ákóhalmi
polgár
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Kellemes ünnepeket kívánunk!

Ö

nkormányzati hírek

Az Önkormányzat az elmúlt 2 hónapban 3 alkalommal
ülésezett. Az október 16-i soros ülésen a védőnői beszámoló
volt a fő napirendi pont. Személyesen is megjelent az ülésen
Bomlászné Vajda Andrea, aki szeptember 1-től látja el a községben a védőnői feladatokat, azonban helyettesítőként már
hónapok óta a településen tevékenykedik. A beszámoló összhangban áll az eltelt rövid időszakkal. Az Önkormányzat a
beszámolót elfogadta és ígéretet tett arra, hogy lehetőségeihez
mérten javítani fog a védőnő munkafeltételein. Néhány helyi
rendelet megalkotására is sor került ezen az ülésen.
Jogszabályváltozások miatt a helyi népszavazásról és népi
kezdeményezésről szóló 9/1992. (VI.1.) önkormányzati rendeletet hatályon kívül helyezte az Önkormányzat és ebben a
témakörben új önkormányzati rendeletet alkotott.
A talajterhelési díjról is új helyi rendelet született. Törvény
írja elő, hogy 2004. július 1-jétől talajterhelési díjat kell fizetni annak a kibocsátónak, aki a műszakilag rendelkezésre álló
közcsatornára nem köt rá. A talajterhelési díj környezetvédelmi célt szolgál, a szennyvízcsatornára való rácsatlakozást
ösztönzi. A rendelet-tervezetben meghatározásra került a
díjmentesség megállapítása azok esetében, akik az üzembe
helyezés évében vagy 2017. december 31-ig rákötnek a csator-

nára. Továbbá időarányosan mentesül a kibocsátó a díjfizetési
kötelezettsége alól, amennyiben évközben csatlakozik és ezt
szerződéssel igazolja.
A településkép védelméről szóló törvény felhatalmazást ad
az önkormányzatok képviselő-testülete részére, hogy településképi rendeletben határozza meg – többek között – a településképi bejelentési eljáráshoz kötött reklámelhelyezések körét,
a reklámhordozó és reklám elhelyezésére vonatkozó tilalmak
és korlátozások alól – a magasabb rendű jogszabályok keretei
között – megengedett kivételeket, eltéréseket. A településképi rendelet megalkotásának határideje 2017. december 31. A
rendelet megalkotása folyamatban van.
Településképi rendelet hiányában a már említett törvény
kötelezi az önkormányzatokat, hogy megalkossa a reklámok,
reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának
követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi
bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendeletét, amely
úgyszintén megtörtént az októberi testületi ülésen.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megvalósításával
kapcsolatos feladatok teljesítéséről és ennek érdekében a Térségi Hulladékgazdálkodási rendszer átalakításáról is döntött
(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás az 1. oldalról)
a testület. Ennek érdekében közszolgáltatási-, illetve vagyonkezelési szerződés megkötéséről, továbbá ilyen szerződések
megkötésére a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató
Társulás felhatalmazásáról határozott.
Határozatot fogadott el a testület az Önkormányzat 2011.
december 31. napja előtt keletkezett behajthatatlan követeléseinek elengedéséről, ugyanis az Önkormányzatot érintő kis
összegű követeléseket behajthatatlanság jogcímén szükséges
kivezetni. Ezek a teljes egészében elévült követelések a 2011.
december 31. napjáig keletkezett vízdíj-tartozások, melyek
összesen 1.186.367,-Ft-ot tesznek ki. Az elévülés hatására a
tartozás maga nem szűnik meg, viszont a bírósági úton való
kikényszeríthetősége megszűnik, azaz végrehajtani sem lehet.
Napirenden volt a Poldermann Júlia Óvodaépületeinek fűtéskorszerűsítése is, amely már nagyon időszerűvé vált. A
szükséges munkálatok elvégzésére több cég került megkeresésre, akik árajánlatot nyújtottak be az elvégzendő munkákat
érintően. Az Önkormányzat a legkedvezőbb árajánlatot adó
Jászmetál 2000 Kft-vel történő szerződéskötést fogadta el.
Két ingatlanvásárlással összefüggő szándéknyilatkozat elfogadására is sor került. Az egyik határozat a Jászjákóhalma
Bajcsy-Zsilinszky u. 780/3 helyrajzi számú kivett üzlet, raktár,
udvar művelési ágú ingatlan (volt Vasbolt) megvásárlására, a
másik pedig a Jászjákóhalma, Görbe u. 959 hrsz. alatt található kivett üzem, udvar művelési ágú ingatlan megvásárlására
vonatkozik.
November 13-án szintén soros testületi ülést tartott az Önkormányzat. Az ülés elején bemutatkozott a település új körzeti megbízottja, Baranyi Róbert, aki november 1-jétől látja el
ezt a feladatot Jászjákóhalmán.
A törvényi előírásoknak megfelelve elkészült a Polgármesteri Hivatal munkájáról szóló beszámoló. A testületi tagok színvonalasnak és nagyon részletesnek ítélték meg a beszámolót.
Szó esett arról, hogy a jövőben a monitoringra kiemelt figyelmet kell fordítani, továbbá tájékoztatást kaptak a képviselők a
2018. január 1-től bevezetendő új, ASP rendszerről is.
A Berzsenyi Dániel utca burkolatának felújításáról, illetve a
legkedvezőbb árajánlatot benyújtó PE-DA Ker. Kft, mint kivitelező jóváhagyásáról is döntött a testület. A munkálatok a
testületi ülés óta már el is készültek.
Jogszabályváltozások alapján a Szolnoki Tankerületi Központ helyébe a Jászberényi Tankerületi Központ lép vagyon-

kezelőként 2017. február 1-jei hatállyal. Mindezek alapján a
Szolnoki Tankerületi Központ és Jászjákóhalma Község Önkormányzata közötti vagyonkezelői szerződés módosításának
és a vagyonkezelői jog átadásának jóváhagyásáról is határozat
született.
November 24-én soron kívüli ülésen döntött az önkormányzat néhány fontos kérdésben. A kedvező időjárás és az adóbevételek tervezetthez képest pozitívabb alakulása miatt lehetővé
vált újabb utcafelújítások lebonyolítása. Az Önkormányzat
több cégtől bekért ajánlatokat követően, a Gubicz András utca,
a Jászapáti utca, a Bihari utca és a Gábor Áron utca burkolat
felújítási munkálataira a legkedvezőbb ajánlattevő PE-DA KER
Kft. ajánlatait fogadta el.
A karácsony közeledtével, a településen élő szociálisan rászoruló gyermekek, tanulók számára az Önkormányzat is szeretné felejthetetlenné tenni az ünnepi várakozást, készülődést.
A Jászsági Általános Iskola IV. Béla Általános Iskolai Tagintézmény kérelmére a karácsonyi programjaikhoz, foglalkozásaikhoz és a Tanodás, hátrányos helyzetű gyermekek számára karácsonyi ajándékcsomag megvásárlásához nyújtandó
támogatásról, valamint 2017. november 30. napján a hátrányos helyzetű gyermekek számára tartandó Mikulás műsor
támogatásról született határozat, továbbá döntött a testület a
szociálisan rászoruló idősek karácsonyi ünnepségének anyagi
támogatásáról is.
A település központjában, a Polgármesteri Hivatal melletti
Szent József tér parkosításáról már többször esett szó. A község központi parkjának felújításával a településkép jelentősen
javulna, és új közösségi tér létesülhetne. Több árajánlat bekérésre került a tervdokumentáció elkészítésére, mely alapján
az Önkormányzat a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó, Blaskó
Mihály helyi egyéni vállalkozóval történő szerződéskötést fogadta el. Idén még várhatóan egy soron kívüli testületi ülésre
kerül sor, ahol többek között elfogadásra kerül a Településképi
Arculati Kézikönyv, a településképi rendelettel együtt.
A település ünnepi dekorációja elkészült, és a négy adventi
vasárnapon az Önkormányzat színes programokkal várja a
település apraját-nagyját, hogy együtt készüljünk a szeretet
ünnepére!
Minden kedves jászjákóhalmi lakos részére várakozásokkal teli, kellemes adventi készülődést kíván Jászjákóhalma
Község Önkormányzata!

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy az ügyfélfogadás a Jászjákóhalmai Polgármesteri Hivatalban
december hónapban – az ünnepekre tekintettel – az alábbiak szerint alakul:

2017. december 22. (péntek) – 29-ig (péntek)
az ügyfélfogadás szünetel.
Anyakönyvi ügyelet: 2017. december 28., 8-12 óráig
2018. január 2-től az ügyfélfogadás a Polgármesteri Hivatal
általános ügyfélfogadási rendje szerint történik. Kérem a Tisztelt Ügyfeleket,
hogy ügyeiket időben, a szabadságolások megkezdése előtt,
a fenti rend szerint szíveskedjenek intézni!

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket és sikeres új évet kívánok minden kedves Olvasónak!
Pelyvásné Dr. Támba Krisztina jegyző
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Tisztelt jászjákóhalmai Lakosok és Olvasók!
Baranyi Róbert körzeti megbízott vagyok, és 2017.
novenber1-tőltöltöm be a Jászjákóhalmai Körzeti megbízott
posztját.
Jászberényben születtem, 1975-ben iskoláimat Jászberényben végeztem géplakatos szakmát szereztem Aprítógép
gyárban a szakában dolgoztam géplakatosként. Ez idő alatt érettségiztem több
szaktanfolyamot végeztem. 1995-1996
Kecskemét töltöttem sorkatonai szolgálatomat, szolgálati idő után ismételten a
szakmában helyezkedetem el Aprítógép
gyárban géplakatos- műszakvezetőként.
2002-ben határoztam el, hogy a haza
szolgálatába állok a Szolnok 1 Könnyű
Vegyes Ezred ejtőernyős felderítőjeként,
ahol több különleges kiképzést kaptam
a felderítő szak mellet béketeremtő-béketámogatói katona- rendőri, váltságtömegkelező képzést sajátítottam el. A
honvégségen belül különféle műveleti
feladatokat hajtottam végre. 2004.ben
Irakban az Iraki felszabadítási műveletekben több nemzetiségű erők tagjaként
vettem részt. A szervezetei átalakítások
után 86.Szolnok Helikopter Bázison
dolgoztam tovább töltőállomás ügyeletesként 2007-2008 ENSZ Ciprusi Fő-parancsnokságán teljesítettem béketámogató váltság kezelő szolgálatot több nemzetiségű különleges erők tagjaként. A szolgálat mellett Biztonság
Szervező-I felsőfokú szakmát szereztem. 2009-ben szereltem
át a rendőrséghez BRFK XI. kerületében közrenvdvédelmi

V

járőrként dolgoztam. 2010-ben Jászberényi Rendőrkapitányságon közrendvédelmi járőrként meg. Miskolcon szereztem
meg a rendészeti szakképzést, valamint a körzeti megbízotti
szakvizsgát.
2012-en Alattyán település Körzeti megbízotti beosztásával bíztak meg.
2013-tól Jászberény Neszűr körzeti
megbízotti beosztást töltöttem be. 2015
óta a határszolgálat ellátásában is részt
vettem, mint határvadász, valamint idegen rendészeti hatósági ügyintézőként.
2017-ben Macedónia határvédelmében
vettem részt a rendőrségi kontingens
szaktanácsadó tagjaként.
Munkám során jellemzően a problémamegoldásra, a megoldáskeresésre törekszem, és igyekszem a mindenkor
hatályos jogszabályi keretek között
megtalálni a legmegfelelőbb megoldást.
Fontosnak tartom, hogy az állampolgárok az rendőrség munkájával, intézkedéseivel elégedettek legyenek.
Az állampolgárok biztosak legyenek
abban, hogy a körzeti megbízottól 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 közbiztonságának további
eredményes működéséhez!
Baranyi Róbert
r. főtörzsőrmester, körzeti megbízott

édőnői bemutatkozás

Kedves Olvasók!
Szeretnék Önöknek pár szóban bemutatkozni. Bomlászné
Vajda Andrea vagyok. 2017. 09. 01-től dolgozom Jászjákóhalmán védőnőként.
1967-ben születtem Jászberényben, ott is éltem 21 éves koromig, majd 1988-ban férjhez mentem és Jászkisérre költöztünk. Jelenleg is ott lakom.
Házasságunkból három gyermekem született. Középiskolai
tanulmányaimat a szolnoki Tiszaparti Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolában végeztem, ott érettségiztem
1986-ban. Érettségi után Szegedre mentem az Egészségügyi
Főiskola védőnőképző szakára. Diplomámat 1990-ben szereztem meg. Első és eddigi egyetlen munkahelyemen Jászkiséren
1993. 07. 01-től dolgoztam védőnőként.
2017. 06. 12-től helyettesíteni jártam át Jászjákóhalmára,
majd mivel az itteni védőnő nyugdíjba ment beadtam a pályá-

zatomat a meghirdetett állásra.
Ezt megnyerve most már állandó védőnőként látom el feladataimat.
A mögöttem álló évek alatt
nagyon sok gyakorlati tapasztalatot szereztem, amivel legjobb
tudásom szerint próbálom segíteni az itt élő kisgyermekes
anyukákat, várandós kismamákat, családokat.
Munkámat becsületesen, felelősségteljesen, megbízhatóan
végzem és bízom benne, hogy jó kapcsolatot tudok kialakítani
az itt élő emberekkel.
Bomlászné Vajda Andrea
védőnő
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Óvodai életünkben a novemberi és a decemberi hónap is
gazdag programokkal volt és van tele. A könyvtár szervezésében kiválóan sikerült az általános iskolával közösen a töklámpások kiállítása a Millecentenáriumi Emlékparkban. További
jól sikerült közös programokon vehettünk részt mind az iskola, mind a könyvtár szervezésében (egészséghét, bábszínház,fi
lmvetítés,mesehallgatás).
Ebben az évben is nagy izgalommal várjuk a Mikulást. Az
Önkormányzat jóvoltából a Gazdakör nagytermében a gyerekek nagy örömére megnézhetnek egy mesejátékot,amely
kiváló alkalom a szocializáció az összetartozás és a közösségi
érzés fejlesztésére.
A félénkebb gyermekeknek sem kell most izgulnia, mert ez
alkalommal közösen fogunk énekelni, verselni a Mikulásnak.
Ezt követően 2017. december 10-én mindenkit szeretettel
várunk a Polgármesteri Hivatal elé az ovisok adventi vasárnapján, ahol izgalmas programokkal, igazi Mikulással és kirakodóvásárral várjuk az érdeklődőket.
Óvodánkba az idén korábban érkezett a Jézuska . Egy maroknyi ember önkéntes munkájának köszönhetően , egy csoportszoba kifestésére került sor. Köszönjük: Horváth Zsuzsa,

i

skolai hírek

Köszönet Jászjákóhalma Község
Polgárőrségének!

Tisztelt Polgárőrség! Önzetlenség és segíteni akarás! Ezzel a
két szóval tudom jellemezni azt a gesztust, amit a jákóhalmi 7.
osztály tanulói kaptak Önöktől. Mikor haladéktalanul amellett döntöttek, hogy fiataljaink Jászberényi Állat-és Növénykertbe utazását gépjárműveikkel rugalmasan lebonyolítják.
Kell annál több,mint hogy egy közösség civil szervezete magáénak érzi gyermekei támogatását? Szerintem nem, mert segítőkészségük mintaként ivódik be a gyerekek életébe.
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Herkules Sarolta, Borbás László,Szebenyi Ildikó,Nagyné Bartucz Zsuzsanna Tímea,Fodor Helga és Révfy Nóra Napsugár
munkáját. Továbbá köszönet Pál Gábornak és Pető Attilának,
hogy időt nem sajnálva segítettek és dolgoztak már több alkalommal az óvodás gyermekekért. A sor még nem ért véget: a
Goods Market jóvoltából papír-írószer ajándékcsomagot kaptunk ,Révfy Nóra Napsugár felajánlásában pedig egy hatalmas
szőnyeghez juthatott hozzá az egyik csoport. Felajánlásukat
ezúton is köszönjük!
Legnagyobb ajándék azonban az elkészült, szép új óvodánk
lesz, melynek felújítása hamarosan befejeződik. Addig is valamennyi dolgozó szülő gyermekének, a hátrányos helyzetű és a
fejlesztésre szoruló gyermekeknek is biztosítjuk a helyet,illetve
a betegség,vagy más okból felszabaduló helyeket felváltva töltjük be az otthon lévő szülők,kismamák gyermekeivel.
A gyermek azokon a napokon amelyeken nincs óvodában
,mint más egyéb,indokolt esetben szintén: igazoltan van távol.
Ezúton szeretnénk megköszönni azon szülők támogatását,
együttműködését, jóindulatát, akik az apróbb nehézségek leküzdéséhez folyamatosan hozzájárulnak.
Az Óvoda dolgozói

A 7. osztályos tanulók és a magam nevében köszönöm hozzáállásukat. Kívánom, hogy a községünket támogató-és építő
szellemiségük továbbra is példa és útmutatás legyen mindan�nyiunk számára.
Tisztelettel:
Lukácsi Pálné Besenyei Zsuzsanna osztályfőnök
Egy énekverseny margójára
2017. október 21-én, szombaton rendezték meg Jászfényszaru városában a IX. Fény
Fesztivált, melyen népdal énekes kategória is szerepelt.
A jászjákóhalmi IV. Béla
Általános Iskola egyik pedagógusa – Molnárné Pete Marianna – és két tanítványa,
nevezetesen Göblyös Rita,
Nagy Vivien Mercédesz (3.
osztályos tanulók) elindultak
ezen a versenyen, ahol bronzérmet kaptak szereplésükért.
A tanítójuk szerint a lányok
tehetségesek az éneklés területén és talán a későbbiekben az is lehet, hogy ezzel szeretnének
foglalkozni.
Mindenesetre az utat meg kell nyitni előttük, hiszen nem
tudni, miből lesz a cserebogár?!

2017. december

És az osztályprogramok sora folytatódik…
Muhariné Mihály Violetta és Molnárné Pete Marianna 2017.
november 16-án a jászberényi moziba vitték 3. osztályos tanítványaikat, ahol a Szörnyen boldog család című animációs
filmet tekintették meg. A gyerekek nagyon élvezték a mozizás minden pillanatát! December 3-án, vasárnap immár 3.
alkalommal vesznek részt a Községi Adventi műsorban, ahol
a diákok verselni, énekelni, táncolni fognak, a szülők pedig
finomságokkal készülnek. Majd eljön a várva várt december
6.-a, amikor is megérkezik hozzájuk ismét a Mikulás, aki a
szülőkkel együtt végignézi a műsorukat, majd ajándékosztásba kezd. Az osztálynak decemberben még 3 programja lesz,
melyről később számolunk be.
Osztályprogram ötletek
A IV. Béla Általános Iskola 3. osztályos tanulói és osztályfőnökeik (Muhariné Mihály Violetta, Molnárné Pete Marianna), harmadik éve szerveznek rendszeres osztályprogramokat, melyeken sokat lehet tanulni és nagyon jó időtöltésnek is
tekinthetőek. Az idei 2017/2018-as tanévben már volt 2 ilyen
összekovácsoló program. Az egyik szeptember 30-án, szombaton, a sportpályán, ahol a szülők paprikás krumplit főztek
bográcsban, a gyerekek pedig a szabad programon kívül 2 csapatban sorversenyeztek, illetve kipróbálták az új sportparkot.
A másik pedig október 26-án, csütörtökön a délutáni-esti
időszakban valósult meg. Az előző évhez hasonlóan birtokba
vett az osztály egy éttermet, ahol elfogyasztott egy estebédet.
Az idén ez a River bistro dolgozóinak volt köszönhető, majd
az étkezés után megengedték, hogy kipróbálják a bowling
pályákat. Nagyszerű élményekkel tért haza kicsi és nagy egyaránt. A pedagógusok ötlettára kifogyhatatlan, sok hasonló
program vár még a gyerekekre!

T

anodai híreink

Az elmúlt félév nem múlt el nyomtalanul a Tücskök és Bogarak Tanoda gyermekeinek az életében. A készségek fejlesztése,
a tanulás mellett számos programban vettünk részt, amelyről
ízelítőt szeretnénk nyújtani.
Állatkerti kirándulás
Egy szép meleg nyári napon meglátogattuk az állatokat a
jászberényi állatkertben. Nagyon vártuk a kirándulást, hiszen
minden gyerek szereti az állatokat.

Mikor odaértünk kapott minden gyerkőc egy kis papírt, ami
segítségével tudtunk tájékozódni az állatok helyéről. Kezdtünk
a pingvinekkel, akiknek épp, akkor volt a látványetetésük. Sok
fontos információt hangzott el etetés közben az állatokról. A
vidrák, a tarajos sül, a barna medvék, a mosómedvék látványetetését is megtekinthettük. Sok fontos dolgokat tanultunk
ezen a délutánon az állatok életéről, fejlődéséről. Minden diák
kíváncsian figyelt és még kérdéseinket is feltehettük.
(folytatás a 6. oldalon)
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(folytatás az 5. oldalról)
Nagyon szépek voltak a majmok, az oroszlánok és a madarak is gyönyörű hangon énekeltek nekünk. Külön kiemelném a
barna medvék egymás iránti szeretetét, amit a vízben fürdőzve
meg is mutattak nekünk látogatóknak. Nagyon jól éreztük magunkat ezen a napon, hiszen még a kis kecskegidákat is megetethettük és meg is simogathattuk. Szeretnénk, ha többször
lenne ilyen kirándulásra lehetőségünk. Egy remek nap volt.

Mezőkövesdi kirándulás
Egy szép nyári napon elindultunk kirándulni Mezőkövesdre a
Tanoda program keretében. A buszon a tanár nénik ismertették
a napi programot.
Először a Fazekas-házba mentünk, ahol egy bácsi megmutatta
nekünk, hogyan készülnek az agyag edények. Megnéztük a kiállítást az elkészült tárgyakból és vásárolhattunk is.
A következő állomás a Bútorfestő-ház volt. Az idegenvezető
néni részletesen elmesélte a bútorfestés keletkezését, a festett
bútorok készítésének módszereit. Megnéztük a kiállított bútorokat, és itt is vásárolhattunk a kézműves tárgyakból. A hagyományőrző múzeumok közül ezen a napon a Játék-ház volt az
utolsó ahová ellátogattunk. Egy kedves bácsi megmutatta nekünk a korabeli játékokat, hangszereket, és tovább indultunk
a játszótérre. Ott nagyon jót játszottunk. Gyorsan eltelt a nap,
vidáman, sok új élménnyel gazdagodva értünk haza délután.
Zsóry tábor
Tavasszal értesítettek bennünket, tanodás gyerekeket, hogy
augusztus elején négynapos táborba mehetünk el Zsóryzsibongóba Mezőkövesdre. Augusztus 12-én reggel izgatottan indultunk útnak. Érkezés után bepakoltunk a szobáinkba,
és ebédet követően – mindenki nagy örömére – átmentünk a
strandra. A sok játék, úszás, csúszdázás után kifáradva sétáltunk vissza a szálláshelyre. Vacsora után ismerkedési est volt,
ahol minden táborozó csapat bemutatta saját települését, tanodáját. Eztán 11 óráig táncolhattunk a discoban.
A következő napon reggeli után Szafari túrára indultunk. Az
izgalmas utazás után megtekinthettünk egy barlanglakást, annak minden felszerelését, gazdasági épületeit. Ezután egy kön�nyű hegymászás után eljutottunk a Kaptárkövekhez, a hegytetőről gyönyörködhettünk a tájban. Miután visszatértünk,
kicsit pihentünk. Később egy rövid sétát tettünk a szállásunk
környékén,egy parkban pedig fociztunk,beszélgettünk. A következő napon ismét a strandolás játszotta a főszerepet. Egész
nap fürödhettünk, aminek nagyon örültünk. Hiába fáradtunk
el, az esti discora még mindenkinek maradt ereje.
Az utolsó nap reggelén szomorúan vettük észre, hogy milyen
gyorsan eltelt ez a néhány nap. Összepakoltuk a holminkat, és
egy közös fényképezés után elhagytuk a tábort. Sok új ismeretséget kötöttünk, akikkel remélhetőleg még találkozunk! Délután érkeztünk haza fáradtan, de sok új élménnyel gazdagodva.
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Egeri kirándulás
Augusztus 15-én Egerbe indultunk kirándulni tanodás társaimmal. Fél 9-kor gyülekeztünk, 9 órakor volt indulás.
Egerben a busz leparkolt, mi pedig az Érsekkerten keresztül
besétáltunk a városközpontba, a Bazilikához. Bementünk a
Bazilikába, és végigsétálva megcsodáltuk a gyönyörű templombelsőt. A következő állomást izgatottan vártuk, hiszen a tanár
nénik felcsigázták az érdeklődésünket a “Város a város alatt”
kiállítás iránt.
Az idegenvezető végigkísért bennünket a város alatti pincerendszeren. Nagyon érdekes dolgokat tudtunk meg. A következő megálló egy fagyizónál volt, ahol finom fagyit ettünk. Ezután
visszasétáltunk az Érsekkertbe, ott egy kicsit megpihentünk a
szökőkút mellett. Egy kis idő múlva már ismét a buszon ültünk,
és elindultunk Egerszalókra. Ott felsétáltunk a fürdő melletti
sódombot megnézni. A táj nagyon szép volt, mindenkinek nagyon tetszett. Sajnos gyorsan eltelt ez a nap is, kellemesen elfáradva értünk haza.
Családi sportnap
2017. 09. 29-én 10:00 órakor kezdődött a sportnap. Nagyon
vártuk milyen feladatok várbak ránk.
11:00 órakor indult, minden osztály 1-szer körbefutni a 2000
méteres távot, a gáton. Miután minden osztály lefutotta a 2000
métert, mindenki elvonult a saját osztályába, átöltöztek és megkapták az ebédet. Miután megebédeltek, minden osztály lement
az udvarra, ahol különféle állomásokon ügyességi képességüket. A diák sportnap állomásai:
1. állomás: kosárra dobás, ahol mindenkinek 5 lehetősége volt.
2. állomás: kerékpáros lassúsági verseny, ahol mindenki kipróbálhatta azt, hogy milyen lassan tud szlalomozni a kerékpárjával.
3. állomás: célba dobás, ahol mindenki ki próbálhatta pontos
célzását.
4. állomás: kapura rúgás, ahol mindenkinek 5 lehetősége volt
betalálni a kapuba.
5. állomás: rajzverseny, ahol mindenki tesztelhette rajzolási
ügyességét.

Miután minden osztály kipróbált minden állomást, elvonultak termeikbe, és ott várták az eredményhirdetést. 15:10-perckor kezdődött az eredményhirdetés, ahol különféle jutalmakat
kaptak a helyezettek, de a többi tanuló sem maradt ki a jutalmazásból, ezért minden kapott egy-egy zacskó cukrot. Remélem,
hogy lesz még egy ilyen élvezetes nap!
Egészségnap
2017. október 19-én Egészségnapot tartottunk, amire már
napokkal előtte készültünk-azt a feladatot kaptuk, hogy készítsünk hulladék szobrokat. Mivel a háztartásokban egyre többet
fogyasztunk, nem volt nehéz összegyűjteni az „alapanyagokat”.

2017. december

Nagyon ötletes alkotások születtek, amikből kiállítást rendeztünk.
A nap folyamán több interaktív előadáson is részt vettünk,
többek között a méhek életéről, a mézfogyasztás egészségre
gyakorolt pozitív hatásáról. Az
előadás végén mézet is kóstolhattunk. Az Egészségnapon
nagyon finom gyümölcsöket
kaptunk, azonban nem a szokványos módon fogyasztottuk
el őket – fontos szerep jutott a
banánnak és a mandarinnak a
közösségépítő játékok során. A
szőlőből hagyományos szőlőprés segítségével mustot készítettünk, amit mindenki jóízűen fogyasztott el. Nagyon jó hangulatban telt el ez a nap.
Jászkiséri családi nap
Egy szép borús reggelen elindultunk a Községházához, mert
onnan indultunk el Jászkisérre.
8 órakor meg is érkezett a busz. Fél 9 –re oda is értünk. Lepakoltunk a 203-as tanterembe, ahol vártak minket szendviccsel-üdítővel, majd 10 órakor indultunk az aulába a közös
megnyitóra. Az aulában volt egy kígyó, amit meg is etettek
egérrel. Nagyon érdekes volt ezt látni. A megnyitó után különböző állomásokon mentünk végig. Az 1. állomásunk a csapatépítő játékok voltak. Ott játszottunk Székfoglalót zenére,
kacsintós játékot is. A 2. állomásunka játszóház volt, amiben
kézműveskedtünk csuhé babát csináltunk ördög lakatot oldottunk, a papírfonást is ki lehetett próbálni. A 3. állomás a kókuszgolyó készítés volt 2 csapatra oszlottunk, és elkészítettük a
finom édességet, a zsűri értékelése alapján pedig mind a kettő
csapat kapott jutalmat. Nagyon finomra sikerült mindkét „sütemény”. A 4. állomás a táncház volt. Ott három táncot tanultunk:
a kezes, moldvai, a tűz lángja. Jól megtanultuk mindhármat, és
nagyon jót táncoltunk. Az 5. állomás az uszoda volt, ahol vízi
játékokat játszottunk: siklottunk, kosárra dobtunk, úszkáltunk.
Ezután gyorsan felöltöztünk, megszárítottuk a hajunkat, és a 6.
állomás a kézműves foglalkozás volt, ahol tobozsünit, cérnalibát készíthettünk; volt 2 papír tank és 2 papír repülő is teremben. Utána felmentünk az aulába az ünnepélyes zárásra.
Aztán felvettük a holminkat, és lementünk a buszhoz. A jászapáti tanodásokkal utaztunk hazafelé a buszon . 3 órára vissza
is értünk Jászjákóhalmára, és mindenki ment haza. Nagyon jól
éreztük magunkat, főleg az uszodai program tetszett nagyon.
Önismereti foglalkozás
A tanodánk programjai között az elmúlt hetekben az önismerettel kapcsolatos óráink is voltak. Amikor a tanár néni elmondta, hogy mivel fogunk foglalkozni, nem egészen tudtuk, miről is
van szó. Aztán a foglalkozásokon beszélgetés formájában olyan
témákról beszélgettünk, mint milyen vagyok én, milyennek
tartom magam, milyennek látnak más emberek, miért teszem
ezt vagy azt? Arról is volt szó, hogy azért kell ismernem a jó
és a rossz tulajdonságaimat, hogy jókat erősítsem, a rosszakon
javítani tudjak. Ehhez azonban a saját akaratom a legfontosabb.
Szó volt arról is, hogy magunkról próbáljuk minél jobb énképet kialakítani. De más gyerekekkel, felnőttekkel szemben is
elfogadónak, nyitottnak kell lennünk. Próbáljuk átérezni az ő
helyzetüket is.

Kitértünk arra is, hogy a testi egészség mellett fontos a lelki
egészségünk is. A mai kor stresszeit hasznos kikapcsolódással
enyhíthetjük. Például kirándulás, sportolás, bármilyen hasznos
hobbi.
Valamennyi foglalkozáson a beszélgetés mellett olyan játékokat játszottunk, amelyekben az ötletességünket, a kreativitásunkat is adhattuk. Ezek a játékok a megbeszélt témához
csatlakoztak. A foglalkozások nagyon tetszettek, jól érezhettük
magunkat.
Pályaorientációs foglalkozás
A hetedik, nyolcadikos tanulóknak már gondolkodni kell
azon, hogy az általános iskola elvégzése után, hol tanuljanak
majd tovább? Milyen szakmát válasszanak, melyet szívesen is
végeznek majd.
Ebben adott segítséget a több alkalommal megtartott pályaorientációs foglalkozás.
Az önismereti tréningen hallottak fontosak, ebben is. Ahhoz,
hogy a megfelelő pályát válasszuk ki magunknak, először saját
érdeklődésünkkel kell tisztában lennünk.
A sok-sok beszélgetésen mindenki elmondhatta a gondolatait.
Volt szó arról, kinek a szülei hol dolgoznak, hogyan segíthet a
család, az iskola, a saját környezetünk ebben.

A tanár néni segítségével próbáltuk megkeresni, hogy miben
vagyunk a legügyesebbek. Ezeket kell fejlesztenünk. Ez lehet az
alapja egy jó szakma kiválasztásának is.
A beszélgetések közben olyan játékokat játszottunk, amelyek
még ügyesebbé, találékonyabbá igyekeztek bennünket tenni.
Az utolsó két alkalommal üzemlátogatáson is voltunk. A Mária Malomban megnézhettük, hogy őrlik meg a búzást a gépek
segítéségével. Végig néztük, meghallgattuk a búzáról, hogy lesz
liszt. Még meg is vendégeltek bennünket.
A másik üzemlátogatásunk a Möbelforrás nevű bútorüzemben volt. Itt végignéztük, hogy lesz a farönkből gyönyörű bútordarab, amelyet majd egy híres budapesti szállodába fognak
szállítani.
Megnézhettük az egyes munkafolyamatokat végző hatalmas
gépeket. A kisebbek szájtátva nézték ezek működését. A bácsi, aki körbe vezetett bennünket, részletesen mesélt minden
munkafolyamatról. A tanár néni pedig visszakérdezett azokra,
amikről hallottunk.
A kisebbeknek is a nagyobbaknak is érdekesek voltak az
üzemlátogatások, mert belülről még sosem láttunk éppen működő üzemeket.
A beszámolókat Tanodánk tanulói írták!
Összeállította: Pásztorné Földes Györgyi
tagintézmény-vezető
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Tisztelt Lakosság!
Az elmúlt évek adatai alapján a 2015 óta /2016. évi fűtési
szezonban megnőtt a kéménytüzek száma a szilárdtüzelésű
tüzelőberendezést használó lakóingatlanokban. Ennek fő oka
a nem megfelelő tüzelőanyag használata és a kémények karbantartásának hiánya.
A téli időszak veszélyeire való felkészülés jegyében tartottak országos gyakorlatot a katasztrófavédelem, a rendőrség, a
közútkezelő és az erdészet szakemberei Mátraszentimre térségében november 18-án, az önkéntes tűzoltók és a mentőszervezetek képviselőinek bevonásával

aaa

A cél az volt, hogy a veszélyesnek ítélt fák kivágásával modellezzék a 2017 áprilisi eljegesedés okozta veszélyhelyzet.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyét négy jászsági tűzoltó egyesület képviselte, köztük Jászjákóhalma Község Önkéntes Tűzoltó
Egyesülete.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyét négy jászsági tűzoltó egyesület képviselte, köztük Jászjákóhalma Község Önkéntes Tűzoltó
Egyesülete.
A mentési munkálatokban részt vett: Czifra László, Pál Gábor és Szabó Szabolcs tűzoltó őrnagy.
A téli időszak veszélyeire való felkészülés jegyében tartottak országos gyakorlatot a katasztrófavédelem, a rendőrség, a
közútkezelő és az erdészet szakemberei Mátraszentimre térségében november 18-án, az önkéntes tűzoltók és a mentőszervezetek képviselőinek bevonásával.
A cél az volt, hogy a veszélyesnek ítélt fák kivágásával modellezzék a 2017 áprilisi eljegesedés okozta veszélyhelyzet.
A felkészülési gyakorlatba bekapcsolódtak öt megye önkéntes tűzoltói és mentőcsoportjai. Pásztón és Gyöngyösön gyülekeztek szombaton kora reggel.
A mintegy százötven beavatkozó két irányból közelítette
meg a gyakorlat helyszínét. Miután a kárhelyszínen felderítettek (kidőlt fákat megszemlélték, feladatokat meghatározták)
megkezdődött a területen a favágás valamint a leszakadt ágak
eltávolítása, majd az út járhatóvá tétele. A legfontosabb feladat
volt az elzárt települések felszabadítása és a lezárt útszakasz
mielőbbi megnyitása a forgalom előtt.
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Jász-Nagykun-Szolnok Megyét négy jászsági tűzoltó egyesület képviselte, köztük Jászjákóhalma Község Önkéntes Tűzoltó
Egyesülete.
A mentési munkálatokban részt vett: Czifra László, Pál Gábor és Szabó Szabolcs tűzoltó őrnagy.
A meghatározott mentési feladatot a harmadik szakaszban
látták el egyesületünk tagjai, a Jászárokszállási Önkéntes Tűzoltókkal, valamint a Paksi Atomerőmű Létesítményi Tűzoltóival.
Az időjárás a valós helyzethez hasonlóan, nem fogadta kegyeibe a beavatkozókat. Eső, Havas-eső köd volt, ami hátráltatta a mentésben résztvevők munkáját. Tervezett volt egy
helikopteres mentés végrehajtása, amelyet a leszálló köd miatt
nem lehetett végrehajtani.
A gyakorlatot szervezők és a gyakorlaton résztvevő egyesületek képviselői a kivágott fák helyett facsemetéket ültettek
Mátraszentimrén, szimbolizálva a megújuló természetet. A
jászjákóhalmi Önkéntes Tűzoltó Egyesületet nevében Pál Gábor lapátolt.
Ilyen Országos gyakorlaton egyesületünk tagjainak még
nem volt lehetősége részt venni. A megszerzett tapasztalatokat alkalmazni tudják a Jászjákóhalma település területén
esetlegesen bekövetkező műszaki mentések felszámolásánál.
Településünkön az önkormányzat és a lakosság kérésére továbbra is eltávolítunk elszáradt faágakat melyek az ingatlant és
ingóságokat veszélyeztetnek (lehetőségeinkhez mérten!).

aaa

A gyakorlat végén Erdélyi Krisztián tűzoltó dandártábornok, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgató-helyettese a gyakorlatot értékelve megköszönte az
önkénteseknek és az együttműködőknek a sikeres végrehajtás
érdekében tett erőfeszítéseit.
Október hónapban a Szegfű utcába vonultunk melléképület
tűzhöz, amit a jászberényi hivatásos tűzoltókkal oltottunk el,
majd a hónap végén a nyár utcában két háznál adott feladatot
a szélvihar.
A kidőlt fenyőfák eltávolítását szintén a jászberényi hivatásos egységgel közösen végeztük.

2017. december

z

umba hírek

Az év korábbi időszakához idomulva november is bővelkedett zumbás eseményekben és decembert illetően is bőven
van mit beírni a naptárba.

László Tünde zumba instruktor beszámolt arról, hogy november elején immár a 3. zumba születésnapot ünnepelte
a csapat Jászberényben is. Bevett szokás, hogy valamennyi
helyszínükön egy kis ünnepség keretében megemlékeznek az
évfordulóról, így történt ez most is. A november, illetve szinte az egész év legnagyobb, legnevesebb eseménye Budapesten
került megrendezésre 16-án, szombaton.
A Z-faktor elnevezésű versenyen Magyarország zumba
oktatói közül választották meg az év oktatóját. Erre László Tünde is benevezett, akinek sikerült a 30 indulóból a 12
döntős közé jutnia. A helyszínen újabb forduló következett,
melynek eredményeképpen bejutott az első 3 közé. A fődíj
végül nem az övé lett, de nyilatkozata alapján a csapata támogatása számára sokkal fontosabb volt, mint a díszes kupa,

ü

hiszen ezen az eseményen is az ő csapata képviseltette magát
a legnagyobb számban. December 2-án Jászberény rangos
eseményén, a „Mozdulj Berény!” sportnapon is kipróbálható
lesz a zumba, ahol számos egyéb sportba is belekóstolhatnak
a résztvevők, többek között Rubint Réka alakreform edzésébe
is. A december 7-i, jászjákóhalmi órára ellátogat a Mikulás is
egyenesen Lappföldről és az elmúlt évek tapasztalatai alapján
biztosan nem érkezik üres puttonnyal. December 16-ra Vácszentlászlóra kapott meghívást a csapat, ahol a már említett
Z-faktor verseny döntőseinek nagy része szolgáltatja a 2 órás
party műsorát. Természetesen az idei évvégén sem maradhat
el a zumbások jászberényi Adventi műsora, amely 22-én, az
adventi rendezvények zárónapján lesz. A csapat most is megrendezi a már hagyománnyá váló karácsonyi vacsoráját, ahol
köteletlen keretek között idézik fel az elmúlt év eseményeit és
megajándékozzák egymást apró ajándékkal a barátokká kovácsolódott tagok. Aki szeretne egy igazán összetartó társaság
tagjává válni, ne legyen rest, próbálja ki legalább egyszer ezt
a különleges sportot. Jászjákóhalmán sok ember nem is gondolja, hogy milyen szerencsés helyzetben van, amiért olyan
településen él, ahol lehetősége van heti rendszerességgel kikapcsolódnia, csak élni kell a lehetőséggel.
Az edzések időpontjai és helyszínei:
Hétfő és szerda: Jászberény
(Nagyboldogasszony Általános Iskola),
Csütörtök: 18 óra Jászjákóhalma (tornaterem).
László Tünde instruktor
a csapata és a saját nevében valamennyi olvasónak
szeretetteljes, boldog, meghitt ünnepeket kíván!

nnepeink decemberben

A Mikulás napja és a karácsony két külön, egymástól független ünnep. A kettőben az ajándékozás gesztusa a közös. Szent
Miklós püspök az első karácsony (Jézus születése) után kb.
300 évvel ajándékával Isten szeretetét közvetítette a körülötte
élő, Isten segítségét kérő és azt elfogadó embereknek. Szent
Miklós püspök tiszteletének napja dec. 6-a, Jézus születésének
ünnepe pedig dec. 25-e.
Karácsonykor Jézus Krisztus születését ünnepeljük. E születés az üdvtörténet központi eseménye. Aki született, az nemcsak az ember fia (egy az emberek közül), hanem Isten fia is.
Ő az Atyától a Szentháromságban az idő kezdete előtt születő
Fiú. A karácsonyra készülődés értelme a Vendég (a világra
születő Kisded, s vele az újnak, új esztendőnek) várása. Az adventi koszorún három lila és egy rózsaszín gyertya található
egymástól egyenlő távolságban. A lila szín a bűnbánattal teli
várakozást jelképezi, míg a rózsaszín az örömöt. A rózsaszínnel szemben lévő lila gyertya az első, majd sorban haladva vasárnapról vasárnapra egyre több gyertya ég.

A harmadik gyertya (a rózsaszín) azt az örömöt fejezi ki,
hogy már a várakozási idő fele letelt és közeleg a Megváltó
születése. A koszorúhoz fenyőágakat használunk fel. Egyszerűen, szinte alig díszítjük, ugyanis a fény, a pompa és a ragyogás a karácsony ünnepéhez tartozik, nem pedig az adventhez.
Mivel a karácsony a család bensőséges ünnepe, az ünnepi
szoba közepén a családtagoktól körülvett karácsonyi asztal a
család egységének és összetartozásának a szimbóluma.
A karácsonyfa szimbóluma Isten ajándékozó szeretetének,
mellyel az embert visszafogadja kegyelmébe. A karácsonyfa örökzöldje az örökkévalóságra utal, háromszög formája a
Szentháromságra, illetve az emberi élet céljára, fölfelé (Istenre) irányulására. Ágai Krisztus keresztjét idézik.
Amikor az ember ajándékot ad, ezzel elismeri: azért tud
adni, mert Isten előbb adott neki; mindene Istentől való ajándék, s csak ezt adja tovább a másik embernek. Az ajándékban
tehát a megajándékozott a mennyország egy darabkáját kapta,
ez volt az öröme is az ajándéknak.
Forgács Gergely
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Jászjákóhalma község lapja

e

semények 2017-ben horgászok életéből

Egyesületünk március 26-án tartotta éves közgyűlését, melyen megvitattuk a teendőinket, terveinket.
Többek között szerepel, a helyi iskolával együttműködés keretén belül a ,,Peca-suli” befejezése
mely már októberben kezdődött. Két háziverseny,
egy szövetségi vezetők versenye, és a hagyományossá vált családi nap megtartása. Mindezekhez
a tervekhez elengedhetetlen a haltelepítés, amihez a
vízutánpótlás szintén alap. Időrendben a ,,Peca-suli” volt
az első, melyen 24 nagyon aktív, ügyes utánpótlással volt dolgunk, melyben a pedagógusok is sokat segítettek. Az évadzáró ünnepséget május 3-án tartottuk. A gyerekek sok hasznos
szellemi és tárgyi ajándékot kaptak a támogatóktól. /önkormányzat, Farkas Dezső testületi tag, Lukácsi Béla sporttárs és
az egyesület/ 504 kg ponty telepítés.
Halat minden verseny előtt, így 2017-ben is igyekszünk
megfelelő minőségben és mennyiségben kihelyezni. Az első
versenyünk június 4-én volt, hagyományos,,pünkösdi” verseny, melyen 54 felnőtt,12 gyermek horgász vett részt. Ezen a
versenyen van lehetősége a kívülállóknak halászlevet rendelni. Telepített hal 5 mázsa volt.
Kicsit nagyobb kihívás volt a szövetségi vezetők versenye,
melyen 22 település 3–3 versenyzővel, 1–2 kísérővel jelezte részvételét. Telepített hal mennyisége 10 mázsa, melynek
anyagi fedezetét a megyei szövetség és az önkormányzattól
kaptuk. A verseny bekerülési költsége: 1 675 000 Ft. Reggeli,
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ebéd, díjak. Támogatók: községi önkormányzat, megyei szövetség, Farkas Dezső, Forgács József testületi
tagok,Nagy Bertalan, Lukácsi Béla, helyi iskola és
természetesen az egyesület tagjai és horgász feleségek. Nagy odaadással, mindenbe igyekeztünk
kiszolgálni a vendégeket, hogy elégedetten mehessenek haza. Már több éve tartjuk a ,,családi napot”, melyre augusztus 26-án került sor. Az idei évben
69-en voltak akik eljöttek a közös ebéd elfogyasztására.
Szeptember 27-én újabb haltelepítés a 30-án megtartandó
versenyre. /5 mázsa/ Ezen a versenyen 30 fő nevezett és vett
részt. Egyesületünk pályázott egy fűnyíró traktor vásárlására,
melyet 50% önerővel 300 000 Ft hozzáadással megnyert. Ez
nagyban megkönnyíti annak a néhány embernek a munkáját
akik egész évben igyekeznek kulturált környezetet teremteni
a sporttársaknak.
Az egyesület a településen történő eseményekben kiveszi
részét a lehetőségeihez képest. Ott voltunk a májusban megrendezett falunapi focikupán, és a következő sportnapon is.
Mindenkinek aki valamilyen formában támogatta és segítette az egyesületet, ezúton is szeretnénk megköszönni. Külön
köszönet annak a néhány nyugdíjasnak, akit semmi érdek
nem fűzi az egyesülethez.
Mindenkinek boldog békés karácsonyt kíván
a Jászjákóhalmi Sporthorgász Egyesület!

2017. december

n

egyvenöt éves a „Jákó”Kertbarát Kör

A „Jákó” Kertbarát kört 1972 őszén alakította az akkori művelődési-ház igazgatója – Fodor István Ferenc – Lukácsi Istvánnal, aki az első vezetője volt a csoportnak. A 45. születésnapra
több mint százan érkeztek a társkörök nagyrészt a környező
településekről. Jászberény-i Kertbarát Klub, Jászárokszállás-i
Kertbarát Egyesület, Jászkisér Kis-Ér Kertbarát kör,Jászkisér-i
Kertkultúra Egyesület, és távolabbiról Újszász-i Kertbarát kör,
Tiszaörs-i Kertbarátok, Rákóczifalva-i Kertbarátok. Én husza-

csora 2018 évben már harmincadik alkalommal rendezzük
meg a termékkiállítást, amelynek nagy sikere van az óvodások iskolások körében is. Az ünnepségen dr. Szent-Miklóssy
Ferenc a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetségének
elnöke elnöki dicséretben részesítette Fodor István Ferencet,
Nagy Dezsőnét, Sárközi Andrásnét, Móczó Bélánét,Litkei
Andrásnét,Forgács Andrást – legaktívabb tagokat – Forgács
József, Blaskó Mihály,Szász Árpád támogatókat. Juhász József

dik éve vezetem a kört - Sajnos a három elődöm közül már
egyikük sem lehet itt. Lukácsi István tanító öt évig vezette a
kört. Majd Tóth Andorné követte, aki jóval nyolcvanéves kora
utánig tette a dolgát. Utóda Vámos László agrármérnök, aki
igen jó barátságban volt a tévéből ismert Bálint gazdával, és
rendszeresen részt vett az évente farsangkor megrendezett
pampuskasütő versenyeken. Programok évente, a Tavaszindító Fórumok területi képviselők előadása tápanyag pótló műtrágyák, új növény védőszerek ismertetése vásárlása, amit a
kis kertjeinkben használunk. Csoportok fogadása Kecskeméti,Pomázi-i,Jászsági kertbarát körök tagjait, falunkat tagjaink
kertjeit mutattuk be, utána közös baráti beszélgetések va-

a Társadalmi Egyesületek Szövetségének elnöke emlékplakettet nyújtott át. Jelen volt Nagy Géza, az Alföldi Környezetvédő
és Térségfejlesztő Egyesület elnöke. A szintén 45. évfordulóját ünneplő Községi Népdal kör köszöntötte népdalcsokorral
az ünneplőket, majd ebéddel emlékezéssel mulattuk az időt.
Köszönjük a tombola fölajánlásokat vendégeinknek, tagjainknak, önkormányzati képviselőinknek, Farkas Dezsőnek, akitől a fő díjat kaptuk, Forgács Józsefnek, Dr. Sipos Tuza Anita
alpolgármester ,Dr Forgács Istvánnak,Szász Árpád támogatónknak. Kívánok mindenkinek békés karácsonyt szeretteik
körében.
Nagy Dezsőné kertbarát kör vezetője

ú

j vállalkozás a faluban
A Dózsa György út 10. szám alatt található Szépségszalon
decembertől Angyal Szalon néven szeretettel várja régi és új
vendégeit. Megújult gyönyörű környezetben, karácsonyi hangulattal, kiváló minőségű termékekkel, valamint rendkívüli
akciókkal kedveskedik a szépülni vágyóknak. A szalonban
található kozmetika, fodrászat, kézápolás és műkörömépítés
valamint testmasszázs: nyirok- és svéd masszázzsal.
Elérhetőségek:
Kozmetikus: ............ Kuliné Kasnya-Kovács Angéla
(06-20/496-0409)
Fodrász:...................... Tóth Anita (06-20/520-8190)
Műkörömépítés:.... Nagy Anita (06-20/776-9300)
Masszázs:.................... Anderka Zsuzsanna
(06-70/619-7489)
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ászjákóhalmai Híres Mesterségek Kiállítása

2016. július 30-án megnyitottuk az állandó kiállítást a kisfalunk hírnevét öregbítő asztalos és cipész mesterek és mesterségek emlékezeteként.
Az asztalosműhely ötletével Kovács Gyula kérte a segítségemet, amit évekkel később én a cipész mesterség bemutatásával kapcsoltam össze. A kiállítás megvalósítása a falu lakóinak
összefogásával, az elszármazottak közösségének támogatásával, az Önkormányzat, és a Jászjákóhalmán tanult és az itt
dolgozó asztalosok és cipészek segítségével történt.
A csodálatos kiállítás tárgyi eszközeit, berendezéseit, fotóit
és dokumentumait nem csak a Jászjákóhalmaiak, hanem az
ország szinte minden részéről, pl. Martfű, Jászberény, Budapest, Szeged stb. küldték és hozták.
Nagyon sokan anyagilag is támogatták a kiállítást 33 cég illetve magánszemély és 11 magánszemély egyéb adományokkal.
Az Önkormányzat 2016. június közepén adta át az Öregiskola épületegyüttesének 2 tantermét a kiállításhoz, így megvalósult az Asztalos- és Cipész terem. A munka elkezdődhetett.
Szuper csapat vette kezébe egyesével a tárgyakat, eszközöket:
az Egyedülállók Klub tagjai, asztalosok – cipészek és hozzátartozóik, elszármazottak, és a falu lakói.
Óriási léptekkel haladtunk a kiállítás megnyitása érdekében. Leltározás, a tárgyi eszközök, dokumentumok egyedi
számmal és névvel való feldolgozása. A végső munkálatok a
termek szakszerű berendezése szakemberek segítségével valósult meg, hiszen a szakmában dolgozók tudták ezt legjobban,
hogy csak néhányukat megemlítsem:
Asztalos-terem: Kukléta Árpád, Kovács Gyula, Cseh József
és nem utolsósorban id. Kovács Gyula bácsi
Cipész-terem: Szabó Béla, Szabó József.
A termekbe belépve megszemlélhetjük az asztalosok valamint a cipészek legfontosabb munkaeszközeit, láthatjuk, milyen szerszámokkal dolgoztak, mit készítettek.

n

yitott templomok napja

A tavalyihoz hasonlóan idén is
tartottunk Nyitott templomok
napját az Ars Sacra fesztivál
keretében. Szeptember 23-án
délelőtt 9 órától délig kíséret
mellett felmehettünk a templom
tornyába egészen a harangokig.
Innen a szomszéd településekig
elláttunk a tiszta időnek köszönhetően.
Mindeközben megtekinthettük a Szent László, a lovagkirály
című rajzpályázatra érkezett
munkákat is.
Rövid bemutatót hallhattunk templomunk történelméről,
illetve a templomot díszítő freskókról és szobrokról.
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A kiállításon:
· asztalos-teremben 587 tárgy 68 dokumentum látható
		
68 műhely adományaként
· cipész-teremben 564 tárgy 89 dokumentum látható
		
60 műhely adományaként.
· összesen:
1.151 tárgy 157 dokumentum
		
3 tabló 2 névsortabló (1.140 fő)
		
és rengeteg fotó látható.
Az állandó kiállítás a megnyitó
óta nyitva van szerdán, szombaton és vasárnap. Nagyon hálás
vagyok a nyitva tartást biztosító klubtagoknak és az ügyeletet
vállalóknak. Nélkülük nem tudnának az érdeklődők bejutni a
kiállításra, néhány nevet meg kell
említenem, akik az elmúlt 1 évben
a legtöbbet tettek ezért:
Pallai Judit, Farkas Gizella, Kovács Tiborné Ancika, Pócsai Dezsőné Marika, Fődi Péterné Gabika, Lékó Imréné Gizike és még
28 fő.
Itt említem meg, hogy 2 diák
Csoszor Dániel és Forgács Gábor
az 50 órás közösségi szolgálatot itt
teljesítették- köszönjük.
A megnyitó óta eltelt időszakban a látogatók méltató szavai
is bizonyítják, hogy szükség van erre a kiállításra és bizton állíthatom, hogy országos hírű és színvonalú kiállítás jött létre
Reméljük, hogy sokáig fennmarad a kiállítás a látogatók és
Szöllősiné Kiss Katalin
érdeklődők örömére.
kiállításszervező

Az Új tavasz együttes előadása, majd szentségimádás után
a Fatimai Szűz Mária jelenésekről szóló filmet néztük meg.
Egy közös ebéd zárta a programot.

2017. december

m

iserend (kivonat)

Vasárnaponként délelőtt 11:15-kor kezdődik az ünnepi szentmise.
December 24-én este 22:00-kor Pásztorjátékot adnak elő a templomba járó iskolás gyerekek.
Ezt követi az ünnepi szentmise 22:30-kor.
December 25-én és 26-án délelőtt 11:15-kor kezdődik az ünnepi szentmise.
Hálaadás az elmúlt évért dec. 31. délután (pontosítás később).
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JÁKOB 2017-es programjaiból

Két éves rendezvényünkről a fenti két képpel emlékezünk.
Harmadszor rendeztük meg az „Ismered faludat?” vetélkedőt
a 8. osztályosoknak.
A három első helyezettet, Kenyó Nikolettet, Gyureskó Adriánt és Horti Adriánt pénzjutalomban részesítettük. Október
30-án szokás szerint megemlékeztünk a ’44-es légitámadás

m

áldozatairól, koszorút helyeztünk el az emléktáblájukon és
gyertyát gyújtottunk az emlékükre.
Utána a tulipános kőnél emlékeztünk az elhunyt Jákob tagokra és mindenkiért mécsest gyújtottunk. Sajnos már 30 mécses égett az emlékkőnél.
Magyar Aliz

ozgalmas ősz

A Községi Népdalkör igen mozgalmas időszakon van túl,
mert alig ünnepelték meg a saját 45. születésnapjukat, máris
az ugyanakkor szintén Fodor István Ferenc akkori művelődési ház igazgató által alakított Jákó Kertbarát Kör 45. születésnapján köszöntötték az ünnepelteket nagy sikerrel több mint
száz fő résztvételével.
A jászapáti Városi Könyvtárban a JABE által kiadott – Szabari
Pál helyi autodidakta költő 80. születésnapjára megjelent –
könyv bemutatásán énekeltek és köszöntötték az ünnepeltet.
A legmegtisztelőbb meghívás Jászszentlászló testvérközségünkből érkezett, ahol a Hangász Egyesület ünnepségén vettek részt. Az ottani csoportnál is vezetőváltás volt –
Nagyistók Jánost Kunszabó János váltotta a csoport élén –,
de a jákóhalmiak köszöntésére a korábbi, kissé gyengélkedő
körvezető is jelen volt.
A képeken népdalkörünk látható a közönség körében és
a helyiek citerásai, akik már Jákóhalmán is bemutatkoztak

mindenféle korosztályból. A műsort éjszakába nyúló baráti beszélgetés – kvatyerkázás – követte amolyan szentlászlai
módon.

Az érdeklődők gyűrűjében

A szentlászlói citerások

14

A Jákóhalmi Község Népdalkör műsora

2017. december

m

egemlékezés

A JÁKOB, a Gubicz család és Jászjákóhalma önkormányzata
közösen koszorúzott Budapesten a Váci utcai emléktáblánál,
ahol a hajdani híres feltaláló, ekegyáros Gubicz András, a

E

gyesületi hírek

Egyesületünk tartalmas és mozgalmas évet tud maga mögött.
Karácsonyi évadzáró hangversenyünk 2017. december 17-én,

S

község szülötte emléktáblája van. Önkormányzatunkat Fodor
István Ferenc művelődési bizottsági tag, honismereti szakkörvezető képviselte.

az idős községi lakosok részére rendezett községi ünnepségen
hangzik el, az Advent 3. vasárnapján 2 órakor a Gazdakörben.
Hangversenyünk része lesz a KÓTA /Kórusok Országos Tanácsa/ által meghirdetett országos rendezvény-sorozatnak,
melyen egyúttal tisztelgünk a nagy magyar zeneszerző Kodály
Zoltán /1882. december 16. Kecskemét – 1987. március 6. Budapest/ emléke előtt.
Műsorunkban egy Kodály szerzemény /Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga c. zsoltár, Hozsánna 294 B/, valamint
magyar és európai karácsonyi dallamok csendülnek fel.
Fodor Dénes
A Községi Népdalkör Jászjákóhalma Egyesület elnöke

ikerév a jákóhalmi rejtvényfejtőknek

5 jászsági a TOP-10-ben
Szenzációs eredményt értek el a jákóhalmi keresztrejtvényfejtők ebben az évben: az országosan 187 kezdő versenyző
kategóriában induló és 51 értékelhető eredményt produkáló
versenyző közül.
Az ország legjobb 10 versenyzője közé ebben a kategóriában
a 2. helyen Fődi Péterné (Jászjákóhalma), a 3. helyen Fodor
István Ferenc (Jászjákóhalma), a 4 helyen Nagypál Istvánné
(Jászapáti), a hetedik helyen Nagy Mária (Jászjákóhalma), a
8,. helyen Bagi Béla (Jászladány) végzett.
Különösen értékelendő Nagy Mária eredménye, aki a figyelembe vehető 8 verseny közül csaj héten tudott részt venni,
mégis simán bejutott a 10 közé.
A jók közül a legjobbak január közepén mérkőznek meg
egymással Budapesten.

Nagy Mária az év utolsó versenyén Pécsett a 3. díjjal
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ejtvény

Előző rejtvényünk megfejtése
A II. számú orvosi rendelő a Dózsa György út 10. szám
alatt volt, ahol félévszázaddal ezelőtt dr Wittrédi János kezdte
meg a rendelést, mint a körzet első orvosa.
Az akkori szokás szerint a megszűnőben lévő kapitányréti
tanyasi iskolában rendezett filmvetítések előtt gyakran vele és
a régi körzet orvosával – dr Borbényi Olivérrel – ismeretterjesztő előadásokat szervezett Fodor István Ferenc, aki viszont
két héttel korábban lett a művelődési ház igazgatója.
Jászsági könyveket nyert:
Agócs József – Dózsa György út,
Nagy Lászlóné – Dobó u.
Új rejtvényünk
A mellékelt képen losonci Losonczy Farkas Kálmán királyi
táblabíró kúriája látható.

A kép 1902 és 1920 között készült, Nagy dolog lehetett még
akkor, hogy egy valóságos autót láthattak a jákóhalmiak, ami
ló nélkül közlekedett, hiszen az első autót egy budapesti kereskedő vásárolta Magyarországon 1895-ben.
Kérdés:
Hol volt a jákóhalmiak által kastélynak nevezett épület?
Beküldendő a gazdakör címére:
5121 Jászjákóhalma, Bajcsy u. 9.
Határidő:
2018. február 15.
A helyes megfejtők jászsági könyveket kapnak.

a

gazdasszony rovata

Népi ételek a Jászságból

Tejfölös lángos
Hozzávalók: kenyértészta, tejföl.
Ezt csak kemencében lehet igazira csinálni kenyérsütéskor.
A kenyértésztából – mielőtt a kenyereket kiszaggatták és
beletették a szakajtóba – elvettek egy olyan méretű darabot,
melyet rátéve a sütőlapátra, vele azonos méretűre nyújtottak
rajta. Ha vékonyabbra akarták, akkor kisebb tésztát, ha vastagabbra, akkor nagyobbat tettek a lapátra. Az elnyújtott tésztának a szélét körben felhajtották, megvastagították, s ezzel
megakadályozták, hogy a tetejére ráöntött és szétkent tejföl
lefolyjon róla. A befűtött kemencében a láng elé tették a sütőlapáton, és mivel akkor még nem tették fel a kemencetévőt,
így látták, hogy mikorra sül meg. Frissen fogyasztva a legjobb.
Adatközlő: Fodor Istvánné Fülöp Rozália 89 éves,
Jászjákóhalma
Horváth Péter Honismereti Szakkör, 2011
Gyűjtő:
Töltött káposzta
Hozzávalók: 40 dkg darált sertéshús, törött bors, 10 dkg rizs,
1/2 fej vöröshagyma, 1 kg szálas savanyú káposzta, 1 tojás,
zsír, 2 dl tejföl, 8–10 db savanyú káposzta levél, zsír, 5 dkg zsír,
liszt a rántáshoz, só.
A darált húshoz hozzáadjuk a félig párolt rizst, a ½ fej apróra
vágott, zsiradékon üvegesre párolt hagymát, majd a tojást, a
sót, a borsot és jól összekeverjük.
A káposztaleveleket a vastag erektől megtisztítjuk, és a hússal
megtöltjük úgy, hogy a tenyerünkre helyezzük a káposztalevelet, közepére egy kanál darált húst teszünk. A levél alsó felét,
felhajtjuk, két oldalát szorosan összecsavarjuk, és a felső szélét
ujjunkkal benyomkodjuk.
Egy fazék aljára elhelyezzük az aprókáposzta felét, és sorjában rátesszük a töltelékeket, majd befedjük a maradék aprókáposztával. Annyi vizet öntünk rá, hogy ellepje, és fedő
alatt csendesen, kb. 2 órán
keresztül főzzük, amíg jól
megpuhul. Amikor megfőtt, halvány rózsaszínű
rántást csinálunk, és a káposztába keverjük, majd
egy kicsit összeforraljuk.
Fogyasztáskor tejföllel ízesítjük.
Adatközlő:
Bathó Jánosné
Baranyi Erzsébet
73 éves, Jászberény
Gyűjtő: Bathó Edit, 2008
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