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HELYILEG VÉDETT TERMÉSZETI ÉRTÉKEI

A rendszerváltozás utáni időkben lehetőség adódott arra, hogy helyileg védetté
nyilvánítsunk olyan természeti kincseket, melyek nem szerepelnek az országos listán,
viszont helyi szinten értéknek számítanak.

így az elsők között voltunk, akik négy ilyen területet védetté nyilvánítottunk a
jászjákóhalmi önkormányzat 81/1992. (XI. 23.) számú rendeletével.' Ez érzésünk szerint
olyan jól sikerült, hogy Jásztelek tőlünk kért utána tanácsot, mikor a Mizsei Zagyva-
Holtágat védetté nyilvánították.

Helyi viszonylatban azonban nem tudtuk, hogy mekkora gondot veszünk a nyakunkba;
azóta szinte állandó harcot kell folytatni a védetté nyilvánított értékekért. A hajdani öregek
által tisztelt és óvott öreg fákban sokan ma csak nyűgöt és gazdasági értéket látnak.

1.) Tarna-holtág és környéke

Ma már csak egyetlen olyan Tarna-morotva van a jákóhalmi határban, melyben víz is
van; igaz mesterségesen fenntartva, mivel a horgász egyesület kezelésében szükség van a
halaknak megfelelő mennyiségű vízre és ezt szükség esetén szivattyúval is biztosítják az
élő Tárnából.

Ezt mesterségesen vágták le 1975-ben, amikor új mederbe terelték a Tárnát, hogy
biztonságos gátat építhessenek mellé. Akkor alakult meg a Horgász Egyesület, amely
azóta is kezeli a vizet.

A morotván egy fahíd (a köznyelvben a Sóhajok hídja) vezet át a szigetre, melyre a
holtág két végén szárazföldön is be lehet jutni. A vízen vízitök (Nuphar lutea) díszlik.

A szigeten nyárfaerdő volt egész múlt év decemberéig, amikor barbár módon
kitermelték - szigorúan gazdasági érdekek miatt - mondván, vágáséretté vált. Ma a magas
elvágott tönkökről sarjadó bokrok teszik szinte átjárhatatlanná a területet, középen az
önkormányzathoz tartozó ifjúsági sportteleppel. Az erdő az ÉKÖVIZIG-hez tartozott, de
jelenleg az önkormányzatnak szándékában áll megszerezni a területet.

Az említett könyvben azt írja a szerző. ,A védetté nyilvánítás óta a korábban előfordult
fakivágások megszűntek, mert az előírások szerint védetté nyilvánított területeken
mindennemű változtatás engedélyköteles.'^ Sajnos a „fairtók" fantáziája felül múlja a
legvadabb elképzeléseket is.

T A védett területek leírása megtalálható A magyarországi települések veden természeti értékei (szerk.: Tardy János) című a
Mezőgazda kiadó (Budapest) által 1996-ban kiadott könyvben Hídvégi Péler tollából.

2 Lásd: Tardy János (szerk.): A magyarországi települések védett természeti értékei. Mezőgazda kiadó, Bp. 1996!
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2.) Az I. világháborús emlékmű környéke

A Templom tér plébánia és gyógyszertár közötti területén áll a ditrói Siklódy Lőrinc
által 1923-ban készített és 1924-ben felavatott I. világháborús emlékmű, melyet valamikor
a negyvenes években vadgesztenyékkel (bokrétafákkal) ültettek körül. Közülük egyet még
az 1980-as években kidöntött a vihar, egyet pedig ugyanebben az időben az akkori
plébános vetetett ki - a tanácselnökkel egyetértésben - még a védetté nyilvánítás előtt.

A fákhoz érzelmileg kötődik a lakosság, lévén, hogy közel másfélszáz világháborús hős
és áldozat neve található a fák karéjában álló emlékművön. Időnként a vihar tör le róluk
ágakat és időnként felröppennek a kivételükkel, meggallyazásukkal kapcsolatos
elképzelések, de erre eddig szerencsére nem került sor.

3.) A templompart

A templompart több szempontból is megérett a védelemre, hiszen maga a halom a
községnek is nevet adott: Jákó halma. A monda szerint egy Jakab (Jákó) nevű juhász itt
legeltette a birgéit, s ő alapított itt családot és megtelepedett rajta.3

Maga a halom egy hosszan elnyúlt, a Tárnából kifújt homokból természetesen felépült
düne, melynek legmagasabb részét mesterségesen magasították meg több mint két méter
feketefölddel. Erre épült előbb kelet-nyugati tájolással, gótikus stílusban templom a XV.
században, majd a XVIII.-ban barokk stílusban bővült észak-déli tájolással.

A védetté nyilvánításkor a talaj megkötésére akácfákkal, eperfákkal volt beültetve,
melyeknek kivételét a védetté nyilvánító önkormányzat engedélyezte az előbb említett
plébánost követő Jászberényből kijáró plébános idejében és kérésére. Magát az épületet a
halom tetején körülvevő vadgesztenyesort viszont nem engedélyeztük, annak ellenére,
hogy ezeket is ki akarták vágni. Azóta a templom állaga katasztrofálisan romlott volna az
időjárás viszontagságai miatt.

Ez a halom sem úszta meg azonban azt a kísérletet, hogy meg ne legyen bolygatva. Az
önkormányzat közvetlen mellette parkolót épített, s ha időben észre nem vesszük, akkor
jóval nagyobb szeletet vágnak ki a halom oldalából, mint amit végül is megtettek.

4.) Temető (Szökehalom)

A község belterületének Jászapáti felőli végén a hajdani Szőkehalmon található a
község mai temetője, melyet a XIX. században hoztak létre. Ott található az 1884-ben
épült Szent Kereszt kápolna, melyet korábbi helyén lebontottak és annak anyagából itt
építettek fel újra. Abban az évben kapta meg a temető a mai képét; a bejárattól a kápolnáig
vezető út két oldalára oltott akácfákat ültettek, melyek így 123 évesek s így a község
legjelentősebb természeti értékei. A kápolnát vadgesztenyefák veszik körül. Több olyan sír
is van itt, mely az itt nyugvók személye miatt szintén védettek.

3 A halmot lóth Albert, a biológiai tudományok kandidátusa - az Alföld „piramisainak" nagy kutatója - is löbb művében
említi és számon tartja.

- 2 1 2 -



Jászjákólialma helyileg védett természeti értékei

Ki gondolná, hogy itt sem lehet biztonságban a védett fa!? Németül a temető Friedhof -
azaz a béke kertje. Nálunk inkább a békétlenségé. A Ficzek kripta elől (a község hajdani
jótevő kanonokja) már védett korában az a pap vetetett ki egy gesztenyefát, amelyik a
háborús emlékmű mellől is. Csakhogy akkor még a korábbi önkormányzat volt és a
plébános rendes bírságot fizetett e tettéért. Nemrégiben az egyházi testület indított
merényletet védett fák ellen; engedélyt kértek 7 védett fa kivételére - egy kaszárnya
méretű ravatalozó építése miatt -, melyet a községi önkormányzat örömest teljesített. A
sors iróniája, hogy sem a kérő egyházi testületnek, sem a teljesítő községi
önkormányzatnak nem volt róla fogalma sem, hogy melyek a védett fák. Olyanra kértek
engedélyt, melyekből csak egy volt védett; viszont a kivételt azzal kezdték.

Ott tehát még - egy kivételével - állnak a vadgesztenyék és egy kivételével az öreg
akácok, melyeket annak idején a Hortobágyi Nemzeti Park illetékese is megtekintett. Tíz
évvel ezelőtt már ezek közé a fák közé is ültettek új fákat, célozván a kivétel
szükségességére. Ezt napjainkig sikerült megakadályozni.

Ez a jákóhalmi helyileg védett területek sorsa és mondhatjuk kálváriája. Ha nem
vagyunk résen, akkor máris kidől egy fa; azt meg várhatjuk megint 123 évig, hogy
ugyanakkorára nőjön.

Hogy nemcsak egy-két ember bogara a fák védelme, erre egy példa községünk már
sajnos elhunyt díszpolgárától - Szabó Szabolcstól, a Vízipók-csodapók rajzfilm sorozat
alkotójától:

„...nagy felháborodással fogadta a jákóhalmi temetőben zajló fairtásokat. Egy
évtizeddel ezelőtt ott volt a honismereti szakkör meghívására, és még gyönyörködhetett az
évszázados borostyánban, a Ficzek kripta melletti gesztenyefában. Hallotta, hogy - a pap
és hasonló, a természettől elrugaszkodott emberek - kivágatták. A temető különösen
kedves neki, mert két kicsi testvérének porai nyugszanak ott."'1

Védett fák Jászjákóhalmán

hodor István lerenc: A Vizipók alkotója. In.: Pető László (szerk.): Jászsági Évkönyv 2000, Jászberény, 2000
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