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Jászjákóhalma Község Önkormányzatának lapja

Rendkívüli időjárási körülmé-
nyek uralkodtak nemzeti ünne-
pünkön az ország szinte egész 
területén, ennek következté-
ben sok helyen elmaradt vagy 
módosult a megemlékezések 
tervezett programja. Jászjákó-
halmán az önkormányzat által 
szervezett március 15-i műsor 
valamennyi résztvevője szeren-
csésen megérkezett a Polgár-
mesteri Hivatal dísztermébe, s 
a település lakói közül is sokan 
megjelentek, hogy tiszteletüket 
fejezzék ki az 1848-49-es forra-
dalom és szabadságharc kitöré-
sének 165. évfordulóján.

folytatás a 3. oldalon

„Szabadnak születtél”

Átadták az iskola és  
a vízmű működtetését
Korábban már tárgyalt témák határidős adminisztratív köte-
lezettségeinek teljesítése miatt tartott soron kívüli ülést még 
december 13-án a község képviselő-testülete. A februári tanács-
kozás alkalmával a költségvetési rendelet megtárgyalása volt a 
leglényegesebb napirendi pont. Az elmúlt években a tervezett 
büdzsét első körben elfogadták, ezúttal azonban halasztódott a 
végleges döntés, és csak március 12-én született meg a határozat.

A helyi általános iskolai tag-
intézmény működésével kap-
csolatosan ifj. Lukácsi Pál pol-
gármester elmondta, hogy a 
testület már döntött arról, hogy 
finanszírozási okok miatt 2013. 
január 1-jétől állami fenntar-
tásba adja az iskolát. Termé-
szetesen ennek a döntésnek a 
tartalma bizonyos autonómia-
csökkenéssel is jár, hiszen ha 
az önkormányzatnál maradt 
volna ez a feladat, valamilyen 
módon kapcsolódtak volna az 
oktatási intézmény minden-

napi működéséhez. Mérlegel-
ve előnyöket és hátrányokat, 
meghatározóan a pénzügyi fi-
nanszírozás területét, az tűnik 
racionálisabb megoldásnak, 
hogy a működtetést az állam 
végezze, és ilyen módon a te-
lepülési önkormányzat vállalja 
a hozzájárulás megfizetésének 
kötelezettségét. Mint az ülésen 
elhangzott, az iskolához tar-
tozó valamennyi épület, így a 
tornacsarnok is állami működ-
tetésbe kerül. 

folytatás a 4. oldalon

2.	 •	 Rendkívül	kedvező	informatikai	képzési	lehetőséget	kínál	 
 18. évüket betöltöttek számára a Községi Könyvtár és Közösségi Ház

3.	 •	 A	zord	időjárás	ellenére	is	sokan	voltak	az	1848-49-es	forradalom	 
 és szabadságharc hősei előtt tisztelgő községi ünnepségen

4	-	5.	 •	 A	költségvetésről,	a	helyi	vízmű	és	az	általános	iskola 
 működtetésének átadásáról is határozott a község képviselő-testülete.  
•	 Január	1-jétől	várja	az	ügyfeleket	a	Járási	Hivatal	ügysegédje	 
 a jákóhalmi Polgármesteri Hivatalban 

6.	 •	 Ez	történt	az	óvodában	–	Az	elmúlt	hónapokban	több	program	 
 is alkalmat adott, hogy a gyerekek a játék öröme által élményeket  
 és ismereteket is gyűjthessenek   

7.	 •	 Az	iskolaotthonos	képzési	forma	számos	előnyt	biztosít	a	diákok, 
	 a	szülők	és	a	pedagógusok	számára	is	–	a	jákóhalmi	általános	iskolai 
 tagintézmény várja az új elsősöket

8.	 •	 Többször	is	betöréses	lopások	elkövetőit	érték	tetten	a	jákóhalmi 
 polgárőrök, és egy magatehetetlenné vált idős férfi megmentésében  
 is részt vettek

9.	 •	 A	csaknem	hét	évtizedes	múltra	visszatekintő	Béke	Vadásztársaság 
 mostani tagsága kopjafát állított az alapítók és az elhunyt 
 vadásztársak tiszteletére

10.	 •	 Változtasson	szokásain!	–	Legyen	ökotudatos	vásárló!
11.	 •	 Nemcsak	az	ellenfelekkel,	de	a	pályagondokkal	is	meg	kell	küzdenie	a 

 jákóhalmi focistáknak, a víz alá került játéktér miatt 
 Jászszentandráson játszották az első „hazai” mérkőzést

12.	 •	 Véradásra	várják	a	lakosokat	április	9-én	a	Gazdakör	nagytermébe
	 •	 25.	alkalommal	emlékeznek	Jákóhalmán	ünnepi	felvonulással	 

 a dicsőséges tavaszi hadjáratra
	 •	 Versegi	Katalin	a	természetgyógyászat	módszereivel	segíti	 

 a betegek gyógyulását

Tartalomjegyzék
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Kedvezményes informatiKai Képzést indít  
a jászjákóhalmi Községi Könyvtár és Közösségi Ház!
Várunk minden 18. életévét betöltött jelentkezőt, különös tekintettel a 
középkorosztályra és a nyugdíjasokra! 
Kedvezményes informatikai képzések európai uniós forrásból  
a TÁMOP 2.1.2/12-1-2012-0001 „Idegen nyelvi  
és informatikai kompetenciák fejlesztése” projekt keretein belül.

A részvétel feltételei:
1. betöltött 18. életév, magyar állampolgárság ÉS
2. nem áll középiskolával, felsőoktatási intézménnyel NAPPALI tanulói vagy hallgatói 

jogviszonyban (a költségtérítéses képzésben résztvevők jelentkezhetnek!) ÉS
3. a képzési program megvalósításával egyidejűleg nem vesz részt más hazai és/vagy európai 

uniós forrásból támogatott idegen nyelvi és/vagy informatikai képzésben

A támogatás mértéke:
•	 az	elérhető	támogatás	maximális	összege	90.000	Ft.	(Minden	képzésben	 

résztvevő személy önrész befizetésével járul hozzá képzésének díjához.)
•	 az	önrész	mértéke	a	hátrányos	helyzetű	településeken	élők	esetében	 

a	képzési	díj	összegének	2%-a	(1.800	Ft.),	minden	más	esetben	5%	(4.500	Ft.)
•	 a	képzésben	szükséges	tananyagot,	vizsgadíjat	mindenki	térítésmentesen	kapja

Indítani tervezett képzések:
1.	 Digitális	írástudás	(90	óra)	–	Tanúsítvánnyal	zárul	(operációs	rendszer,	internet	és	

kommunikáció, IKT 0-1 kompetenciák)
2.	 ECDL	(100	óra)	–	Tanúsítvánnyal	és	nemzetközi	ECDL	Start	bizonyítvánnyal	zárul	(operációs	

rendszerek, szövegszerkesztés, táblázatkezelés, internet, IKT 0-1 kompetenciák)

Képzések ütemezése:
•	 heti	2¬*4	hétköznap	(8:00h-20	h	között)	vagy	1*6	óra	hétvégén	(8:00	h-13:00	h						között)
•	 csoportok	létszáma:	12-16	fő	között
•	 képzés	helyszíne:	Községi	Könyvtár	és	Közösségi	Ház	Jászjákóhalma

A képzés indulásának dátuma a jelentkezők számától és megbeszéléstől függ.

Érdeklődni és jelentkezési lapot kérni a jászjákóhalmi Községi Könyvtár  
és Közösségi Házban lehet, Bereczki Gábortól, a könyvtár nyitva tartása alatt!  
Telefon: +36 57 438-430 vagy +36 30 677-9819

tanuljon szinte ingyen!
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Szabadság – a szó visszatérően 
tűnt fel az ünnepi műsor több ré-
szében, mert bár elkoptatottnak 
tűnik, ha röviden kéne válaszol-
ni, miért is harcoltak Petőfiék, 
a legtöbben azt válaszolnánk: a 
szabadságért. Mégpedig mind-
annyiunk szabadságáért. Ezt 
emelte ki ünnepi beszédében 
Rafael József egyetemi hallgató 
is, és az általános iskolások ki-

tűnően megkoreografált műso-
ra, és az annak befejezéseként 
hallható Koncz Zsuzsa és Bródy 
János-dal, Szabadnak születtél 
címmel is ezt sugallta. 
A Borics Gyuláné által vezetett 
Harmónia Dalkör a Himnusz 
közös eléneklése után az alka-
lomhoz illő nótákból adott elő 
összeállítást, majd Rafael József 
mondta el ünnepi gondolatait. 

„Szabadnak születtél”

Hangsúlyozta, hogy a ’48-as hő-
sök valóban demokraták voltak, 
akik európai, polgári viszonyo-
kat akartak létrehozni Magyar-
országon, felszámolva a hatalmi 
elit által rájuk kényszerített tár-
sadalmi igazságtalanságokat. A 
szabadság fogalmát ma is min-
denki másképp határozná meg, 
mert nem alkotmányos jogokkal 
körülhatárolható, annál sokkal 
több, mindenki másban talál-

folytatás az 1. oldalról „Ne hagyd, hogy lelked mérgezzék a hazug előítéletek,
Ne hagyd, hogy korlátok közé szorítsák szabad szellemed,
Ha Kölcsey és Vörösmarty nyelvén szól az éneked,
A nagyvilágon e kívül nincs máshol helyed”

(Bródy János: Szabadnak születtél)

ja meg, és mindenki egyaránt 
szomjazza – tette hozzá. – Nap-
jainkban is megvan mindany-
nyiunk felelőssége a közügyek 
alakításában, 1848 jó példája, 
hogy a sokaság bátor vélemény-
nyilvánítása, kiállása milyen ha-
talmas erő. Március 15-e soha 
nem ment és nem is fog kimenni 
a divatból, mert örökérvényű ér-
tékeken alapszik, a mi felelőssé-

günk, hogy szellemisége minden 
generáció előtt ismert legyen. 
Dicsőség, megbecsülés és tiszte-
let a hősöknek! – zárta beszédét 
Rafael József.
A IV. Béla általános iskolai tagin-
tézmény hetedikesei (felkészítő 
pedagógus Lukácsi Pálné) dalok-
kal, szavalatokkal, dramatizált 
jelenetekkel idézték Európa és 
Magyarország forradalmi napja-
inak hangulatát. Ugyancsak szí-

nesítette a műsort a jákóhalmi 
néptáncos gyerekek toborzótán-
ca, mely után a Szózat hangjaival 
zárult az ünnepség. Szokatlan de 
megkapó látvány volt, hogy idén 
hószállingózás közepette helyez-
ték el a koszorúkat és az emléke-
zés virágait a községháza falán 
lévő táblán az önkormányzat, az 
intézmények és civil szervezetek 
képviselői.  

Kellemes Húsvéti Ünnepeket 
Kívánunk!
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önkormányzat tulajdonába. A 
képviselők egyhangúlag sza-
vazták meg a döntést.

A Járási Hivatal vezetője 
Jákóhalmán
Február 12-én a képviselő-tes-
tület soros ülésén vendég volt 
dr. Dobos Róbert, a Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Kor-
mányhivatal Jászberényi Járási 
Hivatalának vezetője.
Bemutatkozása mellett el-
mondta, hogy valamennyi 
– illetékességéhez tartozó – 
település esetében kezdemé-
nyezi a párbeszédet, amelyhez 
a testületi ülések jó apropót 
nyújtanak. Lényeges szempont 
ugyanis, hogy az adott járási 
hivatal vezetője megismer-
je azon településeket, melyek 
hozzá tartoznak, a megyei kor-
mányhivatalok struktúráján 
belül ugyanis államigazgatási 
feladatokat látnak el a járási 
hivatalok. Hozzátette, hogy 
a jászberényi járás országos 
szinten is nagyméretű járásnak 
számít, hiszen kilenc település 
– ezen belül 3 város – 50 ezer 
lakossal tartozik hozzá. Köszö-
netét fejezte ki ifj. Lukácsi Pál 
polgármesternek és Hunyadi 
László jegyzőnek az átszer-
vezésben nyújtott segítségért. 
Tájékoztatásképpen elmondta, 
hogy a jászjákóhalmi Polgár-
mesteri Hivatalban egy kol-
léganője lát el a Járási Hivatal 
részéről ügysegédi feladatokat. 
A napirend előtti hozzászólá-
sok során Farkas Dezső kép-
viselő érdeklődött, hogy a 
Polgármesteri Hivatal épülete 
előtti gyalogátkelőt át lehet-
ne-e telepíteni egy másik hely-
re, ugyanis az új élelmiszerbolt 
miatt sok autó a zebra mellett 
parkol, szabálytalanul. A pol-
gármester válaszában elmond-
ta, hogy a gyalogátkelőhelyek 

kialakításának megvannak a 
szabályai, meg fog keresni egy 
ezzel foglalkozó szakembert.
Az előző ülés óta történt ese-
ményekről szóló beszámolójá-
ban ifj. Lukácsi Pál tájékoztatta 
a testületet, hogy január végén 
Eszes Béla, a Jászsági Önkor-
mányzatok Szövetségének el-
nöke, valamint Pócs János és 
dr. Szabó Tamás országgyűlési 
képviselő tartott egy polgár-
mesteri megbeszélést, melynek 
témája a költségvetés átalakuló 
finanszírozása volt, s mindezzel 
kapcsolatban a polgármesterek 
elmondták a véleményüket. 
Az ülést követően Pócs János 
írásban tájékoztatást nyújtott 
arról, hogy a megbeszélésen 
felmerült jászsági problémákat 
frakcióülésen is előterjesztette, 
ahol ígéretet kapott arra, hogy 
bizonyos mértékig orvosolni 
fogják a kialakult problémákat.
A napirendek sorában elsőként 
a Jászsági Többcélú Társulás 
2013. június 30. napjával törté-
nő megszüntetéséről szóló ha-
tározati javaslatot bocsátották 
szavazásra, mellyel a testület 
egyhangúlag egyetértett. 
A 2013. évi költségvetési ren-
delet-tervezet megtárgyalása 
kapcsán ifj. Lukácsi Pál polgár-
mester elmondta, hogy jelenleg 
sok a bizonytalanság. A Pénz-
ügyi és a Településfejlesztési 
Bizottság mindezek tükrében 
közösen tárgyalta meg a rende-
let-tervezetet, s nem javasolták 
annak elfogadását. Hozzáfűzte, 
hogy az önkormányzat számlá-
ján jelenleg is van pénz, tehát 
van stabilitása a településnek, 
azonban a jövőben is a felada-
tokhoz kell irányítani az erő-
forrásokat. A korábbi években 
nem volt példa arra, hogy az 
előterjesztést ne fogadta volna 
el az önkormányzat, de az ak-
tuális adatok alapján 25 millió 

Ft forráshiánnyal kell számol-
ni, amelyet természetesen ki 
szeretne küszöbölni az önkor-
mányzat. Megoldás lehet az, ha 
a központi normatívák meg-
változnak, illetve ha a forrás-
hiányos önkormányzatoknak 
pályázat útján támogatási le-
hetőség adódik. A bizonytalan 
helyzet, illetve az információ-
hiány miatt javasolta az ön-
kormányzatnak, hogy a költ-
ségvetési rendelet-tervezetet 
ne fogadja el, hanem későbbi 
időpontban tárgyalja újra.
Poór László bizottsági elnök 
szerint az önkormányzat meg-
takarítását nem a rajta kívül 
álló okok miatti problémák 
megoldására kell fordítani. 
Ehhez kapcsolódott a testület 
azon határozata, ami a pénz-
maradványról való rendelke-
zést tartalmazza. Eszerint az 
önkormányzat a pénzmaradvá-
nyát és pénztartalékát fejleszté-
si célokra kívánja felhasználni, 
az nem használható fel a költ-
ségvetés működési kiadásaira.

Maradnak az utcanevek
Beadvánnyal fordult az ön-
kormányzathoz a Jászkun 
Természetvédelmi Szervezet, 
melyben több jákóhalmi utca 
nevének megváltoztatását kér-
te. Az indoklás szerint a jogi 
szabályozás alapján olyan sze-
mély nevét, aki „20. századi 
önkényuralmi politikai rend-
szernek megalapozásában, ki-
építésében vagy fenntartásá-
ban részt vett” nem viselheti 
közterület. 
Poór László elmondta, hogy 
a testület három bizottsága is 
áttanulmányozta az érintett 
utcák névadóinak életrajzát, s 
megítélésük szerint a vonat-
kozó rendelkezések alapján 
nem indokolt a módosítás. Az 
sem hagyható figyelmen kívül, 
hogy az önkormányzatnak je-
lenleg nincs pénze arra, hogy 
az utcák névtábláit lecseréltes-
se, illetve az érintett utcák la-
kóinak saját költségükre kelle-
ne új okiratokat készíttetniük. 
A képviselő-testület határozata 
alapján tehát nem módosul a 
Fürst Sándor, a Sallai Imre, a 
Somogyi Béla és a Ságvári End-
re utca elnevezése.

Átadták az iskola és  
a vízmű működtetését
Ezzel kapcsolatban az államot 
terheli a fűtéssel, világítással és 
minden egyes rezsiköltséggel 
kapcsolatos fizetési kötelezett-
ség, továbbá a karbantartással 
és az ingó- és ingatlanvagyon 
rendeltetésszerű, funkcioná-
lis működtetésével összefüggő 
minden egyes kötelezettség 
és az ehhez tartozó pénzügyi 
finanszírozás. A technikai sze-
mélyzet munkáltatói joga is az 
államhoz tartozik majd. A tes-
tület jóváhagyta a határozatot.
Szintén a működtetés átadása, 
mégpedig a Vízműé volt a má-
sodik napirendi pont témája. 
A hatályos jogi normák alap-
ján 2013-tól csak olyan spe-
ciális feltételek mellett lenne 
működtethető önkormányzati 
társulás formájában, hogy an-
nak pénzügyi finanszírozása a 
feltételrendszerek hiánya miatt 
teljesíthetetlen a települési ön-
kormányzat számára. 
A kínálkozó lehetőségek kö-
zül a legmegvalósíthatóbbnak 
pénzügyi és szerződéstartalmi 
szempontból az tűnik, hogy az 
állami tulajdonú Tiszamenti 
Regionális Vízművek működ-
tesse a jákóhalmi vízművet. 
Korábban egy alkalommal már 
tárgyalta a testület a megálla-
podást, az ismételt döntést az 
tette szükségessé, hogy a jogi 
normák változtak a korábbi 
döntéshozatalhoz képest. A te-
lepülési vízszolgáltatást szolgá-
ló vagyon jelenleg két részből 
áll, egyrészt az önkormányzat 
tulajdonát képező vagyontár-
gyakból, másrészt pedig az ivó-
vízminőség javításáért létreho-
zott társulás tulajdonát érintő 
vagyonelemekből. A víztorony 
és a vezetékrendszer nagy része 
ez utóbbi tulajdoni körbe tar-
tozik, de még nem tisztázott, 
hogy milyen feltételek alap-
ján kerül majd ez a vagyon az 

folytatás az 1. oldalról
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Az Iskolánkért, Diákjainkért 
Oktatási és Kulturális Ala-
pítvány köszönetét fejezi ki 
mindazoknak, akik adójuk 
1%-át az alapítványnak ad-
ták. Ezen összeg 89 316 Ft 
volt, melyet a jászjákóhalmi 
óvodás és általános isko-
lás gyermekek kulturális és 
sporttevékenységeinek támo-
gatására használunk fel. Ez-
úton szeretnénk kérni azokat, 
akik még nem rendelkeztek 
személyi jövedelemadójuk 
1%-áról, alapítványunk adó-
számát: 18832354-1-16 írják 
a megfelelő helyre!

Köszönettel az alapítvány 
kuratóriumának nevében: 

Muhari Pálné  
kuratóriumi elnök

A március 12-én tartott testü-
leti ülés napirendjei előtt szóba 
került a temető melletti par-
koló helyzete, mellyel kapcso-
latban ifj. Lukácsi Pál egyez-
tetést folytatott Ivancsó István 
plébánossal, melynek eredmé-
nyeként vissza fognak térni a 
probléma megoldására. 

A polgármester arról is beszá-
molt, hogy a Jászsági Kistérségi 
Társulás megszüntetéséről vég-
legesen döntött a Társulási Ta-
nács, jelenleg a jogi lépések zaj-
lanak az ügyben. Ugyanakkor a 
családsegítés és gyermekjóléti 
szolgáltatás – mint önkormány-
zati feladat – hatékonyabb, 
célszerűbb ellátására jogi sze-
mélyiséggel rendelkező önkor-
mányzati társulást hoznak létre, 
Jászsági Szociális Szolgáltató 
Társulás elnevezéssel.

Másodszorra lett  
elfogadott költségvetés

A Gyermekjóléti Szolgálat mű-
ködésének tapasztalatairól szó-
ló beszámolót is megtárgyalták 
a képviselők. Elhangzott, hogy 
Horváth Szilvia családgondozó 
– aki január 1-je óta tölti be ezt 
a pozíciót – kellő határozott-
sággal látja el és fogalmazza 
meg a feladatokat. Felmerült, 
hogy bővül a veszélyeztetettsé-
gi kör, hiszen sajnos egyre fia-
talabb életkorban jelentkeznek 
olyan gondok, amelyek koráb-
ban nem fordultak elő. Ifj. Luk-
ácsi Pál hozzáfűzte, nem érzi 
úgy, hogy kezelhetetlen szoci-
ális folyamatok indultak volna 
el a településen, ez azonban a 
felelős személyek kiváló hozzá-
állásának köszönhető.
Több képviselő is észrevételez-
te a kábítószerrel kapcsolatos 
problémákat, hangsúlyozva a 
megelőzés fontosságát. Poór 

László elmondta, hogy a Megyei 
Polgárőr Szövetség tartott már 
korábban a helyi iskolában ilyen 
jellegű előadást, s lehetőség van 
újabb megszervezésére. Jelezni 
kell a szövetségnek, hogy van 
ilyen jellegű igény a településen, 
és biztos benne, hogy lehet idő-
pontot egyeztetni.

Hunyadi László jegyző el-
mondta, hogy egy évben egy 
alkalommal a Jászberényi 
Rendőrkapitányság is tart 
drogprevenciós tájékoztatót. 
Szólt továbbá arról, hogy a 
bűncselekmények büntetőjo-
gi szankciója sok esetben nem 
érdekli a szülőket. Azonban ha 
elkezdődik a gyerekek elszá-
moltatása, azt viszont már ki-
kérik maguknak.
A polgármester úgy látja, hogy 
a felmerült kérdések már túl-

A februári testületi ülésen 
azért nem fogadta el a testület 
a 2013. évi költségvetési ren-
delet-tervezetet, mivel forrás-
hiányossá vált a település. A 
forráshiány megszüntetésére 
pályázat benyújtása van folya-
matban. A Pénzügyi Bizottság 
megtárgyalta a rendelet-terve-
zetet és javasolta a testületnek 
az elfogadását, mellyel a képvi-
selők egyetértettek.
Nem határoztak azonban a 
Rego-Plast Bt. beadványá-
val kapcsolatban, melyben 
szikkasztó árok kiépítését ké-
relmezte a cég. A testület a 

mutatnak a testületi ülés ke-
retein, elsősorban rendőrségi 
hatáskörbe tartoznak. Tájékoz-
tatásképpen elmondta továbbá, 
hogy a Jászberényi Rendőr-
kapitányság élére Körei-Nagy 
Józsefet nevezték ki, a korábbi 
rendőrkapitány Halmai Ferenc 
pedig Tiszafüreden látja el a 
rendőrkapitányi feladatokat. 
Ígéretet tett arra, hogy az új 
rendőrkapitánynak tolmácsolni 
fogja az ülésen elhangzottakat.
A testület  egyhangúlag elfo-
gadta a beszámolót.

A 2013. évi költségvetési  
rendelet-tervezet  
megtárgyalása és elfogadása

tervezéssel és kivitelezéssel 
kapcsolatos feltételek tisztá-
zását követően dönt majd. A 
Községi Önkormányzat Jász-
jákóhalma  Polgárőrségével 
kötendő együttműködési meg-
állapodását jóváhagyták a tes-
tület tagjai. 

A további döntések között a 
József A. út 150 m2-es terüle-
tének kátyúzási munkálataira 
a Baktató Kft. ajánlata alapján 
885.000.-Ft+ÁFA összeget biz-
tosítanak a pénzmaradvány, il-
letve a tartalékalap terhére.
A település internetes honlap-

jának újra felépítésével a boom-
média Kft-t bízták meg, az 
önkormányzati újság szerkesz-
tésére a Hi-Rec 98. Bt. ajánlatát 
fogadták el, és a könyvtárban 
szükséges új számítógép be-
szerzéséről is egyetértőleg sza-
vaztak a képviselők.
Idén májusban ismét Családi 
Napot rendeznének a telepü-
lés civil szervezetei, melyhez 
az Önkormányzat a tulajdonát 
képező sportpálya térítésmen-
tes rendelkezésre bocsájtásá-
val járul hozzá. A szervezésről 
az érintett szervezetek egymás 
között egyeztetnek.

Köszönik 
és kérik

Jászberényi Járási Hivatal
Hatósági Osztály
Jászjákóhalma  
Polgármesteri Hivatal, 
földszinti ügyfélfogadó 
iroda

Ügyfélfogadási rend
Hétfő:	8.00	–	18.00
Kedd: szünnap
Szerda:	8.00	–	16.00
Csütörtök:	13.00	–	16.00
Péntek:	8.00	–	12.00
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Csak akkor tudunk számukra 
megfelelő nevelési légkört biz-
tosítani, ha életkori sajátossága-
ikat teljes mértékben és minden 

világunkban egyre sokasodnak 
feladataink, egyre kevesebb az 
idő, amit a gyermekeinkkel 
való együttjátszásra tudunk 

farsangi programunkat. Nagy 
készülődés és várakozás előz-
te meg mulatságunkat, ahol 
a gyermekek már a délelőtt 
folyamán teljesen átvarázso-
lódva jöttek az óvoda mindkét 
tagintézményébe. Volt pillan-
gó, bohóc, királykisasszonytól, 
pingvintől a papagájig szinte 
minden. Még az óvó nénik, 
dajka nénik is átlépték a va-
rázslat kapuját!

Játsszunk együtt!
A Poldermann Júlia Óvoda életéből
Kedves	Olvasó!	Engedje	meg,	hogy	egy	kis	kitérővel	kezdjem	az	
eltelt pár hét eseményeinek bemutatását. Mindannyian, akik-
nek vannak gyermekeik, tudjuk, hogy óvodás korban alapvető 
tevékenység a játék, amely örömforrás, ugyanakkor pedagógiai 
szempontból is fontos szerepe van, mert a gyermek a játéktevé-
kenység során ismereteket szerez, tapasztalatokat, élményeket 
gyűjt a környezetében levő dolgokról, eseményekről.

Kis ajándékműsorral készül-
tünk most is a gyerekekkel, és 
közös játékra is hívtunk min-
den érintettet az óvodában. 
Erre az alkalomra együtt ké-
szültek a gyerekek és a csalá-
dok az intézmény dolgozóival. 
A szülők sok finom sütemény-
nyel, innivalóval járultak hozzá 
a jó hangulathoz. Minden cso-
port a saját szobájában versek-
kel és dalokkal űzte el a telet, 
majd kivonultunk az előtérbe, 
ahol minden vendég megnéz-
hette a jelmezes felvonulást és 
folytatódott a mulatság.
Meséink, verseink, mondóká-
ink, énekeink és énekes játé-
kaink a farsanghoz, a télvégi 
időszakhoz kapcsolódva a gyer-
mekek élményeire és tapaszta-
lataira építve gazdagították is-
mereteiket. Köszönjük a szülők 
aktív közreműködését, kezde-
ményezésünk pozitív fogadta-
tását, az együttjátszást gyerme-
keinkkel, a rájuk szánt időt, a 
szabadjára engedett fantáziát, 
köszönjük a sok közösen készí-
tett kézműves alkotást.  Örü-
lünk, hogy a szülőkkel együtt 
lehettünk és ünnepelhettünk.
A legtöbbet a gyerekek nyer-
tek, akik együtt alkottak, ját-
szottak, táncoltak szüleikkel, 
együtt örültek társaikkal és az 
óvó nénikkel.  Ez az öröm nem 
korlátozódott erre az egy nap-
ra, hiszen napokon keresztül 
újra és újra átéltük.

körülmények között figyelembe 
vesszük, legyen szó akár családi 
vagy óvodai nevelésről.
Nekünk felnőtteknek az a fel-
adatunk, hogy megteremtsük 
azokat az alkalmakat, amelyek 
lehetővé teszik számukra az 
örömforrást jelentő és képes-
ségeket fejlesztő játékok megis-
merését és gyakorlását.
Nem lehet elégszer hangsúlyoz-
ni, mennyire fontos szerepe van 
a szülők és gyermekek közös 
játékának. Az együttes játék, a 
közös élmény mindennél töb-
bet jelent a gyermek számá-
ra: biztonságérzetet, a szeretet 
megnyilvánulását, olyan érzel-
mek és élmények átélését, meg-
tapasztalását, amelyet semmi 
mással nem lehet pótolni. 
Szomorú tény, hogy felgyorsult 

szánni. Ezért minden alkalmat 
meg kell ragadnunk,  és meg 
kell találnunk azokat az egy-
szerű, ám mégis nagyon hasz-
nos játékokat, amelyek alkal-
masak az óvodáskorú gyermek 
számára. Séta közben a látott 
dolgok megfigyelése, gyűjté-
se jó játék lehet, a látott kép a 
képzelet hatására jelentéssel 
gazdagodik. 
A hosszú bevezetéssel az volt 
a célom, hogy megvilágítsam 
szándékunkat, amit az idei far-
sangi rendezvénysorozatunk 
szervezése és lebonyolítása so-
rán szem előtt tartottunk, és 
amelynek jelentőségét és fontos-
ságát hangsúlyozni szeretném. 
Hagyományainkhoz híven, 
mégis kissé más módon ren-
deztük meg óvodánkban idei 

az óvodai beiratkozás időpontja  
a 2013/2014-es nevelési évre:

2013. március 18 - 22-ig, helyszín: a fő úti óvoda 

A beiratkozás alkalmával lehetőséget biztosítunk a szülőknek és gyerme-
keknek arra, hogy megismerkedjenek óvodánk életével. Emellett a tanév 
során több olyan programot is szervezünk az óvodába készülő gyermekek 
és szüleik számára, amikor bepillanthatnak az itt folyó nevelőmunkába, is-
merkedhetnek az óvó nénikkel, az intézmény légkörével. Kérjük, kövessék 
nyomon ezeket az alkalmakat, és tiszteljenek meg látogatásukkal! 
Május 6-7-én köszöntjük az Édesanyákat, akiket a legjobban szeretünk! 
Versekkel, énekekkel, virággal fejezzük ki nekik szívből jövő köszönetünket. 
Óvodánkban május 24-én tartjuk a gyermeknapot, május 31-én délelőtt 
pedig évzáróra készülünk, melyet a TÁMOP SNI pályázat jóvoltából a jász-
berényi állatkertben egy családos együttléttel fejezhetünk be!
Március 15-én emlékezve a szabadságharcra, ellátogatunk a Damjanich 
térre, ahová nemzeti színű (papír)zászlókat és kokárdákat helyezünk el, és 
elszavaljuk a Nemzeti dal első versszakát.
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Tisztelt	Szülők!	Jászjákóhalma	lakosai!
Egy település életét a lakosság együttműködő képességét, egymás-
hoz való viszonyulását legjobban a település iskolája tükrözi. Hi-
szen a gyermekeken keresztül a szülők és a pedagógusok a község 
mindennapi életébe nyerhetnek betekintést. Tavasz közeledtével a 
tanköteles korú nagycsoportos gyermekek szüleinek dönteni kell 
arról, hogy kisgyermekük hol kezdje meg általános iskolai tanul-
mányait. Saját magam és az iskolában dolgozók legfőbb pedagógiai 
hitvallása a gyermekközpontúság, a személyiségfejlesztés. Olyan 
iskola létrehozása, amelyben a szülők és pedagógusok együtt ne-
velik a gyermeket. Alsó tagozatban legfőbb célunk a biztos tudás 
megalapozása. A tanulók személyre szóló fejlesztésével arra törek-
szünk, hogy kis tanítványaink elsajátítsák az elemi ismereteket, és 
kifejlődjenek alapvető képességeik és alapkészségeik, amit a ké-
sőbbiekben tovább tudnak bővíteni. Ebben az iskolaszakaszban 
hangsúlyozottan építünk a gyermek kíváncsiságára, érdeklődésére. 
Mindennapi munkánk során fejlesztjük diákjaink felelősségtuda-
tát, kitartását, és előmozdítjuk érzelmi világuk gazdagodását. Min-
tákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat és probléma megoldás-
hoz, megalapozzuk tanulási szokásaikat, tudatosítjuk a szűkebb és 
tágabb környezetből megismerhető erkölcsi értékeket, és megerő-
sítjük a humánus magatartásmintákat, szokásokat. A gyermek jel-
lemét formálva segítjük személyiségük érését.
Ennek egyik leghatékonyabb formája az iskolaotthonos képzési for-
ma. A két tanítós modell a következő eredmények elérését teszi lehe-
tővé, illetve hasznos
a pedagógusok számára:
a gyermeket személy szerint, az érettségének megfelelően fejlesztheti 
a szülő számára:
a házi feladat biztos kész van, biztos helyen tudhatja gyermekét a 
gyermek számára
a gyermek számára:
   képességeinek megfelelő tudás 
   jobb szocializáció 
   egyenletesebb megterhelés
   az óvoda-iskola közötti átmenet fokozatosabb megkönnyítése
   jobban bírja a fokozott pszichikai, fizikai terhelést
   jobban tud alkalmazkodni a közösséghez
   több sikerélményben van része 
   jobban szereti az iskolát
Az új köznevelési törvény 2013 szeptemberében életbe lépő keret-
tantervei alapján lehetőségünk nyílik, hogy a hagyományokat foly-
tatva, tanórai keretek között oktathassunk már első osztálytól idegen 
nyelvet. Többletórákat kaptak a magyar, a matematika, a természet-
ismeret, az informatika tantárgyak, a második idegen nyelv tanulá-
sa már nemcsak szakköri formában, de 7. osztálytól tanórai keretek 
között is lehetséges lesz. 
Pedagógiai programunk lehetőséget biztosít arra, hogy iskolásaink 
is egyéni módon tanuljanak. Segítjük egyéni képességeik kibonta-
koztatását, együttműködünk a tehetséggondozásban és a tanulási 
nehézségekkel küzdő tanulók felzárkóztatásában, fejlesztésében. A 
kötelező tanórai foglalkozásokon kívül alsó tagozatban furulyáz-
hatnak, művészeti tevékenységet végezhetnek a gyermekek. Kü-
lönórát biztosítunk a tehetséges diákjaink képességeinek még tel-
jesebb kibontakoztatására, az érdeklődők különböző versenyekre 
készülhetnek.
Csak felsorolás szintjén szeretnénk ízelítőt adni az elmúlt időszakban 
lezajlott programjainkról, tevékenységeinkről és eredményeinkről.

Az iskola egy település lelke

A 2012/2013-as tanév első félévében a következők történtek:
Versenyek:	
1. osztály „Álomút” gyermekrajz pályázat.  

Magyar Közút 2012. XI. 30. „Vigyázz! Kész! Pénz!”
2. osztály: Szivárvány matematika, magyar „Vigyázz! Kész! Pénz!”
3. osztály Komplex tehetséggondozás, verseny
4. osztály: Jászsági anyanyelvi vetélkedő 4 fő „Vigyázz! Kész! Pénz!” 

Apáczai levelezős vetélkedő, Komplex tehetséggondozás.
5. Jászsági helyesírási verseny 6. osztály
Iskolai programok: Tanévnyitó ünnepség; megemlékezés az aradi 
vértanúkról; megemlékezés az 1956-os forradalomról; november 8. 
nyílt nap 4. osztály november 14-15; nyílt nap szülőknek;
„IPR” programok: szeptember 7. „IPR” napok a horgász egyesülettel; 
szeptember 8. „IPR” kirándulás Rákócziújfalura; november 16. Fil-
harmónia. december 19. „IPR” kézműves délután a szülőkkel,
december 21. karácsonyi ünnepség
Diákönkormányzati programok: hulladékgyűjtés, Mikulás ünnepség
Ökoiskolai programok: november 10. rendhagyó órák, látogatás a 
rekultivációs terepen
Pályázatok: „Szimba” pályázat, 100.000.-; focikapukat készítettünk 
a „Túlátra” „Köszönjük Sió” oklevél;  „IPR”; „FIÓKA” KEOP  Ezek 
megvalósítása folyamatban van.
Egyéb	programok:  Kertbarátok köre kiállítás megtekintése; Foci Já-
szágón 1. hely; Foci Jászszentandráson 4. hely; november 30. gyűjtés 
az erdélyiek számára; Mikulás kupa Jászdózsával

Nagy örömünkre szolgál, hogy a JKI által benyújtott „Innovatív isko-
la” pályázat 100%-os támogatottsággal nyert. Ennek megvalósítására 
2 év áll rendelkezésre.
Köszönetet mondunk mindenkinek, aki sikeressé tette februárban 
megrendezett farsangi bálunkat!
Iskolánk számos tanulója és dolgozója az emberség, a segítőkészség 
terén is példát mutatott. Gyűjtöttünk élelmiszert, játékokat, ruhane-
műket az Erdélyben élő rászorult családoknak, és pénzadománnyal 
segítettük egy májátültetésre szoruló volt tanulónk orvosi költségeit. 
A község intézményeivel, társadalmi és civil szervezeteivel igyekez-
tünk eddig is jó kapcsolatot kialakítani és ápolni, ezt fontosnak tar-
tom 2013. január 1-jét követően is, miután az iskolák állami fenntar-
tásúvá váltak. Az iskolánkban megtalálható lehetőségek felveszik a 
versenyt bármelyik városi iskola lehetőségeivel. Családias mivoltunk 
pedig emberközelibb kapcsolat kialakítását teszi lehetővé gyermek, 
pedagógus és szülő között.

Pásztorné Földes György
JKI IV: Béla Általános Iskola tagintézmény vezetője
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Jászjákóhalma Község Pol-
gárőrségének elnöke, Kisbódi 
Gáspár az egyesület 2012-es 
évének értékelése kapcsán el-
mondta, a nehézségek ellené-
re sikeresnek mondható volt 
az elmúlt esztendő. A továb-
bi működésükhöz a Polgárőr 
Törvény rendelkezéseihez iga-
zodva új alapszabályt kellett 
kidolgozniuk, melyet a Szol-
noki Törvényszék februárban 
jóváhagyott.
Létszámuk nem emelkedett je-
lentősen, több tagjuk kilépett, 
ám a nehézségek ellenére a 
meglévő állomány lelkesedésé-
nek köszönhetően szolgálataik 
óraszámát az előző évi szinten 
tudták tartani. 
Jelentős emelkedést mutat in-
tézkedéseik száma, a 890 alka-
lom közül többtucatnyi eset-
ben sikerült elkövetőket tetten 
érniük, illetve visszatartani a 
rendőrség kiérkezéséig. Lakos-
sági jelzés ötszáz fölötti szám-
ban érkezett hozzájuk, ezeknek 
köszönhetően hatékonyabban 
tudtak, tudnak tevékenykedni. 
A továbbiakban is rendelkezés-
re állnak a 06-30/851-7949 és a 
06-30/621-0341 szolgálati tele-
fonszámokon.
Az idei év is eredményesen 
kezdődött az egyesület szá-
mára. Februárban a körzeti 
megbízott kérésére egy köz-
területen elkövetett erőszakos 
cselekmény elkövetőjének fel-
kutatásában és előállításában 
vett részt polgárőr, majd egy 
Bem utcai lakatlan házba tör-
tént betörés tettesének kézre 
kerítésében nyújtottak segít-
séget. Ugyancsak állampolgári 
jelzésre vonultak ki egy Tompa 
utcai lakatlan házhoz, ahonnan 
a betörés elkövetői a kiérkezés 
előtt távoztak, ám az elvégzett 

adatgyűjtésnek köszönhetően 
a kiérkező rendőrökkel közö-
sen még aznap este sikerült a 
tetteseket felkutatni és a rend-
őrségre beszállítani. Az eltu-
lajdonított tüzelő egy részét is 
lefoglalták. Március elején egy 
Dózsa György úti lakatlan ház-
nál éjszakai időpontban sike-
rült a behatolókat a helyszínen 
visszatartani a rendőrök kiér-
kezéséig.
A körzeti megbízottal közös 
szolgálat során egy eltűntként 
körözött fiatalkorú személy 
felkutatásában is részt vállal-
tak. Március 12-én a jákóhalmi 
idősek otthonából tettek beje-
lentést a polgárőrséghez, mivel 
egy Bartók Béla utcában lakó 
85 éves idős férfi személyhez 
a gondozó nem tudott bejutni. 
A helyszínre érkezett polgárőr 
a gondozóval egy kisablak ki-
nyitásával jutott be az épületbe, 
majd a földön fekvő magate-
hetetlen személyhez mentőt 
hívtak. A gyors segítségnek kö-
szönhetően a férfi életét meg-
mentették.
A 2012. évben az önkormány-
zattól 820 ezer, a JNSZ megyei 
Polgárőrszövetségtől 730 ezer, 
a Postától 35 ezer, az SZJA 1%-
ból 120 ezer, más támogatásból 
43 ezer, míg tagdíjból 43 ezer 
forint bevétele volt az egyesü-
letnek. A 2012. évi Polgárőr 
bál megrendezéséhez felajánlá-
sokból közel 200 ezer forintot 
kaptak.
Minden támogatónak köszö-
nik a hozzájárulást!
A 2012-ben pályázati úton el-
nyert térfigyelő kamerarend-
szer kiépítésével kapcsolatban 
megtörtént a kivitelezővel a 
szerződéskötés, az első részlet-
ről, a beszerzett anyagokra vo-
natkozóan már az elszámolást 

is benyújtotta az egyesület. A 
kiépítés várhatóan nyárra feje-
ződhet be. Ebben a pályázatban 
az önerőt az Önkormányzat fe-
dezte, illetve a pályázati összeg 
kifizetéséig kölcsönt is biztosít 
a település költségvetéséből.
Tavaly nyújtotta be az egyesü-
let azt a pályázatot, melyben 
közel 4 millió forint elnyerésé-
re nyílhat lehetőség technikai, 
irodai, üzemeltetési költségek 
fedezésére. A sikeres befogadás
után most az elbírálásra várnak. 
Márciusban újabb két pályáza-
tot adtak be, ezek egyike a hát-
rányos helyzetű célcsoportok 
foglalkoztatására és gépkocsiba 
beszerelhető rendszámfelisme-
rő rendszerre vonatkozik, míg 
a másikban a település két be-
vezető útjára kiépítendő sebes-
ségmérő készülékre nyerhető el 
anyagi forrás.
A jákóhalmi polgárőrség ter-
vei között szerepel a Szom-

szédokért Egymásért Moz-
galom (SZEM) beindítása a 
községben, mely a megyében, 
illetve a Jászságban is több 
helyen hatékonyan működik. 
A SZEM mozgalom lényege, 
hogy az egymás szomszédságá-
ban lakók az átlagosnál sokkal 
jobban figyelnek, vigyáznak 
egymás értékeire és közvetlen 
lakókörnyezetükre, valamint 
felelősséget éreznek saját és 
mások élet- és vagyon bizton-
sága iránt. A mozgalom után 
érdeklődők, illetve a lakókör-
nyezetükben kapcsolattartói 
(aktivista) feladatokat szívesen 
vállalók Kisbódi Gáspár elnök-
nél jelezhetik szándékukat. 06-
30/621-6135
Az egyesület idén is megren-
dezi a hagyományos Polgár-
őr bált, ezúttal április 13-án, 
szombaton a Gazdakör nagy-
termében. Várják a szórakozni 
vágyókat, miként május 1-jén 
is, amikor a tavalyi évben már 
nagy sikert arató, civil szerve-
zetek által életre hívott Családi 
napon kínálnak tartalmas ki-
kapcsolódást. Ennek keretében 
ismét meghirdetik a Jász Pol-
gárőr Egylet családi főzőverse-
nyét is.

Egyre több a tettenérés
Új	alapszabály,	csaknem	900	intézkedés,	több	mint	500	lakossági	jelzés	–	címszavak-
ban így foglalható össze a jákóhalmi polgárőrök tavalyi éve. 2013 is eredményesen 
indult számukra, számos alkalommal értek tetten behatolókat, vagy éppen vettek 
részt felkutatásukban. A térfigyelő kamerarendszer sikeres pályázatát követően 
újabb fejlesztési lehetőségeket is szeretnének elnyerni.   

Az egyesület várja a személyi  

jövedelemadóból felajánlható  

1%-os támogatásokat  

(adószámuk: 19223254-1-16),  

valamint minden további segítséget  

(számlaszámuk: 69400211-10300-590), 

melyekből a Polgárőrség működési feltételeit, 

továbbá a szolgálati gépkocsi üzemeltetésének 

költségeit fedezik.

Ajánlja fel adója 1%-át  
a Polgárőrség javára
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Mint Wittrédi Péter az Inté-
ző Bizottság egyik tagja, va-
dászmester beszámolt róla, a 
kopjafa állítása akár az egy-
kori jákóhalmi vadászoknak 
tett köszönetként is felfogható. 
1945-ben alapították a Béke Va-
dásztársaságot, amely az eltelt 
hosszú évtizedek alatt sikeresen 
működött, s máig összefogja a 
nagyrészt helyi vadászokat. A 
kegyhelyként állított kopjafát a 

Örökös tagság
Kopjafát	állított	elhunyt	tagjai	előtt	tisztelegve	a	Béke	Vadász-
társaság a vadászház udvarán. Az idén fennállása 68. évébe lépő 
civil szervezet tagsága fontosnak tartja a néhai társak és az elő-
dök emlékének megőrzését. A tőlük kapott örökséget méltón 
szeretnék továbbvinni, ezért minél többekkel megismertetnék 
legalább alapjaiban a vadgazdálkodás, a vadászat világát.

január 26-i avatási ünnepségen 
meg is áldotta Kálinger Roland 
„Rozsé” atya, aki maga is részt 
vett az aznapi közös vadásza-
ton, melynek eredményeként 
többek között elejtett rókákból 
és fácánokból álló teríték is 
hevert a megjelentek előtt. Be-
szédet mondott Lengyel István 
elnök, ifj. Lukácsi Pál polgár-
mester, valamint a Megyei Va-
dászkamara alelnöke, György 

Imre jászberényi fővadász. A 
vadászkürt is megszólalt, majd 
koszorút helyeztek el az emlé-
kezők. A kopjafa beszerzésé-
ben nagy segítséget nyújtott ifj. 
Terjéki Béla. Ami a jelent illeti, 
célkitűzésük elfogadtatni, meg-
ismertetni a Vadásztársaságot 
a „civilekkel”, és nyitni a nem 
vadászók irányába is. A közel-
múltban Wittrédi Péter a helyi 
általános iskolában tartott egy 
előadást a 6. osztályos gyere-
keknek Lukácsi Pálné tanárnő 
felkérésére. A program sikeres 
volt, s elképzelhető, hogy lesz 
folytatása. Örömmel ismertetik 
meg a fiatalokkal, hogy a vadá-
szat sokkal többet jelent, mint 

vadak elejtése, hiszen egyben 
aktív természetvédelem és a 
fenntartható vadgazdálkodás 
alappillére is. A május 1-jei Csa-
ládi Napon is tervezik az újbóli 
megjelenést. A tavalyi alkalom-
hoz hasonlóan kiállítással, ven-
dégelőadót is felkérve szeretnék 
emelni a rendezvény színvona-
lát. A község további civil szer-
vezeteivel is keresik a kapcsola-
tot, többel, így a polgárőrökkel 
és az íjászokkal, már együttmű-
ködnek, de nyitottak mások felé 
is. Az új vadászati törvény fel-
adatokat állít a Vadásztársaság 
elé, ám pozitív hozzáállással, 
és elszántsággal azon vannak, 
hogy zökkenőmentesen, sike-
resen, minden előírásnak meg-
felelve működjenek. Készülnek 
hagyományos báljukra, melyet 
április első hétvégéjén rendez-
nek meg.

Balázs István
Bárdos László
Becker László
Borics István
Búza Tibor
Csányi István
Csányi László
dr. Kelemen Attila
dr. Kisszabó Ferenc
Dugonics Pál
Éles Gyula
Farkas István
Farkas Mihály
Fejes József

Fejes Sándor
Fodor András
Forgács László
Forgács Sándor
Földi László
Gólya Gábor
Gólya János
Gyulai Dániel
Hevér László
Kasnya István
Kelemen György
Kóczián Alajos
Koncsik Mihály
Kovács József

László László
id. Lékó István
Menyhárt István
Mészáros Mihály
Nagy István
Rácz Imre
Soós István András
Soós László
Szabari István
Szöllősi Mihály
id. Terjéki Béla
Vigh János

Béke Vadásztársaság – az elhunyt vadásztársak emlékére

A néhány hete alakult, jelenleg még maroknyi csapat főbb programjai a kultúra, 
valamint szűkebb és tágabb természeti értékeink megismerése köré szerveződ-
nek. Terveik között szerepelnek kirándulások, színházlátogatások, kulturális 
programok látogatása, valamint szűkebb környezetünk, lakóhelyünk egy-egy 
szegletének gondozása, szépítése. Megalakulásuknak is az volt a fő elindító gon-
dolata, hogy létrejöjjön egy olyan klub, amelynek hasonló kulturális, művészeti 
érdeklődésű, nem utolsó sorban természetkedvelő tagjai legyenek, akik élvezik 
és igénylik egymás társaságát, akár közösen kitalált programon, akár egy baráti, 
jó hangulatú beszélgetés alkalmával. A frissen alakult klub a tervek szerint több 
más civil szervezethez hasonlóan, kéthetente találkozik a jászjákóhalmi Községi 
Könyvtár és Közösségi Ház olvasótermében. Az alapító tagok döntése alapján 
tagdíjat nem szednek, az egyes programok anyagi igénye adja a kiadások mér-
tékét, egyforma arányban elosztva.  A jelenleg hét fő alapító tagból álló csapat 
szeretettel várja azokat a  hasonló kulturális érdeklődésű leendő tagokat, akik 
kedvet és energiát éreznek magukban akár egy közös kiállítás-látogatáshoz, 
akár egy jó hangulatú strandoláshoz, vagy egy jó bográcsozáshoz!
A klubról tájékoztatást kérni Bereczki Gábortól lehet, a jászjákóhalmi Községi 
Könyvtár és Közösségi Házban a könyvtár nyitva tartása alatt, vagy a 06 57/ 
438-430, illetve a 06 30/ 677-9819-es telefonszámokon.

Megalakult a Természetkedvelők Klubja!
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Felnőtt labdarúgóink már a 
téli alapozás megkezdése előtt, 
január 20-án átestek idei első 
erőfelmérőjükön. A megyei csa-
patok számára kiírt Csábi József 
Teremlabdarúgó Kupa selejte-
zőcsoportjában, Jászberényben 
második helyen végeztek, Jász-
fényszaru csapata mögött. A ta-
vaszi felkészülés február 10-én 
kezdődött, az egyesület és az 
általános iskola közötti együtt-
működésnek köszönhetően a 
helyi tornacsarnokban. Ezt a 
pálya talajának minősége is in-
dokolta, amely nem volt töké-
letes állapotban. A hétvégeken 
az edzőmérkőzések következ-
tek. Jászladány ellen idegenben, 
majd Pusztamonostor ellen 
két alkalommal itthon. Sajnos 
mindháromszor vereséget szen-
vedtünk. Hasonlóan az ifjúsági 
csapat is a listavezető Jászdózsa 
elleni mérkőzésen.
A játékosállományban nem tör-
tént jelentős változás. Az aktív 
felnőtt keretből László Dezső 
Jászárokszállásra távozott, míg 
Kempf Gergő sajnálatos családi 
okok miatt hagyta abba a játékot. 
Befejezte labdarúgó pályafutását 
tartalékkapusunk, Tóth Norbert, 
akinek ezúton is szeretnénk 
megköszönni eddigi munkáját. 
Gazdasági vezetőként szakértel-

Hazai pálya híján
mével továbbra is segíti az egye-
sület munkáját. Az érkezők köre 
sem sokkal bővebb.
Urbán Ferenc, egykori játé-
kosunk Farmosról igazolt ide, 
Orosz Attila pedig Jászdózsáról, 
ő még az ifjúsági csapatban is be-
vethető túlkorosként. Új igazolás 
az ifista kapus, Jámbor Ádám.
Az első tavaszi forduló mérkő-
zéseit a kíméletlen időjárás má-
jus elsejére „halasztotta”. Sajnos, 
amire két éve nem volt példa, 
ismét víz alá került pálya, így 
jó néhány hétre alkalmatlanná 
vált a játékra. Így az első hazai 
mérkőzésünket Kenderes ellen, 
a legközelebbi(!) használható 
és szabad pályán, Jászszent-
andráson leszünk kénytelenek 
lejátszani. (Lapzártakor kaptuk 
a hírt, hogy a jákóhalmi csapat 
2-0-s félidő után 4-0 arányú ve-
reséget szenvedett. A szerk.) Ez 
jelentős kiadással terheli meg 
az egyesület kasszáját és még 
bevételünk sem lesz. Felmerült 
a jászberényi műfüves pálya 
igénybevétele, de a bérbeadót a 
haszon vezérli, nem sportbaráti 
segítség. Közel 40 000 Ft bérle-
ti díjat számolnának fel, noha a 
műfű sokkal kevésbé károsodik 
a használattól, mint az igazi.
A felnőtt csapat célja a dobogó-
ra kerülés, ami mindenképpen 

feljutó hely lenne, ugyanis a 
behozhatatlan előnnyel veze-
tő Nagyiván nem kerülhet fel 
a másodosztályba. Itt indítani 
kell U16-os csapatot és kötele-
ző az elektronikus (internetes) 
jegyzőkönyv használata is. A cél 
eléréséhez szükség lenne a ha-
zai pályára, valamint arra, hogy 
legalább a pénteki edzésen min-
denki jelen tudna lenni. 
Az ifjúsági csapat megfelelő 
hozzáállással megszerezheti a 
4. helyet, ehhez az kell, hogy 
tudjanak egymásért küzdeni a 
játékosok.
A két csapat szakmai munkájá-

ért továbbra is Mészáros Zoltán 
felel.
A községi polgárőrség együtt-
működési szerződést kíván köt-
ni a sportegyesülettel egymás 
munkájának segítésére, támo-
gatására. A szerződés előkészí-
tése folyamatban van.
Az egyesület állami forrás-
ból működési célú támogatást 
nyert, amit elsősorban a meg-
növekedett rezsi- és utazási 
költségekre, valamint az elhasz-
nálódott felszerelések pótlásá-
ra kíván fordítani. A társasági 
adóból elnyert támogatásból 
úgy tűnik ez évben sem sikerül 
semmit realizálni
Az egyesületről további híreket 
olvashat saját honlapján: http://
jakohalma20.wordpress.com/

Bencsik Ferenc

03.	24.	 (vas)	 15:00	 Kenderes	(o)
03.	30.	 (szo)	 15:00	 Kengyel	(i)
04.	06.	 (szo)	 15:30	 Nagyiván	(i)
04.	14.	 (vas)	 15:30	 Jászdózsa	(o)
04.	21.	 (vas)	 16:00	 Cserkeszőlői	(o)
04.	27.	 (szo)	 16:00	 Tiszagyenda	(i)
05.	01.	 (sze)	 16:30	 Jászszentandrás	(i)
05.	05.	 (vas)	 16:30	 Abádszalók	(o)
05.	11.	 (szo)	 16:30	 Tószeg	(i)
05.	19.	 (vas)	 17:00	 Jászszentandrás	(o)
05.	25.	 (szo)	 17:00	 Kenderes	(i)
06.	02.	 (vas)	 17:00	 Kengyel	(o)
06.	09.	 (vas)	 17:00	 Nagyiván	(o)
06.	15.	 (szo)	 17:00	 Jászdózsa	(i)
Az	ifjúsági	mérkőzések	a	felnőtt	előtt	2	órával	kezdődnek.

A tavaszi sorsolás:

Laki Idát köszöntötték
Budai otthonában köszöntötte Laki Ida festőművészt 92. születés-
napján, január 10-én szülőfaluja küldöttsége. A Jászjákóhalmáról 
Elszármazottak Baráti Társasága (Jákób) nevében Magyar Aliz 
ügyvezető virágcsokorral, Czuk Ferenc tortával kedveskedett az 
ünnepeltnek. A művésznő, aki ma is aktív, örömmel fogadta a 
vendégeket a meghitt találkozás alkalmával.

Jákóhalmi Hírek

Tisztelt Olvasóink! 

Ha kezükbe veszik a Községi Önkormányzat újságjának 2013. 
évi első számát észrevehetik, hogy a lap kisebb arculatváltáson 
ment keresztül. Az új fejlécben helyet kapott a település címere, 
a név pedig Jákóhalmi Hírekre redukálódott. Jász elődeinkre 
mindannyian büszkék vagyunk, a térség egy-egy települését 
a köznyelvben mégis „rövidítjük”, mi itt élők Berényt, Apá-
tit, Jákóhalmát mondunk. Célunk, hogy a Jákóhalmi Hírek 
megtartva eddigi értékeit, még inkább a közt, azaz az itt élő-
ket érintő és érdeklő történésekről, érdekességekről számoljon 
be. Objektíven, pártatlanul, a tényekre támaszkodva, szem 
előtt tartva, hogy a településen élők számára fontos a hiteles 
tájékoztatás. Az újság készítésében résztvevők várják minden 
jákóhalmi építő jellegű véleményét, illetve azokat a közérdek-
lődésre számot tartó információkat, melyeket szívesen megosz-
tanának a széles nyilvánossággal. 

Kérjük, a továbbiakban is tiszteljenek meg bizalmukkal!

A Jákóhalmi Hírek szerkesztői
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Jászjákóhalma Község  
Önkormányzatának lapja

Felelős kiadó: Jászjákóhalma  
Község Önkormányzata
Jászjákóhalma, Fő út 27.

Főszerkesztő: Bereczki Gábor
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Április 9-én, kedden 13.00 és 16.00 
között véradást	tartanak	Jászjákóhalmán,	
a megszokott helyszínen,  
a Gazdakör nagytermében.  
A Vöröskereszt helyi szervezete szeretettel 
vár minden 18. életévét betöltött 
állampolgárt! Kérik a véradókat, hogy 
személyi igazolványt, lakcímkártyát  
és	TAJ-kártyát	hozzanak	magukkal!

A megszokott napon, április 3-án idén is megérkeznek a hagyo-
mányőrzők a településre, hogy a helyiekkel együtt tisztelegjenek az 
1849-es dicsőséges tavaszi hadjárat hősei előtt. A felvonulást és az 
emlékező ünnepséget 25. alkalommal rendezik meg Jászjákóhal-
mán, ahol csaknem a kezdetektől fogadják az évről-évre visszatérő 
vendégeket. A program kezdeteként 11 órakor lovas menet és fúvós-
zenekar indul a vadászháztól, majd 11.30-tól megemlékezést tarta-
nak a Damjanich téren, ahol az ünnepi beszédek mellett koszorúzást 
is tartanak a kopjafáknál.

Jákóhalmi
Hírek

Várják a véradókat!

Negyedszázados HAgyoMÁNy

Egészségünk a legfőbb érték. 
Törékeny érték, melynek meg-
őrzéséért, visszaszerzéséért so-
kat, sokféleképpen tehetünk. 
Életmódunk, gondolkodásunk 
is nagyban befolyásolja megbe-
tegszünk-e, illetve ha már meg-
történt a baj, milyen gyorsan és 
hatékonyan tudunk gyógyulni. 
A hagyományos módszerek 
mellett, azok kiegészítéseként 
segíthet a természetgyógyászat, 
hogy ismét kiegyensúlyozottak, 
panaszmentesek legyünk. Erről 
hangzott el a közelmúltban egy 
érdekes előadás, melyen egy 
nemrégiben Jákóhalmára költö-
ző hölgy osztotta meg gondola-
tait a megjelentekkel.
 Versegi Katalin csaknem húsz 
évvel ezelőtt kezdett természet-
gyógyászattal foglalkozni. Tavaly 
október óta él Jászjákóhalmán, 
miután a település központjá-
ban, a Templom téren vásároltak 
lakást. Szándéka szerint minél 
többeken szeretne segíteni, hogy 
megismerve az általa alkalma-
zott módszereket, egészséges, 
stresszmentes életet élhessenek. 

Néhány hete a Nyugdíjas Klub 
vendége volt, a könyvtárban 
tartott rendezvényen bemutat-
kozása mellett beszélt tapasz-
talatairól, hangsúlyozva, nem 
csodatevő, de a legtöbbször lelki 
eredetű problémák megoldá-
sával segíteni tudja a gyógyulás 
folyamatát.
- Négy gyermekem van, közü-
lük kettő már felnőtt, kettő vi-
szont még kamasz, így magam 
is átérzem, sokan leterheltek a 
mai rohanó, stresszes világban 
a megélhetés, az esetleges csalá-
di és egyéb gondok miatt. Ezért 
is fontos, hogy a problémákkal 
küszködő emberek olyan taná-
csokat kapjanak, melyeket be 
tudnak építeni a mindennap-
jaikba. Az általam alkalmazott 
energiagyógyászat hasonló, mint 
a reiki, azaz a kézrátétes gyógyí-
tás. A kezelés alatt az univerzum 
gyógyító energiáját közvetítem a 
kezelendő személynek egy veze-
tett meditáción belül. 
- Az alternatív gyógyászat képvi-
selőinek viszonya eltérő a hagyo-
mányos orvosláshoz. Ön miként 

vélekedik erről? 
- Hangsúlyozom, hogy ez a ke-
zelés semmilyen esetben sem 
pótolja a hagyományos orvosi 
kezelést, viszont ezzel együtt 
nagyon jó eredmény érhető el. 
Természetesen a hatékonyság 
nagyban függ a páciens hozzáál-
lásától, gyógyulni vágyásától. A 
lelki tényező fontosságát hang-
súlyoznám, a kezelés alkalmával 
feltárható a betegséget kiváltó 
lelki ok, és nemcsak a tüneteket 
lehet megszüntetni, hanem a 
lelki problémák feloldása által a 
betegség is elmúlik. 
A módszer bármilyen típusú be-
tegség esetén alkalmazható mind 
testi, mind lelki problémákkal 
kapcsolatban. Ezen túl műtétek 
utáni utókezelésre, fájdalom-
csillapításra és a lelki eredetű 
betegségek teljes gyógyítására 
is. A hagyományos kezelések 
kiegészítőjeként pedig jelentő-
sen lerövidíthetőek a gyógyulási 
idők. A kezelések száma minden 
esetben a kezelendő személy 
hozzáállásától és gyógyulni vá-
gyásától függ. Aki nem hisz, és 
nem akar hinni benne, annak 
nem fog hatni, viszont volt olyan 
eset, amikor az első kezelés alatt 

olyan tapasztalásokat élt meg a 
páciens, ami gyökeresen meg-
változtatta a hitét. 
- A lelki egészségünk megőr-
zéséhez, illetve megtalálásához 
fontos, hogy hogyan élünk. Egy 
ideje ezzel is foglalkozik.
- Igen, életvezetési tanácsokat is 
adok, melyek által megtanulhat-
ják a páciensek, hogyan vezes-
sék be a módszer segítségével a 
mindennapjaikba, hogy egész-
ségesen, boldogan éljenek. Az 
emberek gondolkodásának át-
alakításával ugyanis részben már 
beindíthatóak a szervezet ön-
gyógyító folyamatai. Életterünk, 
házunk, lakásunk, egyéb helyi-
ségek káros, negatív energiái 
észrevétlenül hatnak ránk, köz-
érzetünk, mentális állapotunk 
ezek energetikai megtisztításával 
is javítható, ezzel kapcsolatosan 
földsugárzás-mérést is végzek. 
Tervem, hogy többször is ta-
lálkozhassak az érdeklődőkkel, 
ezért a közeljövőben szeretnék 
a könyvtárban egy gyógyításos 
összejövetelt tartani, illetve min-
den hónap utolsó szombatján 
klubdélután keretében tájékoz-
tatást és tanácsot adni az útkere-
ső embertársaimnak.

Gyógyító erő


