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Kellemes

húsvéti ünnepeket!
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nkormányzati hírek

A 2017. március 13-i soros ülésén Jászjákóhalma képviselő-testülete elfogadta a település idei költségvetését. Az
elmúlt évekhez hasonlóan a testület nem számol hiánnyal,
illetve nem kell pályáznia kiegészítő állami támogatásra
sem. Összességében mintegy 550 millió forintos bevételi,
illetve kiadási összeggel tervezték a 2017-es gazdálkodást.
A település stabil gazdálkodása továbbra is tartható.
Tavalyi év végén az önkormányzat sikeresen pályázott az
adósságkonszolidációs támogatásban nem részesült önkormányzatok fejlesztési keretére. Ez összesen 112 millió forintot jelent. Az elnyert összegből mintegy 60 millió forint van
tervezve mindkét óvoda tetőszerkezetének és vizesblokkjának
felújítására, 32 millió forint a „kis iskola” (Fő út 70.) belső felújítására. A könyvtár nyílászáróinak cseréjére, valamint homlokzat felújításra 20 millió forint van tervezve.
Belterületi kerékpárút 25 millió forintból épülhet ki a település központjában. Helyi piactér kialakítására 40 millió forintos pályázat benyújtására volt lehetőség, mely által a központi
rész településképe is javulni fog. 55 millió forint összegben
a községháza energetikai korszerűsítésére került pályázat
benyújtásra. Ezek a pályázatok jelenleg elbírálási szakaszban

vannak. Az idei évben is figyelmet fordít a település vezetése
a meglévő utak rendben tartására. A lehetőségekhez mérten
a jelenleg még földes utak szilárd burkolattal történő ellátása
is folytatódik. Járdaépítésekre és a meglévő járdák folyamatos
javítására az idei évben is tervezett az önkormányzat.
A köztisztviselők illetményalapja tíz éve nem változott, mely
az idei költségvetés keretében rendezésre került. Az állami
szabályok változásával emelkedett a garantált bérminimum
összege, illetve változtak a közalkalmazotti bérek, így elengedhetetlenné vált a helyi illetményalap módosítása is. A külső
pénzügyi források növelése érdekében a pályázati lehetőségek
figyelemmel kísérése folyamatos.
A képviselő-testület döntött, hogy idén elindítják a főtér
felújítását, illetve pályázati támogatás segítségével szabadtéri
mozgásfejlesztő eszközt telepítenek a sportpálya területére.
Civil szervezetek programjainak megvalósítására, működésük támogatására is figyelmet fordít az önkormányzat, ezért
az idei évben összesen 3,25 millió forint támogatást kapnak.
Ez részben a benyújtott pályázatokhoz biztosított önerőt jelenti illetve az éves működési költségekhez nyújt támogatást.
Jászjákóhalma Község Önkormányzata
kellemes húsvéti ünnepeket kíván a kedves lakosságnak!
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emutatkozás

Pelyvásné
Dr. Támba Krisztina

Tisztelt jászjákóhalmai Lakosok és Olvasók!
Pelyvásné Dr. Támba Krisztina vagyok, és 2017. április 1-től
töltöm be a Jászjákóhalmai Polgármesteri Hivatal jegyzői
posztját.
Budapesten születtem, 1983-ban. Gyermekkorom Jászárokszálláson töltöttem, és 2002-ben a jászberényi Lehel Vezér
Gimnáziumban érettségiztem.
A jogi diplomát 2007-ben a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán szereztem.

Pelyvásné
Dr. Támba Krisztina

A jogi pályát az egyetem elvégzése után Budapesten egy
polgári és büntető jogi ügyekre
szakosodott ügyvédi irodában
kezdtem, majd rövid időn belül
szintén Budapesten, a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal Bűnügyi
Főigazgatóságára nyertem felvételt. Ott hivatásos állományban,
kiemelt főnyomozóként pénzügyi és gazdasági bűncselekmények vizsgálatát végeztem.

2010 tavaszán visszaköltöztem a Jászságba – jelenleg Jászberényben élek – és munkámat 2011 januárjától köztisztviselői
pályán, a Jászárokszállási Polgármesteri Hivatalban folytattam, ahol végigjártam a hivatali ranglétrát. Hatósági ügyintézőként szabálysértési, birtokvédelmi, kereskedelmi és ipari
igazgatási, illetve hagyatéki ügyeket intéztem, majd 5 évig a
Hatósági Iroda vezetőjeként szereztem tapasztalatokat. 2012
márciusában megszereztem a jogi szakvizsgát.
Mivel különféle munkakörökben dolgoztam, úgy gondolom, sok tekintetben a gyakorlatban is tisztában vagyok azon
feladatokkal, amelyeket a polgármesteri hivatal dolgozói végeznek. Munkám során jellemzően a problémamegoldásra,
a megoldáskeresésre törekszem, és igyekszem a mindenkor
hatályos jogszabályi keretek között megtalálni azt, ami az önkormányzatnak és az ügyfélnek is a legmegfelelőbb.
Fontosnak tartom, hogy az állampolgárok az önkormányzat
munkájával, intézkedéseivel elégedettek legyenek, és az ügyfelek biztosak legyenek abban, hogy az ügyintézőtől elvárható lehető legtöbb segítséget meg fogják kapni ügyeik intézése
során.
Bízom benne, hogy az eddig megszerzett szakmai tapasztalatommal, és felelősségteljes, lelkiismeretes munkavégzésemmel hozzájárulhatok Jászjákóhalma Község Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának további eredményes
működéséhez!
Pelyvásné Dr. Támba Krisztina
jegyző
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Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Az elmúlt időszakban többen jelezték, és községünk utcáit
járva mi is sok helyen sajnálattal azt tapasztaltuk, hogy az ingatlanok előtt lévő díszfák, cserjék és gyümölcsfák ágai igen
erőteljesen benyúlnak mind az úttest fölé, mind a villanyvezetékekre, mind pedig behajlanak a járdára. E mellett sok az eldobott cigarettacsikk, papír zsebkendő, sörös doboz és egyéb
lakossági szemét. A csapadékvíz elvezető árkok pedig nincsenek megfelelően kitakarítva, így eltömítik az átereszcsöveket.
Jászjákóhalma Község Önkormányzata közterületeinek
rendjének fenntartását igyekszik lehetőségeihez mérten biztosítani, de a község köztisztasági helyzetének javítása érdekében az Önök segítségére is szükség van. Mindenki érdeke,
hogy rendezettebbek legyenek közterületeink, sokkal jobb
érzés tisztább és gondozott területek és ingatlanok mellett elsétálni.
Szeretnénk megkérni az ingatlan tulajdonosokat:
· az ingatlan előtti járda, valamint a járda és az úttest közötti
kiépített, vagy kiépítetlen terület, illetve járda hiányában az
ingatlan határától számított 1,5 m széles területsáv rendszeres gondozására, tisztántartására, szemét- és gyom-mentesítésére (különösen parlagfű), bokrok nyesésére,
· az ingatlan melletti nyílt árok és annak műtárgyainak (kapubejárók, átereszei, ingatlanhoz tartozó összefolyók, csapadékvízgyűjtők) takarítására, a csapadékvíz zavartalan
lefolyását akadályozó anyagok és más hulladék folyamatos
eltávolítására
· a beépítetlen telekingatlanok tisztántartására, gyom-mentesítésére,
· az ingatlanról a járdára, gyalogjáróra, közútra, közterületre
kinyúló ágak és bokrok nyesésére!
Településünk köztisztasági helyzetének és összképének javítása érdekében szeretnénk még felhívni a lakosság figyelmét
a „Jászjákóhalma Község Önkormányzata képviselő-testületének a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok
rendjéről, a település tisztaságáról” szóló 7/2001. (VI. 21.) önkormányzati rendeletének 5. § (4 a.) pontjára, miszerint:
Közterületen építési, bontási anyagot elhelyezni, illetve
egyéb célra igénybe venni – csak indokolt esetben és az eredeti állapot helyreállítási kötelezettsége mellett – a polgármester
által kiadott közterület-használati engedélyben meghatározott területen, az engedélyben meghatározott módon és időtartamig szabad tárolni.
Tegyünk közösen környezetünkért!
Jászjákóhalma Községi Önkormányzat

2017. március

Ó

vodai hírek

Óvodánkban a megfigyeléseink alapján évről évre egyre
több légúti megbetegedést tapasztalunk a gyermekek körében. Egészségüket előtérbe helyezve a Szülői Szervezettel közösen célunknak tűztük ki egy sószoba létrehozását.

a sóterápiáról:

A gyógyszeres kezeléssel szemben a száraz sóterápia
mellékhatásoktól mentes, orvosilag elismert gyógymód.

Az év során minden lehetőséget próbáltunk megragadni
annak érdekében, hogy egyre közelebb jussunk célunk megvalósításához. Ezúton is nagyon köszönjük minden kedves
támogatónk segítségét,felajánlását,adományát.
Reményeink szerint további munkával, segítséggel és támogatással sikerül összegyűjteni azt az összeget, amellyel el tudjuk indítani a sószoba kialakítását.
Megvalósulása egyszeri beruházást jelent, nincs fenntartási
költsége, viszont hosszú időn keresztül gyermekeink egészségének megőrzését szolgálja.

Napjainkban az asztma, mind gyermek, mind felnőtt
korban a leggyakoribb krónikus betegség világszerte, a
különböző allergiás felső-légúti megbetegedések mellett, melyek gyakorisága szintén csak növekszik.
A légúti betegségek egyik leghatékonyabb és bárki számára elérhető kezelési módszere a természetes száraz
sóterápia, melynek mikroklímája pozitív élettani és
gyógyhatással bír az emberi szervezetre, elsősorban a
légzőszervekre.
A száraz sóterápia használata során fokozódik a légzőszervek nyálkahártyájának aktivitása, öntisztulása.
Enyhülnek, illetve teljesen meg is szűnhetnek a gyulladásos folyamatok, mint pl. az arcüreggyulladás, homloküreg-gyulladás, vagy a hörghurutgyulladás. Továbbá a légúti megbetegedések, allergia, asztma, nátha
esetén is bizonyítottan hatékony, illetve immunrendszer erősítő hatása is van.
illusztráció

i

skolai hírek

A hátrányos helyzetű felnőttek és gyermekek esélyegyenlőségéért

Pályázati azonosító: EFOP-3.3.1-15-2015-01004
Napjaink a Tanodában
Februárban kezdődött a Tanoda. Nagyon örültünk, hogy
minket is kiválasztottak erre a programra.
Így telnek napjaink: először megcsináljuk a leckét, kézmű
veskedünk és feladatlapokat oldunk meg. De még tabletezésre
is marad idő. A foglalkozásokat a helyi könyvtár olvasótermében tartjuk. Ez azért klassz, mert ott vannak könyvek, amik
segítenek a tanulásban és még az iskolai feladatainkhoz is tudunk információkat gyűjteni.

A tanító nénik is kedvesek. Itt adják a legjobb ételt. Fejlesztő feladatokat csinálunk sokszor az internet segítségével. Alig
várjuk, hogy az iskolából ide jöjjünk. Sokan szeretnének még
a Tanodába járni. Jobb, mint az iskola. Majd lesz még a továbbiakban erdei tábor, kirándulás, mozi is. Nem tudtuk, hogy ez
ilyen jó lesz. Nekem nagyon tetszik. Alig várom minden nap,
hogy odaérjek. Én nagyon szeretem ezeket a foglakozásokat.

Lakatos Mirella 4.osztály
(folytatás a 4. oldalon)
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(folytatás a 3. oldalról)
Találkozásunk Csipkerózsikával
2017. március 12-én, vasárnap reggel, 9 órakor gyülekeztünk a buszmegállóban. A tanodás gyerekek kézműves foglalkozásra és zenés-táncos előadásra indultak a jászberényi
Lehel Film-Színházba.
Mi, gyerekek 30-an voltunk, 2 tanár néni kísért bennünket.
Először a kézműves foglalkozásra került sor. Az elkészített
munkadarabok kapcsolódtak a mesejátékhoz, ami a Csipkerózsika című mese volt. Mindenki ügyesen dolgozott: volt, aki
rózsát hajtogatott, volt, aki a meséskönyv egy lapját elevenítette meg leporelló formájában, és volt, aki ablakdíszt készített.
Aki nagyon ügyes volt, mind a három dolgot elkészítette.

Gyorsan eltelt az idő, már hívtak is minket, hogy foglaljuk el
helyünket a nagyteremben. Elsötétült minden, megszólalt egy
sejtelmes hang, elkezdődött az előadás. Mindenkinek nagyon
tetszett a műsor, hatalmas tapssal jutalmaztuk a színészeket.
Az előadás után lehetőségünk nyílt a művészekkel találkozni,
beszélgetni, fényképezkedni. Felmehettünk a színpadra, megnézhettük a díszleteket, és lehetett autogrammot kérni.

A busz indulásáig maradt még időnk, így kisétáltunk a Margit-szigetre, a játszótérre. Kicsit hűvös volt, de mi ezt nem
nagyon éreztük, belemerültünk a játékba. Sok élménnyel tértünk haza. Már nagyon várjuk a következő foglalkozást, aminek a témája a Húsvét.
Farkas Amanda 5. osztályos tanuló
A farsang
A mi farsangunk február 11-én volt. Sok előadást láthattunk.
Mindegyik nagyon tetszett. A büfében számtalan dolgot lehetett venni: tortát, süteményeket, üdítőket, pizzát, szendvicseket. Izgalmas jelmezversenyt láthattunk, hiszen sok ötletes
jelmezbe bújtak a gyerekek. Az első helyezést a „kő-papír-olló”
jelmezesek nyerték, mivel ötletes, feltűnő és érdekes volt.
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Ezután kezdődött a tombolahúzás. Fönt a színpadon nagyon
sokféle ajándék volt, amiket meglehetett nyerni. Tombolahúzás után kezdődött a buli. Ott lehetett venni: zsákbamacskát,
konfettit. Én nem sokáig maradtam a bulin, de nagyon jól
éreztem magam. Remélem jövőre is ilyen jó lesz a farsang,
mint idén!
Jenei Zsanett 6. osztály

2017. március

s

port Egyesületi hírek

A tavalyi sikeren felbuzdulva, idén decemberben is megrendezte Egyesületünk a retro discot, ami az elmúlt évhez hasonlóan idén is nagy siker volt. A belépő- és támogató jegyekből
befolyt bevétel, valamint Fodor Fruzsina és Nagyné Bartucz
Zsuzsanna felajánlása (amit ezúton is köszönünk) révén,
mintegy 200 ezer forinthoz jutott hozzá Egyesületünk, amelyet az öltöző épület belső felújítására szeretnénk fordítani.
Az őszi fordulókat követően az elmúlt télen is a teremben
folytatódtak a Bozsik tornák, amelyek az korábbi év(ek)hez
hasonlóan a Hűtőgépgyári Sportcsarnokban kerültek megrendezésre, melyen ezúttal is sikeresen szerepeltek csapataink.
A Jászberényi FC-vel fennálló jó kapcsolatunknak köszönhetően januárban részt vehettünk ugyanitt egy közös edzésen
a JFC hasonló korú fiataljaival.
Március 25-én a Bozsik Program új évada kezdődik el, melybe természetesen ezúttal is beneveztük csapatainkat. Ettől az
évtől új rendszer lép életbe, immár a Budapest Honvéd FC felügyelete és irányítása alatt zajlanak a tornák, ennek következ-

z

tében (az UTE mellett, akikkel továbbra is fenntartjuk a tavaly
kialakult jó viszonyt) már a második nagy múltú NB1-es csapattal sikerült kapcsolatot létesíteni. Ennek köszönhetően, az
Egyesület kötelékébe tartozó gyerekek ingyen tekinthetik meg
a Budapest Honvéd FC hazai meccseit, sőt részt vehetnek akár
játékos kísérőként is a mérkőzéseken. Ami azonban ennél is
fontosabb, amennyiben folyamatosan jó teljesítményt nyújtanak, minden esélyük meglesz, hogy bekerüljenek a Budapest
Honvéd FC által létrehozott Magyar Labdarúgó Akadémiára,
ahol kiváló körülmények között folytathatják tanulmányaikat
és játékos pályafutásukat egyaránt, hogy később belőlük is
NB1-es vagy akár válogatott futballista lehessen.
Egyesületünk továbbra is várja azon 7 és 13 év közötti gyermekek jelentkezését, akik szeretnénk szervezett – és
egyre jobb – körülmények között, rendszeresen sportolni. Jelentkezni lehet edzésen (kedd és péntek 17 óra) vagy a
ksejakohama@gmail.com e-mail címen, illetve az Egyesület
Facebook oldalán.

UMBA hírek

Továbbra is nagy népszerűségnek örvend mind Jászjákóhalmán, mind Jászdózsán és Jászberényben a László Tünde
zumba oktató által vezetett ZUMBA fitness.
Az egészséges életmód elengedhetetlen részét képezi a mozgás. Ahhoz azonban, hogy ez rendszeresen beépüljön a mindennapjainkba nagyon lényeges, hogy olyan mozgásformát
válasszunk, melynek kedvéért munka után örömmel útra kelünk hetente többször is és nem ragadunk le esténként a televízió előtt.
A ZUMBA fitnesst épp ezért ajánlott legalább egyszer kipróbálni, mivel a tapasztalatok azt mutatják, hogy 10-ből 9 ember
újra visszatér az órákra és nagyon gyorsan függővé válik ettől
a vidám edzésformától.
László Tünde csapata mindhárom településen szoros egységgé kovácsolódott és az újonnan órára ellátogatókat is azonnal maguk közé fogadják. Azon túl, hogy kemény intervall
edzésről van szó, minden egyes óra elfeledteti a résztvevőkkel
a hétköznapok szürkeségét, esetleges gondjait. Azon az egy
órán szárnyalhatnak a gondolatok és mindenki beleélheti magát egy hamisítatlan, eredeti latin fiestába.
A heti rendszeres edzéseken túl számos egyéb program
is várja a ZUMBA szerelmeseit. A tavalyi év végén egy budapesti, neves tánciskola meghívására az impozáns Stefánia
palotában vettek részt egy 2 órás partyn, ahol László Tünde
koreográfiáira is ropta a közel 100 fős vendégsereg.
Februárban Jászberényben saját szervezésben került megrendezésre egy farsangi party, melyen több vendéginstruktor
is emelte a hangulat fényét. A tavaszi időszakban is számos
rendezvény előtt áll a csapat. László Tünde folyamatos továbbképzéseken vesz részt a minél hatékonyabb és színesebb edzések összeállítása érdekében, így lesz ez április első hétvégéjén

is, amikor Mezőkövesden több mint 40 oktató tapasztalatcseréje és képzése történik. Április végén pedig a csapat egy része
útra kel, hiszen a már említett tánciskola monumentális – közel 600 fős – táncos hétvégéjére kaptak meghívást Balatonfüredre. Továbbá természetesen folyamatos fellépések előtt állnak, hiszen a tavaszi és nyári időszakra számtalan szabadtéri
eseményen számítanak a csapat műsorára.

Aki a fentiek alapján kedvet kapott, hogy kipróbálja ezt a
kiváló edzésformát és szeretne tagjává válni egy vidám közösségnek, megteheti hétfőn és szerdán este 7 órakor a jászberényi Nagyboldogasszony Iskolában, keddenként este 6-tól a
jászdózsai tornateremben, csütörtökönként este fél 7-től pedig Jászjákóhalmán a tornateremben.

5

Jászjákóhalma község lapja

a

JÁKOB (Elszármazottak) programjai

A tavalyi programunkban nagy sikere volt a közös dalolásnak Fodor Dénesék dalkörével, amit az iparosok házában
Terjéki Kati rendezésében tartottunk. Az elszármazottak és a
daloskör tagjain kívül részt vett néhány iparos is, akik együtt
daloltak táncoltak velünk. Miután ez a közös program sikeresnek bizonyult, így ebben az évben is megrendezzük, most a
Községi Népdalkörrel a Gazdakörben.
A már hagyományos Kerek évfordulósok köszöntése most is
az Idősek napközijében volt, ahol a szokásos módon köszöntöttük az elszármazott és jákóhalmi kerek évfordulósokat.

Szabó Szabolcs özvegyét – Bátai Évát (középen) –
köszöntötte a szerző és férje 80. születésnapján
Természetesen az idén is köszöntjük májusban a 60-70-80
éveseket.
Másodszor tartottunk vetélkedőt a nyolcadik osztályosoknak „Mit tudunk szülőfalunkról?” címmel. A győztes Horváth
István lett. Ebben az évben ismét meghirdetjük ezt a vetélkedőt, amelynek az a célja, hogy az általános iskolából kikerülők
vigyék magukkal Jákóhalma értékeit.
Nagyon szép, bensőséges ünnep volt a Poldermann Júlia
születésének 190. és az óvoda megalakulásának 140. évfordulója, amit az óvoda, az Önkormányzat és a Jákob közösen
rendezett. Az emlékmise, a táblaavatás után a temetőben
emlékeztünk Jákóhalma egyik jótevőjéről, Poldermann Júlia
nagyasszonyról, amin a Jászkapitány és felesége is részt vett.

e

gyedülállók Klubja

2014. márciusában alakult az Egyedülállók Klubja. Azóta
minden második hét vasárnapján klub napot tartunk. Legtöbb
klubnapra előadót hívunk. Ebben az évben már vendégünk
volt: Tóthné Lázár Teodóra, a Jászjákóhalmán nem rég megnyílt EZ+AZ bolt vezetője, Fejes Zsuzsanna a Poldermann Júlia óvoda vezető óvónője,valamint gyógynövényekről tartott
előadást Farkas Gizella.
Az elmúlt évben a Híres Mesterségek kiállítás megalapozásánál nagyon sok önkéntes munkát végeztek tagjaink. Az
összegyűjtött tárgyak tisztítását, elrendezését, leltárba vételét
végezték.
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Ebben az évben is lesz megemlékezés, mégpedig június elején Szabó Szabolcs születésének 90. évfordulóján az emléktáblájánál.
A Falunap alkalmával, búcsúkor a Gazdakörben várjuk azokat a jákóhalmiakat, akik szeretnének találkozni az elszármazottakkal és egy kicsit elbeszélgetni, felelevenítve közös
emlékeiket. Tavaly már ötödször értékeltük a szép előkerteket, amiket Lékóné Kalmár Gizi fotózott egész évben. Ahogy
szoktuk a jutalomkönyveket a kertbarátok termékbemutatóján adtuk át a nyerteseknek: Borics Lászlónénak, Szalkári Józsefnének, László Edénének.
Ebben az évben is folytatjuk a szép kertek fotózását, és kérünk mindenkit, hogy aki lát egy szép előkertet a faluban vagy
fotózza le vagy szóljon Lékóné Kalmár Gizinek.
Nagyon megható, szép megemlékezést tartottunk szeptemberben a temetőben Katonáné Lenke néni sírjánál, születésének 95. évfordulóján. Meghívtuk a gyermekeit is. Sokan jöttek
el felhívásunkra jákóhalmi tanítványai is, hogy egy-egy szál
virággal emlékezzenek kedves tanítójukra. Ekkor határoztuk
el, hogy összegyűjtjük emlékeinket régi tanítóinkról. Szívesen
vennénk, ha a jákóhalmiak is csatlakoznának ehhez és elküldenék nekünk visszaemlékezéseiket. Előre is köszönjük .
A budapesti elszármazottak most már évek óta koszorút helyeznek el a Váci utca 74-es házon lévő Gubicz András emléktáblára októberben születésének évfordulóján. A tavalyi
megemlékezésen ott volt Gubicz László és unokája is. Ezt a
szép hagyományt tovább folytatva az idén is megkoszorúzzuk
az emléktáblát. Jákóhalmáról is szívesen látunk emlékezőket.
Szintén hagyományos az október 30-i emlékezés a Tulipános
emlékkőnél azokra a Jákob tagokra, akik elhunytak, de nem
Jákóhalmán vannak eltemetve.
Értük az Emlékkőnél gyújtottunk 27 mécsest. Ezután pedig
a ’44-es légitámadás áldozataira emlékeztünk a Polgármesteri
Hivatal falán elhelyezett táblánál. Szeretnénk, ha az idén még
több jákóhalmi jönne el déli 12 órakor egy szál gyertyát gyújtani az áldozatoknak.
Kedves jákóhalmiak, a programjaink nyitottak. Mindenkit,
aki szeretne találkozni velünk, szeretettel várunk.
Magyar Aliz

Azóta is tevékenyen részt veszünk a kiállítás nyitva tartásának biztosításában.
Örömünkre szolgál hogy sok látogató tér be, köztük külföldi vendégek is. Mindenki dicséri. A klub tagjai kulturális
rendezvényeken is rendszeresen részt vesznek: színházlátogatás, utazás kiállítás, kirándulás. Legutoljára a jászjákóhalmi
Községi Könyvtár és Közösségi Ház két rendezvényén vetünk
részt: Kóródi Anikó Opera Nagykövet tartott előadást zenei
aláfestéssel, valamint Faragó Annamária mutatta be Háború
és lélek című könyvét. Egyedülállók Klubja.
Klub tagjai

2017. március

t

űzoltósági hírek

Jászjákóhalma Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete a 2017es évben is töretlenül fejleszti védőfelszereléseit, ennek érdekében megragadunk minden pályázati lehetőséget. Egyesületünkhöz bizalommal fordulhat a lakosság, akiknek a bajban és
a baj megelőzésében is rendelkezésére állunk.
Köszönetünket szeretnénk kifejezni Nagyné Bartucz Zsuzsannának és Fodor Fruzsina Valériának a februári farsangi rendezvény bevételéből nyújtott támogatásáért, ami példa
értékű a településen. Hasznos dolgokra fogjuk a felajánlást
költeni.
A további fejlődésünk érdekében egyesületünk is támogatói Retro Discot szervez, ami 2017. április 22-én szombaton
20:00-kor kerül megrendezésre.
Várunk mindenkit, aki velünk szeretne bulizni és/vagy
szeretné támogatni szervezetünket!

h

írek

a Jákó Kertbarát Kör háza tájáról
Megalakulásunk 45. évében megrendeztük a 28. pampuska
versenyünket 15 bátor háziasszony részvételével. A zsűri elnöke Bobák József a Jászsági Vendéglátók Egyesületének elnöke.
Eredmények: 1 helyezett Sisáné Nagy Anikó, 2. helyezett Forgácsné Tajti Anikó, 3. helyezett Sárközi Béláné Erzsébet.
A jutalomba kiosztott fölajánlásokat köszönjük ifj. Farkas
Dezsőnek és családjának., Fodor István Ferencnek, Terjéki
Tünde polgármester asszonynak, dr. Sípos-Tuza Anita alpolgármesternek, dr. Forgács Istvánnak, Forgács Józsefnek, Bolya
Zoltánnak, Lukácsi Ilonának, a vendég Jászkisér-i Kertkultúra
Egyesület képviselőknek és jászapáti vendégeinknek, a termet a Gubicz András gazdakörnek. Februárban Jászdózsán
farsangi sütemények versenyén hájastésztával és herőcével
neveztünk be. Emléklap a jutalmunk. Pampuska 2. helyezett
Nagy Dezsőné oklevéllel és ajándéktárggyal.
Tavasz indító fórum 02. 22-én. Területi képviselők több
órás előadása a kiskertekben használható növényvédő szerek,
gyomirtók, tápoldatok ismertetése. Az előadáson részt vettek
kertbarátok, gazdálkodók, tiszaörsi kertbarátok, jászságiak:
Jászberény Jász kertbarát klub, Jászkisér-i Kis-Ér kertbarátok,
Jászkisér-i Kertkultúra Egyesület képviselői jászapáti gazdakör képviselője.
A jászárokszállási Kertbarát Egyesület évzáró rendezvényén
képviseltük körünket 03. 04-én. Kultúrműsor, 2016. évről beszámoló, baráti beszélgetés vacsora, tombolázás.
Következik a metszés a szőlőskertben .Kint vagyunk kertjeinkben, tegyük szebbé környezetünket, veteményezzünk,
virágokat ültessünk. Ravasz a tavasz .
Helyesbítés: 2016 évi pampuska verseny 2. – ezüst pampuska
– díjas Lukácsi Józsefné Valika volt.
Nagy Dezsőné kör vezető

a

gazdasszony rovata

Népi ételek a Jászságból

Borsóleves
Hozzávalók: 1/2 kg borsó, sárgarépa, fehérrépa, karalábé,
kevés zsír.
Hozzávalók a levestésztához: 1 tojás, búzadara, só, szódabikarbóna, ételízesítő.

A borsót, az apró kockákra vágott zöldségeket és karalábét
kevéske zsíron megdinszteljük, majd felengedjük vízzel. Megsózzuk, kevés ételízesítőt teszünk bele, és készre főzzük.
Míg a leves fő, grízgaluskát készítünk hozzá. A tojást tányérba ütjük, sót teszünk bele és annyi búzadarát, amennyit felvesz. Fontos, hogy ne legyen nagyon kemény. Teszünk bele
egy késhegynyi szódabikarbónát is, és összekeverjük. Közben
egy fazékban vizet teszünk fel, sót és ételízesítőt szórunk bele,
addig forraljuk, amíg nem zubog. Evőkanállal beleszaggatjuk
a galuskákat, és puhára főzzük. Szűrőkanállal kiszedjük, és a
levessel együtt feltálaljuk.
Adatközlő: Horti Istvánné Zaják Margit 81 éves, Jászberény
Gyűjtő: Bathó Edit, 2003
Disznópörkölt
Hozzávalók: 10 személyre egy kicsontozott csülök, 2 kg lapocka, 60 dkg vöröshagyma, ízlés szerint piros őrölt csemegepaprika és só, 1,5 dkg őrölt feketebors, kanálnyi köménymag,
6 gerezd fokhagyma, dinszteléshez szükség szerint zsír.
A felaprított vöröshagymát zsírban megdinszteljük (fon�nyasztjuk), aztán rátesszük a felkockázott húst és a fűszerekkel
összefőzzük. Főtt krumplival vagy galuskával tálaljuk.
Adatközlő: Csőkéné Tősér Katalin 58 éves, Jászjákóhalma
Gyűjtő: Horváth Péter Honismereti Szakkör, 2012.
Sótalan
Hozzávalók: 0,5 kg liszt, só ízlés szerint, 2 dl tejföl, fél csomag élesztő, 2 evőkanál zsír, kevés tej a felfuttatáshoz.
Az élesztőt kevés tejben felfuttatjuk. A hozzávalókat egy tálban összegyúrjuk, és legalább egy órát pihentetjük. Ezután a
tésztát kb. 1 cm vastagságúra nyújtjuk, és késsel hosszában bevagdossuk. Kizsírozott tepsiben megsütjük.
Melegen, vagy később melegítve fogyasztás előtt fokhagymás tejföllel megkenjük. Nagyon finom csak úgy tej mellé
vacsorára is.
Adatközlő: Ézsiás Dénes 46 éves, Jászfényszaru
Gyűjtő: Lukács Pál, 2012
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ejtvény

Legutóbbi rejtvényünk megfejtése:
A Kapitányréti iskola arról kapta a nevét, hogy az egyik jászkapitánynak a dósai, apáti hármashatár közelében volt rétje.
(Akik nem ismerték a jászok közigazgatási szervezetét, azok
azt hitték szovjet kapitányról nevezték el.) A Varjasi iskola
neve pedig onnét származik, hogy azon a területen szántották
fel a határt legutoljára, addig még 200 évvel ezelőtt is a hajdani
erdők maradványaiban „temérdek varjú tenyészett.”
Egy helyes megfejtés érkezett: Mészáros B. Júlia, Kossuth út.

d

Következő rejtvényünk:
Idén lenne 90 éves Szabó Szabolcs rajzfilm rendező, a Vízipók-csodapók alkotója. 2003-ban – halálának évében – em
léktáblát helyeztünk el szülőháza falán. Mi volt szüleinek
a foglalkozása? Könnyű kitalálni, mert a szülőházban ma is
olyan foglalkozásúak dolgoznak.
Beküldendő a gazdakörbe 2017. május 15-ig. Jászsági könyveket nyerhetnek a helyes megfejtők.

obogós jákóhalmiak Sárváron

A 2017-es év első országos keresztrejtvényfejtő versenyét
Sárvár rendezte. A Fekete Bég Kupa versenyén két jákóhalmi
is bravúrosan szerepelt.
Kezdő kategóriában Fodor István Ferenc ezüst, Fődi Péterné bronz fokozatot ért el. A háttérben Seidner Tamás, a versenyeket szervező országos elnökségi tag.
Fotó: ROE

b

eigliverseny

A Horváth Péter Honismereti szakkör, mint minden év
elején népi étel versenyt rendezett, ez évben diós- és mákos
beiglivel. A zsűri elnöke Bobák József a Jászsági Vendéglátók
Egyesületének elnöke volt. Kiadós kóstolgatás után Arany
Beigli-díjas lett Nagy Dezsőné Magdi, Ezüst Beigli-díjas Lukácsi Józsefné Vali és Bronz Beigli-díjas holtversenyben Gyurkó Istvánné Erzsi és Forgács Andrásné Évi.

n

épdalkör

A Községi Népdalkör nem tétlenkedett a leghidegebb téli
napokon sem – többek közt Jászapátin két alkalommal is felléptek a Városi Könyvtárban és a Nyugdíjas Klub nőnapi rendezvényén. A mellékelt képen fellépésre várva Bukor Irénnel
az intézmény új igazgatójával beszélik meg a Jászság kulturális
hagyományait.
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