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Áldott karácsonyi ünnepeket és  

boldog új esztendőt kívánunk  

minden kedves Olvasónknak! 

„Megszületett közénk az ég királya 

Csöppnyi kis kezét felénk ő kitárja!” 

Álljunk meg egy pillanatra és figyeljünk egymásra! 

. .
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2020. december 

2020 sajnos a vírus éve lett a világban, Magyarországon és 
Jászladányon is. A járvány felülírt szinte mindent, és az 
esztendő jelentős részében meghatározta az egész életün-
ket – önkormányzatunk munkáját is. A vírusjárvány okozta 
biztonsági intézkedések – a nagy létszámú rendezvények 
tilalma miatt – marad el, többek között, a decemberben 
szokásos falugyűlés is, ahol be szoktunk számolni az önkor-
mányzat egész éves munkájáról. A vírusjárvány miatt el-
maradó Falugyűlés pótlására, ezúttal itt a polgármesteri 
rovatban szeretnék beszámolni arról, hogy milyen évünk 
volt, és mit végeztünk 2020-ban. A képviselő-testület mun-
kájában három részre szakaszolhatjuk az esztendőt. Márci-
us 11-ig, a veszélyhelyzet kormányzati kihirdetéséig, meg-
tartottuk a beütemezett üléseinket, de azt követően már, 
egészen június közepéig, nem ülésezhettünk a járványve-
szély miatt. A rendkívüli állapothoz tartozott, hogy a tele-
püléseket, ez idő alatt, a polgármesterek egyszemélyben, 
polgármesteri határozatokkal irányították. Mi azonban itt 
Jászladányon a Polgármesteri Hivatalban továbbra is elké-
szítettük, és kiküldtük a képviselőknek a testületi ülések 
írásos anyagait, és ők egyenként, elektronikusan jelezhet-
ték, hogy elfogadják-e vagy nem az adott előterjesztést. A 
testületi vitát egyéni telefonos egyeztetésekkel igyekez-
tünk pótolni, s így azt mondhatom, hogy a megszületett 
polgármesteri határozatok mindenesetben a képviselő-
testület álláspontját tükrözték. Június közepétől október 
végéig a szokott rend szerint ülésezhettünk, újra dolgoz-
hattak a bizottságok is, majd november 11-től újra követ-
kezett a veszélyhelyzet, a már részletezett polgármesteri 
hatáskörrel és ez az időszak most is tart. Még a járvány 
kihirdetése előtt, a törvényi határidőn belül elfogadtuk 
idén is a költségvetésünket, mintegy 1,423 milliárd forint 
főösszeggel, amelyet aztán, a különböző változások miatt, 
szeptemberben mintegy 1,621 milliárd forintra módosítot-
tunk. A járvány természetesen a költségvetésünkre is je-
lentős hatással volt. Egyrészt, rosszul érintett bennünket a 
gépjárműadó teljes kormányzati elvonása, mert az több 
mint 9 millió forinttal csökkentette a szabadon felhasznál-
ható forrásaink nagyságát. Másrészt, jelentős többletki-
adásokkal is járt a járvány kezelése, a rendkívüli intézkedé-
sek finanszírozása. A maszkok, fertőtlenítőszerek beszerzé-
se, illetve a megnövekedett ételkiszállítási kötelezettségek 
az önkormányzat költségvetését terhelték. Naponta közel 
600 adag dobozolt meleg étel kiszállítását kellett biztosíta-
nunk a járványidőszakban. A veszélyhelyzet okozta több-
letkiadások összege eddig közel 7 millió forint. Nem az ön-
kormányzatnál, hanem egyik intézményünk, az Ozoróczky 
Mária Szociális Központ gazdálkodásában okozott jelentős 
bevételkiesést, hogy tavasszal, a járvány miatt, felvételi 
stopot rendeltek el a hatóságok. Miután pedig ezek az in-
tézmények a gondozotti létszám alapján kapják a költség-
vetési finanszírozást, az átmeneti létszámcsökkenés bizony 
lényeges pénzügyi kieséssel járt. Ide tartozik, hogy az idei 
évben új elemmel bővül a szociális szolgáltatási palettánk. 
Decembertől Népkonyha keretében, a rászorultság vizsgá-

lata nélkül, naponta egy tál ingyen, melegételt kaphat min-
den olyan 18. életévét betöltött helyi lakos, aki szociális 
étkeztetést nem vesz igénybe. Mivel a szolgáltatást egy 
külső, egyházi cég biztosítja, az önkormányzatnak nem 
kerül pénzébe. Elmondhatom, hogy ilyen rendkívüli körül-
mények között is sikerült teljesítenünk – a kötelező, állam 
által finanszírozott feladataink mellett – minden nem köte-
lező, önként vállalt feladatunkat is. Csorbítatlanul megőriz-
tük intézményrendszerünket, működtettük a közterület-
felügyeletet és a mezőőrséget, az önkormányzat minden 
intézménye dolgozójának biztosítottuk a kötelező személyi 
juttatásokat. Megmaradt a civil szervezetek számára nyúj-
tott 3 milliós támogatási keretünk is, bár – tekintettel a 
járványra – első körben csak a betervezett összeg fele ke-
rült közöttük felosztásra. A pénz másik felét elkülönítettük 
és igény szerint felosztásra kerül. Ez évben is átutaltunk a 
Jászkiséri Önkormányzati Tűzoltóság támogatására 4 millió 
forintot. Ennek fejében, ha baj történik Jászladány eseté-
ben, a jászkiséri az elsőként kivonuló egység. Öröm szá-
momra, hogy idén is támogatni tudtuk – 1 millió forinttal – 
településünk Kolping Katolikus Általános Iskoláját. 2020 
nyarán is fontosnak tartottuk, hogy településünk bekap-
csolódjon az ingyenes szünidei gyermekétkeztetési prog-
ramba. Az előzőekhez hasonlóan, ez évben is mindenki 
részesült az étkeztetésben, akinek szülei azt igényelték. 
Mintegy 7,1 millió forint értékben, összesen 12 ezer adag 
étel került így nyáridőben, a rászoruló családok asztalára. 

Egy rendkívüli év zárására 
Polgármester tollából 



 

2020. december   4 Településünk életéből 
Miután év elején, a költségvetés összeállításakor csorbítat-
lan szociális keretet tudtunk 2020-ra betervezni – az előző 
esztendőkhöz hasonlóan –, ez év végén is lehetőségünk 
nyílik vásárlási utalványokkal (bónokkal) segíteni a kará-

csonyi készülődést. Nagy öröm, hogy a járvány okozta 
rendkívüli helyzet ellenére, az idei karácsonyfák alá is oda 
tudjuk tenni az önkormányzat ajándékát. Miként az is, 
hogy a már szintén szokásos karácsonyi fenyőfaakciónkra 
is sort tudunk keríteni. Bár a vírusjárvány az önkormány-
zatok beruházási esélyeit és lehetőségeit is alaposan meg-
nyirbálta, nem mondtunk le idén sem arról, hogy lehetősé-
geinkhez képest fejlesszük a települést. A rendelkezésünk-
re álló, szűkös saját forrásokat igyekeztünk a lehető legjob-
ban felhasználni, hogy minden fillér közvetlenül a települé-
sünk lakóit szolgálja. Az esztendő folyamán közel 30 millió 
önkormányzati forintot tudtunk ilyen módon, saját forrás-
ból, a településre költeni. Önerőből folytatni tudtuk a 
rossz állapotú utak kátyúzását, és az év folyamán nekilát-
tunk a Nagyközségi József Attila Művelődési Ház színház-
termének felújításához is. Nyílászárók cseréjére, klímabe-
rendezésre, az ülőhelyek teljes cseréjére és új asztalokra 
tudtunk pénzt fordítani. Ezzel természetesen nem tudtuk 
megoldani a művelődési ház épületének régóta húzódó 
teljes felújítását, de megoldottunk egy sor fontos problé-
mát, javítva ezzel a házat használó jászladányiak komfort-
érzetét. Bekerítettük, és a Polgárőr Egyesület használatába 
adtuk az önkormányzat tulajdonában lévő, Kossuth Lajos 
út 31. szám alatt lévő ingatlant, hogy a szervezet kutyás 
tagozata afféle „házi” kutyakiképző telepet létesítsen raj-
ta. Hogy az ingatlant e célra alkalmassá tegyük, önkor-
mányzati forrásból megoldottuk a telek víz- és 
villamosáram ellátását. Bár a lakosság számára kevésbé 
látványos, de rendkívül fontos lépés volt, hogy Nagyközség 
Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény (NÜVI) számára, 
egy karbantartó autót tudtunk vásárolni, amelynek segít-
ségével immár még gyorsabban és még szakszerűbben 
tudja az intézmény ellátni a település üzemeltetésével 
kapcsolatos feladatait. Még mindig a sajáterős beruházá-
soknál maradva, megvalósult, és megkapta a működéshez 
szükséges szakhatósági engedélyeket, az állatihulla-lerakó, 
illetve a gyepmesteri telep. Most már csak arra van szük-
ség, teszem hozzá, hogy a lakosság elkezdjen élni is a meg-
teremtett lehetőséggel, és ne álljanak a telepek kihaszná-
latlanul. Folyamatos volt az év folyamán az önkormányzati 

épületek szükségessé váló karbantartása. Az orvosi rende-
lőben emellett kazáncserére volt szükség, a fogorvosi szék-
hez pedig új kompresszort vásároltunk. Fontos feladatunk 
volt az idei nyáron is a szúnyogirtás. Három „akcióban” 
közel 3 millió forintot költöttünk a gyérítésre, hogy csök-
kentsük az apró vérszívók okozta lakossági bosszúságokat. 
Folytatódott a kóbor kutyák befogása és idén átfogó har-
cot hirdettünk a településünkön nagyon elszaporodó pat-
kányok ellen is. A kiválasztott vállalkozó-szakember no-
vember 28-ával megkezdte az 547 kritikus helyzetben lévő 
ingatlanon az úgynevezett főkezelést, a betervezett utóke-
zelésekre pedig január folyamán kerül sor. A patkányirtás, 
várhatóan, mintegy 6 millió forintjába kerül az önkormány-
zatnak. A mezőőri szolgálat és a közterület-felügyelet 
munkájának segítésére, úgynevezett SIM-kártyás vadka-
merát vásároltunk és helyeztünk üzembe. Ez az eszköz, 
remélhetőleg, az önkormányzat segítségére lesz az illegális 
hulladékot lerakó személyek azonosításában. A NÜVI per-
sze – a lehetőségei függvényében – idén is nagy erőkkel 
dolgozott a kül- és belterületi illegális hulladéklerakók fel-
számolásán, és ez a feladat bizony olyan súlyos forintokat 
emésztett fel, amelyeket más, hasznosabb célokra is for-
díthattunk volna. A beruházási tevékenységünk másik nagy 
szeletét a pályázati projektek jelentették. Elsőként is a bel-

ügyminisztériumi pályázaton elnyert 15 millió forintot em-
líteném, amelyből az Előd vezér, a Tas vezér, a Huba vezér, 
a Töhötöm vezér, a Botond vezér, a Halász, a Rákóczi, a 
Tavasz, valamint a Rácz Aladár utcában tudtunk új járdát 
építeni. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Prog-
ram keretében, amint az köztudott, 4 program megvalósí-
tására nyertünk el forrásokat. E programok közül befejező-
dött a kerékpárút-építés – 197 millió forint összegből –, az 
óvodai- bölcsődei férőhelybővítés – 170 millió forintért –, 
és a Polgármesteri Hivatal épületének energetikai fejlesz-
tése – 30 millió forintos költségvetésből. A negyedik nyer-
tes projekt – a szociális alapszolgáltatások fejlesztése, 83 
millió forintból – folyamatban van, s a befejezést 2021 ta-
vaszára vállalta a kivitelező NÜVI. Ez évben is részt vettünk 
a szociális földprogram pályázatán, s idén is több mint 40 
családnak tudtunk biztosítani támogatást napos csirke osz-
tással. Van egy nagyon fontos – elnyert – pályázatunk az 
Emberi Erőforrás Minisztériumában, komplex telepprog-
ram megvalósítására. A 400 milliós támogatási összeg felét 
infrastruktúrára, a másikat pedig humán programokra for-
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200 milliós „zsebből” 10 önkormányzati bérlakás kialakítá-
sára kerül sor: 6 új lakás építésére, és 4 megvásárolt lakó-
épület teljes felújítására. A támogatás másik, humán felét 
a célcsoport számára szervezett egyéni fejlesztésekre, kép-
zésekre, tanfolyamokra fordíthatjuk. Elkészítettünk és be-
nyújtottunk egy szintén nagyon fontos pályázatot, a piac-
tér korszerűsítésére. A teljes beruházási összeg 105 millió 
forint lenne, amelyhez 100 millió kormányzati támogatást 
kértünk. Pályázatnyerés esetén meg kívánjuk oldani a tér 
teljes burkolását, az autóparkolást, és építenénk egy 600 
négyzetméteres fedett piaccsarnokot is. A részletes kiviteli 
tervek megvannak, már csak a kedvező elbírálására vá-
runk. A közfoglalkoztatási program keretében az idén is 
nagyon sok fontos közfeladatot sikerült ellátnunk, megva-
lósítanunk. A Start közfoglalkoztatásban éves szinten, átla-
gosan, 47 munkanélküli jászladányinak sikerült munkát és 
jövedelmet biztosítanunk. Érdemes felsorolni, hogy mi 
mindent végeztek ők el az idén – teljes központi költségve-
tési támogatással. Térkövet és árokelemeket gyártottak 
nagy mennyiségben, amelyek aztán Jászladány területén 
kerültek felhasználásra. Részt vettek a közúthálózat kar-
bantartásában, és járdát építettek. A Halász és a Dózsa 
György utcában útalapot készítettek. Nagyon fontos mun-
kát végeztek a Nagytemető, a Mező, a Nagydabi és a 
Sziráki utcák belvízelvezető rendszerének karbantartásá-
ban, az árkok javításában. Árkot építettek, amelybe árok-
elemeket raktak le, a Pillangó és a Csárda utcákban. A 
program mezőgazdasági részében konyhakerti növényter-
mesztés folyt, melynek betakarított terméseit döntően a 
községi konyha használta fel. Az úgynevezett hosszú távú 
közfoglalkoztatásban átlagosan 25 ember dolgozott, több-
nyire a hivatali, illetve az intézményi szervezetben. Túllép-
ve a 2020-as beruházási tevékenységünk értékelésén: a 
korábbiakban – az önként vállalt kötelezettségek kapcsán 
– már szóltam az intézményeinkről. Községünk életének 
egy-egy fontos területén végeznek ezek az egységek érté-
kes és fontos munkát. Köszönettel tartozunk minden egyes 
intézményi, hivatali dolgozónak azért, hogy a rendkívüli, 
veszélyhelyzetet hozó 2020-as évben is megőrizték telepü-
lésünk működőképességét. Megérdemlik, hogy név szerint 
is felsoroljuk az egyes intézményegységeinket: Polgármes-
teri Hivatal, NÜVI, Óvoda és Bölcsőde, Ozoróczky Mária 
Szociális Központ, Nagyközségi József Attila Művelődési 
Ház és Könyvtár, Mezőőri szolgálat, Közterület-felügyelet. 
Külön köszönet illeti a járvány okozta veszélyhelyzetben 
tanúsított helytállásáért a teljes községi egészségügyi háló-
zatot: az orvosokat, védőnőket, asszisztenseket – és az 
ügyeletben bennünket ellátó személyzetet. Nem tartoznak 
ugyan az önkormányzati szervezeti keretek közé, de na-
gyon fontos tevékenységet folytatnak Jászladányért, ezért 
szintén köszönet jár egy sor további intézménynek, szerve-
zetnek. Így: a Jászsági Szociális Szolgáltató Társulásnak, a 
Járási Hivatal helyi kirendeltségének, a Jászladányi Móra 
Ferenc Általános Iskolának – és fenntartójának, a KLIK-nek 
–, a Kolping Katolikus Általános Iskolának – és fenntartójá-
nak, a Kolping Intézményfenntartónak –, a Polgárőr Egye-
sületnek, – amelynek tagjaitól rengeteg segítséget kap fo-

lyamatosan az önkormányzatunk –, no és a szintén nagyon 
aktív, segítőkész nyugdíjas kluboknak. Szeretném külön is 
kiemelni a Római Katolikus Egyházzal, személy szerint is 
Péter atyával kialakult kiváló kapcsolatot, és megköszönni 
neki azt a lelkiismeretes lelki gondozói munkát, amelyet a 
jászladányiak körében végez folyamatosan. A járvány saj-
nos a megszokott községi rendezvényeinket is alaposan 
megtizedelte. Az esztendő elején még megszervezhettük a 
Hagyományőrző disznóvágásunkat, és sor került a művelő-
dési házban egy Nótaestre is, de aztán a többi, megszokott 
eseményünk már elmaradt. Köztük a legnagyobb tömege-
ket megmozgató, legtöbb embert megszólító Ladány Nap-
ja is. Miután pedig – hagyományosan – e napon szoktuk 
átadni, ünnepélyes keretek között, a Díszpolgári címet és 
díjat, idén úgy döntött a képviselő-testület, hogy ez évben 
ennek odaítélése is elmarad. A járvány idejére bevezetett 

gyülekezési tilalom miatt, sorra elmaradtak azok a rendez-
vényeink is, amelyek alkalmával egy-egy szakterület – 
egészségügy, szociális szféra, köztisztviselői, közalkalma-
zotti terület, pedagóguskar – tagjait, dolgozóit szoktuk kö-
szönteni. A hiány pótlásaként, kihasználva a járványhelyzet 
sajnos átmenetinek bizonyult javulását, augusztus 19-én 
együtt köszöntöttük mindegyik felsorolt terület dolgozói 
állományát, és ekkor adtuk át az idei közszolgálati díjakat 
is. Jászladány Közszolgálatáért díjat kapott Bíró Attiláné, 
Kun Józsefné, Polgárné Bágyi Mária és Fazekas-Füzesi 
György Ferenc. Megyei díjat hárman érdemeltek ki: 
Danajka Istvánné, Lovász Imre és Bertalan László. Végeze-
tül, szeretnék személyes köszönetet mondani mindazok-
nak, aki az elmúlóban lévő esztendőben segítettek nekem 
abban, hogy a járvány okozta veszélyhelyzet miatt megsza-
porodott feladatokat el tudjam látni. A képviselőknek, bi-
zottsági tagoknak, a polgármesteri hivatal dolgozóinak, az 
intézményvezetőknek és minden intézményi dolgozónak, a 
helyi vállalkozóknak és a és civil szervezeteknek, Pócs Já-
nos országgyűlési képviselő úrnak, férjemnek, családom-
nak. Köszönöm mindenkinek, hogy a vírusjárvány idején is 
számíthattam rájuk – számíthattunk egymásra. 
Karácsony közeledvén, szeretnék mindenkinek, minden 
egyes jászladányi lakosnak, áldott, békés – vírusmentes – 
ünnepet kívánni. Vigyázzanak magukra, vigyázzunk  
egymásra! 

Bertalanné Drávucz Katalin 
polgármester 
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Tisztelt Jászladányiak!  
Kedves Olvasók! Úgy gondolom a 2020-as év mindenki 
számára, megpróbáltató volt. Mindennapjainkban fő 
hangsúlyt kapott itt helyben is, az országban is, mind a 
világban is, a vírus elleni védekezés érdekében hozott 
intézkedések fegyelmezett betartása. Az önkormányzati 
választásokat követően az új képviselő-testületben egy 
más feladatot kaptam Polgármester Asszonyunktól, képvi-
selőtársaimtól. Alpolgármesternek választottak meg az 
alakuló ülésen. E tisztség kihívás-e számomra, még a mai 
napig nem tudtam eldönteni, mert képviselőségem 18 
évében mindig az volt a célom, hogy szolgáljam 
Jászladányt és lakóit. Feladataim között szerepel Polgár-
mester Asszonyunk helyettesítése más elfoglaltság esetén. 
Úgy érzem ezt maradéktalanul tudtam teljesíteni. Részt 
vettem a Belügyminisztériumban a hátrányos helyzetűek 
élethelyzetének javításáról szóló konferencián. Továbbra is 
az a véleményem ezzel kapcsolatban, hogy nem életszerű-
ek az ilyen tanulmányok Jászladány tekintetében. 
Jászapátin, a Jászság katasztrófavédelmi beszámolóján 
említést tettem, sőt mi több félelmemet fejeztem ki 3226-
os (tiszasülyi) és a 3227-es (újszászi) utak állapotáról. Mint 
láthatják ez idáig ez hiába való volt. Nagy keserűség ez szá-
momra, mert az ígéretek ellenére úgy érzem, hogy e két út 
felújítására tett ígéretek okán, hiteltelenné váltam. Ezt 
nagyon sajnálom és becsapva érzem magam, de szerintem 
ezzel sok jászladányi lakos is így van. Részt vettem még 
többek között a Jászkiséri Köztestületi Tűzoltóság Jászsági 
beszámolóján, ahol szóvá tettem, hogy Jászladány is, és 
több más település is, súlyos milliókat fizet ezért a szolgál-
tatásért, holott ez véleményem szerint, alapból jár minden 
magyar állampolgárnak. Ezen a fórumon közölték velem, 
hogy ez egy olyan szervezet, ahol belépni szabad kilépni 
viszont lehetetlen. 2020-ban más volt az irányítás, keve-
sebb bizottsági, testületi ülés volt, de ez nem jelentette 

azt, hogy megállt az élet. Azért voltak rendezvények, me-
lyeket még meg lehetett tartani, például a Szociális Ott-
honban a Nőnap, ahol köszöntöttem a lakókat és dolgozó-
kat. Nyugdíjas klubjaink azért próbálták behozni az elma-
radt rendezvényeiket, ahol szintén tiszteletemet tettem. 
Köszönöm a lehetőséget és meghívást. Halad a Szociális 
alapszolgáltató épületének építése, felújítása, elkezdődött 
a Telepprogram, sikeresen befejeződött a szociális föld-
program. Alapjában véve minden intézményünk végzi a 
munkáját. Napi kapcsolatban voltunk Polgármester Asz-
szonnyal, Jegyző Úrral. Köszönöm munkájukat, hiszen a 

hozzám eljuttatott problémák, felvetések megoldásában 
mindig segítséget kaptam. Sok olyan tényező van 
Jászladányon, melyet a legjobb akaratunk ellenére sem 
tudunk, tőlünk függetlenül, orvosolni. Ilyen a közlekedési 
morál, történjen ez gyalogosan vagy valamilyen járművel, 
a biztonságérzet. Itt írnám le, hogy ősztől tagja lettem a 
Jászladányi Polgárőr Egyesületnek. Ilyen probléma még a 
szemetelés, mind külterületen, mind belterületen. Ezt a 
mezőőrök, a közterület-felügyelők, illetve NÜVI segítségé-
vel próbáljuk enyhíteni. Van Jászladányon közel 400 elha-
gyott, lakatlan ingatlan, melynek sorsa bizonytalan. Töb-
bek között ezek is olyan gondok a településen, melyek fo-
gyasztják energiáinkat és nem tudunk előrelépni. 
Jászladány 5500 fős lakosságával túl nagy ahhoz, hogy pá-
lyázni tudjunk a Magyar Falu Programban. Így marad a szű-
kös helyi lehetőség. A Jászladányért Egyesület vezetője-
ként, beszámolhatok arról, hogy egyesületünk töretlenül 
pályázik, bízva abban, hogy sikeres elbírálás esetén, 2021-
ben fel tudjuk használni az elnyert támogatást a települési 
rendezvények színvonalának emelésére. Kérem Önöket, 
hogy továbbra is nyugodtan keressenek meg észrevétele-
ikkel, problémáikkal, kéréseikkel. Jászladányiként, önkor-
mányzati képviselőként továbbra is azon vagyok, hogy an-
nak a bizonyos görbének a lefelé szálló ágát laposítsuk el, 
azért, hogy Jászladány élhetővé váljon. Köszönöm, hogy 
elolvasták, vigyázzanak egymásra, vigyázzanak magukra! 
Köszönettel:              Bagi Zsolt 

Képviselőink beszámolnak 



 7 
 

2020. december Képviselőink beszámolnak 

Kicsivel több, mint egy éve arra kértem Önöket, hogy 
menjenek el szavazni, szavazzunk Jászladányért, a telepü-
lésünkért. Az Önök bizalmából egy éve képviselő lettem. 
Az elmúlt év tapasztalatait, tevékenységeimet szeretném 
megosztani Önökkel. Próbálom a legjobb tudásom szerint 
végezni a rám bízott feladatokat. A Jászladány Nagyközségi 
Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottságában végzem a dolgomat. Renge-
teg információval lettem gazdagabb, amely településünk 
működésével, pénzügyeivel kapcsolatos. Így például: meg-
ismerhettem a költségvetési koncepciót, véleményeztük az 
éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásról szóló fél-
éves, éves beszámolók tervezeteit, valamint a költségvetés 
I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló tájékoztatót, véle-
ményeztük a pénzügyi-gazdálkodási témakörben készült 
előterjesztéseket, figyelemmel kísértük a költségvetés ala-
kulását. A pénzügyi bizottság a határozatok meghozatala-
kor mindig figyelembe vette az egyes döntések várható 
pénzügyi kihatásait. Az előterjesztések többsége írásban 
került a bizottság elé. Az előterjesztők szóban is részlete-
sen magyarázták, indokolták, kiegészítették a rendelet ter-
vezeteket, vagy egyéb határozati javaslatokat. Kérdéseink-
re mindig részletes és tényszerű válaszokat kaptunk az elő-
terjesztőktől, a jelenlévő vezetőktől, ügyintézőktől. Az 
egyes témák tárgyalása során az esetleges véleménykü-

lönbségek ellenére, mindig sikerült közös nevezőre jutni, 
egységes döntést hozni. Lassan sikerül megszoknom a tes-

tületi ülések légkörét, de még mindig úgy érzem, sok a ta-
nulnivalóm. Természetesen a jövőben is az itt élő emberek 
érdekeit szolgáló tevékenységet kívánom folytatni. Az idei 
vírushelyzet ellenére is igyekeztem folytatni a munkám és 
segíteni a helyi lakosokat. Édesanyámmal közösen ajánlot-
tuk fel a maszkokhoz szükséges alapanyagokat, valamint 
segítettem a varrónők felkutatásában. Az idei évben is szí-
vesen támogattam a helyi rendezvényeket (pl. Keresztény 
bál, Kutya bál). Kívánok településünk lakosságának kitar-
tást, jó egészséget és békés, boldog karácsonyi ünnepeket! 

Bajzáthné Bertalan Ildikó 

Az Önök bizalmából  

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSÁRÓL! 
A jászladányi a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje november 30-tól ideiglenesen megváltozott.  
A Hivatalban az ügyekkel való elsődleges kapcsolattartás postai, elektronikus, valamint  
telefonos úton történik.  
      Cím:          Jászladány Polgármesteri Hivatal, 5055 Jászladány, Hősök tere 6.  
      Telefon:        06-57 / 817-951 
      Email:         pmtitkarsag@jaszladany.hu 
      Elektronikus ügyintézés:   http://jaszladany.hu/ 
      Ügyfélkapu:       KRID: 105038149 (POLGHIVJL) 
 

A pénztár a veszélyhelyzet fennállása alatt minden szerdán délelőtt 8:30-tól 11:30-ig,  
szükség esetén délután 13:30-tól 15:00-ig tart nyitva. A pénztári kifizetés a park felől, a rácsozott ablaknál történik.  
A kérelem nyomtatványok elérhetőek az önkormányzat honlapján, a www.jaszladany.hu oldalon, szükség esetén az 
ügyfélirányítónál papír alapon átvehetőek. A kérelmeket a Polgármesteri Hivatal udvarán elhelyezett gyűjtődobozba  
szíveskedjenek elhelyezni. A fenti rendelkezések a veszélyhelyzet megszűnéséig hatályban maradnak.  
 

Türelmüket, megértésüket a Hivatal minden munkatársa nevében is köszönjük! 
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Vigyázzunk magunkra és egymásra 
Képviselőink beszámolnak 

Dr. Bakos Beáta vagyok, 2011 óta a képviselő-testület 
tagja. Ebben a ciklusban is az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bi-
zottságba lettem beosztva, mivel elég jól ismerem a mun-
kám révén a jászladányi emberek szociális helyzetét. A 
bizottság fő feladatai az állam által biztosított szociális ke-
ret felhasználásának felügyelete, valamint a testület által 
hozott rendeletek, előzetes megvitatása, felülvizsgálata, 
egyéni kérelmek, juttatások, segélyek feletti döntés, a 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekétkezte-
tési támogatás elbírálása, a szociális törvénnyel kapcsola-
tos egyéb feladatok ellátása. Az intézmények éves beszá-
molóit megvitatjuk.  Széleskörű ismeretekkel bírunk 
Jászladány nehéz helyzetben élő lakosairól, hiszen szinte 
valamennyi bizottsági tagtársam közöttük dolgozik, velem 
együtt. Ennek ellenére nem ritka még most sem, hogy van-
nak próbálkozások olyan emberek részéről, akik valójában 
nem rászorulók, mégis próbálkoznak valótlan dolgok állítá-
sával a bizottságot becsapni, és anyagi előnyökre szert 
tenni. Nagyon sok egyéni elbírálást igénylő kérelem érke-
zik, amelyekre maradéktalanul igyekszünk megfelelő meg-
oldást találni. Szerencsére a jó gazdálkodás okán, év végé-
re az idén is maradt forrás a lakosság által nagyra tartott 
ingyenes fenyőfa igénylésre, és év végi települési támoga-
tásra. Sajnos ez az év a koronavírus által teljesen tönkre 
tett esztendő. Márciustól nem lehetett megtartani a ren-

dezvényeinket, mint falunap, majális, nem választottunk 
Díszpolgárt sem. Nem jöhettek a testvértelepülésekről és 
mi sem mehettünk el hozzájuk. Augusztusban sikerült 
megszervezni az Állatbarátok Bálját, amelynek egyik szer-
vezőjeként 700 ezer forintot tudtunk átadni a Művelődési 
Ház felújításának támogatására. Mindig nagyon fontos 
feladatomnak tartottam az Orvosi Rendelő érdekeinek 
képviseletét. Sikerült egy új taggal bővíteni a csapatunkat! 

Javaslatomra az Önkormányzat alkalmazott egy betegirá-
nyítót Bagi Ágota személyében, aki óriási segítség a rende-
lő dolgozóinak és a betegeknek egyaránt. Ebben a járvány-
nyal nehezített, kritikus időszakban nagy teher hárul min-
den egészségügyi dolgozóra, a betegek pedig kis kivétellel 
elég türelmetlenek és sokszor konfliktusokkal terhelt a 
hangulat. Ebben segít nekünk nagy türelmével az új kollé-
gánk. Sajnos augusztus végétől mind a mai napig betegség 
miatt nem tudok aktívan részt venni a képviselő-testület 
munkájában, és a háziorvosi rendelésben is csak „home 
office”-ból segítem a munkát. Igyekszem gyógyulni és re-
ményeim szerint hamarosan újra aktív tagja leszek a testü-
letnek is és a Rendelő kollektívájának is. Kívánom minden-
kinek, hogy a jövő év már egészségben, jókedvben, progra-
mokban, találkozásokban, kirándulásokban, bálokban gaz-
dag legyen! A 2020-as évnél pedig már csak jobb éveink 
legyenek! Addig is vigyázzunk magunkra és egymásra!  

Dr. Bakos Beáta 
 

TÁJÉKOZTATÓ A BETEGELLÁTÁS RENDJÉRŐL! 
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, a háziorvosi és házi gyermekorvosi, valamint járóbeteg-szakellátás keretében  
az alábbi telefonszámokon kérhet előjegyzést. 
A maszk használata továbbra is kötelező, az érvényben lévő higiénés szabályok fokozott betartása mellett. 
Gyermekorvos:        06-57 / 411 - 001     I. körzet :         06-30/160-56-02 
II. körzet:         06-57 / 453 - 551     III. körzet:          06-30/160-56-11 
Védőnői szolgálat:       06-30/561-79-46     Fogorvosi szolgálat:      06-30/599-51-99 

Megértésüket köszönjük! 
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Továbbra is keressenek bizalommal! 

Tisztelt Jászladányiak! A koronavírus miatt hozott orszá-
gos korlátozásoknak megfelelően ebben az évben sajnos 
nem tartható meg az év végi Falugyűlés sem, így csak 
írásban tud beszámolni egész éves munkájáról a képvise-
lő-testület. Egy ennyire egységes képviselő-testület tagjai-
nak egyéni munkáját nagyon nehéz megfogalmazni, mert a 
természetes, egészséges vitákat követően minden esetben 
megegyezés történt a kilenctagú testületben. Természete-
sen voltak, akik csendesebben és persze voltak, akik na-
gyobb habitussal fogalmazták meg mondanivalójukat, és 
próbálták érvényesíteni azokat. A lényeg hogy gondolata-
inkat, akaratunkat majd szavazatunkat mindig Jászladány, 
és az itt élők élethelyzetének segítése érdekében hoztuk. A 
2020. évre szóló munkaterv javaslataim, melyek ebben az 
évben megvalósításra kerültek: a Művelődési Ház melletti 
játszótér fa játékainak felújítása, az állati hulla átvevő és 
kutyamenhely megnyitása, saját ebrendész foglalkoztatá-
sa, a Kossuth Lajos utca 31. számú önkormányzati ingatlan 
rendbetétele, a közterület-felügyelet létszámának meg-
emelése, egész Jászladány területét érintő rágcsálóirtás, a 
csapadékvíz elvezető árkok terveinek évenkénti megter-
veztetése. 2021-es évre több pontban is tettem munka-
terv javaslatot, de közülük legfontosabbnak tartom, hogy 
belterületi útjainkat évenként, folyamatosan szilárd burko-
lattal borítsuk le, a vízelvezető árkok kiépítésével együtt. 
Természetesen egy képviselő csak abban az esetben tudja 
végigvinni gondolatait, terveit, ha a testület többi tagja is 
hasonlóan gondolkodik azokról, és a megfelelő anyagi for-
rás is rendelkezésre áll. A megtartható testületi és bizott-
sági üléseken mindig részt vettem, javaslataimmal segítet-

tem azok munkáját. Képviselői tevékenységem során min-
dig arra törekedtem, hogy az Önkormányzat intézményei 
biztonságos gazdálkodással, de jó eredményekkel zárják az 
évet. Nagyon fontosnak tartom megköszönni, az intézmé-

nyeinkben dolgozó emberek egész éves kitartó munkáját, 
mert döntéseinket Ők hajtják végre! Jászladány közbizton-
sága sokat javult az elmúlt években, de bőven van tenniva-
lónk a jövőben is. A Rendőrséggel egyeztetéseket folytatva 
elmondható, hogy további közúti ellenőrzésekre van szük-
ség a 3227. számú közút (Jászapáti-Szászberek) Jászladányt 
is érintő magas kamionforgalmának csökkentése érdeké-
ben, a helytelen sok esetben életveszélyes közlekedési 
„kultúra” megszüntetésére településünkön, és kiemelten 
fontos a Jászladányon élők nagy részét érintő különböző 
illegális drogok, új pszichoaktív anyagok terjesztésének, 
fogyasztásának megszüntetése. Én továbbra is ezen fogok 
dolgozni, minden közbiztonságot érintő fórumon részt vet-
tem és a jövőben is részt fogok venni. Továbbra is keresse-
nek bizalommal úgy, mint eddig is tették! Köszönöm az 
eddigi közös munkát és egyben egészséges, áldott, békés, 
boldog karácsonyt kívánok az Önkormányzat minden dol-
gozójának, a Polgárőrség és Rendőrség tagjainak, valamint 
Jászladány lakosságának!          Bertalan László 

 

TISZTELT ÁLLANDÓ LAKÓHELLYEL RENDELKEZŐ JÁSZLADÁNYI LAKOS! 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 279/2020. (X.29.) számú határozat alapján, a közelgő ka-
rácsonyi ünnepek előtt, természetbeni juttatásként, minden családnak lehetőséget biztosított  
arra, az előző évhez hasonlóan, hogy háztartásonként (lakcímenként) egy darab fenyőfát igényeljen.  

A fenyőfák kiosztásának helyszíne az Ozoróczky Mária Szociális Központ hátsó udvara. 
Időpontja: 2020. december 14 és 18 között.  

Hétfő - csütörtök délelőtt: 08:30 - 12:00 óráig és délután: 13:00 - 15:00.óráig. Pénteken: 08:30 - 12:00 óráig. 



 

2020. december 10 
„Hit, Remény, Szeretet” 

Tisztelt Jászladányi lakosok! „Hiszem”, hogy advent köze-
ledtével még fontosabb az összetartás, az összefogás, 
egymás önzetlen segítése, különösen a jelenlegi, a tele-
pülésen élők mindennapi életét átalakító, pandémiás 
helyzetben. A 2020. évben végzett képviselői tevékenysé-
gemre visszatekintve elmondhatom, hogy a település fej-
lődését, az itt élő emberek lakókörnyezetének gazdagodá-
sát elősegítő érdekeket helyeztem előtérbe. A Képviselő-
testületünk az első negyedévben a megszokott rendben 
végezte munkáját. Nagy gondot fordítottunk a település 
költségvetésének összeállítására, amely során bizony ko-
moly vitákat folytattunk képviselő társaimmal. Mint a 
Pénzügyi-Ellenőrző-Közbeszerzési Bizottság tagja vala-
mennyi intézmény költségvetési egyeztetésén részt vet-
tem annak érdekében, hogy még jobban megismerhessem 
az általunk fenntartott intézmények aktuális pénzügyi 
helyzetét, beruházási szándékát. Azonban a megszokott 
képviselői munkánk rendhagyó módon folytatódott, miu-
tán március elején a kormány veszélyhelyzetet hirdetett, 
amely még nagyobb felelősséget, még szélesebb körű tájé-
koztatást rótt ránk a településen élők biztonsága érdeké-
ben. A bizottsági és a testületi üléseket, a bevezetett szigo-
rítások miatt, nem folytathattuk a megszokott módon, így 
online csatornán és telefonos egyeztetés keretében kap-
tunk tájékoztatást és jelezhettük észrevételeinket, javasla-
tainkat a halaszthatatlan ügyekben Polgármester asszony-
nak, aki ebben a helyzetben egy személyben dönthetett. 
„Remélem”, hogy a mögöttem álló képviselői évek alatt 
már jól érzékelhetővé vált, hogy nyitott vagyok a felmerülő 
problémák kezelésére, azok mielőbbi megoldására. Most is 
igyekeztem az adott helyzetben kialakult, halaszthatatlan 
feladatok, problémák mielőbbi megoldásában segíteni. A 

kijárási korlátozás ideje alatt is biztosítanunk kellett a gyer-
mekek napközbeni étkeztetését, amely kiszállítását 5 autó-
val oldottuk meg. Mint képviselő tevékenyen segítettem a 
napközi konyha dolgozóinak munkáját az ételek csomago-
lásában, az autók útvonalának koordinálásában. A helyi 

vöröskereszt titkáraként irányított véradás szervezésével 
segítettem a műtét előtt álló lakosokat. Itt szeretném kér-
ni Önöket, hogy amennyiben ilyen helyzetbe kerül bárki a 
településen a helyi alapszervezet irányítottan, szervezet-
ten többet tud segíteni, mint a facebook felhívás, bárki 
fordulhat személyesen, vagy telefonon hozzám is. A tele-
pülésen évek óta problémát jelentő kamionforgalom csök-
kentése érdekében Polgármester asszonnyal írásban kér-
tük a megfelelő szervek segítségét a probléma megoldásá-
ban. Kezdeményezésünk eredményeként a nyár folyamán 
több alkalommal megfigyelhető volt a rendőri intézkedés 
ezen a területen. Az ősz folyamán önkéntes munka kereté-
ben részt vettem a „Bölcsi-tuning” elnevezésű kezdemé-
nyezésen, ahol zöld növényzet ültetésével, kertrendezés-
sel tettük még szebbé a bölcsődénk udvarát. A veszély-
helyzet visszavonását követően a nyár némi fellélegzést 
engedett, mind a szigorítások, mind a lakosok életében, 
azonban az ősz ismét új kihívásokat, megoldásra váró fel-
adatokat hoz számunkra. Mindenkit arra szeretnék kérni, 
hogy a „Szeretet” és a hála ünnepén se feledkezzünk meg 
a jelen helyzetben betartandó óvintézkedésekről, hisz így 
óvhatjuk meg önmagunkat, szeretteinket. Áldott, békés 
ünnepeket!             Gyárfás Lajos 

Képviselőink beszámolnak 

 

A Ladányi Hírek szerkesztősége  

kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket és békés, boldog új esztendőt kíván 

minden kedves előfizetőjének, olvasójának és a településünk lakóinak!  



Tisztelt Választópolgárok! Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32.§ (2) 
bek. k) pontja kimondja, hogy a helyi önkormányzati 
képviselő „köteles kapcsolatot tartani a választópolgár-
okkal, akiknek évente legalább egy alkalommal tájékoz-
tatást nyújt képviselői tevékenységéről.” Jászladányon a 
tavalyi évhez hasonlóan a képviselő-testület tagjai tájé-
koztatási kötelezettségüknek írásban, helyben szokásos 
módon, a Ladányi Hírek újságban tesznek eleget. Visszate-
kintve az elmúlt egy évre egy nagyon nehéz és problé-
mákkal terhelt időszakot láthatunk, amely időszaknak elő-
reláthatóan még nincs vége. A 2019.10.13-án megtartott 
helyi önkormányzati választások eredményeként 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-
testülete 2019.10.22. napján megtartotta alakuló ülését 
és letette esküjét. A magam részéről konkrét elképzelé-
sekkel és nagy tervekkel fogtam megbízatásom teljesíté-
séhez. 2019. november-december és 2020. január-
február hónapokban az újonnan alakult Képviselő-testület 
megalkotta szervezeti és működési szabályzatát, megala-
kultak a bizottságok, megkötésre került a Jászladányi Ro-
ma Nemzetiségi Önkormányzattal az együttműködési 
megállapodás. Áttekintésre került az önkormányzati in-
tézmények helyzete és részletes előkészítést és egyezte-
tést követően elfogadásra került a 2020. évi költségvetés. 
Azonban 2020 tavaszán nem az új elképzelések és javasla-
tok, nem a fejlesztések és újítások ideje jött el. A Covid-
járvány az egész ország és ezen belül Jászladány életét is 
elnehezítette. 2020. március 11- én a 40/2020.(III.11.) 
korm.rendelettel kihirdetésre került a veszélyhelyzet, 
amelynek következtében a munka a képviselő-testületben 
felfüggesztésre került. A COVID járványról rengeteget hal-
lunk, pro és kontra véleménye van a lakosságnak is. Tény 
azonban, hogy a veszélyhelyzettel együtt járó feladatok és 
korlátozások a képviselői munkát is teljesen megváltoztat-
ták. 2020.03.11-től kezdődően a Képviselő-testület nem 
döntéshozó testületként járt el, hanem tanácsadó testület-
ként, különböző, a személyes megjelenést mellőző formá-
ban igyekezetünk segíteni a Polgármester munkáját, a jár-
ványhelyzet miatt megnövekedett és eddig a gyakorlatban 
nem ismert feladatok ellátása során (pl. étkeztetés megol-
dása ált. iskolásoknak, óvodásoknak, gyülekezési szabályok 
betartatásában közreműködés, lakosság tájékoztatása 
stb.). Köszönet a lakosságnak a fegyelmezett együttműkö-
désért! A képviselő-testület a munkát 2020.06.18-ával, a 
veszélyhelyzet megszűnésének kihirdetésével vehette fel 
újra, amikor is megkezdődött a Polgármester által a ve-
szélyhelyzet alatt átruházott hatáskörben meghozott in-
tézkedések áttekintése és jóváhagyása, az önkormányzati 
intézmények helyzetének ismételt áttekintése, a költség-
vetés szükséges módosítása és általában a Település hely-
zetének felmérése (Közterület-felügyelet, Mezőőrség be-
számolói és egyeztetés a Rendőrséggel a közrendi helyzet-
ről). Miután az élet kezdett a normál keretek közé vissza-
állni, ismét felerősödött a járvány és 2020.11.03-án, a 
478/2020.(XI.03.) Kormányrendelettel ismételten kihirde-

tésre került a veszélyhelyzet. A járvány második hulláma 
településünk polgárainak mindennapjait ismét és tovább 
nehezíti (pl. munkahelyek elvesztése vagy gondoljunk csak 
a mindennapi feladatok korlátozásaira pl. bevásárlás, orvo-
si rendelés felkeresése). A végét még nem látjuk. A lehető-
ségekhez szabottan, de egyhangúlag igyekeztünk egy kis 
karácsonyi előkészülettel (karácsonyfa igénylésének lehe-
tősége) idén is a lakosokat megajándékozni. Ha röviden 
szeretném összefoglalni az elmúlt egy évben végzett képvi-
selői munkámat, akkor azt emelném ki, hogy az előre nem 
látott eseményeknek, a járványnak-veszélyhelyzetnek kö-
vetkeztében egészen más jellegű döntéseket kellett hozni, 
mint az egy átlagos évben előre látható. A tervek, elképze-
lések felülíródtak. Ügyvédi hivatásomból eredően eddigi 
munkám során mindig az emberek problémáit, gondjait 
igyekeztem megoldani. Önkormányzati képviselői munkám 
során ugyanezt tűztem magam elé célul: a Településünkön 
általánosan felmerülő és hozzám „begyűrűző” problémák 
kezelésében igyekszem közreműködni, azokat jelzem a 
képviselő-testület felé és igyekszem javaslatokkal élni a 
megoldásra. (pl. javaslattal éltem az elhagyott, felgazoso-
dott telkek kapcsán, a zsidó temető kitakarítására stb.). 
Teszem mindezt az Ügyrendi-Jogi-Szociális Bizottság tagja-
ként. Azt gondolom, hogy az elmúlt egy év intézkedései a 
Településünk érdekeit szolgálták és a lehetőségekhez mér-
ten könnyítették a polgárok mindennapjait ebben a fizikai-
lag és mentálisan is mindenkit megviselő időszakban. Kö-
szönöm, hogy a t. Választópolgárok jóvoltából részese le-
hettem ennek a munkának! Kívánok Mindenkinek áldott 
karácsonyt és boldog új évet! 

dr. Mikola Nóra 

Nagy tervekkel fogtam megbízatásom teljesítéséhez 
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2020. december Képviselőink beszámolnak 



 

2020. december 12 Képviselőink beszámolnak 

Szeretném tájékoztatni Önöket a 2020-as esztendő ta-
pasztalatairól. Igazán különleges évet tudhatunk magunk 
mögött. 2020 elején egy rég nem látott világjárvány in-
dult el, amely csakhamar Európát, majd Magyarországot 
is elérte. Igyekeztünk településünkön is gyorsan és jó 
döntéseket hozni, a jászladányi emberek pedig együtt-
működők voltak, többnyire betartották a szabályokat és 
az ajánlásokat. Az elmúlt évekhez hasonlóan most is Ügy-
rendi-Jogi-Szociális Bizottság elnökeként végezhettem dol-
gomat. A Bizottság rendszerint havonta egyszer ülésezett, 
de szükség szerint rendkívüli üléseket is tartottunk. Az ülé-
sek során, a képviselő-testület döntéseinek előkészítése 
érdekében megvitattuk a feladatkörünkbe tartozó ügye-
ket, azokat véleményeztük, illetőleg állást foglaltunk, a 
képviselő-testület elé terjesztettük az általunk meghatáro-
zott előterjesztéseket, bizottsági állásfoglalásokat, közre-
működtünk a feladatkörünkbe tartozó önkormányzati ren-
deletek és határozatok előkészítésében, végrehajtásuk 
szervezésében és ellenőrzésében. A bizottság tagjai aktí-
van tevékenykedtek a munkában, megvitatták az eléjük 
kerülő – a Hivatal részéről szakszerűen előkészített – elő-
terjesztéseket, ezt követően hoztuk meg a bizottsági hatá-
rozatokat. A bizottság személyes és hatósági ügyekben 
mindig zárt ülésen döntött, egyéb ügyekben az ülések nyil-
vánosak voltak. A Bizottság a hatályos jogszabályok és a 
helyi rendeletek alapján dolgozik. Végrehajtottuk a ré-
szünkre meghatározott éves feladatokat. A kitüntető cí-
mek adományozásának előkészítésekor éltünk javaslatté-
teli jogunkkal. A képviselő-testület a Bizottság javaslataival 
egyetértett, és döntéseit, a Bizottság javaslatát figyelembe 
véve hozta meg. Az idei évben is, legtöbb esetben, termé-
szetbeni juttatásban tudta részesíteni a bizottság az arra 
rászorulókat. (pl. élelmiszercsomag, tűzifa). Előfordult eb-
ben az évben is, hogy egy-egy kérelem elutasításra került; 
ennek leggyakoribb oka, hogy a rendeletben szereplő fel-

tételeknek nem felelt meg, valamint nem volt indokolt a 
kérelmező segélyezése. A kérelmek elbírálásánál az előző 
évekhez hasonlóan igyekeztünk reálisan, ám ugyanakkor 
takarékosan dönteni. A bizottság tagjaival együtt kiemel-
ten figyelünk arra, hogy döntéseink minél több érintett 

jászladányi lakoshoz eljussanak. Nagy örömünkre szolgál, 
hogy az idén is tudunk fenyőfát, és vásárlási utalványt ado-
mányozni településünk lakosainak. Összességében el-
mondható, hogy a bizottság a megválasztása óta folyama-
tosan és a jogszabályokban foglalt előírások betartásával 
végezte a képviselő-testület munkáját segítő tevékenysé-
gét. Köszönet illeti a Bizottság tagjait is, hogy jelenlétükkel 
biztosították a határozatképességet, aktív részvételükkel 
pedig a megalapozott döntések meghozatalát. Bízom ab-
ban, hogy a településünkön élő családok terheit enyhítve 
határoztunk, nyújtottunk segítséget a rászorulóknak. A 
bizottsági munkámon túl a II. Keresztény bál, valamint a 
Kutya – bál megszervezésében aktívan részt vettem. A 
március 16-án életbe lépő szigorítások bevezetése sok 
plusz feladatot rótt településünkre is. Segítettem a rászo-
ruló gyermekek étkeztetésének megszervezésében, lebo-
nyolításában. Tevékenyen részt veszek minden települési 
rendezvényen. Igyekszem a jövőben is a lakosok érdekeit 
képviselni. Az előttünk álló 2021. évre nézve jó egészséget, 
kitartást kívánok az előttünk álló közös munkához.  
Továbbra is számítok a lakosság segítségére, véleményére 
az önkormányzati munkámhoz. Kívánok mindenkinek  
békés, boldog, szeretetteljes karácsonyt és nagyon boldog,  
új esztendőt! 

Seresné Lados Éva 

„A legnagyobb sikereket akkor fogjuk elérni, 

 amikor képessé válunk arra, hogy másokon segítsünk” 
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Tisztelt jászladányi lakosok! Eltelt egy év. Ismét elérkez-
tünk a beszámolás, a számvetés idejéhez. A 2020-as év 
nem szokványos, nem előre tervezhető módon telt,- telik 
el. Meg kellett tanulnunk új utakon járni,- új helyzetekkel 
találtuk szemben magunkat,- amelyekre nem voltunk 
felkészültek, hiszen eddigi életünk mentes volt az ilyen 
tömeges betegség megjelenésétől. A képviselői munka 
sem volt ezáltal szokványos. Az év elején, még a régi 
„kerékvágásban” indítottuk az önkormányzat működését. 
Többszöri tárgyalások, egyeztetések eredményeként elké-
szült az éves költségvetés. Az év eleji remények bíztatónak 
mutatkoztak, a költségvetési számok alapján teljesíthető-
nek ítéltük meg célkitűzéseinket, amelyek ugyan szerény-
nek, költségtakarékosnak, de mégis fejlődést tartalmazó-
nak bizonyultak! Az év elejétől a Jászladány Nagyközségi 
Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi-Ellenőrző-
Közbeszerzési Bizottság elnöki teendőit láttam el. A Bizott-
ság Munkaterv alapján ülésezett, amíg a vírus járvány mi-
atti korlátozó intézkedések bevezetésre nem kerültek. 
Munkája során tagjai előkészítették a Testület részére az 
egyes napirendekhez tartozó anyagok értékelését, javas-
lattal (határozatok hozatalával) járultak hozzá a Testület 
működéséhez. A Bizottságunk, a korlátozó intézkedések 
alá nem tartozó időben kilencszer ülésezett, amelyből két 
ülés volt soron kívüli. Fontos napirendként tárgyaltuk meg 
az Önkormányzat 2020 évi költségvetését, a Jászberényi 
Rendőrkapitányság éves beszámolóját, a helyi Mezőőri 
Szolgálat beszámolóját, a Közterület-felügyelet beszámoló-
ját, az állandó napirendnek tekinthető NÜVI Közmunka-
programhoz kötődő beszámolóját, valamint a 2020-ban 

állandó napirendként felvett „Közlekedési, Közbiztonsági, 
Köztisztasági helyzet Jászladányon” napirendet. Természe-
tesen ezen túl, még sok aktuális téma megtárgyalására is 

sor került. Ebben az évben is, az előző évekhez hasonlóan, 
a testületi munkát nagyon fontosnak ítéltem meg. Tevé-
kenységemben szükség szerint alárendeltem a hétköznap-
jaim, az ünnepeim, az Önkormányzati igényeknek, a testü-
let működésének. Most is, mint eddig mindenkor e mun-
kát önzetlenül, szabadidőm terhére végeztem, végzem. 
Képviselői tiszteletdíjamról az év során több civil szervezet 
részére mondtam le: így a Jászladányi Polgárőrség Egyesü-
let, a Magyar Vöröskereszt Jászladányi Szervezete, a 
Jászladányi Óvodában működő Csillogó Szemekért Alapít-
vány, a Jászladányi Móra Ferenc Általános Iskola Új Iskolá-
ért Alapítvány javára. Beszámolóm nem teljeskörű, csak a 
jelentősebb dolgokat érinti. Azonban itt e sorok végén kell, 
hogy megköszönjem a jászladányi lakosok bizalmát, meg-
bízását, a támogatók segítő tevékenységét, amely kell ah-
hoz, hogy eredményesen, magabiztosan lássam el  
feladatom. Köszönettel és tisztelettel: 

Tóth Imre  

Képviselőink beszámolnak 
Köszönöm a jászladányi lakosok bizalmát 

 

Fogadóórák! 
 

Értesítjük a lakosságot, hogy a polgármester vagy az alpolgármester minden hétfőn 9-11 óráig  
tart fogadóórát. Amennyiben a polgármester hivatalos ügyek miatt akadályoztatva van, az alpolgármester  

helyettesíti. A járványhelyzetre való tekintettel a polgármestert vagy az alpolgármestert  
a fogadóóra keretében az alábbi telefonszámon érheti el: 06-57 / 817-951 

Megértésüket tisztelettel megköszönjük! 



Workshop a Telepprogramban 
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2020. december Településünk életéből 

A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Komplex Telep-
program Jászladányon II. EFOP 1.6.2-16-2017-00035 szá-
mú projektjében elérkeztünk az első workshophoz, mely-
ben a képviselő-testület tagjait és a helyi intézmények 
munkatársait informáltuk a program aktualitásairól. A 
Seresné Lados Éva vezette workshopon Bertalanné 
Drávucz Katalin polgármester asszony köszöntötte a meg-
jelenteket. Nyitrainé Kiss Katalin szakmai vezető részlete-
sen bemutatta a programelemeket. A projekt célja: a 

szegregált lakókörnyezetben (Dohány utca és környéke), 
mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek tár-
sadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése. A pro-
jekt időtartama: 2020. augusztus 1 - 2023. augusztus 31-ig. 

A projekt elemei: egyéni és családi fejlesztési tervek készí-
tése, képzésbe történő bevonás, tréningek a munkaválla-
lás segítése. Családi életre történő felkészülés, szülői sze-
rep erősítése céljából, szülői klub. Jogi tanácsadás, adós-
ságkezelési tanácsadás, közösségfejlesztés, közösségi 
programok, alkohol, drog, dohányzás perevenciós progra-
mok, egészségügyi szűrővizsgálatok. csillagpont szolgálta-
tás (mosási lehetőség), iskolás korúak felzárkóztatása, fej-
lesztése, workshopok a helyi szolgáltatást nyújtók és fog-
lalkoztatók részére. Konzorciumi partner: „Impulzus” Egye-
sület, Szolnok. Kapcsolódó projekt: „Komplex telepprog-
ram Jászladányon II. – lakhatási feltételek fejlesztése 
EFOP-2.4.1-16-2017-00065”. A program ismertetését kö-
vetően Danku Orsolya közösségfejlesztő tájékoztatta a 
résztvevőket a közösségfejlesztés jelentőségéről. A prog-
ramban jelenleg az érdeklődők bevonása zajlik egyéni és 
családi fejlesztési tervek készítésével. Elindult a mosási 
lehetőség automata mosógép és szárítógép biztosításával 
a családsegítő szolgálat épületében (Jászladány, Rákóczi út 
12.). Az igénybevevőknek mosószert (kapszulát) szükséges 
hozniuk, az eszközök használata és a rezsi díjmentes. A 
program iránt érdeklődők információért a családsegítők-
höz, illetve a szakmai vezetőhöz fordulhatnak  
(tel.: 30/912-85-41). Várjuk az érdeklődőket! 

Nyitrainé Kiss Katalin 
szakmai vezető 

Hogyan lesz a kis csodából nagy csoda 
Már korábban beszámoltunk, róla, hogy szeptember 24-
én megtartott soros képviselő-testületi ülés keretében 
sor került a már régóta betöltetlen védőnői álláshelyre 
kiírt pályázati eljárás elbírálására is. A pályázatra a szol-
noki születésű Kanálos Adrienn jelentkezett, aki a pozitív 

döntést követően, az-
óta már kedves isme-
rőse a kisgyermekes 
anyukáknak települé-
sünkön. A mosolygós 
fiatal szakember Szol-
nokon született 1990-
ben, ott is él. A közép-
iskolai tanulmányait 
követően, egy védőnő-
vel történt találkozás 
pecsételte meg sorsát 
és indította el a szakma 
felé. Tanulmányait a 
Debreceni Egyetem 
Egészségügyi Karán, 
Egészségügyi gondozás 

és prevenció szakon végezte Nyíregyházán. A főiskola mel-
lett folyamatosan részt vett különböző projektekben, dol-
gozott falukutatáson, önkéntesként Röszkén, foglalkozott 
a hátrányos településeken élő fiatalok felzárkóztatásával, 
de szervezett közösségi programokat is a hátrányos hely-

zetű fiataloknak. Júniusban, már a járványhelyzet alatt ké-
szült az államvizsgára, amelyet sikeresen teljesített és az 
első munkahelye, melyre a pályázatát beadta Jászladányra 
vezette. Nehéz és szép szakma az övé, és ahogyan mondja 

a szépsége, hogy nyomon lehet követni hogyan, lesz egy 
újszülöttből két-hároméves „nagyfiú és nagylány”. „Egy 
munka sem tudja azt visszaadni, hogy láthatod hogyan 
alakul a személyisége és hogyan lesz egy kis csodából nagy 
csoda!” Amikor nála jártunk, bár még csak rövid idő  telt el 
munkába állása óta, máris csillogó szemmel figyelte min-
den apróság a mozdulatait és az anyukák is a bizalmukba 
fogadták. Munkájához sikereket kívánunk! 

Szerkesztő  



Szociális Munka Napja 
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2020. december Településünk életéből 

Magyarországon 4. alkalommal ünnepelhetjük munka-
szüneti napként a Szociális Munka Napját. Ezt azonban 
kevesen tehetik meg, hiszen a szakmánk folyamatos 
munkavégzést igényel. 
Ezen az ünnepen mind-
azok számára szeretnék 
köszönetet mondani, akik 
a szociális területen; a 
gyermekvédelemben; a 
gyermekjóléti ellátások-
ban, vagy az egészség-
ügyben dolgozva segítik, 
támogatják az elesett, a 
bajban lévő, a kirekesz-
tett, a szociális válságba 
kerülő, mentális problé-
mákkal küzdő, a veszélyeztetett, a krízisben lévő szemé-
lyek - és sorolhatnám azokat a hátrányokat, élethelyzete-
ket, melyek megoldásában, vagy feloldásában -, a kliensek 
mellett állnak; a szociális munkát végzőknek. Ez az év külö-
nös helytállást, még erősebb elköteleződést jelentett szá-
munkra, a szociális és gyermekvédelemben dolgozók szá-
mára. Nem volt olyan szolgáltatási terület, ahol ne kellett 
volna az ott dolgozóknak számos plusz feladatot ellátniuk 
a napi tevékenységeik mellett a veszélyhelyzet idején. A 
szociális munkások voltak azok, akik hadba állíthatók vol-

tak a lakosság élelemmel, élelmiszerrel, gyógyszerrel való 
ellátásában, a gyerekek online tanulását segítő eszközök 
beszerzésében, a tananyag házhoz juttatásában és minden 

kérés megoldásában, me-
lyet a járványhelyzet idé-
zett elő. Fokozott segít-
ségre szorultak az egye-
dül élő, főleg idős szemé-
lyek, a nehéz, vagy feszült 
helyzetbe került családok, 
gyermekek. És mi tettük 
és tesszük a dolgunkat, 
együtt! A mindenki szá-
mára hallható köszönet 
egyenlőre elmaradt, de az 
intézményeinket fenntar-

tó önkormányzat hosszú évek óta elismeri és megköszöni a 
kollégáink áldozatos munkáját. Elismerésemet és megbe-
csülésemet kifejezve kívánom, hogy legyen ez a nap min-
den szociális munkás számára valódi ünnep!  
„A valódi ünnep: az idő és az öröklét érintkezése. Igaz, csak 
pillanatra tarthat, órákra vagy pillanatokra, de enélkül a 
»pillanat« nélkül puszta körforgásba merül vissza  
naptárunk.” (Pilinszky János) 

Müllerné Braun Erika 
intézményvezető 

„Itt van az ősz, itt van ujra, / s szép mint mindig, énne-
kem. / Tudja isten, hogy mi okból / szeretem? de szere-
tem.” A Környezetvédő Nyugdíjas Klub a Jókai utca végén 
található Rózsakertben a mindenszentek közeledtével el-
végezte az őszi takarítást. Már előbb is terveztük, de saj-
nos az eső közbeszólt. Az esős napok után, szép napsüté-
ses időt fogtunk ki. Megmetszettük a rózsafákat, lemostuk 
majd lemeszeltük a térköveket és lenyírtuk a füvet, és ter-

mészetesen el is takarítottuk magunk után a zöldhulladé-
kot. Egész délután szorgalmasan dolgozott a kis csapatunk, 
mindenki nagyon jól érezte magát, hiszen a szép és tiszta 
környezetnél nincs is kellemesebb látvány. Reméljük má-
sok is észreveszik és vigyáznak majd rá. Egy biztos, hogy 

rózsáink meghálálják majd a gondoskodást és szép virá-
gokkal kedveskednek jövőre nekünk és persze mindazok-

nak, akik a kert mellett haladnak majd el. Amikor végez-
tünk, még átmentünk a temetőbe és a Szűz Mária szobor 
környékét is rendbe hoztuk. Észre sem vettük az idő múlá-
sát, olyan sokáig gyönyörködtünk a rendezett, tiszta táj-
ban. Kicsit fáradtan, de boldogan tértünk haza és mindenki 
meg volt elégedve az elvégzett munka láttán, hiszen a ne-
vünk is „Környezetvédő Nyugdíjas Klub”, s mi ezt igyek-
szünk betartani. Hazafelé még megálltunk a „Kupakgyűjtő 
szívnél”, és egy nagy adag műanyagkupakkal járultunk  
hozzá a beteg kislány gyógyulásához. 

Környezetvédő Nyugdíjas Klub tagjai 

Őszi történeteink 



2020. 11. 13-án tar-
tottuk iskolánkban 
az Egészségnapot. A 
járványhelyzetre va-
ló tekintettel minden 
osztály a saját közös-
ségén belül oldotta 
meg a játékos fel-
adatokat, rajzolt, 
plakátot készített, 
kreatívkodott, mi-
közben észrevétlenül 
tanult meg sok új 
dolgot az egészséges 
életmóddal, tisztál-
kodással, megelőzés-
sel kapcsolatban. 
Természetesen nem 

maradhatott el kisfilmek megtekintése a koronavírussal, 
illetve a védekezéssel kapcsolatosan sem. Erre a napra 
elkészült az intézmény új logójával díszített szájmaszk is 
iskolánk dolgozói számára. Ezúton is köszönjük Baloghné 
Suki Szilvia és Deák Tamás munkáját!  

Pályaorientációs Projektnap 

2020. 11. 18-án Pályaorientációs Projektnapot rendez-
tünk az iskolában valamennyi évfolyam számára. A kiseb-
bek a pályákkal, szakmákkal kapcsolatban oldottak meg 
játékos, interaktív feladatokat. A nagyobbak ismerkedtek 
a számukra érdekes szakmákkal, középfokú intézmények-

kel. A legnagyobbakhoz 
vendégek érkeztek, akik 
önismereti, pályaalkal-
massági foglalkozásokat 
tartottak, illetve bemu-
tatták azokat a középfo-
kú intézményeket, 
ahonnan érkeztek. A 
nyolcadikosok megis-
merhették a szakképzés 
átalakulásával az új le-
hetőségeket, a különbö-
ző választási lehetősé-
geket a továbbtanulás-
sal kapcsolatosan, majd 
pályaválasztási vetélke-
dőn vettek részt. 

Köszönjük szépen Gyárfás Lajos  
képviselő úr ajándékát, amellyel az iskola 
környékét szépíthettük!  

Az oldalt összeállította: 
Kovácsné Szabó Veronika  

intézményvezető 

A jászkiséri Csete Balázs Általános Is-
kola online vetélkedőt hirdetett a 
jászsági általános iskolák számára 
„Sorsfordító pillanatok” címmel, 1956 
témakörében. Az intézményünkből egy 
hetedikes és egy nyolcadikos csapat 
nevezett a történelmi vetélkedőre, egy 
nyolcadikos kislány pedig a rajzpályá-
zatra jelentkezett. Az elmúlt héten kap-
tuk a hírt, hogy a hetedikesek Múltidé-
zők csapata 2. helyezést ért el. Tarcsi 
Lilla 8. a osztályos tanuló rajzát szintén 
2. helyezéssel jutalmazták. A tanulók 
értékes ajándékokat kaptak. Köszönjük 
a két felkészítő nevelő Fényiné Kocsán 
Ilona és Varga Leila munkáját! 

„Sorsfordító pillanatok” Köszönetnyilvánítás 

Az egészség jegyében 
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2020. december Iskolai Hírmondó 



Márton-napon segítettek 
2020. november 10-én kedd délután a Szászbereki 
Kolping Katolikus Általános Iskola Jászladányi Tagintéz-
ményben tanuló első osztállyal kisétáltunk az orvosi ren-
delő mellett lévő beteg gyermekek számára fenntartott 
kupakgyűjtő szívhez, ahova a kis tanulók örömmel rakták 

bele a lelkesen gyűjtött kupakokat. Az Értékmentő tano-
dába járó gyerekek közül is páran gyűjtöttek kupakokat. 
Ők is kisétáltak velünk és raktak be a kupakgyűjtő szívbe! 
Márton-nap alkalmából készítettünk liba síkbábokat, ame-
lyeket a parkba kivittünk és sétálás közben, libás dalokat 
énekeltünk. Minden gyermek nagyon jól érezte magát a 
hideg ellenére is. Nagy örömünkre szolgál, hogy  

segíthettünk a beteg gyermekeknek!      Bócsa-Vásár Edina 
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2020. december MiZújság az Iskolánkban? 

Rejtvény 

 

2020. december 

REJTVÉNY SZELVÉNY 

A rejtvény megoldását kérjük az alábbi 
címre beküldeni: Nagyközségi József  
Attila Művelődési Ház és Könyvtár (5055 
Jászladány, Kossuth Lajos u. 110). 
 

Beküldési határidő: december 22. 
 

Az novemberi számunk szerencsés  
nyertese: Tolvaj Józsefné (Újszász), aki a 
Ladányi Hírek féléves előfizetését nyer-
te. Az előfizetés 2020. december és 
2021. május között érvényes.  
 

Továbbra is buzdítjuk olvasóinkat  
a rejtvényfejtésre! 

A Nyertesnek gratulálunk!  



 

2020. december 18 Egyházközösségünk életéből 

A történelem során az Istenben hívőknek újra meg újra 
meg kellett küzdeniük hitükért. Gyakran nem csak szelle-
mi küzdelemről volt szó, hanem a fizikai megmaradásu-
kért is harcolniuk kellett. Ez a mostani időkre is vonatko-
zik. A keresztény ember könnyű prédának tűnik, mert mi 
emberszeretők és békességre törekvők vagyunk. Ezt tanít-

ja nekünk az Isten és ezt öntötte lelkünkbe Szentlelke által. 
Kétféle lélekhez csatlakozhatunk, a Szentlélekhez és a go-
noszlélekhez. Akiket Isten Szentlelke irányít azokra  igazak 
a 8 Boldogság állításai, vagyis: lélekben szegények azaz 
Istenre hagyatkozók, szomorúak – a bűnt tapasztalva, sze-
lídek, mert nem a máséra törekszenek, hanem munkájuk 
gyümölcséből akarnak megélni, éhezik és szomjazzák az 
igazságot, irgalmasak vagyis jóra segítőek, tisztaszívűek 
tehát őszinték, békességre törekvők, saját maguk és em-
bertársaik számára is, és üldözést szenvednek az igazsá-
gért. Isten, mindent tud, jól ismeri a gonosz lelket is és 
elmondja nekünk tulajdonságait, hogy felismerjük, elkerül-
jük csábításait és ha kell küzdjünk ellene. Lássuk milyennek 
mutatja be Isten a gonoszlelket: A hazugság atyja, aki kez-
dettől fogva hazug és gyilkos (Jn 8,44) megtévesztő, vádas-
kodó, rágalmazó, tagadó, szétdobáló, aki az egység és a 
békesség ellen dolgozik. „Ellenfeletek a vádló ordító orosz-
lánként jár körül és azt keresi kit nyelhet el.” (1. Pét 5,8) 
Tehát a gonosz lélek félelmet kelt, megfélemlít és fenye-
get. Jó és szükséges is, hogy el tudjunk igazodni a világban. 
Ez határozza meg viszonyainkat, döntéseinket és cseleke-
deteinket. Dönteni és cselekedni pedig mindig kell. A ke-
resztény ember sem tökéletes, olykor megbotlik, de tudja 

az irányt és tartja azt, ha kell segítséget is kér közösségétől 
az Egyháztól és legfőképpen annak főjétől Jézus Krisztus-
tól, mert Ő legyőzte a bűnt és a halált. Isten erőt és bizta-
tást is ad: „Számos hamis próféta fellép, és sokakat téve-
désbe ejtenek. A gonoszság megsokasodása miatt sokak-
ban kihűl a szeretet, de, aki mindvégig kitart, az üdvö-
zül.” (Mt 24,11-13) Még korábban Joel próféta jövendöli: 
„mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megszabadul.” 
Ami Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelében így hangzik: 
„Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét üdvö-
zül.” (Róm 10,13) Jézus is megerősít minket a hit és az 
Eucharistia erejével: „Bizony, bizony mondom nektek, aki 
hisz bennem annak örök élete van.” (Jn 6,46) vagy „Isten 
úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta oda érte, 
hogy, aki hisz benne el ne vesszen, hanem örökké él-
jen.” (Jn 3,16) és „aki eszi az én testemet és issza az én vé-
remet annak örök élete van és én feltámasztom őt az utol-
só napon.” (Jn 6,54). Jézusnak más biztatása is van: „S én 
azt mondom neked: Te Péter vagy, és én erre a sziklára 
építem egyházamat és a pokol kapui nem vesznek erőt 
rajta.” (Mt 16,18) Kedves Hívek! Röviden összefoglalva: 
Isten erejében bízva és azt segítségül hívva, hűségesen 
kitartva hitben és szeretetben a legnagyobb fenyegetett-
ségben is megmaradunk. Ne feledjünk küldetést is kap-
tunk: „Jézus odalépett hozzájuk, és így szólt: Én kaptam 
minden hatalmat égen és földön. Menjetek tehát, tegyétek 
tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket 
az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére.” (Mt 28,18) Termé-
szetesen nem erőszakkal, hanem igazsággal és a meggyő-
zés szelíd erejével. Nem szabad elfelejteni, mi a magvetés 
feladatát kaptuk, Isten igéjével és életünk jó példájával. A 
beérlelést Isten végzi, az Ő titka, hogy mikor és hogyan. 
Konkrét életünkből vett példákkal és konkrét teendőink 
számbavételével majd a következő számban folytatom. 
Addig is bíztatok mindenkit a fenti meghatározások alap-
ján gondolkodjon el a korunkbeli történésekről. Ki az, aki 
megfélemlít, fenyeget, rágalmaz? És ki az, aki békességre 
törekvő, nem veszekszik, hanem érvel.  
A Szentlélektől sugalmazott gondolkodást és áldott adven-
ti készületet kívánok minden jóakaratú, igaz embernek! 
Szeretettel és imával:           Péter atya  

A mai kor kihívásai a keresztények számára 

Ó, gyönyörű szép titokzatos éj 
Ó gyönyörű szép, titokzatos éj! 
Égszemű gyermek, csöpp rózsalevél. 
Kisdedként az édes Úr 
Jászolában megsimul 
Szent karácsony éjjel! 
 
Ó fogyhatatlan csodálatos ér! 
Hópehely ostya, csöpp búzakenyér. 
Benne, lásd, az édes Úr 
Téged szomjaz, rád borul. 
Egy világgal ér fel! 



Mézet ont az ég 
Karácsony idején áhítatos csodálkozással állunk a jászol-
ban szendergő Gyermek előtt. Ő nem önmagáért válasz-
totta a kietlen barlang sivárságát, hanem értünk, a mi 
megváltásunkért. Ez a szép ünnep a mi istengyermeksé-
günk ünnepe. A legfiatalabb apostol, Szent János 
evangelista ezt tanítja: „Mindannak, aki befogadta, hatal-
mat adott arra, hogy Isten gyermeke legyen” (Jn.1,12) E 
Gyermekben felismerhetjük istengyermeki méltóságunkat. 
Ez a keresztény öntudat nem kevélység vagy büszkeség, 
inkább szent kötelesség és feladat. Öröm és nem teher, 
mint ahogyan az apostol, Szent Pál tanítja az Isten népét: 
„Legyetek tökéletesek, mint ahogyan mennyei Atyátok tö-
kéletes!”- keresztény létünknek nem lehet mindegy, hogy 
ez a mindent beragyogó fény, a betlehemi csillag elhalvá-
nyuljon szívünkben-
lelkünkben. Vigyázzunk, 
nehogy elnyelje korunk 
újpogányságának sötét-
sége, ahogyan azt Paul 
Roth megfogalmazza: „Ó 
Jézusom, mentsd meg a 
Karácsonyt! Mert mi vá-
sárolunk és rohanunk, 
csomagokat készítünk, 
karácsonyfát díszítünk. A 
mi bűnünk, hogy ezt az 
ünnepet elborítják a rek-
lámok. Tudjuk, hogy ki-
nek jár karácsonyi üd-
vözlet és ajándék. De a 
Titok, Isten Fiának titka, 
hogy szeretetből Ember-
ré lett értünk gyakran 
csak szirupos érzelgés, 
dekoráció.” Egy angol 
magazinból ismerős kép. A kis Jézus jászla tele színes, sza-
lagos dobozokkal, karácsonyi ajándékokkal, de a kis Jézust 
nem találjuk a jászolban. Nincs benne hely számára, mégis 
„amikor elérkezett az idők teljessége Isten elküldötte egy-
szülött Fiát, aki asszonytól született és alávetette magát a 
törvénynek.”- írja Szent Pál. (Gal.4,4) A Fiú, a második iste-
ni személy vállalta, hogy emberré legyen a Názáreti Jézus 
személyében. Amint szépséges karácsonyi énekünk éde-
sen zengi: „Angyal énekel: tekints az égre fel! / Napvilágos 
lett az éj! Meghasadt az ég! / És a második személy, most 
a földre lép. / Mézet ont az ég. Mézet ont az ég!” Máté-
Márk-Lukács-János apostolok, evangélisták, mint kortársak 
tanúsítják, hogy Jézus úgy élt itt a Földön, mint aki otthon 
van a mi világunkban. Jézus gyermekségét Szent Lukács 
evangélista írja le. Jó filmrendező is lehetne. A Karácsonyi 
eseményeket „filmszerűen”, irodalmi stílusban, realistán 
írja le. Neki a Szűzanya mondta el Jézus születését és gyer-
mekkorát. Később Szent Pál, a nemzetek apostola, aki a 
damaszkuszi úton megtért, Saulból Paul lett, magas teoló-
giai képzettséggel írt Jézus Krisztusról leveleiben. Szentmi-

séinkben az első olvasmány Ószövetségi, a második Szent 
Pál leveleiből, a harmadik a négy Evangélium, Máté-Márk-
Lukács-János valamelyikéből, az ünnephez illő szent szö-
veg. Jézus Krisztus történelmi személy. Benne és általa 
Isten tárta fel magát a világnak. A Biblia, a Szentírás hiteles 
irat. Exegéták-biblikusok, kódexmásolók, régészek igazol-
ják ezt. „Natalicia Domini Nostri Jesu Christi.” Jézus szüle-
tésének ünnepe latinul. A második isteni személy a földre 
lép. Kettéválasztja a történelmet: Krisztus előtti és Krisztus 
utáni időre. Az ünnep nevei: németül: Heilige Nacht, Szent 
éj, olaszul: Natale, születésnap. A magyar karácsony szó, 
szláv eredetű. Jézus születésének időpontja kiszámításával, 
több hírneves csillagász foglalkozik. A betlehemi csillag 
megjelenésének időpontját tanulmányozták: Kepler, Ko-

pernikusz, Klaus Matefi, 
Teres Ágoston (magyar 
jezsuita). Az égi jelen-
ség, szupernova, vagy 
üstökös valóban létezett 
és külön irodalma van a 
betlehemi csillagnak. Az 
„idők tejessége” időpon-
tot illusztrálja az ádventi 
idő az Úrjövet. Négy 
hét, de valójában több 
ezer évet jelez. Sok szép 
ádventi éneket isme-
rünk: „Sötétben járunk, 
hajnalra várunk. Jöjj el 
Istenünk.” A hajnali ho-
mályból belépek a kivi-
lágított templomba. A 
szentmise végén úgy 
érzem, a lelkem is tisz-
tább, világosabb. Kilép-

ve, dereng az ég és érzi a keresztény hívő, hogy lelkében 
több a fény, az öröm. Csak vegyük észre a betlehemi csilla-
got! Az emberek nagy része látja a csillagot, de nem érdek-
li. Már az ókor emberének óhaja: „Uram, mutasd meg ne-
kem Arcodat!”- ahogyan Mózes is könyörgött. Mikor pedig 
elérkezett „az idők teljessége” megérett az ember a meg-
váltásra. Az „idők teljessége” mit jelent? Amikor az embe-
riség felnőtt annyira, hogy a Teremtő talált egy tiszta le-
ányt, aki alkalmas volt az Isten-anyaságra. Mária nem egy 
könnyelmű nőcske, ő az Atyaisten kiválasztott lánya. Őnéki 
nincs szüksége kozmetikusra. A Mária-jelenések tanúi sze-
rint: „bámulatos, égi Szépség”. Kicsi Jézus a jászolban a 
Szűzanya Mária, Szent József, angyalok, pásztorok: szépsé-
ges, idilli kép. Legszebb karácsonyi énekeink nekünk van-
nak, közülük az egyik, ritkábban énekelt így szól: „Az an-
gyal énekel: tekints az Égre fel! / Napvilágos lett az Éj, 
meghasadt az Ég! / És a második személy, most a földre 
lép. / Mézet ont az Ég, mézet ont az ég!” 

Főtisztelendő Pataky Vidor 
településünk díszpolgára 
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2020. december Egyházközösségünk életéből 



 

2020. december 20 Könyvtár életéből 

Ezzel a címmel indultak az Országos Könyvtári Napok, 
melynek eseményei október 5-e és 11-e között zajlottak. 
Hagyományainkhoz híven könyvtárunk idén is bekapcso-
lódott a rendezvénysorozatba, sajnos a koronavírus felül-
írta lehetőségeinket, ám ehhez igazítva valósítottuk meg 
elképzeléseinket. Október 6-a és 10-e között könyvkiállí-
tást rendeztünk Jászladány múltjáról, hagyományairól, 
helytörténeti kiadványok alapján. Látogatóink – nemcsak a 
fiatalok, de az idősek is – rácsodálkoztak a régmúltat idéző 
dokumentumokra. Farkas Ferenc: A jászsági nyomdák kró-
nikájából megtudhatták mettől meddig létezett nyomda 
Jászladányon, kik voltak a tulajdonosai, milyen témák je-
lentek meg heti rendszerességgel. A XIX. század végének 
és a XX. század elejének népszokásai gyűjteményes kötete-
inkből elevenedtek meg: például milyen étkezési szokások 
voltak mezőgazdasági munkák idején, ünnepekkor, hogyan 
zajlott egy lánykérés, lakodalom. Egy Néprajzi dolgozatok 
összefoglalójában olvasható Bata Beáta gyűjtése, melynek 
címe: A háztól való temetés és cigánytemetés 
Jászladányon. Vincze János Farkas könyve A jászladányi 
zsidótemető igazi értékmegőrző, egyben figyelemfelkeltő 
mű. Nem szabad hagynunk, hogy az enyészetté váljanak 
ezek az emlékek, hiszen a zsidó-temető is kisebb hazánk 
része. Kiss Ágoston jászladányi tanító naplójában így fogal-
mazza meg ars poeticiáját: „Az élet a megpróbáltatás ide-
je, az arany is tűzben tisztul meg salakjától csak úgy nyeri 
becs értékét. – s az embert is a jó erkölcsi erény emelé iste-
néhez a földporából, s csak is az erény által lesz, az ember 
azzá a minek valójában lenni kell.” Bálint Sándor kiadásá-
ban Egy magyar szentember: Orosz István önéletrajza kelt 
életre, amelyből a magyar paraszti lélek misztikus világa 
sugárzik. Tálas Ernő Jászladány szülötte, a stockholmi Kir. 
Operaház énekese „Énekes Életem” címmel jelentette meg 
önéletrajzi könyvét, amiben így vall pályájáról: „Mindig 
szem előtt tartottam, hogy szülőföldem zenekultúrájának 
jó hírnevét öregbítsem. Műsoraim nagy részén magyar 

zeneművek álltak és állnak, lett – légyen az népdal, vagy 
műdal, egyházi vagy világi alkotás. Mert ki énekelje zenén-
ket, ha nem mi, magyar művészek?” Külön érdekesség „A 
Jászság Népművészete” sorozatból a „Jászsági szűcsminták 
textíliákon” című mintagyűjtemény. Anyagának összeállítá-
sában a Jász Népi Díszítőművészeti Alkotóközösség tagjai, 
köztük Tábori Lászlóné nyugdíjas pedagógus is részt vett. 
Természetesen nem hiányozhatott Gaál István: Jászladány 
történetének mindhárom kötete sem. Nem túlzás, hogy ez 
az alapmű a legismertebb és a legtöbbet forgatott kiadvá-
nyunk. „Itt az Ősz!” - október 8-án 14 órától a Kreatív Kézi-
munka Csoport tagjaival kézműves foglalkozást tartottunk 
a könyvtár tetőterében. Ötletes, dekoratív díszek készültek 

ezen a jó hangulatú délutánon. A sarokdekorációt, a kuko-
ricaszár, a fosztott kukorica, tök kompozíciója alkotta.  
A textilből és papírból készített levelek, az őszt jelképező 
koszorú, az időszakra jellemző esernyők, az üvegbe rejtett 
gesztenyék mind átadták a – hol szép napsütéses, hol bo-
rongós évszak hangulatát. Köszönjük a klub tagjainak érté-
kes munkáját, minden látogató érdeklődését! 

Kalmár Istvánné és Nagy Andrásné 

Még szeptember 22-én délután 16 órától estébe nyúlóan 
érdekes előadást hallgathattunk meg, melynek témája: 

az 1944. október 15-i kiugrási kísérlet volt. Előadóink: Pin-
tér István nyugalmazott honvéd ezredes és ifj. Pintér Ist-

ván történészek voltak. Vendégünk a legapróbb részlete-
ket feltárva, az előzményeket minden oldalról körüljárva, 
az ok-okozati összefüggéseket megvilágítva mutatta be a 
kérdést. Magyarországon még 1939 nyarán béke volt, de 
érezni lehetett, hogy ez nem tart már sokáig. Németország 
egyre erőszakosabban lépett fel Lengyelországgal szemben 
és szeptember 1-én átlépte a lengyel határt. Milyen ténye-
zők hiúsították meg a háborúból való kiválást? Véletlenek 
egybeesése, érzelmi zsarolás? (ifj. Horthy Miklós elrablása) 
Sorsszerű volt-e, hogy Magyarország Németország oldalán 
harcolta végig a II. Világháborút? A beszámolót képi- és 
hangfelvételek illusztrálták, az előadást kötetlen beszélge-
tés (kérdések és válaszok) zárták. Bár a téma igen súlyos 
volt, Pintér ezredes úr saját katonai élményeivel oldotta 
fel a feszültséget. Mind az előadóknak, mind az  
érdeklődőknek köszönjük a részvételt! 

A Könyvtár dolgozói 

Történelmi előadás a Könyvtárban 

„Könyvtárak az emberekért”  
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2020. december Múltidéző 
A polgári Iskola kirándulásai a harmincas évek második felében 

A gyermekek számára mindig várva-várt alkalom egy is-
kolai vagy osztálykirándulás. Már jó előre zsonganak, ma-
guk között is szervezkednek. Ki-mit visz majd magával? 
Vajon mi lesz a program? Milyen élményekkel gazdagod-
nak majd? Aztán persze a kirándulások után is napokig 
tart az élmények összegzése; megy a „sztorizgatás.” Egy-
egy élmény maradandónak bizonyul. Évekkel később is 
felemlegetik a gyermekek. Az igazán maradandó pedig 
életre szóló emlék marad. Régen szokás volt az iskoláknak 
minden tanévről 
iskolai értesítőt kiad-
ni. Ezen kis füzetek-
ben (nagyobb iskola 
esetén már kisebb 
könyvekről is beszél-
hetünk) beszámoltak 
a diákok tanulmányi 
eredményeiről, a 
különféle progra-
mokról, a tanárok 
tevékenységéről. A 
diákok egészségügyi 
és társadalmi hely-
zetéről. Szóval iga-
zán részletes látlele-
tet adnak az adott 
tanévről. Azonban ezek az adatok néha szárazak, kissé ta-
lán unalmasak. Az egyik ilyen üdítő színfolt a tanulmányi 
kirándulásokról írt beszámolók, összegzések. A kirándulá-
sok két csoportra oszthatók. Helyi- és távolabbi kirándulá-
sokra. Talán mai szemmel furcsának tűnhet, de a helyi ki-
rándulások is izgalmasak tudnak lenni. Még ma is tapasz-
talható, hogy a jól megkreált foglalkozás helyben is él-
ményt nyújt a gyermekek számára. Helyi kirándulások szin-
te minden hónapban zajlottak. A helyszínek többnyire 
minden évben megegyeztek, egy-két kivételtől eltekintve. 
Minden szeptemberben Jászladány és környékének megis-
merése volt a cél. A finom, langymeleg ősszel, október hó-
napban a természet megismerése vált fontossá. A színes 
falevelek közötti bóklászás, termések gyűjtése, a liget, a 
mezők, akácosok megismerése. A téli időszak helyi kirucca-
násai az egészséges életmód jegyében zajlottak. A tejcsar-
nok és a Stefánia Intézet meglátogatása zajlott. November 
végén, december elején többnyire templomlátogatás volt 
a program a gyermekek számára. A tavasz az iparos- és 
mezőgazdasági munkákhoz kapcsolódott. Az iskola meg-
nézte Panyik fazekas műhelyét, a vágóhíd működését, az 
Antal-féle gőzmalmot, a méhészetet, a szódagyárat vagy 
éppen kimentek a vásárba, vagy a vetési munkálatot tekin-
tették meg. A helyi kirándulások a település fejlődésével 
változtak. 1935/36-os tanév különlegessége a Túri tanya 
melletti ásatás megtekintése volt. 1937-től pedig bekerült 
a fizikaóra programjába a helyi röntgengép megtekintése. 
Nagyobb változást jelentett az 1938-as tanév. Érződött a 
világban zajló fordulat is. Az országzászló és a Hősök tere 

látogatása, a kiséri úton történő térképfelvételek készíté-
se, valamint a szabadtéri tájékozódás is egy-egy önálló 
programmá alakult. Távolabbi kirándulások rendre több-
naposak voltak. 1936 nyarán Miskolc és környéke volt a 
cél. Fürdőztek és csónakáztak Tapolcán, megtekintették az 
éppen épülő sziklatemplomot is. Szállásuk az Avason talál-
ható Turistaszálló volt. Ahogy az iskolai értesítő fogalmaz-
ta: „Az alföldi faluban felnövő gyermekeknek feledhetetlen 
emléke lesz a másnapi ébredés, új környezetben, madarak 

da lától hangos erdő 
közepén, gyönyörű 
kilátással a városra 
és a környező he-
gyekre.” Miskolcon 
templom és múze-
umlátogatások, Di-
ósgyőrött a vasgyár 
megtekintése volt 
terítéken. A hazaút 
sem folytonos zöty-
kölődés volt. Vonat-
tal érkeztek vissza és 
a várakozási idő alatt 
bejárták Vámos-
györköt és Jászapátit 
is. 1937 nyarán a 

főváros volt az úti cél. Szerteágazó programokkal tarkítot-
ták az itt töltött két napot. A kor helyzetéből fakadóan a 
gyermekek rácsodálkoztak a város fejlettségére. A követ-
kező esztendő utazása szintén Budapest volt. A kirándulás 
apropója, hogy az „Éneklő ifjúság” hangversenyére utaztak 
a diákok, ugyanis Somfai László, az iskolai kórus vezetője 
eredményes munkájának köszönhetően egészen a Magyar 
Rádióig juttatta a gyermekeket! Ez évben belefért még egy 
kirándulás. A madarak és fák ünnepe keretében 
Jászalsószentgyörgyre gyalogosan mentek a nebulók. Min-
den bizonnyal ez is élvezetes volt számukra, mivel a feszí-
tett programsorozat helyett egy apró ünnepséget követő-
en a játék, móka és tánc vette át a szerepet a szentgyörgyi 
erdőben. 1938-ban a kirándulás végcélja Nagybátony volt, 
de egybekötötték a szentkúti zarándoklattal is. A 
nagybátonyi bányatelepen tettek szemlét, majd gyalogo-
san indultak Szentkútra. Végül mátrai túrázással zárult a 
program. Hogy miért lehettek ezek a kirándulások mégis 
oly fontosak? 1939 nyarán zajló mátrai kirándulást így zár-
ta az iskolai értesítő: „a két napos utunk történelmi-
földrajzi és valláserkölcsi tapasztalatainak gyümölcseit 
kellően felhasználhassuk a hétköznapok egyhangú szürke-
ségeiben.” A falusi gyermek számára a kisebb-nagyobb 
utazások különleges színfoltot jelentettek, és jelentenek 
ma is. Minden iskolán kívüli tevékenység egyfajta kilépés a 
monoton hétköznapokból. Épp elég lesz később, felnőtt-
ként görgetni hosszú évtizedeken keresztül az élet  
robosztus malomkerekét.  

Vincze János Farkas 

Fotót Bíró Balázs bocsátotta rendelkezésünkre. 



 

2020. december 22 

 

LEGYEN AZ ELŐFIZETŐNK! 
Ha szeretne értesülni a települést érintő  

legfontosabb hírekről, aktuális eseményekről,  
múltunk és jelenünk történéseiről,  

vagy megajándékozná rokonait  
fizessen elő lapunkra! 

Ezt megteheti a Polgármesteri Hivatal pénztárában,  
vagy postai csekken is. 

Az éves előfizetés díja 3000 forint! 
Ha tájékozódni szeretne kérjük hívja a 

 36/30-434-43-82 telefonszámot. 
Bizalmát köszönjük! 

 

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK 
ORVOSI RENDELŐK TELEFONSZÁMAI: 
I. KÖRZET                 30/160-56-02 
II. KÖRZET - Dr. BAKOS BEÁTA          57/ 453 - 551 
III. KÖRZET                30/160-56-11 
GYERMEKORVOS: Dr. TANÁCS ERZSÉBET           57/ 411 - 001 
FOGORVOSI RENDELŐ            30/599-51-99 
VÉDŐNÖI SZOLGÁLAT            30/561-79-46 
ORVOSI ÜGYELET              70/370-31-04 
POLGÁRŐRSÉG               30/199-95-07 
        vagy          30/207-01-60 
BERTALAN LÁSZLÓ POLGÁRŐR PARANCSNOK 
                    30/499-72-33 
MEZŐŐRÖK: 
 SZABÓ JÓZSEF               30/947-77-03 
 SZABÓ LÁSZLÓ               30/947-77-04 
RENDŐRSÉG:                57/ 454 - 003 
        vagy          30/207-01-59 
RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA          30/912-00-77 
TEMETKEZÉSI ÜGYELET            30/30-40-515 
        vagy          30/977-28-28 
JÁSZSÁGI SZENVEDÉLYBETEG-SEGÍTŐ SZOLGÁLAT: 
                    03/630-164-23-11 
VÍZMŰ ÜGYELET         70/935-64-13 
KÖZTERÜLET FELÜGYELŐK           30/526-52-67 
VASÚTÁLLOMÁS                 57/ 454 - 004 

 

MENTŐK: 104, TŰZOLTÓK: 105, RENDŐRSÉG: 107  
ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ: 112. 

Apró 

TÁJÉKOZTATÁS SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSRŐL! 
 

A Regio-Kom Nonprofit Kft. 2020. október 01.  
napjától folytatja a háztól történő sárga és zöld  
zsákos szelektív hulladékgyűjtést, mely a lakosoknak in-
gyenes. A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés  
időpontjai: 
Zöld zsák:  
     decemberben szünetel! 
Sárga zsák: 
     december  14. és december  28.  
 

A kommunális hulladékszállítás változása!  
2020. december 24. csütörtökön  

változatlanul, a napján kerül elszállításra! 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

Halálozások:  
 Suki Izidor           69 éves 
 Nagy János           77 éves 
 Zana Gáborné Kocsis Tóth Irén     81 éves 
 Soós Demeterné Nagy Ilona      82 éves 
 Nagy Lászlóné Egyed Viktória     78 éves 
 Sziráki Jenő           98 éves 
 Lucza Sándorné Gyáfrás Irén     83 éves 
 Vígh Ignác           87 éves 
 Nagy István Gyula         62 éves  
 Krizsán István          61 éves  
 Vászondi Vince          81 éves 
 Cseh Károlyné Drávucz Mária Jolán   90 éves 
 Kiss János           93 éves 
Nyugodjanak békében! 
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50. házassági évfordulójuk alkalmából  
 

DONKÓ JÓZSEFET és  
MUHI FRANCISKÁT 

 

szeretettel köszönti 
fiuk Jósti és párja Ildikó. 

 

„Sorsunk egybeforrt, együtt megyünk tovább, 
Az élet viharában Te vigyázol reám. 

Köszönöm, hogy szeretsz, és hogy hiszel bennem, 
S hogy megosztd az életed velem.”  



15 
 

2020. november Településünk életéből 



 

2020. december 16 Településünk életéből 


