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A községházán, az önkor-
mányzat által a Megyei Kor-
mányhivatalnak átadott iro-
dahelyiségben fogadja majd 
január 1-jétől a járási hivatal 
az ügyfeleket.

Megtörtént a szennyvízbe-
ruházás egyes munkálataira 
a kivitelezők kiválasztása, a 
hálózat kiépítése a jövő év-
ben kezdődhet el. 

Szándéknyilatkozatot tett az 
önkormányzat – a község 
köznevelési intézményének 
fenntartása után a működte-
tést is az állam veheti át.   

Jákóhalmi fi atalok sportsike-
rei – jászsági kupagyőztes lett 
az iskola focicsapata, orszá-
gos második helyezett Rékasi 
Bojta Bendegúz karatéka.

A képviselő-testület ülésén 
és a polgárőrség közgyűlésén 
is értékelték a település bűn-
ügyi, közbiztonsági és közle-
kedési helyzetét. 

Október 1-jétől a nyugállo-
mányba vonuló Kiss Béláné 
helyett Bereczki Gábor látja 
el a könyvtárvezetői és köz-
művelődési feladatokat Jászjá-
kóhalmán. Vele készült inter-
júnkban a bemutatkozás mel-
lett terveiről, elképzeléseiről is 
beszélgettünk.
- Talán sokaknak nem kell be-
mutatni, hiszen tősgyökeres 
jákóhalmi családból származik, 
de azoknak, akik nem ismerik 
Önt, illetve a családját, mit ér-
demes tudni Bereczki Gáborról?
- Valóban, nemcsak a felmenő-
im, én magam is szorosan kötő-
döm a faluhoz. Az idősebbek és 
a középgeneráció tagjai aligha-
nem jól ismerték nagyapámat, 
Farkas László fodrászmestert, 
a település díszpolgárát, aki 
sajnos idén elhunyt. Feleségem 
Sárközi Rita is idevalósi, azon 
fi atalok közé tartozunk, akik a 
jövőjüket is itthon képzelik el.
- A legtöbben az egyetemi, főisko-
lai évek után valamelyik nagyvá-
rosban vagy külföldön akarnak 
karriert befutni, mi motiválta, 
hogy ne ezt az utat járja?
- Lehet, hogy túl érzelmesnek 
hangzik, de én szeretem a falu
mat, szeretünk itt élni, s mindig 
is az volt a vágyam, hogy hely-
ben legyen lehetőségem arra, 
hogy tehessek Jákóhalma közös-
ségéért. Főiskolai tanulmányai-
mat Egerben végeztem, a diplo-
máim megszerzése után dolgoz-
tam Jászberényben, Jászapátin 
és Tarnaörsön is, a pedagógusi 
pálya mellett a művelődésszer-
vezői és a reklámszakmában is 
szereztem tapasztalatokat.  

- Bár még csak néhány hete lá-
tott munkához, talán már van 
némi rálátása, milyen helyzet-
ben van a helyi könyvtár, milye-
nek a lehetőségek, illetve milyen 
célokat fogalmaz meg a jövővel 
kapcsolatban?

„A könyvtár legyen
közösségi tér”
Beszélgetés Bereczki Gáborral, a községi könyvtár új vezetőjével

- Én bízom abban, ha nem is 
egyik napról a másikra, de javul-
hat a helyzet, itt Jákóhalmán is. 
Elsősorban azt szeretném elér-
ni, hogy a fi atal generáció tagjai 
rendszeres könyvtárlátogatóvá 
váljanak. Ahhoz, hogy majdan 
önállóan is legyen igényük az 
olvasásra, már óvodás és kisis-
kolás korban meg kell ismertet-
ni velük a könyvtár világát. Eb-
ben számítok a helyi nevelési és 
oktatási intézmények pedagó-

tárunk nagyon színvonalasnak 
mondható, internetezhetnek, 
nyomtathatnak a hozzánk érke-
zők. Segítséget tudunk nyújtani 
azoknak, akik kevésbé jártasak 
a számítógép kezelésében, le-
gyen az ügyintézés, dokumen-
tumok letöltése, illetve kitöltése. 
Szkennelés, fénymásolás is sze-
repel a szolgáltatásaink között. 
- A könyvtár kínálata, szolgálta-
tói háttere meg tud felelni a kor 
elvárásainak?
- Természetesen ebben is van 
hová előrelépni. Közel hu-
szonhárom-ezer kötetből áll 
az állományunk, igaz egy része 
megérett a selejtezésre, de fo-
lyamatosan bővítjük a kínálatot, 
ahogy egy általános gyűjtőkörű 
könyvtárnak kell, a beszer-
zéseinket a helyi igényekhez 
szabjuk. Jelentős helytörténeti 

- Tervekből, elképzelésekből 
nincs hiány, már csak azért sem, 
mert a feladataim közé nemcsak 
a könyvtárral kapcsolatos teen-
dők ellátása tartozik. A közsé-
gi ünnepségek, rendezvények 
szervezésében is részt veszek, 
illetve a település honlapjának 
gondozásába is bekapcsolódok.
- Kezdjük a könyvtárral. Mit le-
het tudni, hogyan áll Jákóhalma 
ezen a téren? 
- Nem helyi jelenség, sajnálatos 
tény országos szinten is, hogy 
csökken a könyvtárak és a kul-
turális rendezvények látogatott-
sága. Ennek összetett okai van-
nak, így az anyagi lehetőségek, 
vagy az időhiány is közrejátszik 
benne. 
- Hogyan lehet szembemenni ez-
zel a tendenciával?

gusainak együttműködésére is. 
Csak közösen tudjuk olvasóvá 
nevelni őket. A magam részéről 
igyekszem minden segítséget 
megadni, tanórákat, szakkörö-
ket is tarthatnak a könyvtárban, 
akár feladatsort is összeállítok 
a gyerekek számára. Nemcsak 
a magyar nyelv és irodalom, de 
más tantárgyak, a történelem, a 
földrajz kapcsán is hasznosan 
foglalkoztathatjuk az iskoláso-
kat. A tanulmányi célok mellett 
ilyen alkalmakkor az olvasás-
tudásuk, a könyvtárhasználati 
ismereteik is gyarapodhatnak. 
- Mi az, amit jelenleg nyújtani 
tud a látogatók számára az in-
tézmény? 
- A kölcsönzés mellett adott a 
helyben olvasás lehetősége, az 
újságok kínálatában a könyv-

Benépesült a könyvtár a Baba-Mama Klub mikulásünnepségén. 
A közművelődési intézmény az olvasni vágyók mellett civil szerveze-
tek rendezvényeinek, csoportos programoknak is helyszínt biztosít.

folytatás a 3. oldalon
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Az ünnepi mise után benépe-
sült a Szent Erzsébet sétány, 
ahol a Himnusz elhangzása 
után Molnárné Pete Marianna 
alpolgármester köszöntötte a 
megjelenteket. A Pesti Magyar 
Színiakadémia két növendé-
ke, Cseh Adrienn és Szemerédi 
Bernadett adott elő dalokat és 
verseket, majd ifj . Lukácsi Pál 
mondott ünnepi beszédet. A 
község vezetője kiemelte, István 
karddal és kereszttel teremtett 
államot, melyhez döntési ké-
pességre és a keresztény hit ere-
jére is szüksége volt, így marad-
hatott fenn immár több mint 
ezer éven át a nemzet. Mindezt 
úgy valósította meg, hogy nem 
rombolt, hanem bontott, átala-

Állam- és közösségépítők
Korábbi jászkapitányok – Gubicz András, Percz László – és 
jákóhalmi díszpolgárok, köztük a tavaly 90 éves Laki Ida fes-
tőművész is megtisztelte jelenlétével az augusztus 20-i közsé-
gi ünnepséget. A település új plébánosa, Ivancsó István által 
megszentelt kenyeret ifj . Lukácsi Pál polgármester szegte meg, 
aki beszédében az államalapítók érdemeit hangsúlyozta. A ha-
gyományokhoz hűen a helyi elismeréseket is ezen alkalommal 
adták át, idén Poór László és Borics Imre életpályáját, szakmai, 
közéleti tevékenységét méltányolta  a települési önkormányzat.

kított majd épített – mondta ifj . 
Lukácsi Pál. Az új kenyér meg-
szegése után előbb a Jászjákó-
halmáért díj, majd a díszpolgári 
cím átadása következett. 2012-
ben előbbit Poór László, utóbbit 
Borics Imre kapta. Mindketten 
köszönetüket fejezték ki az ön-
kormányzat, családjuk és va-
lamennyi jákóhalmi számára. 

Az augusztus 20-i községi ün-
nepség keretében vehette át a 
Jászjákóhalmáért díjat Poór 
László, akivel kapcsolatban 
Molnárné Pete Marianna al-
polgármester találóan úgy fo-
galmazott, legtöbbünk számá-
ra nem is igen kell bemutatni, 
hiszen jól ismerjük. A rangos 
elismerés kapcsán azért átte-
kintést kaphattunk Poór László 
életpályájáról.

1954. április 21-én született, kora 
gyermekéveitől Jákóhalmán él, 
itt folytatta általános iskolai ta-
nulmányait 1960 és ’68 között, 
majd 1971-ben Jászapátin, a 
Mezőgazdasági Szakiskolában 
szakmunkásvizsgázott. Sorkato-
nai szolgálatának letöltése után, 
1978. január 1-jétől helyezkedett 
el a Belügyminisztérium állomá-

Poór Lászlót Jászjákóhalmáért 
díjjal ismerték el

nyában. 1980-81-ben a Miskolci 
Rendészeti Iskola hallgatója, a 
zászlósi képzést 1983-ban vé-
gezte. 1981. november 1-jétől 13 
éven át, egészen 1994. decem-
ber 31-ig Jászjákóhalma körzeti 
megbízottjaként tevékenykedett
1985-től tanácstagként, majd 
1990-től képviselőként is részt 
vett a község társadalmi életé-
ben. 2002 óta megszakítás nélkül 
a képviselő-testület tagja.
Több civil szervezetnél vállal 
szerepet, 1986-tól a Községi 
Sportegyesület vezetőségében 
különböző tisztségekben, több 
cikluson át elnökként segíti a te-
lepülés labdarúgását.

1999-ben lépett be a község pol-
gárőr egyesületébe, ahol 2000-
ben elnöknek választották, 12 
éven át töltötte be ezt a tisztséget. 
Magánéletében családcentrikus: 
1979-ben nősült meg, lánya, 
Anna 1987-ben született.
Poór László mindig igyekezett 
időt szakítani a község társadal-
mi, sport és közbiztonsági
feladataira. 

A Szózat hangjaival zárult az 
ünnepség, ám a kenyér és a bor 
kínálása, elfogyasztása idén is 
elmaradhatatlan volt. Miként 
a gratulációk és a kötetlen be-
szélgetések is jelezték, az állam 
alkotóelemei, a kisebb közössé-
gek, az elhivatott egyének nél-
külözhetetlenek a nagy egész 
létezéséhez.        
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gyűjteménnyel is rendelkezünk, 
mely külön helyet kapott az 
anyagaink között. Nagy segít-
ség lenne könyvtárosnak és ol-
vasónak egyaránt, ha az elavult 
kartotékrendszer helyett be 
tudnánk vezetni a számítógépes 
nyilvántartást. A könyvtár ter-
meit, illetve a szociális helyisé-
geket is jó volna felújíttatni, egy 
komfortosabb környezet szin-
tén növelhetné az intézmény 
vonzerejét.  

- Mennyivel másabb egy kiste-
lepülés könyvtárának, illetve 
kultúrházának szerepe, mint a 
városi intézményeknek?
- Főként azzal, hogy ott több a 
kulturális színtér, míg egy köz-
ségben több funkciót kell be-
töltenie ennek az egy vagy két 
intézménynek. Mi adunk helyet 
például a civil szervezetek, így a 
Nyugdíjas klub – melynek tag-
ságát szeretnénk bővíteni - és a 
mozgássérültek összejövetelei-

Hétfő: zárva
Kedd: 10-12, 12:30-17.30  
Szerda: 8-12, 12:30-17:30  
Csütörtök-Péntek: 10-12, 12:30-17:30  

A könyvtár új 
nyitva tartási ideje

ifj. Lukácsi Pál
polgármester

A közelgô karácsonyi 

ünnepek alkalmából 

békességet, meghittséget,

2013-ra egészségben, 

sikerekben gazdag  

új esztendôt kívánok!

Tisztelt Jászjákóhalmiak!

A Községi Önkormányzat nevében

nek, valamint heti egy alkalom-
mal a Baba-Mama Klub tagjai is 
nálunk találkoznak. Az ő közös-
ségük szintén várja az újonnan 
csatlakozni kívánó érdeklődőket.
A kisgyerekes anyukák is kelle-
mesen tölthetik el az idejüket, 
csemetéik pedig egészen fi a-

2012-ben Borics Imrét választotta a község képviselő-testülete 
Jászjákóhalma díszpolgárává. Az augusztus 20-i ünnepségen a 
kitüntető cím átadása előtt Molnárné Pete Marianna alpolgár-
mester rendhagyó méltatást olvasott fel. Életrajzi adatok, szak-
mai állomások helyett a Borics család által Borics Imréről meg-
fogalmazott gondolatokat ismerhették meg a jelenlévők. 

Borics Imre élettörténetét is-
merik Jászjákóhalmán, de azt 
csak az idős korosztály tudja, 
hogy édesapja halála után 12-
13 évesen felnőtté kellett vál-
nia. Az iskolai nyári szüneteket 
munkával töltötte, hogy az is-
kolakezdéshez szükséges felsze-
relést meg tudják venni. Fiatal 
éveiben tudatosan készült arra, 
hogy – amit a sors gyerekként 
nem adott meg neki – teljes 
családja legyen. Ez lett a legfon-

s viszik tovább az embert. Öt 
unokájával kényeztetik egy-
mást, a legidősebb 22 éves, a leg-
kisebb 8 hónapos. Mindannyian 
ismerik Jákóhalmát.
Borics Imre munkájában min-
dig elhivatott volt, közép- és 
felsővezetőként saját magával 
és munkatársaival szemben is 
az igényesség, szigorúság jel-
lemezte, de lehetőséget adott 
a tévedések, hibák javítására 
is. Az állattenyésztés iránti ér-
deklődését megszállottság jel-
lemezte. Már 18 éves korában 
kapott olyan dicséretet tekin-
télyes embertől, hogy: vigyáz-
zanak erre az emberre, mert 
kivételes szeme van az állatok 
megítélésében. 1964-88 között 
8 alkalommal kapott külön-
böző kitüntetést. Munkássága 
Hortobágyon teljesedett ki a 
biogazdálkodás bevezetésével, 
és a magyar szürkemarha te-

Jákóhalma új díszpolgára
Borics Imre 

tosabb számára, értük mindent 
megtett. Az 50 éves házassági 
évfordulójukon lányuk köszön-
tőjében azt mondta szüleinek: 
hogyan tudtatok ti ilyen jó 
családot alkotni, így irányítani, 
amikor mindketten félárvaként 
nőttetek fel? Fiuk pedig ezt vall-
ja szüleikről: ahonnan, ahogyan 
indultak, ahová eljutottak, aho-
gyan neveltek bennünket, példa 
számomra.
Ezek a mondatok adják az erőt, 

talon közelről ismerhetik meg 
a könyvtár világát. Nyitottak 
vagyunk tehát minden korosz-
tály minden tagja számára. Azt 
vallom, a könyvtár legyen in-
formációs központ, s egyben a 
legfontosabb közösségi tér is.

nyésztésben elért eredmények 
meghozták az országos elisme-
rést. Könyve 16 európai ország 
egyetemén található meg, a mai 
napig olvas, képzi magát, levél-
tárakban kutakodik, s a magyar 
szürkemarha bírálatát végzi az 
egész ország területét járva, tár-
sadalmi munkában.  
Borics Imre elkerült ugyan a 
falujából, megszokta, megsze-
rette a hajdúsági környezetet, 
elfogadták, illetve befogadták, 
de szívében jászjákóhalmi ma-
radt. Szívesen jön haza, látogat-
ja rokonait, ismerőseit, érdek-
lődik az itt történt események 
iránt. Legkedvesebb emléke a 
Jákóhalmán töltött évekből az 
a négy év, melyet táncosként a 
helyi népi együttesben töltött. 
És végül Váci Mihályt idézve: 
„Élni, szeretni, hinni a világot; 
tenni valamit, mivel besugár-
zod.”

folytatás az 1. oldalról
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A községi könyvtár és művelő-
dési ház működési tapasztalata-
iról szóló beszámoló elfogadása 
kapcsán bejelentette nyugdíjba 
vonulását Kiss Béláné, aki hosz-
szú éveken át töltötte be a veze-
tői posztot. Munkáját az egész 
testület nevében ifj . Lukácsi Pál 
polgármester köszönte meg.
A község bűnügyi, közbiztonsá-
gi és közlekedési helyzetéről ké-
szült beszámoló kapcsán Dudás 
Richárd alezredes képviselte a 
Jászberényi Rendőrkapitánysá-
got a testületi ülésen. 
Elmondta, hogy Jászjákóhalma 
közbiztonsági helyzete nem ne-
vezhető szélsőségesnek. Ked-
vező hatása van, hogy a telepü-
lésen körzeti megbízott teljesít 
szolgálatot, s irodai feladatait az 
önkormányzatnak köszönhető-
en megfelelő körülmények kö-
zött tudja ellátni. Az alezredes 
azt a reményét is megfogalmaz-
ta, hogy a rendőrség és a helyi 
polgárőrség között az eddigi jó 
munkakapcsolat a továbbiakban 
is megmarad.
Molnárné Pete Marianna al-
polgármester kérése volt, hogy 
lehetőség szerint gyakrabban 
végezzenek sebességellenőrzést 
a településen. Dudás Richárd 
válaszában elmondta, a sebes-
ségmérést heti rendszerességgel 
tervezik Jászjákóhalmán, de a 
18 jászsági településre csupán 
egy sebességmérő készülékkel 
rendelkeznek. A beszámolót el-
fogadta a testület.
Döntöttek a képviselők a járá-
si hivatal kialakításáról szóló 
megállapodás elfogadásáról is. 
Ennek értelmében állami tulaj-
donba adja az önkormányzat 
a 14. számú irodahelyiséget, a 
rendeltetésszerű használathoz 
szükséges berendezéssel és tech-
nikai eszközökkel együtt. Az 
ügyfeleket január 1-jétől fogadó 
járási hivatali munkatárs státu-
szát – törvényi kötelezettségnek 
megfelelve – szintén az önkor-
mányzat biztosítja, egy meg-
üresedő köztisztviselői álláshely 

átadásával. Az eddig az átadott 
helyiségben működő Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat 
számára a tanácskozóteremben 

biztosítanak elhelyezést, míg a 
helyi falugazdász feladatainak 
ellátására a Gazdakör épületé-
nek erre a célra alkalmas helyi-
ségét javasolták, azonban ennek 
költségeire nem vállal kötelezett-
séget az önkormányzat.
A szeptemberi és az októberi 
ülésen is téma volt a köznevelé-
si intézmények működtetésének 

A községi önkormányzat képviselő-testülete 
őszi ülésein számos fontos kérdésben határozott.

A testületi üléseken történt állami kézbe történő átadása. 
A normaváltozás lehetőséget 
biztosít a 3000 fő fölötti telepü-
léseknek, hogy ha a gazdasá-
gi jellemzők miatt a települési 
önkormányzat az állam által 
fenntartott intézmény működ-
tetését nem képes vállalni, ak-
kor arról szándéknyilatkozatot 
kell megfogalmazni. Ifj . Lukácsi 
Pál polgármester rámutatott, 
a település közel 1 milliárdos 
szennyvízberuházás előtt áll és 
a víziközmű-társulati hozzájá-
rulások időarányos teljesítései 
bizonytalanok. Az sem látható 
tisztán, hogy az önkormány-
zatok fi nanszírozásában az ál-
lam által nyújtott különböző 
támogatások elvonása milyen 
mértékű lesz. Ezek instabillá te-
szik a tervezhetőséget, közvetve 
olyan feladatok hárulnak az ön-
kormányzatra, amelyek a most 
átadott állami vagyontárgyból 
eredő kötelezettségekkel függe-
nek össze. Mindezek alapján a 
testület úgy foglalt állást, hogy 
az oktatási intézmény ingó- és 
ingatlanvagyon működtetését 
nem tudja vállalni, így az állami 
működtetésbe kerül.
Foglalkoztak a képviselők a 
szeptember közepén a község 
tulajdonába átvett 3,5 hektá-
ros túláti terület jövőjével is. 
Megvizsgálták a Horgászegye-
sületnek a terület eddigi keze-
lőjével, az Évizig-gel a vízterü-
let bérléséről szóló szerződést. 
Mivel tulajdonosváltás történt, 
így új szerződés megkötése vált 
szükségessé, amely egy évre 
szól. Így az önkormányzat és 
egyéb számításba jöhető bérlő 
is ki tudja dolgozni a terület 
hasznosítására vonatkozó stra-
tégiáját.
A szennyvízberuházással kap-
csolatban elhangzott, hogy a 
kiviteli terv készítése már a fi -
nisben van. Ezzel kapcsolatban 
november 30-ig kell 30 millió 
Ft-ot kifi zetni az önkormányzat-
nak.
Egy betörés során a fogorvosi 
rendelőből 900 ezer Ft érték-
ben tulajdonítottak el különbö-
ző eszközöket, melyek pótlása 
megtörtént, a biztosítás erre az 
épületre is kiterjed, időközben 
pedig riasztót is felszereltek a 
rendelőkben.

A közbiztonsági beszámoló kapcsán gyakoribb
sebességmérést kértek a képviselők a rendőrség részéről 
jelen lévő Dudás Richárd alezredestől.

Híd állott...
Örömteli hír volt a Holt-Tarna melletti, úgynevezett túláti terület 
önkormányzati tulajdonba kerülése, ám mindez nem kevés köte-
lezettséggel és feladattal is jár. A terület hasznosítási lehetőségei 
kapcsán fontos lenne az évek óta használhatatlan fahíd felújítása. 
Ifj . Lukácsi Pál polgármester elmondta, felmerült egy Leader-
pályázat lehetősége, ám a kiírásban szereplő feltételek teljesítése 
összeférhetetlen lett volna az önkormányzat és az állam közötti 
szerződéssel. Továbbra is keresik azonban a megoldást, melyre 
három alternatíva kínálkozhat. A jövőben is fi gyelemmel kísérik 
a pályázati lehetőségeket, illetve a saját erőből történő megvaló-
sítás is szerepel az elképzelések között. Utóbbi azonban - a 2013. 
évi költségvetés bizonytalansága miatt - egyelőre nem tervezhető. 
A harmadik út a részben önkormányzati forrásból, részben tá-
mogatók anyagi hozzájárulásából megvalósuló felújítás lehet. A 
jelenleg ismert kivitelezői költségbecslés alapján 5,5-6 millió fo-
rintra volna szükség. 
Ifj . Lukácsi Pál hozzátette, a híd a 2002-es átadáshoz képest rövid 
idő alatt vált használhatatlanná, ám a kivitelezővel szemben a ga-
ranciális javítás nem volt kikényszeríthető. 
- Az átvétel kapcsán az önkormányzatnak most van illetékessé-
ge és jogosultsága a témával foglalkozni, és azzal szembesültünk, 
hogy az akkori beruházás során megfelelő műbizonylat, minőségi 
tanúsítvány nélküli anyagot építettek be. A szerződéses kötelezett-
ségekre vonatkozó dokumentációt nem találtunk, az építkezés fo-
lyamata műszaki ellenőrzés nélkül zajlott, csak annak befejezése 
után történt jóváhagyás. Azt kell mondanom, felelőtlen és hozzá 
nem értő módon történt a közpénzek kezelése, hiszen a híd a tele-
pülés költségére épült, a mostani helyzetet viszont már a mostani 
önkormányzatnak kell rendbe tennie - mondta el a polgármester.
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Mottó: Szeretnél biztonság-
ban élni? Akkor tegyél is érte! 
Gondolj a gyermekekre, idős, 
beteg, védtelen emberekre! 
Együtt, egymásért!
Továbbra is várjuk a jelent-
kezőket! Információ: Kisbódi 
Gáspár elnök, 06-70-339-8027

A megyei polgárőr szövetség a 
megyei rendőr-főkapitányság 
támogatásával rendezte meg 
tagtoborzó akcióját szeptember 
22-én. Jászjákóhalmán az érdek-
lődés alapján nagy sikere volt a 
programnak, 34-en töltötték ki 
azt az adatlapot, mellyel az elő-
zetes jelentkezési szándékukat 
nyilváníthatták ki. Az egyesület 
október 28-án tartott közgyűlése 
adta az alkalmat, hogy a tény-
legesen tenni akarókat soraiba 
fogadja a jákóhalmi polgárőrség.

Bővült a polgárőrség létszáma

Kisbódi Gáspár, a helyi egyesü-
let elnöke köszöntötte a meg-
jelenteket, majd a napirend 
keretében visszatekintett az év 
során végzett tevékenységük-
re, eredményeikre. Elmondta, 
hogy állományuk létszáma 43 
fő, közülük azonban csak 23-25 
tagjuk tud vállalni aktív szolgá-
latellátást. Az elfogás, felderítés, 
eredményesség viszont javuló 

tendenciát mutat. Folyamat-
ban van annak a kamerarend-
szernek a kiépítése, melyet a 
polgárőrség az önkormányzat 
segítségével nyert el. Titkos 
szavazással döntöttek annak a 
8 jelentkezőnek a felvételéről, 
akik a toborzónap után szemé-
lyes megjelenésükkel erősítették 
meg, segíteni akarnak a telepü-
lés közbiztonságának további 

A Jász Baráti Társaságok Ve-
zetőinek VIII. Fórumát októ-
ber 6-án Jászágón rendezték 
meg, melyen ezúttal is ott 
voltak a Jászjákóhalmáról el-
származottak képviseletében 
a JÁKÓB vezetői is. Az ügyve-
zető Magyar Aliz számolt be a 
történésekről. 
Községünkön kívül Jánoshi-
da, Jászárokszállás, Jászberény, 
Jászboldogháza, Jászdózsa, 
Jászfényszaru, Jászkisér, Jászte-
lek és Pusztamonostor képvi-
selői is ott voltak Jászágón. A 
vendéglátók bemutatták falujuk 

értékeit: a Tájházat, a Helytörté-
neti múzeumot és az Iskolamú-
zeumot. Mivel október 6-a volt, 
Mozsár Lászlóné polgármester-
asszony a helyi ‚48-as táblánál 
emlékezett a tizenhármakra, a 
jász települések képviselői pe-
dig mécseseket helyeztek el. 
Ezután az iskola udvarán kö-
zösen ültettünk egy tölgyfát 
a VIII. Fórum emlékére, és a 
fának ásott gödörbe mindenki 
beleszórta a maroknyi földet, 
amit a saját falujából hozott, 
így a fa a résztvevő települések 
földjéből is szívhat életerőt.

Ágón találkoztak

javításában. Mindannyiuk fel-
vételét jóváhagyták, így 51 főre 
bővült a tagság. 
Litkei Roland körzeti megbízott 
beszámolót tartott Jákóhalma 
közbiztonsági helyzetéről, s ak-
tuális tanácsokkal látta el a tag-
ságot. 
Szavaztak a jelenlévők az alap-
szabályuk módosításáról is. Ifj . 
Lukácsi Pál polgármester azon 
gondolatait fogalmazta meg, 
hogy a fi nanszírozás arányában, 
kinek milyen elvárásai lehet-
nek, milyen célkitűzést tehet a 
polgárőrség számára. Az önkor-
mányzat 700 ezer forintos támo-
gatásával szemben a megyétől - 
az állami szintű hozzájárulást is 
beleszámítva - 390 ezer forintot 
kap az egyesület, az elvárásokat 
azonban elsősorban központi-
lag fogalmazzák meg. Ezekhez 
alkalmazkodni kell, miután az 
országos tagsági viszony meg-
tartása ezt követeli – hangzott el 
a polgárőrök közgyűlésén.

Ebéd után a Fórumon min-
denki beszámolt a saját Baráti 
köre programjairól, majd meg-
vitattuk, hogy milyen súly-
lyal szerepelnek a Baráti kö-
rök, illetve az elszármazottak 
a helyi újságokban. Az ágóiak 
tablót készítettek a jász telepü-
léseken megtalálható első és 
második világháborús szob-
rokról, ezt is megtekintettük.
Mivel szinte mindenki felvetet-

te, hogy nagyon hiányoznak a 
fi atalok a Baráti körökből, elha-
tároztuk, hogy a jövő évi jász-
kiséri fórumon megvitatjuk, 
hogyan lehetne őket bevonni 
a szülőfaluval történő kapcso-
lattartásba, a társaságok mun-
kájába, a rendezvények szerve-
zésébe. Felvetődött az is, hogy 
a Jász világtalálkozókat ismét 
a Redemptio ünnepén, május 
6-án kellene megrendezni.

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, 
hogy 2012. december 27-28-ig a Polgármesteri Hivatalban 

az ügyfélfogadás SZÜNETEL.
Sürgős anyakönyvi ügyintézés bejelentése 

2012. 12. 27-28-án a következő elérhetőségen lehetséges:
06-30/738-6403
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Biztosan Ön is tapasztalta az éghajlatváltozás hatásait! 
Tudta, hogy az őszi levelek, és a szemét égetésével káros 
anyagok jutnak a levegőbe, mellyel légzőszervi megbe-
tegedéseket okozhatunk? Ezen túlmenően, az égő avar 
füstje bekerül a légkörbe, és üvegházhatást eredmé-
nyez. Vagyis az égetéssel mi is hozzájárulunk Földünk 
felmelegedéséhez, a viharok pusztításához. Tűzgyújtás 
helyett szállíttassuk el a levelet, aprítsuk fel fűnyíróval, 
és használjuk talajtakarónak, vagy komposztáljuk!

Építsünk a kertben komposztálót, és nemsokára értékes 
tápanyagban gazdag földet vehetünk ki belőle! Mi a kom-
posztálható hulladék? Főként növényi részek, például a 
zöldség- és gyümölcshéjak, a vágott fű, a gyomnövé-
nyek, a lomb- és gallyhulladék. 

Már az otthonunkban érdemes a hulladékokat külön 
gyűjteni. A komposztálható anyagok, a papír, az üveg és 
a műanyag mind más edénybe kerüljenek. Így könnyeb-
ben vihetjük őket a szelektív hulladékgyűjtő helyekre! 
A veszélyes hulladékok olyan anyagok, melyek az egész-
ségre vagy az életre károsító hatással lehetnek. Hasz-
nált sütőolaj, motorolaj, világítótest hulladék, gyógyszer, 
elem: ha kiöntjük, eldobjuk, vagy szemétbe rakjuk őket, 
károsítják környezetünket! Gyűjtsük őket külön!
Jótanácsok
Ne égessünk, komposztáljunk!
Használjuk a szelektív hulladékgyűjtőket!
Az elhasznált sütőolajat, elemet, akkumulátort és egyéb
veszélyes hulladékot ne dobjuk a szemétbe!

Vásároljuk a legkevesebb csomagoló anyagot tartalmazó 
árut, keressük a környezetbarát csomagolást! Használ-
junk visszaváltható csomagolású (üveg, műanyag), illet-
ve újrahasznosított anyagból készült termékeket!

Fogyasztói és Betegjogi Érdekvédelmi Szövetség
www.ökovidék.hu

Ön is tehet érte! – Fogyasszunk ökosan!

SZÉCHENYI TERV
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2012. november 10-én rendez-
ték meg Egerben, a Kemény Fe-
renc Sportcsarnokban a Magyar 
Karate Szakszövetség megbízá-
sából a Nyílt Gyermek, Ifj úsági, 
Kadet, Junior és Felnőtt Ippon-
Shobu Karate Magyar Bajnok-
ságot. Ezen a versenyen az V. 

Tavaly ilyenkor harmadik he-
lyen végzett a Jászsági Kupán 
a Panyi Csaba testnevelő tanár 
által irányított, a Jászjákóhal-
mai Általános Iskola tanulóiból 
álló labdarúgó csapat. Akkor 
ígéretet tett az edzőjük egy kö-
vetkező évi jobb szereplésre. 
Eltelt egy év és a nyolccsapatos 
mezőnyben sikerült a nemes 
célkitűzést teljesíteni. A csapat 
gerincét a már tavaly is szerep-
lő ifj ú focisták alkották, és tor-
nagyőzelmet arattak úgy, hogy 
gólt sem kapva minden mérkő-
zésüket megnyerték! Így elhó-
dították a Vándorkupát. Panyi 
Csaba nehéz helyzetben volt 

Valóra váltott ígéret
mikor a csapat legjobbját kellett 
megneveznie, végül Kátai Tibor 
védőjátékos érdemelhette ki a 
különdíjat, egy bőr focilabdát. 
Ezúton is gratulálunk a közsé-
günk és iskolánk hírnevét öreg-
bítő sportolóinknak!

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

Álló sor: Rostás Dániel, Kátai Tibor (torna legjobb védője), 
Panyi Csaba edző, Gecse József, Lukács Zoltán
Guggol: Rékasi Norbert, Kátai Alex, Jámbor Ádám, Kátai Krisztián

Az őszi szezont a labdarúgó megyei III. osztályban a negyedik he-
lyen zárta Jászjákóhalma csapata. A bajnokságot új edző, Mészáros 
Zoltán irányításával kezdő gárda kiegyensúlyozott teljesítményt 
nyújtott, a mezőnyből kiemelkedő Nagyivánt is megszorongatták, 
csak balszerencsével szenvedtek egygólos vereséget a listavezetőtől. 
A többi csapat közel azonos tudású, így ha a tavasszal még egy ki-
csit javul a teljesítmény, akár a második hely is elérhető.
Az élmezőny állása 13 forduló után: 
 Nagyiván 39,  Jászdózsa 21,  Tiszagyenda 21, 
 JÁSZJÁKÓHALMA 20,  Tószeg 19,  Kengyel 18 pont.

korcsoportban (11 éves fi úk) a 
jászjákóhalmi Rékasi Bojta Ben-
degúz Ippon-Shobu Kumite ver-
senyszámban remek verseny-
zéssel a 2. helyen, ezüstéremmel 
végzett. A Seiken Egyesület ver-
senyzője a döntőben alaposan 
megszorongatva ellenfelét, ki-
váló helytállással, megérdemel-
ten léphetett a dobogó második 
fokára. Ezúton is gratulálunk az 
eredményhez!

Jászjákóhalmi karatéka 
ezüstéremmel végzett a karate 
Magyar Bajnokságon!

Ezüst Egerből

Dobogóra lépnének

Negyedszer találkoztakNegyedszer találkoztak

A Kapitányrét erdeiben és tisztásain rendezte meg a Jászjákó-
halmai Hagyományőrző Íjász Egyesület nagyszabású találkozó-
ját. A több mint száz versenyző között az Egyesült Államokból 
érkező is akadt, a húsz cél leküzdése után ebédre látták vendégül 
a résztvevőket, a kilátogató érdeklődőket pedig több program, 
így taekwon-do és solymász bemutató, kézműves és rovásírás 
sátor is várta. 
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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.

A községháza dísztermében a 
Himnusz elhangzása után Be-
reczki Gábor emlékezett az 56 
évvel korábbi eseményekre. A 
kulturális szervező fi atalember 
október 1-jétől a helyi könyvtár 
vezetőjeként dolgozik, s ebben a 
feladatkörben először szerepelt 
a település nyilvánossága előtt. 
– Október 23. közös ünnep, hi-
szen nélküle Európa sem lehet-

ne most az, ami. Nem véletlenül 
írta Albert Camus francia író 
annakidején: „A legázolt, bi-
lincsbe vert Magyarország töb-
bet tett a szabadságért és igazsá-
gért, mint bármelyik nép a vilá-
gon az elmúlt húsz esztendőben 
– emlékeztetett Bereczki Gábor. 
Hozzátette, a forradalom olyan 
csoda, ami máig bennünk él, a 
nemzet visszaszerezte tekinté-

- Amiért a forradalmárok harcoltak, nekünk adatott meg – 
emelte ki ünnepi beszédében Bereczki Gábor. Az önkormány-
zat által szervezett október 23-i megemlékezés szónoka azt is 
hangsúlyozta, olyan értékrend társul 1956 mellé, amely minden 
korban példamutató és vállalható. A rendezvényen a jászberé-
nyi Cantate Nobis énekkar, valamint a Terplán Zénó Műszaki 
és Közgazdasági Szakképző Iskola tanulói adtak emlékezetes, 
színvonalas műsort.

’56 csodája máig bennünk él’56 csodája máig bennünk él
emlékműnél az emberek, ez az 
ideológiától mentes közösségi 
szellemiség kell, hogy vezessen 
bennünket manapság is – zárta 
beszédét Bereczki Gábor.
A Cantate Nobis vegyeskar, a 
jászsági népdalokat éneklő Ré-
kasi Emese és a diákok közös 
műsora méltó módon tisztelgett 
a hősök, mártírok és áldozatok 
előtt. Gyertyák gyúltak, Nagy 
Imre portréja, a lyukas zászló, 
’56-os felkelő képe díszítette a 
falakat. Megható dalok, emel-
kedett versek, elgondolkod-
tató történelmi visszatekintés 
arányos, szép ívű összeállítása 
hangzott el. A műsort hagyo-
mányosan koszorúzás követte 
az 1956-os emlékműnél, ahol 
intézmények, civil szervezetek 
helyezték el az emlékezés virá-
gait, majd a Szózat eléneklése 
zárta az ünnepi programot.  

lyét, becsületét. A jászokra min-
dig jellemző szabadságszeretet 
azon az októberi napon is fel-
színre tört, előbb Jászberénybn, 
majd Jákóhalmán is. Együtt 
ünnepeltek a ledöntött szovjet 
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