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Vajon ki emlékezik még arra, hogy milyen felhördülés keletkezett Jászjákóhalmná, amikor 

kiderült: a történelmi fı tér közepére épül egy ABC áruház? 
Egy-két mondattal tekintsünk még messzebbre. Általában a települések fı tere a templom 

közelében van, nálunk ez másképp alakult; azért, mert a mostani helytörténeti kiállítóterem helyén 
volt a községháza korábban és csak 1854-ben került a mai helyére, amikor az elköltözött Darázs 
úrtól megvette a község azt a kúriaszerő épületet, melyet átalakítva egészen az 1980-as évek 
közepéig használtak község- illetve tanácsháza céljaira. 

Bedekovich Lırinc 1791-es térképén már egyházi emléket jelöl azon a helyen, ahol az 1970-es 
évekig az iparosok védıszentjének: Szent Józsefnek a köztéri szobra állt a mai piactér feljáratánál. 
Valószínő ez azonos volt azzal a szoborral, hiszen latin nyelvő felirata XVIII. századra utal. Ezt a 
teret József térnek jelölték a késıbbi térképek. Nem sok helyen volt köztéri Szent József-szobor; 
ez éppen a messze földön híres jákóhalmi iparosságra vall, hiszen ık állították. Az Önkormányzat 
2000 végén a többszáz éves hagyomány elismeréseként „EU hozomány”-ként egy pályázat 
keretében. Bedekovich Lırinc 200 évvel ezelıtt megemlíti, hogy áruikat Vácra, Pestre, 
Gyöngyösre, Egerbe szállítják. A község iparosai 1831-ben már önálló céhet alapítanak Ferenc 
császár engedélyével, a XX. század fordulóján pedig az asztalosok és a cipészek tettek szert 
országos hírnévre. Mindez különleges polgári státuszt biztosított Jászjákóhalmának, amely az 
1930-as években Újpest után a második helyet foglalta el az egy fıre jutó iparosok számában. A 
téren és környékén tömörültek a község jelesebb iparosai.  

A térnek az a része - ahol késıbb a piactér volt, majd a panel ABC állt - 1791-ben még 
mocsárként van jelölve. A korábban József térnek és Piactérnek nevezett két térrész az 1990-es 
évek döntése révén kapta egységesen a Szent József tér nevet, mivel ekkor a piac már egyébként 
sem volt ott az egyik részén. 

Es most térjünk rá legújabb korunk eseményeire! A fı tér elsı élelmiszerboltja a presszó 
mögötti magánházban volt, mivel vezetıje tulajdona volt. Ez lett a földmővesszövetkezeté, majd 
az ÁFÉSZ-é. A korszerőtlen és szők kis bolt helyett egy - akkor modernnek számító – „önki” nyílt 
a mostani Szivárvány bolt Fı út felıli folytatásában, valamikor az 1960-as években, melybe 
késıbb a vasbolt költözött át a sarki ruházati bolt mellé. 

Ahogy nıttek az igények, meg 1968-tól az új gazdasági mechanizmus néven egy szocializmus 
átalakítási kísérlet kezdıdött; az 1970-es években már ez a bolt sem felelt meg; megoldást kellett 
keresni arra, hogy hová és hogyan lehetne egy ABC-t felépíteni. Ez a 1970-es évek elején egy 
szupermarket jellegő új bolttípus volt, melyet lakótelepekre, nagyobb községekbe építettek. Nevét 
pályázat útján kapta: ABC = Alapvetı Bolti Cikkek. Ugyanebben az idıben alakult ki a panelbıl - 
gyakorlatilag házgyári elemekbıl - épült ABC gyakorlata. Ez a típus gyorsan megvalósítható volt, 
s néhány évtizedre megoldotta viszonylag olcsón a telepítés kérdését. Ezt a típust kívánta 
megvalósítani Jákóhalmán az akkori Egyesült Jászsági ÁFÉSZ-nek nevezett kereskedelmi 
szervezet de kérdés volt, hogy hová építse fel. Elıször megvásároltak egy lakóházat; ott, ahol a 
mostani piactér állt. Igen ám, de hamarosan kiderült, hogy arra a helyre nem tudják elhelyezni, 
hiszen nemcsak az épületet kell felépíteni, hanem meg kell oldani az áruszállítást is, magaslaton is 
volt a helyszín - elkezdıdött az alkudozás. Abban az idıszakban nem olyan piaci szabályozás 
mőködött, mint ma: a községi tanácsnak biztosítania kellett a lakosság áruellátását, az ÁFÉSZ meg 
mondhatta, hogy amennyiben nem találnak megoldást a problémára, akkor nem lesz ABC. Hogy 
nem volt egyszerő a megoldás, azt az is bizonyítja, hogy évekig húzódott az ügy. 

Sok egyeztetés, perlekedés után 1977. február 28-án a tanácselnök elıterjesztette, hogy: „...a 
jelenlegi telek, illetve a piactér alkalmas lenne az áruház felépítésére és itt csereingatlanról lenne 
ez esetben szó. Ugyanis, ha az áruházat a piactéren építik fel, az ÁFÉSZ vállalja, hogy a piacteret 
a részére megvásárolt területre áthelyezi. A piactér áthelyezésével kapcsolatban minden költséget 
magára vállal..." Fel volt adva a lecke: dönteni kellett. Mikor a szavazásra került a sor: mind a 34 
jelenlévı tanácstag megszavazta a területcserét. Megszületett az I/1977. (Il. 28.) sz. határozat. 
Noha ekkor gyakorlatilag eldılt a tér sorsa: még nem volt vége az ügynek; igen nagy lakossági 
felháborodás kerekedett. 1978-ban telepedett vissza Jákóhalmára a tısgyökeres, redemptus 
ısökkel büszkélkedı Lukácsi Pál építészmérnök, aki igen indulatosan, számtalan érvvel gyızködte 
a község vezetését az egyik falugyőlésen a történelmi tér beépítésének képtelen ötlete ellen, 
jómagam pedig - mint a honismereti szakkör vezetı helyettese - honismereti szempontból érveltem 
meglehetısen harsányan. Mondani sem kell, hogy eredménye ezeknek a berzenkedéseknek nem 
volt, azonkívül, hogy eléggé puskaporosssá vált a hangulat ezekben az idıkben a községben; az 
épület meg csak nem akart elkészülni, pedig tévedésbıl már az egyik újságban is megjelent, hogy 



megnyílt. A felépítésére, illetve átadásra 1980-ig kellett várni. Erre az idıre már szinte elavult ez a 
típusú épület, hiszen az eredeti terv szerint már legalább 5 évvel korábban kellett volna felépülnie. 

Kétségtelen, hogy az áruellátás jobb lett, mint elıtte legalább is az akkori viszonyok 
ismeretében - , de a tüske csak benne maradt a falu nagy részében. Fel-felröppentek hírek, hogy ez 
csak 20, vagy 30 évig áll, ez csak egy idıszakos megoldás - igazából azonban senki nem hitte 
komolyan, hogy meg lehet ettıl egyszer szabadulni. Tény, hogy egyetlen jászsági település sem 
volt a tizennyolcból, ahol nem maradt volna épségben a központ, - Jákóhalmán kívül. 

Aztán eljött a rendszerváltás és hangzatos kampánytémává vált az ABC lebontásának ügye. 
Természetesen polgármesterként az én fejemben is megfordult, hogy milyen nagy dolog is lenne 
visszaadni a fıteret; no de hogyan? Kinek van erre pénze? Ha az ÁFÉSZ - illetve a jogutód CO-
OP Rt. azt mondja, hogy neki így is jó, akkor még akkor sem tudnánk csinálni semmit, ha valami 
csoda folytán pénzhez jutnánk. 

És aztán jött a csoda - több részletben. Mint ÁFÉSZ küldöttnek - 2000-ben megcsapta a fülem, 
hogy át kell alakítani a következı évben az ABC-t, mert annyira elavult, különösen 
közegészségügyi szempontból, hogy az ÁNTSZ már nem tőri tovább a meglévı állapotokat. 
Beindult a fantáziám: ha a következı évben a cég rákölt több millió forintot az átalakításra, akkor 
nem lehetne-e megragadni ezt a lehetıséget, hogy máshol építsen egy újat, hiszen az eredeti 
elképzelés szerinti megoldás csak átmeneti; esetleg meghosszabbítják 10-20 évvel az „életét", 
aztán meg csak újat kell építeni akár ott, akár máshol. Idıközben kiderült, hogy nem annyira 
sürget az idı, mert egy évvel késıbbre sikerült elhalasztani az átépítést, volt idı gondolkodni. 

Felkerestem Rédei István urat a CO-OP Rt. elnökét, akinek elıször hosszadalmasan el kellett 
mondani a történetet, hiszen ı - életkora miatt is - az egészrıl nem tudott semmit. Szerencsére ı 
egy rugalmas és korrekt úr, aki a gazdasági szempontok mellett a honismeretre is fogékony, hiszen 
édesapja révén korán megismerte eme alkalmazott tudomány szépségeit. Szárnyakat adott 
számomra, hogy nem zárkózott el az ötlettıl. Azt viszont jelezte, hogy sok millió kellene a 
megvalósításhoz - hiszen új boltot kellene építeni, ami nem volt betervezve - , és megfelelı helyet 
is kellene találni. 

A hellyel még nem is lett volna gond: több is felmerült összesen négy. Gondoltam, milyen szép 
lenne, ha a Kossuth út 1. számú ház helyén zárná le a teret az új épület. A tulajdonos nem 
zárkózott el, de új házra lett volna szüksége. Eladó volt a tér innensı oldalán a volt Baráth pékség 
is a piac mellett. Aztán néhányszor lehelyszíneltük a területet; s kiderült, hogy fıleg üzletpolitikai 
szempontból egyik sem jó. Ki kellene vinni a Fı út mellé. De hová`? Felvetıdött a helytörténeti 
győjtemény melletti park, de azt meg 1996-ban millecentenáriumi pályázattal alakítottuk ki; védett 
terület. S akkor jött be a képbe a községháza udvara. Kicsit megborzadtam elıbb a gondolattól, 
hogy a községháza és a posta közé épüljön fel az új áruház. Aztán sokszor megnéztük sokan, s 
egyre elképzelhetıbbé vált a helyszín. Mi van ott? Egy 50 éves rozoga - tőzoltószertárnak készült 
épület, hátul egy részben új mőhely és garázs. Közepén egy szépnek látszó nagy japán-akác, mely 
azonban nem volt teljesen egészséges, mivel az 1988-as községháza építkezésnél igen 
megszaggatták a gyökereit, körülötte a talajszint közel fél méterrel mélyebbre került és emiatt 
száradtak az ágvégek. 

Mikorra idáig eljutottunk, akkora már pénz is lett a láthatáron. Hála Varga Mihály 
pénzügyminiszter úrnak és Járvás István képviselı úrnak - november végén megjött az értesítés: 
15 milliót biztosítanak a Fı tér kialakítására.  

A kivitelezéshez megannyi engedélyre, hozzájárulásra és rugalmasságra volt szükség. Több 
országos hivatal, hatóság munkatársai mellet, a helyiek közül köszönet illeti az idıközben 
leköszönt önkormányzatot, a volt településfejlesztési bizottságot, az apparátus dolgozóit, akiket 
nem említettem, de benn van a munkájuk az új ABC felépítésében és a régi elbontásában. 


