
Köszönt e vers, te váltig visszatérõ 
Föltámadás a földi tájakon,
Mezõk smaragdja, nap tüzében égõ,
Te zsendülõ és zendülõ pagony!
Köszönt e vers, élet, örökkön élõ,
Fogadd könnyektõl harmatos dalom:
Szivemnek már a gyász is röpke álom,
S az élet: gyõzelem az elmuláson. 

Húsvét, örök legenda, drága zálog,
Hadd ringatózzam a tavasz-zenén,
Öröm: neked ma ablakom kitárom,
Öreg Fausztod rád vár, jer, remény!
Virágot áraszt a vérverte árok,
Fanyar tavasz, hadd énekellek én.
Hisz annyi elmulasztott tavaszom van
Nem csókolt csókban, 

nem dalolt dalokban!

Egy régi húsvét fényénél borongott
S vigasztalódott sok tûnt nemzedék,
Én dalt jövendõ húsvétjára zsongok,
És neki szánok lombot és zenét.
E zene túlzeng majd minden harangot,
S betölt e Húsvét majd minden reményt.
Addig zöld ágban és piros virágban
Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!

XVI. évfolyam 1. szám Ára: 120,– Ft Megjelent: 2010. március

Juhász Gyula: 

Húsvétra
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2009. december 15-e óta településünkön minden éjszaka
22-04 óráig figyelõszolgálat mûködik annak érdekében,
hogy a jellemzõ szabálysértések és bûncselekmények el-
követése megelõzhetõ legyen. A polgármester óriási
„kampányt és toborzást” indított azért, hogy a község bel-
területén éjszaka nyugalom és bûnügyileg mentes övezetet
alakulhasson ki. A polgárõrséghez csatlakoztak a telepü-
lésõrök, a mezõõrök, a községgazdálkodási csoport tagjai,
a polgármester s így megoldható, hogy minden éjszaka
mûködjön a figyelõszolgálat. Információink szerint utoljá-
ra a '90-es évek közepén volt hasonlóan kedvezõ helyzet e
tekintetben. Az éjszakai szolgálathoz való csatlakozás-
hoz várnak további jelentkezõket a lakosság részéré-
rõl, akinek lehetõsége (egészségügyi, munkahelyi, anya-
gi) ez megengedi!

***

December-január hónapokban folytatódott a csapadékvíz
elvezetõ árkok és mûvek tisztítása , karbantartása. Ennek
keretében a Vásár úti, Vörösmarty úti, Irinyi úti fontos
gyûjtõárkok tisztítása, kotrása megtörtént, és a Rákóczi
úton több helyen az átereszek cseréje is. A munkálatok so-
rán felmerült költség: 250.000 Ft A teljes csapadékvíz el-
vezetõ árokhálózat hossza, mintegy 40 km. Folyamatos
karbantartás mellett viszonylag kis költségbõl, elsõsorban
közmunkások alkalmazásával 3-4 év alatt a teljes rendszer
egy elégséges szintre hozható. A munkálatok csak fokoza-
tosan teljesíthetõk, hiszen a meglévõ árokrendszer túlnyo-
mórészt elhanyagolt, évtizedes karbantartási munkálatok
hiányoznak. 

***

Január 16-án került megrendezésre az elsõ Szentgyörgy
Kupa elnevezésû kispályás labdarúgó torna, hat csapat
részvételével, melyet az Önkormányzat 30.000 Ft-tal tá-
mogatott. Reméljük a rendezvény hagyományõrzõ módon
fog folytatódni.

***

Február elejére a kóbor kutyák kérdésében is az utóbbi év-
tizedek problémáját felszámoló hathatós megoldást sikerült
kialakítani. A Polgármesteri Hivatal udvarán, hat eb részére
alkalmas kennel lett megépítve. A településõrök segítségé-
vel egy bódító szer alkalmazásával egyszerûen és szabályo-
san befoghatók a kóbor kutyák, melyeket begyûjtés után a
Csillagszem Alapítvány szállít el. Az Alapítványt az önkor-

mányzat 300.000 Ft-tal támogatja A kennel kialakításának
költsége: 130.000 Ft volt. Felhívjuk mindenki figyelmét,
hogy kutyáikra jobban vigyázzanak! Ha a befogott állatra a
gazdája igényt tart, csak szabálysértési bírság megfizetése
után kaphatja vissza.

***

A megfelelõ idõjárási helyzet következtében befejezõdött
a 24 hektár területû náddal borított önkormányzati tulajdo-
nú területek nádaratása. Ezzel egy idõben megtörtént a nád
ártalmatlanítása, valamint az egyéb gondozási feladatok
elvégzése. A gépi nádaratást a Török-Nád Kft. végezte 12
hektár területen összesen: 960.000 Ft + áfa összegért.
10 hektár területen az önkormányzat közfoglalkozta-
tottak segítségével végezte a nádvágást. A közös feladat-
teljesítés oka, a megfelelõ idõjárást kihasználva a gyors és
hatékony munka volt.

***

Márciusban az önkormányzat tavaszi nagytakarítást tar-
tott a Vadas parkban, melynek során a téli csapadék és az
árvíz okozta hulladékok, lerakódások eltávolítása és ki-
sebb károk helyreállítása történt meg. A Vadas park immár
megtisztult környezetben várja a sportolni, kikapcsolódni,
kirándulni vágyó lakosságot.

***

Megkezdõdött a települési faültetési program elsõ üte-
me, melynek során a temetõi útnál (az út teljes rehabi-
litációt követõen, tereprendezés) és a Tornateremnél
kezdik meg a fásítást az Önkormányzat döntése szerint.

Belvízhelyzet

2010. február 17-én 8:00 órától Jászalsószentgyörgy
község közigazgatási területén I. fokú belvízvédelmi ké-
szültséget rendelt el Szarvák Imre polgármester. A ké-
szültség fõ oka volt, hogy a település mintegy 1/6 terüle-
térõl lefolyó csapadékvíz és hóolvadásból keletkezõ víz
befogadójának (Csontos gödör) mentesítése a magas víz-
állástól (2002-ben a jóléti park kialakításakor ezt a tározót
feltöltötték, így a befogadó képessége töredékére csök-
kent). A víz szivattyúzása az Agroszentgyörgy Kft. segít-
ségével külterületi vízelvezetõ rendszerbe történt meg.

A védekezés több helyszínen folytatódott, melynek oka
a csapadék-vízelvezetõ rendszer még meglévõ hiányos-

Rövid hírek-tények
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ságai voltak. A további esõzések miatt 2010 február 27-
én 8:00 órától a készültség II. fokúra emelkedett.
Szükségessé vált a Vadas melletti záportározó mentesíté-
se a Zagyva folyóba, melyet elõször kisebb, késõbb na-
gyobb (szolnoki Vízügytõl bérelve) szivattyúval sikerült
továbbítani. A megfelelõ teljesítményû szivattyú kivá-
lasztás tette lehetõvé az, hogy a víz nem torlódott fel a
Zagyva holtágban a Petõfi út mögött, valamint a Torna-
terem udvarán.

A II. fokú készültség 2010. március 2-án I. fokúra mér-
séklõdött, majd 2010. március 8-án a polgármester a ké-
szültséget megszüntette.

A védekezés során a nagyobb problémát az jelentette,
hogy voltak olyan lakosok, akik a belvizet a szennyvízel-
vezetõ rendszerbe engedték bele. A rendszer nem arra ké-
szült, hogy 5–6-szor nagyobb mennyiséget szállítson.
Ilyen megterhelés mellett össze is omolhat és sokkal töb-
bet kell az önkormányzatnak fizetni a szolnoki szennyvíz-
tisztító telepnek a megnövekedett, befogadott mennyiség
miatt, ezáltal az egész lakosság magasabb vízdíjat kell,
hogy fizessen. Az illegális bebocsátás a rendszerbe sza-
bálysértésnek minõsül.

Szarvák Imre polgármester kezdeményezésére az „Alsó-
réten” a 119-es és 121-es csatornánál a Jászkiséri Vízgaz-
dálkodási Társulás egy nagy-teljesítményû szivattyút he-
lyezett el, segítve ezzel a külterületen lévõ nagy mennyi-
ségû belvíz megszüntetését.
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HÁZASSÁGKÖTÉS
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HALÁLOZÁSOK
Hábenczius Zsolt 34 év
Tõzsér Lajos Jánosné (Rommer Erzsébet) 63 év
Bali Andrásné (Kalmár Etelka) 52 év
Balogh Ferencné (Berecz Erzsébet) 95 év
Halász Józsefné (Ludányi Amália) 80 év
Czigle Jánosné (Meszesán Mária) 70 év
Szabó Pál 84 év
Szarvák László 83 év
Tóth Bálintné (Vadkerti Margit) 84 év
Csécsei Miklósné (Sallai Mária Valéria) 69 év
Molnár Istvánné (Sallai Julianna) 86 év
Ádám Róbert 38 év
Cserháti Imre 65 év
Bajzáth János 66 év
Bathó János 87 év
Tugyi Kálmánné (Bertalan Gizella) 80 év

ANYAKÖNYVI HÍREKSzolnok-Jászberény
tengely 

együttmûködése
2010. januárjában írták alá azt az együttmûködési megálla-
podást, melynek célja a Szolnok-Jászberény tengely gazda-
ságának élénkítése. Jászberény polgármestere, a Jászsági
Többcélú Társulás elnöke, Szolnok polgármestere, aki egy-
ben a Szolnoki Kistérségi többcélú társulás elnöke is és a
JNSZ Megyei Közgyûlés elnöke mind egyetértenek abban,
hogy a megye gazdasági versenyképességének erõsítése ér-
dekében össze kell fogni az érintetteknek és nem riválisként
kell megjelenni a piacon.

Az aláírt 4 éves idõtartamra szóló együttmûködés célja a
Jászberény-Szolnok tengely gazdaságának erõsítése, fejlõ-
désének ösztönzése oly módon, hogy regionális, országos és
nemzetközi súlya erõsödjön, fejlõdése pedig elõsegítése a
megye többi kistérsége elmaradottságának mérséklését is. A
program a gazdaságfejlesztés irányairól, az innovációról, a
turizmus fejlesztésérõl szól. 

A két kistérség adottságai szerint beszállítói hálózatok, lo-
gisztikai szolgáltatások és munkaerõ biztosítása terén együtt
tudnak mûködni, de az ipari parkok fejlesztése is közös cél.
A megye innovációs és turizmus lehetõségeinek terén is
vannak kapcsolódási pontok Jászberény és Szolnok között.

A házi gondozó szolgálat felhívása

Tisztelt idõs olvasók! A házi gondozó szolgálat részérõl az aláb-
bi szolgáltatásunkat szeretném az önök figyelmébe ajánlani.

Amit a házi segítségnyújtásról minimálisan tudni érdemes

Ez az ellátási forma a saját otthonukban élõ, elsõsorban idõs
és beteg rászorulók önálló életvitelének támogatását szolgál-
hatja. Lényegében azok számára érhetõ el, akik napi életvite-
lükhöz egy órát meghaladó, de a négy órát meg nem haladó
idõtartamú segítségre szorulnak. Napi tevékenységhez tarto-
zik a személyi, környezeti higiénia biztosítása, az egészség-
ügyi és mentális gondozás, az étkezésben való segítségnyúj-
tás, a bevásárlás, valamint bizonyos ügyintézési feladatok. 

Mennyit kell fizetni? Mivel államilag finanszírozott szoci-
ális ellátásról van szó a fizetendõ térítési díj alacsony össze-
gû óránként 200 Ft. Ez azt jelenti lényegében, hogy egy tel-
jes hónap idõtartamú (21 munkanap) napi egy órai házi segít-
ségnyújtási ellátásért 4.200 Ft-ot kell a hónap végén fizetnie
az ellátottnak. A napi egy órát meghaladó idõtartamú ellátás-
kor az elõzõ havi összegek arányosan emelkednek, azonban
havi szinten soha nem haladhatják meg az ellátott jövedelmé-
nek (lényegében nyugdíjának) egyötödét (20 %-át).

Kérem, fontolják meg ajánlatunkat, és forduljanak biza-
lommal hozzánk! Elérhetõségünk: Házi Gondozó Szolgálat,
Fõ út 69., 06-57/456-860. Zsoldiné Gonda Tünde
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– Polgármester úr! Mit vár Ön a választá-
soktól?

– Olyan kereteket az ország mûködéséhez,
melyek munkahelyek létrehozását segítik, il-
letve az emberek által megtermelt javak meg-
õrzését, egyszóval a rend megteremtését hiva-
tottak biztosítani.

– Az országos történések és talán jobb kor-
mányzás hogyan hathat a mi kis települé-
sünkre?

– Az önkormányzat gazdasági programjá-
nak elsõdleges célja, elsõsorban egy élhetõbb
település megteremtése, ezért az elmúlt évek-
ben fejlesztettük a közszolgáltatásaink szak-
mai és infrastrukturális színvonalát és nagy fi-
gyelmet fordítottunk a közbiztonság és a köz-
tisztaság helyzetének javítására. Megemlíthe-
tem pl. azt – elfogultság nélkül –, hogy az
egészségügyi alapellátás és az óvodai nevelés
színvonala összességében a megyében is az
elsõk között van, sõt esetenként nagyobb vá-
rosok hasonló feladatokat ellátó intézményei-
vel is felveszi a versenyt. 

De igazából egy jobb piaccal rendelkezõ
mezõgazdaság és a vállalkozók adó-és bü-
rokratikus terheinek csökkentésével lendül-
het föl a környék gazdasága, csakúgy mint a
hazánké. Ennek elõsegítését várom a leendõ
országos vezetõktõl és döntéshozóktól.

– Hogyan?
– Mint tudjuk jelenleg nõ az ország adósság-

állománya, az infláció többszörösével növek-
szik mint az EU országainak átlaga és ami a leg-
fontosabb a gazdasági növekedés teljesen leállt. 

– Ön szerint ez nemcsak a világméretû vál-
ság következménye?

– Nem hiszem, hogy csak ezen múlna, hi-
szen a környezõ országokat is érintette a vál-
ság, mégis többen könnyebben vészelték át a
helyzetet. Én úgy gondolom, hogy mindent
lehet még jobban csinálni és ez vonatkozik
ránk is önkormányzati képviselõkre és talán
az országgyûlés és kormányzat mûködésére
is. Hogy válaszoljak az elõzõ kérdésére: Al-
sószentgyörgyön alapvetõen a lakosság
25%-a a mezõgazdaságból biztosítja a meg-
élhetést, 50%-a ingázik Szolnokon vagy
Jászberény és térségében talál munkalehetõ-

séget többnyire a magánszférában, de dol-
goznak közhivatalokban is. 10% a helyiek
„kiszolgálásából” él (kereskedelemben és az
önkormányzat és intézményei alkalmazásá-
ban), 5 %-a a vállalkozóknak termékeket ké-
szít és szolgáltatásokat végez sok felé az or-
szágban, 10% pedig önhibájából vagy azon
kívül nem tud elhelyezkedni a térségben.

– Mit kellene változtatni?
– Alapvetõen a Magyarországon elõállított

mezõgazdasági termékeket a hazai piacon
kellene értékesíteni, és a fennmaradó minõsé-
gi pl. biotermékeket nyugatra, az átlagosakat
pedig keletre kellene eladni. Ennek ösztönzé-
sét segítheti a megfelelõ jogszabályi környe-
zet és a kormányzat mûködése. Ha ez megva-
lósul, akkor akár kisebb családi gazdaságok-
ban is lehet gondolkodni és Alsószentgyör-
gyön még többen és jobban élhetnek meg a
termõföldbõl és újra meghatározó lehetne az
állattenyésztés és annak termékei. 

– És mi van a rengeteg ingázóval?
– Ha csökkenek az adóterhek, nõ az ipari ter-

melés, ezáltal munkahelyek jönnek létre, mely
késõbb adónövekményt eredményez. A Szol-
nok-Jászberény gazdasági tengely ipari öveze-
teiben az által, hogy az ország gazdasága bein-
dul, növekedhet a munkahelyek száma, többen
tudnak munkához jutni a városokban. 

– Az rendben van, hogy lehet munkát vál-
lalni a gyárakban, de a fizetés igen alacsony.

– Amultik és a kis- közepes vállalkozások kö-
zötti adózási kedvezmények arányát át kell gon-
dolni az utóbbiak javára. A minimálbér emelke-
dést a nagyok könnyebben elbírnák mint a ki-
csik, de jelenleg a kisvállalkozások mögé be-
bújva ezt használják ki lobbijukkal. Hiszen a je-
lenlegi helyzetben a kicsiknek nehéz fizetniük
ezt a bérszintet - a sok egyéb járulék és adóteher
miatt- így nem tudnának nagy mértékben emel-
kedõ minimálbéreket megtermelni. Azonban ha
õk kevesebbet adóznának a nagyok pedig töb-
bet, ez a helyzet változhatna.

– Ez hogyan kapcsolódik az élhetõbb Jász-
alsószentgyörgyért programhoz?

– Településünk szerencsés elhelyezkedése
miatt az elsõdleges cél kell hogy legyen tekin-
tettel arra, hogy az iparosodási hullám lezárult

a 90-es években és akkor nem sikerült idevon-
zani a nagyobb vállalkozásokat- egy alternatív
lakókörnyezet megtermése, mely elsõsorban a
közszolgáltatások magas színvonalával (okta-
tás, egészségügy, szórakozás, sport stb.), a jó
közlekedési infrastruktúrával (járda, út, vízel-
vezetés), és nem utolsó sorban a köztisztaság
és közbiztonság megteremtésével, segítésével
lehetséges. Alapvetõ cél kell hogy legyen to-
vábbá az, hogy az olyan lakosokat ne támogas-
suk, akik önhibájukból nem dolgoznak, vagy
legalább nem mûködnek együtt a munkaügyi
szervekkel, hiszen ma már segély helyett mun-
kát tudunk biztosítani a tartós munkanélküli-
eknek és alacsony jövedelmûeknek. 

– Az említettek úgy tûnik, hogy nemcsak sza-
vak szintjén maradtak, hiszen folyamatosan
épül-szépül a település, megújult a Tornate-
rem, a Zagyva-híd, megtisztultak a közterüle-
tek, a tavak környéke, a rend megteremtését
segítik a térfigyelõ-kamerákkal, a településõr-
ség és polgárõrség támogatásával. Mondana
egy konkrét példát amellyel ezt a megkezdett
munkát segítheti egy új országgyûlés?

– Valóban sokat tettünk az említett célo-
kért, a képviselõ-testülettel és a lakossággal
közösen. Az nem pénz kérdés, hogy több
rendõr legyen állományban azáltal, hogy a
kiképzett és tapasztalt 45 éves rendõrök ké-
sõbb menjenek nyugdíjba, valamint az sem,
hogy a jogszabályok jelentõsen szigorodja-
nak. Konkrét példa, naponta sõt még hétvé-
gén is szedjük a szemetet a közterületeken -
az utóbbi egyedül álló úgy gondolom, de leg-
jobb az lenne, hogyha olyan szigorúan és ha-
tékonyan lehetne büntetni a szemetelést,
hogy ennek visszatartó ereje lenne. Ez vonat-
kozik más területeken is, pl. a kis értékû lo-
pásokra (falopás, tyúklopás, egyéb).

– Olyan sok párt van és jelmondat, hogyan
lehet eligazodni?

– Szerintem megérett a helyzet a változtatás-
ra, nálam a program és a tapasztalat számít. 

– Ön milyen részvételre számít a választá-
sokon?

– Hazánknál fejeltebb államokban sokkal
magasabb a választási részvételi kedv, elõfor-
dul a 80% fölötti részvétel, nálunk ezt csak
60% körül szokott lenni. Én úgy gondolom
nem tévedek nagyot, ha arra biztatok minden-
kit, hogy talán most a svájciak vagy németek
gyakorlatát érdemes átvenni és élve alkotmá-
nyos jogunkkal minél többen járuljunk április
11-én és 25-én a választó urnákhoz.

– Köszönjük a beszélgetést
– Én is köszönöm a lehetõséget.

Április 11-én és 25-én ismét választunk, mégpedig a Magyar Köztársaság Ország-
gyûlésének tagjait. Egy biztos a mindenkori honatyák állampolgárok általi felha-
talmazása igen nagy súlyú feladatokra vonatkozik és ezzel a feladattal próbálnak
az országgyûlési képviselõk élni, több kevesebb sikerrel kinek-kinek a megítélés
szerint. Az „ítélkezés” lehetõségének idõszaka következik ismét négy év után.
Szarvák Imre polgármestert kérdeztük arról, hogy a választások milyen hatással
lehetnek az önkormányzatra és a település életére. 
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A temetõ nyitvatartási rendje:
Április 01-jétõl – szeptember 30-ig

7.00 — 20.00 óráig
Október 01-jétõl – március 31-ig

8.00 — 18.00 óráig

Egyes és kettes (koporsós) sírhelyek
használati ideje a megváltástól számított
25 év. Minden betemetéskor a megváltást
úgy kell kiegészíteni, hogy az utolsó bete-
metéstõl 25 évig érvényes legyen a meg-
váltás.

Urnafülke használati ideje 10, urnasír-
hely (kolumbárium) használati ideje 25
év, sírbolt (kripta) használati ideje 60 év.

A temetési hely felett rendelkezõ vagy
annak örököse a lejárt használati idõ után
a sírhelyt újraválthatja. A lejárt használati
idejû temetési hely (törvény adta keretek
között) újraértékesítésre kerül!

Sírbolt (kripta) létesítése építés hatósági
engedélyköteles. Sírkõ, síremlék, urnasír
(kolumbárium) temetõ tulajdonosi (teme-
tõgondnoki) engedéllyel állítható.

A temetõben temetni, továbbá urnát, sír-
emléket, elhelyezni és a temetõbõl elszál-
lítani, temetõn belül áthelyezni, a Teme-
tõszabályzatban meghatározott egyéb fel-
tételek megléte esetén, kizárólag a teme-
tõi nyilvántartásokban történt bejegyzé-
sek után lehet!

Atemetések rendje: temetés a világi mun-
karend szerinti munkanapokon történik.

A temetõben temetkezési szolgáltatási
tevékenységet a temetõ tulajdonos megbí-
zottja végezhet.

A temetõben csak a sírok, sírboltok, sír-
emlékek díszítésére szolgáló tárgyak (ko-
szorúk, vázák, virágok, mécsesek, gyer-
tyák, stb.) helyezhetõk el.

A temetési helyek (sírok, kripták, kolum-
báriumok, stb. …) és annak közvetlen kör-
nyezetének (körben 60 cm-re) takarítása a
temetési hely felett rendelkezõ mindenkori
kötelessége. A keletkezett szemetet a kije-
lölt szeméttárolókba kell gyûjteni.

A temetõben gyertyát, vagy mécsest gyúj-
tani legkésõbb a kapuzárás elõtt fél órával
szabad. A tûzveszély elkerüléséhez szüksé-
ges intézkedéseket annak kell megtenni, aki
a gyertyát vagy a mécsest meggyújtotta. Ti-
los a temetõben tüzet rakni, szemetet, elszá-
radt koszorúkat meggyújtani!

A temetõben végzendõ minden munkát
– kivéve a hozzátartozók részérõl történõ
sírgondozást, temetési hely virággal törté-
nõ díszítését - a temetõgondoknak be kell
jelenteni.

Fát, cserjét a temetõ területén magán-
személy közterületre csak a temetõgond-
nok engedélyével ültethet. A sírra és attól
max. 30 cm-re csak olyan örökzöld ültet-
hetõ, amely teljes kifejlettségében nem
magasabb 1,5 m-nél és átmérõje nem
több 1,6 m-nél. A 2 m magasságot elérõ,
vagy a nem gondozott, a síron túl nyúló
ültetvényeket a temetõgondnok eltávolít-
ja és az eltávolítás költségeit a sir gondo-
zására kötelezettel megtérítteti.

Sírok között bármiféle lóca, pad, mû-
tárgy elhelyezése tilos!

A temetõben 14 éven aluli gyermek csak
szülõi felügyelettel tartózkodhat!

Tilos a temetõben bárminemû reklámte-
vékenységet folytatni!

A temetõ területére látogatónak kutyát
és egyéb állatot bevinni tilos!

A temetõben tilos gépkocsival közleked-
ni, kivéve
– mozgássérültet szállító jármû
– temetkezési szolgáltató gépjármûve
– egyéb temetõgondnoki engedéllyel, pl.

sírköves munkáknál stb.
A temetõben elhelyezett virágok, koszo-

rúk, síremlékek, egyéb mûtárgyak meg-
rongálásáért, esetleges eltulajdonításáért
vagy elemi csapásból eredõ károkért a te-
metõ tulajdonosa és megbízottja felelõs-
séggel nem tartozik!

A temetõ egész területén tilos minden
olyan magatartás, mely a kegyeletet sérti,
a temetõbe látogatókat megbotránkoztat-
ja, valamint a hely szellemiségéhez nem
illik!

Aki az egyes szabálysértésekrõl szóló
218/1999 (XII. 28.) Kormányrendeletben
foglalt törvényi tényállásban meghatáro-
zottakon túl, a Temetõszabályzatban fog-
laltakat megsérti – vonatkozó rendelet
szerinti – pénzbírsággal sújtható.
Jászalsószentgyörgy, 2010. február

TEMETÕI REND
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TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk a lakosságot, a tisztelt teme-
tõ látogatókat, hogy a Jászalsószentgyörgy
Római Katolikus temetõ üzemeltetését

IUSTA Temetkezési szolgáltatás
SELENA Kft. végzi.

Jászberény, Kápolna u. 23.
Tel.: 57/501-725

TEMETÕGONDNOK:
Filkus József

Tel.: +36-30/472-26-43

Kérjük a tisztelt hozzátartozókat, hogy
sírhelyváltás, sírkõbeviteli engedély inté-
zésével, a temetõn belüli temetési szol-
gáltatás megrendelésével a temetõgond-
nokot keressék fel.

Felhívjuk a sírhely- és kriptahelybérlõk
figyelmét, hogy a 25 évnél régebben vál-
tott sírhelyek, illetve a 60 évnél régebben
váltott kriptahelyek megváltási ideje le-
járt. Ha kívánják meghosszabbítani, vagy
lemondani a megváltási jogról, azt a te-
metõgondnoknál tudják megtenni.

Felkérjük azon sírhelybérlõket, akik
már megváltották a sírhelyet, de még nem
temetkeztek a sírba és nem jelölték meg
látható módon a sírhelyet, jelentkezzenek
a temetõgondnoknál adategyeztetés céljá-
ból az újra értékesítés elkerülése végett.

A megváltott sírhely megjelölése, gon-
dozása a sírhely bérlõ mindenkori köte-
lessége.

A temetõgondnok elérhetõsége:
– Telefonon: +36-30/472-26-43
– Temetõben: kedd 13-17 óráig,

csütörtök 13-17 óráig.

Pásztor Pascal, Nagy Gábor, 
plébános ügyvezetõ ig.
Római Katolikus IUSTA
Egyházközség, Temetkezési 
Jászalsószentgyörgy Szolgáltatás



A Jászsági Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgá-
lat a jászság 12 településén, ezen belül Jászalsószent-
györgy területén is biztosítja a családsegítést és a
gyermekjóléti szolgáltatást.

Elérhetõségünk:
Cím: Jászalsószentgyörgy, Petõfi u. 13. 

(a volt fogorvosi rendelõ épülete)
Családgondozó: Palotainé Kormos Erika
Telefonszám: 06-30-374-21-51

Nyitvatartási rend:
hétfõ: 8.30 — 14.30 óráig
kedd: 8.30 — 14.30 óráig
szerda: 8.30 — 15.30 óráig
csütörtök: 8.30 — 15.30 óráig
péntek: 8.30 — 12.00 óráig.

Ügyfélfogadási rend:
hétfõ 9 — 12 óráig
kedd 9 — 12 óráig
szerda: Az ügyfélfogadás szünetel (területen)
csütörtök: Az ügyfélfogadás szünetel (területen)
péntek 9 — 12 óráig.

Kik és milyen problémákkal fordulhatnak a szol-
gálatunkhoz?

Bármely egyén és család életében elõfordulhat, hogy olyan prob-
lémával, élethelyzettel találja szembe magát, amellyel egyedül
nem tud megbirkózni. 

Keressen fel minket, ha

• problémájával magára maradt és nem tud senkitõl
segítséget kérni

• családi, gyermeknevelési és párkapcsolati problémái
vannak

• nem tudja milyen ellátásokra jogosult, és ezekhez ho-
gyan 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, kér-
jük jelezzen levélben, telefonon vagy személyesen szolgála-
tunknak!!!
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Római Katolikus Egyházközség, 
Jászalsószentgyörgy

Sírhelyváltási díjak
A Jászalsószentgyörgy Római Katolikus Egyházközség a sír-
helyváltási díjakat az alábbiakban határozza meg:

– Azon sírhelyek megváltási díja, amelyek járdával kiépített
út mellett helyezkednek el az elsõ sorban, 25 évre megvált-
va:
• egyszemélyes: 13.000 Ft
• kétszemélyes: 26.000 Ft.

– A fenti módon meghatározott sírhelyek kivételével az ösz-
szes többi sírhely megváltási díja 25 évre:
• egyszemélyes: 10.000 Ft
• kétszemélyes: 20.000 Ft.

– A sírhelyek újraváltásánál a fenti módon meghatározott sír-
helydíjakat kell alkalmazni oly módon, hogy minden bete-
metéskor az egyes és kettes (esetleg 3-as, 4-es, sírkert) sír-
hely megváltása a betemetéstõl számítva 25 évre legyen ki-
egészítve.

KKKK ÖÖÖÖ ZZZZ ÉÉÉÉ RRRR DDDD EEEE KKKK ÛÛÛÛ   IIII NNNN FFFF OOOO RRRR MMMM ÁÁÁÁ CCCC IIII ÓÓÓÓ KKKK
Tájékoztató a Jászsági Családsegítõ és

Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységérõl

F E L H Í V Á S
Ha Önnek vagy gyermekeinek van 

kinõtt, jó állapotú használt ruhája, játéka, 
amelyet szívesen odaadna rászoruló gyermekeknek,

Családsegítõ Szolgálatunk szívesen fogadja 
a felajánlásokat és 

eljuttatja az illetékes családokhoz.

Az adományok átvétele munkaidõben, 
a Családsegítõ Szolgálatnál történik.

(Petõfi u. 13/a volt fogorvosi rendelõ épülete)

Információ kérhetõ: Palotainé Kormos Erika 
családgondozótól, 06-30-374-21-51

Segítõ együttmûködésüket köszönjük!

Jászsági Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat, 
Jászalsószentgyörgy



Albumkészítõ pályázat
Az elmúlt év õszén, „Otthon vagyok honn, az én világom” címmel albumkészítõ pá-
lyázatot hirdetett a Községi Könyvtár a község elsõ írásos említésének (1399) 610.
évfordulója tiszteletére. A beérkezett munkákat nemrég értékelte a zsûri: Müller
Attiláné, Lukácsi László és Szmetena Gézáné.

A nyertes (elsõ díjas) pályamunka alkotója Marton Rita tanárnõ lett. A száznál is több
fotót tartalmazó album négy fõfejezetbõl áll: Épületek, Munka, Iskola, Mûvelõdés. 

Részlet a pályamunkából:
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Úgy gondolom, egy 70. életévét taposó
háziorvos, visszapillantva az elmúlt 50
évre, már készíthet egy kis összesítõt.

1960-1966-ig orvosegyetemi hallgató
voltam Budapesten. A hat év nyári szünete-
it végig dolgoztam mentõápolóként, majd –
mint szigorló orvos – a 6. évben, mentõ-
tisztként. Számlálhatatlan sok éjszakát töl-
töttem éjszakai ügyeletben, mint telefon-
ügyeletes, illetve asszisztens, sok ügyeletet
csináltam hétvégenként gyárban, üzemben,
strandokon, sporteseményeken. 2 évben a
nyári szünidõben egy németországi kór-
házban végeztem gyakorlatot.

Az egyetem elvégzése után fél évet kato-
na orvosként dolgoztam. Ezután kezdtem
el dolgozni Jászalsószentgyörgyön, ahol
jelenleg is dolgozom immár 44 éve. 6 év
egyetem + 44 év munka = 50 év. Istenem
de sok év, még kimondani is! A jó Isten se-
gítségével tudtam csak ezt megtenni!

Nagyszülõk, szülõk, gyerekek és uno-
kák – négy generációt kezeltem és keze-
lek jelenleg is. A legidõsebb, évtizedek
óta kezelt betegem 99 éves. Fejemben
vannak évtizedek óta kezelt betegeim
életregényei. Csak fel kell lapozni a meg-
felelõ oldalt, és tudjuk, mirõl van szó, mi-
rõl beszélünk: orvos és beteg – két régi jó
ismerõs vagy két régi jó barát – ugyanar-
ra gondolunk! Szemeink összecsillanásá-
ban ott van a bizalom, az õszinteség és az
egymás iránti szimpátia. Egészséget kívá-
nok minden jászalsószentgyörgyinek!
Ui.: Figyelemfelkeltésként mondom,
hogy felmérések szerint katasztrofális a
fiatal felnõttek egészségi állapota!

A 18-25 éves korosztály 18%-a érintett
olyan krónikus betegségekben, mint a ma-
gas vérnyomás, cukorbaj, elhízás vagy
egyéb keringési betegségek. Jó tanács: a
sport (mozgás) és a tudatos egészséges táp-
lálkozás az életminõséget jelentõsen befo-
lyásoló tényezõk, minden életkorban az
egészséges életmód fontos részei, ráadásul
a szellemi aktivitást is jelentõs mértékben
befolyásolják. A recept nélküli gyógysze-
rek száma egyre nõ. Ezek megvásárlása
elõtt ajánlatos, ahogy a szlogen mondja:
kérje ki orvosa, gyógyszerésze tanácsát.

Dr. Kocsis Kálmán
(Szerkesztõi megjegyzés: dr. Kocsis Kálmánt
kiváló munkájáért 1987-ben az egészség-
ügyi miniszter kitüntetésben részesítette.)

Fél évszázad 
az egészségügy 
szolgálatában

ÉÉÉÉ LLLL EEEE TTTT ÜÜÜÜ NNNN KKKK BBBB ÕÕÕÕ LLLL
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Koppány János plébánosunkhoz bármi-
kor bekopogtathattunk, nem volt foga-
dóórája. Dr. Csala László mindig jelen
volt a betegnek. A tanácselnökök, az is-
kola igazgatók, a kántor, a jegyzõ, a
postamester mind helybeliek voltak...
Sõt, hogy ki ne hagyjam a rendõr is az
utcát járva mutogatta magát, némán
hirdette: itt rendnek kell lenni és lévén
is. Az emberek tartottak tõle, meg is kap-
ta a gúnynevét, mint mindenki a falu-
ban: gúnárnyakú.

Nem ismertük a félelmet, állandóan
nyitott ajtónál aludtunk, pedig nem volt
ilyen fény, hacsak nem világított az Isten
adta holdvilág. A lakosok szegények vol-
tak – egyformán szegények – nem olya-
nok, mint a mostani szegények. Bennün-
ket nem hordtak autóval iskolába, még
mountain bike sem volt, de volt jó két lá-
bunk, és még futni is tudtunk, nem vol-
tunk agyonra táplált, lusta gyerekek.
Nem halmozott el a kis Jézuska kará-
csonykor, nem volt lakodalmat felérõ
óvodás ballagás. Saját készítésû játékok-
kal játszottunk, bogáncsból csináltunk
bútort, kukoricából babát, felsorolhatat-
lan a saját készítésû játékok halmaza.
Igaz, nagyanyánknak kabátjáról eltûnt a
gomb, kellett a gombfocira, a seprûnyél
puskának, és minden, amibõl a gyermeki
ész alkothatott. Tudtuk, hogy hol van a
Vadasban a vadkörtefa, galagonya, kö-
kény. Ettük az árokszélén termõ papsaj-
tot, akácvirágot, télen a sült tököt és
mindent jóformán, amit az Isten adta ter-
mészet megteremtett.

Azért megvolt a falunak a maga lüktetõ
élete, szeretet a családban, tisztelet a fa-
lu felé. Mindenki ismert mindenkit, és se-
gített ott ahol tudott. Ha a szomszéd asz-
szony kórházba ment, a szomszédok ösz-
szehordták a kórházban szükséges kellé-
keket, még a hálóinget is – már akinek az
is volt. Ez csak egy példa a sok közül. A
jótevésnek vége-hossza nem lenne, ha fel

kéne sorolni, de ez lehetne egy külön té-
ma. Természetesen akkor, abban az idõ-
ben nem fekhetett volna egy hulla elteme-
tetlenül egy évig, a szomszédoknak fel-
tûnt volna a hiánya.

De nézzük csak, hogyan is szórakoz-
tunk akkor, hátha valamit tudunk adni az
ötletszegény ifjúságnak. Mondhatnám
úgy is, Radnóti szavaival élve: „Oly kor-
ban éltem én a földön...” Kezdem a va-
sárnappal. Általában délelõtt templom,
délután ünneplõruhába felöltözve sétál-
tak a lányok, külön a fiúk. Ha együtt sé-
táltak, az már olyan volt, mint leendõ há-
zastársak. Hová sétáltak? Hát a Vadas-
ba, amikor volt meccs. A meccs fény-
pontja volt Pásztor Pista bácsi (a haran-
gozó), aki olyan komoly drukker volt,
hogy ha a fiúk rúgták, õ is rúgott, és a fi-
úkkal szaladta körül a pályát, nem vett
tudomást a körülötte történtekrõl. Abban
az idõben született a csasztuskák halma-
za még a fociról is, most is emlékszem
soraira és a focistákra: – góllövés a tu-
dománya, x-lábú Karcsi bácsi tanítvá-
nya. Vagy elõtte vagy utána az emberek
betévedtek a Kakukk vendéglõbe, egy
kisfröccsre, vagy málnára, mert abban
az idõben számunkra ismeretlen volt a
whisky és a pezsgõ – mi csak Viskit is-
mertük, az állatorvost...

Este mozi, hetente háromszor is cserél-
tek filmet. Volt 15–18–20 órás vetítés.
Náni néni, aki a jegyszedõ volt, aranyos
teremtés, mert ugye „szép Nánikám en-
gedjél már be, hozok neked holnap egy
kupa vizet érte”, és õ beengedte. Maga
mellé ültette, lehetett az bárki – hogy
hoztak-e vizet vagy nem, arról nem beszél
a krónika. Mikor már négy vagy öt alka-
lommal látta a filmet, bizony el-elbóbis-
kolt, volt, mikor a nagyjelenet közepette
elkezdett horkolni, persze a tömeg neve-
tett, amire felébredt, s így szólt: „kérem,
kérem, csendet, csendet!” Aki nem ment

moziba, annak ott volt a presszó. Ha jól
emlékszem, 10 éves lehettem, mikor bein-
dult. Az üzemeltetõ a helybeli szövetkezet
volt. Abban az idõben még virágkorát él-
te a szövetkezet. Volt kultúrbrigádja,
tánccsoportja, üzemeltette a cukrászdát,
hordót, kocsmákat és a konyhát. Monda-
nom sem kell, igen nagy sikerrel. Irénke
volt a presszós-kisasszony, a cukrász pe-
dig Rózsika néni. Egyszer egy vendég kis-
lány betévedt a cukrászdába, s valami-
lyen italt kért kísérõvel – a mi Irénkénk
nem tudta, mit jelent a kísérõ, kihozta az
italt és mondta: „Kedves, nálunk a kísé-
rõt az utcán fogják”.

Kovács Pál, ismertebb nevén Bürcsi
Palya, kapott egy tangóharmonikát, mert
az apja, Bürcsi tata, másod állásban ze-
nész volt, és felismerte fia tehetségét. Pa-
lya magától úgy megtanult harmonikáz-
ni, sõt zongorázni is, hogy bárhol meg-
állta a helyét, vagy inkább állhatta volna,
ha a honvágy a faluba vissza nem húz-
za... Már akkor is honvágya volt, ha
Jászkisérre ment. Nagy kár, hogy a falu
nem igényli szép játékát és kedves, olyan
„vámosias” hangját. A mi korunkban
voltak a Ki mit tud?-ok. Mindenki fel
akart lépni a világot jelentõ deszkára.
Palya készített elõ bennünket, de nem lett
belõle semmi, hiszen a vidék csak vi-
dék..., segítséget nem kaptunk.

Az '50-es években, annak is a végén,
megjelent az elsõ TV. A pártházban állí-
tották fel, elég kicsi volt a képernyõje.
Mondanom sem kell, alig láttunk valamit,
mert annyian voltunk a megnyitón. Las-
san-lassan szerzett egyet a tanácsháza,
majd a kultúrház és a szövetkezet. Mindig
oda mentünk, ahol újabb volt a tévé.
Majd késõbb, amikor a magánházaknál
megjelent a tévé, be-bekéredzkedtünk a
házakhoz is. Éva néni, az utcánkbéli, so-
ha nem a tévét nézte, hanem velünk szem-
ben foglalt helyet.

(Folyt. köv.)

Azok a csodás 60-as évek
ÉÉÉÉ LLLL EEEE TTTT ÜÜÜÜ NNNN KKKK BBBB ÕÕÕÕ LLLL

Vízi Ferencné született Kobela Anikó 1964-ben költözött ki Kanadába, Vancouver-be. Édesapja Ko-
bela Feri bácsi Jászalsószentgyörgyön volt tanító. Anikó néni 69 éves, Nusi óvó nénivel járt együtt fõ-
iskolára. Így emlékszik vissza az itthoni (szentgyörgyi) 60-as évekre:
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Minden embernek alapvetõ szüksége van
szeretetre. A lelkünk mélyén tudjuk, hogy
a szeretet a legfontosabb és erre van a leg-
nagyobb szükségünk.

A szeretetre minden embernek igénye
van, de az igény akkor lép elõ mint szük-
séglet ha hiányállapot áll fent. Ennek pszi-
chikus érzete olyan cselekvésre késztet,
ami a hiány megszüntetését célozza meg.

Így van ez az óvodás gyermek életében
is. Az óvodáskor életkori domináns szük-
séglete, a SZERETET szükséglete. Ez a
szükséglet az óvodába lépõ gyermekre
döntõen jellemzõ, és dominánsan végig-
vonul egész óvodai életén, s meghatároz-
zák viselkedését, reakcióit és fejlõdésé-
nek irányát. Ha a gyermek nem kap elég
szeretetet, ez kielégíthetetlen szükséglet-
ként jelentkezik, és ennek feszültsége és
keresése elvonja energiáját a fejlõdéstõl.

A gyermekben a kielégítetlen szeretet-
szükséglet belsõ egyensúlyvesztést eredmé-
nyez, ami indulatokat kelt benne. A hiányér-
zet által felgyülemlett indulatokat tehát nem
rosszaságból, hanem tehetetlenségébõl ve-
zeti le agresszióval, vagy egyéb más durva-
sággal. Ezért szelídül meg a rosszalkodó –
de nem rossz gyermek – a szeretetteljes el-
fogadó környezetben, hiszen akkor van a
legnagyobb szüksége a szeretetünkre, ami-
kor a legkevésbé érdemli meg.

Ha a gyermek szeretetben, vagy akár sze-
retet nélkülözésében nõ fel, biztonságérzet-
ét pozitív vagy negatív irányban befolyá-
solja. A gyermek szívesen tanul attól akit
szeret. A gyermeknek feltétel nélküli szere-
tetre van szüksége.

A valódi szeretet feltétel nélküli és
nyilvánvaló, s azt jelenti, hogy minden-
képpen szeretjük. Olyan szeretetet ad,
amilyenre a gyermek éppen vágyik, any-
nyi szeretetet ad, amennyire vágyik, s
olyannak szereti a gyermeket, amilyen.
Ne feledjük!

Csak a szülõ és az óvodapedagógus
lelki karbantartása a gyermeki szeretet-
igény kielégítéséhez elengedhetetlen. Az
óvodapedagógus lelki egészsége, men-
tálhigiénéje, érzelmi intelligenciája, po-
zitív gondolkodása fontos elõfeltétele a
gyermek szeretetigénye kielégítésének,
és ez a mentális egészséges intézmény-
ben megsokszorozódik.

Tudnunk kell, mit tehetünk önma-
gunkért, lelki egészségünkért, közérze-
tünk javításáért, mert az a gyermekek
mindenek felett álló érdekeit szolgálja.

ÉÉÉÉ LLLL EEEE TTTT ÜÜÜÜ NNNN KKKK BBBB ÕÕÕÕ LLLL

KEDVES SZÜLÕK!

Óvodánk dogozói ezúton szeretnék megkö-
szönni mindazok önzetlen felajánlásait, mely-
lyel támogatták óvodánk farsangi bálját!

MÓKUS CSOPORT: Barankai-Erõs Kata-
lin, Hegedûsné Markó Terézia, Pallagi Kál-
mánné, Versényiné Terjéki Katalin, Vízi Má-
ria, Tóth Csabáné, Varga Pálné, Vízi Istvánné,
Baranyi Kálmán.

MACI CSOPORT: Kormos Ágnes, Szabó-
né Vadkerti Katalin, Szabó Zsolt, Balláné
Nagy Tünde, Balla József, Ádámné Szõnyi Ág-
nes, Lázár Péterné, Varga Éva, Gyõrné Tiha-
nyi Szilvia, Kissné Tóth Ildikó, Kovácsné Ko-
rom Mária, Birgés Gáborné, Horváth Zsanett,
Lakatos Rita, Szilágyiné Thoma Tünde.

MÉHECSKE CSOPORT: Magyar Gábor-
né, Baráth Csabáné, Vasasné Máj Mónika,
Kecskés Beáta, Kerekes Krisztián, Horváthné
Kompolti Mária, Dudás Melinda, Nagy Rita,
Hollóné Szûcs Erika, Kovács Péterné, Pász-
torné Nagy Judit.

PILLANGÓ CSOPORT: Bathóné Fehér
Anna, Grósz Attiláné, Kormos Éva, Ádámné
Szõnyi Ágnes, Barta Jánosné, Tolvajné Kere-
kes Valéria, Albertné Rimóczi Mónika, Gu-
lyásné Ádám Márta, Markóné dr. Göczö Haj-
nalka, Szatmáriné Czakó Judit

KATICA CSOPORT: Baráth Csabáné, Be-
senyeiné Bagi Ilona, Dohándi Edit, Keskeny
Terézia, Nagyné Szûcs Mónika, Sándorné Zat-
kó Ildikó, Szûcsné Szmetena Mariann, Vasasné
Bercsik Tímea, Marsi Lajosné, Szatmári Szil-
via, Sáfrán Tünde.

NYUSZI CSOPORT: Sáfrán Tünde, Baj-
záthné Majzik Júlia, Grósz Attiláné, Markó dr.
Göczö Hajnalka, Barta Jánosné, Balázs Jolán,
Vadász Béláné, Nagy Rita, Kovácsné Tóth
Henriett, Lakatosné Rostás Ilona, Kovácsné
Halmai Henriett, Feketéné Laszlavik Ildikó,
Gyurkó Edit, Oláhné Burai Annamária, Törõ-
csik Olga, Suki Nikolett, Vágó Ferencné, Nagy
Rita

Külön köszönjük a Szülõi Közösség és az
Sz. K. elnök segítségét, Sándorné Tóth Erika,
Juhászné Margitka néni és Sipos Sándor fel-
ajánlásait!

Sándor Erzsébet
tagintézmény-vezetõ

Az óvodáskorú gyermek
szeretetigénye és annak kielégítése

Mi is a szeretet?
A szeretet tanult érzelem.

A szeretet valaki, vagy valami iránti
ragaszkodásban, gyengédségben, 

önzetlen jóakaratban megnyilvánuló
érzelem.

A szeretet embert emberrel összekötõ
érzelmi kötelék.

Ilyen esetben szociális érzelem.

„Ha emberek vagy angyalok nyelvén
szólok is, szeretet pedig nincs bennem,
olyanná lettem, mint a zengõ érc vagy
pengõ cimbalom. És ha prófétálni is
tudok, ha minden titkot ismerek is, és
minden bölcsességnek birtokában va-
gyok, és ha teljes hitem van is, úgy-
hogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet
pedig nincs bennem: semmi vagyok.
És ha szétosztom az egész vagyono-
mat, és testem tûzhalálra szánom, sze-
retet pedig nincs bennem: semmi hasz-
nom abból.

A szeretet türelmes, jóságos; a sze-
retet nem irigykedik, a szeretet nem
kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem vi-
selkedik bántóan, nem keresi a maga
hasznát, nem gerjed haragra, nem ró-
ja fel a rosszat. Nem örül a hamisság-
nak, de együtt örül az igazsággal.
Mindent elfedez, mindent hisz, min-
dent remél, mindent eltûr.

A szeretet soha el nem múlik.”

(A szeretet himnusza)
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Alapítványunk, 
melyet támogatva óvodánk 

fejlesztését segítik:
„SZENTGYÖRGYI 
ÓVODÁSOKÉRT” 

ALAPÍTVÁNY

18829723-1-16

• Óvodai beíratás
2010. május 11-én de. 8-tól 12 óráig 
május 12-én de. 8-tól 12 óráig 

• Ballagás
2010. május 28-án (pénteken) 18 óra

• Ovisok hete
2010. május 31-tõl június 4-ig
Egész héten programok szervezése
hagyomány szerint

• Nyári takarítási szünet
ideje
2010. augusztus 02-tõl 31-ig
Ezen idõ alatt az óvoda zárva tart.

GYERMEKSZÁJ
• „A hazug embert hamarabb utol-

érik, mint a sánta kutyát” – mon-
dom a gyerekeknek a jól ismert
közmondást és próbálom megma-
gyarázni. 
A gyermek közbevág: „Te mindig
utolérsz engem, ugye?”

• Középsõ csoportos kislány délutá-
ni pihenéshez készülõdve kérdezi
tõlem: „Óvó néni neked van felesé-
ged?” – „Nekem nincs” – majd
próbálom a szó értelmét tisztázni. 
A kislány megszólal: „Jó, akkor ne-
kem se lesz!”

A diákönkormányzat kirándulást szerve-
zett a tanulók részére, melyen bárki részt
vehetett. Március 16-án Budapestre men-
tünk. Reggel 8 órakor indultunk a Polgár-
mesteri Hivatal parkolójából. Kb. 10 órá-
ra értünk Budapestre. Elõször az Álomau-
tó Kiállításra látogattunk el. Itt régi luxus-
autókat csodálhattunk meg, amik a mos-
tani kocsikhoz képest jóval nagyobbak
voltak. Nem hittük volna, hogy a 60-as
években ilyen jó kocsikkal jártak. Követ-
kezõ állomásunk a Tropicarium volt. Elõ-
ször egy aligátort láttunk, majd madara-
kat, pókokat és majmokat. Késõbb egy
alagúthoz értünk, ahol a fejünk felett rá-
ják, kisebb-nagyobb halak és cápák úsz-
tak. Az alagút egy teremhez vezetett ahol
padokon ülve gyönyörködhettünk ezek-
ben az állatokban. Ezek után egy nagy
medencéhez érkeztünk, amiben ráják vol-

tak és egy kisebb résben a víz alatt, job-
ban megnézhettük õket. Aztán a Halász-
bástyához mentünk, ahol szemügyre vet-
tük a Parlamentet, Szent István Király
szobrát, a Lánchidat és a szép kilátást.
Nem lepõdtünk meg, amikor több turista
is elment mellettünk. Szerencsénk volt
látni a Budai várat is. Utána betekintést
nyertünk a Budavári labirintusba is, ahol
nagyon sötét volt, de volt idegenveze-
tõnk, aki elmesélte a labirintus történetét
és a hozzá tartozó legendákat. A hazave-
zetõ úton megálltunk egy McDonald’s-
ban is, a gyerekek nagy örömére. A bu-
szon nagyon jó volt a hangulat, de min-
denki nagyon elfáradt. Kb. 19.30-kor ér-
tünk haza. Reméljük legközelebb is lesz
ilyen jó kirándulás. Czibak Csilla, 

Kátai Edina, 
Veres Melitta

A budapesti kirándulás

KARATE
Községünkben már sok-sok éve folyik karate oktatás az Albatrosz SE keretén belül, és
2006 óta versenyeken is részt veszünk. 2010. március 13-án volt a legutóbbi megmé-
rettetés Abonyban, ami a Diákolimpia területi döntõje volt. Jászalsószentgyörgyrõl
hárman vettünk részt. Tóth Gergõ (2.b) ezüst, Kovács Ádám (2.b) bronz, én pedig
aranyérmes lettem. A versenyen több, mint tíz sportegyesület legalább 100 versenyzõ-
je vett részt. A Diákolimpia döntõje Szeghalmon, április 17-én lesz. Ezen kívül pedig
májusban, Tarjánban is részt veszünk egy versenyen.

Kovács Dorina, 6.b

Hétmérföldes csizmában...
A Hétmérföldes csizmában mesevetélkedõ elsõ és második fordulója iskolánkban, he-
lyi zajlott, melyre harmadik és negyedik osztályosok csapatai neveztek. A második for-
duló végén továbbjutó két csapat az Aranymadarak (4.a) és az Ezüstsólyos (3.b) vett
részt a Jászberényben megrendezett harmadik fordulón. Itt már komoly küzdelem folyt
a csapatok között, melynek végén az Aranymadarak a 4., az Ezüstsólyom csapat pedig
az 5. helyet szerezte meg. Gratulálunk az elért eredményhez!

Továbbtanulás
A nyolcadik osztályos tanulóink január végén megírták a központi felvételi vizsgát,
amely szinte már minden középiskolába való bekerülésnek a feltétele. Az eredmények
a közeljövõben fognak kiderülni. A tanulók 45%-a gimnáziumba jelentkezett fõképp a
megye nevesebb iskoláiba Varga Katalin Gimnázium, Tiszaparti Gimnázium. 30%-uk
szakközépiskolába, 25% pedig szakiskolába adta be a jelentkezési lapját. Természete-
sen a legjobb Középiskolákba többszörös túljelentkezés van. Pl. gépipariba négysze-
res, Vargába háromszoros. A jelentkezési adatok alapján látható, hogy nagyon jó-ké-
pességû és szorgalmas, törekvõ maguk elé magas célokat kitûzõ nyolcadikos gyerme-
keink vannak, akikre már az eddigi részeredmények alapján is büszkék lehetünk. Vég-
leges felvételi eredmény majd áprilisban lesz. Addig is szurkolunk nekik!

Menyhártné Kormos Klára
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1848-ra emlékeztünk... Farsangoltunk...

Az iskola versenyeredményei 2010. március 18-ig

Iskolánkban hagyomány az, hogy a hetedikes osztályok adják a
március 15-i ünnepi mûsort. Február elején nagy izgalommal
kezdtük el az olvasópróbákat. Bizony minden reggel gyakoroltuk
a drámateremben a felállást, a mozgásokat. Az igazi próbákat az
utolsó héten a Faluházban tartottuk. A mûsor elején egy rövid
megemlékezéssel idéztük fel a 162 évvel ezelõtt történteket. Ez-
után egy jelenetben elõadtuk Kuckókirály történetét, amely a di-
csõ magyar szabadságharcnak, és a bukása utáni idõk kis hõsé-
nek állít emléket. A szereplõk korhû ruhát viseltek. A hozzáillõ
dekoráció, népi énekek, táncok egy tartalmas, szép elõadással
gazdagítottak mindnyájunkat. A mûsorban 21 tanuló szerepelt,
dicséret nekik a kitartó próbákért és az elõadásért. Hat tanuló sze-
repelt a községi ünnepségen, ahol ebbõl a mûsorból adtak elõ egy
részletet. Köszönet a gyerekeknek, a felkészítõ és segítõ pedagó-
gusoknak: Szmetena Gézáné, Petõné Tóth-Fekete Katalin, Vajai
Franciska, Csákné Pammer Ágnes, Nagy Zsuzsanna, Ember-Ko-
vács Katalin, Györe Zoltán, valamint Molnár Tiborné.

Szmetena Gézáné

Február 5-én, pénteken rendeztük meg szokásos iskolai farsangi
bálunkat. Idén eltértünk az elõzõ évek szokásaitól: minden osz-
tály jelmezbe öltözött, és rövid mûsorral készült. Az alsós tanu-
lók közül mindenki lelkesen vett részt a jelmezek tervezésében,
elkészítésében. Külön öröm volt, hogy a felsõs diákok is több-
nyire teljes osztálylétszámmal vállalták a szereplést. Ötletes, tré-
fás produkciókat láthattunk, melyen iskolánk apraja-nagyja, és a
hozzátartozók is remekül szórakoztak. A büférõl a Szülõi Mun-
kaközösség gondoskodott, melynek kínálatához a szülõk is hoz-
zájárultak ízletes süteményeikkel. Szintén köszönjük a tombola
felajánlásokat is, melyek sok gyereknek szereztek boldog pilla-
natot. A tornateremben késõ délutánig szólt a zene, táncolhattak
kicsik és nagyok. Mind a pedagógusok, mind a diákok úgy érez-
hették ezen a télbúcsúztató bálon, hogy iskolánkban lehet még
úgy színvonalas programokat szervezni és átélni, ahol jó hangu-
lat és a közös munka fölötti jó érzés uralkodik.

Víghné Olasz Anikó

Zrínyi Ilona Matematikaverseny 2010.
Ebben a tanévben iskolánkból 45 tanuló
vett részt a Zrínyi Ilona Matematikaver-
seny megyei fordulóján, amelyet 2010.
február 19-én rendeztek Jászberényben. A
versenyen tanulóink szép eredménnyel
szerepeltek, Danyi Bernadett 5. a osztá-
lyos tanulót behívták az ünnepélyes ered-
ményhirdetésre, ahol az évfolyamonkénti
elsõ 15 helyezettet jutalomba részesítik.

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

3. osztály (felkészítõ tanár): 33. Tolvaj
Flóra 3.b (Turóczi Antalné); 40. Lipták
Gergõ 3.a (Víghné Urbán Éva); 63. Mar-
kó Hajnalka 3.b (Turóczi Antalné); 73.
Fekete Liliána 3.b (Turóczi Antalné).

4. osztály (felkészítõ tanár): 16. Pintér

Boglárka 4.a, 31. Vizi Luca 4.a, 99. Gyár-
fás Alexandra (Major Tiborné).

5. osztály (felkészítõ tanár): 12. Danyi
Bernadett 5.a, 19. Tóth Bence 5.a, 58.
Koczka Tamás 5.a, 88. Bajzáth Márton
5.a (Jakusné V. M és Simonné K. M.).

6. osztály (felkészítõ tanár): 36. Szat-
mári Kinga 6.b, 87. Kiss Bence 6.b (Si-
monné Kiss Mária)

7. osztály (felkészítõ tanár): 35. Helle An-
na Nikoletta 7.a (Jakusné Vámos Mária)

Mátyás Tudósai Vers- és Prózamondó
Verseny, 2010.
A szolnoki Mátyás Király Általános és
Alapfokú Mûvészeti Iskola vers- és pró-
zamondó versenyén február 26-án két ta-
nulónk szerepelt szép eredménynyel. Fel-
készítõtanáruk Ember-Kovács Katalin. I.
helyezett Terenyi Henrietta 4.a, VI. helye-
zett Filipcsei Olivér 4.a.

Major Tiborné

KRESZ

Sándor János tanár úr felkészítésével
ismét kitûnõ eredményeket értek el
tanulóink. A megyei versenyen elsõ
helyezést ért el saját korcsoportjában
Vízi Luca 4.a, és Szatmári István 8.b
osztályos diákunk. Így õk részt vesz-
nek az április 15-17-én, Szeghalmon
megrendezendõ országos versenyen.
A 3. és 7. osztályos korcsoport me-
gyei versenye március 30-án lesz
Szolnokon, melyrõl remélhetõleg is-
mét jó helyezéssel térnek haza a gye-
rekek.

Felmérés is történt iskolánkban a
harmadikosok és hetedikesek köré-
ben. Tesztlapokat töltöttek a gyere-
kek, amelybõl kiderül, hogy a külön
számukra készített közlekedési kérdé-
sekben mennyire tájékozottak ebben
az életkorban.



Tisztelt 
Jászalsó-
szentgyörgyiek!

A tavasz kezdetével, beköszöntésével, fel
szeretnénk hívni a figyelmüket, egy
újabb közlekedési veszélyforrásra. Min-
den évben ilyenkor elszaporodnak a se-
géd motorkerékpár, valamint a motorke-
rékpár vezetõk által elkövetett közúti bal-
esetek száma. Nem csak a motorosok
vannak ilyenkor veszélyben, hanem az
utakon közlekedõ gyalogosok is. Tudva
levõ, hogy községünkben nem mindig és
nem mindenhol a gyalogjárdát használ-
juk mi gyalogosok, ezért kérjük, hogy fo-
kozottan figyeljenek egymásra, és fõleg a
kiskorú gyermekeinkre. A besurranó tol-
vajok is nagy lendülettel kezdték el a ta-
vaszt, a klasszikus, hagyományos trükkö-
kön túl egy újabb módszerrel léptek szín-
re. Elõre jól feltérképezett egyedül élõ
vagy mozgásában akadályozott idõskorú
lakás tulajdonosokat vesznek célba. Az
elkövetõk egyike egy alkalmas pillanat-
ban, beugrik az udvarra, és ott elbújik. A
társai csengetéssel, vagy más módon ki-
csalogatják a tulajdonost a kapuhoz, és
ott különbözõ indokokkal szóval tartják,
elterelik a figyelmét a bejárati ajtó felõl,
a bent lévõ elkövetõ a tulajdonos háta
mögött besurran a lakásba, és onnan
pénzt és egyéb használati tárgyat tulajdo-
nit el. Kérjük a lakosság figyelmét, hogy
a tavaszi munkálatok végzése során, ha a
kertbe kimennek, zárják kulcsra a laká-
suk ajtaját és a kulcsot tegyék zsebre
vagy olyan helyre, hogy idegenek ne fér-
jenek hozzá. Számtalan olyan módszert
és trükköt találnak ki, ami ellen csak így
tudunk védekezni.

Településünkön húsz évvel ezelõtt
kezdte el munkáját, a községi polgárõr-
ség. Ennek megünneplése március husza-
dikán volt. Az ünnepségre meghívást kap-

tak a volt alapító tagok, a jelenleg aktív
polgárõrök mellet, a helyi vállalkozók,
önkormányzati képviselõk. Dr. Szekeres
Imre alsó-jászsági országgyûlési képvise-
lõ, az Országos Polgárõr Szövetség el-
nöksége, a Megyei Rendõrfõkapitány, a
Jászberény Városi Kapitányság vezetõje,
jászladányi õrs parancsnoka, helyi körze-
ti megbízottak, jászjákóhalmi, alattyáni,
jászladányi polgárõrség elnökei.

Az ünnepségen polgárõrségünket kitün-
tették a Polgárõr Érdemkereszt Arany
fokozatával, mellyel 100.000 forint
anyagi támogatás is járt. Az Országos
Polgárõr Szövetség képviselõjétõl meg-
tudtuk hivatalosan is, hogy az országban
elsõként Jászalsószentgyörgyön alakult
polgárõrség. Dr. Szekeres Imre alsó-jász-
sági országgyûlési képviselõtõl 2 db kere-
sõ lámpát és 50.000 forint támogatást
kaptunk. Ugyancsak 50.000 forint támo-
gatást kaptunk az önkormányzattól, Szar-
vák Imre polgármester javaslatára. A Me-
gyei Polgárõr Szövetség részérõl a 3 még
aktív alapító tagunk (Simon Károly, Tóth
József és Zsoldi Lajos) tárgyjutalomban
részesült, kitüntetésben részesült Szilágyi
Péter az ifjú polgárõrök elnöke.

A helyi polgárõrség tárgyjutalomban ré-
szesítette a következõ polgárõröket:

Pogány Balázs, Nagy Tamás, Szilágyi Pé-
ter, Bujdosó Pál, Tóth József, Simon Kár-
oly, Zsoldi Lajos.

Az ünnepséget színessé tette a Black
Dance tánccsoport elõadása.

A rendezvény támogatói:
• Sípos Sándor egyéni vállalkozó
• Bertalan László egyéni vállalkozó
• Tóth István, a Baromfi Kft. ügyvezetõje
• Tóth Imre, a Friss Kenyér Bt. ügyveze-

tõje
• Gulyás Gábor egyéni vállalkozó
• Jászberényi COOP Zrt.
• Jászalsószentgyörgyi COOP áruház
• Rácz Róbert, a Jeges-pohár BT. ügyve-

zetõje
• Községi Önkormányzat Képviselõ-tes-

tülete
• Szabó László, képviselõ és helyi vállal-

kozó
• Kátai Lajos, képviselõ és helyi vállalkozó
• Ilonka Boldizsár, a Jász-Sütõház Kft.

ügyvezetõje
• Varga Lászlóné egyéni vállalkozó

A finom ebédet az Ozirisz Kft.-nek és
Horváthné Markó Hajnalkának és dolgo-
zóinak köszönjük.

A rendezvényrõl a TRIÓ TV és a Sza-
bad föld tudósított.

Zsoldi Lajos
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A polgárõrség hírei
CCCC IIII VVVV IIII LLLL   SSSS ZZZZ EEEE RRRR VVVV EEEE ZZZZ EEEE TTTT EEEE KKKK

2010. március 6-án az Életet az Éveknek
Nyugdíjas klub nõnapot és férfinapot
rendezett a Faluházban. Vendégünk volt
Szarvák Imre polgármester, aki virággal
a nõket, borral pedig a férfiakat köszön-
tötte. Szabó László virággal köszöntötte
a klub nõtagjait. Az eseményre mûsorral
készültünk. Öt óra körül magas rangú
vendég érkezett Dr. Szekeres Imre Hon-
védelmi Miniszter, országgyûlési képvi-
selõ személyében, aki a nemzetközi nõ-

nap alkalmából köszöntötte virággal a
klub és az összejött nõvendégeket.

A mûsor folytatódott néptáncosok
szép elõadásával, majd három nóta-
énekes szórakoztatta a vendégsereget.
A hangulat nagyon jóra kerekedett.

Ezúton szeretnénk köszönetet mon-
dani mindazoknak akik elfogadták
meghívásunkat és részt vettek rendez-
vényünkön. Kobela Tiborné

klubvezetõ

Köszönetnyilvánítás
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A Községi Polgárõrség ünnepe képekben...
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Fotók: Gere László
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Tavaszi
sorsolás

Megyei II. osztályú
labdarúgás

23. forduló
Április 03., szombat 15.30
Jászboldogháza – Jászalsószentgyörgy

24. forduló
Április 11., vasárnap 15.30
Jászalsószentgyörgy – Kunmadaras

25. forduló
Április 17., szombat 16.00
Martfû – Jászalsószentgyörgy

26. forduló
Április 25., vasárnap 16.00
Jászalsószentgyörgy – Kenderes

27. forduló
Május 01., szombat 17.00
Tiszagyenda – Jászalsószentgyörgy

28. forduló
Május 09., vasárnap 17.00
Jászalsószentgyörgy – Zagyvarékas

29. forduló
Május 16., vasárnap 17.00
Szászberek – Jászalsószentgyörgy

30. forduló
Május 23., vasárnap 17.00
Jászalsószentgyörgy – Tiszabura

31. forduló
Május 29., szombat 17.00
Cibakháza – Jászalsószentgyörgy

32. forduló
Június 06., vasárnap 17.30
Jászalsószentgyörgy – Rákóczifalva

33. forduló
Június 12., szombat 17.30
Tiszapüspöki – Jászalsószentgyörgy

34. forduló
Június 19., szombat 17.30
Jászalsószentgyörgy – Törökszentmiklós
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VVVV   EEEE   RRRR   SSSS
Kampányolunk

Megkezdõdött a választási kampány a héten
Tótágast állnak már a pártok serényen
Mindegyiknek a bársonyszék kéne
Minél több pénz menjen a zsebébe csuhajja

Jaj Istenem ugyan mit is csináljunk
Melyik pártra tegyünk a voksot nem tudjuk
Kitõl várjuk a jobb életet
Melyik adja majd a szegénységet csuhajja

Torgyán Józsit láttam a Tv-ben nemrégen
A parasztokat emlegette de szépen
Úgy meghízott olyan nagy a feje
De sok minden lehet benne csuhajja

A nyugdíjasokkal ki törõdik nem tudjuk
Minden párt emleget minket azt tudjuk
Ugyan ki ad nekünk többet
Melyik pártra tegyük majd az X-et csuhajja

Jaj Istenem az a bajunk minékünk
Az idõ nagyon eljárt már mi felettünk
Hetvenen felül mit akar az ember
Nyugalmat, erõt és egészséget csuhajja.

Írta: Tóth Istvánné

Jézusom

Jézusom légy velem, Jézusom ne hagyj el
Nekem nincs senkim, maradjál itt velem!
Mindenki elhagyott, szemem könnyezik
Átfordulok ne lássák, ne mondják sír megint.

Hiszek egy Istenbe, parancsát betartom,
Mint önmagad, szeresd felebarátod!
Jó voltam sokszor, adtam kenyeret
Két síró asszonynak, éjjel fekhelyet.

A Sors hozzám, mégis mostoha
De bízom egy Istenbe, aki nem hagy el soha!
Velem van ha érzem, kisebb vagyok én
De egyenlõvé válunk, a holtak mezején.

Szent Lukács azt írta, mikor a Jézus a földön járt,
Nem engedte be senki, szegény vagy mihozzánk!
Szánta egy szegény, s azt mondta Jézusnak,
Gyere be mihozzánk, az én kapum nyitva van!

Az enyém is nyitva, mindig várlak én!
Sütök két kis cipót, egyik legyen a Tiéd...

Halmai Margit

Petõfi Sándor emlékére...
A múló idõ történet
Szoborban és fában
A Jászok földjén
Otthonába, 
Petõfi Sándor költõnknek
Emlékmûvet állított
a nép
az utókornak
És önmagának.

Petõfi költõnk,
Gyalog jövet-menet
Nagycsizmába
valóságban is
Járt itt
Hajdanában.

Találkoztunk mi költõnkkel:
Kertek alatt, kukucskálva,
Temetõbe járva,
élethû gyalogjáró
Szobrával,
Olykor néha-néha
Jövet-menet
A határban.

A nép költõjének emlékmûje,
Most méltó helyén
a település belterületén:
a természet alkotta,
Öreg tölgyfánk közelségének
Árnyékában.

(Jászalsószentgyörgy) 
Budapest, 1998. június 21.

Palics József, 
nyugdíjas elszármazott

Álmodozom 
Álmodozom éjszaka,
Ez a fiatalság korszaka.
Minden éjjel álmodon,
S Te ott ülsz az ágyamon.
Komolyak az álmaim,
Hazugságok a vágyaim.
Álmomban én veled vagyok,
Nélküled én senki vagyok.
Szerelem van szívemben,
Mert szívedet szeretem.
Ha hangodat hallhatom,
Veled együtt álmodom.
Szeretlek s érzem,
Végre fogod a kezem.
Megölelsz és csókolsz,
S örökké csak bókolsz.

Tóth Tamara
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A böjt hûvös, tiszta, egyértelmû és eszköztelen. A gyõzelem ígé-
retét hordozza, a fényt és az életet. Megvan az esélye, hogy
megszabadítson felgyülemlett kacatoktól. Porosodó, összezsú-
folt tárgyaktól – láthatóktól és láthatatlanoktól. Esélye van, hogy
kimozdítson a téli - nem bírok, - nem akarok, változtatni, téli
tespedésébõl. A minimumra csökkentett aktivitásból. A megszo-
kott életfolyamatból. A beletörõdésbõl. Friss tisztaságot sugall.
Mozdulni, tenni, változtatni kell! ... akarni! Kísérjük a pusztába
Jézust. Az erõgyûjtés és felkészülés negyven napjára. Van negy-
ven napunk, hogy újratanuljunk elfelejtett, elveszített dolgokat.
Készséget, igényt, a több iránti vágyat. Összeszedettséget! Az
áldozathozatal törvényszerû szépségét. A tisztánlátás bátorságát.
Szembesülést: személlyel, jövõvel, bûnnel, kudarccal, csenddel,
önmagunkkal, az Örökkévalóval.
Jézus a Lélek ösztönzésére a pusztába vonult negyven napra.
Itt megkísértette a sátán. (Lk 4; 1-2)
Nem gondolom, hogy csupa kísértésbõl állna az élet. Mégis ta-
pasztalom; akadnak dolgok és helyzetek körülöttem, s támadnak
bennem olyan gondolatok, amelyekrõl alig veszem észre, hogy
tulajdonképpen buktatók. Igen! A Gonosz egyik fõ ereje lehet,
hogy csapdái nehezen észlelhetõk. 

Megkísértette...
Milyen sokrétûvé válik ez a szó: kísértés, ha eltûnõdöm értel-
mén. Vonzóan kínálkozó szempont, hogy letérjek eddigi utam-
ról. Felvillant csábos ígéreteket, hamarabb elérhetõket, mint az
élet rendje szerinti lehetõségek. Kétely támad: hátha más logika
érvényes, más következtetés vonható le, más mentalitás ésszerû,
mint amihez eddig igazodtam. 
„Mondd a kõnek, hogy váljék kenyérré.”

A gonosz elsõ próbálkozása, hogy, ha valóban Isten Fia vagy,
akkor viselkedj úgy, mint egy Mindenható létezõ. Ne az Isteni
Gondviselés rendjében bízzál, hanem önmagad számára hasz-
náld fel isteni hatalmadat. Nem egyhamar döbben rá az ember,
hogy miért lett volna helytelen Jézus részérõl, ha éhségét csoda-
tevõ hatalmával csillapítja. Ugyanígy nehéz elfogadni, hogy kí-
sértésnek kell tekintenem a bennem élõ törekvést, hogy képes-
ségeimet, a pozíciómmal járó lehetõséget szinte kizárólag a ma-
gam – legfeljebb családom – javára fordítsam. Rá kell döbben-
nem, hogy nem önmagamért vagyok. Bármi legyen a hivatásom,
foglalkozásom, ha keresztény vagyok, lehet–e más a felfogá-
som?
„Minden hatalmat és dicsõséget neked adok... Ha leborulva hó-
dolsz elõttem...”
Másodszor a hatalom és az evilági dicsõség csábításával pró-
bálkozik. Kísértés arra az útra, amelyen beletörõdünk egy hamis
szerepcserébe. Legtöbbünknek nem adatik meg, hogy nagy ha-
talommal, karrierrel, befolyással, világra szóló tekintéllyel, ha-
talmas lehetõségekkel kecsegtessen az élet. Elég kísértés min-
den kis alkalom a hatalmaskodásra. Szinte keressük a lehetõsé-
geket, embereket ahol, és akikkel szemben fölényünket éreztet-
hetjük: nem vagyok akárki, szavamnak súlya van. Ilyenkor nem
válogatunk; sokszor még azok fölött is basáskodunk, akiket ép-

pen szeretetük és jóságuk szolgáltat ki nekünk. Itt lehull az ál-
arc, és durván, nevükön neveztetnek a dolgok. És megbizonyo-
sodunk róla, hogy a tét hogy Isten Fia akarsz-e lenni vagy a sá-
tánnak, az ördögnek a fia? Kicsoda számomra az Isten? Nem vé-
letlen, hogy Jézus válaszát abból a könyvbõl vette, amelyben a
legklasszikusabban fogalmazódik meg: egyedül Isten az Úr –
senki más. Ez a hitvallás nem könnyen látszik életünk minden-
napjaiban. A gonoszság gyõzelmi ünnepet ül, ellehet némítani az
igazságot, alapvetõ erkölcsi törvényeket lehet büntetlenül sem-
mibe venni, nincs magyarázat a szenvedésekre, sok emberi sor-
sot végképp nem az igazság kormányoz. Kicsoda itt az Úr? Bi-
zony sok esetben a gonosz bitorolja a hatalmat. Megtéveszt, el-
varázsol, mindent eltakar. Elbizonytalanodunk! Talán mégis õ
kormányozza a világot... – Így szól, a kísértõ ezt fogadd el, és
részt kapsz belõle. Hogyan fogadom el? Valószínûleg úgy, ha el-
hiszem, hogy a világban csak a gonosz eszközeivel lehet érvé-
nyesülni és bármi jót is elérni. Isten nem konkurense a világnak.
Nem kioltja a nem-istenit, hanem nagyobbá teszi. Az igazi nagy-
ság nem megy a többi rovására. Nem belõlük él. Nem kizsákmá-
nyolja õket, hanem tiszteletben tartja és biztosítja önállóságukat
és méltóságukat.

„Ha Isten Fia vagy, vesd le magad innét. Hisz írva van: angya-
lainak parancsolta, hogy oltalmazzanak, és: kezükön hordozza-
nak majd, nehogy kõbe üsd a lábad.”
A harmadik kísértés során a gonosz azzal próbálkozik, hogy Jé-
zus próbára tegye az Istent és a maga akaratát tegye Isten szán-
déka elé. A zsarolás útjának kísértése. Ha te valóban Isten Fia
vagy, akkor tedd próbára az Atyádat, hogy valóban Atyaként
fog e viselkedni veled szemben.
A feltáruló mélységek vonzanak, a lehetõségek megszédítenek.
A hirtelen fellépõ hamis önbizalom esztelen dolgokra is csábít.
Elõnyös tulajdonságaink erõsen késztetnek arra, hogy adjuk át
magunkat az önbizalomnak. Ha valaki sikereket ér el, nagyon
alkalmas a helyzete arra, hogy nagyra tartsa önmagát, és saját el-
gondolásai és eszközei hibátlanságában bízzon. Vagy ha úgy
érezzük, hogy jók a képességeink, ki vagyunk téve annak, hogy
csodáljuk önmagunkat és legyünk elegek önmagunknak, hogy
azt gondoljuk, bármibe felelõtlenül belekeveredhetünk és ne-
künk már az sem árthat. A megtévesztett ember elé napjainkban
is az a Jézus áll, aki elismeri Istent, egyedül õt imádja és csak az
õ akaratának engedelmeskedik. A szenvedés órája kezdetén,
azért imádkozik, hogy ne az õ akarata teljesedjék be, hanem a
mennyei Atyáé. A magát Istennek képzelõ ember elé az a Jézus
áll, aki vállalta az emberséget, emberi testet öltött, és egész em-
beri életével valamint halálával az embereket szolgálta.
Mindannyiunknak megvan a saját története, legyünk idõsek,
vagy fiatalok és ez a személyes történet nem könnyû történet.
Könnyen lehet, hogy az eszményeinknek a szépsége és a bejárt
út törékenysége között nagy feszültségek vannak. Adjon erõt
mindannyiunknak, hogy Jézus maga is törékeny utakon járt, de
az Atya akaratában és így teljesedhetett be az Írás! Megõrizhet-
jük bizalmunkat, hogy ezen a sokszor törékeny úton éberen jár-
va, a kísértéseket idõben felismerve, rajtunk is beteljesedik az
„írás”. Pascal atya

2010. április

Az erõgyûjtés és a felkészülés negyven napja



Pastor Bonus A Jászalsószentgyörgyi KRÓNIKA melléklete

Élt egyszer egy ifjú, szótlan-szemlélõdõ fajta, sokat próbálta õt
az élet, mégis szerette az embereket. 

Gyakorta figyelte õket. A mozdulataikat, az arcukat, ahogyan
állnak vagy esznek. Kiismerte õket anélkül, hogy beszélt volna
bármelyikkel is közülük. A szavak hazudnak. Ezt tartotta, mert
ezt tapasztalta. De ennek ellenére szerette az embereket és igye-
kezett megfejteni azt a rejtélyt, ami maga volt az ember. Amikor
úgy találta, egy adott helyen már nem tapasztal újat, továbbállt.
Véget nem érõ vándorút volt az övé. Csak ment és figyelt, igen
keveset beszélt, minden fontosat megtudott a szemén keresztül.
Legalábbis így hitte. Az egyik vándorút aztán egy tengerhez ve-
zette. Különös hely volt. A ragyogó égbolt még akkor is hihetet-
len kék maradt, ha épp viharok korbácsolták alatta a vizet, vagy
szaggatta a fák leveleit a parton. A tenger azonban változott,
ezerféle arcát mutatta, s aki nem ismerte, nem értette az üzene-
teit. Csodálattal figyelte az itt élõket, ahogyan megtanulták a
tenger nyelvét. Tisztelték, hiszen abból éltek. 

Egy nap megbolydult a nagy víz mellett az élet. Az ifjú látta,
hogy reggelente férfiak csoportjai gyülekeznek, majd hajóra száll-
nak és egyre beljebb kerülnek a nyílt vízen, míg el nem tûnnek a
látóhatárról. Másnap reggel újabb csoport távozott ugyanígy. Az
ifjú figyelte a távolodókat, a napja néma várakozással telt. Ami-
kor a nap színe fehérbõl narancsba, majd bíborba váltott és a ha-
jók nem jöttek vissza, aludni tért. Az új nap hajnala ismét a parton

találta, ahol a napok óta ismétlõdõ jelenetnek megint tanúja volt.
Most azonban különös dolgot tett az ifjú. Odalépett az egyik cso-
porthoz, amely láthatóan szintén útra kélni készült. 

– Hová mennek ezek a hajók már napok óta és miért nem jön-
nek vissza napnyugtával? 

A férfi a kérdezõre nézett, és úgy felelt: 
– A nyílt tengerre, ahonnan csak a következõ holdtöltekor tér-

nek vissza. 
– Miért ilyen sokan, halásztok talán? 
– Lemerülünk a mélybe, felhozunk annyi kagylót, amennyit

csak bírunk. 
– Visszaérve a rakományt pedig eladjátok... - derült fel az ifjú

arca, amint megértette, bár némi bosszúságot érzett oktalansága
miatt, hiszen ezt kérdezés nélkül is tudhatta volna. 

– A rakomány egy részét. Különleges rakomány az, amiért me-
gyünk. – felelte a férfi és a hajó felé indult, hogy õ is vízre száll-
jon, akárcsak társai. 

– Milyen rakomány az, ami ilyen különleges? – tudakolta az
ifjú.

– Igazgyöngyöt keresünk a kagylókban. 
Az ifjúban nem csillapodtak a feltoluló kérdések, de hallgatott.

Látott már gyöngysort, gyûrût vagy más ékszert, mely olyan
szép volt, hogy az ember rendszerint úgy érezte, kevés az a szó,
ami a birtokában van, ha a szépségérõl kellett volna mesélni.
Tudta, hogy nagy értéket képviselnek a gyöngyök. A gyöngyö-
ket eladják és az érte kapott pénzbõl aztán jól élnek. Megfejtet-
te a talányt, ennek ellenére hirtelen szalad ki száján a szó: 

„Én vagyok a jó pásztor. 
A jó pásztor életét adja juhaiért.”

Jn 10,11

Jézus példabeszédében a jó pásztorhoz hasonlította magát, aki
vigyáz juhaira és vezeti õket, vagyis minket, hiszen a juhok mi
vagyunk. Jézus minden embert meghívott az üdvösségre, és meg
is adta a segítséget, hogy az elérhetõ legyen számunkra. A sze-
retet parancsával magasabb szintre emelte az ószövetségi paran-
csot és megalapította a szentségeket, hogy így megtudjuk ta-
pasztalni Isten kegyelmeinek áradását.

Különösen most nagyböjti idõben van erre nagy szükségünk, hi-
szen egyre közelebb kerülünk Isten megváltó mûvéhez a kereszt-
halálhoz és a feltámadáshoz. Jézus, aki életét adta értünk, már
születésünk elõtt annyira szeretett minket, hogy értünk is meghalt,
nem csak azokért az emberekért, akik az õ korában éltek. Éppen
ezért mi is próbáljunk Jézushoz fordulni szeretettel és éljünk a le-
hetõséggel, hogy ránk is kiáradjon az Õ kegyelme. Nagyböjtben
két szentség is a segítségünkre van, hogy kifejezzük Jézus iránti
szeretetünket. A bûnbocsánat szentsége és az Oltáriszentség. Te-
gyük le bûneinket, hibáinkat, gyengeségeinket Isten lába elé, hi-
szen a Mennyei Atya alig várja, hogy újból a keblére ölelhessen
bennünket, visszafogadhasson bennünket. Valamint vegyük ma-
gunkhoz a szentáldozásban Jézust, aki a legjobb barátunk és alig
várja, hogy ki engesztelõdjünk vele és eltöltse lelkünket a meg-
szentelõ kegyelem, amely Isten ingyenes ajándéka.

Sokszor kérdezik tõlem a gyerekek a gyónás elõtt, hogy köte-
lezõ-e gyónni? Mi lesz akkor, ha nem jönnek el gyónni? Azt
szoktam mondani, hogy én nem kötelezhetek senkit, hiszen egy
keresztény nem a földön gyûjti az „ötöseit”, a kincset, hanem a
mennyben. Ahhoz, hogy megértsük azt, hogy az elõbb említett
két szentség milyen mennyei kincseket tartogat számunkra
szükségünk van a megtérésre, arra, hogy eltudjunk fordulni a
bûneinktõl és Isten felé tudjunk fordulni. Ez az igazi szabadság,
amikor én irányítom, uralom a testemet nem pedig fordítva. A

megtért ember ki tudja fejezni igényét a szentségek felé, mert
nem azért kéri a szentségeket, hogy kötelezõ-e vagy sem, hanem
azért mert viszonozni tudja és akarja Isten szeretetét.

A megtérés nem könnyû dolog. Minden embernél más és más.
Van, aki beleszületik egy adott vallásos családba, de vannak
olyanok is, akik gyermek, vagy felnõtt korukban tapasztalják
meg a megtérést. Elkezdenek érdeklõdni Isten iránt és szeretnék
jobban megismerni Õt, vagy pedig tragédiák sorozatának kell
bekövetkezni ahhoz, hogy megtérjenek.

Gondolhatná most bárki, hogy én még nem tértem meg, majd
ha ez bekövetkezik elég lesz akkor templomba menni, és a gye-
rekeimet sem ösztönzöm. Elég, ha hittanra jár, majd ha õ akarja,
meggyón és meg áldozik. Ez sajnos nem így van. A szülõknek
mutatni kell a példát gyermekeik elõtt, törekedniük kell arra,
hogy gyermekeik megtapasztalhassák Isten szeretetét. Próbáljuk
legalább mi szülõk kezünkbe tartani gyermekeinket és elvezetni
az igaz hit felé, mert csak úgy lesz a jövõ nemzedéke nyugodt,
kiegyensúlyozott, ha mi most tudunk érte tenni. Kísérjük el
gyermekeinket a gyermekgyóntatásokra, végezzük el mi is gyó-
násunkat, majd pedig vegyünk részt Jézus lakomáján, vegyük
magunkhoz a Szentostyát. Ez már egy lépés a megtérés felé,
hogy megtudjuk tapasztalni Isten hatalmas szeretetét. Ha úgy
érezzük, hogy keveset tudunk Istenrõl, bátran jelentkezzünk fel-
nõtt vagy ifjúsági hittanra, ahol több tudásra, tapasztalatra tehe-
tünk szert.

Akinek még nem sikerült a megtérés ne csüggedjen, de töre-
kedjen megtapasztalni azt. Ernst Sievers atya gondolataival zá-
rom írásomat. „Isten úgy szeret Téged, amilyen vagy, s nem
azért, mert erényes, vagy jó vagy... vagy mert minden vasárnap
elmész a templomba. Hanem gyengeségeiddel, sebeiddel és sé-
rüléseiddel, terheiddel és szenvedéseiddel együtt szeret. Hason-
lóképpen, Isten adottságaiddal és képességeiddel, örömeiddel és
sikereiddel együtt szeret Téged. Teljes egészében szeret Téged,
jobban, mint az édesanya a gyermekét.” 

Kegyelmekben gazdag húsvéti felkészülést kívánok!
Kissné Kabács Anna, hitoktató

Gyöngyhalászok
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– Veletek mehetek? 
– Akkor dolgoznod kell! – hangzott a felelet. 
Az ifjú ráállt, s néhány perc múlva a hajó a nyílt tengerre fu-

tott. Nézte a távolodó partot, aztán a végtelen kék vizet, aminek
nem látta a határait. 

Majd horgonyt vetettek, a távolban ott volt az összes hajó, me-
lyeket napokon át figyelt eltûnni. 

A férfiak köveket kötöttek a köteleikre, majd a kötél végét fog-
va a vízbe ugrottak. Elmerültek, s az ifjú megborzongott, hogy
vajon a súly milyen mélységig viszi õket. Az elsõ percek elsza-
ladtak, majd egyre feszültebben nézte a vizet. Majd egy másik,
aki a fedélzeten maradt, húzni kezdte a kötelet. Kisvártatva
megjelentek a férfiak, kis zsákjaikban kagylókkal. Kiürítették a
fedélzeten, majd újra alábuktak. Ez így ment egy teljes napon át.
Este összegyûltek és a szerény vacsora után a halom kagyló mel-
lé telepedtek és késeikkel bontani kezdték a meszes, szorosan
záródó páncélokat. Nem beszéltek, vagy csak nagyon keveset.
Leginkább arról, merre érdemes merülni másnap. A némaságba
burkolózott órák lassan teltek az ifjú számára és csalódással, hi-
szen egyetlen kagylójában sem talált gyöngyöt. A többiek arcát
fürkészte, vajon õk megtörtek-e a sikertelenség miatt. Ám a fér-
fiak rezzenéstelenül nyitogatták egymás után a héjakat. A napok
így teltek. Az ifjú hiába kémlelte a tekintetüket, nem látott csüg-
gedni senkit. Sem mohó kíváncsiságot, sem haragot nem tükrö-
zött az szemük. Nyugodtak voltak. Õk tudták, amit az ifjú még
nem. Sok-sok ezer kagylót kell felhozniuk ahhoz, hogy legalább
egyben igazgyöngyöt leljenek. Ahogy telt az idõ, úgy ismerte fel
az ifjú mindezt. Csodálta a férfiakat, akik nap- nap után lemerül-
tek és hosszú perceket töltöttek a víz alatt egyetlen levegõvétel-
lel. Voltak viharos napok, amikor a hajót úgy dobálta a tenger,
akár egy játékszert, õk mégis alábuktak. A csodálatot lassan bor-
zadás váltotta fel, amikor azzal szembesült, hogy néhányan nem
fogták a kötelek végét, amikor felhúzták azt, örökre a mélybe
vesztek. Volt, akit tengeri ragadozók támadtak meg és abban
pusztult el. Kegyetlen munka volt és õ nem értette, honnan az
erõ és az elszántság a többiekben, hogy mindezek ellenére újra
és újra lemerüljenek. 

– Miért? – kérdezte egyszer feldúltan attól a férfitól, akivel
elõször szóba állt. 

– Gyöngyhalászok vagyunk. Mi mást tehetnénk? 

A következõ telihold után a hajók sorra partot értek, a halászok
otthonaikba tértek, de az ifjú számára túl nagy árat fizettek a
csekély gyöngymennyiségért cserébe. Továbbra sem értette
õket, s amikor emiatt kifakadt, a következõ feleletet kapta: 

– A parton lejjebb találsz egy kunyhót, menj el és megleled a
választ. 

Az ifjú így is tett. Viharvert kis tákolmány volt, az ablak csak
egy apró nyílás volt az oldalán, az ajtaja sem nyújtott volna vé-
delmet odabenn egy támadás ellen. Az ifjú belépett. Egy öregem-
ber ült a félhomályban és intett a belépõnek, hogy üljön le. Az if-
jú szemei végigsiklottak a kunyhó falán, majd a háta mögött lé-
võ polcra pillantva a tekintete odaszegezõdött. A kopott, korhadt
fából tákolt kis polcon úgy ragyogtak és fénylettek az igazgyön-
gyök, mintha egy elvarázsolt palotába lépett volna. Néma áhítat-
tal nézte a gyöngyöket, selymes fényükkel, szabályos kerek for-
máikkal megnémították a nézõt. Érezte bõrén a nap perzselõ su-
garait a nyílt vízen. A viharos tenger korbácsütéseit. A sós vizet a
szájában. A fogyó levegõt a tüdejében. És a halottakat. 

De hangosan csak annyit mondott: - Tökéletesek és gyönyörûek. 
Az öreg elmosolyodott és megrázta a fejét. – Egyik sem töké-

letes. Viszont abban igazad van, hogy mind csodálatos. Egysze-
rûségükben is tündökölnek. Tudtad, hogy a kagylóban elegendõ
egyetlen homokszem, s az élõ szervezet próbál védekezni? Bur-
kot von köré és kemény, fényes páncéllal vonja be. Egyre csak
termeli, tapasztja rá testébõl a védelmet, míg gyönyörû gyöngy
lesz belõle. Hitted volna, hogy egyetlen oda nem illõ dologból is
ilyen csoda lesz? Ezért a csodáért küzdenek a gyöngyhalászok
rövid életük végéig. 

– Te mégis itt ülsz megvénülve... - jegyezte meg az ifjú. 
– Talán gyávaság volt, de nem merültem le többet, amikor

éreztem, hogy nem bírom. Megvénültem, néhány ujjam és az
egyik lábam odaveszett, minden levegõvétel fájdalmas és túl
kevés... De ha a gyöngyeimre nézek, nem érzem mindezt. Ne-
héz és küzdelmes élet van mögöttem, de egyetlen gyöngyért is
érdemes volt mindezt elviselni. Aztán csak nézte a gyöngyö-
ket, amik szerényen tündököltek még a kopott polcon is. Az if-
jú némán kisétált a házból, miközben azon tûnõdött, hogy az
öreg vajon melyik volt: a gyöngyhalász vagy az igazgyöngyöt
rejtõ kagyló...

Víghné Olasz Anikó

V. Keresztény Farsangi Bál

Vízkereszttõl hamvazószerdáig tart a farsang, a báli szezon. Eb-
ben az idõszakban régen és ma is lehetett táncolni, bolondozni,
ismerkedni, ezeken a mulatságokon lehetett kiválasztani a jö-
vendõbelit... 

Ezen idõszakon túl azonban már nem illett (illik), bálokat szer-
vezni, hiszen a keresztényvilágban elkezdõdött a nagyböjt, a
Húsvét ideje. (A nagyböjt pedig a lemondások ideje.)

Ennek megfelelõen Pascal atya február 6-át jelölte meg az ötö-
dik Keresztény bál napjának.

Az esemény elõtt néhány héttel a szervezõk kiosztották a két
egyházközség tagjainak, ki miért felelõs, kinek mi a feladata, ki
mit vállal annak érdekében, hogy a rendezvény zökkenõmente-
sen, jó hangulatban teljen el. Készülõdés közben persze felele-
venítették az elõzõ bálok hangulatát.

Az elsõ Keresztény bál még az iskola ebédlõjében volt meg-
tartva, alig több mint 30 lelkes vendéggel.

Minden bizonnyal jól sikerült az elsõ, mert az ötödik bálon
már kétszáznyolcvan vendég számára kellett helyet biztosítani. 

A rendezvény elõtti pénteki nap volt talán a legnehezebb, ami-
kor mindennek a helyére kellett kerülnie. Össze kellett koordi-

nálni a külön leosztott feladatokat (asztalok, székek elrendezése,
terem díszítése, terítés, tombolatárgyak elhelyezése, stb...). Az a
jó ezekben az elõkészületekben, hogy a közösség tagjai (jászbol-
dogházaiak, jánoshidaiak, jászalsószentgyörgyiek) már annyira
összehangolódtak, hogy szinte ismerik egymás gondolatát. Sen-
kinek nem kellett mondani, mit csináljon, mindenki szívesen tet-
te a dolgát.

Ennek eredményeként úgy átváltozott a jászalsószentgyörgyi
iskola tornaterme báli teremmé, hogy másnap délelõtt már csak
a névjegykártyákat kellett elhelyezni az asztalokra, az összkép
önmagáért beszélt.

Este hét órakor nemcsak a vendégek, de a zenekar is a helyén
volt.

Pascal atya köszöntötte a vendégsereget, külön a megtisztelt,
illusztris vendégeket.

Vacsora elõtt az ifjúsági hittanosak ügyesen táncoltak, megala-
pozták a jó hangulatot.

A táncosok után megkülönböztetett figyelemmel hallgattuk a
két egyházközség férfi kórusának elõadását, akik jókedvû bor-
dalokkal leptek meg minket. Tóth Gergõke (a férfikar legifjabb
tagja) kiemelkedõ részt vállalt a vendégek szórakoztatásában,
nagy sikert aratott.



címmel tartott elõadást DR. VERES ANDRÁS püspök atya
Jászapátin, a jászsági esperesi kerületek lelkipásztorainak
és egyházközségi képviselõ-testület tagjainak tartott lelki
félnapon.

Az elõadás központi gondolata a SZERETET volt. A szeretet a
témája a Szentatya harmadik, a Szeretet az igazságban címû en-
ciklikájának is, aminek átelmélkedésére hívta fel elsõként a hall-
gatóság figyelmét a püspök atya. Elõadása nagy lelki élmény
volt és iránymutató minden kereszténységét megélni kívánó em-
bernek. 

„A szeretet tudatos cselekedet és hozzá kapcsolódik a szolgá-
lat. A szolgálatot lealacsonyító dolognak tartják az emberek, pe-
dig nemesítõ cselekedet. Nem létezik egyén és közösség szere-
tet és szolgálat nélkül. Házasság, család, baráti közösség, egyhá-
zi közösség csak szeretetbõl fakadó szolgálat révén jöhet össze.
A mai társadalomból hiányoznak a közösségek, mert hiányzik a
szeretet és a szolgálat.”

Püspök atya kihangsúlyozta a keresztény ember felelõsségét a
mai világban:

„Tudatosan, valódi Krisztus-követõkké kell válnunk – a Krisz-
tustól tanult szeretet szolgálat által. A keresztséggel pótolhatat-
lan küldetést kaptunk. Vállaljuk fel keresztény identitásunkat a
társadalomban! A szeretet kis szigeteit hozzuk létre – a sok kis
sziget korallzátonnyá válik, majd az egész kontinenssé válhat!
Legyünk képesek tudatosan elkötelezni magunkat a szeretet pa-
rancs mellett!

Püspök atya szólt a média által közvetített rossz példáról, a
„celebek” világának hamisságáról, ahol azzal dicsekszenek, ami
szégyenükre válik. A szülõk, nagyszülõk feladatáról: védjék
meg gyermekeiket a világ szellemétõl! Kiemelte: tudatosan kell
képviselni értékeinket, nem lehet megalkuvónak lennünk! Az
egyház, a papság, a politikusok felelõssége is, hogy olyan törvé-
nyek szülessenek, amely minden ember javára válik.

„A szolgáló szeretet, és az elkötelezettség szándéka hiányzik a
mai világból. A ma embere nem akar elkötelezõdni, mert nem is-
merik a szeretetbõl fakadó elkötelezõdés örömét. S hol tanul
meg az ember, szeretetbõl szolgálni? A családban!”

„Ha Isten tanítását tennénk életünk vezérfonalává, más lehet-
ne a világ, vagy ha nem is, de legalább mi belül ragyoghatnánk!
Ha igaz szeretet él bennem, képes vagyok áldozatot hozni, ké-
pes vagyok a világ mentalitásával szembe menni!” – fejezte be
elõadását Veres András püspök atya.

Bóta Mizsei Ilona

Pastor Bonus A Jászalsószentgyörgyi KRÓNIKA melléklete

H I R D E T É S

Nagyböjti lelkigyakorlat:
2010 március 19.-20., péntek, szombat!!!
Mindkét nap,
JÁNOSHIDA: 16.00 gyóntatás, 
16.30 Szentmise
JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY: 
17.30 gyóntatás, 18.00 Szentmise
A lelkigyakorlatot Bereckei Miklós, 
Tiszafüredi plébános tartja

H Ú S V É T I   Ü N N E P K Ö R:
Jánoshida Jászalsó-

szentgyörgy
Nagycsütörtök

Utolsó vacsora emlékezetére: 17.30 19.00
Nagypéntek

Keresztút: 16.30 14.30
Urunk kínszenvedése: 17.00 15.00

Nagyszombat
Húsvét Vigilia: 19.00 21.00
Agape a tornateremben: 23.00

HÚSVÉTVASÁRNAP
Urunk Feltámadása: 09.30 11.00

Húsvéthétfõ: 08.00 09.00

A FELTÁMADÁS HITE ÉS ÖRÖME JÁRJA ÁT
MINDANNYIUK ÉLETÉT!

K E G Y E L E M T E L J E S   H Ú S V É T O T !

IRODAI SZOLGÁLAT:
Római Katolikus Plébánia Hivatal, Jászalsószentgyörgy,

0657/456-522.
Kedd: 09.00 – 13.00, Szerda: 15.30 – 17.30, 

Csütörtök: 09.00 – 11.00

Szabó Péter volt a vezetõje, annak a néptánc csoportnak, akik-
nek fergeteges tánctudásában gyönyörködhettünk, akik a mûso-
ruk végén bevonták a közönség egy – két vállalkozó szellemû,
táncos lábú tagját is a szereplésbe.

A szórakoztató mûsorszámok után, megkezdõdtek az elõké-
születek az estebédhez.

Dicséret illeti a kiadós vacsorát elkészítõ kis csapatot, de di-
cséretet érdemelnek azok is, akik gyorsan felszolgálták ezeket a
finom falatokat.

A tombola árusokról szintén érdemes szólni, hiszen nagy lel-
kesedéssel és igen hatékonyan dolgoztak, ugyanúgy, mint az a
fiatal pár, aki levezette, összekötõ szöveggel átfogta a bál min-
den mozzanatát.

A vacsora után kezdõdött az igazi mulatság, a zenekar szünet
nélkül húzta a talp alá valót. Pihenõt csak tombolahúzáskor tar-
tott.

A fõnyeremény egy mosógép (nagyon értékes ajándék) volt,
amit a boldog tulajdonos csak átgondolt szervezés után tudott
hazavinni.

A határtalan jókedv, a tánc virradatig tartott.
A keresztény bál varázsa talán abban rejlik, hogy ezen a bálon

együtt táncolt az egyik falu-béli a másik falu-bélivel, a gyerek a
felnõttel és még az is jól érezte magát, aki egyedül jött el a mu-
latságra.

Reméljük a folytatást.
Vígh Miklósné, Marika

ISTEN, EGYHÁZ, HAZA,
CSALÁD SZERETETE


