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Húsz éves fennállását ünne-
pelte hagyományos bálján a 
község polgárőrsége.

Sikeres pályázatnak köszön-
hetően térfi gyelő kamera-
rendszer épülhet ki a telepü-
lésen.

Közmunkában dolgozók 
végezték a polgármesteri hi-
vatal tanácskozótermének 
felújítását.

Több mint félmillió forintot 
fordít a szociálisan rászoruló 
gyerekek nyári étkeztetésére 
az önkormányzat.

Sok érdeklődőt vonzottak a 
május 1-jei családi nap prog-
ramjai.

Összesen több mint százan 
indultak a helyi Sporthorgász 
Egyesület két versenyén.

Az átszervezés miatt búcsú-
zott a megyei II. osztálytól a 
jákóhalmi labdarúgó csapat.

Nem ma volt. Először 2003-ban vetődött fel az az elképzelés, hogy a Tarna-holtág melletti, úgyne-
vezett túláti terület Jászjákóhalma tulajdonába kerüljön. Az ifj . Lukácsi Pál polgármester vezette 
önkormányzat által elindított folyamat hosszú évek kitartó munkájának köszönhetően célt, vagy, 
hogy stílszerűek legyünk, partot érni látszik.  (folytatás az 5. oldalon)

A falunap délutánján a szo-
kásos helyszín, a Szent József 
tér már három óra körül be-
népesült. Kiállítottak veterán 
és kevésbé veterán motorke-
rékpárokat, a kicsiket töb-
bek között arcfestés, sergő, 
ugrálóvár várta, a színpadon 
pedig Czigány Mónika konfe-
rálásával a műfaji sokszínűség 
jegyében követték egymást a 
fellépők és a műsorszámok.

A programkavalkád ifj . Lukácsi 
Pál polgármester köszöntő-
jével vette kezdetét, aki egy 
virágcsokorhoz hasonlította a 
falunapot: sokszínű, változa-
tos és mégis az összetartozást 
fejezi ki.

(folytatás a 7. oldalon)

A falué lehet a túláti terület

Partot értekPartot értek

Színes pünkösdi csokorSzínes pünkösdi csokor

A horgászat is kiemelt szempont lehet a túláti terület hasznosításában

„Micsoda buli” – A rock and roll táncosok is megmozgatták a falunapi műsor közönségét
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Újabb értékes programot szer-
vezett a Pro Jászjákóhalma Ala-
pítvány a Kulturális délutánok 
sorozatban. Április 15-én Farkas 
Kristóf Vince a községháza ta-
nácstermében tartott előadást a 
Csörsz-árokról, amely minden 
bizonnyal a Kárpát-medence 
legnagyobb ókori építménye 
volt. Sok érdekességet árult el 
az ókorban védműként szolgáló 
sáncárok-erődrendszerről, mely 
1260 km hosszan húzódott vé-
gig a történelmi Magyarország 
területén, nyomai ma már csak 
helyenként látszódnak.

A dicsőséges Tavaszi hadjárat-
ra – miként 1990 óta minden 
évben – idén is április 3-án 
emlékeztek Jászjákóhalmán. 
Az ünnepség a Damjanich té-
ren kezdődött, ahol több szá-

A Jákóhalmáról Elszármazottak Baráti Társasága (Jákób) to-
vábbra is fontosnak tartja, hogy a szülőfaluhoz kapcsolódóan 
megtalálják azokat az alkalmakat, amikor együtt ünnepelhet-
nek, emlékezhetnek a messzire kerültek a máig a faluban élőkkel, 
s lélekben azokkal is, akik testben már nem lehetnek velük.

Május 19-én tartotta a Jákób a 
hagyományos Kerek évforduló-
sok ünnepét, ami most jubileumi 
ünnep volt, mert 10. alkalommal 

A Csörsz-árok 
titkai

Besorozták
a kései utódokat

Lélekben is együtt

zan gyűltek össze, köztük ren-
geteg óvodás és iskolás. A he-
lyi fi atalok mellett nagykátai 
és kecskeméti hagyományőrző 
gyerekek, valamint huszárok 
vettek részt a megemlékezé-

rendezték meg az elszármazott 
és a jákóhalmi születésnaposok-
nak. Talán ennek is volt köszön-
hető, hogy ilyen sokan még so-

hasem gyűltek össze, negyvenen 
jöttek el az idősek napközijébe, 
amely minden évben helyet ad 
a rendezvénynek. A köszöntő 
után Magyar Aliz 11 ünnepelt-
nek adott át emléklapot, a Jákób 
Baráti Kör nevében pedig Egri-
né Lukácsi Magdolna virággal 
köszöntötte őket. Nem maradt 
el a szokásos közös torta sem, 
amit Burkusné Fülöp Ildikó, az 
ünnepség háziasszonya szerví-
rozott. Megtekintették a Lékó 
Imréné által készített „Kerek év-
fordulósok ünnepe 2003-2012-
ig” című tablót. Három új taggal 
is gyarapodott a baráti társaság. 
Mint Magyar Aliz ügyvivő el-
mondta, nagy megtiszteltetés-
nek tartják, hogy csatlakozott 
hozzájuk dr. Forgács István, 
Jákóhalma díszpolgára, Móczó 
Béláné, akinek testvére, Lékó 
Gizella a Jákób egyik alapító 
tagja, valamint Kovács Balázsné 
Csipe Mária Jászberényből. Két 
héttel később Szabó Szabolcsra 

sen. A Himnuszt és a felvo-
nuláshoz nélkülözhetetlen 
talpalávalót a jászapáti Rácz 
Aladár Zeneiskola menetze-
nekara játszotta. A község 
vezetőin kívül megtisztelte je-
lenlétével az ünnepséget Rakó 
József, a Magyarország Felfe-
dezői Szövetség országos elnö-
ke is. Ünnepi köszöntőt mon-
dott Molnárné Pete Marianna 
alpolgármester, majd Basa 
László, a Magyar Hagyomány-
őr Világszövetség tagja adott 

történelmi visszatekintést. Ő 
vezényelte le azt a történelmi 
játékot is, melyben Kossuth 
Lajost Szabó Antal, az egyik 
kecskeméti általános iskola 
hagyományőrző igazgatója 
személyesítette meg. A tobor-
zó felidézése során jelképesen 
csatlakozott a népfelkelők ala-
kulatába a jákóhalmi iskola 
tíz diákja is. A kopjafák meg-
koszorúzása után színpompás 
felvonulás indult egészen a 
Vadászházig.

emlékeztek a jákóbosok. Abból 
az alkalomból koszorúzták meg 
a híres rajzfi lmrendező emlék-
tábláját Jákóhalmán, hogy a 
Jákób alapító tagja és tisztelet-
beli elnöke június 2-án lett vol-
na 85 éves. Koszorút helyezett 
el az önkormányzat is, mivel 
Szabó Szabolcsot 1998-ban má-
sodikként választotta díszpol-
gárának a falu.

„Kossuth” beszéde 163 év után is mozgósító erejű volt

A kerek évfordulósokat idén is köszöntötték tagtársaik

Az ifj ú jákóhalmi népfelkelők még a besorozás előtt
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A közrend és közbiztonság fenntartásában és a bűnmegelő-
zésben megkerülhetetlen szerepet tölt be Jászjákóhalmán a 
polgárőrség. Állományuk a Jászság egyik legkiemelkedőbb 
teljesítményét nyújtja évről évre. A mostani eredményesség az 
elődöknek is köszönhető, hiszen immár húsz éve, hogy életre 
hívták a civil szervezetet az alapító tagok. Előttük is tiszteleg-
tek idei, május 12-én megtartott báljukkal, amely történetük-
ben már a nyolcadik volt.

Húsz éve a közbiztonságért

A rendezvény díszvendége 
Orosz Tibor, a Megyei Polgár-
őr Szövetség titkára, Halmai 
Ferenc rendőr alezredes, a Jász-
berényi Rendőrkapitányság 
vezetője, ifj . Lukácsi Pál polgár-
mester, Hunyadi László jegyző 
és a képviselő-testület tagjai 
voltak. A bál célja volt, amellett, 
hogy a tagság a családtagokkal, 
ismerősökkel egy jó hangulatú 
közös ünneplésen vehet részt, 
hogy a polgárőrség a támoga-
tójegyek és a tombola bevételé-
ből javítsa működési feltételeit 
és technikai felszereltségét. Az 
este programja hagyományo-
san köszöntőkkel és elisme-
rések átadásával kezdődött, 
ami azonban rendhagyó volt, 
hogy a huszadik évfordulóra 
tekintettel, ezúttal nemcsak a 

tavaly kiválóan teljesítőket ju-
talmazták, hanem a jákóhalmi 
polgárőrség megalapításában 
résztvevőket, valamint a hosz-
szabb szolgálati időt elért társa-
ikat is. A polgárőr mozgalom-
ban végzett kiemelkedő vezetői 
munkájának elismeréseként 
tiszteletbeli elnöki címet ado-
mányoztak a tizenkét év után 
leköszönő elnöküknek, Poór 
Lászlónak. A helyi óvodások 
vidám műsora, majd a vacsora 
tálalása következett, aztán desz-
szertként születésnapi torta, az 
„ünnepelt” tiszteletére. Az eltelt 
két évtizedben „felnőtt kor-
ba”, ereje teljébe ért a település 
egyik legfontosabb civil szerve-
zete, s a remények szerint még 
sok aktív esztendő áll előttük.
A község polgárőrsége jelentős 

szerepet vállalt a június 23-án, 
Jászberényben nagy sikerrel 
megrendezett Országos Polgár-
őr Nap szervezésében, ahová 
többezer vendég érkezett, s a 
zökkenőmentes lebonyolítás-
nak is köszönhetően mindegyi-
kük elégedett lehetett. 
A polgárőr bálon elismerést 
kapott: 
Menyhárt Gyula 5, Litkei Ro-
land, Szalkári József és Urbán 
László 10, míg Csipe János 20 
éves szolgálatotteljesítés alkal-

mából,
2011. évi kiemelkedő teljesítmé-
nyéért Alamásy Csaba, Burger 
Zoltán, Kozma Zsófi a, Lukácsi 
Márk, Mizsei Péter, Poór Anna, 
valamint Háló Imre és Litkei 
András. 
Megyei oklevelet vehetett át: 
Litkei András, Litkei Andrásné 
Móczó Zsolt, valamint az alapí-
tóként végzett munkáért Balká-
nyi Dénes, Csillag János, Forgács 
László, Forgács Lászlóné, Nagy 
Imréné, Vámos András.

Tiszteletbeli elnöki címet és tárgyjutalmat vehetett át Poór
László (balra) a jelenlegi elnöktől, Kisbódi Gáspártól

Érseki döntés – kommentár nélkül
Ternyák Csaba egri érsek 2012. au-
gusztus 1-jei hatállyal személyi és 
szervezeti változásokról döntött. 
Mondel József olaszliszkai plébá-
niai adminisztrátor felmentésével 
az olaszliszkai plébánia megürese-
dett. Varga András Jászjákóhalmá-
ról Olaszliszkára, Ivancsó István 
Ináncsról Jászjákóhalmára kapott 
plébánosi kinevezést – írta a Ma-
gyar Kurír, a katolikus hírportál.
Mint a fenti hírből kiderül, au-
gusztus 1-jétől Jászjákóhalmán 
Varga András helyett új plébános 
lesz. Varga atya öt év után távozik 
a községből, az itt eltöltött időszak-
ról szerettünk volna interjút készí-
teni vele, a lehetőséggel azonban 
egyéb okokra hivatkozva – köszö-
nete mellett – nem kívánt élni.
Továbbra is konstruktívan
Ifj . Lukácsi Pál polgármester nyi-
latkozott az egyházközség életé-

ben történő változás kapcsán. 
– Nem volt lehetőségem szót kapni 
az ünnepi búcsúi szentmise alkal-
mával, ám fontosnak látom elmon-
dani, hogy a plébános úr tartós nyo-
mot hagyott Jászjákóhalma közös-
ségének életében. Közéleti, politikai 
tevékenysége mellett az egyházköz-
ségen túlmutató közös feladatokból 
is részt vállalt. De az önkormányzat 
is több alkalommal méltányolta az 
atya közösségépítő erőfeszítéseit, 
kéréseit. Első közös feladatunk volt, 
hogy az önkormányzat által pénz-
ügyileg nagy arányban fi nanszíro-
zott, és az akkori országgyűlési kép-
viselő támogatását élvező ravatalo-
zóépítés megnyugtatóan lezáruljon. 
A plébános úr olthatatlan kezde-
ményezőkészségének hatására az 
önkormányzat átvállalta a templom 
díszkivilágításának üzembentartási 
és fenntartási költségeit. Később 

az egyházközségi tulajdonban 
lévő temető kápolnakupolájának 
a felújítását is támogatta a testület, 
több alkalommal pedig jelentősen 
hozzájárult az atya által életre hí-
vott rendezvények, mint például 
a 2007-es pünkösdnapi ingyenes 
ételosztás forrásfedezetéhez is. 
Mindezek mellett a Szent Erzsébet 
sétány – mely elnevezés Varga atya 
javaslata volt – és környezetének 
kialakítása, az önkormányzat, va-
lamint az ügyhöz lojális támogatók 
anyagi segítségének köszönhetően 
valósulhatott meg.
Természetesen voltak dolgok, 
melyeket másképp láttunk. Állás-
pontom szerint egy lelki vezető ne 
pártpolitizáljon, mert az megöli 
küldetésének lényegét, a közösség 
tagjainak előítélet nélküli szolgála-
tát. Bízom benne, hogy a plébános 
úr ugyanolyan békével a szívében 

távozik Jászjákóhalmáról, mint 
ahogyan hozzánk érkezett. Kívá-
nom neki, hogy új szolgálati he-
lyén, Olaszliszkán sikerrel építse 
és egyesítse a közismerten sokszí-
nű közösséget. 
Az augusztusban a községbe ér-
kező Ivancsó István plébános urat 
a település nevében ezúton is kö-
szöntöm. Az önkormányzat részé-
ről a jövőben is azt a konstruktív 
hozzáállást ígérhetem, ami az álta-
lam vezetett valamennyi képviselő-
testületet jellemezte az egyházköz-
séggel történő együttműködésben. 
Büszke vagyok arra, hogy 2002 óta 
a települési önkormányzat pénz-
ügyi támogatásának és a pályáza-
tokban való közreműködésének 
köszönhetően több mint 60 millió 
forinttal gyarapodott az egyház-
község vagyona – mondta el ifj . 
Lukácsi Pál.
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„Bekamerázhatják” a községet

Az április 24-i ülésen elhangzott 
információ volt, hogy 15 fővel el-
indult a településen a Start mun-
kaprogram. Munkájuk eredmé-
nye már a polgármesteri hivatal 
felújított tanácstermén is látható, 
hiszen a programban részt vevők 
egy része minőségi szakmunkát 
végez, a többiek pedig a rájuk 
bízott egyéb kisegítő feladatot. A 
nélkülözhetetlen pályázati for-
rást ezúttal a munkaerő biztosí-
tása jelentette. A polgármester 
tájékoztatta a testületet, hogy 
megtörtént a felgyújtott szelektív 
hulladékgyűjtő cseréje. A két éve 
történt gyújtogatással 600 ezer 
forintos kárt okozott az elkövető. 
Ifj . Lukácsi Pál arról is beszá-
molt, hogy folynak a szenny-
vízprojekt háttér ügyintézései, s 
mivel a tervezett adóbevételek a 
vártnál jobban alakultak, plusz 
20 millió forintos bevétele lett az 
önkormányzatnak. Ezt az össze-
get az eddig lekötött 100 millió 
forint mellé helyezhették el, így 
a szennyvízberuházás önerejé-
re jelenleg 120 millió forint áll 
rendelkezésre. A napirendek 
sorában aztán a testület kinyil-
vánította szándékát, hogy a 155 
milliós önerőt nem hitelből, ha-
nem saját forrásból fedezi, illetve 
ennek 55 százalékára pályázik, 
ez siker esetén mintegy 85 millió 
forint elnyerését jelentheti.
Poór László elmondta, hogy a 
közmunkaprogramban 3 millió 
forintot nyert az önkormány-
zat erőgép vásárlására. Sikerült 
egy nagyon jó állapotú traktort 
beszerezni 2,3 millió forintért. 
Ehhez azonban szükség lenne 
még egy pótkocsira is, azonban 
a fennmaradó 700 ezer forint 
nem elegendő. A képviselők 
400 ezer forintot szavaztak meg 
erre a célra. 
Ifj . Lukácsi Pál javasolta az idei 

Parlagfű-mentesítési Alapra be-
nyújtandó pályázathoz 80.625 
forint önerő biztosítását, amit a 
testület jóváhagyott.
A 2011. évi zárszámadási rende-
let-tervezet jóváhagyása kap csán 
tárgyalták a képviselők az önkor-
mányzat 2011. évi költségvetésé-
nek végrehajtását. A zárszámadás 
főösszegei szerint 391.068.016 fo-
rint volt a bevétel és 268.466.676 
forint a kiadás. A képviselő-tes-
tület a 2011. évi költségvetési 
tartalék maradványt 30.894.000 
forinttal, a 2011.évi szabad pénz-
maradványt 87.514.000 forinttal 
elfogadta. 
Tájékoztató került a testületi ta-
gok elé az Idősek Klubja műkö-
déséről. A beszámoló kapcsán 
elhangzott, hogy a fürdőhelyi-
ség felújításra szorul. Muhari 
Zoltánné az iskolával, a fi atal 
korosztállyal való jó kapcsolat 
fontosságát emelte ki, ennek jó 
példája volt az Idősek világnap-
ján adott műsor is. 
Farkas Dezső felvetette, hogy az 
óvoda és az iskola a Gazdakör 
épületét szokta a rendezvénye-
ihez igénybe venni. Eddig volt 
egy olyan megállapodás, hogy 
községi szintű rendezvény ese-
tén az önkormányzat fi zeti a 
felmerülő rezsiköltséget. Mivel 
azonban az iskola más fenntartó 
alá került, aziránt érdeklődött, 
hogy mi az önkormányzat aktu-
ális álláspontja a kérdésben.
Ifj . Lukácsi Pál válaszában kö-
zölte, hogy bevétel orientált ren-
dezvény esetén, mint például az 
óvoda és az iskola farsangi bálja, 
nem járul hozzá az önkormány-
zat a rezsiköltséghez. Már csak 
azért sem, mert mindkét intéz-
mény önálló költségvetési szerv 
lett az intézményfenntartói tár-
suláson belül, melynek Jászbe-
rény a központja.

A május 29-i ülésen ifj . Lukácsi 
Pál polgármester beszámolt 
arról, hogy sikeres volt a falu-
napi és gyermeknapi rendez-
vény, megköszönte Molnárné 
Pete Marianna alpolgármester 
áldozatos munkáját, hozzá-
fűzve, valamennyi képviselőt 
köszönet illeti.
Tájékoztatta továbbá a képvi-
selő-testületet, hogy a térfi gye-
lő kamerarendszer kiépítésére 
benyújtott pályázat sikeres 
elbírálásban részesült. A kö-
vetkező feladat a kivitelezési 
ütemterv elkészítése lesz.
A közmunkaprogramban 
nyert összegből vásárolt trak-
tor jobb kihasználhatósága 
érdekében a maradványból, 
illetve a legutóbbi ülésen meg-
szavazott összegből az önkor-
mányzat beszerzett egy pót-
kocsit, valamint vontatót és 
hótolót is. A lebonyolításban 
nagy érdeme volt Farkas De-
zső és Poór László képviselők-
nek, akiknek a polgármester 
megköszönte az ügyintézést.
Poór László elmondta, hogy 
lakossági jelzés alapján tudo-
mására jutott, hogy salétro-
mos a ravatalozó falazata, mi-
vel nem megfelelően történhe-
tett a kivitelezés. A helyreállí-
tással kapcsolatban következő 
lépésként fel kellene venni a 
kapcsolatot a helyi egyházköz-
séggel, illetve az IUSTA temet-
kezési vállalattal.
Határoztak a képviselők ar-
ról, hogy új együttműködési 

megállapodást köt a kisebbsé-
gi önkormányzattal a községi 
önkormányzat, melyre főként 
névváltozás miatt van szükség. 
Az eddigi Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat Roma Nem-
zetiségi Önkormányzat néven 
működik a továbbiakban.
Tárgyalta a testület a Gyer-
mekjóléti Szolgálat működé-
sének tapasztalatairól készült 
beszámolót. Murzsa Miklósné, 
a Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat (RNÖ) elnöke ész-
revételezte, hogy a jelzőrend-
szerbe az RNÖ is beleértendő. 
Ő is többször jelzéssel élt, nem 
kevés munkát végzett és vé-
gez, jelenleg is tudomása van 
néhány problémás családról, 
ahol bántalmazzák a gyereke-
ket. A jelzőrendszeri értekez-
leteken véleményt alkot, ezért 
kéri, hogy a beszámoló ezt is 
tartalmazza. A testület a jel-
zett kiegészítésekkel elfogadta 
a beszámolót. 
A képviselők óvodafejlesztési 
pályázat támogatásáról is dön-
töttek. Terjéki Tünde elmond-
ta, hogy a Jászsági Közokta-
tási Intézmény valamennyi 
érintett óvodája részt vesz a 
pályázatban. Ez a helyi óvodát 
tekintve sikeres elbírálás ese-
tén16 millió forintos pályázati 
támogatást jelentene.
A szociálisan rászoruló ál-
talános iskolai tanulók nyári 
étkeztetésére 510.000 forint 
forrásfedezetet biztosít az ön-
kormányzat. Az összegből 33 

Az áprilisi és májusi testületi ülések során a képviselők töb-
bek között döntöttek arról, hogy az önkormányzat pályázik 
a szennyvíz beruházás önerejét csökkentő forrásra, valamint 
510 ezer forinttal támogatja a szociálisan rászoruló gyerekek 
nyári étkeztetését. Örömteli hír volt, hogy sikeres lett a tér-
fi gyelő rendszer kiépítésére benyújtott pályázat, a közmunka 
program keretében pedig traktort és pótkocsit tudott besze-
rezni az önkormányzat.

A pályázati forrásból vásárolt traktornak nagy hasznát veszik 
a napi munkák során
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Kérdések,
panaszok,
javaslatok
A május 29-i testületi ülést kö-
vetően közmeghallgatást tar-
tottak, melyen visszatérő pa-
nasz volt több lakos részéről a 
Mikszáth és József Attila utca 
kamionforgalma. Ifj . Lukácsi 
Pál felidézte, az április 24-i 
ülésen elhangzottakat, mely 
szerint az érintettek megbízá-
sából ügyvédi megkeresés tör-
tént az önkormányzat felé. Ak-
kor is közölte, hogy emiatt is 
folyamatban lévő ügyként kell 
kezelni a problémát, ugyanis 
elküldték a polgármesteri, ön-
kormányzati választ, s várják 
az ügyvédi reagálást. 

gyermek július 2-ától augusz-
tus 31-ig kaphat meleg ételt 
minden munkanapon. 
Ifj . Lukácsi Pál polgármester 
elmondta, hogy 2012. nov-
ember 1-jétől megüresedik 
a könyvtárosi státusz, mivel 
Kiss Béláné nyugdíjba vonul. 
Az önkormányzat pályáztatás 
vagy megbízásos szerződés 
útján - egy éves időtartamra 
- töltheti be az állást. A pol-
gármester az utóbbi megoldást 
javasolta a testületnek, a jelen-
leg is zajló országos szintű át-
alakulások tükrében így nem 
kerülhet az önkormányzat ke-
zelhetetlen helyzetbe egy eset-
leges határozatlan időre szóló 
kinevezéssel. A megbízásra a 
polgármestert hatalmazta fel a 
testület. 
A József Attila utcát is érin-
teni fogja a szennyvízhálózat 
építése, amely az út felbontá-
sával jár. Ugyanakkor az utca 
Fő út felőli részén sok nagy ká-
tyú van, melyek helyreállítása 
nem várhat, ezért a Geogép 
Kft .-től állapotfelmérést kért 
az önkormányzat. Az úthibá-
kat zúzalék kibontással vagy 
körbevágás technikával javít-
hatják ki. Utóbbi tartósabb 
megoldást jelent, így a testület 
megszavazta az ehhez szük-
séges bruttó 470.535 forintos 
összeget.

A közmeghallgatáson kérdés-
re válaszolva a polgármester 
elmondta, a Rego-Plaszt Bt.-
nek, melynek tevékenysége 
folytán az érintett utcák túl-
terheltek, törvény által elő-
írt kötelezettsége az önkor-
mányzat felé az adófi zetés, de 
nincs semmilyen szerződéses 
kapcsolat velük. A vállalko-
zás vezetői évekkel korábban 
egy magántulajdont vásárol-
tak meg, az adásvételi szer-
ződésbe pedig nem volt bele-
szólása az önkormányzatnak. 
Hozzátette, ha olyan jellegű 
probléma merül fel, ahol az 
önkormányzat illetékessége 
és felelőssége bizonyítható, 
akkor abban részt vesznek, 
azonban mindezt megfelelő-
en alá kell támasztani. Leszö-
gezte, az önkormányzatnak 
sem szerencsés a helyzet, már 
csak azért sem, mivel van-
nak anyagi következményei, 
így például éppen ezen a na-
pon döntöttek a képviselők 
az egyik útszakasz hibáinak 
kijavításáról. A polgármes-
ter hangsúlyozta, az önkor-
mányzatnak az egész telepü-
lés érdekeit szem előtt kell 
tartani, nemcsak egy cso-
port, jelen esetben az érintett 
két utca lakóinak igényét. A 
megfelelő működéshez pénz-
ügyi bevételekre van szük-
ség, így jelen esetben nem 
elhanyagolható a Rego-Plaszt 
Bt. által fi zetett adó mértéke, 
ennek is köszönhető, hogy 
évek óta nem kellett emelni a 
lakosok által fi zetendő kom-
munális adót, valamint a cég 
helyi munkaerőt is foglalkoz-
tat. Az önkormányzatnak is 
érdeke, hogy a kamionfor-
galom kiszoruljon az érin-
tett utcákról egy hátsó útra. 
A cég is azon dolgozik, hogy 
új épületei egyre hátrább ke-
rüljenek és a megközelítése 
minél előbb egy hátsó útról 
történhessen. 
Többen felvetették, hogy a 
korlátozó táblák ellenére a jár-
művek nem tartják be az előírt 
sebességet, és további táblákat 
is el kéne helyezni. Ifj . Lukácsi 
Pál polgármester válaszában 
közölte, már két éve jelezte a 
problémát a jászberényi rend-

őrkapitánynak, s most ismét 
meg fogja keresni. Elmondta 
továbbá, hogy szakemberekkel 
vizsgálják meg a sebességkor-
látozó jelzőtáblák kihelyezésé-
nek rendjét.
Egyéb problémákról is ér-
deklődtek a megjelentek, így 
például a közvilágítással kap-
csolatosan. Ifj . Lukácsi Pál el-
mondta, hogy ha egy helyen 
van gond a közvilágítással, ak-
kor azt a karbantartással fog-
lalkozó cég telefonszámán kell 
jelezni, de ha szakaszhibáról 
van szó, akkor az áramszolgál-
tatót kell értesíteni. 
A szennyvízberuházás is szó-
ba került a közmeghallgatá-
son. A polgármester tájékoz-
tatta a jelenlévőket, hogy a te-
lepülésen Kasnyáné Benke Ju-
dit foglalkozik a szennyvízbe-
ruházást érintő Fundamenta 
előtakarékossági ügyekkel, 
így hozzá kell fordulni az eset-
leges kérdésekkel. Ezeknek a 
szerződéseknek köszönhetően 
egyébként a munkálatok be-
fejeződésével igénybe tudják 
venni a 30 százalékos állami 
támogatást.
Jászberényi cigánycsaládok be-
telepítéséről terjedtek el hírek 
a településen. Ifj . Lukácsi Pál 
a felvetésre reagálva elmondta, 
sokan rákérdeztek erre a témá-
ra személyesen nála is, ám a 
válasza az volt és jelenleg is az, 
hogy a hír teljességgel valótlan. 
Egyetlen családdal sem állt 
kapcsolatban sem az önkor-
mányzat, sem a polgármester. 
Ingatlanvásárlás révén mindig 
vannak Jákóhalmára költözők, 
a betelepülések mértékét azon-
ban nem lehet befolyásolni, 
hiszen erre nincs törvényi le-
hetőség. A közmunkát végzők 
tevékenysége is rendszeresen 
kritikát kap. Ezúttal is volt 
olyan kérdés, miért csak a köz-
pontban dolgoznak. A polgár-
mester úgy látja, a Fő úti park-
jellegű növényszigetek több 
karbantartást igényelnek, de 
természetesen egyetért azzal, 
hogy ne csak a Fő útra terjed-
jen ki a közmunkások mun-
katerülete, ennek jegyében 
például a József A. utcában el 
is kezdték a szikkasztóárkok 
tisztítását.

A falué lehet a túláti terület

Partot értek
Utólag már egyszerűnek tűnik – 
egy levél, egy régóta várt jó hír-
rel. A május 29-i testületi ülésen 
előterjesztésként került a képvi-
selők elé a Magyar Nemzeti Va-
gyonkezelő Zrt. levele, melyben 
a terület ingyenes tulajdonba 
adásának lehetőségét „kínálja” 
a község számára. Az értesítés 
természetesen feltételeket is tá-
maszt, így az általános forgalmi 
adó fi zetési kötelezettségét, illet-
ve a jogi képviselettel összefüggő 
költségeket az önkormányzatnak 
kell vállalnia. Ifj . Lukácsi Pál a 
testületi ülésen elmondta, hogy 
több mint kilenc év munkáját kö-
vetően koronázhatja siker a túláti 
terület önkormányzati tulajdon-
ba kerülését. A polgármester 
köszönetet mondott mindazok-
nak, akik részt vállaltak abban a 
jelentős háttérmunkában, mely a 
mostani kedvező végkifejlethez 
vezetett. Hunyadi László jegy-
ző rengeteget dolgozott az ügy 
érdekében, továbbá Sipos-Tuza 
Anita munkáját is köszönet ille-
ti, akivel az ügyintézést akkori-
ban elindították, illetve Gyurkó 
Krisztina is sokat segített. Meg-
köszönte és kiemelte Pócs János 
országgyűlési képviselő közre-
működését is, akinek hathatós 
segítségével sikerült mindezt 
elérnie az önkormányzatnak. A 
testület megbízta a polgármes-
tert a szerződés előkészítésével, 
illetve annak aláírásával. 
– Életben tartottuk a szándékot, 
ennek gyümölcse ez az objek-
tum, ami egy rendkívül értékes 
vagyontárgy. Hat hónapon belül 
kell aláírni a szerződést, bízom 
benne, hogy minden zökkenő-
mentesen zajlik majd. Termé-
szetesen sok szempontból előre 
is kell tekintenünk, így például 
kalkulálni kell azzal, hogy mint 
tulajdonost, az önkormányza-
tot terheli az esetleges környe-
zetvédelmi rendbetétel, s át kell 
gondolni a hasznosítási elképze-
léseket. Az előkészítést követheti 
majd a tervezési fázis, a koráb-
ban használhatatlanná vált híd 
sorsa is ekkor dőlhet el – mondta 
a jövő teendőivel kapcsolatban 
ifj . Lukácsi Pál. 
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Az idei május elseje várva várt nap volt számos helyi civil szer-
vezet számára. Egy vurstlitól mentes, értékekkel, hagyomá-
nyokkal teli családi napra várták a község lakóit és a más tele-
pülésekről érkezőket. A főszervező Pro Jákóhalma Alapítvány 
elnöke, Bene Judit számolt be a rendezvényről.

Majális helyett családi napMajális helyett családi nap

Reggel a falusi szokásokhoz 
hűen kürtszóval ébresztette 
a kisbíró a falu apraja-nagy-
ját. Nyolc órakor kezdődött 
a sportpályán a Jász Polgárőr 
Egylet II. Családi Főzőverse-
nye, melyen közel negyven csa-
pat mérhette össze főzőtudását. 
A szakavatott zsűri az értékelés 
során hangsúlyozta, hogy jobb-
nál jobb ételek közül kellett 
választaniuk, volt őzpörkölt, 
kakaspörkölt, babgulyás, öreg-
lebbencs és még számos fi nom 
népi étel.
A főzőverseny végeredménye:
A civilek között 1. Jákóhalmi 
Motorosok Baráti Egyesülete, 
2. Litkei András és családja, 3. 

Béke Vadásztársaság II. csapata
A polgárőrök között: 1. Jász-
árokszállás I., 2. Jászfényszaru, 
3. Jászárokszállás II.

Reggel a helyi általános iskolás 
gyerekeket Eperjesi Nándor 3 
danos taekwon-do mester várta 
tanítványaival, akik egy rövid 
bemelegítést követően játékos 
sorversenyt szerveztek, később 
a mester egy igen látványos be-
mutatót tartott csapatával.
A rengeteg gyerek már nagyon 
várta Kirilla János előadását az 
erdő, mező hangjairól, vala-
mint a Gólya Máté vezette bi-
ciklis bemutatót is. Ég a város, 
ég a ház is címmel az önkéntes 

tűzoltók mutatták meg mire 
képesek vészhelyzetben. A lát-
ványos akció során egy lángoló 
autó-karosszériát oltottak el, 
melyet Kazsimér József aján-
lott fel a bemutatóhoz. A foci 
sem maradhatott ki a rendez-
vények sorából, mellyel Szöllősi 
Mihálynak, a jákóhalmi csapat 
egykori intézőjének állítottak 
emléket tisztelői.
A délutáni programokat az 
alsó-jászsági Gold Dogs rend-
őrkutyás bemutatócsapat nyi-
totta meg. Gyerekeket is be-
vonva ismertették meg, hogy 
mi is egy rendőrkutya feladata. 
Az eredményhirdetéseket kö-
vetően a Jászberényi Hagyo-
mányőrző Együttes műsorát 
láthatták az érdeklődők, akik 
közül a bátrabbak közös tánc-
ra is csatlakozhattak. A család 
minden tagja találhatott elfog-
laltságot, a kicsiket ugrálóvár, 
kézműves foglalkozás, íjászat, 
rovásírás, tűzoltási ügyességi 
verseny, a felnőtteket motor- és 
vadászati kiállítás, mentős és 

drogprevenciós sátor is várta, de 
a tűzoltó és rendőrségi autókat 
is meg lehetett tekinteni.
A rendezvény több száz érdek-
lődőt vonzott, az idősebbek el-
mondása szerint közel harminc 
éve nem volt hasonló nagy-
ságrendű május 1-jei program 
Jászjákóhalmán.
A rendezvény főszervezője 
a Pro Jászjákóhalma Kultu-
rális és Természetvédelmi 
Alapítvány ezúton is köszö-
netet mond a támogató szer-
vezeteknek: Jászjákóhalma 
Község Önkormányzata, Jász-
jákóhalma Község Polgár-
őrsége, Jász Polgárőr Egylet, 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület, 
Községi Sportegyesület, JSE 
ITF Taekwon-do szakosztály, 
Jákóhalmi Motorosok Egyesü-
lete, Poldermann Júlia Óvoda, 
IV. Béla Általános Iskola, Har-
mónia Dalkör, Jászjákóhalmi 
Hagyományőrző Íjász Egyesü-
let, Jászberényi Hagyomány-
őrző Együttes, Rovás Szakkör, 
Béke Vadásztársaság.

Közel negyven bográcsban készültek a fi nomságok

Látványos akcióval szolgáltak a tűzoltók

A három éve elhunyt Szöllősi Mihályra focival is emlékeztekA kézműves sátornál is nagy volt az érdeklődés
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Színes pünkösdi csokorSzínes pünkösdi csokor

A fantázia remekeiA fantázia remekei ÍztesztÍzteszt

Az óvodás és iskolás csoportok 
szereplése, a helyi néptáncosok 
előadása, majd Eperjesi Nán-
dor taekwon-do mester és fi a-
tal tanítványainak harcművé-
szeti bemutatója következett. 
A szépszámú közönség lát-
hatta és hallhatta a Harmónia 
dalkör előadását, slágereket 
énekelt a jákóhalmi születésű 
tehetséges előadó, Csőke Rita, 

valamint szebbnél szebb jász-
sági viseleteket is meg lehetett 
csodálni. A gyerekek nagy 
örömére a Mesevilág pro-
dukció tagjai fáradhatatlanul 
hajtogatták a lufi kat, színpadi 
produkciójuk során pedig egy 
igazi óriáskígyó is „szerepet 
kapott”. A koraestéhez érve a 
könnyűzene és a tánc került 
rivaldafénybe. A jászberényi 

gimnazistákból álló 4-es Metró 
zenekar fi atalos lendülete so-
kakat magával ragadott, mint 
ahogy a Moon Woofers tánc-
csoport is, akik Fenyő Miklós 
és a Hungária legismertebb 
számaira ropták, kerettörténet-
be ágyazva a rock and roll élet-
érzését. A Csillag születik ve-

télkedőben feltűnt Appril Pro-
ject táncosai szintén hatalmas 
sikert arattak, a csapat tagjai 
a vállalkozó kedvű jákóhalmi 
fi atalokat is színpadra hívták, 
hogy aztán a taps erejéből mér-
jék le, ki a legügyesebb közü-
lük. A színpadi produkciókat 
a Jászmagyarok zenekar kon-
certje zárta, majd a Piactérről 
indított, zenével kísért tűzijá-
ték jelentette az idei Pünkösdi 
Falunap befejezését.

A május 27-i Pünkösdi Falunap 
elmúlt évekbeli nagy sikere jó 
alapot teremtett, a rendezvényt 
ebben az évben is egyaránt jel-
lemezte az állandóság és a vál-
tozatosság. Hagyomány példá-
ul, hogy a Gazdakör kistermé-
ben helybeli vagy elszármazott 
művészek, kézművesek, iparo-
sok mutatják be alkotásaikat. 
Az idei kiállítók között Bárdos 

A legfi nomabb jászsági sütemé-
nyeket készítők versengése is 
kezdettől része a falunapi prog-
ramoknak, ezúttal 12 nevező 
tizenhatféle süteményét kóstolta 
végig a kitartó zsűri a Szöllősi 
fogadóban. A sós jellegű fi nom-
ságoktól a krémes és töltött cso-

dákon át egészen az égetett cu-
kor fi gurákig terjedt a kínálat, 
s a cseppet sem könnyű döntés 
eredményeként Bordás Anna 
diós és mákos kalácsa nyerte 
el az első díjat, Litkei Andrásné 
rácsos diósa és Halászi Istvánné 
sós pogácsája előtt. A minőségi 
tesztet az érdeklődők is öröm-
mel végezték el, a véleményeket 
az üresen maradt tányérok, s az 
elismerő szavak tükrözték.

Józsefné foltvarró munkáit, Dé-
nes Lászlóné kézimunkáit, Nagy 
Béláné ékszerpárnáit, valamint  
Balázs Judit és Kricsár Annamá-
ria egyedi készítésű ékszereit te-
kinthették meg az érdeklődők. 
A megnyitón ifj . Lukácsi Pál 
polgármester méltatta a kiállí-
tók fantáziáját, szorgalmát, ki-
emelve, hogy nemcsak a maguk 
számára, hanem széles körben 
tudnak örömet okozni a kezük 
közül kikerülő remekekkel.

Koncentráció és pontosság – Eperjesi Nándor mesteri mozdulata

Az ovisok valódi focihangulatot teremtettek

Kézügyesség és kreativitás a kiállítók sajátja A süteményeket előbb szemügyre vették az érdeklődők

Köszönetemet fejezem ki a Pünkösdi Falunap szervezésében ön-
zetlen segítséget nyújtóknak. A rendezvény költsége – az önkor-
mányzat által jóváhagyott 1 millió forintos keretösszeghez képest 
– 967 ezer 464 forint volt.

Molnárné Pete Marianna alpolgármester
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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.

Egy héten belül kétszer is benépesült a Holt-Tarna partja, előbb 
megyei verseny házigazdái voltak a helyi horgászok, majd ha-
gyományos éves versenyükre várták a jelentkezőket.

2005 után ismét a Jász-
jákóhalmi Sporthorgász Egye-
sület rendezte meg a megyei 
horgászversenyt. A május 26-i 
esemény megnyitóján Nagy 
Gyula a Közép-Tiszavidéki 
Horgászegyesületek Szövet-
ségének elnöke köszöntötte a 
vendégeket. A rendezvényen 
Jász-Nagykun-Szolnok és Pest 
megye 22 horgászegyesüle-
tének 3-3 fős csapatai mérték 
össze tudásukat. Az elnökök, 
a titkárok és a gazdaságveze-
tők külön-külön szektorban 
foglalták el horgászhelyüket, 
és vágtak neki a versenynek. 
A három óra elteltével szek-
toronként értékelte az ered-
ményeket a helyi egyesület 
tagjaiból álló versenybizott-
ság. Az összesítés alapján a 
csapatversenyt a Szolnoki Ki-
nizsi Horgászegyesület nyerte 

Minden jákóhalmi óvónénijeSikeresen lógattak
Ritka elismerés átadásának 
helyszíne volt június 8-án a 
községháza díszterme. Muha-
ri Árpádné, a szinte minden 
jákóhalmi számára ismerős 
Erzsi óvónéni vehette át vasdip-
lomáját, pedagógusi pályájának 
65 éves évfordulója alkalmából. 
Előbb a mostani óvodások kö-
szöntötték verssel és énekkel 
az ünnepeltet, majd az önkor-
mányzat részéről Molnárné 
Pete Marianna nyújtotta át a 
különleges oklevelet Muha-
ri Árpádnénak. Orosz István, 
a Jászsági Közoktatási Intéz-

Törökszentmiklós és a Szol-
noki Vízmű előtt. A győzte-
seknek a díjakat Nagy Attila, 
a szervező egyesület elnöke 
adta át. Egyéniben a győztes 
csapat tagja, Pilák Imre nyert 
8260 grammal, Paplanos Ti-
bor (Újszász – 8240 g) és Ko-
csis István (Berekfürdő – 8100 
g) előtt. A legnagyobb halért 
járó jutalmat szintén Paplanos 
Tibor nyerte (3340 g), míg a 
legidősebb versenyzőnek já-
rót pedig a martfűi Bodó Imre 
kapta. A díjak átadása után a 
résztvevők egy jó hangulatú, 
közös ebéd után a jövő évi ta-
lálkozás reményében búcsúz-
tak el egymástól.
A verseny rendezői köszöne-
tet mondanak a támogatók-
nak: Községi Önkormány-
zat, Mukri és Társa Kft ., 
Energofi sh – Lukácsi Béla, 

mény főigazgatója is méltatta 
Erzsi néni szakmai pályáját, 
melyet sok áldozatos munka, 
kitartás és szorgalom jellemzett 
az évtizedek során. A kezdetek-
től Jászjákóhalmán tevékeny-
kedett, több mint 35 éven át. 
Egykori óvodásai közül többen 
is az ő hivatását választották, 
aligha véletlenül. Az ünnepség 
hivatalos része után is nagyon 
sokan köszöntötték virággal, 
hálás szavakkal, mosolyokkal 
és a meghatottság könnyeivel. 
Szerkesztőségünk is gratulál, és 
jó egészséget kíván!

Muhari Árpádné nagy szerepet vállalt a helyi óvoda
fejlesztésében is

A győztes szolnoki csapat, jobb szélen az egyéni első Pilák Imre

Molnár és Társa – Molnár 
László, Szőrös Ferenc Tibor, 
Nagy Bertalan, Bubi-Husi 
Jászberény, Szabó Sándor.
Június 2-án a három korcso-
portban hirdetett egyéni ver-
senyen összesen 43-an tették 
próbára tudásukat és szeren-
cséjüket. Az a különlegesség 
fordult elő, hogy a gyerekin-
dulók közül került ki az ab-
szolút győztes Hajdú Krisztián 
személyében, aki összesen 10 
430 gramm halat fogott ki, 
30 grammal többet, mint a 
felnőttek legeredményesebb-
je, Szabó Zoltán. Az ifj úsá-
giaknál Jámbor Ádám lett az 
első, míg a nap során Molnár 
Máté akasztotta horogra a leg-
nagyobb, 443 gramm súlyú 
halat. A versenyen több mint 
120 kiló pikkelyes került a 
szákokba, ám csak ideiglene-
sen, hiszen a mérlegelés után 
valamennyit visszaengedték 
élőhelyükre. A dobogósok 

jutalmazása után halászlé ke-
rült a horgásztanya asztalaira, 
szigorúan csak a korábbi hor-
gászatokból származó alap-
anyagból.

A legjobbakat horgászeszközökkel díjazták



2012. április–június 9

Kesztyűvel és zsákokkal felszerelkezett láthatósági mellényes 
gyerekek és felnőttek lepték el június 2-án a község több pont-
ját. Tavaly rendezték meg először az országos hulladékgyűjtési 
akciót TeSzedd elnevezéssel, az akkori siker nyomán idén jö-
hetett az újrázás, még több helyszínen, még több résztvevővel.

Jászjákóhalmán is bővült az 
önkéntes feladatot vállalók 
száma, óvodások, iskolások, 
pedagógusok mellett civil 
szervezetek tagjai is járták a 
község utcáit. Mint az orszá-
gos értékelés kapcsán elhang-
zott, a tapasztalatok azt mutat-
ják, hogy a megtisztított terü-

Június 16-án búcsúztak el a 
jákóhalmi iskola végzősei, 
Hagyóné Kovács Judit osztálya, 
valamint két, nyolcosztályos 
gimnáziumban továbbtanuló 
diák. A rendezvényt megtisztel-
te jelenlétével Pócs János ország-

Karatés siker
Május 19-én rendezték meg a 
Magyar JKA Karate Szövet-
ség által kiírt XII. Törökbálint 
Kupa országos bajnoki ver-
senyt. A jászjákóhalmi Rékasi 
Bojta Bendegúz a III. korcso-
portban Ippon-Shobu Kumite 
versenyszámban az előkelő 
3. helyen végzett. A Seiken 
Egyesület versenyzője remek 
helytállással, megérdemelten 
léphetett a dobogó harmadik 
fokára.
A Seiken Egyesület a karate 
iránt érdeklődők jelentkezését 
a napközben hívható +36/70-
314-18-16-os telefonszámon 
várja.

Újra szedték Újra szedték 

letek kevésbé vonzzák az ille-
gális lerakókat, ahol az elmúlt 
évben is szedtek szemetet, ott 
idén kevesebb volt a hulladék. 
A másik fontos hozadéka az 
akciónak, hogy a fi atal generá-
cióhoz tartozók a jövőben még 
jobban fi gyelnek környezetük 
rendezettségére.

2012. JÚNIUS 5-ÉTŐL
A BERTALAN-HÚS KFT. 
VÁRJA KEDVES ÚJ 

VÁSÁRLÓIT,
A PIACTÉRI HÚSBOLTBAN, 
VÁLTOZATLAN NYIT-
VATARTÁSI IDŐBEN, 

MINDIG FRISS 
ÁRUKÉSZLETTEL! 

(hirdetés)

gyűlési képviselő is. Köszöntöt-
te a ballagókat ifj . Lukácsi Pál 
polgármester, a tanévet Pász-
torné Földes Györgyi tagintéz-
mény-vezető zárta, a legjobbak 
a bizonyítvány mellé könyvju-
talmat is átvehettek.

BallagásBallagás
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Néhány év alatt többedszerre 
szervezi át a megyei labdarúgó-
szövetség a másod- és harmad-
osztályú bajnokság lebonyolítá-
si rendjét. Ez volt, hogy pozití-
van érintette a jákóhalmi csa-
patot, s a magasabb osztályba 
kerülhetett, a mostani reform 
következményeként viszont 
lejjebb sorolódik. Az eddig két 
csoportban – Jászsági, Kunsá-

Rangos elismerésben részesül 
a Jászjákóhalmához sok szál-
lal kötődő Eperjesi Nándor. A 
megyei közgyűlés a hosszú ide-
je versenyzőként és edzőként 
is nagy sikerrel tevékenykedő 
sportembert találta méltónak 
idén a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Testnevelési és Sport 
Díjra. A Jászberényi SE Kondor 
ITF Taekwon-Do szakosztály 
vezetője kiemelkedő sportszak-
mai, edzői, nevelői tevékenysé-
géért, a taekwon-do sportágban 
elért eredményekért kapja a 
díjat, amelyet augusztus 17-én 
vehet majd át Szolnokon, a Me-
gyeháza dísztermében. 
Az elismerést – melyhez szer-
kesztőségünk is gratulál – éven-
te ítélik oda a megye testnevelési 
és sportmozgalmában, a sporto-
lók eredményes felkészítésében, 
az egészséges életmódra nevelés 
terén kimagasló szakmai ered-
ményeket elérő személyek és 
közösségek számára.

gi – zajló küzdelmeket ősztől 
már egy mezőnybe tömörítik, 
természetesen kisebb létszám-
mal. Jászjákóhalma gárdája 12 
csapat közül 9. lett, a változtatás 
miatt azonban csak a megyei 
III. osztályban szerepelhet az 
őszi idénytől. A téli felkészülés 
során a bennmaradást jelentő 7. 
helyet célozták meg, ám főként 
a gyenge hazai mérleg miatt 
nem volt reális esély annak el-
érésére. Kátai Szabolcs edző az 
utolsó forduló után így nyilat-
kozott: – Remélem utódomnak 
sikerül ezt az amúgy jó csapa-
tot nagyobb sikerekre vezetni. 
Ami pedig a jövőt illeti, a hírek 
szerint a vezetőség az elmúlt 
bajnokságban az ifj úságiak mel-
lett már feladatot vállaló Mészá-
ros Zoltánt állítja a csapat élére, 
s néhány játékossal a keret is 
erősödhet.

ÁtszervezveÁtszervezve

Megyei
sportdíj
a mesternek
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