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A TARTALOMBÓL:

Húsvéti ÜZENET
Kitárt karjával ég és föld között
rám néz, még itt van... élet és halál között.
Még szólni akar, szeme még keres,
nevemen szólít, azt suttogja: szeress!

Értem függ a fán, ujjai tárva,
nem lehet többé a szívem bezárva.
Igen, jól látom, Õ felém tekint.
Kezét szög tartja, csak szemével int.

Jézus, Megváltó megbízást ad,
szemével üzen: folytasd munkámat.
Legyél jószívû, legyél irgalmas,
hagyd el a rosszat, mindenkit meghallgass.
Te légy a lábam, szívem és kezem,
hogyha vállalod, becsukhatom szemem.

Kitárt karjával ég és föld között
Rám vár, még itt van élet és halál között.
Még szólni akar, szeme még keres,
Nevemen szólít: jöjj, és engem kövess!

Kegyelem teljes, áldott húsvéti
ünnepeket kívánunk!

Szarvák Imre polgármester 
és a szerkesztõség
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2008. november
• 8 fõs önkormányzati delegáció utazott testvértelepülésünkre

Tarnóv Gmina-ba. A találkozó célja a meglévõ kapcsolatok
elmélyítése, fejlesztése volt s egyben sikerült elõkészíteni azt,
hogy a Tûzoltó Egyesület és a Sportegyesület a jövõben részt
vehessen a közös programokon. 

• A Vadasban elkészült a parkot lezáró sorompó, melynek
kihelyezésérõl a Képviselõ-testület 2008. november 26-án
döntött, valamint a térfigyelõ rendszer részeként egy kamera
is figyeli a területet, mely az illegális fakitermelés és szeme-
telés megakadályozását szolgálja. 

• Az iskola elõtti parkoló, kerékpártároló és járda kialakítására
vonatkozó árajánlatok megküldésre kerültek, 7 helyi és 1
nem helyi vállalkozónak. A nyertes kivitelezõ a Képviselõ-
testület döntése alapján a Jász-Otthon Center Kft. volt, aki
mintegy 1/3-dal kedvezõbb ajánlatot nyújtott be, mint a töb-
biek. A 360 m2-es térburkolat kialakítása megkezdõdött.

• A Polgármesteri Hivatal pincéjének takarítása és fertõtlenítõ
meszelése megtörtént. 2005-2006-ban a pince (benne tár-
gyakkal, bútorokkal) mintegy 1 m magas vízben állt, ennek
az egészségtelen környezetnek a rehabilitációja valósult meg
500 m2-es területen. 

2008. december
• hagyományosan megrendezésre került a „Mindenki Karácso-

nya 2008” rendezvény a Polgármesteri Hivatal elõtti téren. A
rendezvényre mintegy 120 személy látogatott el. Az ünnep-
ség keretében sor került Sas Dezsõ elismerõ köszöntésére, az
általa évek óta készített és fejlesztett díszkivilágítás vonatko-
zásában, melynek településünket érintõen nagy turisztikai
vonzereje van december hónapban. 

• December 31-én az Ifjúsági Egyesület szervezésében – ön-
kormányzati támogatással - ismételten megrendezésre került
a Szilveszteri Bál. A színvonalas rendezvényen 250-en vettek
részt a Tornateremben. 

2009. január
• az Európai Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Alap forrásai-

ra nyújtott be pályázatot az önkormányzat, melynek sike-
ressége esetén a központ és parkoló további részei újulhatnak
meg, új piactér épülhet üzlethelyiséggel és nyilvános WC-
vel, valamint az óvodában egy korszerûbb játszókert épülhet
új kerítéssel. 

• A nádvágás elkezdõdött az önkormányzati tulajdonú, mint-
egy 23 ha. területû víz felületeken, szakipari vállalkozás se-
gítségével. A tavak szélét a több kilométerhosszú partsza-
kaszt a községgazdálkodási csoport tagjai tisztítják meg a

nádtól, valamint az illegálisan lerakott kommunális hulladék-
tól (pl. 100 db személygépkocsi használt gumiabroncs került
elõ) 

2009. február
• A polgármester úr Halmai Ferenccel Jászberény Rendõrkapi-

tányával egyeztetett Jászalsószentgyörgy közbiztonsági hely-
zetérõl. Megállapításra került, hogy a rendõri jelenlét telepü-
lésünkön gyenge, melyen változtatni szükséges. A közös
munkát segítheti az önkormányzat által kiépített térfigyelõ
kamara rendszer. 

• Meghosszabbításra került a Csillagszem Állatvédelmi Alapít-
vánnyal korábban megkötött megállapodás. A megállapodás
célja továbbra is a kóbor kutyák begyûjtése. Az elmúlt évek-
ben több tucat kóbor kutya került begyûjtésre. Az Alapítvány
részére adományként évente 300 ezer Ft kerül megfizetésre.
Az önkormányzat által történõ jogszabály szerinti begyûjtés
és tartás ennek többszörösébe kerülne. 

• A Keresztény Bál megszervezéséhez az önkormányzat
50.000 Ft-tal járult hozzá, mely rendezvény immár hagyo-
mányosan, települési szinten, nagy érdeklõdés mellett, sike-
resen került megrendezésre. 

2009. március
• Átadásra került a Jászság egyik legfejlettebb térfigyelõ

rendszere, pályázati forrás segítségével. A kivitelezõ a Véde-
lem Holding Kft. részére a szerzõdés szerinti 4.993.925,- Ft
kifizetésre került. A támogatási rész (3,5 millió Ft) lehívása és
a beruházás elszámolása folyamatban van. 

• Jászberényben közbiztonsági egyeztetésen vett részt pol-
gármester úr, a Jászsági polgármesterekkel, polgárõrökkel,
egyéb szervezetekkel a rendõrség meghívására. 
Megállapítást nyert, hogy jelenleg a rendõrség kevés szemé-
lyi és tárgyi feltétellel rendelkezik a megfelelõ bûn megelõ-
zési és üldözési munka végzéséhez. 

A tavaszi olvadások, áradások és az átlagnál nagyobb esõzé-
sek miatt településünkön is érezhetõ a magasabb belvízszint
és egyes részeken a nehézkes csapadékvíz elvezetés. A kriti-
kus helyszíneken szükséges beavatkozásokat – átereszek, ár-
kok tisztítása, szivattyúzás – a községgazdálkodási csoport
sikeresen elvégezte, illetve folyamatosan végzi.

A járdaépítésre kiírt pályázat lezárult, 16 pályázat érkezett
több mint 2 km hosszúságú igény érkezett, elbírálás követke-
zõ Képviselõ-testületi ülésen lesz, lapzártakor egy idõpont-
ban. Az utak járhatóvá tételére kiírt pályázatra is nagy ér-
deklõdés tapasztalható 7 pályázat érkezett, összesen 1,8 km
útalap megépítésére, az elbírálás szintén folyamatban van.

Rövid hírek, tények
ÖÖÖÖNNNNKKKKOOOORRRRMMMMÁÁÁÁNNNNYYYYZZZZAAAATTTTIIII   HHHHÍÍÍÍRRRREEEEKKKK
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Jászalsószentgyörgy

Az érezhetõen romló közbiztonság mi-
att egyre több jászsági település fontol-
gatja – vagy már meg is tette –, hogy
térfigyelõ kamera-rendszert épít ki
közterületein. Jászalsószentgyörgyön
néhány nappal ezelõtt fejezõdött be az
erre irányuló munka. Ennek kapcsán
kérdezte a JászINFO Szarvák Imrét, a
település polgármesterét.

— Nagyobb figyelmet, és anyagi for-
rást tudtunk ráfordítani a térfigyelõ ka-
merákra. A beruházáshoz a forrásokat
önerõbõl, illetve pályázati úton szerez-
tük. A Regionális Fejlesztési Tanácson
keresztül, az általa kiírt pályázaton sike-
rült 3,5 millió forintot elnyerni, ehhez
önerõként másfél millió forintot biztosí-
tott az önkormányzat, így mintegy öt-
millió forintba került ennek a komoly

rendszernek
a kiépítése.
Az volt a cé-
lunk, hogy e
rendszernek
a volumene
elsõ körben
is már na-
gyobb mérté-
kû legyen.
E l sõsorban

az önkormányzat ingatlanjait, illetve
köztereit kameráztuk be. Nagyon szeret-
nénk, hogy ennek olyan mérhetõ hatása
legyen, amely preventív eszközzel a
bûnmegelõzést szolgálná. Nagyon bí-
zunk benne, hogy érdemi pozitív hatása
lesz rövid idõn belül. Gyakorlatilag so-
kat várunk a kiépített térfigyelõ-rend-
szertõl. 

— Tervezik-e bõvíteni késõbb, a most ki-
épített térfigyelõ-rendszert?

— Információim szerint a legnagyobb
kameraszámmal rendelkezünk a környe-
zõ településeket tekintve. Úgy építtettük
ki a rendszert, hogy bõvíthetõ legyen vi-
szonylag egyszerû módszerekkel, úgy
hogy mindenképpen egy 50-100 %-os nö-

vekedést szeretnénk egy-két éven belül
elérni a kamerák számát illetõen. Ehhez
próbálunk anyagi forrásokat is megterem-
teni.

— Fontos,
hogy a térfigye-
lõ rendszer lé-
térõl és az ese-
mények rögzíté-
sérõl korrekt
módon tájékoz-
tassák a közte-
rületen tartóz-
kodó embere-
ket. Erre gon-
dolt-e, illetve
intézkedett-e a

hivatal? Jászberényben például még nem
látni ilyen táblákat.

— A rendszer tárolja az információkat,
és egy konkrét cselekménynél a rendõr-
ség tudja visszajátszani a felvételeket.
Egy számítógépes rendszerrel sikerült a
rendõrséget is bevonni a megfigyelésbe
és bûncselekmény, vagy szabálysértés
esetén, a tényállás feltárása során ezek a
képkockák segítségükre lesznek. Bizo-
nyítékként is felhasználhatók hivatalos
eljárás keretében. Az adatvédelmi om-
budsmannál kell egy nyilvántartási szá-
mot kérni, amely alapján ilyen eljárások-
ban is felhasználhatók a felvételek. A
térfigyelõ rendszer kivitelezõjétõl, a Vé-
delem Holding Kft.-tõl kaptunk tájékoz-
tató táblákat, amelyek mutatják, hogy
ahol ki vannak helyezve a kamerák, ott
térfigyelõ rendszer mûködik, ez így sza-
bályos. A figyelemfelhívó táblák kihe-
lyezése már megtörtént.

A prevencióval minden bizonnyal nem
lesz gond. A 32-es fõútvonal mentén fek-
võ Jászalsószentgyörgy bevezetõ útjain
immár jól látható feliratok jelzik – elsõ-
sorban a rossz szándékkal érkezõk szá-
mára –, hogy térfigyelõ rendszerrel vé-
dett településen járnak, így jobb lesz vi-
gyázni!

A cikk megjelent a JászINFO G portálon
(Jászsági Információs Portál) 

2009. március 9-én.

ÖÖÖÖNNNNKKKKOOOORRRRMMMMÁÁÁÁNNNNYYYYZZZZAAAATTTTIIII   HHHHÍÍÍÍRRRREEEEKKKK

Köztisztasági
felhívás!

Tisztelt Jászalsószentgyörgyi 
Állampolgárok!

A közterületet járva azt tapasz-
taltuk, hogy a tél elmúltával a
hó alól rengeteg szemét került
elõ, csúfítva ezzel községünket.
Sok az eldobott cigarettacikk,
papír zsebkendõ, sörös doboz
és egyéb lakossági szemét. A
csapadékvíz elvezetõ árkokban
még a tavaly õszi avar tömíti el
az átereszcsöveket. 

Hivatkozunk az érvényben
lévõ Jászalsószentgyörgy köz-
ségi Önkormányzat Képviselõ-
testületének 14/2003 (XI. 26.)
számú rendeletére, amely a te-
lepülési köztisztasággal, zöld-
terület- és parkfenntartással
foglalkozik, s úgy rendelkezik,
hogy az ingatlan tulajdonosá-
nak kötelessége az ingatlan
elõtti/melletti járdaszakasz, il-
letõleg ha a járda mellett zöld
sáv is van, az úttestig terjedõ
teljes terület gondozása, a sze-
lektív gyûjtõedényzetek kör-
nyékének tisztán tartása.

Kérjük a Tisztelt Ingatlantulaj-
donosokat, hogy kezdjék meg az
ingatlanok elõtti területek, jár-
dák, árkok és zöldterületek tava-
szi rendbetételét, takarítását.

Érezzük jobban magunkat egy
tiszta, rendezettebb környezet-
ben!

Köszönjük 
együttmûködésüket!

Jászalsószentgyörgy Község 
Önkormányzata

Térfigyelõ kamerák
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Március utolsó napjaihoz értünk, bár
még hûvös, szeles az idõjárás rövidesen
beköszönt a meteorológiai tavasz. Ennek
kapcsán kérjük a gépkocsi tulajdonoso-
kat, hogy végezzék, vagy végeztessék el
jármûveiken a téli gumik cseréjét, ellen-
õrizzék le a futómûveket, a világító- és
kormányberendezést. Érdemes leellen-
õrizni az olajszintet és a fékek állapotát is.

Sajnos az idõjárás idén sem kímélte az
útburkolatot, megyénk területérõl több
helyrõl kaptunk jelzést kisebb-nagyobb
úthibákról.

A KRESZ elõírja, hogy a gépjármû se-
bességét a mindenkori forgalmi-, idõjárá-
si és látási, valamint az útviszonyoknak
(útburkolat minõségének és állapotának)
megfelelõen kell megválasztani. Ez azt

jelenti, hogy különösen elõjelzõ tábla fi-
gyelemfelhívása esetén csökkentsünk
tempónkon, hogy a jármû futómûvét ne
érje több százezer forint értékû károso-
dás, illetve nehogy irányíthatatlanná vál-
jon, mely során komoly személyi sérülés
is bekövetkezhet. A kellemesebb hõmér-
sékletben egyre többen fognak kerékpár-
ral közlekedni az utakon, ezért kérem a
jármûvezetõket, hogy a kerékpárosokat
fokozott óvatossággal közelítsék meg, és
elõzésükbe csak akkor kezdjenek, ha
szembõl érkezõ forgalom nincs. Különö-
sen fontos, hogy az elõzés során kellõ
mértékû oldaltávolságot tartsanak, hiszen
sokszor már a jármû menetszelétõl is
egyensúlyukat vesztik különösen az idõ-
sebb kerékpárosok.

A kerékpárosok is tegyenek meg min-
dent biztonságuk érdekében. A törvény
elõírja kötelezõ felszerelésként a hátra pi-
ros, elõre fehér vagy sárga színû világító
berendezést, valamint lakot területen kí-
vül a nagyon hasznos láthatósági mellény
viselését is. Kerékpárra csak azok ülje-
nek, akik váratlan helyzet esetén is még
megfelelõen tudnak reagálni, és a körülte-
kintés hátrafelé irányba is biztonsággal
megoldható, avagy a leszállás nem okoz
gondot.

Ha mindenki betartja saját magára és a
jármûvére vonatkozó elõírásokat és figye-
lemmel, türelemmel közlekedik biztosan
kevesebb balesetnél kell helyszínelnünk.

Mindenkinek 
balesetmentes közlekedést kívánunk!

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendõr-fõkapitányság
Közlekedésrendészeti Osztály

Megyei Balesetmegelõzési Bizottság
5002 Szolnok, Baross út 39. Pf.: 97. Telefon: 501-600/15-53 

Telefax: 501-666 E-mail mbb.jaszmrfk@jasz.police.hu
Web: www.balesetmegelozes.extra.hu 

MEGYEI BALESETMEGELÕZTÉSI BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

ANYAKÖNYVI HÍREK
SZÜLETÉSEK

Ádám Dzsesszika an.: Suki Nikolett
Handzsúr Péter László an.: Kormos Katalin
Kovács Martin an.: Kerekes Bernadett
Nagy Gergõ an.: Fehér Krisztina
Szikszai Dávid an.: Szikszai Márta

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Kovács Krisztina és Mondi István 2009. február 21.

HALÁLOZÁSOK
Törõcsik Rozália 83 év
Ronyecz Pálné (Povedák Julianna) 69 év
Gubu Béla Ferenc 58 év
Makai Gábor 61 év
Horváth Józsefné (Bujdosó Mária) 66 év
Péntek Józsefné (Kovács Rozália) 86 év
Kökény Istvánné (Lakatos Rozália) 66 év
Bathó Gyula 75 év
Lajkó István 71 év

FELHÍVÁS!
A Jászalsószentgyörgyi 

Víziközmû Társulat 
„elszámolás alatt” 

felhívja a lakosság figyelmét, hogy
a szennyvíz érdekeltségi 

hozzájárulást továbbra is 
a Takarékszövetkezetnél kell 
befizetni, nem az OTP által 

kiküldött csekkeken!
Ha valaki OTP-s csekken teljesítet-
te eddig a fizetési kötelezettségét, 
kérem, keresse fel társulatunkat 

a Polgármesteri Hivatalban.
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PPÁÁLLYYÁÁZZAATTII   LLEEHHEETTÕÕSSÉÉGGEEKK
VVÁÁLLLLAALLKKOOZZÁÁSSOOKKNNAAKK

A pályázatok benyújthatók:
2009. január 23. és 2009. november 5. között folyamatosan. ( a rendelkezésre álló keret erejéig)

Pályázati dokumentáció letölthetõ: www.ofa.hu

1. A foglalkoztatottság megõrzésének támogatása a gazdasági visszaesés
következtében átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkáltatóknál 

(Kódszám: MEGÕRZÉS-9122)

Támogatható 

tevékenységek

I. Munkahelymegõrzõ bér-
támogatás
(bérek és járulékok 
támogatása)

II. a) Bértámogatás a mun-
kavállalót érintõ intézkedé-
sek kedvezõtlen hatásának
csökkentésére

II. b) Képzések
Csak a II. a) tevékenység-
gel együtt támogatható

A vissza nem 

térítendõ támo-

gatás mértéke

3-50 fõs vállalkozás: 75% 
51-250 fõs vállalkozás: 50 %
251 fõs vállalkozás: 25%

az érintett munkavállaló
munkavégzéssel nem töltött,
kiesõ munkaidejére jutó
ténylegesen kifizetett munka-
bér legfeljebb 80 %-a és a
munkáltató által a fenti idõre
ténylegesen kifizetett járulé-
kok legfeljebb 80%-a

a képzés költségének 
80 %-a. 

Idõtartam és

fenntartás

legalább 3 és legfeljebb 12
hónap, fenntartás: a támoga-
tás idõtartamával megegyezõ
továbbfoglalkoztatási kötele-
zettséggel

legalább 3 és legfeljebb 12
hónap, a támogatás idõtarta-
mával megegyezõ tovább-
foglalkoztatási kötelezettség-
gel

a képzés idõtartama nem le-
het hosszabb 12 hónapnál.

Egyéb

a támogatás havi mértéke
munkavállalónként nem ha-
ladhatja meg havonta a köte-
lezõ legkisebb munkabér és
járulékai 150 %-át 

A támogatás lényege: A tény-
leges munkával töltött idõ
mértéke negyedéves átlagban
a törvényes munkaidõ felét
eléri, de a törvényes munka-
idõnél kevesebb, támogatás
adható a kiesõ munkaidõre
vonatkozóan, mikor a mun-
kavállaló ténylegesen mun-
kát nem végzett.

Az elszámolás alapja a pro-
jekt nettó összköltsége.



6 Jászalsószentgyörgyi KRÓNIKA • 2009/1

A pályázatok benyújthatók:
2009. január 23. és 2009. november 5. között folyamatosan. ( a rendelkezésre álló keret erejéig)

Pályázati dokumentáció letölthetõ: www.ofa.hu

2.A gazdasági visszaesés következtében állásukat vesztõk 
újra elhelyezkedésének támogatása más munkáltatónál 

(Kódszám: MUNKÁBA-9124)

Támogatható 
tevékenységek

4.2.1 Újra elhelyezkedést
segítõ bérköltség támogatás
a munkaügyi központ által
közvetített elsõsorban a gaz-
dasági visszaesés következté-
ben álláskeresõvé vált mun-
kavállaló 
más munkáltatótól munkajo-
gi jogutódlással átvett mun-
kavállaló bérének és járulé-
kainak támogatás

4.2.2 Újra elhelyezkedést
segítõ képzés támogatása 

A vissza nem 
térítendõ támo-
gatás mértéke

3-50 fõs vállalkozás: 75% 
51-250 fõs vállalkozás: 50 %
251 fõs vállalkozás: 25%

a képzés költségének 80 %-a 

Idõtartam és
fenntartás

legalább 3 és legfeljebb 12
hónap, fenntartás: a támoga-
tás idõtartamával megegyezõ
továbbfoglalkoztatási kötele-
zettséggel

a képzés idõtartama nem le-
het hosszabb 12 hónapnál.

Egyéb

a támogatás havi mértéke
munkavállalónként nem ha-
ladhatja meg havonta a köte-
lezõ legkisebb munkabér és
járulékai 150 %-át 

Az elszámolás alapja a pro-
jekt nettó összköltsége.

3. A hazai roma mikrovállalkozások mikrohitellel megvaló-
sított beruházásainak támogatására (Kódszám: KKC-2008-
R-2)

A pályázati konstrukció célja: a hazai roma mikrovállalko-
zások számára az Új Magyarország Mikrohitel Program és az
Országos Mikrohitel Program keretében felvett hitelekkel finan-
szírozott projektek megvalósításának segítése (legalább hitel-
ígérvénnyel rendelkeznek )

A pályázathoz mellékelendõ nyilatkozat: a vállalkozó romá-
nak vallja magát, vagy romákat foglalkoztat.

Keretösszeg: 383 millió Ft.
Az elnyerhetõ támogatás mértéke: a projekt elszámolható

költségének legfeljebb 40%-a,
A támogatás maximális összege: 4 millió Ft.
2009. február 16-tól 2009. november 13-ig
A pályázati dokumentáció letölthetõ: www.magzrt.hu

4. A vállalkozói aktivitás ösztönzésére kiírt támogatás (pályá-
zati kódszám: KKC-2008-A)

A pályázat célja a vállalkozói és/vagy a pénzügyi kultúra erõ-
sítése, a vállalkozói ismeretek bõvítése. Támogatható tevékeny-
ség a roma vállalkozások részére tanácsadást végzõ pályázók
esetében 

- a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján meghirdetett tá-
mogatásokra benyújtott pályázatok elkészítéséhez;

- a Magyarországon mûködõ hitelintézetekhez, mikrofinanszí-
rozó szervezetekhez benyújtott hitelkérelmek elkészítéséhez.

Támogatás mértéke benyújtott pályázatonként és hitelkérel-

menként minimum 300 ezer Ft, de legfeljebb 12 millió Ft. 
A pályázati dokumentáció letölthetõ: www.magzrt.hu

5. Új Magyarország Mikrohitel
A hitel célja: gépek, berendezések, eszközök és más beruhá-

zások finanszírozása, a már meglévõ üzleti tulajdon vagy bérelt
infrastruktúra bõvítése és/vagy fejlesztése, illetve a beruházás-
hoz kapcsolódó forgóeszközök biztosítása. 

Hitel összege:
500.000 forint – 10 millió forint közötti beruházási vagy 
500.000 forint – 6 millió forint forgóeszköz hitel igényelhetõ,

6,5%-os fix kamattól. 
Maximális futamidõ 10 év.
A hitelt a hiteligénylés jóváhagyásától számított két hónapon

belül fel kell használni.
Ummikrohitelt közvetítõ hitelintézetek www.ummikrohitel.hu

Valamennyi pályázat esetében további információ kérhetõ:
Szabó Gabriella és Fazekas Éva

jászberényi kistérségi koordinátor
Tel: 06-30/986-80-34

e-mail: gabriella.szabo@umpont.hu és
eva.fazekas@umpont.hu 

Új Magyarország Pont
Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.

Munkavégzés helye: 
5100 Jászberény, Szabadság tér 16. II. em.

honlap: www.eszakalfold.hu; www.umpont.hu
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Egy szép
napon!

Felkerestem a sírod
Már romokban álltam ott
Hogy fáj, hogy együtt
Nem lettünk boldogok.

Az emlékek kísértenek
Nem voltam elhagyott
Éreztem mindig
Hogy vár a két karod!

Távolban hallottam
Zúgnak a harangok
Zokogtam feletted
Halljad, hogy ott vagyok!

Vadgalamb turbékolt
Egy reszketõ ágon
Hogy az elsõ szerelem
Legszebb a világon.

Esett az esõ 
Szépen csendesen
Hogy a virágom
Ne hervadjon el!

Ez a nap Tiéd volt
Szép délután.
Egyszer még elmegyek
Életem alkonyán!

Halmai Margit

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Esélyegyenlõségi Koordinációs Iroda –

Esélyek Háza Szolnok
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium jogelõdje 2004 évében hozta létre az
Országos Esélyegyenlõségi Hálózatot. A szolnoki Esélyek Háza 2004. június
1-jén kezdte meg mûködését, kezdetben a JNSZM Mûvelõdési, Továbbképzé-
si és Sportintézetben, majd 2007. január 1-tõl a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Esély Szociális Közalapítvány Regionális Szellemi Forrásközpont szervezeti
egységeként.

Az országos esélyegyenlõségi hálózat célcsoportjába a gyermek- és ifjúkor-
osztály, a nõk, az idõsek, a fogyatékos személyek, a roma származásúak és
a hátrányos helyzetû térségek tartoznak.

Esélyegyenlõségi problémákat érintve az iroda tevékenységei körébe tartozik
ez egyéni esetkezelés, tanácsadás a hozzánk forduló ügyfelek részére, jogi,
pályakezdési, mentálhigiénés, pályázatírási tárgykörben. 

Etnikai, vagy nemzeti alapon megvalósuló diszkrimináció esetében tanács-
adásra, panaszfelvételre van lehetõség.

Tanácsadásainkra az irodánkban, valamint elõre egyeztetett és közhírelt idõ-
pontokban, kistérségi helyszíneken is van mód. Rendszeresen szervezünk Kis-
térségi Fórumsorozatokat. Szolgáltatásaink díjmentesek.

A rendszeresen frissített adatbázisunknak köszönhetõen a célcsoporttal fog-
lalkozó állami és civil szervezetek munkatársainak szakmai mûhelyek, konfe-
renciák, kerekasztalok szervezésével biztosítjuk az információk áramlását és
a tapasztalatok cseréjét. Folyamatosan van lehetõség a kerekasztalok munkájá-
ba bekapcsolódni, melyek civil, fogyatékosügy, gyermek és ifjúság, hajléktalan-
ság témakörben szervezõdnek.

Szívesen segítjük az érdeklõdõ szervezeteket, cégeket az esélyegyenlõségi
terv elkészítésében.

Munkatársaink rendszeresen részt vesznek különbözõ szakmai szervezetek
munkájában.

Esélyegyenlõségi és szabadidõs rendezvényeken folyamatosan propagál-
juk az Európai Unió esélyegyenlõséggel kapcsolatos elvárásait, a miniszté-
rium és a hálózat aktuális információit.

Forduljanak hozzánk bizalommal!
Ügyfélfogadási rendje:

hétfõ-csütörtök között 8.00 – 16.30; pénteken 8.00 – 14.00 óra

Rendszeres tanácsadásaink:
- Jogi tanácsadás: szerdán 15.00 – 16.00 óra; pénteken 9.00 – 10.00 óra
- Ombudsmani panaszfelvétel: kedden: 9.00-10.00; csütörtökön: 15.00-16.00
- Pályakezdõknek tanácsadás: csütörtökön 10.00 – 12.00 óra
- Mentálhigiénés tanácsadás: kedden 14.00 – 16.00 óra
- Pályázatírási tanácsadás: szerda 15.00 – 16.00 óra

Elérhetõségek:
Cím: 5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.

Tel: 546/514-947, 56/511-128, 56/511-129
E-mail: racz.viktoria@eselyfk.hu, 

eselyek@eselyekhazaszolnok.t-online.hu
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„Együtt élni és halni”
Egy strázsamester levele Jászalsószentgyörgyre

Az 1848/49-es szabadságharc idején a
Habsburg Birodalom távoli tartomá-
nyaiból Kossuth hívó szavára: „A sze-
gény magyar haza lángokban áll...”
szökve-harcolva hazatérõ huszárok a
hazaszeretet legszebb példáját adták az
utókornak. Nemrégiben egy televíziós
csatornán újból láttam Sára Sándor
„80 huszár” címû filmalkotását, mely-
ben a filmrendezõ emléket állított az
ezer veszéllyel dacoló, a súlyos bünte-
téstõl és a haláltól sem visszarettenõ
hazaszökõ katonáknak.

A film egyik jelenetében a huszárokat
az idegen városban elárulják. Ez a jele-
net juttatta eszembe Szetsey István strá-
zsamester személyét, illetve levelét, me-
lyet édesanyjához Jászalsószentgyörgyre
írt. Bizonyára az Országos Levéltárban
megõrzött levél tartalma is megihlette a
film alkotóját, hiszen a huszárok elárul-
tatása, szökésük helyszínei megegyez-
nek Szetsey levelében foglaltakkal. Sze-
tsey István nevével korábban is találkoz-
tam helytörténeti kutatásaim során, de
történetét még nem kapcsoltam össze ak-
koriban a filmmel. Rédey István „Jászok
és kunok az 1848/49-es szabadságharc-
ban” címû könyvében ír a Nádor huszá-
rok több csapattestének hazatérésérõl,
köztük Szetsey István strázsamester szá-
zadának szökésérõl, fogságba esésérõl és
ismerteti levelének tartalmát is. E könyv
szerzõje a forrásjegyzékben utal az „Öt-
lettõl a filmig” könyvsorozatban megje-
lent Csoóri Sándor – Sára Sándor: „80
huszár” címû könyvre is. Engem termé-
szetesen megragadott az a tény, hogy a
törökszentmiklósi születésû, de édesany-
ja révén az én szülõfalumhoz Jászalsó-
szentgyörgyhöz köthetõ Szetsey István
egy nagyszerû film ihletõje hõsies maga-
tartásával, bátor tettével. Nézzük hát a
történelmi tényeket:

1848. október 28-án Szetsey István
strázsamester Mohácsi Valentin õrmes-
tertársával, 8 tizedessel és 120 huszárral
indult kerülõ úton Porosz Szilézián ke-

resztül a haza hívó szavára. Porosz föl-
dön, Friedlandban a lakosság szeretettel
fogadta a magyar huszárokat, azonban a
város papságának árulása folytán a po-
rosz katonaság õrizetbe vette õket, és az
osztrák hatóságoknak történõ átadásukat
határozták el. Szetsey, mint a csapat ve-
zetõje számolt vele, hogy a halál vár rá-
juk. S legnagyobb bajával kihez fordul-
hat az ember? Szetsey levelet írt Jászal-
sószentgyörgyre édesanyjának, amiben
kérte a falu elöljáróságát, hogy a magyar
kormánynál járjon közbe szabadon bo-
csátásukért. A lúdtollal írt megfakult írás
ma is élõ történelem: 

„Friedland am 1-ten November 848.
Kedves szeretett Szülõm! Életem sorát
röviden leírom..., amely egy kevéssé
borzasztó. Miután kedves hazánk vé-
rengzõ állapotját hallván, mindenféle
módokat használtam és elkövettem se-
gítségére jönni, amely is mind sikertele-
nül megyettetett, s ennél fogva kénytelen
voltam más módhoz nyúlni, az az, ha
merem mondani, elszökni. Az össze es-
küvés áll még 1 strázsa Mester, 8 káplár
és 120 közemberbül, az indulatunk volt
28-án a múlt hónak. Marsomat vettem
Burkus országnak, miután nagy fárad-
sággal Cseh országbúl több zûrzavarok
közt a Gránitzon bejutottam 1 napi föl-
det tettünk a Burkusok közt – de már
annyira elcsüggedtünk, hogy kénytele-
nek voltunk magunkat quártélyba tenni,
ahol is a Polgárság igen szívesen foga-
dott, mivel mind németh és a mi akara-
tunkon vagynak, - de egy akasztófára
való pap bennünket elárult, azonnal az
ott levõ katonaságtól arredáltattunk. 

Így tehát kedves Szülõm gondolhatja,
hogy fogottak vagyunk, hanem dolgom
igen jól mén máskülönben, enni innyi
ugyan van elég, úgy gondolom, hogy az
akasztófa a hátam megett van, csak a
horogba kell akasztani, mivel nálunk
Regimentnél Standrecht volt kihirdetve
a sok szökés végett, miért már nagyobb
része elszökött, így tehát semmi jót nem

várhatunk, az egy reménységem, hogy
talán a Polgári kar oltalma alá vész,
akik ugyan igyeksznek benne.

Kedves Szülõm, most nincs egyéb mód,
mint ezen levelet mutassa meg a Város
elõljáróinak, hogy a magyar Minisztéri-
umhoz folyamodjanak és a Berlini – és
Frankfurti Nemzetõr kormányához felõ-
lünk tudósítást és kérést nyújtsanak,
hogy bennünket mint igazi haza szeretõ
fiúkat nem vissza a Német Törvény alá,
hanem Magyarország felé Transferálja-
nak. Különben az akasztófa vár a nya-
kunkra. Kedves Szülõm! Én magam sze-
mélyére minden órában eljöhetnék oly
alkalmatosság vagyon kezemben, de mit
használ, ha a többi legénységet el nem
hozhatom, a Hazának vélek nem hasz-
nálhatok, örökös átok a fejemen. Mint
Comandansnak nem is illene, mivel
összve esküdtünk együtt élni és halni,
nyerni vagy veszteni.

Ennél fogva kérem a Ns Város elõljá-
róit, hogy azon pár lépést mellettünk
megtenni ne terheltessenek csak Budára
bejelenteni a dolgunkat ott, azután úgy-
is fogják tudni, hogy fognak rajtunk se-
gíteni

... Ha az Isten szerentségesen haza se-
gít, hogy szegény hazánknak segíthes-
sünk minden fáradtság minden nyugta-
lanságot elfelejtünk, hanem kevés a re-
ménység ... mert … elveszett... Ennélfog-
va kérem a Magyarokat az egész Bajtár-
saim nevében, hogy amit mellettünk te-
hetnek, segítsenek, hogy ennyi igaz haza-
szeretõ magyar fi ne jusson azon gyalá-
zatos akasztófára, a ki meg van ígérve.
Kedves Szülõm, vedd kedvessen ezen ta-
lán utolsó levelem, mert egyebet nem
mondhatok, és a mint mondom, utolsó
szükségemben a felül írt mód szerént se-
gíttsen, máskép rövid napok múlva, mi-
nek elõtte Isten életem végét elhozná, a
világról le kell mondani, de még azzal
sem gondolok mivel a szabadság és Ha-
za szabadítás dolgában halok meg, tsak
rólam mint igaz Haza védõrõl, jó gondo-
latta legyenek. A Halál mind egy az
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Olimpus hegyén is. Kedves Szülõm! Töb-
bet nem írhatok, mert kezeim reszketnek,
szemeim a Halál pókhálójai béhúzták,
hanem kívánok minden Testvér, Attya-
fiaknak és minden jó ismerõsöknek ezer
jókat és kérem, felõlem balul ne ítélje-
nek, hanem gondollyák, hogy a hazáért
atta hûséges lelkét! Ezzel maradok ked-
ves Szülõmnek alázatos fia, és Magyar
Hazánknak jó akarója. Szetsey István
strázsamester.”

Szetsey István sorsából is kitûnik a
szabadságharc honvédeinek igazi hõsi-
essége és hazaszeretete. Levele Jászal-
sószentgyörgyön megríkatott nemcsak
egy édesanyát, hanem könnyekre fa-
kasztotta a község asszony- és leányné-
pét is. Tarnay (Taczman) Mihály fõjegy-
zõ külön lovassal küldette a levelet Pest-
re, azzal a megjegyzéssel a levél címzé-
se mellett, hogy ha „Szentkirályi Móric
jászkun fõkapitány nem találtatnék ké-
retik Kossuth Lajos Úr, hogy e levelet
felbontani, s a bennfoglaltak iránt intéz-
kedni méltóztassék.”

A magyar kormány ilyen irányú kérel-
mei azonban Bécsben nem kerültek
meghallgatásra. Így az ottani hírekre hi-
ába várva, elunva a tétlenséget Szetsey
csapatával december 2-án megszökött.
Porosz földrõl Morvaország felé próbál-
koztak a Kárpátokhoz eljutni, ami a csá-
szári katonasággal és cseh nemzetõrség-
gel megrakott vidéken lehetetlen vállal-
kozás volt. Az osztrákok elfogták és a
theresienstadti várbörtönbe csukták õket,
Szetseyt 4 évi sáncmunkával súlyosbí-
tott várfogságra ítélték.

A film és a magyar szabadságharc 160.
évfordulója is inspirált arra, hogy utána
járjak vajon Szetsey István túlélte-e vár-
fogságot? Ki volt édesanyja Jászalsó-
szentgyörgyön? Kérdéseimre többirányú
levéltári kutatás után – melyben nagy se-
gítségemre volt Halmai Tibor jászalsó-
szentgyörgyi gyökerekkel rendelkezõ,
Budapesten élõ családfakutató – meg-
nyugtató választ kaptam. Szetsey István
túlélte a fogságot és Jászalsószentgyör-
gyön telepedett le. Családi élete, katonás-
kodása érdekes lehet az utókor számára.

Ki is volt hát Szetsey István? Török-
szentmiklóson született 1815. január 13-

án. Apja Szetsey István plebeus (népbõl
származó), anyja Csonka Rozália. Tö-
rökszentmiklóson 1800. október 24-én
kötöttek házasságot. Azt, hogy õk erede-
tileg Jászalsószentgyörgyrõl származ-
tak-e, nem tudni. A község redemptusai-
nak 1745-ös névsorában szerepel ugyan
Szecsei és Csonka nevû földmegváltó
gazda, de ez nem bizonyíték a szent-
györgyi õsökre. (Szecsei (Szetsey) nevû
leszármazott nem él Szentgyörgyön, a
Csonka nevû családi név viszont ma is
ismert.) A Szetsey családban 10 gyerek
született Törökszentmiklóson. István a
hatodik gyermek. Az elõzõleg született
három István névre keresztelt testvérei
korán meghaltak. Édesapját is hamar el-
veszítette, aki 50 évesen 1831. július 30-
án halt meg.

1835-ben 20 éves korában került sor
katonai sorozására. Ebben az idõszakban
14 év volt a szolgálati idõ. 1848-ban strá-
zsamester lett a Nádor huszárezredben az
alezredesi osztály 2. százada élén. Az ez-
red katonái jobbára a Jászkunságból va-
lók voltak. Prága környékén állomásoz-
tak, innen próbáltak 1848 õszétõl 1849
nyaráig hazaszökni. Fegyveres harcok és
súlyos veszteségek után törtek át Ma-
gyarországra. Mintegy 250 huszár ért
csak haza, de ennyire tehetõ azoknak a

száma is, akiket elfogtak, kivégeztek.
Szetseyék sorsa várfogság lett, majd
olaszországi csapatokhoz német gyalog-
ezredbe osztották be õket.

Itthon az özvegyen maradt Csonka
Rozália Jászalsószentgyörgyre költözött
a családdal. János és Terézia nevû gyer-
mekei 1838-ban itt kötöttek házasságot.
János a szentgyörgyi Baranyi Apollóval,
Terézia pedig Halmai Menyhért helyi
redemptus felesége lett. Az édesanya
Jászalsószentgyörgyön hunyt el 1858.
október 3-án 74 éves korában. Valószí-
nûleg még találkozhatott István fiával,
aki a fogság után szintén a községben
telepedett le Õ is itt kötött házasságot 51
évesen 1866. november 7-én a török-
szentmiklósi Koródi Reginával. Négy
gyermekük született: Mária, István, An-
na és József. Közülük az utóbbi kettõ ér-
te meg a felnõtt kort. Szetsey István bir-
tokos 1873. augusztus 9-én 58 éves ko-
rában Jászalsószentgyörgyön kolerában
halt meg. (Ez év nyarán nagy kolerajár-
vány volt a községben napi 8-22 áldoza-
tot követelve.) Szetsey István sírköve
ma már a temetõben nem található meg,
sírhelyét rég eltörölte az idõ.

Emlékének tiszteleg ez az írás.
Lukácsi László

Jelenet az 1978-ban készült „80 huszár” címû filmbõl
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A Cifrapalota Óvodai 
Tagintézmény eseményei

Elsõsorban szeretnék köszönetet mondani
a Községi Önkormányzatnak a nyáron el-
nyert sikeres pályázatért, melynek segít-
ségével az óvoda komplex akadálymente-
sítésére kerülhetett sor.

Minden év legszebb ünnepe a gyerme-
kek számára a Mikulás és a Karácsony. A
hagyományokhoz hûen 2008. decemberé-
ben is ellátogatott hozzánk a gyerekek leg-
nagyobb örömére a Mikulás. Az óvodape-
dagógusok bábjátékával, két ajándékcso-
mag szétosztásával tettük emlékezeteseb-
bé ezt a napot, amit a Szülõi Közösségnek
és a Délvíz Zrt.-nek köszönhettünk.

A Karácsonyi ünnepet a nevelõtestület
egy mesejelenet dramatizálásával , dalos
mûsorával, a gyerekek verses – dalos já-
tékával, feldíszített karácsonyfával és
ajándékcsomagokkal tette díszesebbé
azon a délelõttön. 

Külön köszönettel tartozom az anyagi
támogatásért, ami segített a Mikulás és
Karácsony mint ünnep, gazdag élmény
nyújtásához. (Dobri Károly, Amina 2003.
Kft., Bajzáth Antalné, Balla Miklós, Ba-
logh Béla, Dömök Istvánné, Kertész Ti-
bor, Kis Csilla, Kocza Imre, Koczka
László, Pesti Róbert, Rabati Andrásné,
Tóth Imréné, Tóth István, Tóth Lajosné,
Tóth Miklós, Varga Sándor, Vígh Miklós,
Szögi Zoltán és Szabó László) 

Az óvodások Farsan-
gi Bálja 2009. 02.
21-én (szombaton)
14 órától került meg-
rendezésre. Farsang-
kor fantasztikus él-
mény a gyerekeknek,

hogy belebújhatnak egy számukra ked-
ves jelmezben, táncolhattak , mozog-
hattak benne és ez idõ alatt is jól érez-
ték magukat. Jelmezes felvonuláskor
bemutatkoztak és elmondták milyen jel-
mezbe bújtak, amiért még külön kis
ajándék is járt. Zsákbamacska, tombola,
tánc és zene tette hangulatosabbá és
emlékezetesebbé a szombat délutánt. A
Cifrapalota Óvoda Tagintézmény dol-

gozói ezúton szeretnék megköszönni a
Szülõi Közösségnek, az SZK. Elnöké-
nek, a Jászprofiker Kft.-nek, a helyi
COOP-STAR boltnak és mindenkinek

akik odaadó, önzetlen munkájukkal,
felajánlásaikkal és egyéb más segítség-
gel hozzájárultak ahhoz, hogy az óvodai
Farsangi Bál létrejöjjön.

F E L H Í V Á S O K ,  
K Ö Z É R D E K Û  I N F O R M Á C I Ó K !

„SZENTGYÖRGYI
ÓVODÁSOKÉRT”

ALAPÍTVÁNY

Köszönjük a szülõknek, támogatóknak
az elmúlt években tett felajánlásaikat
(adójuk 1%-át), amellyel támogatták
alapítványunkat!
Ebben az évben is várjuk adójuk 1%-át!

„Szentgyörgyi Óvodásokért”
Alapítvány

Adószáma: 18829723-1-16

Mint minden év nyarán most is sor
kerül a NYÁRI NAGYTAKARÍTÁS-
RA, melynek ideje alatt az óvoda
ZÁRVA TART:

2009. AUGUSZTUS 03-tól 
2009. AUGUSZTUS 31-ig!

Tájékoztatom a kedves szülõket 
3 éves gyermekük óvodai beíratásáról!

Amennyiben szeretnék gyermeküket
óvodába hozni (2009. június 1. és 2010.
május 31. között betölti a 3. életévét),
akkor kérem , hogy keressék fel a Cif-
rapalota Óvodai Tagintézményt a be-
iratkozás ideje alatt:

2009. május 12-én (kedden) 
8-12 óráig és

2009. május 13-án (szerdán) 
12-16 óráig .

A beíratáshoz kérem, hogy hozza ma-
gával személyi igazolványát és gyerme-
ke születési anyakönyvi kivonatát! (Bõ-
vebb információ a 06-70/3687667-es
telefonszámon.)

Tisztelettel és köszönettel tartozom min-
den apró kis segítségért, amit bárki fel-
ajánlott, mert ezt mind a gyerekekért tette.

Sándor Erzsébet
tagintézmény-vezetõ
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Rendezvények az iskolában

Verseny-
eredmények

KRESZ
Még szeptemberben került megrende-
zésre az Autóklub Nemzetközi KRESZ
versenye Ljubljanában, ahol az Autó-
klub 4 fõs magyar csapatában Szatmári
Kinga 5. osztályos tanuló képviselte ha-
zánkat és Jászalsószentgyörgyöt. A 22
ország részvételével megrendezett nem-
zetközi versenyen a magyar csapat 2.
helyezést ért el.

A hazai KRESZ tanulmányi versenyen
idén is indultak tanulóink a 4.-es és 8.-os
korosztályban. A háziversenyen Bajzáth
Márton 4. osztályos és Gazsi Fruzsina 8.
osztályos tanulók bizonyultak legeredmé-
nyesebbnek. Õk mérették meg magukat a
megyei versenyen, ahol Fruzsina 3. he-
lyezést ért el korosztályában, Márton pe-
dig az elsõ lett, s így továbbjutott az ápri-
lis 7-8-9-én megrendezésre kerülõ orszá-
gos döntõbe. Felkészítõ tanáruk: Sándor
János tanár úr.

Mesevetélkedõ, 
Mátyás tudósai verseny
Az alsó tagozatos 3-4. osztályos gyerekek
még az õsz folyamán beneveztek a
„7mérföldes csizmában heted7 határon
át” címû országos mesevetélkedõbe. Két
helyi és körzeti verseny után a 3. osztá-
lyos lányok, név szerint Gyárfás Alexand-
ra, Pintér Boglárka, Vígh Szilvia és Vizi
Luca 3. a osztályos tanulók bejutottak a
megyei döntõbe. Itt már 24 mese tudásá-
ról kell számot adni az Aranymadarak ne-
vû csapatnak.

Ugyancsak nagyszerû helyezést ért el a
megyei Mátyás tudósai versenyen Filip-
csei Olivér 3. a osztályos tanuló, aki a
vers- és prózamondó kategória gyõztese,
Terenyi Henrietta szintén 3. a osztályos
tanuló pedig a 9. helyezett lett. Mindkét
versenyre Szajkó Sándorné tanítónõ ké-
szítette fel a gyerekeket.

Idén február 6-án került sor a hagyományos farsangi bál megrendezésére iskolánkban.
A Szülõi Munkaközösséggel karöltve remek hangulatban telt ez a délután. Megannyi
ötletes, ijesztõ és bájos jelmezbe öltözött gyerek múlathatta az idõt. A program a jel-
mezesek bevonulásával és bemutatkozásával kezdõdött. Találkozhatott a szépséges
menyasszony a kalózvezérrel, a focista az angyallal, és kezet rázhatott a cowboy a mi-
ni hastáncos nõkkel is, de megelevenedett elõttünk a 101 kiskutya története is néhány
percre. Minden jelmezbe bújt tanuló apró ajándékot kapott jutalmul.

A tornaterem színes forgatagában megéhezett vendégek a büfé bõséges kínálatából vá-
laszthattak, melyhez süteményekkel a szülõk is hozzájárultak. A jó hangulat fokozása-
ként néhány bátor jelentkezõ némi ízelítõt adott diáktársainak táncos vagy hangszeres
tudásából. Kicsik és nagyok izgatottan várták a tombolahúzást, vajon rájuk mosolyog-
e a szerencse? Sok-sok ajándék talált gazdára, köszönhetõen a Szülõi Munkaközösség-
nek és a gyerekek felajánlásainak. Aki kevésbé volt szerencsés, az sem kesergett soká-
ig, hiszen ez a délután az önfeledt mókázásról szólt, hogy elûzzük a telet és ennek ér-
dekében jelmezeseink meg is tettek minden tõlük telhetõt: délután öt óráig ropták a
táncot kicsik és nagyok. Víghné Olasz Anikó

Március 13-án ünnepeltük iskolánk-
ban az 1848. március 15-ei forradal-
mat, nemzeti ünnepünket. 7 osztályos
gyerekek, harmadikosok, elsõs és óvo-
dás gyerekek idézték fel mûsorukkal
az akkori márciusi nap eseményeit.
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Zrínyi Ilona Matematikaverseny 
Ebben a tanévben iskolánkból 51 tanuló

vett részt a Zrínyi Ilona Matematikaver-
seny megyei fordulóján, amelyet 2009.
március 20-án rendeztek Jászberényben.
A versenyen tanulóink szép eredménnyel
szerepeltek, Tóth Bence 4.a osztályos ta-
nulót behívták az ünnepélyes eredmény-
hirdetésre, ahol az évfolyamonkénti elsõ
15 helyezettet jutalomba részesítik. 

Tudni kell a versenyrõl, hogy egy me-
gyén belül évfolyamonként 350-400 tanu-
ló vesz részt, ezért nagyon szép ered-
ménynek számít, hogy iskolánkból 11
gyerek az elsõ száz között teljesített.

Tanulóink eredménye évfolyamonként:
3. osztály: 25. Vizi Luca 3.a 54. Pintér
Boglárka 3.; 4. osztály: 6. Tóth Bence 4.a
(felkészítõ tanár: Major Tiborné); 26. Da-
nyi Bernadett 4.a (felkészítõ tanár: Major
Tiborné); 49. Kerekes Patrik 4.b (felké-
szítõ tanár: Gyõr Istvánné); 96. Koczka
Tamás 4.a (felkészítõ tanár: Major Tibor-
né) 5. osztály: 18. Szatmári Kinga 5.b;
19. Kiss Bence 5.b. 7. osztály: 59. Szat-
mári István 7.b. 8. osztály: 70. Szabó
Evelin 8.b; 82. Bagi Gergely 8.a. Negye-
dik osztályos tanulóink csapatversenyben
a 4. helyen végeztek.

Major Tiborné

Karate
Több éve nyújtanak sportolási és nevelési
lehetõséget az óvodás és iskolás korosztály
számára a kyokushin karate edzések, me-
lyeken heti két alkalommal fejleszthetik a
gyerekek fizikumukat, mozgáskoordináci-
ójukat és önfegyelmüket. A mozgás és
sport örömén túl versenyeken is össze
szokták mérni felkészültségüket, ahol igen
szép eredménnyel szoktak végezni a szent-
györgyi gyerekek. A nemrégiben megren-
dezett Diákolimpia elõdöntõjében Kovács
Dorina 5. b osztályos tanuló 1. helyezést
ért el, míg Szatmári Kinga szintén 5. b osz-
tályos a 3. helyért küzdött meg. Edzõjük:
Héja Tamás. Ezen felül 2008-ban Kovács
Dorina bizonyult korosztályának legered-
ményesebb versenyzõjének Magyarorszá-
gon, amely eredményhez gratulálunk! 

Aktualitások
Ebben a tanévben új szûrõvizsgálattal bõvül
az iskola-egészségügyi szolgálat ellátása.
Az iskola minden tanulója részt vehet vér-
cukorszint mérésen, amennyiben a szüleik
beleegyeznek a gyors és egyszerû vizsgálat
elvégzésében. A szûrés részleteirõl minden
szülõ írásbeli tájékoztatást fog kapni. 

Ez a szûrés nem része az iskola-egész-
ségügyi alapellátásnak, így ez segítõ fel-
ajánlások nélkül nem valósulhatna meg.

A szûréshez szükséges eszközöket Szögi
Zoltán gyógyszerész úr nagylelkû felaján-
lásával és a szülõi szervezet támogatásá-
val sikerült biztosítani, amelyeket ezúton
is tisztelettel köszönünk!

Remélhetõleg ez a szûrõvizsgálat is hoz-
zásegít ahhoz, hogy az esetlegesen már
meglévõ – és még nem nagy(!) – problé-
mára fény derülhessen, illetve, hogy fel-
hívjuk a szülõk és a gyermekek figyelmét
magára a betegségre. És mint annyi más
betegség megelõzésénél itt is legalább két
dolgot kell kiemelni és betartani: egészsé-
ges táplálkozás és testmozgás. Ha ezekre
mind a szülõ, mind az iskola több figyel-
met fordít, biztos, hogy jóval kevesebb
gyereknek és felnõttnek gyûlik meg a ba-
ja a cukor- és egyéb betegséggel.

Március utolsó szombatjára –, mely
munkanap – iskolánk tavaszi takarítási na-
pot szervez a Vadasban. Azon túl, hogy
közösen szebbé teszünk egy közösségi he-
lyet, nagyon fontos az, hogy gyakorlati
munkát végezhetnek a gyerekek, hiszen az
iskolában idejük döntõ részét a tantermek-
ben elméleti tanulással töltik. Senkinek
nem válik kárára, ha találkozik a kétkezi
munka fáradalmaival, és azzal a megelé-
gedett örömmel, amit az elvégzett munka
eredményét látva érez az ember.

Tarnai Mihály

Az életünk mára statisztikai adathal-
mazzá vált. Számok formájában léte-
zünk a társadalom virtuális világá-

ban, TB, adó és egyéb azonosító jelekkel el-
látva. Persze ennek nyilván egyértelmû és
praktikus okai vannak, de azért mégis: kicsi
magyar lelkem megretten, amikor grafikon-
nal és milliónyi számmal elhalmozva arról
tudósít a világ, hány százalék esélyem van
arra, hogy repülõgép-szerencsétlenség vagy
éppen konyhai baleset áldozatává váljak.
Netán pont életem párja bántalmaz, esetleg
a madárinfluenza végez velem. De bõséggel
van esélyem dioxinnal szennyezett, guar gu-
mit tartalmazó táplálék által megboldogulni.

Százalékok röpködnek a daganatos beteg-
ségek elõfordulásáról, a szívrohamról és tü-
dõembóliáról. Közúti balesetekrõl és mér-
gezésekrõl. Kész horror, amiben élünk. Cso-
da, ha pesszimisták az emberek, amikor
folyton azt hallják, ideje lenne már jobb lét-
re szenderülni, mert a statisztika szerint az
átlagéletkort már rég elértük?

Mi ez? Esélylatolgatás?
Az ESÉLY lehet utolsó. Végsõ. Egyetlen. 
Lehet az életre, a tanulásra, a kiugrásra,

a boldogságra, a túlélésre, a születésre, be-
tegségre. Jöhet a szomszédtól, tanártól, fõ-
nöktõl, társtól, az Élettõl.

Megannyi formájában és maga valóságá-
ban benne rejlik egy homályos jövõkép. S,
hogy ez számunkra örömteli vagy tragikus,
tõlünk független és általában irányíthatat-
lan. Mondhatni „meg van írva”.

De mi van a mi kis privát esélyeinkkel? A
KSH-nak sejtelme sincs arról, hogy a XXX-
YYY-ZZZ társadalombiztosítási azonosító
jel mögött én vagyok, aki esélyt kapott az
életre, a boldogságra, munkahelyre, hiva-
tásra, alkotásra. 

Nem tudják, hogy mit jelenthet számomra,
ha bíznak bennem és esélyt kapok a bizonyí-
tásra. Azt sem, hogy egy jól sikerült vizsga,
munkanap, pályázat után milyen jó haza-
jönni, pedig minden esélyem megvolt az el-
lenkezõjére is.

És vajon ki gondol arra, hogy mit jelent a
második esély, amikor hibázunk...

El lehet végérvényesen rontani egy felvé-
teli vizsgát, egy állásinterjút, egy kapcsola-
tot, egy barátságot. 

De azt veszem észre, hogy az igazán fon-

tos dolgok esetében mindig van egy második
esély. Nagy a tétje, hiszen százszorosan bi-
zonyítani kell, s talán nem is megy könnyen,
de mégis esély. Lehetõség. Nem sok ember
van, akire azt mondhatnánk, nem érdemel
újabbat. Lehet tévedni, de csak egyszer. S
lehet bízni abban, hogy nem végérvényes és
visszavonhatatlan a következmény. De, mint
mindennek, ennek is meg van az értelme,
oka és célja. 

Ha úgy érezzük, nem kaptuk meg azt a bi-
zonyos esélyt, sem elsõre, sem utoljára, ak-
kor annak a fejezetnek ott van vége életünk
regényében. Mert a történet hirtelen más
irányt vesz, ami talán fontosabb és értéke-
sebb, mint amit hittünk annak elõtte. Akkor
is, ha az adott pillanatban rendkívül fáj,
vagy dühít, esetleg elkeserít.

Így fejlõdünk, okosodunk és tanulunk. 
Anélkül, hogy esedeznénk újabb lehetõsé-

gért, be is láthatjuk talán, hogy ez vagy az,
nem is olyan égetõ és nélkülözhetetlen jelle-
münk és életünk fejlõdése szempontjából.

De ha mégis kapunk egy sanszot – bárki-
tõl és bármiért – legyünk hálásak érte, mert
nagy adomány mind a Jóistentõl, mind at-
tól, akin keresztül eljut hozzánk.

Egyetlen üzenete van: csináld újra, töké-
letesen! V.O.A

Esély...
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Moliére azt írja: „A pénz minden lakat
kulcsa.” Gounod Faust címû operájá-
ban így énekel Mefisztó: „Eladó az
egész világ!” Az ember tragédiájában
ekképpen mentegetõzik Milthiadesnek
egy – rá halált kiáltó – athéni polgár:
„Bocsáss meg, jó uram, három gyerme-
kemmel tart, ki így szavaztat...”
S kevés borzongatóbb vers van – ha
még olvasunk verseket -, mint a Disz-
nófejû Nagyúr.
Ki ne undorodna meg ezek után a
pénztõl, minden világi hatalom alapjá-
tól, az Aranyborjútól?

Ó, sajnos nagyon is sokan vannak, akik
mindezt a legtermészetesebb, mondhatni,
törvényszerû dolognak tekintik. „Áll a
hajsza, áll a bál a Pénz körül, a Pénz kö-
rül, Járja koldus és király, S a Sátán
örül...” S mi van, ha egy keresztény köz-
gazdász azt mondja, hogy a pénz VALÓ-
BAN fontos dolog (noha kétségkívül nem
a legfontosabb)? Jelenti-e vajon azt, hogy
valami zavarfélét kell éreznünk, ha méltó
munkánk méltó béréért alkuszunk? Ha ar-
ra törekszünk, hogy legyen megtakarítá-
sunk, s az a lehetõ legbiztosabb és legjö-
vedelmezõbb formában álljon rendelke-
zésre? Ha igyekszünk vállalkozásunkat
eredményessé tenni, s utódaink számára
biztosítani a kezdõ lépésekhez szükséges
segítséget? 

Természetesen nem. A pénz a maga he-
lyére téve a racionális gazdálkodás fon-
tos eszköze, mind a háztartásokban,
mind a vállalatok világában. A baj ott
van, ha valaki felcseréli a célt és az esz-
közt. Tele van a fejünk a gazdasági bû-
nök felemlegetésével. Senki nem idézi a
gazdasági erényeket. Korrumpálta, zsa-
rolta, kirabolta, meggyilkolta. S mivel
nap mint nap látjuk e képsorokat a tévé-
ben – lassan már csak ezt látjuk -, a sze-
münk se rebben. Annál is inkább, mert
nem tudjuk már, hogy hol húzódik a jó
meg a rossz határa, ki a megvesztegetõ, s
ki a megvesztegetett, ki a jó zsaru és ki a
rossz, ki a becsületes ügyvéd és ki a
„tégla” az irodában, aki jó idõben értesí-
ti a bûnözõket a razziáról, elfogatópa-

rancsról, ellenõrzésrõl. Nem csoda, hisz
senki nem tudna arra a kérdésre feleletet
adni, hogy miért legyen jó a rossz, ha
sokkal kifizetõdõbb? Hiszen már József
Attila is nyitva hagyta a kérdést: „Mért
legyek én tisztességes, kiterítenek úgy
is; Mért ne legyek tisztességes, kiteríte-
nek úgy is.”

Persze ha valaki így gondolja, akkor
könnyen lehet, hogy azt a kis idõt, ami a
kiterítésig van, a lehetõ legkellemesebben
akarja majd leélni. Bármi áron. Hiszen
így is úgy is egy a vége. Nem mindegy?

Nem. És a leghatározottabban állítom,
hogy nemcsak úgy általában vannak bû-
nök és erények, hanem a gazdaság szférá-
jában specifikusan is. Lehet, sõt kell a
gazdasági erényekrõl beszélnünk, gon-
dolkodnunk, hogy azokat magunk és a
köz javára gyakorolhassuk. Gustav von
Schnoller azon közgazdák közé tartozott,
akik a múlt század elején a tisztességes
szerzési hajlamot párosítani kívánták a
legnemesebb közösségi érzéssel. Fõ fel-
adatának azt tekintette, hogy lélektanilag
és történelmileg megvizsgálja, melyek a
gazdasági cselekvés rugói, s hogy a
„pusztán gazdasági ösztönök hogyan vi-
szonyulnak azokhoz a tulajdonságokhoz,
amelyeket gazdasági erényeknek neve-
zünk, s hogy a „szerzési vágy mellett ho-
gyan keletkezik a szorgalom, a takarékos-
ság, a vállalkozói kedv”. Úgy vélte, hogy
a gazdaságszervezés és a társadalom er-
kölcsi állapota összefügg, és nem csak azt
kell vizsgálni, miképp növelhetõ a terme-
lés, hanem hogy az milyen hatással lesz
az emberre. Úgy valamikor ez idõ tájt ír-
ta Gorkij is az Éjjeli menedékhelyben:
„Ember! Ez jól cseng! Ember! Ez büsz-
kén hangzik!” Igen: a katolikus egyház
szociális tanítása is az embert állítja a kö-
zéppontba. Az embert, akinek joga van
méltóságához munkája végzésekor is, s
aki ugyanakkor jogosult a tulajdonszer-
zésre is. Széchenyi azt írta Béla fiának
szánt Intelmeiben, hogy az anyagi gyara-
podás a magyarnak kötelessége, mivel az
– úgymond – a legnagyobb elnyomás ese-
tén is biztosít bizonyos függetlenséget. A
mának szóló üzenet, hogy a tisztes polgá-

ri létre, ezen belül – ha lehetséges – a tu-
lajdon szerzésére való törekvés jogunk,
sõt bizonyos értelemben kötelességünk is.
Csak ez teszi lehetõvé, hogy egy minimá-
lis függetlenséget megszerezhessünk,
amely megmenthet minket az egzisztenci-
ális kiszolgáltatottságtól. E nélkül szinte
akaratunk ellenére szavazhatnak oly
ügyek mellett, amelyeket késõbb talán
szégyellenénk. 

Elég baj, hogy sok embernek ma Ma-
gyarországon egyáltalán nincs erre mód-
ja, máról holnapra él. A kormányzat fel-
adata, hogy törekedjék olyan feltételeket
teremteni, melyek közt szélesebb népcso-
portok indulhatnak meg a gazdasági fel-
emelkedés útján. De addig is, sohase en-
gedje meg, hogy lazuljon a társadalmi
szolidaritás. Nem szabad azonban min-
dent az államtól várnunk. Nem csupán ar-
ra gondolok, hogy a magán karitatív tevé-
kenységet folytatni kell. Sokkal többrõl
van szó: önmagunk vizsgálatáról. Miért
az a sok, válás miatt lecsúszott hajlékta-
lan? Mitõl van a sok magára maradt idõs
ember? Hol a családi szolidaritás? Hi-
szen, amint az angol mondás tartja: „A jó-
tékonyság otthon kezdõdik.” Miért a sok
drogos, alkoholista, idegbeteg ember?
Biztos, hogy jó társadalomszervezõ a ki-
zárólagosan követett önérdek?

Szögezzük le: helyes dolog arra töre-
kedni, hogy legyen tartalékunk, hogy le-
gyen mivel könnyíteni a következõ ge-
neráció életkezdését. Helyes az ésszerû
megtakarítás, a lehetõségek szerinti vál-
lalkozás, vagy a kisebb-nagyobb vagyon
ésszerû befektetése, hisz akkor szaba-
dabban választhatunk, milyen tevékeny-
séget vállalunk, s milyet nem. Van mibõl
élni, s van mibõl adni is – másoknak.
Csak egyre kell vigyázni. Nehogy a füg-
getlenség eszközébõl a rabság járma le-
gyen Hiszen ahol a kincsed, ott a szíved.
Csupán az a kérdés, mit tekintesz igazi
kincsnek.

Botos Katalin
közgazdász, 

a Pázmány egyetem professzora
(Megjelent: a Pipafüst címû újság 

III. évfolyamának 2. számában)
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A gazdasági erényekrõl
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Polgárõr hírek!
Tavaszi elsõ bejelentkezésünk alkalmá-
ból elsõsorban a szülõkhöz szeretnénk
szólni. Az orvostudomány és a civilizá-
ció gyors fejlõdése ellenére romló ha-
landósági és megbetegedési mutatók a
legtöbb országban a prevencióra (meg-
elõzésre) irányítják a figyelmet és ter-
mészetesen a gyermekkort állítják elõ-
térbe, mint azt az életszakaszt, amely-
ben ki kell illetve ki lehet alakítani az
egészséggel, életmóddal, ártalmas hatá-
sok elkerülésével kapcsolatos helyes
lelkületet és magatartást. Így kerül elõ-
térbe a család és a szülõk szerepe, fele-
lõssége.

A jó idõ közeledtével egyre inkább
probléma lesz az utcán csellengõ 10-12-
14 éves gyerekek látványa este 10 után.
Sajnos ez nem csak nekünk tûnik fel, ha-
nem a bûnözõk is felfigyelnek rájuk. A
szülõknek nagyon nagy szerepe van ab-
ban, hogy a gyereke nemet mondjon a
drogokra és más bûncselekményekben
való részvételre.

A drog terjesztés és használat illegális
tevékenység, ezért pontos adatok nincse-
nek, de becsült adatok szerint 7-800 ezer
drogfogyasztó él ma Magyarországon.
Az elsõ szerhasználat már az általános
iskolában, általában 13-14 éves korban
megtörténik. A legfontosabb hosszú távú
eszköz a prevenció, az oktatás, a korrekt
tájékoztatás. Lehetõséget kell teremteni
a gyerekeknek, hogy õk is hozzászólja-
nak, és ne csupán "nézõi", hanem aktív
szereplõi legyenek a drogellenes és bû-
nözés ellenes küzdelmeknek. Alternatí-
vákat kell teremtenünk, megismertetni
õket a mûvészetekkel, sporttal, lehetõsé-
get biztosítani a valódi tartalmas szóra-
kozásra.

Elgondolkodtató tények:
• 1975-ben a marihuána THC tartalma

1% volt, most 18%.
• 1993-ban a 16 évnél fiatalabbak 5%-a

próbált ki valamilyen drogot, 2003-ban ez
a szám 31%

• 2005-ben 1.400.000 diákból 136.000
kapott drog-felvilágosítást.

A gyerekeket nap mint nap a drogok-
ról szóló hamis információkkal áraszt-
ják el. Naponta szembe kell nézniük a
társaiktól érkezõ nyomással és azzal,
hogy a különbözõ médiák is a drogozás
irányába befolyásolják õket. A mai gye-
rekek azt az üzenetet kapják, hogy ke-
ressenek gyors megoldásokat, hogy ke-
vesebb erõfeszítés a jobb, és nem kelle-
ne keményen dolgozniuk ahhoz, hogy
elérjék, amire vágynak az életben. Ez
gyakran kiöli belõlük a törekvést, és azt
az érzést okozza, hogy nincs miért részt
venni az élet játszmájában. A drogokat a
gyakran érzett unalom elûzésére, vagy a
reménytelenségi érzés megoldásaként
használhatják. A kockáztató magatartás
és a kábítószerek hatása viszont újra iz-
galmassá teszi az életét- legalábbis egy
rövid ideig.

Naponta olyan reklámüzenetek özöne
éri a gyerekeket világszerte, amelyek
sörivásra és cigarettázásra ösztönzik
õket. Más reklámok bármilyen fájda-
lom, kényelmetlenség, alvászavar, illet-
ve bármilyen érzelmi vagy fizikai prob-
léma megoldásaként azonnal gyógysze-
rek szedésére buzdítanak. A gyerekek
azt látják maguk körül, hogy mások dro-
gokat és alkoholt fogyasztanak, nekik
mégis azt mondják, hogy „õk” ne pró-
bálják ki.

Azzal, hogy a gyerekeket hozzásegítjük
az alkohollal és egyéb drogokkal kapcso-
latos józan és felelõsségteljes megértés-
hez, hatalmas jövõbeli problémáktól
menthetjük meg õket- és a világot.

A gyerekek drogmentességének leglé-
nyegesebb elemei a TUDÁS, a FELE-
LÕSSÉG, és a KONTROLL. Ha gyerme-
künk rendelkezik azzal a tudással, hogy
mik a drogok és mit okoznak az ember-
nek, akkor képes felelõsséget vállalni a
saját tetteiért, képes felelõs döntéseket
hozni, és képes a saját és barátai életének
irányítására, azaz kontrollálására, és így
drogmentes marad.

Ezért kérjük a szülõket és mindenkit aki
segíteni tud vagy akar, alakítsunk ki olyan
közösségi platformokat, ahol felügyelet
alatt vannak ugyan a gyerekek de mégis

szabadon. Áldozzuk fel saját szabadidõn-
ket annak érdekében, hogy a gyerekeket
ne fertõzzék meg a bûnözõk, ez sok áldo-
zattal és lemondással jár de a gyerekek ér-
dekében megéri és nincs is más járható út.
Ténylegesen az mûködik, ha egyszerûen
megpróbálunk a gyerekek barátai lenni,
hiszen a gyerekeknek szükségük van ba-
rátokra. Igyekezzünk rájönni, hogy mi a
problémájuk és segítsünk a megoldásban
de úgy, hogy a saját megoldásaikat ne
zúzzuk szét!

Fontos tudni, hogy senki sem egyedül
néz szembe ezzel a pusztító tényezõvel,
hiszen más szülõknek is szembe kell
nézniük ugyanezzel a problémával.
Együttmûködve segíthetünk egymásnak
egy biztonságos környezet megteremté-
sében, amelyben gyermekeink élhetnek
és felnõhetnek.

További segítségért kapcsolatba lép-
hetnek a Polgárõrséggel, érdeklõdõknek
készséggel tartunk elõadásokat a Civil
Szervezetek Házában mûködõ polgárõr
irodában. Lehetõség van drogtesztek be-
szerzésére is ezt minden szülõ anonim
módon kérheti tõlünk.

Végül de nem utolsó sorban szeret-
nénk szólni az idõsek érdekében a köz-
ség valamennyi lakójához. Kérjük fi-
gyeljenek egymásra, fõleg az idõsekre.
A közeljövõben föl fog erõsödni a tran-
zit bûnözés, mely során gyakoribb lesz
a besurranás, kifosztás csalás. Ha ide-
gen személyek megjelenését tapasztal-
ják településünkön kérjük azonnal érte-
sítsék a polgárõrséget.

Kérjük a község vállalkozóit, lakosait,
hogy az anyagi lehetõségeikhez mérten
támogassák szervezetünk célkitûzéseit a
községünk közbiztonságának javítása
érdekében: 

69500163-10010055 

számla számra utalt összeggel.
Elõre is köszönjük!

Zsoldi Lajos
Községi Polgárõrség
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Ajászalsószentgyörgyi Malom-tó a
térképen 6,2 hektárral van fel-
tüntetve, de a valóságos horgász-

ható vízfelület mindössze két hektár.
Jászalsószentgyörgyön 4000 ember él,
közülük 140 felnõtt és 30 gyerek vallja
magát horgásznak, valamennyien tagjai a
Jászalsószentgyörgyi Sporthorgász Egye-
sületnek. A társaság megoszlik, egyesek
a Malom-tóra, mások a Zagyvára esküsz-
nek. A folyót csak egy védõgát választja el
a tótól, amely nevét a partján vegetáló
öreg malomtól kapta. A malmot hajdan a
Zagyva hajtotta, de mert a vize néha
megvadult, s kárt tett a faluban, a folyó-
szabályozás másfelé terelte, viszont meg-
maradt az a mély gödör, amit a malom-
kerékrõl lezúduló víz ásott ki az elfolyó-
árokban. Ezt alakították ki horgásztónak
a helyiek, s ezzel egy idõben alakítottak
horgászegyesületet 1985-ben.

– Nem vagytok sokan ehhez a kis tó-
hoz? – kérdeztem Kecskés Ferenctõl, az
egyesület elnökétõl.

– A tagok mindegyikének van területi
jegye a Zagyvára, de a Malom-tó tagsága
csak 60 fõ. A fogási naplókat is e kettõs-
ség alapján vezetjük, így pontosan tud-
juk, hogy mennyi volt az átlagfogás a tó-
ban, illetve a Zagyván. 2007-ben azonos
volt: 47 kg tagonként. A tóba évente átla-
gosan 17 mázsa halat telepítünk, többsé-
gében pontyot és amurt. A folyó halután-
pótlása a megyei szövetség kompetenci-
ájába tartozik.

– Kicsi tó, kicsi halak?
– Azt azért nem mondanám. Pontyból

7,6, amurból 13, csukából 8,5 kilós az
eddigi rekordfogás, de meggyõzõdésem,
hogy ennél vannak nagyobb példányok is.
Erre a szakítások utalnak.

– Terjeszkedésre mennyi a kilátás?
– Pénz kérdése. Kotrással, partrende-

zéssel mind a 6,2 hektárt horgászhatóvá
lehetne tenni. Van is erre ígéretünk az ön-
kormányzattól, vállalták egy szakszerû
pályázat elkészítését, ami a kotráson túl
egy horgásztanya felépítésére is kiterjed.

Mintegy végszóra, befut a község fiatal
polgármestere, Szarvák Imre. Hallomás-
ból már ismerem, õ az a „csodabogár",
aki bár nem horgász, félmillió forintos tá-

mogatást szavaztatott meg a testülettel a
horgászoknak. (Összehasonlításként egy
közeli, városi rangú település évi 50 ezer
forinttal támogatja a 160 fõs horgász-
egyesületét...)

– Miért ez a „kivételezés"?
– Én minden civil szervezetet kiemel-

ten támogatok, mert ezek a mozgatóru-
gói, emberformáló tényezõi egy közösség-
nek. Maradván a témánál, a horgászt le-
köti a vízpart, a halak, távol marad a
kocsmától, ha gyerek, a rossz társaság-
tól. Emellett rendben tartják a környeze-
tüket, nem kell erre is költeni. Látná, mi
van itt tavasszal! Több kamion szemetet
gyûjtenek össze, többségét a Zagyva
partjáról. Ebben partner az iskola is, a
pedagógusok kiemelten foglalkoznak a

környezetvédelemmel. Argumentumként
ezt is belefoglaljuk pályázatba, amit még
az idén benyújtunk – mondja a polgár-
mester, s elmenõben még hozzáteszi: ter-
vei közt az is szerepel, hogy a mûemlék-
nek nyilvánított Erzsébet malmot megvá-
sároltatja a községnek, majd átalakíttat-
ja egy olyan idegenforgalmi centrummá,
ami a vendéghorgászoknak is szállást és
ellátást biztosít.

Hogy a tóbõvítésre, kotrásra kapnak-e
pénzt, az a jövõ zenéje. Viszont a Zagyva
adott, a folyó és a környék adottságai –
beleértve a part mentén zöldellõ hathek-
táros kocsányos tölgy erdõt, amely ter-
mészetvédelmi terület – alkalmasak a
horgászturizmus meghonosítására Jász-
alsószentgyörgyön.

A Zagyva-pártiakat Drávucz Béla, a
térség hivatásos halõre képviseli, tõle
tudom meg, hogy a Zagyva 122 és a
Tárna 44 hektáros vízfelületén 6000
horgász osztozik. A Zagyvának jelentõ-
sen nõtt a halállománya, ami az inten-

zív telepítésen túl annak tudható be,
hogy a hatvani cukorgyár bezárása óta
javult a folyó vízminõsége. Fölöttébb
elszaporodott a csuka és a jászkeszeg,
az utóbbiból nem ritka a másfél, kétki-
lós példány.

Drávucz Bélát látszik igazolni az a jele-
net, aminek a szomszédos Jánoshida
alatti fenékküszöbnél lehettünk tanúi. A
sziklákból épített mûtárgy alatt Gödöllõ-
rõl érkezett horgászok süllõre horgász-
tak, ám süllõ helyett egy jókora jászke-
szeg rontott rá a csalira. A mérlegelésnél

1,8 kilósnak bizonyult. A szerencsés hor-
gász elmondta, hogy ugyanitt egy héttel
korábban két termetes süllõt akasztott,
tavaly õsszel pedig zsinórban fogta a csu-
kákat.

A tópartiak szószólója id. Tóth Miklós,
no meg Báli Lajos is. Amit Miklós szavak-
kal állít, azt Lajos fotóval támasztja alá:
tavaly egy 11 kilós amurt és egy 5,5 kilós
pontyot fogott, mindkettõt június 20-án.

Nem kell kérdezzem, látom, hogy Mik-
lós a társaság kedvence, amolyan tréfa-
mester.

– Hetvenhárom éves vagyok, ebbõl 23
év úgy felt el, hogy tavasztól õszig veszek-
szik velem az asszony – a horgászás mi-
att. Mások azt mondják, szeretem hal-
mozni az örömöket, kapásszünetekben
bedobok néhány sört, a két passzió anya-
gi vonzata nincs arányban a nyugdíjjal,
ezért nyüstöl az asszony.

Jártamban-keltemben panaszokkal is
szembesülök. Egyik helyen túlszaporo-
dott a harcsa, máshol kormorán ritkítja a
halállományt vagy sok a pézsmapocok. A
jászalsószentgyörgyiek a vidrát szidják,
erre van a vonulási útjuk, s amíg csak a
Zagyván torkoskodtak, még hagyjon. De
újabban a tóra is rájárnak, a télen a leve-
gõztetõ lékeknél lesték a zsákmányt.

– Mintha csak tudnák, hogy védettek,
nem félnek az embertõl – állítja Drávucz
Béla.

– Ennél nagyobb bajotok soha ne le-
gyen – mondom, s azzal a jó érzéssel bú-
csúztam, hogy ebben a jászsági víz-
cseppben sikerült megpillantanom a ten-
gert, a magyar horgászokra jellemzõ ter-
mészetszeretetet és a töretlen jó kedélyt.

MATULA GY. OSZKÁR
(Magyar Horgász, 2008. november)

Jászalsószentgyörgyi vizek

Tóth Miklós egyike az alapítóknak

Bali Lajos egyetlen napon két nagy
halat fogott a Malom-tóból

Szarvák Imre polgármester 
és Kecskés Ferenc, 

a Jászalsószentgyörgyi HE elnöke
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Jászalsószentgyörgy Község
Tûzoltó Egyesület

Eredményes évet tudhat ma-
ga mögött a Jászalsószent-
györgy Község Tûzoltó Egye-
sület. Több tagunk sikeresen
végzett alapfokú önkéntes
tûzoltó tanfolyamon. Sikerült
véglegesen forgalomba he-
lyezni a Magirus típusú gép-
jármûfecskendõnket. Kibõ-
vült és megszépült az Egyesü-
let székhelyeként szolgáló
tûzoltószertár. Továbbá új
felszereléseket, védõeszközö-
ket is vásárolhattunk. 

Településünket a nagyobb kárral járó
események elkerülték, azonban tûzoltó-
inknak így is több alkalommal kellett
beavatkozniuk az elmúlt néhány hónap-
ban.

2008. december 16.-án az esti órákban
riasztották segítségnyújtásra a Jászalsó-
szentgyörgy Község Tûzoltó Egyesüle-
tet Jánoshida külterületére. A Jászbol-
dogházára vezetõ út mellett fekvõ ma-
jor területén lévõ gabonaszárító teljes
terjedelmében égett. A helyszínre nagy
erõkkel érkeztek tûzoltók Jászberény-
bõl, Szolnokról, és Nagykátáról, vala-
mint Jászboldogházáról. A körülménye-
ket nehezítette, hogy a helyszín közelé-
ben tûz oltására alkalmas vízforrás nem
állt rendelkezésre, így azt nagy távol-
ságból kellett a helyszínre szállítani. A
munkálatok másnap hajnali két óra után
értek véget. A berendezésben jelentõs
anyagi kár keletkezett, de a tûz nem ter-
jedt át más épületre.

Súlyos közúti baleset történt 2008. de-

cember 24.-én hajnalban a Jászalsó-
szentgyörgyrõl Jászladányra vezetõ
úton a 2-es és 3-as km között. Egy Re-
nault típusú személygépkocsi hajtott az
árokba és onnan csapódott vissza a köz-
útra. A jármûben hárman utaztak, az
egyik utas a helyszínen életét vesztette,
két utasát pedig a mentõk kórházba
szállítottak. A mûszaki mentésben a
Jászkiséri Önkéntes Tûzoltóság, a Jász-
berényi Hivatásos Tûzoltóság és az
Egyesületünk vett részt. 

Lakásként használt melléképület gyul-
ladt ki január 13-án, kedden a délelõtti
órákban. A Hunyadi úti tûzesetben egy
propán-bután gázpalack is felrobbant. A
tûz oltásában a Jászberényi Hivatásos
Tûzoltóság és a helyi tûzoltó egyesület
tagjai vettek részt. Az épületben lakó
férfit sérülései miatt a mentõk kórházba
szállították. Az oltást követõ utómunká-
latok 12 óra után értek véget. A tûzben
az épület tetõszerkezete teljesen meg-
semmisült, mennyezete beszakadt, így
használhatatlanná vált.

A 2009-es év a civil szervezetek – így
a Tûzoltó Egyesület - számára is bizony-
talansággal terhelt lesz. A várható pályá-
zati lehetõségek - szigorú gazdálkodás
mellett - azonban reményt adhatnak az
Egyesület további fejlõdésére.

Építéshatósági engedélyezési eljárás
van folyamatban a tûzoltószertár újabb
bõvítésére, amit a felszereléseink biz-
tonságos elhelyezése indokol. Terveink
szerint az épület két kisebb méretû rak-
tárhelyiséggel bõvülhet. Szükséges az
épület energetikai célú szigetelésének
megvalósítása, mivel fenntartása a téli
idõszakban gazdaságtalan.

A tûzoltóknak szerte a világon alkal-
mazkodniuk kell a megváltozott körül-

ményekhez. Egyre nagyobb arányban
kell baleseteknél, ipari és természeti ka-
tasztrófáknál beavatkozniuk, ami nem-
csak képzettebb tûzoltókat, hanem a
speciális mentési feladatokra alkalmas
eszközöket is jelent. Az eszközök hiá-
nya kedvezõtlenül befolyásolja a be-
avatkozás hatékonyságát és sikerét.

Jászalsószentgyörgyön jelentõs tran-
zitforgalom halad át a 32. számú fõút-
vonalon, növelve a közúti balesetek
elõfordulásának lehetõségét.

A Tûzoltó Egyesület a fentiekre tekin-
tettel kívánja fejleszteni mûszaki mentõ
eszközeit, különös tekintettel a feszítõ-
vágó, roncsvágó eszközökre. Reménye-
ink szerint a 2009. évi pályázatok lehe-
tõséget nyújtanak a beszerzésükre.

Március 7.-én a Jászkiséri Önkéntes
Tûzoltósággal együttmûködési megál-
lapodást kötöttünk, amely értelmében
az Egyesületünk Jászladány nagyköz-
ség területére is riasztható tûz- és kár-
esetekhez.

Meghívást kapott az Egyesületünk a
jászkiséri önkéntes tûzoltóktól a német-
országi Warthausenbe (Baden-Württen-
berg) az ott rendszeresített minõsítõ
gyakorlaton való részvételre. A július
elsõ hétvégéjén megrendezésre kerülõ
gyakorlaton várhatóan Egyesületünket
kilenc fõ képviseli. Az utazás elõkészí-
tése jelenleg folyamatban van.

Megújult honlapunkon megtekinthe-
tõk (www.jkte.extra.hu) a szervezetünk
életével kapcsolatos hírek, történetek és
képek. Az olvasók megismerhetik esz-
közeinket és felszereléseinket. Szintén
a honlapon fogjuk megjelentetni felhí-
vásainkat, hivatalos közleményeinket.

Törõcsik Tamás
elnök
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Életet az Éveknek Nyugdíjas klub
2009. február 21-én meghívást kaptunk Jánoshidára,
ahol farsangi bált rendeztek. Nagy volt a készülõdés,
titkolózás, hogy ki minek fog felöltözni...Ezt siker is
koronázta, hisz a klubtagok sem ismerték fel egymást.
Jánoshidán fergeteges mulatságban volt részünk.

Március 7-én a faluházban tartottunk nõnapot és fér-
finapot, ahol mûsorral is szórakoztattuk egymást.
Összeadtuk a fõznivalót, melybõl finom vacsora
kerekedett.

A számos összejövetel is bizonyítja, hogy jól érezzük
magunkat egymás társaságában, mely jele az össze-
tartásnak és a tiszteletnek.

Tisztelettel: 
Kobela Tiborné

klubvezetõ
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A Jászalsószentgyörgy Ifjúsági Egyesü-
let célja a településünkön élõk életének
színesebbé tétele, alkalmazkodva nap-
jaink társadalmi változásaihoz, enyhít-
ve a kis településekre jellemzõ negatív
jegyek hatását. 

Szolgáltatásainkat korra, nemre és szár-
mazásra való tekintet nélkül nyújtjuk, tö-
rekszünk egyenlõ esélyt adni a települé-
sen és a környezõ településen élõknek.
Mivel távol vagyunk a városoktól így a
községünkben élõ emberek, kevésbé jut-
nak kulturális programokhoz. Jászalsó-
szentgyörgyön nincs mûvelõdési ház,
nincs mozi, így az embereknek utazni kell
ahhoz, hogy részesüljenek ilyenfajta szol-
gáltatásokban. Egyesületünk próbál olyan
programokat kialakítani, ahol fiatalok és
idõsek egyaránt jól érezhetik magukat.

Céljaink elérése érdekében próbáljuk
kihasználni a pályázatok adta lehetõsége-
ket. 2008-ban többnyire az Önkormány-
zat támogatásából fedeztük költségeinket.
Idén igyekszünk több pályázatot benyúj-
tani mûködési célú támogatások elnyeré-
sére és programok megvalósítására.

Pályázatot nyújtottunk be az Észak-al-
földi regionális civil szervezetek mûködé-
si támogatására, Nyomtatott és elektroni-
kus sajtótermék létrehozásának és fejlesz-
tésének, valamint civil szervezetek inter-
neten való megjelenésének támogatására
és a Jászalsószentgyörgy Község Önkor-
mányzata által meghirdetett Civil szerve-
zetek támogatására.

Az Egyesület heti egy alkalommal tart
megbeszélést, negyedévente Vezetõségi
ülést és évente egyszer Közgyûlést. Prog-
ramjainkon kívül igyekszünk a Civilek
Házában kapott helyiséget otthonosabbá
tenni. A termet szeretnénk polcokkal, szé-
kekkel, asztalokkal berendezni, - egy

olyan környezet kialakítása érdekében, -
hogy leendõ tagjaink szívesen csatlakoz-
zanak Egyesületünkhöz. 

2008. év második felében megrendezett
programok

2. alkalommal szerveztünk Képzõmûvé-
szeti versenyt 2008. szeptember 13-án.
Helyszín a Faluház nagyterme. A progra-

mon 53 helyi általános iskolás tanuló vett
részt. A versenyzõket alsó- és felsõ tago-
zat szerint két csoportba osztottuk, vala-
mint minden évfolyamból került különdí-
jazás. 

Az alsó tagozatosoknak témája, a Bré-
mai muzsikusok c. mesébõl egy meseil-
lusztráció, amit elõször magnóról meg-
hallgathattak, majd olvashattak. A felsõ
tagozatosoknak egy õszi vers illusztráció-
ja volt a téma.

A feladat teljesítésére 2 óra volt adva.
Ezalatt kellett elkészíteniük remekmûvei-
ket. A gyerekek nagyon jó hangulatban
rajzolgattak. 3 fõs zsûri pontozott külön-
bözõ szempontok szerint. Míg a zsûri ta-
nakodott a gyerekeknek találós kérdése-
ket kellett megoldani. A legügyesebb diá-
kok csokit és cukrot kaptak. Minden
résztvevõ oklevélben, az 1-3. helyezettek

és a különdíjasok értékes ajándékokban
részesültek. 

2008. november 15-én szervezte meg
Egyesületünk Szellemes vetélkedõjét a
Faluházban. A vetélkedõn 3 fõs csapatok
vettek részt minden korosztályból. A leg-
idõsebb csapatot a Nyugdíjas Klub tagjai
alkották, a legfiatalabbak Általános Isko-
lások voltak. A rendezvény abban volt kü-
lönleges, hogy kicsik és nagyok együtt,
nagyon jó hangulatban töltötték el ezt a
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szombat délutánt. Nézõközönség buzdí-
totta a csapatokat. A feladatok között vol-
tak Mûveltségi villámkérdések, Logikai
feladatok, Film-, illetve Sorozatbejátszá-
sok, Activity, Karaoke és Mozgásos fel-
adatok. A feladványokat Zsûri pontozta,
értékelte. 

A feladványokat projektorral vetítettük
ki, amit az Általános Iskola Igazgatójától
kaptunk kölcsön. A csapatoknak a kiosz-
tott válaszlapokra kellett leírni a helyes
választ.

Minden csapat kapott oklevelet, a 2. és
3. helyezett értékes ajándékot, az 1. he-
lyezett tagjai pedig a Szilveszteri Tánc-
mulatságra ingyenes belépõt.

2008-ban III. alkalommal szerveztük

meg a Szilveszteri bált, melyet már min-
denki nagyon várt. A terem díszítése és el-
rendezése a rendezvény elõtti napon tör-
tént meg, melyet hosszú hetek és hónapok
munkája elõzött meg.

A tornaterem tetõszerkezete nincs meg-
felelõen leszigetelve, ezért a termet na-
gyon nehéz felfûteni. Bonyodalmat oko-
zott, hogy szilveszter reggelére leálltak a
kazánok. 

31-én 18 órától vártuk a vendégeket,
akiket rövid itallal kínáltunk. A vacsorát
19 órától kezdték el tálalni, majd 22 óra-
kor hastáncos mûsorral leptük meg a ven-
dégeket. A hangulatért a viszneki Pezsgõ
zenekar felelt.

Éjfélkor fasírozottat és egy pohár pezs-
gõt szolgáltunk fel. Az egész reggelig tar-
tó táncmulatság bizonyítja, hogy III. alka-
lommal is sikerült színvonalas bált szer-
veznünk. 

Köszönjük mindazok segítségét és
munkáját, akik a rendezvény megvaló-
sításában együttmûködtek az egyesület
tagjaival. Továbbá szeretnénk megkö-
szönni segítségüket mindazoknak, akik
tombolatárgyakat ajánlottak fel és ez-

zel hozzájárultak ahhoz, hogy a tombo-
lasorsolás minél színesebb legyen.

2009-ben az elsõ programunk az Ifjúsá-
gi Majális lesz, amelynek jelenleg is foly-
nak az elõkészületei. 

Tervek között szerepel továbbá kerék-
pártúra, budapesti kirándulás, „ki mit tud”
tehetségkutató verseny, elõadások, képzõ-
mûvészeti verseny, mûveltségi vetélkedõ
és szilveszteri bál szervezése is.

Reméljük, hogy programjaink egyre
több helyi lakos érdeklõdését keltik fel és
szívesen látogatnak el rendezvényeinkre.

Tóth Erika

III. Ifjúsági Majális
Ideje: 

2009. május 1. (péntek)

Helyszínek: 
Fõ úti iskolaudvar
Tornaterem
Civilek Háza

Délelõtti 
program:
8:00 Csülökfõzõ verseny
9:30 Ping-Pong verseny

Kosárrádobó verseny
10:00-tól

Árnyak Szövetsége 
Harcmûvészeti Iskola
Közhasznú Egyesület
sorversenyei

11:00-tól 
Kézmûves 
foglalkozás

Délutáni 
program:
12:45 Megnyitó (Berényi Judit,

Szarvák Imre)
Fõzõverseny eredmény-
hirdetése

13:00 Fellép Ihos József az
ország Kató nénije

13:40 Árnyak Szövetsége Har-
cmûvészeti Iskola
Közhasznú Egyesület
Lovagi tornája

14:00 Óz, a nagy varázsló –
Gyermekmûsor 
Élõ állatshow, Arcfestés,
Lufi hajtogatás

15:00 Életjel Mentõkutyás Ku-
tatócsoport bemutatója

15:20 Jászalsószentgyörgy
Község Tûzoltó
Egyesület bemutatója

15:40 Általános Iskolások

Tavaszköszöntõ mûsora
Néptánc, Hipp-hopp

16:20 Rozmaring Asszonykórus
mûsora

16:40 Életet az Éveknek
Nyugdíjasklub mûsora

17:00 Kötélhúzó verseny
17:20 Sörivó verseny
18:00 Unique
18:30 Koncert 

(szervezés alatt)

A mûsorváltozás jogát 
fenntartjuk!
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2009. március 29-én a Községi Sportegyesület Ökölvívó
Szakosztálya boksz gálát rendezett a helyi tornaterembe.
Fontos volt számunkra, hogy megmutassuk községünkben is
meg tudunk rendezni egy színvonalas boksz versenyt, mely-
lyel Szentgyörgy hírnevét öregbítettük és a szakosztályunk
versenyzõi haza pályán mutathatták meg tudásukat. A ver-
senyre számos szakosztály nevezett: Kiskunfélegyháza,
Kecskemét, MTK, Eger, Baja, Tiszakécske, Szolnok, Cegléd,
Paks, Gyöngyös, Sas-hegy, Jászalsószentgyörgy.

80 versenyzõ (bemutató, serdülõ, junior, ifi) mutatta meg tu-
dását színvonalas küzdelmekben a lelkes közönségnek (akik kö-
zül sajnos nagyon kevés volt a helyi) és a nemzetközileg is elis-
mert bíróknak. A sportág két híressége: Mizsei György, aki az
atlantai olimpián bronzérmet szerzett és Káté Gyula junior vi-
lágbajnok + EB ezüstérmes is jelen volt a nagyszabású esemé-
nyen.

Jászalsószentgyörgyöt képviselte:
• Czibak Benjámin, bemutató mérkõzésen nagyon ügyesen küz-

dött
• Grósz Attila bemutató mérkõzésen technikai K O-val gyõzött
• Grósz Zoltán technikai K O-val gyõzött
• Illés Norbert pontozásos gyõzelem
• Kökény Rudolf pontozásos gyõzelem
• Burai Béla pontozásos gyõzelem.

Versenyzõinkre nagyon büszkék vagyunk, ezúton is gratulá-
lunk s csak így tovább!

Az Ökölvívó Szakosztályunk szûkös anyagi keretek között
mûködik, ezért egy ilyen rendezvény lebonyolításához támoga-
tókat kellett keresnünk. Jászalsószentgyörgy község örömmel
biztosította az általános iskola tornacsarnokát, s ezen felül az
Önkormányzat 50.000 Ft-tal is támogatta a gálát. Mind az Ön-
kormányzatnak, mind a támogatóinknak, segítõinknek és a Pol-
gárõrségnek ezúton szeretnénk köszönetet mondani, hogy hoz-
zájárultak az Ökölvívó Gála megrendezéséhez, nélkülük nem si-
került volna!

Köszönjük!

Támogatóink: Sípos Sándor, Szabó László, Juhász Sándor,
Rácz Róbert, Somogyi Lászlóné, Keskeny Attila, Balogh Bé-
la, Galambosiné Juhász Melinda, Vígh Miklós, Törõcsik Bé-
la, Talált József, Oláh Csabáné.

Segítõink: Polgárõrség, Sas Dezsõné, Molnárné Csonka
Ilona, Jakab Ferencné, Horvátné Markó Hajnalka, Kecskés
Katalin, Oláh Viktória.

Grósz Attila és 
Grósz Sándor

edzõk

ÖKÖLVÍVÓ GÁLA Megyei II. osztály
2008-09.

Tavaszi idény sorsolása

23. forduló:
04.05. (vasárnap) 15.30

Jászalsószentgyörgy – Martfû
24. forduló:
04.12. (vasárnap) 15.30

Jásszentandrás – Jászalsószentgyörgy 
25. forduló:
04.19. (vasárnap) 16.00

Jászalsószentgyörgy – Tiszagyenda 
26. forduló:
04.25. (vasárnap) SZABADNAP
18. forduló pótlása:
04.29. (szerda) 17.30

Tószeg – Jászalsószentgyörgy
27. forduló:
05.03. (vasárnap) 17.00

Jászalsószentgyörgy – Cserkeszõlõ 
28. forduló:
05.10 (vasárnap) 17.00

Tiszabura – Jászalsószentgyörgy 
29. forduló:
05.17. (vasárnap) 17.00

Jászalsószentgyörgy – Tiszaszentimre 
30. forduló:
05.23. (szombat) 17.00

Tiszapüspöki – Jászalsószentgyörgy
31. forduló:
05.30. (szombat) 17.00

Rákóczifalva – Jászalsószentgyörgy 
32. forduló:
06.07. (vasárnap) 17.30

Jászalsószentgyörgy – Szászberek
33. forduló:
06.14. (vasárnap) 17.30

Zagyvarékas – Jászalsószentgyörgy
34. forduló:
06.21. (vasárnap) 17.30

Jászalsószentgyörgy – Pusztamonostor
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2009. január 30- február 1-ig tartó
Európai Kupán, mely Tökölön került
megrendezésre, remekül szerepeltek
a Jászalsószentgyörgyi Jász Kempo
Karate Klub versenyzõi, ugyanis csa-
patversenyben idén is sikerült a do-
bogóra felállniuk, több mint 30 indu-
ló csapatból, a dobogó harmadik fo-
kára verekedték fel magukat. A ver-
senyen 7 ország harcosai mérettették
meg magukat. A résztvevõ országok
közül a magyarokon kívül kiemelke-
dõen szerepeltek az ukránok és a len-
gyelek is.

A jászalsószentgyörgyi klubból 4 ver-
senyzõ összesen 5 érmet szerzett,
amelybõl 1 arany- és 4 bronzérem.
Ezen kívül a Jász Kempo Karate Klub
csapat edzõje Cseh Róbert vehette át a
legeredményesebb versenyzõnek járó
különdíjat. 

A verseny elsõ napján a technikai
számok kerültek porondra, míg az azt
követõ napon küzdelmi számok lighto-
sabb verziója, vasárnap pedig a full
contact került fõ szerepbe. Szombati
napon Chikare küzdelemben, amely
egy kesztyûs küzdelem, egy dobás és
egy földharc menetbõl áll a következõ
eredmények születek: Szabó Ákos -93
kg-ban arany érmet, Csonka Attila

bronzérmet szerzet. Light küzdelem-
ben: Erdei Alex és Vágó Zoli bronz-
éremmel büszkélkedhet. Full contact-
ban: Csonka Attila, nehéz küzdelemben
tudta megszerezni a harmadik helyezet-
teknek járó bronzérmet.

A Magyar Kempo Szövetség által

idén is megrendezésre került a hagyo-
mánnyá vált Palota Utánpótlás Kupa,
amelyen a Jász Kempo Karate Klub
csapatversenyben a legeredményesebb-
nek járó trófeát vehették át az elsõ he-
lyért, amelyet összetettben szereztek
meg 23 csapatból.

Cseh Róbert

Európai csapat harmadik helyezés!

SS PP OO RR TT   ••   SS PP OO RR TT   ••   SS PP OO RR TT

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
ügyfélfogadási rendje

Hétfõ: 8:00-12:00
Kedd: 8:00-12:00 13:00-16:00
Szerdán: ügyfélfogadás nincs

Csütörtök: 8:00-12:00
Péntek: 8:00-12:00 

Polgármesteri és jegyzõi fogadóóra, minden héten csütörtökön 16:00-18:00. 
Elõzetes idõpont egyeztetés szükséges személyesen Kecskés Katalinnál, vagy 

telefonon: 57/556-025 számon.
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Jászalsószentgyörgy község lapja
Felelõs szerkesztõ: Oláh Viktória

Felelõs kiadó: Szarvák Imre polgármester
A szerkesztõség címe: 
Polgármesteri Hivatal, 

Jászalsószentgyörgy, Fõ út 53/a
Tel./Fax: 06-57/556-025

e-mail cím: jszgy_kronika@freemail.hu
Tipográfia: S-print Média Stúdió Bt.

Készül 800 pld., megjelenik negyedévente.

Hirdessen a 
Jászalsószentgyörgyi

Krónikában!

Hirdetéseit a következõ módon 
adhatja fel újságunkban:

• személyesen 
a Polgármesteri Hivatalban, 

Blaha Zoltánnénál vagy Oláh Viktóriánál
• elektronikus levélben:

jszgy_kronika@freemail.hu

Angol általános 
nyelvvizsgára (alap-, 

középfok) felkészítést, 
angol oktatást 

vállalok.

Garai Adrienn:
06-70/363-08-13

Felhívás!
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy

akiknek a Jászalsószentgyörgyi 
Római Katolikus Temetõben család-
tagjainak, rokonainak sírhelye van,
szíveskedjenek a sírhely megváltásá-
ról 2009. május 31-ig gondoskodni

amennyiben az esedékessé vált, 
mert különben a meg nem váltott 
sírhelyek felszámolásra kerülnek. 

A temetõvel kapcsolatos 
mindenféle véleménnyel 

szíveskedjenek hozzám fordulni!
Galambosiné Juhász Melinda
Jászalsószentgyörgy , Fõ út 55.



Kedves Testvérek!

Szeretettel köszöntöm az egyházközségi oldal olvasóit! So-
kan érdeklõdtek, hogy miért pont a „pastor bonus” nevet
kapta az „Egyházközség oldala”. II. János Pál pápa, 1988.
június 28-án kiadott Apostoli Konstitúciója, amely a Római
Kúria megreformálását tûzte ki célul, ezt a nevet kapta.

Természetesen a Szentírásból vett elnevezés, melynek jelenté-
se, „jó pásztor”. Szent János apostol evangéliumában maga Jézus
azonosítja magát a Jópásztorral, aki „ismeri juhait és õk hallgat-
nak szavára”. A papszentelés liturgiája pedig ebbõl a szentírási
részbõl táplálkozva tárja elénk a papok szerepét, akik „... a nyáj
élén állnak, Fiad helyett, mint pásztorok.” A pásztor zöldellõ ré-
tekre tereli a nyájat, hivatásszerûen az igazság mentén az üdvös-
ség útján vezeti a rábízottakat. A bárány fontos jelkép a zsidó-ke-
resztény vallási hagyományban. Az ember szívéhez közel álló,
kedves állat fõ tulajdonsága az ártatlanság, szelídség, jóindulat, a
türelem és a megadás még akkor is, ha vágóhídra vezetik. Jézus
Krisztus a kereszten éppen abban az órában halt meg, amikor a
Templomban leölték a húsvéti bárányokat. „Megkínozták, s õ
alázattal elviselte, nem nyitotta ki a száját. Mint a juh, amelyet le-
ölni visznek, vagy amint a bárány elnémul nyírója elõtt, õ sem
nyitotta ki száját.” (Iz 53,7) Az újszövetségi könyvekben a bá-
rány szimbóluma János evangéliumában jut igazán kifejezésre.
Krisztus elõhírnöke, Keresztelõ János e szavakkal mutatta be õt
tanítványainak: „Nézzétek, az Isten Báránya!” (Jn 1,29) János
evangéliuma nyújtja számunkra azokat a csodálatos képeket is,
amelyek a pásztor és a nyáj kapcsolatára vonatkoznak, mint meg-

nyugtató állapotra, ahol a pásztor
nem béres, hanem gondoskodó, aki az
eltévelyedett után megy, aki életét is
odaadja juhaiért! 

Ez az Egyház és természetesen
egy-egy Egyházközség képe is. Ez
megnyugtató, felemelõ, biztonságot
és bizalmat adó érzés minden jó
szándékú, Istenkeresõ ember számá-
ra. Ezt a biztonságot szeretné elvenni
újból és újból a gonosz („verd meg a
pásztort, szétszéled a nyáj”), amikor különbözõ alattomos mó-
dokon támadja az Egyházat és a közösséget. Errõl, mindig felis-
merhetõ a gonosz! Mint ahogy kétezer éve ez volt a törekvés Jé-
zussal, mint Jópásztorral szemben, azóta is minden ilyen törek-
vés, amely a Pápa és a pásztorok ellen irányul, ezt a célt szolgál-
ja. Sokszor látszólag ez sikerül is, de ez csak ideiglenes és lát-
szólagos. Esetenként talán még áldozata is van, de a gyõzelmet
a „végén” hirdetik ki az igazság tükrében, mert ez az igazság
szolgálata. Mikor van a „vége”...?... kérdezzük sokszor. Legké-
sõbb az Úrral való találkozáskor!

A „gonosz” ezt tudja, de idõhúzás miatt gyermekeit cinizmus-
ra ösztönzi! Az Úr az övéit pedig türelemre, alázatra, megbocsá-
tásra és az Igazság további szolgálatára buzdítja. Ez minden
Õbenne hívõ, földi életének értelme. 

Ezen szép egyházkép miatt, melyet a JÓPÁSZTOR festett és a
rám bízott nyáj (közösség) iránt érzett felelõsség és szeretet miatt,
esett a választás a PASTOR BONUS azaz JÓPÁSZTOR elnevezésre.

Pásztor Pascal, plébános

— LELKISÉG —

AZ IGAZI BÖJT CÉLJA, HOGY NE ÖNMAGUNKNAK
ÉLJÜNK, HANEM MEGNYISSUK SZÍVÜNKET ISTEN-
NEK ÉS TESTVÉREINKNEK – ez XVI. Benedek pápa idei
nagyböjti üzenetének fõ gondolata. 

A Szentatya arra buzdítja a híveket, hogy fedezzék fel ismét a
keresztény böjt értékét és mély értelmét. Nem egyfajta moralizá-
ló gyakorlatról, egy vallási törvény aggályos megtartásáról van

szó, Istentõl távol, mint ahogy ezt a farize-
usok tették. Nem is egyfajta terápia testünk
gondozására, mint ahogy azt az anyagi jó-
létet keresõ egyes kultúrák a mai világra
akarják kényszeríteni. Bár böjtölni minden
bizonnyal jót tesz fizikai közérzetünknek,
a hívõk számára azonban elsõsorban olyan
„terápiát” jelent, amely hozzájárul ahhoz,
hogy Isten akaratához hasonuljanak.

A sátánnak válaszolva Jézus így szól:
„nem csak kenyérrel él az ember, hanem

minden igével, amely Isten ajkáról való” (Mt 4,4). Az igazi böjt
tehát a valódi táplálékra irányul, ami azt jelenti, hogy az Atya
akaratát tesszük. A testi böjt Isten utáni éhséggé és szomjúsággá
alakul át. Az aszkézisnek olyan formája ez, amely segít abban,
hogy kerüljük a bûnt és növekedjünk az Úrral való bensõséges
kapcsolatban. Ezt tanácsolja Szent Ágoston is, aki jól ismerte sa-
ját rossz hajlamait. A böjtölés gyakorlata spirituális fegyver, hogy
küzdjünk saját rendetlen vágyaink ellen. Krisztus tanítványai, ha
saját elhatározásukból megfosztják önmagukat az étkezés és az
anyagi javak örömeitõl, jobban ellenõrzik az eredeti bûn által
meggyengült természet „étvágyát”, amelynek negatív hatásai az
egész személyre hatással vannak. A pápa tehát józanságra, mér-
tékletességre int bennünket. 

A böjt, ha imával és adakozással párosul, hozzájárul ahhoz,
hogy leküzdjük önzésünket, és megnyitja szívünket Isten és test-
véreink szeretetének. A böjt sohasem öncélú: azt jelenti, hogy
szabadon megfosztjuk magunkat valamitõl, hogy másokon se-
gítsünk. Ezáltal konkrétan arról teszünk tanúságot, hogy nehéz-
ségekkel küzdõ testvéreink nem idegenek számunkra – fejti ki
nagyböjti üzenetében XVI. Benedek pápa. 



Pastor Bonus A Jászalsószentgyörgyi KRÓNIKA melléklete

Arra szólítja fel a plébániákat és egyházi közösségeket, hogy
tartsák ébren a mások iránti figyelmet, befogadást. A nagyböjti
idõszakban kezdeményezzenek különleges gyûjtéseket, és amit
a böjt révén megspóroltak, adják oda a szegényeknek. 

A buddhizmus és az iszlám szerint a böjt küzdelem az anyag
ember felett gyakorolt hatalma ellen. Arra szólít fel, hogy meg-
szabaduljunk az anyagi világ terheitõl. Ez azzal a veszéllyel jár,
hogy az ember elszigetelõdik, és önmagába fordul. Ezzel szem-
ben a keresztények a böjttel a hit mélységeibe kívánnak behatol-
ni, ahol Istennel találkoznak.

A böjt ezen szellemében készüljünk, hitünk legnagyobb misz-
tériumára, húsvét ünnepére! 

— EGYHÁZKÖZSÉGI ESEMÉNYEK —

IV. Keresztény Farsangi Bál
Az Úrnak 2009. esztendejében, annak is február havában, kihir-
detetett, miszerint télûzõ farsangi mulatság tarttatik. Hivatalos
lészen arra minden falubéli és azon túli vigadni vágyó jónép: if-
jak és kevésbé azok.

Kecsegteték mindezeket jó borral
és vacsorával, s tetejében még zenés
vigassággal. Mindezt vállaira vevé a
Keresztény Ifjúsági Csoport, annak
is nagybecsû, szorgos tagjai, kik há-
tukon hordozák az est felelõsségit.
Februárnak tizennegyedik napján tá-
madt is nagy sokadalom azon helyi-
ség kapujában, hogy bebocsáttatást
nyerjen a jónép az idõ múlatására.

Kezdetén Pascal Atya, ki Jászalsószentgyörgy és Jánoshida plébá-
nosa vala, ékes szóval köszönté a helyüket elfoglaló sereget.

Ceremóniamester szerepét felvállalá Jenei Tibor, s az õ hites
párja, Eliza, hogy a vendégeket szavaival is traktálja. Kísérték
azt derûs mosolyok, s biztos tudhatták a népek, róluk el nem fe-
ledkeznek õk reggelig vala. Nyitótáncot járának ifjonti hévvel
Ifjúsági Csoportnak bátor tagjai, majd dalos torkú férfiúk éne-
kelték meg ama dicsõ borokit. Kezdetét vevén a lakoma, díszes
tálakon érkezék asztalhoz az ízes vacsora.

A sült szárnyasok jó malachússal karöltve, azon ízesre pároló-
dott káposztával, s burgonyával házasságra kelve. S, ha mindez
súllyal húzta volna ültében az embert, netán a sûrûn havazó hi-
degben fagyott volna térdig akárki lába, az eme kínoktól rögvest
szabadulhatott, midõn a muzsikosok rázendítettek a szaporára.

Mindeközben szomját olthatta bárki a garatra öntõ helyiség-
ben, vagy titkos számokkal ellátott papirosra cserélhette fényes
forintjait azon melegében. Midõn éjfélre harangozott, fény de-
rült ezen titokra: papirosért cserébe ki-ki ajándékkal térhetett ha-
za. Kinek azonban nem lészen szerencséje, az sem csüggesztet-
te dicsõ fejét, hisz a lantos is jó szusszal bírta hajnalig a zenét.

Így esett a mulatság, megmondja ezt bárki, jókedvvel vígadott
itt akárki. S, ha vala olyan, ki nem hiszi, esztendõre legyen ott,
s azt maga lesse ki! 

Summáját írta az IV. Keresztény Bálnak, Vígh Estván felesége,
ki lészen még lyánykorában Olaszék Anikója.

Zarándokút nemzetünkért
Pálosszentkút – Petõfiszállás – Ópusztaszer – Szeged 

„A katolicizmus színes magyar változatait, népi hangulatát kevés
búcsújáró helyünk érezteti annyira, mint újabban Pálosszentkút-
nak nevezett ferencszállási Szentkút, Kiskunfélegyháza közelé-

ben. Ez a Szentkút nem vert nagyobb hírt, egyszerû és alázatos
mint azoknak a parasztoknak a hite, akik olyan hûséggel szokták
felkeresni.”Ezt olvashatjuk egy szerény, színes prospektus elején,
miután megérkeztünk Petõfiszállás – Pálosszentkútra.

Pascal atya a jászalsószentgyörgyi és jánoshidai hívõknek zarán-
dokutat szervezett március 14-én, s miután az általa megrendelt szép
idõ is megérkezett, a két autóbuszra való csapat nagy örömmel, jó
hangulatban indult el a zarándokút elsõ állomására: Petõfiszállásra. 

Az útikönyv által, csak egy mondattal említett piciny település
nagy kincse ez a kút. A szentkutat körülvevõ hagyományok
egyike szerint: „itt a ferencszállási pusztán az egyik pásztor éj-
féltájban erre terelte a nyáját. Egyszer csak ismeretlen forrás fa-
kadt, amelybõl fényesség sugárzott ki. A fényességbõl Szûz Má-
ria alakja bontakozott ki és a pásztor az angyalok énekét hallot-
ta. Látomásának hírére mindenfelõl jöttek zarándokok..., s a kút-
nál csodás gyógyulások történtek.”

A másik hagyomány szerint a mai szentkút közelében a hó-
doltsági idõkben egy templom állott, amit a törökök elpusztítot-
tak. A menekülõ hívek a pogány török elõl az Oltári szentséget
a kútba rejtették. Ennek emlékezete késõbb is fennmaradt. A
szétszóródott, templom nélkül maradt hívek ehhez a kúthoz jár-
tak imádkozni. Késõbb, 1875-ben a középkori templom romjain
a hívõk adományaiból felépült a mostani szentkúti kápolna. 

Az autóbuszokból kiszállva kicsit még élveztük a már rég
óhajtott napsütést, a jó levegõt, majd lecsendesülve, lassan elin-
dultunk Jézus keresztútján. Minden állomásán megállva, halk
imával végigjártuk a stációkat. 

Ezek után betértünk a már említett csodás kis kápolnába, ahol
Pascal atya lelkeinket feltöltve, megerõsítve megtartotta számunk-
ra a misét. Mise után még egy félórai szabad program következett,
amit sétával, kegytárgyak vásárlásával töltöttünk el, közben a két
egyházközösség tagjai tovább erõsítették egymás iránti szeretetü-
ket, amit a jóízû beszélgetésekbõl lehetett következtetni. Elhatá-
roztuk, hogy a szabadban fogjuk elkölteni ebédünket, ami már igen
esedékessé vált. Elindultunk Ópusztaszerre, tervezett programunk
következõ állomására, útközben kerestük az ebédeléshez megfele-
lõ helyet. Miután számtalan lehetõséget elszalasztottunk, megér-
keztünk úti célunkhoz, ahol rövid technikai szünet után végre asz-
talt terítettünk. Az emlékpark területén, a szabadban elmondtuk az
asztali áldást és jóízûen, minden biztatás nélkül elfogyasztottuk sa-
ját és egymás ízletes ebédjét. 

Ebéd után a park területén sétálva felfedeztük még a látnivaló-
kat. Ópusztaszer, a Nemzeti Történeti Emlékpark legalább egy
napos programot nyújt az idelátogatóknak, ám a mi lelkes kö-
zösségünk a Feszty Árpád és mûvésztársai által megfestett
120×15 m-es „A magyarok bejövetele” (1894) körképet tekin-
tette meg. (Pascal atya jóvoltából)

Voltak, akik még nem látták ezt a méreteiben és szépségében nem
mindennapi mûvet, voltak, akik már többször is láthatták. Minden-
esetre ezt a mûvet nem lehet megunni. Amikor az ember körbesétál
a kép elõtt, egészen olyan érzése van, mintha valóságos panorámát
látna, ezt az érzést a hang- és fényeffektusok is segítik.

Amint már említettem az Emlékpark számos látnivalóban bõ-
velkedik. Sajnos ott jártunkkor ezek még zárva voltak. – Így a
mi kis utunk úgy tûnt véget ért, ám Pascal atya gyors vélemény-
kutatás alapján megállapította (és javasolta), hogy a csoport szí-
vesen menne a közeli nagyvárosba, Szegedre.

Szegedre délután öt óra körül érkeztünk meg, ahol kívül-belül
megcsodáltuk templomépítészetünk monumentális alkotását: a
Dómot, azaz a Fogadalmi templomot. Itt még kaptunk egy
órácska szabadidõt, amit ki – ki érdeklõdése szerint töltött el.
Többnyire a Dóm elõtti egyetemi épületcsoporttal övezett teret
jártuk körbe, ahol már érezhetõ volt az ünnep elõtti hangulat.



A Jászalsószentgyörgyi KRÓNIKA melléklete Pastor Bonus

Hat órakor mindenki megelégedésére véget ért a jó hangulatú
nap, lelkiekben feltöltõdve hazaindultunk, remélve az ilyen utak
folytatását.

Vígh Miklósné

— LELKISÉG —
A Húsvét hitünk lényegének misztériuma, méltó megünneplésének
feltétele a megfelelõ elõkészület, melynek külsõ kerete a negyven

nap, belsõ segítsége: a böjt (a mérsékletes-
ség), az ima (a csend), az alamizsna (az em-
bertársi szeretet gyakorlása, együttérzés).
Mindezek nem kényszerítõ körülmények,
hanem segítségek, hogy kiemelkedjünk az
anyagvilágból-a mindennapi gondokból, a
Lélek világába, hogy közelebb kerüljünk
életünk igazi értelmének a feltámadásnak
és az örök életnek megértéséhez. 

Az ünnepre való közvetlen felkészülés
virágvasárnappal kezdõdik és a Szent há-

rom napban csúcsosodik ki. Nagycsütörtök, Nagypéntek és
Nagyszombat liturgiája feltételezi, hogy a hívõ ember ebben az
egységben készül fel és ünnepli a Húsvétot. Szorosan és elvá-
laszthatatlanul épülnek egymásra a Nagyhét napjainak liturgi-
ái–szertartásai, tele szimbólumokkal és jelekkel. Ezért kezdõdik
Nagycsütörtökön ünneplésünk, a búcsúzás szomorúságától a
csenden keresztül, a Feltámadásig.

Jelek...
Az elsõ húsvéti „esemény” tulajdonképpen egy látható jel: az
üres sír. Olyan élmény, amely megdöbbent, sõt elsõ pillanatra za-
vart is támaszt, de elgondolkoztat, túlmutat önmagán, kutatásra és
keresésre ösztönöz. Az üres sír olyan jel,
amely hitet követel. S ez a hit valójában hús-
vét lényegéhez tartozik. Mindent megértet.
Visszafelé is a történések rendjében: „Eddig
ugyanis nem értették az Írást”. Elõre is, jövõt
tekintve: „Krisztussal együtt ti is feltámad-
tok”. Nagyszerû isteni pedagógia ez: az apos-
toloknak is hinniük kell, akik majd tanúságot tesznek a feltámadás
„megtapasztalásáról”, arról, hogy együtt ittak és ettek a feltámadt
JÉZUSSAL.

Nekünk, mai keresztényeknek talán még fontosabbak a jelek,
mint az apostoloknak, akik közvetlen látványban, jelenésben és
látomásban is megélték a feltámadás igazságát. A jelek megérté-
séhez azonban érzék kell, odaadás és készség. Fõleg pedig fi-
gyelem, hol és hogyan akar hozzánk szólni az ISTEN.

A hitben való találkozáshoz az emberi gyöngeség és bizonyta-
lanság pillanataiban is ragaszkodó lelkület szükséges, amilyen
lelkület Mária Magdolnában élt. A sötétség óráiban, amikor
semmit sem értett és látott világosan, amikor a lelkében épp-
olyan homály uralkodott, mint a hajnali tájban, akkor is ragasz-
kodott KRISZTUSHOZ. Kereste, vele akart lenni. Hûsége hité-
nek egyik forrása lett.

Jelek nélkül nem élhetünk a mindennapok világában sem.
Mindenütt az utcán, és az utakon, lépten – nyomon jelekkel, jel-
zésekkel találkozunk, amelyek mind közölni akarna valamit.
Keresztény életünk pedig tele van hitre késztetõ jelekkel. A
szentségek jelei, különösen a kenyér és a bor, az egyház jele, a
szeretet közösségében élõk cselekedetei mind arra mutatnak, aki
jelen van, aki él a jelek mögött.

Keresztény életünk egészében véve húsvéti jel a világ számá-
ra: KRISZTUS jelzi, Õt aki nem halt meg örökre, hanem feltá-

madt, és mi általa és benne élünk. Az igazi keresztény élet min-
dig KRISZTUSRA mutat, a Föltámadottra, akinek nyomdokai-
ba lépve járunk a megváltás és a szeretet útján.

Az Úr vacsorájának az ünneplése
Nagycsütörtök estéjén Jézus búcsúvacsorájára
emlékezünk. Az Úr asztalához vagyunk hivatalo-
sak, mint egykor az apostolok. Ekkor mondta el
Jézus legszebb hálaimáját (Eucharisztia görögül
hálaadást jelent). Nem jöhet létre egyetlen igazi
közösség sem Isten iránti hálaadás nélkül, a te-
remtõ és megváltó Isten dicsérete nélkül.

Lábmosás
A nagycsütörtöki ünnepi misébe szervesen beleépül a szimbolikus
értelmû lábmosás szertartása. Az utolsó vacsora alatt Jézus több al-
kalommal is apostolai lelkére kötötte: „Szeressétek egymást, amint
én szeretlek titeket!” Nem lehet Krisztussal közösségben élni, a
másik ember – minden ember – szolgálata nélkül. Amikor meg-
mosta tanítványai lábát, Jézus példát mutatott a szeretetszolgálat-
ban. Abban az idõben a lábmosás feladata a rabszolgák munkája
volt. Jézus ezzel a tettével arra tanított, hogy az Eucharisztiát nem
választhatjuk el a felebaráti szolgálattól. Az egyházban elsõnek
lenni azt jelenti: mindenkinek szolgálatára lenni. Jézus Krisztus ér-
tünk és velünk együtt szenvedett. Pedig hozzánk hasonlóan, õ is el
szerette volna kerülni a szenvedést. A kihívás elõl mégsem hátrált
meg. Attól az órától minden szenvedõ ember egyesülhet a Megvál-
tó szenvedésével és részesedhet végsõ gyõzelmében.

Passió
Jézus szenvedéstörténetét Szent János evangéliumából hallgat-
juk, akinek „tanúságtétele igaz”. Õ az egyetlen tanítvány, aki
Krisztus mellett maradt mindvégig a Kálvárián. A hit szemével
nézve, János apostol számára a keresztre feszített Jézus a meg-
dicsõült Király, az örök Isten Fia, a Világosság, aki megvilágít-
ja mindazokat, akik keresik az igazságot. Õ nyitja meg szá-
munkra Isten szívének titkait, aki nem elítélni, hanem megválta-
ni akar minden embert.

Hódolat a kereszt elõtt
Figyelmünk ezután teljesen Krisztus ke-
resztjére, a megaláztatás és a gyõzelem
szimbólumára összpontosul. A kereszt
fája a kínzás és a halál eszköze volt a
Római Birodalomban. Krisztus azonban
megváltásunk eszközévé, gyõzelme je-
lévé változtatta. A keresztet a hívek kör-
menetben kísérik a templomba, és a
szertartást végzõ pap fokozatosan veszi
le róla a leplet, háromszori felhívással
figyelmeztetve a híveket:
„Íme a szent keresztfa, rajta függött va-
laha a világnak váltsága!”

Miután az oltárhoz ér, a pap felszólítja az egybegyûlteket,
hogy letérdelve fejezzék ki hódolatukat a kereszt elõtt.

Húsvéti virrasztás
Az egyház mindig igyekezett szertartásain keresztül újra és újra
átélni megváltásunk történetét. Ebbõl az indíttatásból virrasztot-
tak a keresztények õsidõk óta nagyszombat éjszakáján. A hívõ
ember, hacsak lehetséges, igyekszik ébren tölteni ezt az egyet-
len, rendkívüli éjszakát, amelynek dicsõségét az 5. századtól hir-
deti az Exsultet, a Húsvéti örömének.

Nagyszombaton már napnyugta után megkezdõdnek a szertartá-
sok, és sok helyen éjfélig is eltartanak. Ezek a szertartások azon-
ban nem nagyszombathoz, hanem már húsvéthoz kapcsolódnak, és
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a föltámadási misében teljesednek ki. A keresztények virrasztása
nem a halott siratásával telik, hanem Isten szavának hallgatásával.
Ma együtt ünnepeljük az ószövetségi és az újszövetségi húsvétot.
A Szentírásból olyan részeket olvasnak fel, amelyek feltárják elõt-
tünk, hogyan várakozott a választott nép a Messiásra. Siratás he-
lyett a föltámadásba vetett reménységgel néznek a jövõ elé.

A húsvéti virrasztás a keresztény liturgia csúcspontja. Ezen az éj-
szakán reménykedve, örömmel eltelve várjuk Urunk föltámadását.
Jézus meghalt bûneinkért, de a halálból életre kelt, hogy mindnyá-
junkat elvezessen a sötétségbõl a világosságra (vö. 1Pt 2,9). A szer-
tartás tele van szimbolikus jelekkel, melyek segítik a mély felisme-
rést: életünk sötét éjszakáját bevilágítja a föltámadás hajnala
(Krisztus visszatérésének reménye), hiszen a megkereszteltek már
most részesei a megdicsõült Úr titokzatos világosságának.

Fényünnepség
Az újonnan támasztott, megszentelt tûz fe-
lett meggyújtják a húsvéti gyertyát, majd
körmenetben viszik be az elsötétített temp-
lomba, jelezve, hogy Krisztus, a Világosság
legyõzte a sötétséget. A kegyelem megsem-
misítette a bûnt, az élet gyõzedelmeskedett
a halál felett.

Igeliturgia
Az igeliturgia keretében kilenc olvasmány
hangzik el az Ószövetségbõl és kettõ az Új-
szövetségbõl (amelyet legfeljebb, négyre le-
het csökkenteni). Az olvasmányok ezen az
éjszakán emlékezetünkbe kívánják idézni a
megváltás egész történetét s a csodajeleket,
amelyeket az Úr választott népe megmenté-
sére mûvelt. A figyelem középpontjában a
zsidó nép átkelése van a Vörös-tengeren, ami
Krisztus húsvéti átmenetét jelképezi a halál-
ból az életre, ugyanakkor a mi megkeresztel-
kedésünk mély titkára is fényt derít.

A keresztség liturgiája
Keresztényi újjászületésünk ünneplése központi helyet foglal el a
húsvéti virrasztásban. Az elsõ századokban ekkor keresztelték
meg mindazokat, akik a hitoktatás folyamán felkészültek, és aki-
ket az egyház méltónak talált a befogadásukra. A pap a keresztvíz
megáldása után osztja ki a keresztség szentségét. A hívõk pedig e
szertartás keretében újítják meg keresztségi fogadalmaikat.

A hit válasza
A hit minden korban ki van téve a kételkedésnek, de elsõsorban a
nagy változások korában. Az ilyen események mindig önmaga
tisztázásához segítették az egyházat: félretolhatta a korhoz kötöt-
tet, megerõsíthette az igazságot. Az eredmény a hit gyarapodása
volt, de ugyanakkor megosztottságot és kiválást is magával vont.

Az ember hite akkor gyarapszik, ha:
• keresi az igazságot és igényli Istent, és ezt a kettõt nem kíván-

ja semmi másra cserélni; 
• imádkozik és Istennek tetszõ módon él;
• elfogadja és megoldja a különbözõ élethelyzeteket Krisztus

példája és tanítása szerint;
• kész belátni hibáit, megtérni és tapasztalja a bûnbocsánatot;
• becsületesen vitába száll az igazságért bárkivel és a kor eszmé-

ivel és nézeteivel szemben is;
• állja a hit válságait; 
• meghallgatja az egyház hirdetését és hívõ emberek tanúbi-

zonyságát;
• közösségben él, amely „az apostolok tanításában és közössé-

gében, a kenyértörésben és az imádságban” (ApCsel 2,42)
gyülekezik. (Pascal atya)

Húsvét az új élet ünnepe.
Krisztus feltámadt és feltámadásában ott
Van a mi életünk is.
Lehet az élet ezentúl szenvedés,
Olajfák hegyi elhagyatottság,
Nagypénteki tragédia, kín, vagy halál,
Ezentúl már mindig benne lesz
A feltámadás csírája is.
Benne lesz fénylõ magja annak
A kiolthatatlan tûznek,
Amit a feltámadt Krisztus gyújtott
Az idõ és örökkévalóság számára.

— H I R D E T É S E K —

TEMETÕ
Szeretnénk az elmúlt évtized mulasztásait pótolni, ezért 2009. ja-
nuár 1-jétõl sírhelyeket váltani, illetve újraváltani a Plébánia Hi-
vatalban lehet, hivatali idõben. Tisztelettel kérjük, hogy mind-
azok akiknek kétségeik vannak, a meglévõ bizonylattal, egyezte-
tés céljából szíveskedjenek felkeresni bennünket! Az Egyház-
községi Képviselõ-testület segítségével szeretnék mindent meg-
tenni, hogy temetõnk és a hozzátartozó adminisztráció rendezett
legyen. A feladat súlyára és lehetõségeinkre való tekintettel, be
kell tartanunk a fokozatosságot és a fontossági sorrendet. Elõre is
köszönjük mindenki megértését, türelmét és segítségét! 

Tisztelettel hívunk és várunk mindenkit (szerszámokkal) –
akik szeretnék, hogy szebb legyen a temetõnk – takarításra, ga-
zok, bokrok irtására: 2009. április 25-én, szombaton 09.00-kor.

— LELKIGYAKORLAT —

Ez évi nagyböjti lelkigyakorlatunkat Bárdos Krisztián atya, török-
szentmiklósi káplán vezeti! Várunk szeretettel mindenkit, hogy
Szentgyónását elvégezhesse és a Szentbeszé-
dek segítsenek ünnepi készülõdésünkben.
2009. 04. 03–04. péntek-szombat: 
Jánoshida:
17.00 - lehetõség a Szentgyónásra
17.30 - lelkigyakorlatos Szentmise
Jászalsószentgyörgy:
18.30 - lehetõség a Szentgyónásra
19.00- lelkigyakorlatos Szentmise

ÜNNEPI MISEREND
Nagycsütörtök – Nagypéntek – Nagyszombat – Húsvétvasárnap

Jánoshida: 17.30 – 16.30 – 19.00 – 09.30
Jászalsószentgyörgy: 19.00 – 15.00 – 21.00 – 11.00

IRODAI SZOLGÁLAT
Plébánia Hivatal kedd: 09.00 – 13.00

szerda: 15.30 – 17.30
csütörtök: 09.00 - 11.00

Kívánom kedves mindnyájuknak, hogy 
a feltámadás hite és öröme, járja át Húsvétjukat!

Római Katolikus Plébánia Hivatal, Jászalsószentgyörgy


