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Új elnöke van a Pro Jászjákó-
halma Kulturális és Termé-
szetvédelmi Közalapítvány-
nak, augusztustól Bene Judit 
tölti be a tisztséget.

A község polgárőrsége várja 
azok jelentkezését, akik tenni 
kívánnak a település közrend-
jéért és közbiztonságáért.

Várhatóan még idén újra pá-
lyázatot nyújt be a település a 
belterületi kerékpárút kiépíté-
sére.

Augusztusban betörtek a Fő 
úti óvodába, ahonnan egy 
millió forint értékben tulajdo-
nítottak el műszaki cikkeket.

Szeptemberig egy millió 
forintot fordított az önkor-
mányzat járdaépítésekre.

Váltakozó eredményeket pro-
dukált Jászjákóhalma labda-
rúgó csapata a bajnokság ed-
digi fordulóiban.

A Községi Önkormányzat és a Hagyományőrző Íjász Egyesület együttműködésének 
eredményeként egy a honfoglaló magyarokéhoz hasonló jurtasátorral gyarapodott a 
település. A szeptember 23-i avatóünnepségen, melyet a Szent József téren tartottak, 
a helyi érdeklődők mellett ott volt a vendégek között Borbás Ferenc jászkapitány, va-
lamint a karácsondi Turul Táltos Kör tagjai.  (folytatás a 3. oldalon)

Az idei volt a második alkalom, 
hogy az augusztus 20-i ünnep-
séget a Szent Erzsébet sétányon 
rendezte meg a Községi Önkor-
mányzat és a Római Katolikus 
Egyházközség. A jeles naphoz 

Sokan a templomból, a magyar 
nemzetért mondott mise után 
érkeztek az ünnepi programra, 
melyen a Himnusz elhangzása 
után Molnárné Pete Marianna 
alpolgármester köszöntötte a 

megjelenteket. A rendezvény 
vendége a Jászmagyarok zene-
kar volt, első számuk a Hon-
foglalás című film ismert dala, 
a Kell még egy szó volt. Ünnepi 
köszöntőt mondott ifj. Lukácsi 
Pál polgármester, aki beszédé-
ben azt hangsúlyozta, sokan 
feljutnak a csúcsra a történe-
lem során, de csak keveseknek 
adatik meg, hogy évszázadok 
elteltével is ott maradjanak. 
Ehhez olyan teljesítmény kell, 
mint amilyen államalapító kirá-
lyunké, Istváné volt. Ifj. Lukácsi 
Pál kiemelte István apja, Géza 
nagyfejedelem szerepét, aki fel-
ismerte, a magyar nép, a nem-
zet fennmaradásához szükséges 
az addigi törzsi berendezkedés 
átalakítása, a kereszténység fel-
vétele.

(folytatás a 2. oldalon)

Szívvel és elkötelezettséggel
méltó környezet és színvonalas 
műsor adott keretet az állam-
alapítás és Szent István király 
megünneplésének, az új kenyér 
megszegésének és a helyi elis-
merések átadásának.

Idén néhai Mészáros Ferenc lett a község díszpolgára, az elismerést lánya vette át
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A favázas, nemez borítású, 
őseinknek lakóhelyül szolgáló 
építmény mai kifejezéssel élve 
többfunkciós felhasználásra al-
kalmas. Hagyományőrző fog-
lalkozások, kiállítások, gyerek-
táborok s további rendezvények 
során is ideális – új, s mégis a 
múlt hangulatát idéző – teret 
biztosít. Az ünnepség résztve-
vőit Terjéki Tünde, az Önkor-
mányzat Kulturális, Oktatási, 
Sport és Ifjúsági Bizottságá-
nak elnöke köszöntötte, majd 
a Jász himnusz elhangzása 
után Varga András plébános 
áldotta meg a jurtát. Beszédet 
mondott Borbás Ferenc jászka-
pitány, aki méltatta a Jászjákó-
halmai Hagyományőrző Íjász 

Augusztustól Bene Judit lett a 
Pro Jászjákóhalma Kulturális 
és Természetvédelmi Közala-
pítvány elnöke. A Jászjákó-
halmai Hagyományőrző Íjász 
Egyesület tagjaként az utóbbi 
mintegy másfél évben több ren-
dezvény által már sokak számá-
ra ismerős lehet a neve. Peda-
gógusi és művelődésszervezői 
végzettsége, valamint az utóbbi 
években gyűjtött tapasztalatai 
birtokában vállalta el a felké-
rést. Terveiről, elképzeléseiről 
beszélgettünk vele.
– Nagy megtiszteltetésnek, s 
egyben felelősségnek tartom az 
új tisztségemet. Ketten, Szabó 
Lajosné és Fődi Gabriella – kura-
tóriumi tagként – közvetlenül is 
segítik a munkámat. Velük kö-
zösen igyekszünk Jákóhalma 
kulturális életét fellendíteni, 
illetve elősegíteni azt, hogy a 
természetvédelmi örökségek 
kapcsán a község és az itt ta-
lálható értékek a Jászságban 
és azon túl is minél nagyobb 
publicitást kapjanak – mondta 
Bene Judit. 
– Az utóbbi években több elnök is 
váltotta egymást az alapítvány-
nál, az új vezető megbízatása 
kapcsán adódik a kérdés, miben 
akar és tud változtatni?
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Egyesületet, kiemelte, egyik 
fontos céljuk valósult meg, s 
a jeles nap emlékére okleve-
let nyújtott át vezetőjüknek, 
Fődi Péternek. A Himnuszt 

kéz a kézben énekelték el a 
jelenlévők, Lénárth András 
és a karácsondi Turul Táltos 
Kör vezetője, Bagi Tibor is a 
táltoshagyományokat idézte 

fel, azaz az avatási szertartás 
mikéntjét, lelki mondanivaló-
ját hozták közelebb a résztve-
vőkhöz. Az életnek is nevezett 
búzából készült kenyérre, va-
lamint a nap és a föld értéke-
it magában hordozó szőlőből 
születő borra kértek áldást. 
A fellobbanó tábortűz fényénél 
megszólaltak a kürtök, a csen-
gők és a dobok, egyedi, ma-
gasztos hangulatot teremtve. 
Ahogy Lénárth András fogal-
mazott: „a Tűz szelleme igen 
jól érezte magát és jól viselke-
dett a nap melegét sugározva 
ránk, szívünket, lelkünket me-
legítve. Az emberes hónapokra 
elvisszük magunkkal az Egy-
ség, a harmónia, no meg a sze-
retet érzését.” Az ünnepi ren-
dezvény a székely himnusszal 
zárult.

– Távlati stratégiában gondol-
kodott, döntött, és megerősítet-
te a kapcsolatát a Nyugattal, 
mind kulturális, mind vallási és 
politikai értelemben. Amikor el-
jött az utódlás ideje, ugyancsak 
a nyugati minták szellemében 
határozott, s emeltette pajzsra 
Istvánt. Szent királyunk racio-
nális döntései és érzelmi beál-
lítottsága több mint negyven 
éves uralkodása alatt mindvé-
gig kettősséget mutatott. Tár-
sadalmat építeni, államot szer-
vezni csak békeszeretettel, csak 
keresztényi könyörületességgel, 
kemény kéz nélkül nem lehet. 
Az együttérző szív és erkölcsi 
elkötelezettség együtt volt meg 
I. Istvánban, így tudta sikeressé 
tenni Magyarországot. A köz-
ponti akarat, hatalom, mely az 
erőket egyesítette, olyan erős 
kisugárzást fejtett ki a magyar 
társadalomban, melynek hatá-
sa a mai napig érezhető. István 
emberi esendősége akkor öltött 
testet, amikor elveszítette sze-
retett gyermekét, Imre herce-
get, s az utódául egy idegent, 
Pétert választott. Több évtize-
des munkája azonban olyan 
erővel stabilizálta a társadal-
mat, hogy már nem lehetett 
rajta változtatni, s így meg-
maradt az Istváni mű. Nekünk 
az Istváni szellemiség örökö-
seinek, akik a magyar kultú-
rának, népnek, nemzetnek a 
részei vagyunk, kötelességünk 

emlékezni a nagy elődre, és 
soha nem szabad azt elfelejte-
ni, hogy ő sem a semmiből jött. 
Ebből a Kárpát-medencei nép-
ből származik, mely intelligen-
ciája, alkalmazkodóképessége 
által volt, van és maradni is fog 
– zárta gondolatait a polgár-
mester.
A templomban megszentelt ke-
nyeret a község vezetője szegte 
meg, a Jászmagyarok Hazánk e 
föld című dala pedig jól illesz-
kedett a korábban megfogal-
mazottakhoz.
A községi elismerések átadása 
következett, melyekről az ön-
kormányzati képviselő-testü-

let júliusi ülésén határozott. 
Jászjákóhalmáért díjat vehetett 
át több évtizedes odaadó neve-
lő-oktató munkájáért Borics 
Gyuláné nyugalmazott peda-
gógus, aki jelenleg is aktívan 
tevékenykedik a helyi Harmó-
nia Dalkör vezetőjeként. Az 
együttes tagjai meglepetésdal-
lal köszöntötték karnagyukat. 
A település díszpolgára 2011-
ben – születésének századik 
évében – Mészáros Ferenc lett, 
aki 1988-ban hunyt el, az elis-
merést lánya, Mészáros Judit 

vette át. Feri bácsi 1948-tól 
vezette a jákóhalmi malmot, 
itt készült az országosan is-
mertté vált jákóhalmi liszt. Ifj. 
Lukácsi Pál hangsúlyozta, sok 
gyémántot belep az idő pora, 
s az utókor feladata ezt a port 
lefújni, s újra felfedezni ezeket 
az értékeket, s az ezeket meg-
teremtő embereket.
A rendezvényt az István, a király 
rockoperából a Szállj fel szabad 
madár dallamai, a Szózat, vala-
mint az új kenyér és a bor kíná-
lása, elfogyasztása zárta.

– Olyan értékek vannak 
Jákóhalmán, mint például a temp-
lom, amit legutóbb a vechtai ven-
dégek csodáltak meg, a Szent Er-
zsébet sétánnyal együtt. A túláti 
rész, a Kapitányrét vagy a Laki Ida 
képtár szintén egyedülállóak. Tö-
rekszünk arra, hogy ezek ne csak 
helyi értékek legyenek, hanem 
minél gyakrabban, minél többen 
lássák és ismerjék meg máshon-
nan idelátogatók is. Valahol per-
sze felújításra, csinosításra lenne 
szükség, próbálunk majd ennek 
érdekében is lehetőségeinkhez 
mérten lépéseket tenni. A község-
ben rengeteg a civil szervezet, az 
összefogásuk nagy erőt jelenthet. 
Az alapítvány erre, továbbá a se-
gítségnyújtásra is hivatott, együtt-
működési megállapodások adhat-
nak új lendületet a község épített 
és természeti értékeinek megőr-
zéséhez. Fontosnak tartom azok 
bemutatását és ismertté tételét.
– Mindezek mellett van egy másik 
profilja is az alapítványnak.
– Igen, szeretnénk, ha az itt élők, s 
főként a gyerekek – hiszen őben-
nük van a jövő – még több él-
ményhez jutnának, ha még több 
rendezvény valósulna meg, főként 
kulturális téren. Fesztiváloknak 
adhatnánk helyet, nagyon sok 
olyan színtársulat járja az orszá-

got, akiknek a fellépésére sokan 
kíváncsiak lennének. A külön-
böző pályázatok által minden-
nek nagy lökést adhatunk, két 
segítőmmel együtt igyekszünk 
minden pályázati lehetőségről 
tudomást szerezni. Sokat járnak 
a faluban, rengeteg emberrel vál-
tanak szót, s ezáltal az igények, 
az információk első kézből jut-
nak el hozzánk. Sokan mennek 
Jákóhalmáról a szolnoki vagy az 
egri színházba, ők, és sokan az itt 
élők közül, valószínűleg helyben 
is fogadókészek lennének ilyen 
jellegű programokra. De akár 
egészségügyi előadásokat is szer-
vezhetünk, hiszen ez mindenkit 
érint, idősebbeket és fiatalabbakat 
egyaránt. Szeretnénk iparos ren-
dezvényeket is szervezni, hiszen 

ennek nagy hagyományai vannak 
a községben. 
– A szép tervekhez viszont nélkü-
lözhetetlen az anyagi háttér. Ezt 
– a pályázati források mellett – mi-
ből tudják fedezni?
– Keressük a lehetőségeket, fel-
vesszük a kapcsolatot a település 
gazdasági és közéletének meg-
határozó személyiségeivel annak 
érdekében, hogy olyan támoga-
tókat, helyi cégeket, vállalkozó-
kat találjunk, akik a céljainkkal 
egyetértenek. Fiatalos lendülettel 
látunk neki a teendőknek, ami 
remélem, sokáig kitart, s ezzel le-
hetőségeinkhez mérten – ahogy 
az alapítvány nevében is benne 
van – tudunk tenni Jászjákóhal-
máért, s ezzel együtt az itt élők 
jobb közérzetéért. 

A kulturális programok a gyerekeknek mindig élményt jelentenek
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Szívvel és
elkötelezettséggel

Fiatalos lendülettel Jákóhalmáért

Az új kenyeret is megkóstolhatták az ünnepség résztvevői

Borics Gyuláné több nemzedékkel szerettette meg
az éneket és a zenét

Mészáros Ferenc szakmai pályáját tárgyi emlékekből válogatott kiállítás is felidézte



4 VII. évfolyam 4. szám 2011. augusztus–szeptember 54

Utak, járdák, riasztók 
és kamerák

JBTV-fórum Monostoron

Padkaerősítés és szélesítés
Nyílászárókat cserélhetnek az 
óvodai tagintézmények épüle-
teiben, ugyanott, valamint az 
iskolában is riasztórendszert 
telepítenek, előkészítik, s újra 
benyújtják a belterületi kerék-
párút kiépítésére szóló pályá-
zatot. Többek között ezekkel a 
témákkal is foglalkozott Jász-
jákóhalma képviselő-testülete 
szeptember 13-i soros ülésén, 
de megtárgyalták az első fél-
év költségvetésének végre-
hajtását, s ismét szóba került 
a Mikszáth és a József Attila 
utca közlekedési helyzete.

Ifj. Lukácsi Pál polgármester az 
előző ülés óta történt esemé-
nyekről beszámolva elmondta, 
júliusban határoztak a belte-
rületi kerékpárút pályázat ak-
tualizálásáról. A kiíró hatóság 
korszerűségi felülvizsgálatot írt 
elő, a tervdokumentáció módo-
sítása elkészült, zajlik a pályá-
zat előkészítése. Az óvoda nyí-
lászáró cseréje is hamarosan 
megtörténhet, az árajánlatok 
mérlegelése után választanak 
kivitelezőt. Sokadszor hang-
zott el, hogy bankautomatára 
lenne igény a településen, ám 
az önkormányzat ismét elutasí-
tó választ kapott a legnagyobb 
hazai pénzintézettől, mely sze-
rint a kiszolgálás mértéke nem 
teszi indokolttá a beruházást. A 
kérésre egy év múlva térhetnek 
vissza. A sportpálya rekonst-
rukciójára benyújtott pályázat 
nem nyert, ám novemberben 
újra lehetőség nyílhat pályá-
zásra. Az óvoda Fő úti épüle-
tébe még augusztusban törtek 
be, az eltulajdonított műszaki 
cikkek értéke összesen 1 mil-
lió forint, a nyomozás folyik az 
ügyben. A nyár során megtör-
tént a Fő úti vízelvezető-rend-
szer tisztítása, melynek „pró-
baüzeme” a szeptember elején 
rövid idő alatt lezúdult nagy 
mennyiségű csapadék volt. Itt 
nem jelentkezett probléma, 
ám több képviselő jelezte, a 
község más pontjain voltak 
ilyen jellegű gondok. 

A szennyvízcsatornázás pályá-
zata kapcsán az az információ 
hangzott el, hogy számos pro-
jekt felülvizsgálata folyik álla-
mi szinten, ez pedig újabb kése-
delmet jelent a végleges döntés 
megszületéséig. 
A járdaépítésekre elkülönített 1 
millió forintos keret felülvizs-
gálatát mérlegeli a testület. Az 
eddigiek során 450 métert épí-
tettek ki, a munkálatok során 
a Toldi utca régóta problémás 
szakaszát is rendbe hozzák. 
Molnárné Pete Marianna al-
polgármester az idei évre az 
önkormányzat által szerve-

zett programokat ismertette. 
A szeptemberi tinidiszkó és 
a jurtaavató ünnepség mel-
lett október 23-án az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 
kitörésének évfordulóján tar-
tanak megemlékezést, novem-
ber 13-án pedig a Jászberényi 
Hagyományőrző Egylet lép fel 
Jászjákóhalmán, Tanyasi esték 
című műsorával. December 
3-án a 70 éven felülieket várják 
előkarácsonyi programmal. 

A napirendek sorában a 2011. 
évi költségvetés első félévi vég-
rehajtását tárgyalta a testület, a 
250 millió forintos alapösszeg 
mellett mintegy 50 milliós, 
feladattal nem terhelt pénzma-
radvánnyal bír az önkormány-
zat. A negyven település – köz-
tük Jászjákóhalma – hulladék-
gazdálkodását ellátó Regio-
Kom folyamatos fejlesztéseket 
végez, melyhez pályázati úton 
is igyekszik forrásokhoz jut-

ni. Előkészületi szakaszban 
tart egy olyan projekt, mely-
hez most a jákóhalmi testület 
is hozzájárulását adta. Ennek 
segítségével hulladékudvarok, 
komposztáló telepek kialakí-
tására nyílhat lehetőség. A pá-
lyázathoz szükséges önerő ösz-
szege 477 millió forint, mely-
hez a lakosság létszámának 
arányában kell hozzájárulni 
az egyes önkormányzatoknak. 
Ha kibővül a szolgáltatás, az 
a kommunális, közkeletű ne-
vén a szemétdíj emelkedését is 
maga után vonhatja. 
A Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat (CKÖ) támogatási 
kérelmet nyújtott be, miután 
a működésükhöz az állami 
forrásból eddig biztosított 500 
ezer forintos összeget 290 ezer-

re csökkentette a központi költ-
ségvetés. A képviselők célzott 
felhasználásra 200 ezer forintot 
szavaztak meg a CKÖ részére.
Térfigyelő kamerarendszer ki-
építésére pályázik a helyi pol-
gárőrség. Ezúttal civil szerve-
zetek számára nyílt lehetőség, 
emiatt kértek a szükséges ön-
erő, illetve a pályázatírói költ-
ségek kapcsán támogatást. Az 
önkormányzat előzetesen 500 
ezer forintos önerő biztosításá-
ban maximált összeget hagyott 
jóvá. Utófinanszírozásos pá-
lyázatról lévén szó, siker esetén 
a község megelőlegezi majd a 
költségeket. Várhatóan 3-4 ka-
mera kerülhetne a frekventált 
helyekre, valamint egy techni-
kai központ is létesülne, a rend-
szer később bővíthető lenne.
 – Ilyen célokra mindig van és 
lesz elkülönített forrás – hang-
súlyozta ifj. Lukácsi Pál. 
Szintén megszavazták a kép-
viselők azt a határozatot, mely 

alapján az óvoda és az iskola 
épületeiben is riasztórendszert 
alakítanak ki, a kivitelezés ha-
marosan elkezdődhet. 
Szöllősi Károly külterületi in-
gatlanra benyújtott vásárlási 
kérelmét is megvitatták a tes-
tület tagjai. Mint kiderült, az 
egykori tanyasi iskola épületét 
eddig az együttműködés jegyé-
ben a Katasztrófavédelem hasz-
nálta, ám másfél éve már nem 
vették igénybe, s a jövőben sem 
kívánják. Az önkormányzat a 
tulajdonjog tisztázása érdeké-
ben kérte a Megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság írásbeli 
állásfoglalását. Több bejárást 
tartottak, az elhanyagolt ál-
lapotú ingatlanról műszaki 
felmérés is készült. Szakértői 
vélemény alapján, valamint 
tervezői nyilatkozat szerint, a 
részbeni helyreállítás költsé-
ge 4 és 5 millió forint között 
lenne, míg az épület forgalmi 
értékét jelenleg 5,2 millió fo-
rintra becsülték.
Érvek és ellenérvek hangzottak 
el az értékesítés mellett és azzal 
szemben. 
Muhari Zoltánné kérdése arra 
vonatkozott, miből finanszí-
rozták az említett felméréseket. 
Hozzátette, a jelenlegi ingat-
lanárak miatt véleménye sze-
rint nem a mostani időpont a 
megfelelő az értékesítésre.
Ifj. Lukácsi Pál válaszában el-
mondta, az előterjesztés pol-
gármesterként az ő feladata, 
hogy a szakbizottságok megfe-
lelő tájékozottság birtokában 
hozzanak javaslatokat, ne lai-
kusként álljanak a problémák-
hoz a települési döntéshozók. 
A hatékony önkormányzati 
munkához előkészítői tevé-
kenységre is szükség van, ami 
idő-, energia- és olykor költ-
ségigényes lehet – hangsú-
lyozta a polgármester. A több 
éve pusztuló épület iránt most 
van érdeklődő, önkormányza-
ti feladat a vagyonhasznosítás, 
ami adott esetben értékesítés 
is lehet. Ez a fejlesztésre kiírt 
pályázatok önerejének bizto-
sításához teremthet további 
lehetőséget. 
Terjéki Tünde hozzászólásában 
azt emelte ki, hogy a Vas Ge-
reben úti óvoda fala lassan ki-

dől, a Fő úti tagintézményben 
pedig a tető van rossz állapot-
ban. Úgy látja, sokkal inkább 
a jelenleg is használatban lévő 
önkormányzati épületekre ér-
demes költeni. 
Poór László megjegyezte, az ed-
digi használó elhanyagolt álla-
potban hagyta az objektumot, 
amely most az önkormányzat 
számára jelent gondot. Javasol-
ta, hogy nyílt árverés keretében 
hirdessék meg eladásra az épü-
letet. Pozitív példaként említet-
te az egykori bölcsőde épületét, 
mely az értékesítés után meg-
újult, s megfelelően illeszkedik 
a településképbe.
Fodor István Ferenc az érzelmi 
kötődést emelte ki, hiszen sok 
száz gyerek járt egykoron az ott 
működő iskolába. 
Ifj. Lukácsi Pál kifejtette, az 
érzelmi kötődés érthető, de 
gazdasági értéke van az épü-
letnek, s az esetleges eladás 
nem jelent elherdálást. A vé-
teli szándékot jelző továbbra 
is helyet adna a rendezvények-
nek, valamint vállalná a korhű 
helyreállítást. A múlt tisztelete 
mellett Jákóhalma mostani la-
kosainak problémáit is figye-
lembe kell venni, ehhez pedig 
forrásokra van szükség. A ko-
rábbi döntéshozókon is múlt, 
hogy most ilyen állapotban 
van az ingatlan – tette hozzá a 
polgármester. 
Végül a képviselő-testület úgy 
határozott, hogy amennyiben 
az igazgatóság írásban jelzi, 
hogy nincs hasznosítási szán-
déka, az ingatlant tényleges 
piaci értéken nyilvános árve-
résre hirdetik meg. Megfelelő 
jelentkező hiányában vissza-
léphet az önkormányzat, to-
vábbá a jelentkezők lefelé nem 
licitálhatnak. 
A volt körzeti megbízotti iro-
dát bérelné ki egy helyi fiatal 
zenekar. A képviselők támo-
gatták a kérelmet, a bérlők az 
állagmegőrzés mellett állják 
a rezsiköltséget, illetve az ön-
kormányzat egy hetes felmon-
dási időt is megjelölt. 
Visszatérő témaként több kép-
viselő is jelezte, hogy a köz-
hasznú munkások a település 
központjától kijjebb eső terüle-
teken is tevékenykedjenek.

Szeptember 24-én találkoztak, 
immár hetedszer, a Jász Bará-
ti Társaságok vezetői. Ezúttal 
Pusztamonostor fogadta Já-
noshida, Jászágó, Jászboldog-
háza, Jászfényszaru, Jászivány, 
Jászjákóhalma, Jászkisér és 
Jásztelek küldötteit. A törté-
nésekről Magyar Aliz, a Jákób 
ügyvezetője számolt be.
– A Művelődési Házban Sári 
Ferenc polgármester és Percz 
László jászkapitány köszön-
tője és az iskolások műsora 
után megnéztük a Népművelő 
Testvérek Társaságának archív 
fotóit és a jász települések kép-
viselő-testületének tablóját, 
melyet a Pusztamonostoriak 
Baráti Köre állított össze.

Ismét tárgyaltak a képviselők 
a Mikszáth és József Attila 
utcák közlekedési helyzeté-
ről. Mint korábban és most is 
elhangzott, az említett utak 
leterheltsége – miután teher-
forgalomra, mezőgazdasági 
szervizútként és elterelő út-
ként is használják – az utóbbi 
két évben tovább nőtt. Az ön-
kormányzat több lépcsőben 
igyekszik tenni az állapotok 
normalizálásáért, így 20 ki-
lométeres sebességkorlátozó 
táblák is kerültek az érintett 
utcákba, a következő lépés 
pedig a probléma kezelésében 
az útpadka megerősítése lesz. 
Júliusban helyszíni bejárást 
tartottak, felmérték az út-
pálya korrekciójának lehe-
tőségét, melyet a kétirányú 
forgalom biztonsága, és az út-

padka állapota is indokol. Elő-
ször a Rego-Plaszt Bt. melletti 
szakaszon kezdődnek meg 
azok a munkálatok, melynek 
során 30 centiméter mély, 80-
100 centiméter széles tömör 
kőzúzalékkal, úgynevezett 
nemespadkával szélesítik ki az 
utat, mely egyben támaszték-
ként is szolgál, megakadályo-
zandó az állagromlást. 
A kivitelezésre érkezett há-
rom árajánlat közül a Har-Kis 
Bt.-é mellett döntött a testület, 
úgy, hogy a munka- és anyag-
költség kiindulási összegét 2,5 
millió forintban maximálta. 
A lakók képviseletét ellátó 
Urbán Béláné beadványában 
intézkedést kér az önkor-
mányzattól, az 5 tonna fölötti 
járművek kitiltására a Mik-
száth és József Attila utcáról. 

Az önkormányzat első kör-
ben továbbította a beadványt, 
ám mind Jászberény jegyzője, 
mind a Környezetvédelmi 
Felügyelőség kifejezte, nem 
kompetens az ügyben dönte-
ni. Az illetékesség hiányában 
így – további hatósági állás-
foglalásig – ismét a helyi ön-
kormányzat elé került a bead-
vány. A pénzügyi és gazdasá-
gi bizottság a körülmények 
mérlegelését követően nem 
támogatta a kérelmet. Az in-
doklásban Farkas Dezső elnök 
elmondta, a mezőgazdasági 
gépek és a lakosság szolgála-
tában álló járművek nem tud-
nak más útvonalon közleked-
ni, a jelenlegi helyzetben irra-
cionális lenne a korlátozás, s a 
döntést a képviselő-testület is 
elfogadta.

Bajtai Miklós, a házigazda kö-
szöntötte a most megalakult 
jánoshidai és jásziványi baráti 
kör küldötteit. Ezután a temp-
lomot látogattuk meg, majd 
egy séta következett a temető-
ben, a falu neves családjainak 
sírjához. 
Ebéd után került sor a fórumon 
a kijelölt témák megbeszélé-
sére: elsősorban a jász telepü-
lések faluszépítő munkájáról 
beszéltünk, illetve, hogy ebben 
milyen szerepet vállalnak a 
baráti társaságok. A szép ker-
tekről a jánoshidaiak fotókat 
hoztak, és a jákóhalmi díjazott, 
Juhászné Szerénke előkertjé-
nek fotója is a tablóra került. 
Veliczkyné bemutatta a Boldog 

BT 10. évfordulójára megjelent 
kiadványukat.
A jelenlévők beszámoltak egye-
sületük eddigi programjairól, 
majd javaslatokat tettek a követ-
kező fórum programjára.
Ivanics Gábor javasolta, hogy 
népszerűsítsük a falvainkban az 
„Egy újszülött, egy új fa” moz-
galmat, amelyet eddig Jászapáti 
és Jászdózsa már megvalósított.
Bajtai Miklós azt vetette fel, 
hogy a jövő évi fórum alkal-
mával ültessünk egy fát az 
egybetartozás jelképeként, és 
élesszük újjá a „Virágos falvak” 
mozgalmat.
Magyar Aliz javasolta, hogy 
kísérjék figyelemmel a helyi 
újságokat, különös tekintettel 
az elszármazottakról megjelent 
hírekre, illetve, hogy milyen 
cikkek jelennek meg a telepü-
lések közös programjairól. 
Tóth Tibor bejelentette, hogy 
megírta a pályázatot a Jász Ba-
ráti Társaságokat bemutató ki-
advány támogatására, és kérte, 
hogy amennyiben a pályázat 
sikeres lesz, minden baráti tár-
saság vezetője időben adja be a 
saját egyesületének anyagát.
Végül Bajtai Miklós bejelentet-
te, hogy a jövő évi, VIII. Fórum 
rendezését Jászágó vállalta.

Újra benyújthatják a kerékpárút pályázatát
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Fókuszban a biztonság Kirándulás
két keréken

Nem csak az íjá-
szoknak tetszett

Hullámvasúton

Kisfocisták sikere

Fesztivál és szüreti nap

Az iskolában 2011. augusztus 
31-én volt az ünnepélyes tan-
évnyitó.
A „kis” ovisok megérkezése 
után Pásztorné Földes Györgyi 
tagintézmény-vezető köszön-
tötte a jelenlévőket. Elsőként 
az iskolába lépő elsősök sza-
valtak, majd a második osz-
tályosok műsora következett, 
melyben dalokkal, versekkel 
köszöntötték az évet. Felkészí-
tőjük Muhari Zoltánné volt.
Az ünnepség végén Pásztor-
né Földes Györgyi beszédében 
tájékoztatót adott a feladatok-
ról, lehetőségekről. Kiemelte az 
iskola-gyermek-szülő hármas 
kapcsolatának fontosságát, a bi-
zalom jelentőségét, majd meg-
nyitotta az új tanévet. A Szózat 
eléneklése után valamennyi osz-
tály elfoglalta tantermét, és meg-
kezdődött a 2011/2012-es tanév.
Mint Sas Gáborné, a Diákön-
kormányzat vezetője elmondta, 
szeptember 23-án a biztonságé 
volt a főszerep intézményükben. 
– Az Integrált Pedagógiai 
Rendszer keretében, a civil 
szervezeteket bevonva egész 
napos rendezvényt tartottunk. 
A jászjákóhalmi polgárőrség 
segítségével a tornateremben 
a Jászberényi Rendőrkapitány-
ság munkatársai KRESZ-par-
kot állítottak fel. Litkei Roland 
és Tóth Dániel rendőrök ma-
gyarázata alapján a gyerekek 
jelzőtáblákkal ismerkedhettek 
meg, majd egy kerékpárral 
megtehető akadálypályát tel-
jesítettek. A nagyobbaknak 
Zsoldi Lajos és felesége – akik 
polgárőrök – drogprevenciós 

Nyolccsapatos meghívásos 
labdarúgó tornán vehettek 
részt a Jászjákóhalmai Ál-
talános Iskola tanulói 2011. 
október 7-én Jászágói Ön-
kormányzat rendezésében, 
melyen községünk diákjai 
kiválóan helytálltak! 
A Panyi Csaba testnevelő ta-

nár által irányított csapat az 
előkelő harmadik helyezést 
érte el, megelőzve számos 
jászsági intézmény focistáit, 
mindössze egy csoportbeli 
vereséget elszenvedve a torna 
győztesétől.

Az óvodában is megkezdődött 
a nevelési év, az eltelt hetek ese-
ményeit Terjéki Tünde tagintéz-
mény-vezető foglalta össze.
Szeptember második hetében 
vidám évnyitogató napok zaj-
lottak az óvodában, melyen 
szülők is részt vehettek. Minden 

előadást tartottak, amit a 
délután folyamán a szülők is 
meghallgathattak. Tanulóink 
sok új és hasznos információ-
val térhettek haza.
Szeptember 28-án hulladék-
gyűjtést szerveztünk, papírt és 
fémhulladékot lehetett hozni. 
A gyerekek lelkesen dolgoztak, 
volt, aki még a „záróra” után is 
rohant a rengeteg papírral. Kö-
szönjük a közreműködését azok-
nak a jászjákóhalmi lakosoknak, 
akik segítettek tanulóinknak a 
gyűjtésben. A hulladékért kapott 
összeget a tavaszi kiránduláshoz 
fogjuk felhasználni.

A megnyitón a verseny fővéd-
nöke, Pócs János országgyűlé-
si képviselő, valamint ifj. Luk-
ácsi Pál polgármester is kö-
szöntötte a megjelenteket, dr. 
Győri János jászberényi ön-
kormányzati képviselő pedig 
dr. Szabó Tamás, Jászberény 
polgármestere, országgyűlé-
si képviselő írásos üdvözletét 
adta át. Míg a versenyzők az 
egyes célokat járták végig, a 
(nem íjazó) gyerekeket népi 
fajátékok, pónilovaglás, kéz-
műves foglalkozások is várták. 
Az ebédet követően néptán-
cos csoportok és a Harmónia 

A „Jákóhalmi Motorosok Bará-
ti Egyesülete” tagjai idén több 
alkalommal is motorra pattan-
tak, hogy szenvedélyüknek hó-
dolhassanak, s nem mellékesen 
eltöltsenek közösen egy-egy 

szép emlékezetes napot. 
Ezen gurulások alkalmával elju-
tottak többek között a Mátrába, 
voltak Szentendrén, illetve leg-
utóbb a Budai Várat nézték meg, 

Több új játékos érkezett a 
jákóhalmi labdarúgó csapat-
hoz, ám az eddigi eredmények 
alapján úgy tűnik, még nem 
elég kiegyensúlyozott a baj-
noki meccseken nyújtott telje-
sítmény. Az első fordulóban a 
verhető ellenfelek közé sorolt 
szentandrásiakkal szemben 
– talán az összeszokatlanság 
miatt – nem hogy győzni nem 
sikerült, de a vendégek egyet-
len góljukkal elvitték a három 
pontot. A további mérkőzése-
ken aztán hullámvasutat idéz-
tek az eredmények: két-két ve-
reség idegenben, illetve győze-
lem hazai pályán, ám sajnos az 
utóbbi sorozat szakadt meg ha-
marabb, a boldogháziak elleni 
találkozón végül sima vereség 
lett a vége (0-4). Jászkiséren 

Először tavaly augusztusban rendezték meg a Jákóhalmi Ha-
gyományőrző Íjászok a Kapitányrét erdős részein és tisztá-
sain az Íjásztalálkozó és Viadalt. Akkor esős időben zajlott a 
rendezvény, idén azonban minden körülmény ideális volt. A 
különböző korosztályokban csaknem száz induló, valamint 
családtagok, barátok, ismerősök, érdeklődők népesítették be 
délelőttől kora estig a találkozó helyszínét. Kikapcsolódási le-
hetőséget azok is bőven találtak, akik a verseny izgalmai köze-
pette egy kis lazításra vágytak.

A torna eredménye:
I.  Jászfényszaru
II.  Jánoshida
III.  Jászjákóhalma
IV.  Visznek
V.  Jászdózsa
VI. Jászfelsőszentgyörgy
VII.  Pusztamonostor
VIII.  Jászágó

Álló sor: Lukács Zoltán, Bokor 
Sándor (a torna gólkirálya), 
Panyi Csaba edző, Kátai Tibor, 
Gecse József
Guggol: Kátai Alex, Jámbor 
Ádám, Rékasi Norbert, Kátai 
Krisztián

Dalkör műsorát, bábmesét, 
csikósbemutatót is láthattak 
az érdeklődők, míg az íjászok 
számára arra is volt lehető-
ség, hogy a kilőtt nyílvessző 
sebességét megméressék. A 
versenyszám győztese nem ke-
vesebb, mint 181 km/h-s ered-
ményt ért el. Az összesített tel-
jesítmények alapján kialakult 
sorrend ismertetésében, illetve 
a díjak átadásában már Borbás 
Ferenc is részt vett. A jászka-
pitány a jászok kürtjének hű 
másolatát is magával hozta, 
emelve a találkozó rangját és 
ünnepélyességét.

sokkal jobb játékkal sikerült 
kirukkolni, ám az utolsó perc-
ben elhibázott büntető miatt 
ismét pont nélkül maradtak a 
jákóhalmiak (2-3). Az egyesü-
let és a szurkolók számára az 
is rossz hírt jelentett, hogy a 
sportpálya felújítására benyúj-
tott pályázat nem nyert, de az 
némi reményt adhat, hogy a 
hírek szerint még idén újabb 
esély nyílik, s talán mégis lesz 
lehetőség a játéktér rendbe-
tételére. Mint Bencsik Ferenc, 
az egyesület elnökhelyettese 
elmondta, jelenleg az önkor-
mányzat az egyetlen jelentős 
támogatójuk. – Korábban töb-
ben is anyagi segítséget ígértek 
(vállalkozók, akik a községben 
kaptak munkát), ezek azon-
ban nem realizálódtak. Sajnos, 

akikre számítottunk, meggon-
dolták magukat – tette hozzá 
Bencsik Ferenc. 

Az ifjúsági csapat hat mecs-
csen egy-egy győzelmet és 
döntetlent ért el. Ők komoly 

nap más-más tevékenységet kí-
náltunk a gyermekek részére.
Készítettünk közösen gyü-
mölcs- és zöldségsalátát, ren-
deztünk akadályversenyt az ud-
varon, de tűzoltóautó is érkezett 
az óvodába, melyet a gyerekek 
kipróbálhattak.

Szeptember 14-én népi játé-
kok fesztiválját tartottunk, me-
lyet egy sikeres pályázatnak 
köszönhetően rendezhettünk 
meg. Ezen a napon a gyerme-
kek több mint 200 fajta népi 
játékkal ismerkedhettek meg. 
Október 7-én volt a szüreti nap, 
melyre meghívót kaptak a tár-
sulás óvodái és a szülők előtt is 
nyitva állt az intézmény.
A Süni csoport néptánc be-
mutatójával indult a nap, amit 
táncház követett. A gyerekek 
többféle kézműves tevékenység 
közül választhattak, szőlőt pré-
seltek, diót törtek. A nap egyik 
fénypontjaként megismer-
kedhettek őseink lakhelyével, 
a jurtával, valamint korabeli 
fegyverekkel és ruházattal. Be-
fejezésként a Tücsök zenekar 
gondoskodott a jó hangulatról.

fejtörést okoznak a vezetőség-
nek. Sokan járnak edzésre, de a 
mérkőzések alkalmával többen 
cserbenhagyják mesterüket, 
Mészáros Zoltánt, aki Jászte-
lekről érkezett és térítés nélkül 
végzi munkáját.

majd kipróbálták a Libegőt is.
Több felkérésnek is eleget téve 
motoros felvonulással szó-
rakoztatták Jásztelek, illetve 
Jászkisér technika iránt elkö-
telezett lakosait. 

Jásztelken egy kakasfőző-ver-
senyen is részt vettek, és sike-
rült helyezést is elérni, 12 csa-
pat közül övék lett a harmadik 
legfinomabb pörkölt!

Pályázatra vár a pálya…
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Legyen Ön is polgárőr!
A Jászjákóhalmai Polgárőrség várja soraiba azokat, akik aktívan tenni 
akarnak a település közrendjéért, közbiztonságáért!
A belépés feltételeiről bővebb tájékoztatás kérhető Poór László 
elnöktől (06-20-921-5622), illetve Kisbódi Gáspár szolgálatvezetőtől 
(06-70-339-8027).

Legyen a vendégünk!
November 13-án 14 órától a Gaz-
dakör nagytermében a Jászsági 
Hagyományőrző Egylet Esték a 
tanyán című műsorát tekinthetik meg 
az érdeklődők. A belépés díjtalan!
December 3-án 13 órától az Idő-
sek karácsonya rendezvényére, 
ugyancsak a Gazdakör nagytermé-
be a község 70 éven felüli lakosait 
és családtagjaikat hívják és várják. 
A Községi Önkormányzat szerve-
zésében zajló ünnepi programban 
fellépnek a helyi általános iskola 
diákjai, valamint népszerű ope-
rettekből énekel Tóth Éva és 
Leblanc Győző.

Jászjákóhalma Község Önkormány-
zatának Képviselő-testülete és a 

Jászjákóhalmi Római Katolikus Egyház-
község szeretettel meghívja Önt

2011. október 23-án
az 1956-os forradalom és szabadságharc

55. évfordulója tiszteletére rendezett
községi megemlékezésre

Műsor
10.00 Ünnepi szentmise az elhunyt ’56-os hősökért 

a Szent Jakab Plébánia Templomban, a misét 
celebrálja Varga András plébános

11.00 Ünnepi megemlékezés a Polgármesteri Hivatal 
dísztermében. Ünnepi beszédet mond: 
Muhari Zoltánné képviselő.

  A műsorban közreműködik a Liska József
  Erősáramú Szakközépiskola és Gimnázium
  énekkara. Vezényel: Baginé Szalka Eszter
11.45 Koszorúzás az ’56-os emlékműnél

 Ifj. Lukácsi Pál Varga András
 polgármester plébános

Koszorúzási szándékát jelezze az 57/438-430-as 
telefonszámon 2011. október 20-ig.

100 ÉVES JUBILEUM
Kedves volt Diákjaink! Tisztelt Szülők és Támogatók!

A JNSZM Mészáros Lőrinc Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollé-

gium Gimnáziumi intézményegységének igazgatósága, nevelőtes-

tülete, tanulóifjúsága és a Baráti Kör Alapítvány

2011. november 12-én, szombaton 18 órai kezdettel

JUBILEUMI évfolyamok találkozóját és 

jótékonysági bállal egybekötött nosztalgiaestet rendez

a gimnázium épületében „Visszatér a vén diák”

mottóval, az iskola 100. tanéve alkalmából,

melyre szeretettel meghívjuk Önöket.

A bál védnöke: Borbás Ferenc, jászkapitány

A bál bevételét tehetséggondozásra és az oktatás feltételeinek javí-

tására szeretnénk fordítani.

Programok:

„Időutazás”– filmvetítés az iskola történetéről,

diákjaink bemutatói, iskolatörténeti projekt-kiállítás, teaház, 

találkozás és beszélgetés a régi tanárokkal, fényképnézegetés régi 

időkről, tombolasorsolás és tánc élőzene kíséretében.

A belépőjegyek ára: 4500 Ft

Információk az iskola honlapján: www.mlgsz.sulinet.hu

Kérjük, hogy részvételi szándékukat 

2011. október 29-ig jelezzék a 57/540-960 telefonszámon.

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.


