-
nek más hatóságtól kimutatott 

tartozásuk van (pl. szemétdíj, 
szabálysértési bírság, közigazga-
tási bírság).
Az előzőekhez képest szűkebb 
adóalanyi kört érint az iparűzési 
adó, melyre fontos információ, 
hogy az iparűzési adóelőleg az 
előző évről benyújtott bevallás-
ban bejelentett összeg, melyet a 
bankszámla-nyitásra kötelezett 
adózóknak átutalással kell telje-
síteni.
A fizetési határidőkről a helyi új-
ságban is tájékoztatást kapnak az 
adózók.
A fizetési határidők elmulasz-
tása esetén (március 16-a, és 
szeptember 15-e után) fizetési 
felszólítást küldünk ki, melynek 
eredménytelensége esetén kerül 
sor a végrehajtási eljárás megin-
dítására. 

Jászjákóhalma Önkormányzat 
Adóhatósága

márványtáblán koszorút helye-
zett el Jászjákóhalma Község 
Önkormányzata képviseleté-
ben ifj. Lukácsi Pál polgármes-
ter, a községből elszármazotta-
kat összefogó JÁKÓB részéről 
Magyar Aliz, illetve a család ne-
vében Gubicz László fia és uno-
kája, a legifjabb Gubicz András. 
A kunkapitány és az V. kerületi 
Önkormányzat szintén képvi-
seltette magát a rendezvényen, 
melyen az ország különböző 
részein élő, szinte valamennyi 
Gubicz is ott volt. Megtekint-
hető volt a híres Gubicz-eke, 
amelyet az idei jásziványi vi-
lágtalálkozóról vittek a hely-
színre, visszaútban a Keszthelyi 
Múzeum felé.Budapesten is őrzik Jászjákóhalma neves szülöttének emlékét.
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III. Jász Íjásztalál-
kozó és Viadal

Bővült a létszám  
a focistáknál

A Községi Önkormányzat és a 
Jászjákóhalmai Hagyomány-
őrző Íjász Egyesület összefo-
gásából valósulhatott meg az 
íjászok elképzelése, hogy a 
honfoglaló magyarokéval kor-
hű jurtát vásároljanak. A tulaj-
donos a települési önkormány-
zat, a karbantartást, a rendez-
vényekre történő telepítést az 
egyesület vállalta magára. A 
kihasználtságra számtalan le-
hetőség nyílik, az óvodások 

Az elmúlt két hónap során több rangos rendezvényen is bemu-
tatót tartottak a Jászjákóhalmai Hagyományőrző Íjász Egyesü-
let tagjai, így például részt vettek Jászberényben a Szent Iván éji 
programban. Szintén a Jászság fővárosában, a II. Érpart Feszti-
válon különleges attrakcióval, tüzes íjászattal rukkoltak ki, va-
lamint szerepeltek Jásziványban, a Jászok Világtalálkozóján, a 
jászok történetét bemutató életképek jeleneteiben. A különleges 
műsort több település hagyományőrző csoportja adta elő, az elő-
zetes próbát Hortiné dr. Bathó Edit szervezésében június 26-án 
Jászjákóhalmán tartották. Augusztusban és szeptemberben ismét 
nagy „dobásokra” készülnek a Jákóhalmi Íjászok.

MEGHÍVÓ
2011. augusztus 27-én Jászjákóhalma Kapitányrét erdeiben és 
tisztásain (Jászjákóhalma–Jászapáti útvonalon táblával jelölve 
lesz) rendezzük soron következő találkozónkat, melynek fővéd-
nöke Pócs János országgyűlési képviselő. 

A résztvevők 20 darab álló- és ügyességi cél meglövésével 
bizonyíthatják rátermettségüket, a rendezvény tréfa/öröm-
íjász jellegű.

További színes programok:
•	 Lénárt András: a rovásírás jelene, múltja, jövője című előadása

Műsort adnak: 
•	 a Jászberényi Hagyományőrző Együttes 
•	 a Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola és a Gyakorló 

Általános Iskola. Művészeti vezető Kocsánné Kuli Orsolya és 
Kocsán László. 

•	 a Harmónia dalkör Borics Gyuláné vezényletével.

Táncház, lovaglási lehetőség, íjkészítés egy jászsági íjkészítő 
mesterrel, rovásírás tanulás Lénárt András vezetésével, nyílvesz-
sző sebességmérés stb. 

A gyermekeknek népi játékok (csak hagyományos fajátékok), 
fazekas foglalkozás (a rendezvény ideje alatt kiégetik a gyerme-
kek által készített termékeket), gyöngyfűzés és pónilovaglás.

A kirakodóvásárban hagyományos magyar termékek várják a 
vásárlókat.

A rendezvény ideje alatt a helyszínen büfé üzemel.

A programváltozás jogát fenntartjuk. További információ az 
egyesület honlapján (http://jhik.5mp.eu) és a 30/559-1604, 
valamint a 30/206-7949-es telefonszámon kapható.

Üdvözlettel: a Jákóhalmi Íjászok

nyári táborozásuk során máris 
nagy érdeklődéssel töltöttek 
egy egész délelőttöt a jurta 
felfedezésével és hagyomány-
őrző, kézműves foglalkozással. 
Az ünnepélyes avatót szep-
tember 23-án tartják iskolás, 
óvodás gyerekek részvételével. 
Lénárt András vezeti le a ke-
nyér- bor avatási szertartást, a 
karácsondi turul táltos dobkör 
műsorával egybekötve. A ren-
dezvény vendége lesz Hortiné 
dr. Bathó Edit, a Jász Múzeum 
igazgatója, és Borbás Ferenc 
jászkapitány.

A csapadékos július egy időre 
ismét lapályossá tette a község 
sportpályáját, ám remélhetőleg 
a jákóhalmi labdarúgócsapat 
augusztus 28-i bajnoki rajtjáig 
száraz és meleg lesz az idő. Így 
nem lenne akadálya, hogy ha-
zai környezetben vágjanak neki 
a pontvadászatnak a focisták, s 
nem kényszerülnének sokadszor 
más településen játszani. A pá-
lya korszerűsítésére benyújtott 
pályázat eredményét a hónap 
végére várják az egyesületnél, 
bízva a pozitív elbírálásban. A 
csapat edzéseit továbbra is Kátai 
Szabolcs tartja, a vezetőség pedig 
a nyári szünetben néhány új já-
tékossal igyekszik a keretet meg-
erősíteni. A jelenlegi informáci-

ók alapján öt új arcot láthatnak 
majd Jászjákóhalma színeiben a 
szurkolók, köztük a hosszú ide-
ig Jászberényben szereplő Tasi 
Zoltánt. A megyei II. osztályú 
bajnokság 2011-2012-es sze-
zonjában kétszer tizenkét csapat 
alkotja a mezőnyt. A Jászsági 
csoportba besorolt Jákóhalma 
felnőttcsapata augusztus 7-én 
Magyar Kupa megyei selej-
tező mérkőzésen fogadta a 
jászkisérieket, s bár félidőben 
még 1-0-ra vezetett, a szünet 
után a vendégek jobban bírták 
erővel, s helyzeteiket értékesít-
ve 6-1-re győztek. Az ifjúsági 
csapat négy fiatal leigazolásával 
szintén bővült, remélhetőleg ők 
is helytállnak a bajnokság során.      

Szeptember 23-án jurtaavató!

Az ovisok nyári táborozásuk során már megtekintették a jurtát.
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MEGHÍVÓ
Jászjákóhalma Község Önkormányzata és a

Jászjákóhalmi Római Katolikus Egyházközség
szeretettel meghívja Önt és kedves családját

2011. augusztus 20-án 

Szent István királyunk, államalapításunk
ünnepének hivatalos rendezvényére.

Helyszín:
Árpádházi Szent Erzsébet sétány

10.00 Ünnepi szentmise a magyar 
nemzetért a templomban

11.00 Megemlékezés a sétányon:
•	 A Jászmagyarok zenekar műsora
•	  Az új kenyeret megáldja 

Varga András plébános
•	 Köszöntőt mond ifj. Lukácsi Pál 

polgármester
•	  A „Jászjákóhalmáért” díj és a 

„Jászjákóhalma Díszpolgára” cím 
átadása

•	 A megszentelt kenyér 
és bor elfogyasztása

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.

ifj. Lukácsi Pál
polgármester

Varga András
plébános

Az egészségügyi 
dolgozók ünnepén…

Bővülhet a könyvtár kínálata

Korongra vadásztak

A Jászjákóhalmán élő dr. Bíró 
Attila is elismerést vehetett 
át Jászberényben, a Semmel-
weis-nap alkalmából. Június 
30-án a városháza dísztermé-
ben a város önkormányzatá-
nak nevében dr. Szabó Tamás 
polgármester és Szatmári 
Antalné bizottsági elnök adta 
át a jutalmakat hét egészség-
ügyi dolgozónak, köztük a 
Szent Erzsébet Kórház sebész 
főorvosának. Az elismerés-
hez a Községi Önkormány-
zat, valamint szerkesztősé-
günk is gratulál, és további 
munkájához sok sikert kíván!

A Nemzeti Kulturális Alap a 
Nemzeti Erőforrás Miniszté-
rium miniszterének döntése 
értelmében elindította a Má-
rai-programot, melynek célja 
a nemzeti kultúrkincs megőr-
zése. A hazai és a határon túli 
magyar kiadók által megjelen-
tetett, értéket képviselő köny-
vek juthatnak el sok olvasóhoz 
a hazai és a határon túli könyv-
tárakon keresztül, fejlesztve az 
olvasáskultúrát, támogatva és 

Koronglövő versenyt rendezett a 
Béke Vadásztársaság június 4-én 
a kapitányréti lőtéren. A csak-
nem harminc résztvevő között 

megismertetve a kortárs ma-
gyar szerzőket. A program ke-
retében a jászjákóhalmi könyv-
tár 300 ezer forintos keret ere-
jéig vásárolhat szépirodalmi 
és szakirodalmi könyveket. 
Szintén bővülhet az intézmény 
állománya annak a könyvtári 
érdekeltségnövelő támogatás-
nak köszönhetően, melyből 80 
ezer forint értékben szerezhet-
nek be könyveket, illetve folyó-
iratokat.

vendégek is próbára tehették 
tudásukat, a vadászoknak kitű-
nő lehetőség nyílt lőkészségük 
szintentartására. 

A toronyból kilőtt korongokat kellett eltalálni a versenyzőknek.


