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A már hagyományosnak mondható
Jászalsószentgyörgy község Önkor-
mányzata által második alkalomként
szervezett nagyszabású családi nap, az
idén augusztus 20-án került megrende-
zésre a megújult Vadas parkban. Szí-
nes programok és rendezett környezet
várta a kikapcsolódni vágyókat.

Kicsik és nagyok egyaránt jól érezhet-
ték magukat egész nap, hisz a programkí-
nálat változatossága mind arra szolgált,
hogy minden korosztály igényeit kielégít-
se: fõzõverseny, horgászverseny, nagy pá-
lyás labdarúgó mérkõzések, kutyás- fajta
bemutató, helyi és vendég fellépõk mûso-
rai, kirakodóvásár, pónilovaglás, hagyo-
mányos népi játékok, ugrálóvár, trambu-
lin, lufihajtogató bohóc, társastánc bemu-
tató, Demjén Ferenc koncertje, tûzijáték
és a Blue Sky együttes mûsora ölelte át a
II. Családi Nap eseményeit. 

A rendezvény sikereihez a sok segítõ és
támogató is egyaránt hozzájárult, melyet
ezúton is szeretnénk megköszönni: ifj. Gál
Zoltánnak, 32-es Autósarok Kft.-nek,
Balla Miklósnak, Bertalan Lászlónak,
Dr. Szerencsés Istvánnak, id. Szarvák
Imrének, Jász-Sütõház Kft.-nek, Jász-
Terra Kft.-nek, Juhász Sándornak, Ká-
tai Lajosnak, Kátai Lillának, Kormos
Ferencnek, Máj Bélának, Sas Dezsõnek,
Sípos Sándornak, Táboros Bélának, Tö-
rõcsik Bélának, Tõzsér Imrénének, Var-
gáné Berényi Beátának, Vigh Miklós-
nak, Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub
tagjainak, a Horgász Egyesületnek, a
Jász-Kempó Karate Klubnak, Kobela
Tibornénak, Kormos Szilveszternének,
a Községi Tûzoltó Egyesületnek, a Roz-
maring Asszonykórusnak, Urbán Zol-
tánnénak és az önkormányzati dolgo-
zóknak. Külön köszönet a Polgárõrség-
nek, akik munkájukkal a II. Családi
Nap biztonságát, parkolásának koordi-
nálását felügyelték.

A rendezvény keretein belül átadásra
került a Jászalsószentgyörgy Községért
díj. A díjat 1992-ben alapította az akkori
képviselõ-testület a 8/1992 (V. 6.) számú
rendeletével a község társadalmi-, gazda-
sági életében, tudományos, kulturális,
közigazgatási, mûvészeti, ifjúsági és
sport, egészségügyi és szociális, valamint
egyéb szakmai területeken elért kimagas-
ló teljesítmények elismerésére. Az elmúlt
17 évben több tucatnyian kapták meg ezt
a díjat. Ebben az évben további három, a
községért sokat munkálkodó személynek
adományozott a képviselõ-testület Jászal-
sószentgyörgy Községért díjat. Személy

szerint: Varga Istvánnénak, Gál Zoltánné-
nak és Dr. Csala Lászlónak, aki posztu-
muszként kapta meg az elismerést.

Mind a hárman több évtizedes egész-
ségügyi és nevelõ munkájukkal segítették
községünk életét. A rövid önéletrajzok el-
olvasása rávilágít arra, hogy miért is õk
kapták ebben az évben a községért díjat.

Varga Istvánné
Tanulmányai: 1958-ban a Szegedi Állami
Védõnõi Intézetben, majd 1979-ben a Bu-
dapesti Orvostovábbképzõ Intézet Egész-
ségügyi Fõiskolai karán végezte. 

Munkássága: községünkben 1958-2006-
ig dolgozott védõnõként (46 év), 2001-ig
pedig két védõnõi körzetet látott el. A
rendszeres továbbképzések melyekre el-
járt, mind a munkáját segítették, melyet
lelkiismeretesen látott el. Több száz család
gyermek egészségügyi körülményeit segí-
tett és felügyelte, egészségnevelõ progra-

mokat, tanfolyamokat szervezett a helyi fi-
atalok részére.

Elismerések: a Vöröskereszt vezetõségi
tagja volt, kiváló munkájáért 1980-ban mi-
nisztériumi kitüntetésben is részesült.
2008. június 13-án a Védõnõk Napján, az
Önkormányzati Miniszter Arany oklevél-
lel jutalmazta, nyugalmazott, 50 éve diplo-

mát szerzett védõnõként.
Gál Zoltánné (Nusi óvó néni)

1941-ben Jászalsószentgyörgyön szüle-
tett, egyszerû munkáscsaládban. 

Tanulmányai: 1959-ben a Gyulai Állami
Óvónõképzõben szerezte meg diplomáját.

Munkássága: a diploma megszerzése
után a Jászladányi 2. sz. óvodában dolgo-
zott egy évig, majd saját kérésére átkerült a
jászalsószentgyörgyi napközi otthonos
óvodába, ahol 1997 augusztusáig aktívan,
majd a következõ évben visszahívás alap-
ján félállásban dolgozott. Gyakorlatvezetõ-
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„Augusztus 20. az egyik legõsibb magyar
ünnep, Szent István király ünnepének
napja. A keresztény magyar államalapí-
tás, a magyar állam fennállásának emlék-
napja, emlékezzünk ma közösen. A ma-
gyarság és a keresztény hit világának ta-
lálkozását és összefonódását a magyar
nép egyetlen uralkodó személyéhez köti;
az elsõ magyar királyhoz, az államalapító
Szent Istvánhoz. Elsõ királyunkról, akit
korának egyik legnagyobb történelmi sze-
mélyiségeként, valamint az Árpád-ház el-
sõ szentjeként tart számon a történelem, a
legnagyobb elismeréssel szóltak és szól-
nak ma is. Élete dicsõ példa minden idõk
magyarja számára. Hirdette és megvaló-
sította a vendégszeretet és a békés együtt-
élés ideálját a különbözõ népekkel, akik
ide jöttek, példás családi életet élt, álla-
mot és egyházat szervezett, kõsziklára
építette a nemzet házát. Szent István ki-

rályt diplomáciai és politikai érzéke, de
mindenekelõtt hite és jelleme kora, sõt
mondhatni, az egész magyar történelem
legnagyobb államférfijává avatta. Ural-
kodása alatt illeszkedett be Magyaror-
szág Európába, s lépett a feudális fejlõ-
dés útjára. Politikai, vallási és társadalmi
szempontból tulajdonképpen õ teremtette
meg Magyarországot, jelölte ki és biztosí-
totta a jövõbe vezetõ utat népének.

Az 1848-as szabadságharc után hosszú
ideig nem tarthatták meg a nemzeti ünnepet.

Augusztus 20-a 1945-ig nemzeti ünnep
volt. Majd ezt eltörölték, de az egyházi ün-
nepek sorában még 1947-ig ünnepelhették
nyilvánosan. Az akkori rendszer számára
az ünnep vallási és nemzeti tartalma miatt
nem volt vállalható. Azonban teljes meg-
szüntetését sem tartották követendõ célnak
ahogy az a tisztán vallási ünnepek egy ré-
szével történt, de tartalmilag megújították.

Szent István õsi ünnepébõl az "új kenyér
ünnepe" lett, majd az új alkotmányt, mint
új szocialista államalapítást, 1949. au-
gusztus 20-ra idõzítették. Ettõl fogva
1949-1989 között augusztus 20-át az al-
kotmány napjaként ünnepeltük. (1950-
ben az Elnöki Tanács a népköztársaság
ünnepévé is nyilvánította! Mára ismert és
elismert ünneppé vált augusztus 20-a.

Tisztelt jelenlévõk!
Ma, családi napon veszünk részt, a csalá-
dokat is ünnepeljük. Az államalapítástól a
mai napig a magyarság összetartozásának
megõrzését végigkísérte mint legfonto-
sabb társadalmi egység a családi közös-
ség, ezért is fontos, hogy a családokat tá-
mogassuk és egy ilyen csodálatos környe-
zetben színes programokat kínáljunk, ahol
erõsödhet a családok összetartozása és
ezzel a község valamint a több mint ezer
éves magyar állam összetartozása is.”

Augusztus 20.
Szarvák Imre polgármester ünnepi megemlékezése II. Családi napon

ként számos óvónõi tanulót segített felké-
szíteni az óvónõi pályára. Munkája mellett
a társadalmi életben is részt vett (ünnepé-
lyek szervezése, kulturális programok, báb-
szakkör vezetése, színjátszó körök, nép-
tánc, ... stb.) Alapító tagja volt a „Szent-
györgyi Óvódásokért” Alapítványnak. 

Elismerések: 1990-ben miniszteri elis-
merõ dicséretben részesítette Glatz Fe-
renc az akkori oktatásügyi miniszter.
2009 szeptemberében kapta meg arany-
diplomáját a Szent István Egyetem Peda-
gógiai Karán Szarvason. Legnagyobb el-
ismerés számára az a szeretet, amit a mai
napig megkap a kezei alatt felnövekvõ
generációktól.

Dr. Csala László
1929. február 20-án Mezõtúron született,
ahol iskolai tanulmányát is végezte. 

1948-ban érettségizett a Református
Gimnáziumban. 1948-1953 között orvosi
tanulmányait Budapesten a Semmelweis
Orvostudományi Egyetemen végezte.
1952-ben kötött házasságot. 1954. május 1-
jén került községünkbe körzeti orvosnak és
egészen 1998. október 1-ig 44 éven keresz-
tül aktívan dolgozott, de még ezután is,
amíg egészsége engedte szinte életének
utolsó hónapjáig végezte lelkiismeretes or-
vosi munkáját a lakosság legnagyobb meg-
elégedésére. Az elsõ évtizedekben nemcsak
az általános orvosi feladatokat látta el, ha-
nem fogorvosi hiányban fogászkodott is,
sõt õ vezette le a szüléseket is. Életének

utolsó szakaszában már azoknak a gyereke-
it, vagy unokáját gyógyította, akiknek an-
nak idején a születésnél segített. Régebben
a községhez kb. 100 tanya is tartozott.
Ezenkívül a környezõ települések betegei
is felkeresték. A 46 év alatt naponta átlag
70-80 embert látott el. Egy év alatt átlag 20
ezer beteg fordult meg rendelõjében. Az el-
sõ két évtizedben még szabadságra sem tu-
dott elmenni. Ötven éves elmúlt mire ked-
venc idõtöltésének a vadászatnak hódolha-
tott. Addig csak idõnként horgászást vagy
kártyázást engedhetett meg magának. A ha-
lála elõtti években teljesült legfõbb álma az
afrikai vadászat Tanzániában 1999-ben. 

Munkásságát mind a helyi, mind az or-
szágos szervek elismerték. Kétszer kapta

meg a Jászalsószentgyörgy emlékplaket-
tet. Egészségügyi kitüntetést 1975-ben,
1979-ben, 1988-ban kapott. Egészségügy
kiváló dolgozójaként 1981-ben Centená-
riumi Emlékérmet kapott a Magyar Vö-
röskereszttõl, 1995-ben a Magyar Köztár-
sasági Ezüst Érdemkeresztet vehetett át
Göncz Árpád köztársasági elnöktõl. Az
1970-es, 80-as években Dr. Csala László
a Béke Világtanács tagja is volt.

Egy róla készült interjúban a kitünteté-
sek kapcsán azt nyilatkozta, hogy õ nem a
kitüntetéseire a legbüszkébb, hanem arra,
hogy a legkisebb gyerek sem azt mondja,
hogy megyek a doktor úrhoz, hanem azt:
„Megyek a Csalához”. 

Szerk.



„Jó napot kívánok!
A Vadas erdõt 1850 után telepítették a

község déli részére 17 holdnyi területre, zö-
mében tölgyfákkal a régi Zagyva folyó jobb
partjára. Területét megcsonkította a Zagyva
gátrendszerének megépítése mikor is az er-
dõ a Zagyva holt ága és a Zagyva új ága kö-
zé került az 1940-es évek elején. Az 1963-as
árvíz után 1964-ben ismét gátak építésére
került sor, mikor is az ifjúsági KISZ építõtá-
bor középiskolás tanulói alakították ki lé-
nyegében a Vadasnak és környezetének a
mai képét. A Vadas melletti utcák lakóházak
védelme volt az elsõdleges. A Vadast az ár-
vizes években még mostanában is elönti a
Zagyva vize, de a gát építése közvetlen a fo-
lyó mellé az erdõ jelentõs megcsonkításával
járna, ami így nagyobb kárt okozna, mint a
folyó kiöntése. Az erdõ régen sokkal vadre-
gényesebb volt. Télen számos apróbb vad
húzódott be a fák közé (õz, nyúl, fácán). In-
nen eredeztethetõ a névadás is (Vadas). 

A Zagyva közelsége a holt ág, amíg léte-
zett különösen vadregényesség tette ezt a te-
rületet. Az erdõ természetes szépsége sok ki-
rándulót csalt ki a községbõl, de még a
szomszédos településekrõl is sokan átjöttek. 

1930 elõtt kátránypapírral fedett kis bó-
dé volt a közepén kis tisztáson, ahol ci-
gányzenekarok szórakoztatták a táncolni,
mulatni vágyó fiatalokat. Az 1940-es
években két kisebb vendéglátó helyiség is
mûködött az erdõben. 

A háború után egy külföldi vevõ meg is
akarta venni az erdõt, ahol szórakoztató
és üdülõcentrumot akart létesíteni, de a
község nem adta el az erdõt. Az üzletet az
akkori politikai változások egyébként is

semmissé tették volna. 
Az 1950-60-70-80-as évtizedekben a Va-

das a nyári hónapokban a községi társadal-
mi, politikai rendezvényeinek, adott otthont.
Nyilván az idõsebb korosztály nagy nosztal-
giával gondol vissza a május 1-jei és az au-
gusztus 20-ai rendezvényekre, ahol a politi-
kai szempont másodlagos volt, a szórakoz-
tatás, a társas kapcsolatok számítottak iga-
zán. A sportrendezvények mindig vonzották
a sportolni vágyókat, a sportkedvelõ közön-
séget. A sportpálya 1948-ban épült meg és
azóta a labdarúgásé a fõszerep a Vadas er-
dõben. A sportöltözõ 1967-ben épült hozzá.
Mindkettõt az évtizedek alatt sokszor kellett
felújítani, csinosítani amit a lelkes sportra-
jongók társadalmi munkában végeztek el. A
KISZ 1974-ben játszóteret és árusoknak va-
ló területet alakított ki a Vadaskerti Csárda
mellett. Ez utóbbi vendéglátóegység a helyi
ÁFÉSZ tulajdonában volt rendszerváltozá-
sig. Utána többször is vállalkozásban, hol
mûködött, hol nem. Ezért is engedte eladni
1992-ben az Önkormányzat. Ma már tudha-
tó, hogy ez hiába volt, ugyanis a létesítmény
végképp mûködésképtelenné vált. 

Polgármesterré választásom után elha-
tároztam, hogy ha már elõdeink helyi vé-
dettségûvé nevezték ki a Vadast ez ne csak
papíron legyen az hanem tegyük fizikai-
lag is méltóbbá ezt helyet.

Javaslatomra a képviselõ-testület a ma-
gánkézben lévõ a park centrumába ágyazó-
dó területet rajta a csárda épületével 2007-
ben visszavásárolta, így a terület már tulaj-
donjogilag is egységessé válhatott. Vi-
szonylag hosszú tervezés és hasznosítási
próbálkozások után az önkormányzat elha-

tározta két ütemben : ez évben a park, illet-
ve jövõre a csárda rehabilitációját.

Ha körben nézünk vagy akár sétálunk lát-
juk, hogy a park megtisztult újra használha-
tóvá vált, régi fényét idézi, közösségi prog-
ramok megtartásának helyszínéül szolgál-
hat ismét. A sportöltözõ az egyesület vezetõ-
jének segítségével, valamint önkormányzati
részvétellel majdnem teljesen megújult, a
pálya körül új padokat helyeztünk el.

Ugyancsak az elmúlt hónapokban került
sor egy mai kornak megfelelõ szociális
blokk kialakítására WC-kkel.

A terület védelme érdekében sorompót
és térfigyelõ kamerát is elhelyeztünk.

Jövõre, ha rajtam múlik megújulhat ez
egykori csárda épülete kívül-belül és egy
vendég és rendezvényház szerepet tölthet
be. Tervezem továbbá új játszótér kialakí-
tását is a parkban.

Aki jár erre az biztosan emlékszik, a
munkálatok elején a nulláról kellet indul-
nunk. Elhanyagoltsága és lepusztultsága
a parknak óriási méreteket öltött, mely az
utóbbi húsz év alatt alakult ki. Csakúgy
mint régen a park kiépítése a rehabilitá-
ció is csak sok társadalmi munka felaján-
lásával történhetett meg, Köszönjük min-
denkinek az áldozatot és segítséget.

Summázva gondolataimat, megállapít-
ható hogy hála az önkormányzat bölcs
döntéseinek és a dolgozók jó hozzáállásá-
nak, valamint a felajánlott segítségeknek
a Vadaspark megújulhatott és ha szét né-
zünk látjuk hogy a Vadas újra Jászalsó-
szentgyörgy lüktetõ szívévé vált.

Kívánok mindenkinek jó szórakozást,
köszönöm hogy meghallgattak!”

Polgármesteri köszöntõ a II. Családi Napon 
a megújult Vadasparkban
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Becsengettek 
szeptember 1-jén 
a szépen felújított 

iskolába

Sikerekben gazdag tanévet kívánunk
az iskola tanulóinak, tanárainak és dol-
gozóinak! (Szerkesztõség)

Az idei iskolaév 183 tanítási napból áll,
utolsó napja 2010. június 15. Közben la-
zítani is tudnak majd a diákok: az õszi
szünet október 26-tól 31-ig, a téli vakáció
december 23-tól 31-ig tart, a tavaszi szü-
net pedig 2010 április 2-án kezdõdik és 6-
án ér véget.



2009. június-augusztus

Befejezõdött a szeméttelep környékének rendezése, az igen nagy volu-
menû tereprendezést a jászladányi székhelyû GU-PO 97 Bt. végezte el. A
területet figyelemfelhívó táblák, illetve állandó õrzés védi az újabb illegá-
lis szemétlerakás ellen. 

***
Júniusban aláírásra került Szarvák Imre polgármester és Varga Zoltán önkor-
mányzati miniszter között a Tornaterem tetõcseréjére, vizesblokkok felújítá-
sára, valamint akadálymentesítésére vonatkozó támogatási szerzõdés. A köz-
beszerzési eljárás eredményeként a munkálatokat a szolnoki székhelyû Szol-
tisz Kft. fogja elvégezni. A fejlesztés költsége csaknem 21 millió forint mely-
nek 80%-a pályázaton elnyert forrás. A pályázaton való részvétel sikeressé-
gét segítette dr. Szekeres Imre az Alsó-Jászság országgyûlési képviselõje.

***
Rákóczi úti iskola homlokzatának renoválása a ballagási ünnepségre be-
fejezõdött, a homlokzat színvilágát a pedagógusok választották. A fejlesz-
tés költsége 600 ezer Ft volt.

***
A Szent Imre iskola felújítása folyamatos, a vízszigetelést kiváltó víztaszí-
tó berendezések elhelyezése befejezõdött, a villamos rendszer felújítása
90%-os, a gázkonvektoros fûtésrendszer kiépítése megkezdõdött.

***
Az Egyház részérõl megkaptuk az aláírt temetõ fenntartására vonatkozó
szerzõdést, melyben rögzítésre került az, hogy az Önkormányzat a teme-
tõt rendeltetésszerû használathoz megfelelõ állapotba hozza és fenn-
tartja. Önkormányzati erõbõl zajlik a Temetõ rendbetétele.

***
A közösségi autóbusz beszerzése befejezõdött, melynek megvásárlásához
az Önkormányzat pályázat útján 6,2 millió Ft-ot nyert, ezt kellett kiegészí-
teni 1,8 millió Ft saját erõvel, hogy megfelelõ falubusz álljon a községben
lakók szolgálatába.

***
Határidõre befejezõdött a belterületi utak járhatóvá tétele program III.
üteme, 14.987.087.- Ft összeg került kifizetésre a helyi Jász-Terra Kft. ré-
szére. A munkálatokhoz kapcsolódóan megoldódott a Balassa és Micsurin
utca vízelvezetése, 15 db vízelvezetõ csõ cseréjével és elhelyezésével, mely
összesen 232 ezer Ft + áfa munkadíj összegbe került. A beruházással csak-
nem 2 kilométer útszakasz lett járható és kövezett a Balassa, Micsurin, Jó-
zsef Attila, Ifjúság, Pacsirta, Álmos utcákban.

***
Az óvoda belsõ udvarának (térkõcsere) munkálatai határidõre elkészültek,
a szerzõdéses összeg 495.250.- Ft Juhász Sándor egyéni vállalkozó részére ki-
fizetésre került. E mellett a nyári karbantartási munkálatok keretében az óvo-
dában valamennyi csoportszoba (7 db) falfelületeinek javítása, elõkészítése és
kétszeri festése valósult meg. Az iskolában a nyári általános karbantartási
munkálatok mellett megvalósult az iskolaudvar régóta várt bõvítése is.

***
Augusztus 20-ára befejezõdött a Vadas parkban található WC, vala-
mint sportöltözõ illetve a park rehabilitációja. A munkálatok során sok
felajánlást és társadalmi munkát kapott az Önkormányzat ahhoz, hogy
ilyen sikeresen tudja visszaállítani a parkot eredeti állapotába. A II. Csalá-
di Nap színes programokkal került megrendezésre, melynek keretében át-
adásra került a Jászalsószentgyörgy Községért Díj három személy részére.

***
Augusztus végén 10 fõs önkormányzati delegáció vett részt a testvérvárosunk
legnagyobb ünnepén a Tarlófesztiválon, a lengyelországi Tarnów Gimában.

***
Az iskolával közösen két sikeres pályázaton vettünk részt. Az egyik: az
Oktatási és Kulturális Minisztérium 2.106.000.- Ft-ot ítélt meg részünk-

re, továbbképzés és minõségirányítás céljából. A másik: a lengyelekkel va-
ló kapcsolattartásunkra vonatkozó Tempus Közalapítvány által kiírt Co-
menius programra vonatkozóan pályázatunkkal 18 ezer eurót, kb. 4,5
millió Ft-ot nyertünk.

***
Sikeren pályázott az Önkormányzat a térfigyelõ-rendszer II. ütemének
kiépítésére, mely a községbe „bejövõ utak” és dûlõutak térfigyelõ kame-
rákkal történõ megfigyelésére irányul. A további 7 db kamera kihelyezése
és a rendszer fejlesztése mintegy 8,5 millió forintba kerül, melynek 75 %-a
pályázati forrás

***
Az idén (a tornaterem felújítása miatt) egy hónappal korábban szeptember 5-
én került megrendezésre szokásosan színvonalasan 200 fõ részvételével a Test-
vérklubok Találkozójára a helyi Nyugdíjasklub és vezetõje Kobela Tiborné
Évike néni szervezésével. A rendezvényen vendég volt többek között Dr. Sze-
keres Imre honvédelmi miniszter, országgyûlési képviselõ aki támogatta a ren-
dezés költségeit, jelen volt még Palya István Jászkarajenõ Polgármestere, vala-
mint Szarvák Imre polgármester és felesége Szarvákné Törõcsik Mirabella is
tiszteletét tette a sokszínû szép produkciót is felvonultató eseményen.

Rövid hírek, tények
ÖÖÖÖ NNNN KKKK OOOO RRRR MMMM ÁÁÁÁ NNNN YYYY ZZZZ AAAA TTTT IIII   HHHH ÍÍÍÍ RRRR EEEE KKKK

SZÜLETÉSEK
Baks Vivien Amira an.: Halmai Anikó
Berényi Nóra an.: Törõcsik Éva
Farkas Kornélia an.: Bathó Éva
Károlyfi Anna Dorka an.: Hallgat Katalin
Kökény Kálmán Kevin an.: Szalai Brigitta
Lázár Hanna an.: Ádám Tímea
Maródi Márk an.: Kovács Katalin
Nagy Dárió Dominik an.: Nagy Tünde Natasa
Oláh Katalin an.: Nagy Rita
Pásztor Dóra an.: Nagy Judit

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Rékasi Anikó Mariann és Bogdán Tivadar 2009.07.04
Kerekes Judit és Kiss Gábor 2009.08.22
Gáspár Annamária és Rácz Tibor 2009.09.11.

HALÁLOZÁSOK
Bajzáth Sándor 64 év
Lajkó János 94 év
Berényi Menyhért Gáspárné (Szabó Margit) 60 év
Gál Pál 76 év
Kerekes Józsefné (Ádám Margit) 84 év
Bogdányi Gyuláné (Kosznovszky Györgyi) 69 év
Büki György 61 év
Horváth Pál 61 év
Besenyei Dezsõ 69 év
Nagy Péter 49 év
Kálmán Ágnes 51 év
Kovács Kálmánné (Gulyás Mária) 80 év
Gortva Kálmán 57 év
Tóth Sándor 88 év
Kerekes Imre 50 év
Szabó József 66 év

ANYAKÖNYVI HÍREK
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A médiában folyamatosan az Európai Uniós forrásokról le-
het hallani, ám csak hosszú körbejárás után találja meg a
vállalkozó a számára elérhetõ és megfelelõ pályázati lehetõ-
séget. Jelen cikk célja, hogy az Uniós források elérhetõsége-
iben és lehetõségeiben tájékozott legyen a vállalkozó KKV
(250 fõ foglalkoztatott és 50 M Eurós árbevétel alatti vállal-
kozások), aki jelen gazdasági helyzetben legfõbb célcsoport-
jai a támogatásoknak.

Talán kezdjük az elején, honnan is lehet és kinek támogatást
igényelni. Egyrészt Hazai forrásból, úgymint a Minisztériumi
kiírásokból, ide tartoznak az NFGM és SZMM minisztériumok
kiírásai, azaz a munkahelymegõrzõ támogatások, roma mikro-
vállalkozások számára kiírt kiírások. Jellemzõen egyszerûbb pá-
lyázati adatlapok, de kisebb keretek is jellemzik a pályázatokat.

Európai Uniós források:
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) 4
tengelyre került felosztásra. 

ÚMVP I-II. tengelyben pályázhatnak a mezõgazdászok, és az
Annex listás (húsfeldolgozók, elsõdleges termékfeldolgozók)
vállalkozások. 

Az ÚMVP III. tengelyben elérhetõ támogatásokra már 2008
októberében lehetett pályázatokat benyújtani. A program intéz-
kedései (Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének
támogatása, Turisztikai tevékenységek ösztönzése, Falumegújí-
tás és- fejlesztés, Vidéki örökség megõrzése) ebben az évben új-
ra megnyílnak, így esély kapnak a pályázók újabb elképzeléseik
megvalósításához. Vidékies települési mikrovállalkozásnak a
jogszabályok alapján az 5000 fõnél kevesebb lakosságszámú,
vagy 100 fõ km2-t el nem érõ települések azon vállalkozásai,
amelyeknek maximum foglalkoztatotti létszáma 9 fõ, és éves ár-
bevétele maximum 2 millió Euró az elmúlt 2 évben. Ezen krité-

riumra az Uniós pénzek átfedésének lehatárolása miatt van
szükség.

Az ÚMVP IV. tengelyében a tervezetek szerint szeptemberben
megjelenõ, úgynevezett LEADER program fogja nyújtani az
ÚMVP egyéb tengelyibõl kimaradt vállalkozásoknak a fejlesztési
forrásokat. A Vidékfejlesztési kezdeményezés célja a térségi bel-
sõ erõforrások fenntartható és innovatív felhasználása, az aktív vi-
déki szereplõk közötti együttmûködés megalapozása, a fenntart-
ható helyi fejlesztési stratégiák elõkészítése és megvalósítása. 

Az Új Magyarország Fejlesztési Tervben (ÚMFT) megjele-
nõ forrásokat lehet igénybe venni minden vállalkozásnak ener-
getikai korszerûsítésre, megújuló energiaforrások felhasználás-
ra, munkahelymegõrzésre képzéssel kombinálva, és az elõbbi-
ekben bemutatott nem vidékies települési mikrovállalkozások-
nak, vagy minden kis és középvállalkozásnak lehet pályázni te-
lephelyfejlesztésre, e-kereskedelemre, kutatás-fejlesztésre. Jelen
pályázati kiírások a hazai vagy ÚMVP-s forrásokhoz képest ke-
vésbé egyszerû pályázati adatlappal, de jóval magasabb keret-
összeggel rendelkeznek. Továbbá az Új Magyarország Fejlesz-
tési Tervbõl finanszírozódnak az Uniós hitelek, melyekben a tá-
mogatás az, hogy meghatározott, szerzõdésben rögzített feltéte-
lekkel kínálhatja a bank az adott terméket a KKV-knak, kamat-
támogatás, és egyéb adminisztrációs díj átvállalásával.

Tisztában vagyunk vele, hogy jelen gazdasági helyzetben nem
egyszerû Uniós pályázati pénzeket igénybe venni, és fenntartá-
sukat vállalni. Honnan is tudhatnánk, hogy mi lesz 3 év múlva?
Ezért szeretnénk tájékoztatni Önöket arról, hogy az Uniós támo-
gatások 2007-2013-ra koncentrálódtak, és ez idõszakon belül is
a 2009-2010-es idõszakban érhetõek el a legmagasabb források.

És nincs egyedül, a kistérségben a következõ szakmailag fel-
készült kollégák nyújtanak ingyenes segítséget Önnek a tájéko-
zódásban:

Tegyünk rendet a támogatásokban! 
Avagy mire, hol tud pályázni egy vállalkozás?

PPPP ÁÁÁÁ LLLL YYYY ÁÁÁÁ ZZZZ AAAA TTTT

Hazai források és ÚMFT: 
Fazekas Éva Kistérségi koordinátor: Jászberény, Szabadság tér 16. II. em., 

tel.: 06-30/986-80-34, e-mail: eva.fazekas@umpont.hu
ÚMVP I-II. tengely: Települési falugazdászok

ÚMVP III-IV. tengely: Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete és 
Mihályi Mónika HVI irodavezetõ 

(JKHK Egyesülete: Jászapáti, Tompa Mihály utca 2., tel.: 06-57/443-510, e-mail:
jaszsagi.kistersegi@gmail.com) (Mihályi Mónika HVI irodavezetõ: Jászapáti, Velemi Endre út 4-6., 

tel: 06-30/600-48-18, e-mail: jaszberenyi@vkszi.hu.)
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A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I.
törvény 2009. augusztus 1-jén hatályba
lépett módosítása miatt a biztonsági öv,
a gyermekbiztonsági rendszer, a mo-
torkerékpár-bukósisak és a mobil rá-
diótelefon használatára vonatkozó ren-
delkezések megsértõi közigazgatási el-
járás keretében közigazgatási bírság fi-
zetésére kötelezhetõk. Az eljárás határ-
ideje 30 nap, amely egy alkalommal 30
nappal meghosszabbítható.

Korábban ezen cselekményeket sza-
bálysértésként bírálták el, és így figyel-
meztetéssel, helyszíni bírsággal, illetve
szabálysértési eljárás során szabálysértési
bírsággal voltak sújthatók, és közúti köz-

lekedési elõéleti pontot kellett kiszabni. 
A közigazgatási eljárás során a fenti

szabályszegõ magatartást tanúsító elkö-
vetõkkel szemben közigazgatási bírság
kiszabására kerül sor, amelyek jogsza-
bályban rögzített összegei a következõ-
képpen alakulnak:

• Menet közben kézben tartott mobil rá-
diótelefon használat miatt lakott területen
10 ezer, lakott területen kívül 15 ezer, au-
tóúton vagy autópályán 20 ezer forint.

• A gyermekbiztonsági rendszer haszná-
latának elmulasztása miatt lakott területen
15 ezer, lakott területen kívül 30 ezer fo-
rint, autóúton vagy autópályán 45 ezer fo-
rint.

• A biztonsági öv és a motorkerékpár-

bukósisak használatának elmulasztása
miatt a vezetõ és a jármû utasa(i) is fele-
lõs(ek), a bírság mindkét esetben lakott
területen 10 ezer, lakott területen kívül 20
ezer, autóúton és autópályán 30 ezer fo-
rint.

A közigazgatási bírság kiszabása esetén
közúti közlekedési elõéleti pont kiszabá-
sára nem kerül sor.

Kérjük, hogy szabálykövetõ 
magatartásával a jövõben mutasson
példát környezetének és így legyen 

részese a közlekedési balesetek 
áldozatai számának csökkentését célzó
közlekedésbiztonsági erõfeszítéseinknek!

Becslések szerint ötven év alatt leg-
alább egymillió életet mentett meg a
biztonsági öv, ennek ellenére sokan
még mindig nem használják Magyar-
országon: erõsen tartja magát a tévhit,
hogy légzsákos autóban vagy városban
nincs értelme bekapcsolni.

A biztonsági öv gyakorlati alkalmazásá-
ra egészen a második világháborúig kel-
lett várni, amikor az amerikai hadsereg-
ben dolgozó magas rangú tiszt tenni akart
valamit a pilóták sérülési és halálozási
arányának csökkentésére. Az anyahajók-
ról és egyéb támaszpontokról fel- illetve
oda leszálló gépek pilótái sokszor szen-
vedtek súlyos balesetet. A kutatócsoport
munkájának eredményeként született
meg a biztonsági öv, amelynek adoptálá-
sára az autóipar 1958-ig várt.

Övhasználattal 50-60 százalékkal javul-
hatnak egy esetleges ütközés esetén a túl-
élési esélyek - nem véletlen, hogy a világ

számos országában kötelezõ alkalmazása.
A balesetek során az autóból kirepülõ em-
berek 75 százaléka életét veszti vagy sú-
lyos sérüléseket szenved. 

A KRESZ elõírja: olyan jármûben,
amelynek üléseit biztonsági övvel szerel-
ték fel, az ülésen utazó személynek a biz-
tonsági öv becsatolásával kell magát rög-
zíteni. A gépkocsiban utazó 150 cm-nél
alacsonyabb gyermeket - a testsúlyához
igazodó kialakítású - gyermekbiztonsági
rendszerben kell rögzíteni.

A felmérések szerint a biztonsági öv
mellõzésére magyarázat lehet, hogy so-
kakban még mindig elõítéletek sokasága
él. Nem kevesen hivatkoznak arra, hogy
„az autó felborulásakor veszélyt jelent-
het”, „összegyûri a ruhát”, „kényelmet-
len”, „a kormánykerék vagy a légzsák
elegendõ védelmet biztosít”, „én ki tu-
dom támasztani magam” (50 km/h-nál
egy tonnát kell megtartani) és így tovább.

Az óránként 50 kilométeres sebességgel
való ütközéskor körülbelül olyan hatás-
nak van kitéve egy ember, mintha egy
épület harmadik emeletérõl zuhanna le. A
légzsák kiváló kiegészítõ, de soha nem
lesz képes átvenni a biztonsági öv szere-
pét; nélküle éppen a másodperc törtrésze
alatt felfújódó légzsák viheti be a halálos
csapást.

Nyári idõszakban fontos megemlíteni: a
csomagtartóban vagy utastérben szállított
állatokat illetve csomagokat rögzíteni
kell, méghozzá az utasok védelme érde-
kében. Megyénkben nem, de az ország-
ban volt rá példa, hogy a csomagtartóban
szállított söröshordó – melyet nem rögzí-
tették - az ölte meg a gépkocsiban utazó-
kat a közlekedési baleset során. 

Gondoljon arra, hogy egy pillanat 
bekapcsolni, és az életet menthet!

Minden közlekedõnek 
balesetmentes nyarat kívánunk!

A MEGYEI BALESETMEGELÕZÉSI BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

A biztonsági öv használatának fontosságáról

A MEGYEI BALESETMEGELÕZÉSI BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

KKKK ÖÖÖÖ ZZZZ ÉÉÉÉ RRRR DDDD EEEE KKKK ÛÛÛÛ   IIII NNNN FFFF OOOO RRRR MMMM ÁÁÁÁ CCCC IIII ÓÓÓÓ KKKK
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG
MEGYEI BALESET-MEGELÕZÉSI BIZOTTSÁG

5002 Szolnok, Baross G.út 39.Pf.37 Telefon:56/501-600/13-16
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KKKK ÖÖÖÖ ZZZZ ÉÉÉÉ RRRR DDDD EEEE KKKK ÛÛÛÛ   IIII NNNN FFFF OOOO RRRR MMMM ÁÁÁÁ CCCC IIII ÓÓÓÓ KKKK

Segély helyett munkabér

2009. július 29-én került átadásra az a 8 millió forint értékû Renault
Master típusú 9 személyes busz, melyre az Önkormányzat az FVM-
nél pályázott. A támogatás a falubusz nettó összegére volt kérhetõ,
így 6,2 millió forint pályázati és 1,8 millió forint önkormányzati
erõbõl sikerült az elõírásoknak megfelelõ buszt vásárolni.

Az idõsek és mozgásukban korlátozott lakók is használni tud-
ják majd, illetve a civil szervezetek, óvoda, iskola közlekedési
igényét is szolgálja a busz. 
A falubusz feladati köre:
• közremûködik a szociális alapellátásban
• segít az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosításában

(rendelésre, szakrendelésre, szûrésekre való szállítással)
• az Idõsek Nappali klubjába járó mozgáskorlátozottak szállítá-

sában
• óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek egyéb célú szállításában

(sport, úszás, fejlesztõ foglalkozás, nyelvoktatás, versenyek,
rendezvényekre szállítás)

• helyi szociális szükségletek, igények ellátása, információk
közvetítése az önkormányzat és a lakosság között

• mûvelõdés, sport, szabadidõs tevékenységek szervezése, segítése
• rendszeres közremûködés a helyközi tömegközlekedéshez va-

ló hozzájutáshoz
• önmaguk ellátására saját erõbõl nem képesek részére segítség-

nyújtás
• önkormányzati feladatokban való közremûködés.

A falubusz igénybevétele iránti kérelmet rendszeres igénybe-
vétel esetén Jászalsószentgyörgy község Önkormányzat Képvi-
selõ-testületéhez, egyedi esetben az önkormányzat polgármes-
teréhez kell benyújtani. A kérelem elbírálásáról átruházott, vagy
saját hatáskörben a polgármester dönt határozattal, és megálla-
podást köt az igénybevevõvel.

Az igény bejelentését személyesen a polgármesternél kell kez-
deményezni. Szerk.

Az elmúlt években több települési önkor-
mányzat is kísérletet tett arra, hogy a szo-
ciális segélyek kifizetését valamilyen mó-
don munkavégzéshez kösse. 2009-tõl jog-
szabályi változások sora alapozta meg az
„Út a munkához” program elindítását. Az
alapelv az lett, hogy csak azok maradjanak
segélyjogosultként a szociális ellátórend-
szerben, akik arra valóban rászorultak: 55
évesnél idõsebbek, megváltozott munka-
képességûek és 14 éven aluli gyermeküket
egyedül nevelõ szülõk. Mindenki mást
úgynevezett rendelkezésre állási támoga-
tásra (rát) jogosult kategóriába soroltak át,
és õk egyben munkavégzésbe- közcélú
foglalkoztatásba is bevonhatóvá váltak. 

Önkormányzatunk tavasz óta részt vesz
az „Út a munkához” elnevezésû program-
ban, melyre vonatkozóan közfoglalkozta-
tási tervet is alkotott, amelynek végrehaj-
tása folyamatos. A közfoglalkoztatásban
részt vevõk behívása fokozatosan történik
annak érdekében, hogy a végzettségüknek
és képzettségüknek a megfelelõ munka-
kört megtaláljuk és akik munkában állnak

azok minél hatékonyabban és megfelelõ
szervezettségben végezhessék feladatu-
kat. Az eddigi tapasztalatok alapján a ren-
delkezési állásra támogatásra jogosultak
közül, akinek munkalehetõséget ajánlot-
tunk nagy része felvette a munkát. Egy fõ
elutasította a lehetõséget, így részére a tá-
mogatást megszüntettük. További 2-3 fõ
hirtelen betegállományba vonult, így õk
sem állhattak alkalmazásba. A rendelke-
zésre állási támogatásra jogosultaknak,
amennyiben az önkormányzat tud munkát
felajánlani, évente minimum 90 munka-
napot kell alkalmazásban állniuk. 

Jászalsószentgyörgyön a program si-
kerességének eddigi jelentõsebb ered-
ményei a következõk: a Vadaspark 7 hek-
táros területe fokozatosan a nyár végéig
megtisztult és egy újra bejárható, szabad-
idõ eltöltésére alkalmas parkká vált. Sike-
rült megszüntetni a volt szeméttelep kör-
nyékén az illegális kommunális hulladék
lerakást. A városgazdálkodási csoport je-
lentõs önkormányzati felújítási feladato-
kat tud elvégezni a közfoglalkoztatásban

résztvevõkkel kiegészülve (Szent Imre is-
kola felújítása, Vadasparki sportöltözõ és
WC felújítása, iskola homlokzatának fel-
újítása, stb.). Az iskolában és a hivatalban
állandó ügyfélszolgálat tud mûködni,
mely a jövõben egyfajta biztonsági funk-
ciót is betölt ezekben az intézményekben.
Több önkormányzati kezelésû ingatlan
(Civil ház, Öregek Otthona, késõbb Szent
Imre iskola) gondnoksága, rendszeres
tisztán tartása is megoldódik. 

Újabb több ezer négyzetméter közterü-
let és önkormányzati ingatlan területe
rendszeresen gondozottá vált.

A 2009. évben további ütemezett nagy
kihívást jelentõ feladatok a közfoglalkoz-
tatás keretében augusztus, szeptember, ok-
tóber hónapokban valósulhatnak meg,
melyhez még jelentõs alkalmazotti létszám
hozzárendelhetõ a program keretében. 
• temetõ rendbetétele (gaztalanítás, bok-

rok kivágása)
• csapadékvíz elvezetõ rendszer karban-

tartása (árkok tisztítása, legfontosabb át-
ereszek, mûvek felújítása).

Jászalsószentgyörgyön is van Falubusz
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A Jászsági Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat a
jászság 12 településén, ezen belül Jászalsószentgyörgy
területén is biztosítja a családsegítést és a gyer-
mekjóléti szolgáltatást .

Elérhetõségünk: 
Cím: Jászalsószentgyörgy, Petõfi u.13(volt fogorvosi ren-
delõ épülete)
Családgondozó: Palotainé Kormos Erika
Telefonszám: 06-30-374-21-51

Nyitvatartási rend:
hétfõ: 8.30-14.30
kedd: 8.30-14.30
szerda: 8.30-15.30
csütörtök: 8.30-15.30
péntek: 8.30-12.00

Ügyfélfogadási rend:
hétfõ 9-12
kedd 9-12
szerda: az ügyfélfogadás szünetel
csütörtök az ügyfélfogadás szünetel
péntek 9-12

Kik és milyen problémákkal fordulhatnak 
a szolgálatunkhoz?

Bármely egyén és család életében elõfordulhat, hogy
olyan problémával, élethelyzettel találja szembe magát ,
amellyel egyedül nem tud megbírkózni. 

Keressen fel minket,ha
– problémájával magára maradt és nem tud senkitõl segít-
séget kérni
– családi, gyermeknevelési és párkapcsolati problémái
vannak
– nem tudja milyen ellátásokra jogosult, és ezekhez
hogyan juthat hozzá
– munkahelyet keres
– elakadt hivatalos ügyeinek intézésében
– felvilágosításra, tájékoztatásra van szüksége

Ha ismer olyan gyerekeket, családokat, ahol problémák
vannak, ahol gyermek veszélyeztetésérõl van tudomása,
kérjük jelezzen levélben, telefonon vagy személyesen
szolgálatunknak!!!

Miben segíthetünk?

Családsegítés feladatai
– szociális, életvezetési tanácsadás 
– szociális szolgáltatásokhoz jutás segítése
– hivatalos ügyek intézésének segítése
– családban fellépõ problémák megoldásának elõsegítése
– egyéni vagy csoportos programok szervezése
– tanácsadás tartós munkanélküliek, fiatal munkanélküliek
részére
– adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdõk
részére tanácsadás
– fogyatékkal élõk, szenvedélybetegek , pszichiátriai
betegek, kábítószer problémával küzdõ személyek és
családjaik részére tanácsadás
– családon belüli kapcsolatok megerõsítésére programok
szolgáltatások közvetítése, szervezése 

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes és ingyenes!!!

Gyermekjóléti szolgáltatás feladatai

A gyermekjóléti szolgálat szervezési, szolgáltatási és gon-
dozási feladatokat végez.A gyermekjóléti szolgálatunknak
az elsõdleges feladata család és gyermek érdekvédelme. 

– gyermeki jogokról és a gyermek fejlõdését biztosító
támogatásokról tájékoztatás
– támogatásokhoz való hozzájutás szervezése
– családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi,
mentélhigiénés megelõzését célzó tanácsadást nyújt, vagy
az ezekhez való hozzájutást megszervezi
– szociális válsághelyzetben lévõ várandós anyák támo-
gatása, segítése, 
– a családgondozással elõsegíti a gyermek problémáinak
rendezését, ellensúlyozza a családban jelentkezõ prob-
lémákat
– elõsegíti a családi konfliktusok megoldását különösen
válás, gyermekelhelyezés és kapcsolattartás esetében
– szükség esetén hatósági beavatkozást kezdeményez
– meghallgatja a gyermek panaszát, és megteszi a szük-
séges intézkedést
– szolgáltatásokat szervez a család és gyermek számára
– hivatalos ügyek intézésének segítése
– észlelõ jelzõrendszer mûködtetése, a gyermek veszé-
lyeztetettségének megelõzése érdekében (jelzéssel élhet-
nek pedagógusok, védõnõk, házi orvosok, rendõrség,
valamint a lakosság is).

Tájékoztató a Jászsági Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységérõl

ÉÉÉÉ LLLL EEEE TTTT ÜÜÜÜ NNNN KKKK BBBB ÕÕÕÕ LLLL
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A Cifrapalota Óvodai 
Tagintézmény élete képekben
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2009 május elején, mint minden nevelési évben, most is beírat-
ták azokat a gyermekeket, akik 2006. június 1. és 2007. május
31-e között betöltötték a 3. életévüket.

2009-ben összesen 45 gyermek iratkozott be. 2009. december
31-ig 27 gyermek lesz még óvodáskorú. 2010. május 31-éig 18
gyermek érkezik folyamatosan az óvodába.

A 2008-2009-es nevelési év végén 32 nagycsoportos ment el
az iskola elsõ osztályába.

A 2009-2010-es nevelési év 6 csoporttal indult, a 2 kiscsoport-
ba december 31-ig 54 gyermeket várunk, a 2 középsõ csoportba
39, a két nagycsoportba 47 kisgyermek jár.

Az újonnan érkezõ gyermekek szülei a hagyományokhoz hû-

en a szeptemberi „Ismerkedési Fórumon” betekinthettek az óvo-
dai életbe, megismerhették az óvodában dolgozó felnõtteket az
óvodai nevelési programot és az óvodai csoportokat. Az õsz fo-
lyamán szeretettel várunk minden kedves Anyukát és Apukát a
csoportok Szülõi Értekezleteire. Ebben az évben is folytatódnak
a gyógytestnevelés, a gyermektorna , a néptánc , a hittan , a kéz-
mûves és a fejlesztõ foglalkozások a gyermekek képességeinek
fejlesztésére, gazdag élmények nyújtására. Szívesen fogadunk
ebben a nevelési évben is bármilyen segítséget mindenkitõl, aki
úgy gondolja a gyermek a legfontosabb!!

Liptákné Kátai Tímea 
szakvizsgás fejlesztõpedagógus

Az évek óta hagyománnyá vált ovisok hete ismét sok
érdekességet kínált a gyerekeknek

Az elmúlt évben minden csoport bensõséges hangulatban
köszöntötte az édesanyákat és nagymamákat.

Farsangoltunk...

Elbúcsúztak a nagycsoportosok, 
akik azóta az iskola padjaiban ülnek.



I. Járási versenyek
Járási KRESZ verseny: Kerékpáros Is-
kola Kupa 2009. április 16. 

Csapatverseny: 1. Jászalsószentgyörgy
Lippay Lajos Ált. Isk.› csapattagok: Sal-
lai Kinga, Szatmári Kinga, Bajzáth Soma,
Szatmári István.
Ki a mester két keréken? (Magyar Autó
Klub versenye) 2009. április 16.

Lányok: Kovács Dorina, Süle Beáta
Fiúk: Bajzáth Márton, Bajzáth Máté.

II. Megyei versenyek
3. és 8. osztályosok megyei döntõ: 2009.
február 26.

Helyezés: I. helyezett Bajzáth Márton
3. és 7. osztályosok tanulmányi KRESZ
versenye: 2009. április 22.

Egyéni eredmények: 3. osztályos: I. he-
lyezett Vízi Luca Márta; 7. osztályos: I.
helyezett Szatmári István

Kerékpáros Iskola Kupa megyei dön-
tõ: 2009. április 26.

Csapatverseny: 1. Jászalsószentgyörgy
Lippay Lajos Ált. Isk.› csapattagok: Sal-
lai Kinga, Szatmári Kinga, Bajzáth Soma,
Szatmári István. Mind a 4 tanuló hibapont
nélkül oldotta meg a feladatokat, így to-
vábbjutottak az egri országos döntõre.
Ki a mester két keréken? (Magyar Autó
Klub versenye) megyei döntõ: (egyéni
verseny)

Lányok: I. helyezett Kovács Dorina
Fiúk: I. helyezett Bajzáth Márton.

III. Országos versenyek
4. és 8. osztályosok országos döntõ:
Nyíregyháza, 2009 április 7-9.

Helyezés: egyéni III. helyezett Bajzáth
Márton 4. o. tanuló.
3. osztályos tanulók országos versenye:
Füzesgyarmat, 2009. május 15-17.

Helyezés: egyéni VI. helyezett Vízi Lu-
ca Márta 3. o. tanuló
7. osztályos tanulók országos versenye:
Füzesgyarmat, 2009 május 22-24.

Helyezés: egyéni I. helyezett Szatmári
István 7. o. tanuló 
Kerékpáros Iskola Kupa (KIK) orszá-
gos döntõ: Eger, 2009. május 20-22.

Egyéni versenyeken:
II. helyezett Sallai Kinga
V. helyezett Szatmári Kinga
VIII. helyezett Bajzáth Soma
XIV. helyezett Szatmári István
Csapatversenyben: II. helyezett Lippai

Lajos Ált. Isk. Jászalsószentgyörgy, csa-
pattagok: Sallai Kinga 6. o. tanuló, Szat-
mári Kinga 5. o. tanuló, Bajzáth Soma 7. o.
tanuló, Szatmári István 7. o. tanuló. Az el-
ért eredményért a Nemzetvédelmi Alapít-
ványtól egy hetes budapesti üdülést kap-
tak (2009. 06. 27. – 07. 04).
Magyar Autó Klub országos döntõ: Bu-
dapest, 2009. június 20.

Egyéni V. helyezett: Kovács Dorina, 
Egyéni VI. helyezett: Bajzáth Márton.

Sándor János
szakkörvezetõ

Az ENSZ elõször 1991-ben rendezte meg az idõsek világnap-
ját, azóta minden év október 1-jén megemlékezünk a Föld mint-
egy hatszázmillió lakosáról. 

Várok, hogyha váratsz, megyek, ha terelsz,
maradék szemérmem némasága ez,
úgyse hallanád meg, hangot ha adok,
sûrû panaszommal jobb ha hallgatok.

Tûrök és törõdöm engedékenyen:
mint Izsák az atyját, én se kérdezem,
mivégre sanyargatsz, teszem szótalan,
szófogadó szolga, ami hátra van.

(Pilinszky János: Örökkön-örökké – részlet)
Október elseje az Idõsek világnapjaként ismert. Ebbõl az alka-

lomból szeretném Önöket köszönteni magam és a Házigondozó
Szolgálat munkatársai nevében. A legkülönfélébb életutakon ju-
tottak el idáig: Szép és keserû tapasztalatok, örömök és csalódá-
sok nyomán az élet igazságát biztosan többféleképpen fogal-
maznák meg. Az idõsek világnapja jelzi, hogy belátjuk és vállal-
juk: az öregedés, az öregkor beláthatatlanul sokféle, amely sok-
féle elõnyt, ugyanakkor sokféle feladatot, kihívást, felelõsséget
jelent a fiatalok számára is. Ez az élet, életünk teljességének tit-
ka. Kívánom, hogy öregkoruk egészségben legyen gazdag!

Ezúton szeretném figyelmükbe ajánlani az Idõsek Klubját,
ahová szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõ, kikapcso-
lódni vágyó idõs embert. A Klub a hét munkanapjain 8 órától
várja az idõseket.

Zsoldiné Gonda Tünde

Köszöntõ az idõsek világnapja alkalmából

KRESZ beszámoló
Járási, megyei, országos versenyek idõpontjai és elért eredmények
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1848-49-es jászalsószentgyörgyi honvédek
nyomában

Az 1848/49-es forradalom és szabadság-
harc községünkkel kapcsolatos esemé-
nyeirõl kevés ismerettel rendelkezünk. A
korabeli tanácsi jegyzõkönyvek eléggé
szûkszavúak. Arról találunk csak fel-
jegyzést, hogy a közrend fenntartására
megszervezett nemzetõrség parancsno-
ka Tarnay (Taczman) Mihály fõjegyzõ és
Rigó Gergely nyugalmazott kapitány is
részt vállal a nemzetõrök kiképzésben.

Rédey István: Jászok és kunok az
1848/49-es szabadságharcban (1989), vala-
mint Babucs Zoltán: Jászkun alakulatok az
1848/49-es magyar függetlenségi háború-
ban (1995) címû könyvekben Jászalsószent-
györgy neve is említésre kerül, de csupán
adatszerû közlésben. Ezek az adatok némi
magyarázattal kiegészítve a következõk:

1848. május 31-én Jászalsószentgyörgy
12,52 Ft-tal járul hozzá az önkéntes hadse-
reg toborzásához. Ez az összeg nem volt
jelentõs, de csekélynek sem mondható.

1848. júliusában a felállított 2500 fõs
Jászkun nemzetõrségbe 54 önkéntes vonul
be Jászalsószentgyörgyrõl, akik az 1 zász-
lóalj 3. századába kerülnek beosztásra,
majd a Délvidékre indulnak a Verbász
melletti táborba, ahol a Habsburg Biroda-
lom által felbérelt rácok (szerbek) elleni
harcokban vesznek részt. Az önkéntesek
egy részét két hónap után hazaengedik a
mezõgazdasági munkák miatt. Az õket fel-
váltó újabb önkéntesekbõl és a megmara-
dottakból alakul meg a 65. honvéd zászló-
alj, ami már reguláris hadseregnek számít.

1848. szeptemberében a szintén önkén-
tesekbõl megalakuló Lehel huszárezredbe
vonulnak be Szentgyörgyrõl is sokan,
mert lovas seregbe szívesebben jelentkez-
tek a jász községekbõl, mint gyalogos ka-
tonának. A bevonulókat szekerekre felké-
redzkedve egészen Aradig elkísérték –
minden tiltás ellenére – a kedvesük,
menyasszonyuk, vagy a nõvérük. Õk mint
markotányosnõk, szakácsok és sebkötö-
zõk jó szolgálatot tettek a honvédségnek.

1849. július elején volt az utolsó sorozás
Jászberényben, mikor is Szentgyörgyrõl 17
fõ újonc és 26 ló került beosztásra huszár-
ezredekbe az osztrákokkal szövetséges
muszka (orosz) csapatok elleni harcra.

1848. július 9-én este a Szeged felé
igyekvõ Kossuthot elérte az a hír, hogy az
oroszok már Jászalsószentgyörgyön Szol-
noktól egy órányira tartózkodnak. A kor-
mány ekkor az elõrenyomuló orosz és oszt-
rák seregek elõl Pestre elköltözni kénysze-
rült. Kossuth jászkun szabadcsapatok moz-
gósítását rendeli el, de erre ekkor már nem
volt idõ. Érdemes megjegyezni, hogy Kos-
suth a Jászkun kerület honvédeihez mindig
nagyon ragaszkodott, mert úgymond „... itt
a nép hangulata oly lelkes, hogyha egész
seregünk elveszne is, azon néppel még a
hazát védeni lehetne. Rákóczi is onnan
szedte erejét.” S valóban, a katonáskodás-
hoz szokott jászkunok megtalálhatók vol-
tak a szabadságharcnak szinte minden ne-
vezetes ütközetében (Pákozd, Ozora, Tá-
pióbicske, Isaszeg, Szolnok, Buda, Arad,
Temesvár, Komárom stb.) és megtalálhatók
voltak a csak jászkunokból álló 65. honvéd
zászlóalj, a Lehel huszárezred, a Nádor hu-
szárezred állományán kívül valamennyi
huszárezredben, hiszen sokan közülük még
az 1848 elõtti években vonultak be.

A jászalsószentgyörgyi honvédek nevei
nem hagyományozódtak az utókorra. A
szabadságharcban elesettek távoli csata-
mezõk mellett nyugszanak jeltelen sírok-
ban ismeretlenül. Azoknak a nevét sem
õrizte meg az emlékezet, akik túlélték a

szabadságharcot és életük végén itthon
lettek eltemetve.

Temetõnkben a Védett Sírkert létesíté-
se, - amely Simon Károly kezdeményezé-
sére valósult meg – irányította a figyel-
müket a 48-as honvédek esetleg még fel-
lelhetõ sírkövének a megtalálására. Po-
kornyi Miklós sírköve, majd Halmay Fe-
rencz sírja így vált ismertté. Utóbbiról
Halmai Tibor Jászkarajenõ községbõl el-
származott, budapesti lakos tájékoztatott,
miszerint dédnagyapja Halmay Ferencz
(1823-1903) 48-as huszár volt, és a teme-
tõnkben lévõ sírját a család 2002-ben ta-
lálta meg, melyet azóta is gondoznak.
Halmay Ferencz 1845-ben vonult be ka-
tonának és a szabadságharc idején a Mik-
lós huszárezredben szolgált. 7. sz. huszár-
ezredével a szabadságharc leverése után
ismét szerepel a Jász Kerületi Honvéd-
egylet jegyzõkönyvében, mint jászkaraje-
nõi lakos. A család a községbõl 1863-ban
Karára költözött, de késõbb visszatértek.
Az 1867-es kiegyezés után sorra alakul-
tak meg Magyarországon a honvédegyle-

tek, amelyek a még élõ 48-as veteránokat
gyûjtötték egybe. A megyei levéltárban a
Jász Kerületi honvédegylet „szabad-
ság-alkotmány védõinek” névsora szeren-
csére fennmaradt. A névsort 1869-tõl
kezdték összeírni, 774 nevet tartalmaz, s

HHHH EEEE LLLL YYYY TTTT ÖÖÖÖ RRRR TTTT ÉÉÉÉ NNNN EEEE TTTT

Halmai Tibor dédnagyapja, Halmay Ferencz sírjánál (Fotó: L. L.)
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az adatok többnyire rögzítik az illetõ
1848/49-es szolgálati helyét, beosztását,
ennek igazolóit és feltüntetik a lakhelyét
is. Az egylet székhelye Jászberény, az
egylet elnöke Halmay József, volt honvéd
õrnagy, hadbíró, a kerület utolsó jászkapi-
tánya. A 774 egyleti tag közül 550 teljesí-
tett huszárként szolgálatot a szabadság-
harcban, 182-en gyalogosak voltak, a töb-
biek katonáskodási helye megoszlik (tü-
zérség, utász, fegyvergyár, szekerészet,
hadtáp). S ami nekünk a legfontosabb: az
egylet tagjai között 38 alsószentgyörgyi
név is szerepel. Álljon hát itt az utókornak
emlékezetül az õ nevük:

Bathó Antal közvitéz
Halla Antal tizedes

Fehér László tizedes 
Sipos Imre közvitéz (Arad)
Pokornyi Miklós közvitéz 

(Radetzky huszárezred)
Kecskés János közvitéz (Komárom)

Pomázi Péter közvitéz
Vasas Mihály közvitéz
Kókai András közvitéz
Budai István közvitéz

Keskeny György közvitéz (Komárom)
Bene Márkus közvitéz
Marosi János közvitéz

Takács Sándor közvitéz
Juhász József tizedes
Bathó Pál közvitéz

Déri Sándor közvitéz
Sallai István közvitéz (Arad)

Gavaldik István közvitéz
Juhász Mátyás közvitéz (Komárom)

Bugyi János közvitéz
Lajkó András közvitéz (Komárom)

Polónyi Emánuel közvitéz 
a fegyvergyárban

Orsánczky János közvitéz
Vígh István közvitéz

Bajzáth Ferencz köztüzér (Komárom)
Szabó András közvitéz 

(7. honvéd zászlóalj)
Kátai Ferencz közvitéz
Orosz János közvitéz 
(5. honvéd zászlóalj)

Pothorczky Ignácz közvitéz
Kovács József közvitéz 

(Württemberg huszárezred)
Zsiga Antal közvitéz
Iván Mihály közvitéz

Farkas Sándor közvitéz
Terjéki András közvitéz
Keskeny Miklós közvitéz

Szatmári Dániel közvitéz
Gavaldik Antal közvitéz

A fenti névsorban Juhász József tizedes-
ként szerepel. Pokorny Imre és Törõcsik
János neve pedig ebben az összeállításban
nem találhatók meg, mert valószínûleg az
egyleti névsor összeállításakor már nem
éltek. Mindhármuk neve egy másik levél-
tári iratban kerül említésre.

Juhász József (szül.: 1817) a Miklós hu-
szárezred õrmestere, majd hadnagya volt a
szabadságharcban. A fegyverletétel után
lefokozták, majd 1849. december 17-én
besorozták a Ferdinánd huszárezredbe.
1857-ben tizedesként szerelt le.

Pokorny Imre (szül.: 1819) eredeti fog-
lalkozása mézeskalácsos 1838-tól a 37.
gyalogezrednél szolgált. 1848-ban ezrede
nagyváradi nevelõintézetében felügyelõ,
az intézet személyzetével együtt csatlako-
zik a honvédséghez. 1849-ben hadnagy és
kiképzõ a hódmezõvásárhelyi újonctele-
pen. 1850 októberében besorozzák régi
ezredéhez. 1851-ben elbocsátották.

Törõcsik János (szül.: 1821) 1842-tõl a
Nádor huszárezrednél szolgált Csehor-
szágban. 1849. január 4-én hazaszökött és
csatlakozott a honvédséghez. A Kazinczy
hadosztály tagjaként mint hadnagy tette le
a fegyvert Zsibón. 1849. december 17-én
besorozták a 7. huszárezredbe. 1852 de-
cemberében bocsátották el. E három

szentgyörgyi születésû tiszt azon 43 el-
ítélt jászsági tiszt közé tartozik, akiket
büntetésbõl lefokoztak és újra soroztak.
Az volt a „bûnük”, hogy nemzeti szabad-
ságharcunk hõs katonái voltak. (Besenyi
Vendel közlése: Redemptio 2006. 5. szám)

Végezetül emlékezzünk meg azokról,
akik Jászalsószentgyörgyön estek el a fa-
lu védelmében, és a halotti anyakönyv
szerint itt lettek eltemetve. Haláluk idõ-
pontja egybeesik azzal az idõszakkal, mi-
kor a Jászság hadszíntérré változott. 1849
februárjában az osztrákok, majd a gyõztes
felszabadító tavaszi hadjáratunk után júli-
usban az oroszok foglalták el a Jászságot.

1849. február 10-én a 23 éves Ács Já-
nos önkéntes honvéd halt hõsi halált.
Születési helye nem ismert.

1849. május 15-én Baly Ferenc 59 éves
szentgyörgyi garasos (nyugdíjas) katona, jú-
lius 3-án Polóni András Szentgálon szüle-
tett, 22 éves honvéd, július 6-án Daniel Jo-
zef a lengyelországi Lomoviczba való 21
éves önkéntes katona áldozták életüket Jász-
alsószentgyörgyön a magyar szabadságért.

A magyar szabadságharc 160. évfordu-
lóján kegyelettel emlékezünk a magyar
függetlenségi háború hõseire, azokra is,
akik közül sokan pihennek idegen föld-
ben, jeltelen sírokban, melyekre virág ta-
lán sohasem került.

Lukácsi László

HHHH EEEE LLLL YYYY TTTT ÖÖÖÖ RRRR TTTT ÉÉÉÉ NNNN EEEE TTTT

Nyáridézõ
Már a bõrünkön érezzük az õsz érintését
és jó ilyenkor visszarévedni a lomos és
virágos nyárra. E fotók nem adják visz-
sza a nyár színeit, de jövõ nyáron ami-
kor folytatódik a fõtér parkosítása jár-
tunkban-keltünkben még szebb látniva-
lókban gyönyörködhetünk.

(Fotó: L. L.)



14 Jászalsószentgyörgyi KRÓNIKA • 2009/3

JJ ÁÁ SS ZZ SS ÁÁ GG
Jászok ünnepe Alattyánon – a kunok követnek bennünket

A jászok 15. találkozóját a 800. éves kis
községben, Alattyánon rendezték idén. A
település éppen azért kérte, vállalta
2009-ben e rendezvényt, hogy a 800 éves
emlék elõtt is tiszteleghessenek. A június
26-i megnyitót az esõ elmosta, s másnap,
szombaton is okozott némi problémát az
égi áldás, de végül minden jóra fordult.

A hagyományok szerint sokféle kiállítás
mutatta meg a település, a Jászság kézmû-
ves hagyományit, és mûvészeti alkotásait,
amit az iskolában, a mûvelõdési házban
rendeztek be. Szombaton reggel a temp-
lomban fõpapi szentmise volt, melyet az
egri érsek, dr. Ternyák Csaba celebrált. A
hívek felemelõ prédikációt hallhattak, mely
az esemény színvonalát is nagymértékben
emelte, s meghatározta. A templomból ki-
tódulókhoz csatlakoztak a közben érkezet-
tek, s összeállt a menet, hogy körbejárja a
falut. A délceg jászsági lovas huszárok ve-
zetésével felvonultak a történelmi jász tele-
pülések, a mai jászságiak, a kirajzás során
alapított települések képviselõi. A történel-
mi – 18. századi redemptiós és a 19. száza-
di nádori – zászlók mellett a falvaké is lo-
bogott a színes kavalkádban. 

A Gecse Árpád Emlékház kis udvara a
színpadnak helyet adott, de a közönségnek
nem sok ülõhely jutott, így sokan állva néz-
ték végig a látványos ceremóniát. A XV.
Jász Világtalálkozó nemcsak az esõs kelle-
metlenségek miatt volt rendhagyó. Alattyán
nem volt a történelmi, a redemptióban – ön-
megváltásban – résztvevõ települések kö-
zött. Lakói nem jászok, hanem magyarok,
már a honfoglalás idején éltek itt õseik, kis-
nemesi családok birtokolták területét, majd
a premontrendiek tulajdona lett. Jobbágy la-
kosai a földmûvelésbõl éltek. Koczkás Gá-
bor polgármester azonban büszkén mondta,
az 1209-es írásos említés alapján 800 éves
fennállását is ünneplõ falu lakosai együtt
tudtak élni a környezetükkel. A magyarok
és a jászok is befogadó nép, s az összefogás
meghatározta történelmüket. A mai Jászság
pedig egységes kistérségként fejlõdik.

A díszünnepség fõvédnöke és szónoka, az
Alsó-Jászság országgyûlési képviselõje, a
honvédelmi miniszter Szekeres Imre sajnos
nem tudott eljönni. A vasfüggöny 20 éve
történt lebontásának fõvárosi ünnepségén
kellett lennie június 27-én, de egy szép le-
vélben köszöntötte a résztvevõket. AJászsá-

gért Díj átadása is rendhagyó volt, hiszen
most ketten, a jászapáti Szikszai testvérek
kapták. Mária könyvtárosként, Klára peda-
gógusként szolgálta szülõföldjét, s a jász-
apáti egyházi személyiségekrõl írt köny-
vükkel sokat tettek a Jászság kulturális érté-
keinek kutatásában, megörökítésében. Ezért
is döntött úgy a Jászságért Alapítvány kura-
tóriuma, hogy az egymillió forintos juta-
lommal járó díjat õk kapják – mondta dr.
Dobos László, az alapítvány kurátora. 

Burka Tibor, az elszármazott alattyániak
nevében a szülõfaluhoz való kötõdés egy-
egy részletét elevenítette fel, azt hogy mi-
lyen jó tanítóik voltak, s mennyi erõt, kitar-
tást vittek magukkal az életbe. Az Alattyán
Községért Alapítvány kuratóriumának elnö-
ke, dr. Mosonyi Sándor – szintén rendhagyó

módon – három díjazottat szólított. A Co-op
Star Zrt. vezetõjét, dr. Rédei Istvánt azért,
mert a falu köszönettel ismerte el az új élel-
miszer-áruház létesítését. Az egykori téesz
romjain született Tejtermelõ Kft. vezetõjét,
Molnár Ferencet azért, mert munkahelyet, s
ezáltal megélhetést biztosít sok falubelinek.
Borsányi Istvánt pedig azért, mert a Hely-
történeti Kör elnökeként több évtizede ku-
tatja a falu múltját, értékeit, s a helyi gyûjte-
mény összeállításában is jeleskedett. 

A következõ rendhagyó eset ezután kö-
vetkezett. A színpadra szólították Ficsor Jó-
zsefet, Kiskunfélegyháza – 1990 óta regná-
ló – polgármesterét. Õ a Kun Összefogás
Konzorcium nevében köszöntötte a jászok
találkozóját. Elmondta, hogy a jászságiak
összefogását követve tervezték több éven

Dr. Ternyák Csaba egri érsek a jászsági papok kíséretében

Borsányi István és dr. Rédei István, az Alattyán Községért Alapítvány díjazottjai
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át a kunok találkozójának megrendezését.
A történelmi örökséget õrizni, ápolni mind
a kunoknak, mind a jászoknak fontos. En-
nek egyik kialakult a formája az évenkénti
jász találkozó. A Kun Összefogás Konzor-
cium – a Kis- és Nagykun települések és
több civilszervezet – azért jött létre, hogy a
kunok – és a jászok – Magyarországon va-
ló letelepedésének 770. évfordulója alkal-
mából megrendezzék a kunok elsõ világta-
lálkozóját. Erre 2009. szeptember 12. és 27.
között több helyszínen kerül sor. A megnyi-

tás, szeptember 12-én, Kiskunfélegyházán,
a zárás 27-én, Karcagon lesz. Ficsor József
elmondta, hogy a rendezvény díszvendége
lesz dr. Dobos László, a Jászok Egyesülete
ügyvivõje és Eszes Béla a Jászsági Önkor-
mányzatok Szövetsége elnöke is.

Ezek után következett a leglátványosabb
része a szombati ünnepségnek, az új jász-
kapitány beiktatása, melyhez a jász asszo-
nyok is a színpadra vonultak. Percz László
leköszönõ kapitány elmondta mi minden-
ben vett részt. Alattyán Vass Lajost, a falu

köztiszteletnek örvendõ, 67 éves pedagó-
gusát választotta. A hagyományoknak
megfelelõen Hortiné dr. Bathó Edit, a Jász
Múzeum igazgatója vezetésével a jászka-
pitányi jelvényeket és a kapitányi kineve-
zést átvette, majd ivott minden jászok tisz-
teletére a Jászkürtbõl. Eztán Mozsár Lász-
lóné Jászágó polgármester asszonya átvet-
te a vándorbotot, ami azzal jár, hogy a kö-
vetkezõ találkozó megrendezését elvállalta
a település. A kapitány avatását köszöntõ
ágyúlövések, a huszárokkal kísért falubeli
körbelovaglás sem maradt el. A színpadot
néptáncosok, énekesek vették birtokba,
miközben a nagyérdemû jeles része az en-
ni és innivalók sátrait ostromolta. A falu je-
lesei, a Tukacs testvérek nem gyõzték süt-
ni a kemencés kenyérlángost, de más stan-
dokon is fogyott étel s ital egyaránt. Alat-
tyán képe pedig hasonlatossá vált egy iga-
zi búcsúhoz, hiszen itt voltak az árusok,
volt minden, bóvli és értékes is, lehetett
vásárfiát választani a kedvesnek, az uno-
káknak. A gyerekeknek kézmûves foglal-
kozást is tartottak, a nagyobbak veterán
autókat csodálhattak meg. A szórakozás
különbözõ mûfajokban késõ estig folyt ki-
csik és nagyok kedvére egyaránt.

Kiss Erika
Megjelent: 

a REDEMPTIO címû honismereti lap
2009. augusztusi számában

Percz László jászkapitány beszámolója a 2008-ban végzett munkájáról
Elhangzott 2009. június 27-én Alattyánon, a Jászok Világtalálkozóján

„Tisztelt Vendéglátó Alattyániak! 
Kedves Megjelent Jászok és Vendégek!

Egy évvel ezelõtt ugyan ezen a napon
ebben az órában tettem le kapitányi eskü-
met a XIV. Jász Világtalálkozón Puszta-
monostoron. Felesküdtem arra, hogy ma-
gamat a jász nép hû szolgálatába állítom,
megtartom kapitányi tevékenységem kö-
zéppontjában a jász hagyományok ápolá-
sát, a jász értékek megbecsülését, tovább-
vitelét a jászok jó hírnevének öregbítését. 

Az esküben vállaltak teljesítése kemény
próbának tett ki minket, ugyanakkor felejt-
hetetlen élményekkel gazdagított, amiért
rendkívül hálásak vagyunk. Ezúton is kö-
szönöm a pusztamonostori képviselõtestü-
letnek, és Sári Ferenc polgármesternek,
hogy akkor mellettem döntöttek. A felesé-
gem végig mellettem volt, így ezt a szép fe-
lelõsséget együtt viseltük. 72 rendezvényre
kaptunk meghívást, s az idõpontok egybe-
esése miatt 61-en tudtunk részt venni. 

A Jászság legtöbb településére eljutot-
tunk különbözõ rendezvényekre. Öröm

volt látni, megismerni a településeken mû-
ködõ közösségeket, a bennük rejlõ értéke-
ket. Jólesõ érzés volt tapasztalni, hogy a
jászok milyen igényesen tudnak emlékez-
ni a közös múltra, és milyen szépen tud-
nak ünnepelni. Ezeken az ünnepségeket
csodálatos fiatal tehetségekkel találkoz-
tunk, akik még nagy jövõ elõtt állnak, és
biztos, hogy öregbíteni fogják a jászok
hírnevét. Örültünk annak is, hogy a jász
hagyományõrzõk között sok a fiatal. Õk
biztosítják a folytonosságot, õk a jövõ zá-
logosai, büszkék lehetünk rájuk is. 

Tisztelt Hölgyeim, Uraim!
Az év folyamán kötelességünknek tar-

tottuk – átlépve a Jászság földrajzi határát
– látogatást tenni azoknál a jász testvére-
inknél, akik most távolabb élnek õseik,
szüleik, nagyszüleik, szülõföldjétõl, a je-
lenleg is jász településektõl. Így jutottunk
el Újiregre Tolna megyébe, a Jászárok-
szállásról 1930-ban, az akkori gazdasági
válság idején elvándoroltak leszármazot-
taihoz. Nagy szeretettel fogadtak bennün-

ket, és mi is nagyon jól éreztük magunkat.
Jelenlétünkkel a jász együvé tartozást
erõsítettük. Ugyanezt tapasztaltuk Jászka-
rajenõn is. Jászsági rendezvényen mó-
dunk volt megismerkedni Jászszentlászló
és Apátfalva küldöttségeivel is. 

A Kiskun és Nagykun kapitányokkal is
jó volt a kapcsolatunk. Több rendezvé-
nyen vettünk részt Kisújszálláson, Kun-
szentmártonban és Szabadszálláson. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A vállalt feladatot teljesítettem. A sajtó-

ban, rádióban, televízióban tett nyilatko-
zataimban a jászok összetartozását és a
jász identitást hangsúlyoztam. Köszönetet
mondok a kapitányi tevékenységemet se-
gítõknek, feleségemnek, kapitánytársaim-
nak és Hortiné dr. Bathó Editnek, a Jász
Múzeum Jászságért díjas igazgatójának.
Utódomnak gratulálok, és sikeres munkát
kívánok.”

Megjelent: 
a REDEMPTIO címû honismereti lap

2009. augusztusi számában

Szikszai Mária és Molnárné Szikszai Klára, a Jászságért Díj kitüntetettjei
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Az Egyesület a helyi Általános Iskolával
közösen szervezte 2009. július 11-én a
veresegyházi-gödöllõi kirándulást. Az
Egyesület kezdeményezésével az elõzõ
tanév 4.-8. osztály tanulói közül a legjobb
tanulmányi eredményt elért gyerekek szá-
mára szervezte ezt a programot, mellyel
szeretnénk minden tanév végén megaján-
dékozni iskolánk eredményes tanulóit.

A kirándulás reggelén 22 tanulóval, az
iskolát képviselve Szmetena Gézánéval
és Jakusné Vámos Máriával és nem utol-
só sorban szervezõtársaimmal indultunk
Veresegyház és Gödöllõ felé. A célállo-
mások megérkezéséig jó hangulatban telt

az út, Veresegyházra érve a kiránduló csa-
pat belvárosi sétát tett. A hagyományok-
nak megfelelõen ezen a szombati napon is
az ide látogatók vásári forgatagba csöp-
pentek, melynek „gyors” áttekintése után
elindultunk a Medveotthonba. 

Az itt élõ több mint 20 medve otthoná-

ba érve közelebbrõl megfigyelhettük min-
dennapi életüket, szokásaikat és akárki
megetethette õket. Nemcsak a gyerekek,
hanem mi is nagy érdeklõdéssel térképez-
tük fel a park egész területét. A medvéken
kívül láttunk farkasokat, õzikéket és vad-
disznókat is. A séta után ebédszünetet tar-

tottunk, melyet követõen közös fotózá-
sokkal zártuk ezt a programot és folytat-
tunk utunkat Gödöllõ felé.

A királyi kastély és környékének megte-
kintése során elõször a park részbe láto-
gattunk majd két csoportban tárlatveze-
téssel tekintettük meg az állandó kiállítást
a kastélyban. Érdekes és még a gyerekek
tanulmányaihoz hasznos információkat
hallottunk a tárlatvezetõtõl a kastély és la-
kóinak életérõl. Az egy-egy órás program
végeztével hazaindult kis csapatunk,
mely a vélemények alapján sikeres és jó
hangulatú volt. A résztvevõk megköszön-
ve a lehetõséget mi pedig gratulálva a ta-
nulmányi eredményekhez és a következõ
tanévre is kitartást, szorgalmat és jó átla-
got kívánva váltunk el egymástól.

A mostani tanév végén is szeretnénk
szervezni ajándék utat az eredményes ta-
nulók számára, minden tanuló számára si-
keres évet kívánunk!

Jászalsószentgyörgy Ifjúsági Egyesület hírei
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Mozgalmas nyarat tudhat maga mö-
gött a Jászalsószentgyörgy Község Tûz-
oltó Egyesület. Szerencsére a szervezet
életét nem csak a tûz és káresetek szí-
nesítették, hanem a különbözõ tûzoltó-
versenyek és gyakorlatok is.

2009-ben az Egyesületet eddig 15 alka-
lommal riasztották káresemények felszá-
molásához. Az esetek között voltak épület-
tüzek, avar- és nádastüzek, autóbaleset és
sajnos vaklárma és téves riasztás, de kérték
segítségünket eltûnt személy felkutatására
és egyéb mûszaki mentésekhez is. Jelentõs
kihívást a Jászapátiban lévõ mûanyag-fel-
dolgozó üzem és a szászberki ipari park-
ban keletkezett tûz oltása jelentette. Az
elõbbinél V-ös kiemelt, az utóbbinál IV-es
kiemelt riasztást rendeltek el a tûzoltás ve-
zetõi. Mindkét esetben elmondhatjuk,
hogy szervezetünk hatékonyan tudta segí-
teni a hivatásos tûzoltók munkáját.

Több alkalommal tartottunk tûzoltási
bemutatót az Életjel Speciális Mentõcso-
porttal közösen, amelyeknek a legfõbb
célja, hogy az érdeklõdõk megismerked-
hessenek felszereléseinkkel és tevékeny-
ségünkkel.

2009. május 16-án került megrendezés-
re a Jászsági Önkéntes Tûzoltóverseny
Jászboldogházán. A jászsági megmérette-
tésre ez alkalommal számos kategóriában
több mint 40 csapat érkezett a térségbõl.
A jászsági önkéntes tûzoltókon kívül egy
szolnoki ifjúsági csapat is indult a verse-
nyen.

Egyesületünk egy ifjúsági fiú (4. helye-
zés), egy felnõtt nõi (5. helyezés) és egy
felnõtt férfi (14. helyezés) csapattal kép-
viselte településünket.

Augusztus 22.-én Kõtelken meghívásos
versenyen vettünk részt egy vegyes (nõi-
férfi) csapattal, az elért eredményért kü-
löndíjban részesültünk.

A Jászalsószentgyörgy Község Tûzoltó
Egyesület július 3.-5.-ig vett részt egy há-
rom napos körzeti tûzoltó rendezvényen a
németországi Warthausenben. A csoport
fõként jászkiséri, jászalsószentgyörgyi
önkéntes tûzoltókból állt, de részt vettek a
más jászsági önkéntes egyesületek képvi-
selõi is. 

A látogatás apropóját az adta, hogy
Warthausenben tartották július 4-én Bibe-

rach Körzet önkéntes tûzoltóinak minõsí-
tõvizsgáját, amelyen Magyarországról
egyedülállóként részt vett a Jászkiséri
Önkéntes Tûzoltóság, valamint a Jászal-
sószentgyörgy Község Tûzoltó Egyesület
is 9-9 fõs rajokkal.

A vizsga a magyar szerelési szabályzat-
tól teljesen eltérõ rendszeren alapul. Egy
9 fõs rajnak (csapatvezetõ, gépkezelõ,
hírvivõ, rohamcsapat, tömlõs csapat, vi-
zes csapat) kell osztott sugarat és táplálást
szerelnie kismotorfecskendõrõl vagy gép-
jármûfecskendõrõl, létráról magasból
életmentést végrehajtani. A német tûzol-

tóságoknál kiemelt figyelmet fordítanak a
felderítés mozzanataira, a hangos vezény-
szavakra, a bevetésen résztvevõk fegyel-
mezettségére, a visszajelzésekre, vala-
mint az egységes megjelenésre. A jászkis-
éri és a jászalsószentgyörgyi tûzoltók nor-
maidõn belül, gyakorlatilag hiba nélkül
teljesítették a feladatot, kiharcolva ezzel a
német tûzoltók elismerését.

Megtekinthettük a Warthausenben lévõ
önkéntes tûzoltók laktanyáját, felszerelé-
seit. A mintegy ötezer fõs településen egy
három szerállásos laktanya található, egy
modern gépjármûfecskendõvel, szivaty-
tyúszállító gépjármûvel és egy csapatszál-
lító jármûvel.

A magyar tûzoltók irigykedve nézték
meg a szomszédos, 25 ezer fõ védelmérõl

gondoskodó Ehingen (Donau) város tûz-
oltóságát. A laktanyában összesen 13 db,
a magyarországi rendszertõl eltérõen,
szinte minden feladatra az esettõl függõen
más-más tûzoltó gépjármû áll rendelke-
zésre. A laktanya érdekessége, hogy mi-
vel ez is önkéntes tûzoltólaktanya, mind-
össze egy ember tartózkodott a hatalmas
épületben. 

Németországban gyakorlatilag a legna-
gyobb városok kivételével csak önkéntes
tûzoltóságok léteznek. A riasztást követõ-
en 4 percen belül el kell hagyniuk a lakta-
nyát, és a 8. percben már be kell avatkoz-

niuk. Ellenszolgáltatásként a tûzoltók fi-
zetést nem kapnak, de a tûzoltómunka
miatti, munkahelyen kiesett jövedelmüket
pótolják. Helyi megállapodások szerint
különbözõ kedvezmények illetik meg az
önkéntes tûzoltókat, pl. kommunális adó
alóli mentesség. Az anyagi juttatásnál
sokkal jelentõsebb az az erkölcsi megbe-
csülés, ami az önkéntes tûzoltókat övezi.

Július 5-én délelõtt a 3000 fõ befogadá-
sára alkalmas sátorban ökumenikus isten-
tiszteleten szentelték meg a tûzoltók csa-
patzászlaját, amit az önkormányzattól a
200 éves jubileum alkalmából kaptak. Az
ünnepi rendezvénysorozat zárásaként Bi-
berach körzet tûzoltói felvonulást rendez-
tek Warthausen központjában, tûzoltóze-
nekarokkal, régi és újabb típusú tûzoltó-

Tûzoltósági hírek



18 Jászalsószentgyörgyi KRÓNIKA • 2009/3

CCCC IIII VVVV IIII LLLL   SSSS ZZZZ EEEE RRRR VVVV EEEE ZZZZ EEEE TTTT EEEE KKKK

Az Országos Polgárõr Szövetség elnök-
sége a 2009. augusztus 28-án tartott
ülésén meghirdette a „Polgárõrök a
tanévkezdés biztonságáért” akciót a
2009. szeptember 1-jétõl október 15-éig
tartó idõszakra.

A tanévkezdés idejére idõzített akcióso-
rozat során a polgárõrök önállóan és a
rendõrség állományával szoros együttmû-
ködésben, elsõsorban bûnmegelõzési és
közlekedésbiztonsági feladatok végrehaj-
tásában vesznek részt.

A jelenlét deklarált célja a gyermekek
sérelmére irányuló – a droggal, az alko-
hollal, a szexuális és vagyon elleni bûn-
cselekményekkel összefüggõ megelõzés,
valamint a gyermekbalesetek elkerülése.

A „Polgárõrök a tanévkezdés biztonsá-
gáért” címû akció kiemelt céljaként az
alábbi feladatokat határozta meg:
• a tanévkezdés idõszakában az iskolák
környékén a gyermekbalesetek megelõ-
zése
• a gyermekek sérelmére irányuló jogsér-
tõ cselekmények (kábítószer és pornográf
termékek terjesztése, pedofília és egyéb,
erõszakos jellegû események) megakadá-
lyozása
• a gyermekek biztonsága valamennyi ál-
lampolgár közös ügye, ezért szükség van
a pedagógusok és a gyermekek szüleinek
aktivizálására, és bevonására a feladatok
végrehajtásába

Három jó tanáccsal szeretnénk ellátni a
diákokat a tanévkezdés alkalmából: köz-

lekedj okosan, ne villogj a mobiloddal,
mondj nemet a drogokra.

Elsõsorban a közlekedési szabályok be-
tartása a fontos, de azt is javasoljuk, hogy
lehetõleg ne vigyék magukkal az iskolába
mobiltelefonjaikat, mp3-lejátszóikat, és a
tömegközlekedési eszközökön figyelje-
nek táskájukra, az abban lévõ értékekre. 

Azt kérjük továbbá a diákoktól, hogy ha
valakinek ismeretlen eredetû, alakú, for-
májú tablettát, port vagy gyanús édessé-
get ajánlanak kipróbálásra, azonnal szól-
janak egy ismerõs felnõttnek. 

Büntetendõ cselekményt követ el az,
aki veszélyezteti mások testi épségét, el-
veszi mások értékeit, vagy rongál, ráadá-
sul a rongálással okozott kárt a tulajdonos
megtéríttetheti. 

Szeretnénk felhívni a figyelmet a
trükkös tolvajokra, akik elõszeretettel
csapnak be idõs embereket.

Általában 2-3 fõs csoportok (nõ is lehet
köztük) keresik áldozataikat. A megszo-
kott koreográfiákon kívül (önkormány-
zatra, vízmûvekre, nyugdíjintézetre,
óraleolvasásra való hivatkozás) új
módszer, hogy vizet és WC-használatot
kérnek – nem ritkán kisgyermekkel kér-
nek „segítséget”. Ugyanezen személyek
azok, akik jóslás, rossz szellemek elûzé-
se vagy éppen a ház megrontása ellen
szeretnének bejutni és ott kuruzslást foly-
tatni. Az eredmény ismert, ami mozdítha-
tó, annak hûlt helye marad a látogatók tá-
vozása után. 

Elõfordult az is, hogy „beesett a labda,
vagy mobiltelefon, vagy más” a családi
ház kertjébe és fiatalok a házon keresztül
szerették volna visszakapni azt, amikor
megkaparintottak a konyhából mindent,
mi mozgatható.

A rémisztõ, néha már-már mosolyfa-
kasztó példákat még sokáig lehetne sorol-
ni. Ne feledjük, hogy a különbözõ intéz-
mények és szolgáltatók (önkormányzat,
víz-, gáz-, villanyszerelõk, stb.) elõzetes
írásos értesítést küldenek jövetelükrõl,
munkatársaik - a rendõrség alkalmazottai
is - pedig hitelesen igazolni is tudják ma-
gukat, amit minden esetben érdemes elol-
vasásra, sõt telefonon történõ azonosítás-
hoz elkérnünk. Különösen az idõsek, ma-
gányosak, rossz egészségi állapotúak vál-
hatnak áldozattá.

A legfontosabb: senkit, semmilyen
ürüggyel ne engedjünk otthonunkba,
amíg meg nem gyõzõdtünk jövetele tisz-
tességes céljáról. De a leghelyesebb, ha
az idõs ember, megkéri az ismeretlent,
hogy jöjjön akkor, amikor családtagja
is otthon van. 

Végezetül szeretnénk köszönetet mon-
dani azoknak a polgárõreinknek akik az
augusztus 20-ai ünnepséget zökkenõ
mentesen lebonyolították.

Külön köszönet az Önkormányzatnak
és dr. Szekeres Imre Országgyûlési Kép-
viselõnek, hogy a hat meglévõ térfigyelõ
kamera mellé még hét új kamera kerül
felszerelésre községünkben.

Polgárõrség hírei

eszközökkel, gépjármûvekkel. Lenyûgö-
zõ volt a mintegy 140 csoport felvonulá-
sa, melyben több mint ezer résztvevõ kö-
zött az óvodás és iskolás csoportok tûzol-
tásra utaló jelmezben vettek részt. Estén-
ként jó hangulatú koncertek voltak a le-
nyûgözõ méretû rendezvénysátorban.

A jászsági tûzoltó egyesületeknek eddig
is sokat segítõ Franz Wohnhaas nagy oda-
adással szervezte meg az ellátást és a
programokat, minden résztvevõ nagy
megelégedésére.

A minõsítõ gyakorlaton résztvevõ csa-
pat tagjai: csapatvezetõ: Ádám Kálmán,
gépkezelõ: Bajzáth Attila, hírvivõ: Szöl-
lõsi Róbert, rohamcsapat-vezetõ: Törõ-

csik Tamás, rohamcsapat-tag: Vámos Ró-
bert, tömlõscsapat-vezetõ: Horváth Fe-
renc, tömlõscsapat-tag: Major András, vi-
zescsapat-vezetõ: Máj Béla, vizescsapat-
tag: Balajti Róbert, kísérõk és segítõk:
Tóth Erika, Zsigri Judit, Albert László

A szervezetünk mûködéséhez szükséges
feltételek biztosítása érdekében – az eddi-
gi gyakorlatnak megfelelõen - minden pá-
lyázati lehetõséget megragadunk. A Köz-
ségi Önkormányzat 1,1 millió forinttal já-
rult hozzá mûködésünk biztosításához.
Az Országos Katasztrófavédelmi Fõigaz-
gatóság által kiírt pályázaton szintén 1,1
millió forintot nyertünk el, amelyeket
mûködési költségekre, gépjármû felújí-

tásra és technikai eszközök beszerzésére,
felújítására fordíthatunk. A Nemzeti Civil
Alaphoz benyújtott pályázatunk is kedve-
zõ elbírálásban részesült, így az Egyesü-
let mûködési feltételeinek fedezésére 450
ezer forint támogatást utaltak ki részünk-
re. A 2008. évi személyi jövedelemadóból
származó 1%-os felajánlásból ebben az
évben 290 ezer forint támogatásban fo-
gunk részesülni. A felajánlásokat ezúton
is köszönjük!

Az elért pályázati eredmények biztosít-
ják a Tûzoltó Egyesület folyamatos fejlõ-
dését, mûködését, de településünk vállal-
kozóitól, lakosaitól is sok segítséget ka-
punk.
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A helyi Solymász Egyesület és a Magyar
Madártani és Természetvédelmi Egyesü-
let (MME) meghívásának köszönhetõen
vettünk részt e nemes feladaton Fatér Im-
re vezetésével 2009. június 17-én. Az Ön-
kormányzat utóbbi években rendszeresen
támogatja ezt a civil szervezetet, melynek
célja, hogy községünk közelében a na-
gyobb ragadozó madarak gondozását se-
gítsük és bárki idõsebbek és fiatalok (is-
kolások) megismerkedhessenek köze-
lebbrõl a hazánkban, illetve térségünkben
élõ legnagyobb ragadozó madarakkal.

A választás egy Jászalsószentgyörgy és
Jászboldogháza közötti területre esett, egy
magányos nyárfára rakott fészekre, mely-
ben két gyûrûzésre váró fióka volt. Egye-
di kóddal ellátott ornitológiai alumínium-
gyûrût és távolról is leolvasható színes
mûanyag gyûrût „kaptak”, egyúttal azono-
sításra alkalmas DNS mintát vettek a fió-
kákból, mely teljesen fájdalom mentes.
2004-tõl a színes gyûrûs jelöléseket nem-
zetközi szinten egyeztetve végzik: ennek

értelmében Magyarországon kék alapszín
és fehér színû kód jellemzi a gyûrûket,
amelyek a hagyományos alumínium gyû-
rûvel együtt kerülnek fel a madarakra.

A parlagi sas a sólyomfélék családjába
tartozó madárfaj, világszerte veszélyezte-
tett, Magyarországon fokozottan védett. A
legmerészebb ragadozó madarak egyike,
óvatos és ravasz, hangja rekedt. Hazánk
egyik legnagyobb madárfaja, szárnyfesztá-
volsága a két métert is meghaladja, testsú-
lya 2.5-4.5 kg. Legjelentõsebb mennyisé-

get hörcsögbõl fogyaszt, de mezei nyúl és
közepes méretû madárfajok is szerepelnek
az étlapján, mint például galamb, varjak,
szarka, fácán, elõfordul hogy nyulakra is
lecsap. Szükség esetén a dögöt is elfo-
gyasztja és más ragadozófajok által ejtett
zsákmányt is gyakran vesz el. A faj egyed-
szám hazánkban mindössze 100 párra be-
csülhetõ , és ebbõl egy fészek most itt ta-
lálható településünk közelében.

Afiókák különleges küllemének és méret-
étek (egy jól kifejlett házityúknak felel meg,
hatalmas lábakkal, karmokkal és csõrrel, )
megcsodálása felejthetetlen élmény volt és
ismét tanúbizonyságot kaphattunk arról,
hogy milyen jelentõs és értékes élõvilággal
találkozhatunk térségünkben egy kis kutató-
munka és rohanó világunkban nehezen fel-
vállalható idõ ráfordítás után.

A Solymászegyesület szívesen várja
azok érdeklõdést, akik éreznek hajlandó-
ságot arra, hogy térségünk nagy ragadozó
madarairól többet szeretnének megtudni.

Szarvákné Törõcsik Mirabella

PARLAGI SAS GYÛRÛZÉS
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Kempósok sikere
Szokásuknak megfelelõen a Jász Kempo
Karate Klub szeptemberi Palota Kupán is-
mételten remekül szerepeltek! Több mint
húsz csapatból most is sikerült nekik a do-
bogón végezniük, ugyanis a díjátadáson a
második helyezetnek való trófeát, vehet-
ték át a klub versenyzõi. Összesen 20 ér-
met, azaz 7 arany; 7 ezüst és 6 bronzérmet
gyûjtöttek össze a jászági kartékások. A
színvonalas versenyen Malennok Natanay
küzdelemben és önvédelemben egy-egy
ezüstérmet, Horváth Tamás chikare küz-
delemben bronzérmet, Kormos Dávid ön-
védelemben aranyat, küzdelemben bronz-
érmet szerzett. Keskeny Ambrus önvédel-
mi számban valamint küzdelemben ezüst-
éremmel büszkélkedhet, Erdei Alex, pedig
1 arannyal térhetett haza a chikare küzde-
lembõl. Péntek Dániel önvédelemben el-
sõ, míg light contactban és fegyveres küz-
delemben harmadik helyen végzett. Lan-
tos Renáta Önvédelemben bronzérmet va-

lamint puszta kezes küzdelemben arany
érmet vehetett át. Cseh Róbert Önvéde-
lemben; puszta kezes valamint chikare

küzdelemben dobogó legfelsõ fokára áll-
hatott fel. Light contactban és fegyveres
kumitéban második helyen végzett.



A nyáron történt
A június közepén véget ért tavaszi szezon
után sem állt meg az élet az egyesületben. A
labdarúgópálya folyamatos locsolása és
nyírása mellett az öltözõépület belsõ felújí-
tása kezdõdött meg július elején. A játéko-
sok és Juhász Sándor vállalkozó együttmû-
ködésével, a hazai öltözõ lett komfortosabb
leghamarabb (ablakcsere, padlólap csere, új
csempék). A vendégöltözõ és a külsõ épü-
letrész az önkormányzat segítségével telje-
sen megújult. A régi, elavult pályavilágítá-
si rendszert egy új energiatakarékos fény-
forrási technológia váltotta, amely lehetõvé
teszi, hogy a késõ õszi idõben is zavartalan
legyen az edzések megtartása.

Mivel az augusztus 20-ai ünnep is a va-
das-parkban került megrendezésre így a
csárda ill. a mögötte található illemhely-
ség (nõi-férfi WC) is végre az elvárt igé-
nyeknek megfelelõ „külsõt” kapott. A né-
zõtéri padok és az esztétikailag is megfe-
lelõ szeméttárolók pedig elõsegíthetik,
hogy sokáig meg lehessen õrizni ezt a ré-
gen várt rendezett állapotot.

A labdarúgócsapat szereplése a 2009-10-
es bajnoki idényben is komoly feladatokat
ró a vezetésre és természetesen a játékosok-
ra is. AMegyei Labdarúgó Szövetség az idei
versenykiírásában meghatározta, hogy a kö-
vetkezõ szezonban (2010-11) lecsökkenti
a megyei bajnokságban szereplõ csapatok
létszámát 18-ról 16-ra. Így az idei bajnoki

évben még az is elképzelhetõ, hogy 4-5 tele-
pülés is kiesik a jövõ tavaszi szezon végén.

Ennek elkerülése végett a nyári átigazo-
lási szezonban arra törekedett a szakosz-
tály vezetése, hogy 2-3 játékossal meg-
erõsítse a felnõtt csapat keretét. A csapat
jó hírnevének is köszönhetõen nem volt
lehetetlen olyan játékosok leigazolása,
akik véleményünk szerint elõsegíthetik a
bennmaradást a megyei II. osztályban.

Az elsõ régi-új játékos a hosszú idõ után
hazatérõ Berényi R., aki már a lejátszott
eddigi mérkõzéseken is bizonyította, hogy
vezéregyénisége tud lenni a szentgyörgyi
csapatnak. Vele tartott Jánoshidáról a csa-
patunk által is elismert csatár, Sándor G.,
akit régi ismerõsként fogadtunk, hiszen
több éve sportbarátság fûzi a csapat tagjai-
hoz. A harmadik igazolásunk a fiatal jászla-
dányi Tóth T., akit szintén baráti kapcsola-
tok vezéreltek hozzánk. Mindhárman ki-
emelték , hogy elsõsorban azért választot-
tak minket, mert szeretnének ehhez a jó
szellemiségû közösséghez tartozni. A csa-
pat gerince már 3-4 éve együtt játszik így
az új játékosok minél gyorsabb beépítése
lesz az õsz legfontosabb feladata.

A többi csapat sem tétlenkedett a nyári
szünetben így várhatóan az elmúlt évek
legizgalmasabb bajnoksága elé nézünk. A
megye I.-bõl kiesett (Szajol, Törökszent-
miklós, Kenderes, Kunmadaras,) na-
gyobb játékerõt képviselnek tõlünk, de az

évek óta dobogós Martfû, valamint az él-
mezõnyhöz tartozó Pusztamonostor, Rá-
kóczifalva, Zagyvarékas csapatai közül
kerülhet ki az elsõ három helyezett. 

A vezetõség célkitûzése a csapattal
szemben a 6-10 hely elérése amelyekre jó
eséllyel pályázik még a Jászkisér, a Tisza-
gyenda, a Cibakháza illetve a Tiszajenõi
alakulat is. Az eddig lejátszott mérkõzések
alapján kijelenthetõ, hogy a 4-5 kiesõ csa-
pat kiléte óriási harcban fog eldõlni de talán
a Cserkeszõlõi labdarúgók vannak a legne-
hezebb helyzetben, hiszen még gólt sem
rúgva, nulla ponttal állnak az utolsó helyen.

Az utánpótlásról
A nyár elejétõl egy másik, örömteli kezde-
ményezés is elkezdõdött az utánpótlás-kép-
zés területén. Az eddig hiányzó korosztály
(U13) megszervezését magára vállaló Túri
Róbert és Kátai Nelli nem kis munkát vé-
gezve az õsz elejére elérte, hogy nagyon
sok fiatalnak lehetõsége lesz nagy pályán,
bajnoki rendszerben bizonyítania a tehetsé-
gét. Szerencsére a fiatalok szülei is támo-
gatják, segítik és értékelik a szervezõk erõ-
feszítéseit így sokkal könnyebb minõségi
munkát végezni. Ennek a korosztálynak a
versenyeztetése még nem szabad, hogy
eredmény centrikus legyen, ezért talán a
legnehezebb feladat, hogy a mérkõzésen a
szülõ, nézõ ne hajszolja bele a fiatal játé-
kost olyan játékhelyzetekbe, amelyet még a
képzési rendszer nem érintett.
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Szórakozz, velünk! Várunk a vadas-parkban!

Hely csapatnév mérkõzés gyõzelem döntetlen vereség lõtt gól kapott gól gólkülönbség pont
1. Pusztamonostor 5 4 1 0 20- 7 13 13
2. Szajol KLK 5 4 1 0 16- 5 11 13
3. Cibakházai NKSE 5 3 2 0 11- 4 7 11
4. Martfûi LSE 5 3 2 0 9- 2 7 11
5. Törökszentmiklós 5 3 1 1 7- 3 4 10
6. Jászboldogházai SE 5 3 0 2 11- 12 -1 9
7. Rákóczifalva SE 5 2 3 0 11- 6 5 9
8. Középtiszai MEDOSZ 5 2 3 0 9- 6 3 9
9. Tiszagyendai KSK 5 2 1 2 9- 8 1 7

10. J.Alsószentgyörgy 5 2 1 2 11- 11 0 7
11. Jászkiséri SE 5 2 0 3 9- 9 0 6
12. Zagyvarékasi KSE 5 2 0 3 7- 12 -5 6
13. Tiszajenõi KSE 5 1 1 3 14- 16 -2 4
14. Tiszapüspöki SE 5 1 0 4 9- 12 -3 3
15. Kunmadarasi KSE 5 1 0 4 6- 9 -3 3
16. Szászbereki SE 5 1 0 4 3- 11 -8 3
17. Tiszaburai SE 5 1 0 4 3- 13 -10 3
18. Cserkeszõlõi SE 5 0 0 5 0- 19 -19 0

A bajnokság állása
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Sportnap megrendezésére került sor
2009. szeptember 19-én a Vadasban

A verõfényes szép idõ kedvezett a rendez-
vényen résztvevõk és szervezõk számára. A
program 10 órakor a Jászalsószentgyörgy-
Jászárokszállás U13-as mérkõzéssel kezdõ-
dött, mely 1:2 eredménnyel végzõdött. A
végeredménytõl függetlenül gratulálunk a
szentgyörgyi gyerekek szép játékához. Az
Ifjúsági Egyesület tagjai közben gulyást
fõztek a vendégek, szervezõk és segítõik
számára a nyársaló részen. Az ebéd elké-
szültével a megvendégelés folyamatosan
zajlott a csárda melletti egyesületi sátraknál. 

Fél 11-kor Íjász bemutató kezdõdött,
mely során az íjászok szemléltették az ér-
deklõdõk számára õseink csatáit. A bemu-
tatót követõen ki lehetett próbálni az íjász-

kodást, sokan éltek a lehetõséggel. 11 órá-
tól KRESZ bemutató és verseny vette kez-
detét a csárda elõtti beton részen. Sándor
János tanár úr és tanulói közösen készítet-
ték el a szakszerû pályát a szükséges esz-

közökkel. Gratulálunk tanár úr munkájá-
hoz és minden gyermek eddigi versenye-
ken elért sikeres eredményéhez.

Kerékpár ügyességi verseny idõ és pont
eredményei:
Szatmári István 1:52 16 hiba pont
Sallai Kinga 2:01 18 hiba pont
Bajzáth Soma 2:02 20 hiba pont
Szatmári Kinga 2:25 48 hiba pont
Bajzáth Márton 2:14 12 hiba pont
Süle Beáta 2:35 68 hiba pont
Balajti Zsolt 2:08 24 hiba pont
Bajzáth Máté 2:23 92 hiba pont
Vízi Luca 2:43 36 hiba pont

Versenyen kívül részt vettek még: Süle
Dorottya, Süle Krisztina, Szatmári Sán-
dor, Szûcs Zoltán.

13 órától röplabda mérkõzés zajlott a
régi kézilabda pályán Gere Anita csapata
és az Ifjúsági Egyesület csapata között.
Mindkét csapat tudását és ügyességét te-
kintve igazságos döntetlen született a
meccs végén.

A kijelölt ösvények szakaszain kerékpár
terepversennyel folytatódott a program. A
gyerekek körében nagy érdeklõdést vál-
tott ki sokan megmérettették magukat az
egyéni versenyszámban.
Kerékpár terepverseny eredményei:
Gyermek fiú kategória
1.) Szatmári István (8. o.) 3 p. 28 mp
2.) Balajti Zsolt (8. o.) 3 p. 54 mp

Balázs Tibor (7. o.) 3 p. 54 mp
3.) —
4.) Bajzáth Soma (8. o.) 4 p. 08 mp
5.) Horváth Patrik (6. o.) 4 p. 28 mp
6.) Bajzáth Márton (5. o.) 4 p. 34 mp
7.) Péntek Alex (5. o.) 4 p. 40 mp
8.) Bathó Bertold 4. o.) 4 p. 50 mp
9.) Bajzáth Máté (4. o.) 5 p. 12 mp
10.) Túróczi Flórián (4. o.) 5 p. 23 mp
11.) Réfi Zsombor (4. o.) 5 p. 34 mp
12.) Bajzáth Ádám (7. o.) 6 p. 06 mp
13.) Kerekes Patrik (5. o.) 6 p. 22 mp
Ifi fiú kategória:
1) Major Lóránt 3 p. 40 mp

2) Demkó Konrád 3 p. 51 mp
3) Kovács Martin 4 p. 00 mp

A csárda színpadán 14 órától Kung-fu be-
mutatót láthatott a közönség Csikós Attila

vezetésével. Reprezentálták a harcmûvészet
fortélyait és egy kis oktató jellegû technikát
mutattak be. A sportpályán Erõpróba fel-
adatok kezdõdtek, a szervezõk felnõtt ver-
senyzõkre számítva készültek de mivel csak
gyerekek jelentkeztek könnyítve a feladato-
kon bonyolítottuk le ezt a program részt.
Feladatok között szerepelt: talicskatolás,
vödörtartás (1-1 téglával), vízcipelés és sod-
rófahajítás. A nyertes Seres Tibor lett.

16 órától a tánc vette át a szerepet a szín-
padon Antal Zsanett vezetésével szolnoki
aerobicosok léptek fel összetett könnyített
versenyszámok részleteivel. A Sport Nap
záró programjaként a Silver Tánc Stúdió
két versenytáncpárjának társastánc bemu-
tatóját láthatta a közönség. A két pár közö-
sen standard és latin táncokkal szórakoz-
tatta a résztvevõket.

A Jászalsószentgyörgy Ifjúsági Egyesü-
let elsõ Sportnapján kitûnõ idõben és jó
hangulatban zajlottak a programok. Kö-
szönjük az Önkormányzat támogatását,
dolgozóinak segítségét és mindenki támo-
gatását, aki a rendezvény megvalósításá-
ban az Egyesület segítésére volt.

Programjaink év végéig:
• Mit tudok? – képességfelmérõ vetélke-

dõ 3.-4. és 5.-6. osztályosok számára
• Szellemes vetélkedõ – vegyes csapatok

részére minden korosztály számára
• Ki-mit-tud? – a résztvevõk elõadhatják

mûsorszámaikat (éneklés, mesemondás,
viccmesélés, táncfellépés és kabaré te-
kintetében)

• Szilveszteri bál
Berényi Judit

Sportnap a Vadasparkban
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Közérdekû felhívás!
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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 700 példányban.

Közérdekû felhívás!
A jászalsószentgyörgyi lakosok törzskartonjainak áttekintése során mindkét
háziorvosi praxis vonatkozásában megállapításra került, hogy vannak olyan
állampolgárok, akik a törvényben meghatározott (43/1999. Kormányrende-
let) érvényességi idõközön belül, a háziorvosnál nem jelentkeztek.

15-34 év közöttinek 3 évente
35-60 év közöttinek 2 évente
60 év felett 2 évente kötelezõ háziorvosi vizsgálaton megjelenni.

Amennyiben az orvosi vizsgálat nem történik meg, a beteget a háziorvos-
nak a praxisából ki kell jelentenie, ami a biztosítás elvesztését is jelenti. 

Kérjük a lakosokat, hogy az érvényességi idõn belül orvosi vizsgálatra
jelentkezzenek, hogy a törvénybõl adódó hátrányos következményeket,
mely az orvost és a biztosítottat is érintheti, elkerüljük.

A jászalsószentgyörgyi

BARKÁCSBOLT
(Fõ út 57.)

szeretettel várja 
régi és új vásárlóit! 

Kínálatunkból:
• csavarok, szegek, tiplik
• fúrószárak
• menetfúró, menetmetszõ
• szerszámok
• fûrészlapok
• vágókorongok
• diópántok, csuklópánt
• szerszámok
• behajtók, mágneses toldó
• zárak, zárbetétek, lakatok
• kilincsek, ajtócímek
• vasalatok
• menetes szár
• lánc, karabiner
• élfóliák
• kivetõpántok
• lakk, pácok
• bútorlábak
• polctartók, függesztõk
• fogantyúk, fogasok
• bútorpántok
• összehúzók
• szegletvasak
• fekete fólia, takarófólia
• élvédõk
• lécek
• karnisok
• küszöbsín
• ragasztó• és tömítõanyagok
• technikai sprayek
• csiszolóanyagok
• ajtó• és ablakszigetelõk
• szúnyogháló
• ecsetek, tapétavágó, szike
• ragasztószalagok
• mûszerolaj
• bútorzárak
• drayvithaló
• kerítésfonat, csibeháló
• vízszerelvények
• villamossági cikkek
• elemek

Telefonszám: 57/457-161

A kéthavonta megjelenõ szép kivitelû, gazdagon illusztrált folyóirat
már 16 éve áll rendelkezésére a honismeret, a helytörténet iránt ér-
deklõdõ olvasóknak. Eddig csak szûk szakmai körben került terjesz-
tésre, de szeretnénk a jövõben a nagyközönség számára is elérhetõ-
vé tenni a lapot, mely bõségesen tájékoztat a Jászság kulturális ese-
ményeirõl, a jászkunok történelmérõl. Számos cikket közöl a jász-
kun települések, - köztük Jászalsószentgyörgy - múltjáról, jelenérõl.
Így érdemes megrendelni azoknak a tisztelt, leendõ olvasóknak,
akik vonzódnak a régmúlt történéseihez, a nép hagyományok ápolá-
sához, érdeklõdnek szûkebb hazánknak a Jászságnak, mint tájegy-
ségnek a szépségei iránt.

Évi elõfizetési díj 2.500.- Ft, 
amely befizethetõ a 

Jász Múzeumért Kulturális Alapítvány Jászberény 
10104260-07259252-00000008 

számú számlájára.

Elõfizetési felhívás 
a REDEMPTIO címû lapra



Nyílt levél,
a jászalsószentgyörgyi és jánoshidai (a 2 X 12)
Egyházközségi Képviselõ-testület tagjaihoz...

Az ember méltóságáról...

„Együtt hirdetve Krisztust örömünk és hitünk növekedni fog, és
együtt leszünk képesek megmutatni az Úr arcának szépségét.” 

Bertrand Georges

Az Isten képmására, férfinak és nõnek teremtett ember,
egyedisége és megismételhetetlensége adja az emberi méltó-
ság alapját. Semmi más feladata nincs ebben a földi életben
az embernek, mint hogy ezt a méltóságot megõrizze. Ez a
méltóság tartalmazza kijelölt helyét a világban, ahol a kapott
adottságokkal és lehetõségekkel, úgy boldogul, hogy közben
fokozatosan megismeri az Ajándékozó Istent. Az ajándékozó
Isten megismerése, végtelen hálával tölti el, amely hála min-
dig arra sarkalja, hogy a jót tegye és kerülje a rosszat. Addig
míg nem döbben rá Isten végtelen szeretetére, a jóról csak
hamis képe van és még a valós jót is csak kényszeredetten
tudja tenni. A nehéz és fájdalmas pillanatokban nem tudja el-
hinni és elfogadni, hogy ezek sem Isten nélkül valók, nem
meri úgy tervezni a jövõt, hogy ezeknek is megvan az értel-
me és a késõbbiekben kifog derülni, hogy az ember javát
szolgálja. Ezért elkeseredettségében sokszor kapkod, függet-
lenedési vágyában a rosszat teszi és önzõvé válik, amelyben
már nincs helye a másik ember méltóságának és így egyedül
érzi magát. Ez a fajta magány, valóban elhiteti vele, hogy
nincs Isten, vagy legalább is nincs jelen, így kilehet kerülni.
Így kerül az embert végtelenül szeretõ Isten szolgálata he-
lyett a szolgaságba, amely szolgaságból az Istenhez való
visszatérés illetve megtérés nélkül nem lehet kilépni. A mi
Istenünk legnagyobb ajándéka, az Istenhez fordulás, a meg-
térés és újból kezdés lehetõsége. Ezért, „nincsenek végzete-
sen elrontott” és elcsavarodott életek. A sokszor csak látszó-
lagos boldogságból is, (ami valójában magány, a látszat elle-
nére szegénység és keserûség) amely elkábítja az embert,
hogy ne legyen ideje Istenre és magára, ellehet indulni egy
olyan szolgálat felé, amelyet szeret az ember, amelyet boldo-
gan tesz, mert ebben ismeri fel magát mint „istenképmást”.
Itt nincs egyedül és abban a biztonságban élhet, hogy jelen
van az Isten és mindennek van értelme, semmi nem véletlen.
Ez a boldogító szolgálat, melynek lehetõsége ott van minden
életállapotban és élethelyzetben. Ezért tudja a hívõ ember,
hogy minden embertársa a foganás pillanatától kezdve, ha
sérült, ha beteg is, vagy ha sokszor „szolgaságban élõ” is
(még ha sokszor nem is tükrözi), rendelkezik az Istentõl ka-
pott emberi méltósággal.

Szolgálat, vagy szolgaság

Márai Sándortól olvastam, a Füves könyvbõl: „Az életnek ér-
téket csak a szolgálat adhat, amellyel az emberek ügye felé for-
dulunk. Ember vagy, tehát ember módra és az emberek között
kell élned. Ember módra élsz, ha igazságosan élsz. Ha megkí-
sérled - feltûnés és hiú szerep nélkül - segíteni az embernek.
Néha csak azzal, hogy nem hallgatod el az egyszerû igazságo-
kat, megvallod és kiállsz mellette, „akár alkalmas akár nem”,
még azon az áron is, ha ez a „szolgaságban élõk szemében”
vesztes pozíció. Néha csak azzal, hogy nem mondod tovább,
amit mások hazudnak”, vagy bármit ami csorbítja a másik em-
beri méltóságát.

Majd így folytatja: „Én úgy akartam élni, mint aki szolgál az
embereknek, de nem engedték, hogy szolgáljak nekik: mindig
szolgaságot követeltek, ami nem ugyanaz.”

Az élet mai körülményei között a szolgálat-szolgaság konflik-
tus mindennapos.

Hivatásom szabályai szerint szolgálok, ha cselekvésem egyet-
len motivációja az Isten emberszeretete, a másik ember érdeke,
és java.

Amilyen mértékben nem veszem, nem vehetem figyelembe a
másik érdekét, szempontjait, amilyen mértékben csak eszköz-
ként használom õt a mások vagy magam céljainak elérése érde-
kében, olyan mértékben vagyok erkölcstelen vele szemben és én
is szolgaságban élek.

Az ember végtelenül túlszárnyalja az embert

Az egyház, amely hallgat Isten szavára, imádkozik, és az egy-
séget építi, más szemmel tekint a világra is: jobban átérzi azt,
hogy szeretnünk kell embertársainkat, és felelõsek vagyunk
értük.

Ez nem mást jelent, mint az egész ember és minden ember
fejlõdését. Az a humanizmus, amely zárt és fenntartott a szel-
lem és lélek értékeinek és Istennek, aki azok forrása. Biztos,
hogy az ember megszervezheti a földet Isten nélkül is, de Is-
ten nélkül végsõ soron csak az ember ellen szervezheti meg.
Az ilyen kizárólagos humanizmus embertelen humanizmus.
Az igazi humanizmus tehát nyitott az Abszolútumra, elisme-
rése annak a hivatásnak, amely az emberi élet igazi értelmét
adja. Az ember távolról sem végsõ normája az értékeknek, és
csak önmagán túlhaladva valósíthatja meg önmagát, Pascal ta-
láló kifejezése szerint: „az ember végtelenül túlszárnyalja az
embert”.

A jó, az igaz és a szép

Olyan világban élünk, amelyben a „csúf” kultúrája egyre na-
gyobb teret hódit, amelyben hamis szépségek válnak követendõ
példává, sokakat megtévesztve ezzel. A szépség fogalma relati-
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vizálódik, eltorzítva a három fõ transzcendentális tulajdonságot:
a Jót, az Igazat és a Szépet.

Hans Urs von Balthasar, a 20. század egyik legnagyobb teoló-
gusa így fogalmaz: „A szépség az a szó, amelyet legelsõként kell
kimondanunk. A gondolkodó értelem mindennel elõbb szembe
mer nézni, mint a szépséggel, mert megragadhatatlan ragyogás-
ként sugárzik az igaz és a jó kettõs csillagzata körül, és fogja át
szétszakíthatatlan egységüket.”

A szépség a kereszténység alapvetõ tapasztalata, amely a
Krisztussal való személyes találkozásra épül. Arra a találkozás-
ra, amely gyökeresen megváltoztatja az életet, amelytõl ragyog
a tekintet és lángol a szív, amelytõl új ember születik: a „krisz-
toforo”, azaz a Krisztus-hordozó. Az apostolok ragyogtak attól,
amit láttak, hallottak, megérintettek. Krisztus ragyogása - tettei-
ben, szavaiban, imáiban, puszta létében, tekintetében - az Ab-
szolút ragyogása, amely hívõkbõl tanítványokká tette õket.

De mit is jelent ez a szépség, amely annyi embert vonzott ma-
gához, alakított át a történelem folyamán? A 45-dik zsoltárban azt
olvashatjuk róla: „ékesebb vagy az emberek fiainál”, míg Izajás
így jellemzi: „Nem volt sem szép, sem ékes (hiszen láttuk), a kül-
sejére nézve nem volt vonzó. Megvetett volt, utolsó az emberek
között, a fájdalmak férfia, aki tudta, mi a szenvedés; olyan, aki
elõl iszonyattal eltakarjuk arcunkat”. XVI. Benedek pápa szerint
ebben a kettõsségben áll húsvét misztériumának paradoxona. Ez a
Szeretet szépsége, amely egészen odaadta magát, amely a tökéle-
tes szeretettõl vezérelve a végsõkig kitartott, amely hagyta, hogy
megüssék, hogy eltorzítsák, hogy megalázzák.

Ahogy Schönborn érsek fogalmaz: „Ahol Krisztus, ott van a
szépség. Ahol a szívek megnyílnak, ott a szépség kapui kitárulkoz-
nak, és mint élõ víz zúdul a bûntõl méltatlanná lett, a rútságtól el-
torzult világra. (...) A transzcendens tulajdonságok, mint az igaz, a
jó és a szép, nem Istenen kívül keresendõk. Ezek mind Istent ma-
gát jelentik. Õ az Igazság és a Jóság, õ a Szeretet, õ a Szépség. (...)
Krisztus ékesebb az emberek fiainál, de nem különleges esztétikai
tulajdonságok miatt, hanem mert õ Isten megtestesült szépsége.
Egész léte és lénye szeretet, igazság, jóság és szépség. (...) Minden
teremtett szépség részese az isteni lét végtelen szépségének. A vi-
lág egész szépsége, legyen az a természet, az erények vagy a mû-
vészet szépsége, mind az isteni szépséget sugározzák.”

Hogyan is közvetíthetjük ezt a szépséget?

Krisztus szépsége a belsõ, szívbõl fakadó szépség, amely a vele va-
ló személyes találkozásból táplálkozik. Ragyogóvá teszi a tekinte-
tet, sugárzóvá az arcot, igazzá a tetteket. A keresztények elsõdleges
hivatása, hogy tanítványok legyenek. Tanítványnak lenni pedig azt
jelenti: szeretni, Krisztust utánozni, szolgálni, hordozni és tanúságot
tenni róla. A mai világ embere azt várja és - akarva vagy akaratla-
nul - azt kéri a keresztényektõl, hogy ne csak beszéljenek Krisztus-
ról, hanem tegyék láthatóvá õt. Nekünk, keresztényeknek az a fele-
lõsségünk, hogy ne rejtsük el, ne torzítsuk el, hanem életünkön ke-
resztül sugározzuk Krisztus szépséget! Tanúságot kell tennünk ar-
ról, micsoda öröm, radikalizmus és szabadság kereszténynek lenni,
micsoda öröm közösségben élni és az Egyházhoz tartozni!

Bátorság és bizalom

A közösségek egy apró személyes igenbõl születtek. A kezdemé-
nyezõk mertek kockázatot vállalni, mertek igent mondani a hívás-
ra, merték megtenni az elsõ lépést anélkül, hogy tudták volna, ho-

va vezet. Végtelen bizalom volt bennük, és hagyták, hogy a Lélek
vezesse õket. Az Istenbe vetett bizalmuk sokkal nagyobb volt,
mint a kétely, a mások véleményétõl való félelem. Lángolt a szí-
vük, tele voltak lelkesedéssel, lendülettel, bátorsággal.

Személyes találkozás

A szegényekrõl beszélve elsõsorban a hátrányos anyagi hely-
zetben élõkre gondolunk. De létezik egy másik fajta szegény-
ség is, amely a magányból, a reménytelenségbõl, a szeretet-
hiányból fakad. A világ szomjazik a szeretetre, az örömre, a
reményre, a szépségre. Szüntelenül keres, de nem tudja, mer-
re induljon. Ahelyett, hogy az égre emelné tekintetét, lehajt-
ja fejét a csalódás és kiábrándultság súlya alatt. A világ elfe-
lejtett beszélni az emberekkel, és nem is tudja, mit mondjon
nekik. Nekünk, keresztényeknek azonban nagyon sok mon-
danivalónk van! Ahogy a kereszténység a Krisztussal való
személyes találkozásra épül, éppen úgy a továbbadásának is
személyes találkozásnak kell lenni. S ebben a találkozásban
az élõ Krisztus megérintheti a másikat. Mi ne úgy hirdessük
az Evangéliumot, mintha bûntelenek, vagy tökéletesek len-
nénk, hanem emberi gyöngeségeink tudatában, újból és újból
megújulva, tükrözzük hogy mi állandóan igyekszünk megta-
lálni az Utat, az Igazságot és az Életet! Krisztus az Út az
Igazság és az Élet! Ezért ezen az Úton kell járnunk, az Igaz-
ságot kell vallanunk és az igazi életre kell törekednünk. Ez az
egy út, egy igazság és egy élet (ami örök), az alapja közössé-
günknek és egységünknek!

Kedves Testvéreim, Ti a 2 X „12”! Ez a mi feladatunk!
Ha nem is vallja be környezetünk, de ezt várja elsõ sorba tõ-

lünk. Mint a lámpatartókra helyezett lámpások, utat mutassunk
és mint a föld sója, ízt adjunk. Kis közösségünk tükrözze és te-
gye vonzóvá Isten minden embert boldogítani akaró ügyét, hogy
egyre többen legyünk, akik az Istentõl kapott emberi méltóság
mércéje szerint éljük mindennapi életünket! Ennek legfõbb esz-
közei, egymás elfogadása és szeretete, az Istenbe és egymásba
vetett bizalom. Ez az a „belsõ nagy munkálat”, ami áldásossá és
gyümölcsözõvé teheti külsõ munkálatainkat, tennivalóinkat!

Adjon a Jóisten elegendõ erõt, hogy soha ne fáradjunk bele
ezekbe a „munkálatokba”, váljék mindannyiunk örömére, bol-
dogságára és üdvösségére! 

Pásztor pascal, plébános

Kedves Feleim!

Gyarló képviselõ-életem végéhez közeledvén, ím tanúságot adok
mindazon dolgokról, miben egykoron tapasztalnom részeltetett.

Történt vala mindez az Úrnak 2005. esztendejében, hogy a mi
Urunk földi szolgája, ki lészen Jászalsószentgyörgy és Jánoshi-
da plébános atyája, ékes szókkal meghirdeté: eme faluknak lé-
szen választása, kik hívõ közösségük képviselõi palástját ölthe-
tik majd dicsõ vállaikra.

S történt vala egy napon, hogy szorgos hívek döntést hozának,
falvanként tizenkét embert
választának. Tizenkét ( huszonnégy ) kiválasztott felesküdék
ama szent napon, hogy
híven szolgálá majd a mi Urunk két hívõ közösségét, kiknek
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küldöttei lészenek.
Biz' mondom néktek, emelkedett szívvel állánk vala a mi meg-
bízó testvéreink színe elõtt,
hogy vállainkra vevén feleink, majdan faluink egyházi dolgait.

És este lett és reggel ( négy esztendõn át) , s a tizenkét (huszon-
négy) lélek, mint Kõmíves Kelemen, s az õ felei, elhatározák,
hogy megerõsíték Jászalsószentgyörgy ( s Jánoshida ) hívõ kö-
zösségének várát. 
S nem fél véka ezüstért, s fél véka aranyért, hanem elégedett hí-
võ lelkekért.
Hanem biz' a nem lészen az könnyû feladat nékik.
Amit megerõsítének délig, leomlék estig, 
amit újra építének reggelig, leomlék délig.
De biz' a lészen tizenkét (huszonnégy) "dühös" ember, 
s tanakodának õk buzgón, vajon értelme találtatik-e a munká-
nak, melyet õk szívbõl végezének.
Míg végre olyan gondolatra jöttek, hogy fel nem adják dicsõ
küzdelmiket soha, míg képviselõ-életük tartatik vala. S lészen
nekik hitbéli kitartásuk, hogy eme közösségeket összekovácsol-
ni volnának hivatottak.

Látjátok, Feleim, ím eltele négy hosszú esztendõ, s számadásnak
ideje lészen,
mit végezének, eme tizenkét (huszonnégy) kõmíves az eltelt
idõk alatt.
Szép templomunk tündöklék eme pompájában, biz' volt vele
tengernyi gond, s megannyi öröm is.
S hálás szívvel mondánk köszönetet kedves feleinknek, 
mert az õ nagylelkû adományik nélkül, vajmi kevest érõ tanács-
kozásink történének vala.
Megesék még eme hosszú esztendõk idején sok kedves ese-
mény, ünnepelénk számos
jeles napot. 

S ím, kedves Feleim, büszke orcával állánk mostan, mi tizenkét
( huszonnégy) kõmíves,
hogy fáradozásink nem lészenek meddõk, áll dicsõ közösségink
erõs vára.
Nem omlik az biz vala eztán sem soha, 
erõsíték azt két falunknak hithû közösségik, 
erõsíték majdan újabb tizenkét (huszonnégy) kõmíves,
kik részeltetének újabb kiváltságban hamarost.

Kedves Feleim, kérlek titeket most, hogy idõm lejárt, 
büszke szívetekbõl a szeretet és a közösség összetartó erejének
lángja sohse ki ne aludjék!
S eljövendõ új tizenkét ( huszonnégy) kõmívesnek kívánék maj-
dan erõt és kitartást,
s megtapasztalásit annak, hogy faluink szeretete és segítõ szán-
déka ki nem apadhaték.
Mert munkánk végezni biz' szeretett feleink nélkül eredménye-
sen nehéz.
Hisz’ nem tizenkét (huszonnégy) kõmíves házastársának befala-
zott teste lészen az,
mely a mi erõs várunkat felépíteni megkönnyíté!
S ti, kedves Feleim, segítsétek ama új képviselõiteket gyakorta,
hogy közösségink erõs vára többé le ne omolhassék!
S az õ szeretett feleségik teste be ne falaztassék!

Víghné Olasz Anikó

Hittanos nap
A nyár végén hittanos napot tartottunk a jászalsószentgyörgyi
tornaterem udvarán, a szentgyörgyi és jánoshidai hittanosok szá-
mára. Fontosnak tartottuk, hogy legyen egy olyan nap a gyerme-
kek számára, amikor átélhetik a közösségi játék, az összetarto-
zás örömét, hiszen a mai modern korban, a tv-vel és a számító-
géppel „magányra ítéljük „õket.

Ha szétnézünk a játszótereken, vagy az iskola udvarain, azt ta-
pasztalhatjuk, hogy gyermekeink nem ismerik a hagyományos
fogócskát, labdajátékokat, ugróiskolát, szembekötõsdit stb. A baj
nem ott kezdõdik, hogy a hagyományos játékok eltûntek, hanem
ott, hogy nincsenek helyettük újak. Nem arról van szó, hogy a
mai kor gyermeke nem szeret játszani, hanem arról, hogy nem
tud. Pedig a csoportos játék nélkülözhetetlen a harmonikus sze-
mélyiség kifejlõdéséhez. Éppen ezért a hittanórák feladatai közé
tartozik az is, hogy a gyermekkel játszunk, tanítsuk játszani õket.
De a játék nem csak a személyiség kifejlõdéséhez járul hozzá,
hanem ki tudjuk bontakoztatni a gyermekekben mindazokat a le-
hetõségeket, melyekben Isten terve valósul meg. A hittanórák
szûkös idõkeretei nem mindig teszik lehetõvé, hogy a gyerekek-
kel elegendõ idõt fordítsunk játékra, ezért van nagy jelentõsége
az ilyen közösségi összejöveteleknek, mint a hittanos nap is volt.

A közel száz résztvevõnek kézmûves foglalkozásokat, hittanos
játékokat, labdajátékokat szerveztünk, melyek mellett nem hiá-
nyozhatott persze a lelki feltöltõdés lehetõsége sem, az ima.

Néhány gyermeket megkérdeztünk, hogy érezték magukat
ezen a napon:

„A hittanos nap azért volt jó, mert találkozhattam a nyáron
nem látott barátaimmal, és tetszett a kavicsfestés.” Vízi Luca 4.
osztály Jászalsószentgyörgy

„Sok jó dolog volt azon a napon. Nekem az volt a legjobb,
amikor megengedték, hogy biciklizhessünk. Azon a napon sok
jó dolog történt. Én nagyon élveztem, és remélem, hogy minden
évben lesz egy ilyen nap.” Nagy László 5. osztály Jánoshida

„2009. 08. 27-én Jászalsószentgyörgyön hittanos napot szer-
veztek. Reggel 9 órakor kezdõdött, kézmûves foglalkozásokkal:
lehetett kavicsot festeni, mezei virágból képet készíteni, bárány
alakú bábot, melyeket haza lehetett vinni. Délben átmentünk a
templomba imádkozni. Mire visszasétáltunk szendvicseket ké-
szítettek, amit jóízûen elfogyasztottunk. Meglepetésként fagy-
laltot kaptunk. Nagyon kellemes napot töltöttünk el a jászalsó-
szentgyörgyi hittanosakkal. Köszönjük a lehetõséget!” Ali Edi-
na 3. osztály és Ali Nikoletta 9. osztály Jánoshida

Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik a hittanos
nap lebonyolításában segítségünkre voltak, valamint azoknak is,
akik adományukkal hozzájárultak, hogy szebbé tegyük a gyer-
mekek számára ezt a napot.

Kissné Kabács Anna, hitoktató

Zarándok úton jártunk...
Jánoshidai és a Jászalsószentgyörgyi hívek közös útja 

2009. szeptember 5.

Nagy várakozással tekintettünk és lelkiekben megújulva vettünk
részt ezen a nagyszerû hitbõl fakadó együttléten, melynek célja,
hogy hitünket, keresztény elkötelezettségünket az Egyház kö-
zösségében megerõsítsük, hogy õszinte szívvel Istent keresve
elõrehaladjunk életünk zarándokútján.
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Pascal atya szervezésében és lelki vezetésével a két egyház-
község, és jászboldogházi valamint Alattyánról érkezõ hívekkel
kiegészítve számos szentkúti Szûzanyát tisztelõ lélekkel indul-
tunk el zarándoklatunkra.

Míg a Szûzanyához igyekeztünk az úton rózsafüzért mond-
tunk és az atya vezetésével elmélkedtünk a helyes Mária tiszte-
letrõl. (Itt szeretnénk megköszönni az atyának, hogy mindkét
buszon „helyt állt” ügyelve arra, hogy egyforma idõt töltsön
mindenkivel!)

A kegyhely csodás környezetben van egy erdei tisztáson. A
kegytemplom mellett láthattuk a Lourdes-i barlangot, hálaadó-
táblákkal gazdagon díszítve, a domboldalban kálvária várja a za-
rándokokat. Ezt „ki is próbálván” elõször a csendes keresztúti
ájtatosság alkalmával volt lehetõségünk elmélkedni, befogadás-
ra képes lelki szegényekké tenni magunkat, majd közösen éne-
kelni a többiekkel, azután pedig a szentmisére felkészülni. A
„kis hegyi túra” után zarándokok a Szentírás szavára szomjazva
ültek be a szép templomba, ahol újabb lelki élményeket szerez-
tek. Miért volt számunkra és minden résztvevõ számára emléke-
zetes a „Szûzanyá”-nál lenni? Igen NÁLA jártunk, ahol a részt-
vevõ kilencvenhárom ember arcáról sosem került le a mosoly
ahol minden ember szeme ragyogott. Lehetett bár esõ, hûvösebb
az idõ, mindenkor és mindenki teljes tisztelettel viselkedett a
másik zarándok testvére iránt. Igen ez egy más dimenzió! Itt tü-
relmesen állnak sorba zarándokok a lelki megtisztulásáért a
gyóntatószékek elõtt, vagy a templom oldalában, vagy talán
csak szabad helyre letevõ széken, hogy megtisztuljanak lelki ter-
heiktõl. Akármerre járunk-kelünk mindenhol szinte kézzel fog-
ható a kegyelem. A Jó Isten minden bizonnyal örömmel fogadta
az imáinkat, mert ragyogó napsütésbe borította az eget és a föl-
det, a kabátját pedig mindenki nyugodt szívvel préselhette a tás-
kájába.

Szentkút után Gyöngyös felé vettük az irányt, ahol a Szent
Bertalan templomban hallgattuk meg Juhász Ferenc atyát, az ot-
tani plébánost a templom történetérõl, a jelen világ mindennap-
jairól.

Természetes volt, hogy a végén az Isten Hazánkért kezdetû
éneket énekeltük végig abban a hitben, hogy az ének szavaival
Istennek ajánlott magyar szentjeink újra segíteni fognak hazán-
kat megmenteni, mint már annyiszor a századok során.

A közösséggel együtt eltöltött utolsó közös program a késõi
ebéd, amely igazán finom volt. Külön köszönet érte.

Visszafelé az úton egy Szûzanya szobornál (melyet a gyön-
gyösiek állítottak a háború emlékére, szûzanya tiszteletére) el-
énekeltük régi magyar himnuszunkat, a Boldogasszony anyánk
imánkat. A buszon hazafelé rózsafüzér, engesztelõ ima a hazá-
ért, s közben beszélgetés is, a tájban gyönyörködés is. Jó volt
látni és megtapasztalni, keresztény közösségünk létét, az egy-
másra való odafigyelés jellemezte a társaságot. Többször jártam
már Szentkúton, és mindig feltöltõdve, erõt merítve a ”Forrás-
ból” térek haza onnan. Jó lenne ezt a lelkületet továbbra is meg-
õrizni, és a hétköznapjainkat is az Úrnak tetszõ módon megélni.
A hétvége elmúltával visszacseppentünk a hétköznapokba, de a
szombati nap alatt a zarándoktársakat és a megszerzett élményt
mélyen a szívünkbe zárva, abból építkezve, lelkileg feltöltõdve,
erõsebb hittel tértünk vissza a mindennapok világába.

A zarándokok nevében:
Szirákiné Rigó Katalin és 

Sziráki Péter

— H I R D E T É S —

TEMETÕ

Mint ahogy az elõzõ számban értesülhettek
róla, elkezdõdött a temetõvel kapcsolatban
az elmúlt évtized mulasztásainak pótlása!

Ezzel kapcsolatban a következõ tájékozta-
tást szeretném adni:
- Öt év küzdelmes tárgyalássorozat után, az Önkormányzattal a

köztemetõre vonatkozó kötelezettsége alapján megállapodásra
került sor, amely megállapodás alapján az Önkormányzat
fenntartói munkálatokkal járul hozzá az Egyházközség tulaj-
donában lévõ temetõ fenntartásához!

- 2009. január 1.-tõl sírhelyeket váltani, illetve újraváltani a Plé-
bánia Hivatalban lehet, hivatali idõben. Tisztelettel kérjük,
hogy mindazok akiknek kétségeik vannak, a meglévõ bizony-
lattal, egyeztetés céljából szíveskedjenek felkeresni bennünket!

- A temetkezés szolgáltatását a 2010 májusáig szóló szerzõdés
alapján, Galambosiné Juhász Melinda látja el.

- Tisztelettel kérjük, hogy a fokozatosan gaztalanított, lomtala-
nított és rendbe tett területek rendjét mindenki õrizze és védje,
a hulladékokat a kijelölt tárolókba gyûjtse! Ezzel az összefo-
gással vagyunk képesek megteremteni és megõrizni a temetõt
méltó kegyeleti helynek!

- Az Egyházközségi Képviselõtestület segítségével szeretnék
mindent megtenni, hogy temetõnk és a hozzátartozó admi-
nisztráció rendezett legyen. A feladat súlyára és lehetõségeink-
re való tekintettel, bekell tartanunk a fokozatosságot és a fon-
tossági sorrendet. Elõre is köszönjük mindenki megértését, tü-
relmét és segítségét!

SZENTMISÉK RENDJE

Kedd: Jánoshida 18.00
Szerda: Jászalsószentgyörgy 18.00
Csütörtök: Jánoshida 18.00
Péntek: Jászalsószentgyörgy 18.00
Szombat: Jánoshida 17.00

Jászalsószentgyörgy 18.00
Vasárnap: Jánoshida 09.30

Jászalsószentgyörgy 11.00

Szentmiseszándékok felíratása:
Minden hónap utolsó szombat, Szentmise elõtt!

IRODAI SZOLGÁLAT
Plébánia Hivatal

Kedd: 09.00 – 13.00
Szerda: 16.30 – 18.30

Csütörtök: 09.00 – 11.00
—————————————————————

Római Katolikus Plébánia Hivatal, Jászalsószentgyörgy
06-57/456-522


