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Márványtáblát avattak a II. 
világháborús szovjet bom-
bázás jákóhalmi áldozataira 
emlékezve.

Új pályázatot nyújt be a belte-
rületi kerékpárút kiépítésére 
az önkormányzat.

A biztosítási összeg kifi zeté-
séig az önkormányzat anyagi 
segítségével pótolják az óvo-
dából eltulajdonított műszaki 
cikkeket.

Korszerű digitális táblák segí-
tik az oktatást és a tanulást a 
jákóhalmi iskolában.

Országos szinten is a legjob-
bak közé tartozik Gólya Máté 
triálkerékpáros.

A téli ünnepkör november végi kezdetétől Jászjákóhalmán is több program kapcsolódik a jeles 
napokhoz. A Mikulás érkezésétől a karácsonyi díszek készítéséig a gyerekek is nagy örömmel 
élik meg ezt az időszakot. A helyi iskola alsó tagozatos diákjai saját műsorral készültek a Mi-
kulás fogadására (képünkön), a negyedikesek az idősek karácsony előtti köszöntésén is fellép-
tek, nagy sikert aratva. (Cikkeink az 5. és 6. oldalon)

Mintha visszarepültünk volna az 
időben sok évtizedet – kukori-
camorzsolás, a jószágok ellátása, 
a szerszámok javítása, csigaké-
szítés, jó hangulatú beszélge-
tések. Az egykori tanyasi élet 
epizódjait idézték fel a Jászsági 
Hagyományőrző Egylet tagjai 
a november 13-án a Gazdakör 
nagytermében tartott műsoruk-
ban. A korabeli viseletben elő-
adott jelenetek azt a hangulatot 
varázsolták a közönség elé, mely 

Többéves előkészítő munka, 
felülvizsgálat, majd újbóli 
benyújtás után célhoz ért 
Jászjákóhalma és Jászberény 
közös pályázata. A projekt 
magába foglalja a szenny-
vízcsatorna-rendszer kiépí-
tését a községben, a folyé-
kony hulladék Jászberénybe 
történő elvezetését, illetve 
az ottani tisztítómű korsze-
rűsítését. 

A két településen együttesen 
mintegy 1,8 milliárdos fejlesz-
tés indulhat el a közeljövőben. 
Ifj . Lukácsi Pál, Jászjákóhal-
ma polgármestere az örömteli 
hír kapcsán elmondta, továb-
bi jelentős feladatok várnak a 
községi önkormányzatra, s a 
megvalósuláshoz, ahogy ed-
dig, úgy ezután is számítanak 
a lakosok együttműködő hoz-
záállására.

Ünnepre hangolódvaÜnnepre hangolódva

a térség tanyavilágában lakók 
életét jellemezte egykor. Nem-
csak a napi munka, az udvarlás, 
a közös kártyázás, a disznóvá-
gások, az ezekhez kapcsolódó 
szokások is megelevenedtek. Az 
Önkormányzat által szervezett 
tartalmas szórakozást nyújtó 
programon a szereplők és a né-
zők is kiválóan érezték magu-
kat, ami sajnálatos, hogy elég 
kevés érdeklődő jelent meg a 
jákóhalmiak közül.

Esték a tanyán Kiépülhet a szennyvíz-
hálózat Jákóhalmán

– A négy éves előkészítő mun-
ka során nagy utat jártunk be, 
ám az elnyert támogatás átla-
gosnál jóval nagyobb, 85 szá-
zalékos aránya alapján bátran 
mondhatom, megérte a fára-
dozás. Magam, a képviselő-
testület felelősen gondolkodó 
tagjai, a polgármesteri hivatal 
illetékes dolgozói, és vala-
mennyi megbízott szakember 
is legjobb tudásunk szerint 
igyekeztünk úgy dolgozni, 
hogy a község számára a lehe-
tő legjobb megoldás születhes-
sen meg. Többedszer is köszö-
netemet fejezem ki azoknak a 
jákóhalmiaknak, akik lelkiis-
meretesen fi zették a lakáskasz-
sza-takarékszerződés törlesztő 
részleteit.
Ahogy az induláskor jeleztük, 
érdemes ezt a konstrukciót vá-
lasztani.

(folytatás a 3. oldalon)
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A történelem próbájaA történelem próbája

Őrzi őket az emlékezetŐrzi őket az emlékezet

Az elhunyt ’56-os hősökért 
tartott szentmisével vette kez-
detét az október 23-i községi 
megemlékezés, amely a Polgár-
mesteri Hivatal dísztermében 
ünnepi műsorral folytatódott. 
A koszorúzás alkalmával idén 
is sokan hajtottak fejet a hősök 
és áldozatok tiszteletére. 

A forradalom és szabadságharc 
eseményeit Muhari Zoltánné 
képviselő idézte fel beszédé-
ben. A jászberényi Liska József 
Erősáramú Szakközépiskola és 
Gimnázium énekkara nemcsak 
dalokkal, hanem szavalatokkal, 
prózarészletekkel is méltó és 
elgondolkodtató módon jele-
nítette meg az 55 évvel korábbi 
események mostanság is érvé-
nyes lelki, erkölcsi töltetét. Az 
önkormányzat nevében ifj . Luk-
ácsi Pál köszönte meg a középis-
kolásoknak és felkészítőjüknek, 
Baginé Szalka Eszter tanárnőnek 
az ünnepi előadást. 
Muhari Zoltánné Márai Sán-

dort idézte: – „Mennyből az 
angyal menj sietve az üszkös, 
fagyos Budapestre. Oda, ahol az 
orosz tankok között hallgatnak 
a harangok.” Az ünnepi szónok 
hangsúlyozta, az orosz tankok, 
nem érték el azt a hatást, mint 
Berlinben, nem tudták megfé-
lemlíteni az embereket. 
– „Szólj hangosan az éjszaká-
ból angyal, vigyél hírt a csodá-
ról.” Arról a csodáról, mely a 
mai napig bennünk él, érvénye 
mindannyiunké. Ezen a napon 
kapta vissza nemzetünk becsü-

letét, szerezte vissza tekintélyét a 
világ előtt. Ez volt az az esemény, 
amikor az emberek egy akarattal 
határozták el, hogy újrateremtik 
az ország rendjét. A barikádnak 
két oldala volt, mindenki eldönt-
hette, melyik oldalra áll. A ma-
gyar nép többsége a szabadságot 
választotta. Muhari Zoltánné 
hangsúlyozta, több mint ötven 
év is kevés volt ahhoz, hogy a 
forradalom és szabadságharc el-
nyerje méltó helyét. 
– Tegyük félre kisszerű ellenté-
teinket, haragjainkat, minden-

Hatvanhét évvel ezelőtt, 1944. 
október 30-án tragikus ese-
mény történt Jászjákóhalmán. 
Zajlott a II. világháború, a te-
lepülés lakosai közül sokan a 
frontokon vesztették életüket, 
ám a falut sem kerülték el a 
borzalmak. Kilencen váltak 
áldozatává annak a szovjet 
bombázásnak, mely a főté-
ren érte az ártatlan civileket. 
A községből elszármazottak 
régi terve volt, hogy emlék-
táblát helyezzenek el a kegye-
let jeléül. 

Mint Magyar Aliz, a Jákó-
halmáról Elszármazottak Ba-
ráti Társasága (Jákób) ügyveze-
tője elmondta, már 2004-ben, 
a 60. évforduló alkalmából 
szerették volna megvalósítani 
kezdeményezésüket, erre végül 
idén nyílt lehetőség.
A Polgármesteri Hivatal falá-
ra elhelyezett emléktáblával 

kapcsolatos tennivalókat és 
az ünnepség megrendezését a 
Jákób-tag Borics Imre és felesé-
ge vállalta.
Az áldozatok emlékére tartott 
szentmise után sokan – elszár-
mazottak és helybéliek – gyüle-
keztek a Szent József téren. Az 
ünnepség kezdetét szirénaszó 
jelezte, ami főleg az idősekben 
ébresztette fel a háborús napok 
emlékét. Borics Imre felidézte 
annak a 67 évvel ezelőtti, októ-
beri napnak a történetét, majd 
felsorolta a kilenc áldozat nevét. 
A tábla leleplezésére a Jákób 
részéről Farkas Kálmánt kér-
te fel, aki 2004-ben könyvet 
is írt a tragédiáról, melyben a 
jákóhalmiak visszaemlékezései 
is olvashatók. A másik tábla-
leleplező Kovács Gyuláné volt, 
akinek az édesanyja, Zsótér 
Jánosné is áldozata lett a bom-
bázásnak.
Varga András plébános felszen-

telte a táblát, majd koszorút 
helyezett el a Jákób vezetősége, 
ifj . Lukácsi Pál polgármester, a 
jákóhalmi jákóbosok, valamint 
a helyi civil és politikai szerve-
zetek küldöttei. 
Az ünnepélyes tiszteletadást 
követően az Elszármazottak 
kövénél Magyar Aliz emléke-
zett a Jákób 12 elhunyt tagjá-
ra, és mécsest is gyújtottak a 
jelenlévők.
Felkeresték a temetőben a 
bombázás során elhunytak sír-
ját, melyeket – Egriné Lukácsi 
Magdolna és Molnárné Fülöp 
Györgyi kezdeményezésére 
és munkájával – a jákóhalmi 
Jákób-tagok hoztak rendbe. 
Mivel négy síron már nem volt 
sírkő, fakeresztet csináltattak 
helyükre, és ráíratták az áldo-
zatok nevét. Az elszármazottak 
és helybéliek közösen helyeztek 
el virágokat és gyújtottak mé-
csest mind a kilenc síron.

napi gondjainkat! Fogjunk össze 
– magyar a magyarral! A forra-
dalom arra int bennünket, hogy 
élnünk és cselekednünk úgy kell, 
hogy érdemessé váljunk majd 
utódaink tiszteletteljes fi gyelmé-
re. A történelem bennünket is 
mérlegre tesz egyszer.
A mi példaképeink, az ’56-os 
szabadságvágyók és -harcosok 
kiállták a történelem próbáját. 
Add Istenem, hogy utódaink 
egyszer hasonlót mondhassanak 
rólunk is. Isten áldását kérem 
Hazánkra, s minden jószándékú 
magyarra! Főhajtásunk így több 
lesz egy kegyeleti gesztusnál.
Az ünnepi program az 1956-os 
emlékműnél koszorúzással zárult.
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Kiépülhet a szennyvízhálózat Jákóhalmán
Nem egyszerre szakad az in-
gatlantulajdonosok nyakába 
egy jelentős összegű kiadás, 
továbbá állami támogatást is 
kapnak a szerződők – fejtette 
ki ifj . Lukácsi Pál.
– Hogyan látja, rövid és hosszú 
távon milyen előnyei lehetnek 
a településnek és az itt élőknek 
ebből a beruházásból?
– A jelen hozadéka, hogy az in-
gatlanok komfortfokozata, s ez 
által értékük megnő, továbbá el 
lehet felejteni a folyékony hulla-
dék hagyományos úton történő 
elszállítását, azaz a szippantást. 
Ennek a költsége sem alacsony, 
és talajterhelési díjat is fi zetni kell 
utána, nyilvánvalóan megtérül 
majd a mostani befektetés. A régi 
módszer a környezetre sincs jó 
hatással, márpedig az energiafor-
rásokat nagyon meg kell becsül-
ni. A vízbázist azért is szükséges 
óvni, mert évtizedek múlva még 
nagyobb értéket képvisel majd. 
Nemcsak a saját generációnk ér-
deke tehát a csatornázás megva-
lósítása, nyugodtan nevezhetjük 
stratégiai beruházásnak. 
– Több település önkormányzata 
pénzügyileg ellehetetlenült mire 
a szennyvíz-projekt a végéhez 

ért, Ön szerint Jákóhalmának 
kell ettől tartania?
– Többek között azért válasz-
tottuk a Jászberénnyel közös 
pályázatot, hogy a majdani üze-
meltetés gazdaságosabb legyen. 
Miután nem kell önálló tisztí-
tóművet fenntartanunk, ez már 
egy jelentős különbséget jelent 
(erről keretes írásunkban is ol-
vashatnak). Egy ilyen léptékű 
beruházáshoz mérten a szüksé-
ges önerő nem nagy összeg, ám 
a település költségvetését alapul 
véve jelentős. A Jákóhalmára 
vonatkozó tételt hozzávetőlege-
sen 150 millió forintos fejlesztési 
hitel felvételével is biztosíthat-
juk, de erről még nincs végleges 
döntés, ugyanis vizsgáljuk az ön-
kormányzati saját források rész-
beni vagy teljes bevonását is. A 
községi önkormányzat eddig is 
a megfontolt gazdálkodást tar-
totta szem előtt, s amennyiben a 
lakosság fi zetési morálja is az el-
várható szintnek megfelelő lesz, 
a beruházás pénzügyi részét is 
sikeresen tudhatjuk le.
– A pályázat nyert, ám a tény-
leges munkakezdésig még ren-
geteg az adminisztratív teendő. 
Mit várhatnak ezzel kapcsolat-

Juhász Dániel a Jászberény–
Jászjákóhalma Víziközmű 
Tár  su lat elnöke, Jászberény al-
polgármestere is nyilatkozott 
a nyertes pályázat kapcsán. 
Kiemelte, Jákóhalma önkor-
mányzata a lehető legjobb 
megoldást választotta, amikor 
a közös megvalósítás mellett 
tette le voksát. 
– A több mint egy éve benyúj-
tott pályázat egyrészt azt céloz-
za, hogy Jákóhalmán épüljön 
meg a szennyvízhálózat, illetve 
a jászberényi szennyvíztele-
pen is el tudják végezni azt a 
rekonstrukciót, amire már tíz 
éve várunk. Az Új Széchenyi-
terv keretében a Víziközmű 
Társulat 1 milliárd 545 millió 
forint támogatást nyert a közel 
1,8 milliárd forintos beruhá-

záshoz. A közös pályázatot az 
indokolta, hogy Jákóhalmán 
– a csatornarendszer kiépíté-
se mellett – meg kell oldani a 
szennyvíztisztítást is, a Jász-
berényhez közeli település-
nek azonban nem gazdaságos 
fenntartani egy tisztítóművet. 
A jászberényi telep kapacitása 
viszont a korszerűsítéssel nö-
velhető, ezért logikusnak tűnt, 
hogy a jákóhalmi szennyvíz 
tisztítása is ott történjen. Úgy 
gondolom, hogy Jákóhalma 
polgármestere bölcs döntést 
hozott, amikor Jászberénnyel 
közösen pályázott. Sokkal ki-
számíthatóbb egy nagyobb 
rendszert egyben üzemeltetni, 
mint kisebb, párezres települé-
si rendszereket – hangsúlyozta 
a társulati elnök.

ban a Jákóhalmán élők? 
– A projekt kapcsán aktualizálni 
kellett a létrehozott Víziközmű 
Társulat összetételét, az elnök 
Kasnya-Kovácsné Benke Judit 
lett, s néhány bizottsági posztra 
is új személy került. December 
12-én rendkívüli testületi ülésen 
határoztunk a fejlesztési hitel 
lehetséges felvételéről. A jászbe-

rényi illetékesekkel együtt arra 
törekszünk, hogy a támogatási 
szerződést minél hamarabb alá-
írhassuk, ez ugyanis előfeltétele 
a közbeszerzési eljárásnak, ami 
már közvetlenül a kivitelezés 
előkészítését érinti. A munká-
latok nagyon kedvező esetben 
2012 második felében, illetve 
2013 tavaszán kezdődhetnek el.

A Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete nevébe n 

boldog karácsonyi ünnepe ket 

és egészségbe n, sikerekbe n 

gazdag új esztendőt kívánok 

Jászjákóhalma valamennyi 

lakosának!
ifj . Lukácsi Pál polgármest er
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Új esély a kerékpárútra
Támogatási kérelmekről, költ-
ségvetési kérdésekről, padka-
rendezés és ingatlanértékesítés 
felfüggesztéséről is tárgyaltak 
és döntöttek a jákóhalmi kép-
viselők november 15-i ülésü-
kön. Több pályázat aktuális 
állásáról is szó esett, továbbá 
az iskola beszámolója is a na-
pirendek között szerepelt.

Az előző ülés óta történt jelen-
tősebb eseményekről ifj . Lukácsi 
Pál elmondta, hogy több mint 
négy év előkészítő munka után 
a Jászberény–Jászjákóhalma 
kö zös beruházású szennyvíz-
elvezetés és -tisztítás pályázata 
sikerrel zárult, melyről a lako-
sokat is tájékoztatta (Erről bő-
vebben az 1. és a 3. oldalon ol-
vashatnak). 
Poór László tájékoztatta a tes-
tületet arról, hogy a Polgárőr-
ség benyújtotta a 8 kamerás 
térfi gyelőrendszerre pályáza-
tát. A rögzítőrendszert a pol-
gárőr irodában helyeznék el, 
továbbá kijelölték a településen 
azt a nyolc forgalmas helyet, 
ahová célszerű lenne a kamerá-
kat elhelyezni. A döntés a jövő 
év első felében várható.
A Pénzügyi Bizottság megtár-
gyalta és elfogadásra javasolta 
a 2011. évi költségvetési gaz-
dálkodás időarányos háromne-
gyed évi végrehajtásának érté-
keléséről szóló rendelet-terve-
zetet. Ifj . Lukácsi Pál elmondta, 
jelenleg is kiváló és stabil az 
önkormányzat költségvetési 
helyzete. A képviselők a III. ne-
gyedévi módosított előirányza-
tot 292.486.541 Ft bevételi és 
ezzel egyező kiadási előirány-
zattal hagyták jóvá.
A testület a felosztások után az 
önkormányzat 2011. évi pénz-
maradványát 42.158.356 fo-
rintban állapította meg.
Ifj . Lukácsi Pál polgármester 
még szintén a napirendi ponton 
belül szólt arról, hogy a Pénz-
ügyi Bizottság megtárgyalta a 
2012. évi költségvetési koncep-
ciót, mellyel kapcsolatban két 
észrevétel hangzott el. Az ön-
kormányzat éveken át alacsony 
szinten tartotta az iparűzési 

adó összegét, ezt célszerű a jövő 
évtől 1,8 százalékról 2 száza-
lékra emelni. A másik javaslat 
a vízdíj 7 százalékkal történő 
emelésére irányult, fi gyelem-
mel a 4,2 százalékos infl ációra, 
illetve az új vízmű-technoló-
giára, amelynek szintén van-
nak plusz költségei. Mindezek 
alapján önkormányzati rende-
let-módosítás szükséges, amely 
egy rendkívüli ülés keretében 
várhatóan decemberben törté-
nik majd meg.
A Jászsági Közoktatási In-
tézmény IV. Béla Általános 
Iskola jászjákóhalmi oktatá-
si- és nevelési tagintézményé-
nek működési tapasztalatairól 
Pásztorné Földes Györgyi tag-
intézmény-vezető készített be-
számolót, melyet megtárgyalt 
és elfogadott a képviselő-tes-

tület. Farkas Dezső hozzáfűz-
te, örvendetes, hogy az iskolá-
ban a gyereklétszám már nem 
csökken, hanem folyamato-
san növekszik. Ifj . Lukácsi Pál 
polgármester elmondta, hogy 
ennek az előkészülete már az 
óvodában elkezdődik, hiszen 
már ott ajánlják a helyi iskolát 
az óvónők a szülőknek. A mi-
nőségi változást az iskolában az 
is mutatja, hogy látható módon 
a pedagógusok is nagyobb akti-
vitást mutatnak és a gyerekeket 
is nagyobb számban vonják be 
az iskola életébe. 
A napirendek között az általá-
nos iskola riasztórendszerének 
bővítésére csaknem 100 ezer 
forint biztosítása is szerepelt, 

amivel egyhangúan egyetértet-
tek a képviselők.
Támogatást szavaztak meg a 
jászberényi Klapka György 
Szakközép- és Szakiskola, Ál-
talános Iskola és Speciális Szak-
iskola részére, a 2011/2012-es 
tanévre a jászjákóhalmi gyere-
kek számának függvényében 
30 ezer forint/fő mértékben.
A Községi Sportegyesület ré-
szére 200 ezer forintos támo-
gatást hagyott jóvá a testület. 
Poór László elmondta, hogy 
a Rego-Plaszt Bt. jelentős ösz-
szeggel támogatja az egyesüle-
tet, azonban egy benyújtandó 
pályázathoz nem kevés önerőt 
kell biztosítaniuk, amely meg-
haladja a lehetőségeiket. A 
nyert összeget sporteszköz-be-
szerzésre, illetve utazásra lehet 
felhasználniuk.

A szeptemberi ülésen az ön-
kormányzat két és fél millió 
forintos keretösszeget biztosí-
tott a József Attila és a Mik-
száth utcák padkarendezésére, 
azonban már akkor tudni le-
hetett, hogy ez az összeg nagy 
valószínűség szerint nem lesz 
elegendő. A döntés időpontjá-
ban még azt sem lehetett tud-
ni, hogy a szennyvízberuházás 
pályázata nyerni fog. Azóta 
kiderült, hogy a pályázat po-
zitív elbírálásban részesült, 
így azonban nem célszerű a 
beruházás elkezdése előtt 10 
milliós padkarendezést végez-
ni az érintett utcákban, hiszen 
komoly földmunkák várhatók, 
amelyek úgyis tönkretennék a 

jelenleg megépített padkákat. 
Ezért célszerű a padkarende-
zési munkálatokat a két utcá-
ban felfüggeszteni.
A polgármester azt is bejelen-
tette, hogy a csapadékvíz-el-
vezető csatornák tisztításának 
folytatásaként 1 km-es hossz-
ban szükséges a tisztítás az ún. 
Szőlők alja területen, a Gyóri 
árokig vezetően. A Rego-Plaszt 
Bt-t 600 ezer forint+ÁFA fel-
ajánlást tett, annak fejében, 
hogy az önkormányzat bizto-
sítson lehetőséget számukra a 
csapadékvíz elvezetésre.
A munkálatokra összesen 
2.034.375.-Ft-ot hagyott jóvá a 
testület.
Jászjákóhalma Község Ön-
kormányzata pályázatot nyújt 
be az Észak-Alföldi Operatív 
Program Keretében megje-
lent pályázati felhívásra, mely 
kerékpárút kiépítésére vonat-
kozik a 31-es út belterületi 
szakaszán. A 13,3 millió fo-
rintos önerőt az önkormány-
zat fejlesztési hitel felvételével 
biztosítaná, ha a pályázat nyer. 
A projekt összköltsége 133 
millió forint, azaz 90 százalé-
kos támogatottságú.A megva-
lósítás nyertes pályázat esetén 
2013-ban kezdődhet el. 
A polgármester elmondta, 
hogy a közeljövőben lesz ak-
tuális információegyeztetés 
a Zagyva projekt elnevezésű 
pályázattal kapcsolatban, ami 
tartalmában azt jelenti, hogy a 
Zagyva és Tarna folyók melletti 
települések gát védművein vagy 
azok mellett olyankerékpárutat 
alakítanának ki, amely az érin-
tett települések megközelítését 
is jelentené. 
Az önkormányzat megelőlegez 
350 ezer forintot az óvoda szá-
mára, melyből az augusztusi 
betörés során eltulajdonított 
műszaki cikkeket tudják pó-
tolni. A kárértékét a biztosí-
tó csak akkor téríti meg, ha a 
rendőrség nyomozása lezárul, 
a gyerekek azonban addig sem 
szenvedhetnek hiányt.
Ifj . Lukácsi Pál arról is beszá-
molt, hogy a Start mintaprog-
ramon belül közmunka pályá-
zati lehetőség van jelenleg 100 
százalékos fi nanszírozással, 
melyben célszerű részt ven-

AAzAz ááltlttallalaláánánánosos iiii ksksksk lolololaa szszakakaka mamai i bebebb szsszáámám lololójójó a a ésésé az intétézmménény y yy ririasasasztztzttó-óó-ó-
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Tisztelet az időseknek
Sokszoros véradókat 
jutalmaztak

Istentől áldottIstentől áldott
karácsonyikarácsonyi
ünnepeket ésünnepeket és
boldog újboldog új
esztendőt kívánok!esztendőt kívánok!

Pócs JánosPócs János
országgyűlési képviselőországgyűlési képviselő

ni az önkormányzatnak. Ez a 
téli periódusra önkormányza-
ti ingatlanok karbantartását 
foglalná magában, 2012 már-
ciusától pedig csapadékvíz-
elvezető rendszerek tisztítását 
jelentené.
Az előző testületi ülés témája 
volt az egykori Kapitányréti 
iskola értékesítésre történő 
meghirdetése. Ifj . Lukácsi Pál 
elmondta, hogy az eredeti 
döntési helyzethez képest vál-
tozások történtek az ingatlant 
illetően. A Nemzeti Vagyon-
kezelő, valamint az Országos 
Katasztrófavédelmi Parancs-
nokság helyszíni szemlét tar-
tott a Kapitányréti iskola és 
a polgárvédelmi bázis terüle-
tén. A bizottság tájékoztatása 

alapján a Katasztrófavédelem 
lemond az érintett polgárvé-
delmi objektum kezelői jogá-
ról, mely ezzel az államhoz 
kerül. Így lehetőség lenne az 
Önkormányzatnak akár in-
gyenesen is tulajdonba venni 
a Polgárvédelmi Bázist. Ez 
Jászjákóhalma számára jelen-
tős vagyongyarapodást jelen-
tene, illetve birtokegységet a 
Kapitányréti iskolával és an-
nak területével. Ennek együt-
tes hasznosítása is elképzel-
hető a leendő szennyvízbe-
ruházás bázistelephelyeként, 
raktározási célzattal. Emiatt 
a polgármester javaslatát el-
fogadva a folyamatban lévő 
értékesítést felfüggesztette a 
képviselő-testület. 

A Gazdakör nagytermében 
december 1-jén véradásra vár-
ták az embertársaikon ily mó-
don segíteni szándékozókat. A 
mostani alkalommal 29-en ad-
tak vért, köztük olyanok, akik 
már hosszú évek óta teszik ezt. 
Nekik nyújtott át kisebb aján-
dékcsomagot Botkáné Sárközi 
Ildikó, a Vöröskereszt Jászsági 

„Törődjél és szeress, Minden-
ki azt mondja: Hogy ameny-
nyit most adsz, Annyit kapsz, 
majd vissza!” (M. Legrand) Az 
idézet mondanivalója, mely 
az idős emberek megbecsü-
lésének fontosságáról szól, 
Jászjákóhalmán is többször 
hangsúlyt kapott az elmúlt 
időszakban. 

Az Idősek Világnapján a IV. 
Béla Általános Iskola Muhari 
Zoltánné által felkészített 2. osz-
tályos tanulói köszöntötték az 
Idősek Klubja tagjait. Az éltes 
emberek szeretettel fogadták a 
gyerekeket, és elérzékenyülve 
hallgatták a műsort. 
Szintén a közelmúltban kö-
szöntötték a község 90. évét 
betöltött két lakosát, Barna 
Józsefnét és Pallai Lászlónét. 
Az Önkormányzat képvise-
letében ifj. Lukácsi Pál pol-
gármester és Hunyadi László 
jegyző kereste fel az ünnepel-

Szervezetének területi vezetője, 
megköszönve önzetlenségüket.
Berényi Sándor több mint negy-
ven év alatt 70-szeres véradó lett. 
Rajta kívül Balogh Viktor 30, 
Fodor István Ferenc 25, Hevér 
László 20, Burkus Lászlóné, 
Murzsa Sándorné és Wittrédi 
János 10-10 alkalommal történt 
véradásért kapott elismerést.

BeBerérénynyyi i SáSánnddoror hhetetvevensnszzereres véradóként kkapapotott t elele isismemem réréstst

teket, akik kézhez kapták a 
miniszterelnök, Orbán Viktor 
jókívánságait tartalmazó le-
velet is.
December 3-án csaknem telje-
sen megtelt a Gazdakör nagy-
terme, ahol a hagyományos 
Idősek karácsonyán a község 
70 éven felüli lakosait és csa-
ládtagjaikat várták a szerve-
zők. Az ünnepekhez közeled-
ve, közösen eltöltött délután 
keretében szórakoztató és 
meghitt pillanatok is adódtak, 
a feldíszített karácsonyfában 
és a változatos műsorban is 
gyönyörködhettek a jelenlé-
vők. Előbb Tóth Éva és Leblanc 
Győző énekelt részleteket nép-
szerű operettekből, majd az 
iskola negyedikesei idézték fel 
előadásukban többek között 
Jézus születését. Az Önkor-
mányzat ajándékcsomagját is 
átvehették, akik eljöttek, de a 
távolmaradóknak is eljuttatják 
még karácsony előtt.
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Digitális táblák az iskolában

Mesevilág

Az elmúlt két hónap iskolai 
történéseiről Pásztorné Földes 
Györgyi tagintézmény-vezető 
számolt be.

– Október végétől iskolánkban 
a Jászsági Közoktatási Intéz-
mény (JKI) TIOP-os pályázata 
révén 4 digitális tábla áll rendel-
kezésre, hogy annak használa-
tával a tanítást és tanulást még 
szemléletesebbé és eredménye-
sebbé tehessük. A hangsúlyt a 
„használatára” helyezném, mi-
után nevelőtestületünk tagjai az 
október 13-án tartott tovább-
képzésünk után nagy érdeklő-
déssel kezdték segítségül venni 
oktató munkánkban a digitális 
tábla által nyújtott ezernyi lehe-
tőséget. Erről Belovainé Miklós 
Judit tartott bemutatót a kép-
viselő-testület, és a bizottságok 
tagjainak.
Októberben az 1956-os forra-
dalomra és szabadságharcra 
emlékeztünk. Ökoiskola lévén 
rendbe tettük iskolánk környé-
két, az előtte lévő parkot. Szín-
házban jártak Szolnokon a 3. és 
4. osztályosok, a harmadikosok 
pedig mesemondó versenyt 
rendeztek. Nyolcadikosaink pá-
lyaválasztási kiállításon vettek 
részt, iskolánk kisfocistái pedig 
5. helyezést értek el Jászszent-
andráson.
Novemberben az infokom-
munikációs bemutatón kívül, 
munkaközösségi foglalkozás 
keretében mondták el az első 

osztályosok pedagógusai az 
iskolaotthonos oktatással kap-
csolatos tapasztalataikat. Meg-
hívtuk az óvónőket is, akik 
megelégedéssel fogadták, hogy 
ez az oktatási és nevelési forma 
jól illeszkedik az óvodai tevé-
kenységükhöz.
Az iskolában folyó oktatómun-
kát is szeretnénk minél szé-
lesebb körben megismertetni 
mostani tanulóink, illetve a le-
endő első osztályosok szüleivel 
és Jászjákóhalma lakosaival, 
ezért november 15–17. között 
nyílt napokat rendeztünk. Az 

elsőtől a nyolcadik osztályig 
minden pedagógus több órán 
is várta a gyermekük munká-
ja iránt érdeklődő szülőket. A 
legfőbb célunk az volt, hogy a 
digitális táblák oktatásminősé-
get segítő szerepét bemutassuk, 
illetve betekintést engedjünk a 
szülőknek mindennapos órai 

munkánkba, ennek keretében 
tartott bemutatót a Sulinet Di-
gitális Tudásbázisról (SDT) 
Molnárné Pete Marianna az el-
sősöknél. Nagy örömömre az 
alsó tagozatban sok érdeklődő 
szülő jött el, a felsősöknél saj-
nos már gyérebb volt a vendé-
gek száma, pedig a kiskamaszok 
is igénylik a fi gyelmet.
Nagy megtiszteltetés volt, hogy 
iskolánk adhatott helyet a JKI 
tagintézményeiből delegált pe-
dagógusoknak tartott 30 órás 
SDT tanfolyamnak.
Az iskola-óvoda közötti jó kap-

csolat továbbépítését már az év 
elején elkezdtük.
Muhari Zoltánné tanítónő több 
ízben tett látogatást mindkét 
óvodában, hogy ismerkedjen a 
leendő elsősökkel, a szülőkkel. 
November 22-én a Vas Gere-
ben úti, 24-én pedig a Fő úti 
óvoda nagycsoportosait látták 

A téli ünnepek, különösen a 
karácsony mindig különleges 
helyet foglal el az emberek szí-
vében, legyen az gyermek vagy 
felnőtt. Ezek az ünnepek elre-
pítenek egy varázslatos, mesés 
világba, ahol a csodák meg-
történhetnek. Ebben a mesés 
világban különösen a gyerekek 
lelnek igazi otthonra. Ilyen cso-
dálatos élményben volt részük 
december első hetében az óvo-
dában is a gyerekeknek, mert 
iderepült rénszarvasszánján a 
télapó, és csomaggal kedveske-
dett a kicsiknek.

vendégül a másodikosok egy 
magyarórán. Az ovisok, az is-
kolásokkal egy padban ülve, 
feladatokat is kaptak, amit na-
gyon ügyesen oldottak meg. Az 
iskolai életbe történő betekintés 
januárban hasonló módon, egy 
matematika órán folytatódik 
majd.
Az alsó tagozatba járók saját mű-
sorral várták decemberben a tél-
apót, a felsősök mikulásdiszkón 
szórakozhattak.
Az Integrált Pedagógiai Rend-
szer programja keretében kéz-
műves foglalkozáson készül va-
lamennyi kis- és nagydiákunk a 
karácsonyra. Szebbnél szebb és 
ötletesebbnél ötletesebb dísze-
ket készítenek, amelyet az ott-
honi karácsonyfára tehetnek fel. 
December 3-án Sas Gáborné irá-
nyításával az idén is a 4. osztály 
tanulói adták a községi Idősek 
karácsonyán a műsort. Iskolánk 
tanulói és tanárai a jótékony-
kodásból is kivették részüket. 
Az erdélyi Gyimesek falvainak 
rászoruló gyermekei számára 
gyűjtöttünk és küldtünk élel-
miszert, játékot, ruhaneműt. 
Terveink között szerepel a 4. 
osztály és a felső tagozat rész-
vételével egy rendhagyó iroda-
lom óra, amelyet Zsíros Simon 
Mária költőnő tart.
Azt gondolom, hogy csak az 
elmúlt másfél hónapban zajló 
események is azt bizonyítják, 
hogy iskolánk ezen a téren is 
felveszi a versenyt a városi isko-
lák programjaival.
A 2012-es évre mindenkinek 
nagyon jó egészséget kívánok!

Fejlesztő 
foglalkozás
Énekes, mondókás, 
mozgásos fejlesztő 
foglalkozást tarta-
nak 0-3 éves korig 
minden kedden a 
könyvtár olvasóter-
mében. Szeretettel 
várják a babákat és 
a mamákat.
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Jól hajráztak
a felnőttek

Helyből ugró biciklis
Jászjákóhalmáról több sporto-
lónak sikerült már korábban 
országos szinten is fi gyelem-
reméltó eredményt elérni, 
azaz helyből nagyot ugrania. 
Gólya Máténak ez szó sze-
rint is megy. Már sportága, a 
triálkerékpározás is különle-
ges, s az sem mondható hét-
köznapinak, hogy legtöbbször 
a nagymamája udvarában ki-
alakított pályán készül a ver-
senyekre, s bár a legjobbnak 
bizonyult az országos bajnok-
ságon, mégsem őt hirdették ki 
győztesnek. Ezekről az érde-
kességekről is szó esett beszél-
getésünk során. 

Máté 16 éves, három és fél éve 
próbálta ki először az úgyneve-
zett kerékpáros triálozást. Hogy 
ez mi fán terem? Nos, aki va-
lamelyik sportcsatornán látott 
már motorosokat vagy bicikli-
seket képtelen terepen, hihetet-
len magasságokba szinte hely-
ből felugratni, s így végigmenni 
egy pályán, az már sejtheti. 
– Nagyjából egy év ráhangoló-
dás után két és fél éve már ver-
senyeken is indulok, 2009 már-
ciusában tettem szert az első 
kerékpárra. A triál a „helyből 
ugrós” kerékpározást jelenti, 
továbbá jól kell manőverezni 
és egyensúlyozni az akadályok 
között. Laikusnak az tűnik fel, 
hogy nincs ülés a biciklin, mi-
vel nem hagyományos módon 
„közlekedünk” vele, egyszerűen 
nincs rá szükség, meg zavarna 
is az ugrásoknál. A sportág 20 
éve létezik, nálunk kb. 15 éve 

honosodott meg, 200 körül van 
a versenyzők száma.
Kerékméret szerint két kate-
góriát különböztetnek meg, a 
kisbicikli 20 colos, a nagy 26-
os. Tudás és korosztály szerint 
sorolnak be a versenyeken ben-
nünket. Vannak természetes, 
sziklás, kavicsos pályák, illetve 
mesterséges, gerendákból, rak-
lapokból, rönkökből, betonele-
mekből, -csövekből összeállí-
tottak is. A cél, minél kevesebb 
hibaponttal végigmenni, a láb-
letételért 1, illetve két láb leté-
tele esetén 5 pontos levonás jár. 
Persze a sebesség is számít, két 
és fél perc a szintidő, ezen túl 15 

másodpercenként újabb hiba-
pontot számolnak – mondja a 
sportág alapjairól Máté. 
Miután pálya nincs még Jász-
berényben sem, gyakorlásra, 
edzésre maradnak a magánin-
gatlanok, Máté nagymamája 
udvarán alakított ki magának 
pályát. A felkészülés során talp-
fák, raklapok, traktorgumik, 
hasonló eszközök szolgálnak 
tereptárgyként. A tehetség so-
kat számít, de lévén szó tech-
nikai sportágról, a kerékpár 
minősége, ebből kifolyólag az 
anyagi háttér is befolyásolja az 
eredményt. 
– Szerintem 70 százalékot tesz ki 
a versenyző tudása, 30-at pedig a 
technika szerepe. Egy minőségi 
gép elég drága, a nagy terhelés 
miatt kopnak az alkatrészek, si-
kertelen ugrás esetén pedig tö-
rik, reped, horpad. A testi sérü-
lés csak pár zúzódás volt, cson-

tom nem tört, a sisak pedig köte-
lező – mondja a fi atal jákóhalmi 
triálos, aki nagyobbrészt saját és 
családja erejére támaszkodhat.
Azért akadnak segítők, Jászjákó-
halmán Cseh Gábor támogatja 
bicikliszereléssel, illetve esély 
van arra, hogy egy miskolci cég 
százalékos vásárlási kedvez-
ményt biztosítson neki. Bár a 
technikai háttérben van még fej-
lődési lehetőség, az eddigi ered-
mények alapján azzal a bizonyos 
70 százalékkal, a tehetséggel 
nincs probléma. 
– Az országos bajnokságon a 
hibapontok alapján én lettem a 
legjobb a junior 20-as és 26-os 
kategóriában is, amely azt je-
lenti, hogy a kiskorú profi  ka-
tegóriát kis- és nagybiciklivel 
is sikerült megnyernem. Mivel 
azonban jelenleg nem számí-
tok regisztrált versenyzőnek, 
és csak a versenyengedéllyel 
rendelkezőket hirdethették ki 
bajnoknak, maradt az erkölcsi 
győzelem.
Hogy ez legközelebb lehet-e 
másképpen? Magyarországon 
egyetlen hivatalosan bejegyzett 
egyesület van, s ha az admi-
nisztráció is olyan sikeres lesz, 
mint Máté a versenypályán, ak-
kor nem kétséges az eredmény.
– Amennyiben a budapesti klub 
leigazol, tagdíjat kell fi zetni, az-
tán a sportorvosi engedély után 
a versenyzőit is megkaphatom. 
A szövetség csak a bajnokságot 
rendezi, a többi verseny magán-
kezdeményezés. Ezek 90 száza-
lékán ott vagyok, Nyíregyhá-
zán, Miskolcon, Szentesen, Sze-
geden, Budapesten és Velencén 
is jártam. A nagyobb versenye-
ken akár 60 induló is van. Idén 
szinte mindenütt nyertem, ahol 
indultam, Nagyváradon lettem 
második. A legemlékezetesebb 
a Balaton Bike Feszt volt, melyet 
Balatonfüreden rendeztek, a ju-
nior profi  kategóriában mind-
két mérettel sikerült győzni. 
Jákóhalmán tavaly december-
ben a tornateremben szervezett 
egy versenyt, a pünkösdi falu-
napon pedig néhány társával 
tartott bemutatót. Úgy látja, 

egyelőre helyben nincs komoly 
érdeklődő, aki csatlakozna hoz-
zá, így más települések verseny-
zőivel szoktak részt venni közös 
programokon.
Máté édesanyja, Gólya Mihályné 
elmondta, ők sem ismerték ezt 
a sportot, kezdetben féltették, 
most viszont már támogatják 
fi ukat, családi programmá vál-
tak a versenyek, Mátét szinte 
minden helyszínre elkísérik. 
Pünkösdkor is sok jákóhalmi 
gratulált nekik is a bemutatót 
követően. Büszkék rá, és a lehe-
tőségeikhez képest segítik anya-
gilag és érzelmileg is. 
Gólya Máté jövőre több időt és 
energiát akar a kerékpározásra 
áldozni, komoly tervei vannak.
Két komplett bicikli összesze-
relésére készül, támogatókat 
keres, hivatalosan is meg akarja 
nyerni az országos bajnoksá-
gokat. 2014-től a junior és az 
elitkategória számára egységes 
nehézségű pályát vezetnek be, 
így előrelátóan a felnőtt szintbe 
is „belekóstol” néhányszor, már 
csak, hogy ott is szembesülje-
nek vele, mit is tud a jákóhalmi, 
helyből ugró biciklis.

Az eredmények azt mutatják 
az őszi idény végére lendült 
bele a játékba a jászjákóhalmai 
labdarúgócsapat. Kátai Sza-
bolcs gárdája az utolsó négy 
fordulóban három győzelmet 
aratott.

A Szászberek elleni hazai ve-
reség (0-3) után zsinórban 
háromszor gyűjtötték be a 
három pontot, ebből kétszer 
idegenben (Jászdózsán 1-0, 
Jászfényszaruban 3-2). Ez a 
Jászladány elleni itthon kiví-
vott sikerrel (1-0) együtt a 8. 
hely eléréséhez volt elég a ta-
bellán. A középmezőny meg-
lehetősen sűrű, a 4. helyezett-
nek csak 5 ponttal van több, 
mint a jákóhalmiaknak. Az 
ifj úságiak viszont nem tudták 
gyarapítani pontjaikat, így a 
téli szünetet az utolsóelőtti 
helyen töltik.
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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.

Fehér hollóként a 
Prímák között

Fiatalítanak a vadászok

Felhívás

Szeptember 16-án Szolnokon, 
a Szigligeti Színházban rendez-
ték meg a megyei Príma-díjak 
átadó ünnepségét. A látványos, 
színvonalas gála keretében azok 
teljesítményét ismerték el, akik 
a saját területükön kiemelkedő 
teljesítményt, sikeres életpá-
lyát mondhatnak magukénak. 
A Vállalkozók és Munkáltatók 
Országos Szövetségének me-
gyei elnöksége olyan szakembe-
reknek, vállalkozóknak adomá-
nyozott díszoklevelet és medált, 
akik mindezt közéleti és szak-
mai tevékenységükkel kiérde-
melték. Muhari Józsefet szinte 
minden jákóhalmi ismeri, év-
tizedek óta odaadó munkával, 
igazi iparosként alkot. A meg-
fogalmazás aligha túlzás, hiszen 
cipész végzettsége megszerzése 
után, a még ritkább csizmadia 
szakmát is kitanulta annakide-
jén, keze nyomán valódi mű-
remekek születnek. Táncosok, 
hagyományőrzők, huszárok 
számára készít olyan lábbeliket 
melyek külsejükben és tartóssá-
gukban is egyedülállóak. Hosz-
szú ideje tölti be a Jászjákóhal-
mai Ipartestület elnöki tisztét, 
és országos funkciókat is visel, 
rendszeresen ott van az IPOSZ 
rendezvényein is. 
– Bár magam is igyekszem erő-
síteni a szakma megbecsültsé-
gét, a cipészek, s különösen a 
csizmadiák lassan „fehér holló-
nak” számítanak – mondja Mu-
hari József a jelenlegi helyzetről.

Javában zajlik a vadászszezon 
Jászjákóhalmán is, a helyi 
Béke Vadásztársaság tagsága 
is járja a terepet, ugyanakkor 
az adminisztratív teendők te-
rületén is akad feladat. Idén 
több posztra is új vezetőségi 
tagot választottak, és fi atal 
vadászok csatlakozása is fo-
lyamatban van.

Mint Lengyel István a Béke Va-
dásztársaság elnöke elmondta, 
lemondott titkáruk, Kiss Béla 
helyére ifj . Nagypál Józsefet vá-
lasztották meg. Koncsik Mihály 
elhunyta miatt a vadászmesteri 
teendők időleges ellátásával az 
intéző bizottság a tapasztalt Ba-
lázs Józsefet bízta meg. Hosszú 
távon Wittrédi Péter tölti majd 
be a posztot, aki már részt vesz 
egy olyan képzésen, melynek 
elvégzése feltétele az önálló va-
dászmesteri működésnek. Ad-
dig a hivatásos vadőrök segítsé-
gére is számítanak vadászataik 
során. Lengyel István örömmel 
számolt be arról, hogy a tavalyi 
viszontagságos időjárás után 
idén meglepően nagyszámú, 
több mint 130 élő nyulat sike-
rült befogniuk, ami bevételhez 
juttatja a Társaságot. Erre már 
csak azért is szükség van, mert 
a fácánállományt vásárolt pél-

Ez olyan munka, ahol mindig 
lehet és kell is dolgozni. Talán 
pont ezért nem vonzó a mai fi a-
talok számára? 
Kormányszintű törekvés, hogy 
a szakképzést megreformálják, 
ezzel talán a kétkezi munkát 
magas szinten művelők aránya 
is javulhat. Hogy ez érintheti-e 
az én szakmáimat, azt csak re-
mélni tudom, az sajnos tény, 
hogy az egész országban egy 
ember szerzett ilyen végzettsé-
get legutóbb – zárta nyilatkoza-
tát a kitüntetett szakember. 
Muhari József arról is beszá-
molt, hogy a helyi ipartestület 
november 5-én tartotta éves 
közgyűlését, ahol tisztújítás is 
történt. Elnökként továbbra is ő 
kapott bizalmat további öt évre, 
az elnökhelyettes Sárközi Béla, 
a gazdasági vezető Muhari Pál. 
Az ötfős vezetőség tagja még 
Muhari Ottó és ifj . Nagypál 
József. Mint az elnök kitért rá, 
a tagság létszáma jelenleg 29 
fő, céljuk, hogy valamennyien 
aktívan vegyék ki részüket a 
feladatokból, s részt vegyenek 
rendezvényeiken. Már szerve-
zik a február első szombatján 
esedékes, hagyományos Ipa-
ros bált, mely 2012-ben már a 
nyolcvankettedik lesz. Muhari 
József hozzátette, november 
30-án Szolnokon a szövetségi 
ülésen képviselte a jákóhalmi 
iparosokat, míg december 8-án 
Budapesten az országos köz-
gyűlésen volt jelen.

dányokkal bővítik, három al-
kalommal összesen 200 fácánt 
engednek szabadon, kiszol-
gálva ezzel a hozzájuk érkező 
vendégvadászokat is. Az elnök 
hozzáfűzte, a Béke Vadásztársa-
ság anyagilag stabil helyzetben 
vághat neki a 2012-es évnek, 
továbbá céljuk, hogy a tagság 
fi atalokkal bővüljön. Legutóbbi 
közgyűlésükön négy fő tagje-
löltségét hagyták jóvá, az ő tag-
sági jogukat tavasszal erősítheti 
meg az akkori közgyűlés.

Jászjákóhalma Község Önkormányzata ezúton is felhívja a lakos-
ság, valamint cégek, vállalkozások fi gyelmét, hogy – a vonatkozó 
rendelkezéseknek is megfelelve – ügyeljenek ingatlanuk és közvet-
len környezetének rendjére, tisztaságára. Mindebbe beletartozik az 
ingatlan előtti terület, a járdák tisztán tartása, a biztonságos közle-
kedést akadályozó faágak, illetve az út melletti – engedély nélkül el-
helyezett – tereptárgyak, oszlopok, karók eltávolítása. Téli időszak-
ban gondoskodjanak a síkosságmentesítésről, a hó eltakarításáról. 
Ezen kötelezettségek a nem lakott, használaton kívüli ingatlanok 
tulajdonosaira is vonatkoznak, be nem tartásuk esetén ugyancsak 
eljárás kezdeményezhető.

ifj . Lukácsi Pál
polgármester

Ünnepi nyitva tartás a Polgármesteri Hivatalban
December 26-án hétfőn zárva, 27-én, 28-án, 29-én és 30-án az 
ügyfélfogadás szünetel. Ezeken a napokon 8 és 12 óra között 
ügyeletet tartanak, mely személyesen az emeleti titkárságon 
(22-es szoba), ugyanezen idő alatt telefonon az 538-200, illetve 
06-30-4565453 telefonszámon érhető el.
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