
Ady Endre: 

Virágos 
karácsonyi ének
Óhajtozom el a Magasságba,
Nagy a csúfság idelenn,
De van Karácsony, Karácsony,
Istenem, én Istenem
S ember-vágy küldte Krisztusunkat.

Két gerlicét vagy galamb-fiókát,
Két szívet adnék oda,
Hogyha megint vissza-jönne
A Léleknek mosolya
s szeretettel járnánk jászolhoz.

Krisztus kívánta, Megtartóé,
Lázong át a szívemben,
Mert Karácsony lesz, Karácsony,
Istenem, én Istenem,
Valaha be szebbet tudtál.

Óhajtozom el a Magasságba
Gyermekségemben kötött
Minden szûzséges jussommal,
Mert az emberek között
Nem így ígértetett, hogy éljek.

Követelem a bódító álmot,
karácsonyt, Krisztus-javat,
Amivel csak hitegettek,
Amit csak hinni szabad,
Csúfság helyett a Magasságot.

Lábainknak eligazítását
Kérem én szerelmesen,
Karácsony jöjjön, Karácsony
És száz jézusi seben
Nyiladozzék ékes bokréta.

XVI. évfolyam 4. szám Ára: 120,– Ft Megjelent: 2010. december
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2010. október 3-ai választás eredményei

Szavazásra jogosult személyek száma: 3043. Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 1697 (55,77%).
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2010. október 18-án megalakult az új képviselõ-testület. Az alábbiak szerint alakította ki személyi struktúráját és osztotta meg a fel-
adatokat:
Feketéné Laczlavik Ildikó alpolgármester
Pénzügyi Bizottság: Dömõk Istvánné el-
nök, Jakusné Vámos Mária elnök-helyet-
tes, Kátai Lajos. Kültag: Dr. Tóth-Daru Pé-
ter, Vigh Miklós.
Településfejlesztési Bizottság: Kátai La-
jos elnök, Koczka László Szabolcs elnök-
helyettes, Szilágyi Péter. Kültag: ifj. Gál
Zoltán, Zsoldi Lajos.
Egészségügyért és sportért felelõs ta-
nácsnok: Koczka László Szabolcs. Civil
szervezetekért felelõs tanácsnok: Szil-
ágyi Péter. Oktatásért és nevelésért fele-
lõs tanácsnok: Jakusné Vámos Mária
Településünkön elsõ ízben került megvá-
lasztásra a Cigány Kisebbségi Önkormány-
zat, melynek eredménye az alábbiak szerint
alakult: C
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Megújul belülrõl és akadály-
mentesített lesz a hivatal

Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzata pályázatot
nyújtott be a Polgármesteri Hivatal komplex akadálymen-
tesítésre, a közszolgáltatásokhoz való egyenlõ esélyû hozzá-
férés érdekében 2009. szeptemberében.

2010. júliusában érkezett az örömteli támogató levél arról,
hogy a VÁTI, mint közremûködõ szervezet 13.946.355 Ft
összegû támogatásra érdemesnek ítélte a benyújtott pályáza-
tot.

A fejlesztés keretében megújulhat a Hivatal nagy részének
belsõ tere, új burkolatokkal és akadálymentesített vizesblok-
kal, nyílászárók cseréjével, az udvaron akadálymentes parko-
ló és távvezérlésû kapu kialakításával, a gyengén látók részé-
re felújításra kerülõ a belsõ megvilágítással.

A beruházás tervezett összege 15,4 millió Ft, melynek
90%-a Európai Uniós forrás.

A kiviteli tervek elkészítése és a kivitelezõ kiválasztása
után, akár már a tél végén elkezdõdhetnek a munkálatok. 

Korszerû világítás 
az intézményekben

A Képviselõ-testület 122/2010 (VII. 12.) számú határozatá-
val döntött az önkormányzati épületek világítás korszerû-
sítésérõl a Szemünk Fénye programhoz való csatlakozás ke-
retében, mely programhoz országos szintem már több mint
500 település csatlakozott.

Az önkormányzat kötelezõ és önként vállalt feladatainak
biztosítására sokféle épületet, ingatlant biztosít és tart fent,
melyek többségében fontos, hogy megfelelõ erõsségû vil-
lanyfény legyen.

A megfelelõ fényerõsségû világítási berendezések mellett,
nem elhanyagolható azok energiafelvétele és hatékonysága
sem. Az önkormányzat intézményeiben az említett világítási
rendszerek elavultak, legtöbb helyszínen sem fényerõsség,
sem az energiahatékonyság nem megfelelõ a mai kor elvárá-
sainak.

A döntés alapján a Civilek Házában, a Faluházban, a
Könyvtárban, a Rákóczi úti iskolában, az Óvodában, a Pol-
gármesteri Hivatalban, a Tornateremben és a Szent Imre is-
kolában lecserélik a lámpatesteket és egy jobb minõségû,
energia hatékony rendszert alakítanak ki. A beruházás
költségeit utólagosan, bérleti díj formájában kell a kivitelezõ-
nek megfizetni a várható megtakarításból. A korszerûsítési
munkálatok az oktatási intézményekben várhatóan augusz-
tusban, egyéb helyszíneken szeptemberben fognak megvaló-
sulni. A 15 millió Ft-os beruházással sok száz lámpatest vált

korszerûbbé, a kivitelezést Sebõk&Sebõk Zrt. végezte. A fej-
lesztés által a község apraja-nagyja jobb és egészségesebb
körülmények között használhatja az intézményeket. 

Újra van bölcsõde a településen

A Képviselõ-testület még a tavasszal döntött arról, hogy böl-
csõdei részt alakít ki az óvoda épületében, tekintettel az épü-
let kapacitására és a szülõ igényekre. A nyáron az elõírt tár-
gyi feltételek kialakítására sor került, mely mintegy 1 millió
forintba került és két helyi lakos gondozónõ megbízásával
szeptember 30-ára megékezett mûködési engedély az ellátás
biztosítására.

A fenntartó képviseletében Szarvák Imre polgármester az
említett épületrészt hivatalosan is átadta az oktatási intéz-
ménynek, amit Tarnai Mihály igazgató és Sándor Erzsébet
tagintézmény vezetõ képviselt.

„A bölcsõdei ellátás jelenleg 12-14 fõ kisgyermek gondozá-
sát fogja biztosítani, azonban jelentõs többletigények esetén
késõbb akár bõvítésre is sor kerülhet, mely megoldható az
épület tetõtere egy részének beépítésével a nagyobb óvodás
gyerekek részére.” – mondta a polgármester a megjelent ér-
deklõdõ szülõknek.”

A szolgáltatás beindítása a szülõk közül biztosan többeknek
fogja segíteni munkavállalási lehetõségét.

Emléktáblát helyezett el 
az önkormányzat

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselõ-
testülete a 148/2009 (VII. 29.) számú határozatával dön-
tött arról, hogy a „Jászalsószentgyörgy községért díj”-ak
adományozásában részesültek nevét és az adományozás
évszámát tartalmazó emléktáblát helyez el a Községháza
épületében. 

Az emléktábla elhelyezésének célja az volt, hogy a Község-
háza épületében mindenkinek követendõ példaként ismerjük
el a díjazottak a településünkért végzett meghatározó és hasz-
nos tevékenységét. A gránit anyagból készült tábla örök-vé-
sett betûkkel, társadalmi felajánlásként elkészült, átadására
2010. szeptember 24-én 16:00 órakor került sor a Polgármes-
teri Hivatalban. 

A megjelent díjazottakat Szarvák Imre polgármester kö-
szöntötte, majd ünnepélyes keretek között leplezte le az em-
léktáblát.

A résztvevõk közül sokan örültek és némelyek meg is ha-
tódtak, ami nemcsak az emléktáblának köszönhetõ, hanem
annak is, hogy többen régóta nem látták egymást és itt talál-
kozhattak és beszélgethettek.

ÖÖÖÖ NNNN KKKK OOOO RRRR MMMM ÁÁÁÁ NNNN YYYY ZZZZ AAAA TTTT IIII   HHHH ÍÍÍÍ RRRR EEEE KKKK
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Október-november

A helyi Jász-Terra Kft. szervezésével fogott össze négy Alsó-
jászsági település önkormányzata: Jászalsószentgyörgy,
Jászboldogháza, Jánoshida, Jásztelek, hogy aktív szerepet
vállaljanak a vörös-iszap katasztrófa sújtotta települések
megsegítésében. 

A négy település önkormányzata szervezte meg a kézi se-
géderõt, a munkagépeket a fõszervezõ Jász-Terra Kft. biz-
tosította, ezen kívül több vállalkozó pénzt és egyéb ado-
mányt (termény, hagyma, bútor stb.) ajánlott fel az összefo-
gás keretében. 

A vörös-iszap sújtotta területre (Kolontár-Devecser) bontá-
si és egyéb kármentesítési munkálatokban való közremûkö-
déshez a négy településrõl 20 fõ és több munkagép települé-
sünk központjából indult el ma, hogy felajánlva munkájukat
segítse a katasztrófa helyszínén bontásra ítélt házak, romok,
vörös-iszap maradványok eltakarítását, valamint az említett
adományokat is elszállították a helyszínre.

Községünkbõl 3 fõ utazott el három napra, hogy segítsen.
Ezzel a szép kezdeményezéssel a felajánlott segítség bizto-

san célt ért és a legjobb helyre került!
A katasztrófavédelem ottani vezetõje, dr. Takács Árpád

ezredes külön kiemelte a jászságiak teljesítményét, amely
nemcsak azért volt különösen fontos, mert gépekkel dol-
goztak, hanem mert lelkiismeretes munkát végeztek. Mos-
tantól az országos katasztrófavédelmi rendszerben nyil-
vántartják õket, akikre máskor is számítanak katasztrófák
esetén.

***
Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselõ-
testülete 227/2010. (XI. 17.) számú határozatával döntött a
Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjpályázat keretében történõ támogatások elbírálásá-
ról. (Nagyon sok település már nem csatlakozott ehhez a
pályázatban)

Ebben az évben 42 pályázat érkezett az Önkormány-
zathoz, az elosztható összeg pedig 750.000.- Ft volt. A
testületi döntés értelmében a félárva, árva tanulókat
3.000.- Ft/hó/10 hónap (8 db), míg a többi tanuló (36 db)
1.500.- Ft/hó/10 hónap támogatást kapnak az Önkor-
mányzattól. 

***
2010. október 19-én nagy örömmel értesültünk az igen sok-
rétû és az egyik legtöbb jászsági önkormányzatot együtte-
sen érintõ sikeres pályázat eredményeként Jászalsószent-
györgyön megvalósulhat a Fõ út melletti a szabványok-

nak megfelelõ buszöblök, peronok kialakítása és új
buszvárók építése, valamint az érintett 6 buszöböl (há-
rom pár: Központ, Csokonai út, Vörösmarty út) környe-
zetének térburkolása, rávezetõ járdák felújítása a kom-
fortosabb és biztonságosabb buszközlekedés feltételei-
nek megteremtése érdekében.

A településünket érintõ beruházás költsége hozzávetõleg
bruttó 40 millió Ft, melynek támogatási intenzitása min.
90%-os. Az önkormányzat sikeres elõkészítõ és tervezési
munkájának köszönhetõen valósulhat meg a beruházás. A fej-
lesztés igen sok helyi lakost érint tekintettel arra, hogy sokan
veszik igénybe (munkahely megközelítése, egyéb ügyek in-
tézése céljából) a busszal történõ közlekedés lehetõségét. A
kivitelezés és megvalósulás 2011-2012-ben várható.

***
2010. november 03-án ért véget az ez évben negyedik alka-
lommal elrendelt belterületi belvízvédekezési idõszak. A
költségek megtérítése céljából újabb pályázatot nyújtottunk
be. 

***
2010. november 11-én kaptuk meg a támogatói okiratot
a 2007-ben benyújtott TIOP-1.1.1/07 „Pedagógiai, mód-
szertani reformot támogató informatikai infrastruktú-
ra fejlesztése” elnevezésû pályázathoz kapcsolódóan,
melynek keretében Jászalsószentgyörgy, Jászboldogháza
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 18 millió Ft-ot
nyert. A támogatás intenzitása 100%, tehát önerõ nél-
kül valósulhat meg a fejlesztés, melybõl településünk 2/3
részben részesül. A másik 1/3 rész Jászboldogháza oktatá-
si intézményében kerül megvalósításra. A megvalósuló be-
ruházás elemei között szerepel interaktív táblák, projekto-
rok, notebookok, számítógépek, tantermi csomagok be-
szerzése. Az eszközök beszerzése folyamatban van és vár-
hatóan ez év végén, illetve jövõ év elején használhatják a
tanulók elõször azokat.

***
2010. november 15-én benyújtottuk pályázatunkat a mûkö-
désképtelen helyi önkormányzatok támogatására, mellyel el-
sõsorban a vis maior költségek önerejébõl eredõ forráshiá-
nyunkat próbáljuk pótolni.

***
A Szent Imre iskola felújítása a végéhez közeledik, hátra
van még a fõépületben a vizesblokkok szerelvényezése, vala-
mint az épülethez csatlakozó egykori vizesblokk épületrész-
ben egy garázs kialakítása. A munkálatok tervezett végsõ be-
fejezése 2010. december vége, mely után költözhetnek a
mûvészeti iskolások és a helytörténeti gyûjtemény az épületbe.
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... mindennapjaink ...

• Szeptember elsõ napján elkezdõdött a
2010/2011-es tanév. Az elsõs kisdiákok,
akik nem is olyan régen még ovisok vol-
tak, birtokba vehették a számukra még is-
meretlen tantermeket. Ismerkedhettek az
iskolai élet szokásaival, szabályaival. A be-
illeszkedés gyorsan ment, mára már az írás
és olvasás tanulásának rejtelmeit tanulják.
• Tanulóinknak lehetõségük van több
szakkör közül is választani, érdeklõdé-
süknek megfelelõen. Foci, kézilabda, drá-
ma, néptánc, csillagászat és az énekkar
várja már elsõ osztálytól kezdõdõen a je-
lentkezõket.
• Megszokott módon zajlanak a közelgõ
felvételire felkészítõ órák is a nyolcadiko-
sok számára. 
• Iskolánkban idén is naponta kaphatnak a
diákok iskolatejet és almát, melyet az elõ-

zõ tanévben is nagy örömmel fogadtak és
fogyasztottak.

Sportverseny eredmények

November 20-án a 2010. évi Utánpótlás
Bajnokságán Gyöngyösön újabb karate ver-
senyen vettünk részt: Kovács Ádám (3.b),
Kovács Fanni (8.a), Kovács Dorina (7.b).

Kovács Ádám a gyermek I. férfi korosz-
tályban kb. 15 versenyzõ közül 3. helye-
zést ért el. Én (Kovács Dorina), a gyer-
mek II. nõi korosztályban 7 versenyzõ
közül I. helyezett lettem.

Kovács Dorina, 7.b

... aktuális ...

• Október 13-án „Százforintos gyûjtõakciót”
hirdetett Hoffmann Rózsa oktatásért felelõs
államtitkár, melyben arra kérte a diákokat és

a pedagógusokat, hogy fejenként legalább
száz forinttal járuljanak hozzá a vörösiszap-
katasztrófa áldozataivá vált családok megse-
gítéséhez. Az akcióban iskolánk is részt vett.
A tanulók által felajánlott adományokat a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat által nyitott
számlára átutaltuk. Örömmel tapasztaltuk,
hogy közösségünkben van még jelentése és
értéke az olyan szavaknak, mint empátia,
önzetlenség, szociális érzékenység.
• Országos kampány folyik a HPV által
okozott méhnyakrák megelõzésére. Isko-
lánk is tájékoztatta a kedvezményesen
igényelhetõ védõoltás lehetõségérõl a ta-
nulókat és szüleiket.
• Az iskolai Diákönkormányzat szervezé-
sében budapesti kiránduláson vehettek
részt novemberben az érdeklõdõ tanulók. 

„Reggel nyolc órakor indultunk a fõvá-
rosba. Úti célunk elsõ állomása az Or-
szágház volt, ami gyönyörû. Megnézhet-

Helyesbítés: az újság XVI. évfolyam II. számában tévesen tün-
tettünk fel adatokat, melyet ezúton korrigálunk: Blaha Veronika
és Torma Tibor 2010. 06. 11-én kötött házasságot; Eszes Szilvia
– Kalacsi Illés 2010. 06. 19-én. Az érintettek elnézését kérjük!

SZÜLETÉSEK

Baranyi Barbara an.: Gulyás Éva
Berényi Gábor an: Német Mária
Gulyás Máté an: Kis Erika
Horváth Erzsébet Anna an: Rékasi Ivett
Illés Nóra an: Illés Nikolett
Nagy Krisztina an: Magda Andrea
Peták Erik Krisztofer an: Németh Noémi
Tóth Regina an: Eszes Renáta
Tóth Róbert an: Fehér Evelin
Túri Noel Róbert an: Kátai Kornélia
Vízi Péter an: Varga Katalin
Varga Nóra an: Bertalan Erika

HÁZASSÁGKÖTÉS

2010. 07. 24. Ádám Alexandra és Szilágyi György
2010. 07. 30 Darók Zsuzsanna és Gajdos Ferenc
2010. 09. 04. Tóth Erika és Törõcsik Tamás

HALÁLOZÁSOK

Berényi Béláné (Tóth Mária) 65 év
Gajdos Péterné (Erdélyi Anna) 79 év
Kókai Imre 61 év
Tóth Andrásné (Baranyi Terézia) 65 év
Rékasi László 36 év
Dávid József 69 év
Balogh Péter Pálné (Tóth Erzsébet) 75 év
Zsigri József 87 év
Tugyi Jenõ 66 év
Rigó Mihályné (Baranyi Mária) 83 év
Berényi Menyhért Gáspár 65 év
Oszlányi Sándor 69 év
Kobela Lászlóné (Tóth Mária) 75 év
Bajzáth Zsolt Sándor 35 év
Nagy Lajos Endre 46 év
Pallagi Kálmánné (Telek Katalin) 73 év
Tóth Jánosné (Bertalan Franciska) 89 év
Kerekes István 91 év
Szabó Sándorné (Czakó Emerencia) 93 év
Varga János 80 év
Kovács Kálmán 76 év

ANYAKÖNYVI HÍREK
2010. 06. 24. — 2010. 12. 01.
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tük a tárgyalótermet, és láthattuk az or-
szágalmát és a szent koronát is. Nagyon
érdekes és szép volt minden. Következõ
állomás a Füvészkert volt, amit a felsõsök
már ismerhettek a Pál utcai fiúk címû re-
génybõl. Itt sokat fényképeztünk. Utolsó
állomás az Aqua World volt, ahol a külön-
bözõ élménymedencéket kipróbálhattuk.
Este fél kilencre értünk haza, nagyon el-
fáradtunk, de nagyon jó nap volt. Sosem
fogom elfelejteni.”

Vígh Szilvia 5.a

... ünnepeink ...

Október 23. Iskolánkban már megszokott,
hogy igényesen, színvonalasan összeállí-
tott mûsorral készülnek a felsõs diákok,
hogy méltó módon emlékezhessünk. A Fa-
luházban tekinthettük meg a nyolcadikos
diákok elõadásában 1956 drámai esemé-
nyeit. A mûsorban közremûködtek alsós
kisdiákok is, melyre Lipták Judit, Kátainé
Oláh Hajnalka és Petõné Tóth-Fekete Ka-
talin tanárnõk készítették fel õket. A mûvé-

szi díszletet Györe Zoltán tanár úrnak és
Nagy Zsuzsanna tanárnõnek köszönhetjük.

„Mint minden szereplést, úgy ezt is
hosszú felkészülés elõzött meg. Gyakran
már reggel, még órák elõtt elkezdtünk
próbálni, és a tanítás végén is folytattuk.
Az elõadás napján izgatottak és feszültek
voltunk. Sokat köszönhetünk felkészítõ
tanárainknak, akik idõt és fáradtságot
nem sajnálva tanulták és próbálták velünk
az ünnepi mûsort. Tiszteletet érdemelnek
az alsós diákok, akik szintén szerepeltek,
és ügyesen játszották el szerepüket. Bár a
próbák könnyed hangulatban teltek, azért
többször belegondoltunk, mi is történt
1956-ban. Mit érezhettek azok az embe-
rek, akikrõl mi mesélünk az elõadásban.
Próbáltuk átérezni az õ küzdelmeiket, és
az elszántságot, ami bennük volt.”

Péntek Vivien, Csige Stefánia

Mikulás-nap

December 3-án a zord idõvel együtt meg-
érkezett az iskolába a Mikulás is. Aho-

gyan az elõzõ években is, úgy ez alka-
lommal is minden osztályban személye-
sen osztotta szét a finomságokat rejtõ
csomagokat, melyet nagy izgalommal
vártak kicsik és nagyok. Külön csalafin-
taság volt idén, hogy a jó öreg Mikulás a
diákokról bizony mindent tudott, s nem
mulasztotta el a jó tanácsokat az elkövet-
kezendõ egy évre sem.

Csak úgy, mint az elmúlt évben, most
is számos izgalmas program aktív részt-
vevõi lehettek az alsós és a felsõs tanu-
lók is. A kicsiknek idén kézmûvesked-
tek, diafilm-vetítést nézhettek, a bolha-
piacon cserélgethették játékaikat, és a
közös éneklésbe, táncba is bekapcsolód-
hattak. A bátrabbak elszavalták a Miku-
lás tiszteletére megtanult verset is. A
korgó gyomrokról a büfé kínálata gon-
doskodott.

A felsõsök számára szintén színes prog-
ramokról gondoskodtak pedagógusaink.
A hagyományos teaház mellett játékos
vetélkedõkre, táncra, zenehallgatásra is
lehetõségük volt.

ÉÉÉÉ LLLL EEEE TTTT ÜÜÜÜ NNNN KKKK BBBB ÕÕÕÕ LLLL

Azt, hogy hogyan éljek, mit tegyek, mind
az óvodában tanultam meg. 

Íme, amit ott tanultam: ossz meg min-
dent másokkal! Ne csalj a játékban! Ne
bántsd a másikat! Mindent oda tégy visz-
sza ahonnét elvetted! Rakj rendet magad
után! Ne vedd el a másét! Kérj bocsána-
tot ha valakinek fájdalmat okoztál! Evés
elõtt moss kezet! Húzd le a WC-t! A fris-
sen sült sütemény és a hideg tej tápláló!
Élj mértékkel! Minden nap tanulj, gon-
dolkodj, rajzolj, fess, énekelj, táncolj,
játssz és dolgozz egy keveset! Délutá-
nonként szundíts egyet! A nagyvilágban
óvatosan közlekedj, fogd meg a társad
kezét és ne szakadjatok el egymástól! Is-
merd fel a csodát! Nyilvánvalóan az
alábbi gondolatokból is kitûnik, hogy
mennyire fontos életszakasz az óvodás-
kor az ember életében.

Mi is történt azóta?

„Tökös”-nap
Idén októberben rendeztük meg a hagyo-
mányõrzõ „tökös”- napunkat. Annak
idején a töklámpásoknak nem a rémiszt-
getés volt a célja. Sokkal inkább a vilá-
gítás. Kukoricafosztás, vagy más alkal-
makkor a legegyszerûbb fényforrás a
töklámpás volt. Emellett családias han-
gulatot varázsolt az emberek köré. Ezt a
miliõt szerettük volna az óvodánkban
érezni. Megkértük a szülõket, hogy aki
csak tud, készítsen családi körben egy
töklámpást, az udvaron pedig berendez-
tünk néhány régmúltat idézõ életképet.
Megjelenítettünk egy kukoricafosztást,
egy családi szobát és nem utolsó sorban
egy kemencét, amiben sütõtökfalatkák
várták az arra járókat. Természetesen
ahol ennyi jó kedélyû ember összegyû-
lik, nem maradhat el a tánc sem. Népze-
nére kígyóztunk a lámpások fénye körül,
amelyek természetesen széles vigyorral,
készségesen mutatták az utat.

Köszönet mindazoknak, akik segítették,
hogy ez az este megvalósulhasson.

KRESZ
Óvodánk jelentkezett a Mányi Sándor
Közlekedésbiztonsági Közhasznú Alapít-
vány Országos KRESZ verseny felhívá-
sára, amely során az óvodások közlekedé-
si jártasságát igyekszünk formálni, gyalo-
gos közlekedés szabályainak ismertetésé-
vel, gyakoroltatásával. 

A valós helyzetek tudatosabb átélését,
megbeszélését tûztük ki feladatul óvodá-
saink sétái során, amelyben az óvodape-
dagógusok, dajka nénik azonos tematika
szerint dolgoznak.

A szülõket, nagyszülõket is kértük a
gyalogos közlekedés szabályainak tuda-
tos gyakoroltatására.

Az elsõ fordulóban helyi szinten óvodai
KRESZ-tesztet töltenek ki óvodásaink.

Játékos formában a tornateremben kiala-
kított KRESZ-pályán is alkalmazhatják a

ÜNNEPLÕBE ÖLTÖZIK 
A SZÍVÜNK
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gyerekek a közlekedés szabályait. Az Szü-
lõi Közösség tagjai – közülük Káplár Fe-
renc rendõr – aktívan segíti munkánkat. 

Köszönjük támogatásukat!

Mikulás
Szent Miklós büszke lehetett a Cifrapalo-
ta óvodásaira és bölcsiseire. Ha nem is
imádsággal, de mindenképp vidám ver-
sekkel és dalokkal várták a gyerekek, Mi-
kulást. Persze a jutalom sem maradt el.
Dió, alma helyett azonban ma finomabb-
nál finomabb csokik lapultak meg a piros
zacskókban. A gyerekek természetesen
megfogadták a Mikulás intelmeit és csil-
logó szemekkel hallhatták a dicséreteit.
Az óvó nénik bábelõadása tette még szeb-
bé ezt a délelõttöt. A mese a bátorságról,
jótettekrõl szólt és arról, hogy félelmeink
legyõzésével magunkat háttérbe szorítva
mennyi mindent tehetünk másokért. 

Manapság az emberek erõn felül próbál-
ják drága ajándékokkal meglepni család-
tagjaikat, pedig az ünnep csendes békéje,
a szeretet-összetartozás kimutatása nem
azon múlik, mennyi pénzt tudunk megle-
petésre költeni. Egy apróság sokszor töb-
bet jelent, ha szívbõl adjuk, mint bármi,
aminek a részleteit kamatostul fizetjük az-
tán hónapokon keresztül. A család által
körbeült asztal, ahol vidáman, békésen el-

költjük az elkészített finomságokat - tudva
azt, hogy a hétköznapokon ugyanilyen
megértéssel fogunk együtt lenni - na-
gyobb értékkel bír, mint az, ha "letudjuk"
évi néhány napban a szeretet ünnepét.

Tudjuk, hogy sokféle és fajta ünnep
van, az egyik csupán egy ember szemé-
lyét érinti, izgalmas, titkolt örömmel való
várakozással, ajándékkal, esetleg víg lár-
mával jár. Ilyen lehet egy névnap, vagy
egy születésnap.

A másik csoportokat, közösségeket
mozgat meg, amelyben a csendes meg-
emlékezés illetve az új ünnepi ruhába va-
ló öltözés rejt érzéseket.

A karácsony talán az egyetlen olyan ün-
nep, amely mind ezeket a sajátosságokat
magába foglalja. A decemberi ünnepkör-
bõl is kiemelkedik és mindenki számára
egyedülálló. Sokszor talán könnyebb át-
érezni, mint beszélni róla. A szent estét
azonban megelõzi négy hét, amelyet ad-
ventnek nevezünk. De tudjuk-e pontosan,
mit jelent ez a szó? Advent: eljövetel, Jé-
zus eljövetelére való várakozás. Egy iz-
galmas, boldogító esemény bekövetkezé-
sére várni nagyon nehéz. Sok felnõtt, de
inkább sok gyermek számára az ünnepi
napig végtelen hosszú az idõ, a karácsonyt
megelõzõ négy hét izgalmakkal fûtött,
örömteli készülõdés. Jelképei: a koszorú,
ahol a kör alak az örökkévalóságot fejezi
ki, a gyertyák pedig a négy ünnepi vasár-
nap megtestesítõi. A várakozás idõszaká-
ban nagy szerepe van a fénynek, hiszen
Jézus érkezését is jelenti, amely hajdan el-
vezette a Három királyokat Betlehembe.

A karácsony ma már mindannyiunknak
az év legnagyobb ünnepe, amely hosszú
évszázadok óta az egész világ számára
ugyanazt jelenti, ugyanazokat a gondola-
tokat ébreszti az emberekben. Legyen ez

az öröm a békesség, a család és a közös-
ség ünnepe. Próbáljuk meg mi is ezt meg-
tartani, sõt, talán próbáljuk meg együtt!

E gondolatok jegyében kívánok min-
denkinek az elkövetkezendõ ünnepekre
békességet, boldogságot, egészséget,
SZERETETET! Boldogsággal, kitartás-
sal, türelemmel teli szerencsés BOLDOG
ÚJ ÉVET!

A Cifrapalota Óvodai Tagintézmény
dolgozói nevében

Sándor Erzsébet

INFORMÁCIÓK

2010. december 11. (szombat mun-
kanap): nevelés nélküli munkanap, az
óvoda zárva tárt, felügyelet (6,45-tõl
17-ig) 
2010. december 21. (kedd): nevelés
nélküli munkanap, az óvoda zárva
tart, felügyelet (6,45-tõl 17-ig) (Fel-
ügyeletre jelentkezett gyermekek szá-
ma 6 bölcsõdés és 2 óvodás.)
2010. december 20. (hétfõ): a szünet
elõtti utolsó nevelési nap.
2011. január 3. (hétfõ): a szünet utá-
ni elsõ nevelési nap.

Ez idõ alatt a Cifrapalota Óvodai
Tagintézmény zárva tart.

ÕK MA GYEREKEK...
(Gondolatok a rohanó élet közepette)

Ha ma kihagyod az esti mesét, holnap
már lehet, hogy nem is kéri a lányod
vagy fiad. Ha ma nem ülsz oda vele a
társasjáték mellé, elõfordulhat, hogy a
jövõ héten már késõ lesz. Õk ma gye-
rekek, 2010-ben, s nem pótolhatod be
az önfeledt legózást, babázást úgy öt
év múlva, amikor már kevésbé szoríta-
nak a megélhetési gondok, amikor
már nem kell új szõnyeg, vagy füg-
göny az ablakra. Ha most kihagyod az
együttlét meghitt perceit, évek múltán
talán már a meghitt beszélgetéseket
sem igénylik. Ha most nem sétálsz ve-
lük kézen fogva, akkor pár év múlva
végleg elengedik a kezed, és a kapasz-
kodó nélkül elsodródhatnak. Vissza-
hozhatatlanok és megismételhetetle-
nek a gyermekkor napjai, hetei, hó-
napjai. Téglák ezek, amelybõl és
amelyre a felnõtt élet felépül.

Ha sok tégla hiányzik, labilis lesz az
építmény.

KARÁCSONYI SÜTEMÉNY
Végy 1 kg meleg szeretetet, szitáld

a türelem szitáján, de nehogy plety-
kamag kerüljön bele!

Adj hozzá:
• 1 liter bátorságot,
• 3 dl szorgalmat,
• 1 dl jóságot,
• és gyúrd össze 1 tojásnyi kedves-

séggel,
• takard le tiszta jókedvvel.
Ha megkelt, süsd meg a kitartás tü-

zénél,
• szórd meg asszonyi kacagással,

• és tegyél rá pár csepp nyugodt
megfontolást.

Vágd fel annyi
darabra, hogy egy-
gyel több legyen,
mint ahányan az
asztalt körülülik,
hiszen mindig
akad valaki, aki
még rászorul.

Kívánom, hogy ebbõl a sütemény-
bõl neked is jusson, s így boldog lesz
a Karácsonyod!
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Mintegy harmincan gyûltünk össze 2010.
november 26-án este a Faluházban, hogy
meghallgassuk Szlankó Zoltán hegymá-
szó beszámolóját az ún. rehabilitációs ex-
pedícióról.

Erõss Zsolt téli túráján olyan súlyos bal-
esetet szenvedett, hogy a jobb lábát térd
alatt amputálni kellett. Barátaival újabb
hegymászó túrát szervezett a Himalája
Cho-Oyu hegyére azért, hogy kipróbálja a
mûlábbal történõ mászást, s hogy bebizo-
nyítsa, protézissel is teljes értékû sport-

ember. Ennek az expedíciónak volt a
résztvevõje Szlankó Zoltán, a tapasztalt
szolnoki hegymászó is.

Az elõadás megszervezésének több cél-
ja volt:
– A hegyeket fanatikusan szeretõ és isme-

rõ tõsgyökeres alföldi ember bemutatá-
sa egy alföldi község lakóinak.

– Idegen népek életének bemutatása
olyan ember által, aki közvetlen tapasz-
talatokat szerzett a távoli kultúrákban.

– A hegymászó életmódjának bemutatása.
– Az akaraterõ bemutatása. Mire képes az

ember fizikai és pszichikai erejével!
Az érdeklõdõ általános és középiskolás

tanulók mellett olyanokat is megszólítot-
tunk ezzel az elõadással, akik a minden-
napi tevékenységükkel is bizonyítják a fi-
zikai és szellemi erejüket (pl. gazdálko-
dók, tûzoltók), s ez a beszámoló is továb-
bi inspirációt ad az erõfeszítéseikhez.

Az értelmiségi családoknak kellemes
szabadidõs programot kínáltunk.

Szlankó Zoltán nemcsak hegymászó-
ként, de elõadóként is tapasztalt, mert a
1,5 órás elõadás alatt egy pillanatra sem
lankadt a figyelem. Az úti beszámolót ké-
pekkel illusztrálta, majd a hegymászó fel-
szereléseibõl mutatott néhány fontosat.

Az elõadás után még beszélgettünk, s
azzal búcsúztunk, hogy ha 2011. márciu-
sában újra megpróbálják a Himalája egy
másik, nehezebb csúcsát megmászni, és
sikerül a csúcsra jutni, akkor arról is ka-
punk részletes beszámolót.

Marton Rita

Az Alföldtõl a Himalájáig

Õsz hajú „fiúk”, csinosan öltözött „lányok”
kémlelték izgatottan az utat a Horgásztó
rendezvényháza elõtt. És ha feltûnt egy rég
látott, kedves, egykori osztálytárs, elé siet-
tünk és meghatottan öleltük meg egymást.

Nem mindennapi eseményre jöttünk
össze 2010. július 17-én, többen távolról
vállalva az utazást. (Volt aki Svédországból
érkezett.) Mi, akik 1963-ban végeztük el az
általános iskolát 47 év után újra találkoz-
tunk. Igaz a VIII.a osztálynak volt 20 éves,
a VIII.b osztálynak 25 éves találkozója, de

akkoriban csak kevesen jöttek el, de most
az évfolyam két osztálya jobban átérezve a
találkozó jelentõségét csaknem teljes lét-
számban megjelent. A közös rendezést az is
indokolta, hogy az alsó tagozatban sokan
még osztálytársak voltak. Szerettük volna
egymást látni. Sajnos többen is eltávoztak
örökre közülünk... a VIII.a osztályból ki-
lencen, a VIII.b osztályból négyen. A tab-
lónkon szereplõ tanáraink közül is már öten
nincsenek az élõk sorában. Rájuk egyper-
ces néma felállással emlékeztünk és a meg-

gyújtott mécses lángja mindannyiukért
égett az este folyamán. 

A jelenlévõ tanárainkat és osztálytársakat
a fõszervezõ Dókáné Kerekes Julianna kö-
szöntötte megható beszéddel, amelyre
Gortva Imréné a VIII.b osztályfõnöke vá-
laszolt megköszönve a meghívást, hiszen
neki is már régi vágya volt ez a találkozó.
Csák József tanár bácsi és Csinger József a
VIII.a osztályfõnöke levélben köszöntött
minket és kívántak minden szépet, jót vala-
mint tartalmas együttlétet. Ez az este folya-
mán meg is valósult. A bõséges vacsorát jó
hangulatú szórakozás, beszélgetés követte.
Egykori diákkori emlékeket, életünk fontos
történését idéztük fel egymásnak. Életünk
alakulását abban összegezhetjük, hogy
mindenki becsülettel helyt állt a maga terü-
letén. Felneveltük, elindítottuk az élet útján
gyermekeinket. Néhányan már nagymama-
ként, vagy nagypapaként az unokák neve-
lésében segítenek. Búcsúzáskor megfogad-
tuk: ezután sûrûbben találkozunk és meg-
rendezzük az 50. évfordulós osztálytalálko-
zót is. E mostani nem kerek évfordulós osz-
tálytalálkozó megszervezését, a kiváló és
gondos megrendezést ez úton is köszönjük
Kerekes Juliannának és mindazon osztály-
társunknak, akik bármilyen segítséggel
hozzájárultak a találkozó sikeréhez.

Lukácsi László

ÉÉÉÉ LLLL EEEE TTTT ÜÜÜÜ NNNN KKKK BBBB ÕÕÕÕ LLLL

Osztálytalálkozón

Felsõ sor: (balról jobbra) Molnár József, Kis Miklós, Lukácsi László, Bajzáth Imre, Káplár
Ferenc, Juhász Imre, Gáspár József, Bathó Imre. Középsõ sor: Lakatos Mária, Bali Erzsébet,

Bathó Anna, Bajzáth Etelka, Czakó Mária, Törõcsik Terézia, Kerekes Julianna, Berényi
János, Szántó András, Kókai Katalin, Pakai Rozália, Oszlányi Erzsébet, Bújdosó Margit.
Alsó sor: Tóth Ágnes, Berényi Jenõ, Vízi Anna, Kovács Ilona, Péntek Ilona, Sándor János

tanár, Törõcsik Jenõ tanár, Gortva Imréné osztályfõnök, Gortva Imre tanár, Táboros Mária,
Balogh Etelka, Fekete Klára, Szarvák Mária, Szmetena Zsuzsanna
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Polgármesteri Hivatal Fõ út 53/a 57/556-025
Egészségcentrum Fõ út 92.

Dr. Gajdos Géza 57/655-192
Dr. Tóth-Daru Péter 57/655-190
Fogászat: Dr. Baka Ibolya 57/655-191
Védõnõi szolgálat 57/655-189

Gyermekjóléti Szolgálat Petõfi út 13. 57/456-070
Lippay Lajos Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény

Rákóczi út 1. 57/456-013
Cifrapalota Óvoda Rákóczi út 15. 57/456-380
Polgármesteri Hivatal Idõsek Otthona Fõ út 69. 57/456-860
Körzeti megbízott Fõ út 103. 57/456-884
Könyvtár Fõ út 70/b 57/456-254
Faluház Fõ út 70/a 57/456-254
Posta Fõ út 77. 57/556-030
Gyógyszertár Rákóczi út 7. 57/456-003
Jász-Takarékszövetkezet Fõ út 66. 57/456-014
Vízmû Fõ út 53. 57/886-344

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
Ü G Y F É L F O G A D Á S I R E N D J E

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

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

Polgármesteri és jegyzõi fogadóóra: minden héten szerdán 15:00-17:00. 
Elõzetes idõpont egyeztetés szükséges személyesen Oláh Viktóriánál, vagy 

telefonon:57/556-025 számon.

A REGIO-KOM Térségi Kommunális
Szolgáltató Társulás Tanácsa 20/2010. (XI.
16.) sz. Társulási Tanácsi határozatában
rendelkezett a 2011. évi lakossági hulladék-

szállítási és ártalmatlanítási díjakról, a tár-
sulásban részt vevõ önkormányzatok köte-
lesek az díjakat a határozatnak megfelelõen
módosítani. A Tanács a 2011. évi hulladék-

szállítási és ártalmatlanítási díjat 110 literes
edényzet esetében 11.520.- Ft/év + ÁFA
összegben állapította meg, ami az elõzõ
évihez képest 10,8 %-os emelkedés.

Hulladékszállítási díj emelkedése

Közintézményeink és elérhetõségeik
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Polgárõrségünk szervezetén belül a nyár fo-
lyamán újra elindítottuk a Szomszédok
Egymásért Mozgalmat.

A mozgalom újra élesztésével szeretnénk
a bûnmegelõzési munkát könnyebbíteni.

Lényege az utazó bûnözõk távoltartása, a helyi bûnözõ elemek
visszaszorítása. Szeretnénk felkérni a lakosságot, hogy minél
többen vegyenek részt a SZEM-ben , a részvétel nem jár külö-
nösebb feladattal, tudjuk meg a szomszéd telefon számát, mun-
kahelyét, tudjunk róla, ha elment a szomszéd valahová vagy ha
betegség miatt van távol otthonától. Ismeretlen, idegen szemé-
lyek megjelenésekor érdeklõdjenek jelenlétük okáról, céljairól,
megjelenésük esetén értesítsék a többi szomszédot, és ezzel egy
idõben vagy a 107-es telefonszámon a rendõrséget vagy a 06-
20-509-2511, 06-30-621-2806, 06-70-639-6406, 06-30-621-
0522 telefonszámok egyikén a polgárõrséget illetve a település-
õrséget. Községünk közbiztonságának javítása érdekében na-
gyon szükséges lenne, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk egy-
másra, figyeljünk a gyerekekre, fiatalokra ha helytelen viselke-

dést látunk ne menjünk el mellettük szó nélkül. Sok késõbb be-
következett baj elõzhetünk meg vele.

Szándékunkban ál a tél folyamán szórólapokat eljuttatni a la-
kossághoz, melyekben részletesen ismertetjük a mozgalom cél-
ját, valamint az elért eredményeket. A mozgalomhoz csatlako-
zók lakására a SZEM mozgalom tagja feliratot tudunk az OPSZ-
tõl igényelni.

A tél beálltával újra fellendül a baromfi és tûzifa lopások száma.
Ismeretes, hogy az új törvények alapján már kisebb értékû lopásért
és szabálysértésért elzárás is ki szabható. Kérjük a lakosokat, hogy
a kisebb értékû lopásokat is jelentsék be az észleléskor azonnal ,
mert nagyobb a valószínûsége, hogy megtaláljuk az elkövetõt.

Az új Polgárõrségi Kódexnek megfelelõen polgárõreink okta-
tásban vettek részt, majd tesztlap kitöltésével bizonyították al-
kalmasságukat.

Az új Alapszabály értelmében, szolgálat során viselhetnek és
használhatnak indokolt és leszabályzott esetben gázsprayt.

Végezetül békés boldog karácsonyt és boldog új évet kívá-
nunk a község valamennyi lakosának. Zsoldi Lajos

A polgárõrség hírei
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Az idén is jelentõs mennyiségû munkát
adott a természet a helyi Tûzoltó Egyesü-
letnek. Az országszerte jelentkezõ viha-
rok, a rendkívüli esõzések településünket
és környezetét sem kímélték. A mai napig
több mint 110 helyszínen végeztünk be-
avatkozást.

A rendkívüli esõzések hatására közsé-
günkben és a környezõ településeken
(Jászladány, Alattyán) 2010 május 12-és
június 27. között Egyesületünk 42 hely-
színen avatkozott be. Az esõvíz eltávolí-
tása során a Tûzoltó Egyesület által üze-
meltetett szivattyúk összesen 129, 5
üzemórát teljesítettek. A belvíz fõleg mel-
léképületeket, gazdasági épületeket és la-
kóházakat veszélyeztetett.

Az Egyesületünkön kívül segítséget
nyújtottak a víz elleni védekezésben a
Szolnoki és a Jászberényi Hivatásos Tûz-
oltók is. A munkákban valamennyi aktív
tagunk részt vett. Közülük többen segítet-
ték az eszközök szállítását saját jármûve-
ikkel. A belvíz eltávolításához szivattyú-
kat kaptunk használatra a Jászkiséri Ön-
kéntes Tûzoltóságtól, valamint a megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól. A te-
lepülésen a fenti idõszakban belvízvédel-
mi készültség volt elrendelve. Az Önkor-
mányzat önállóan védekezett a települé-

sen, velük állandó kapcsolatot tartottunk. 
Orkán erejû szél pusztított Jászladány-

ban 2010 július 3-án kora délután. A szél
fákat döntött ki, villanyvezetékeket tépett
le és háztetõket sodort el, kéményeket
döntött le. A Jászalsószentgyörgy Község
Tûzoltó Egyesület két fecskendõvel és
több saját tulajdonban lévõ jármûvel, va-
lamint három robbanómotoros fûrésszel
vett részt a károk elhárításában. Egyesü-
letünk 24 helyszínen avatkozott be és kb.
40 fát távolítottunk el lakóházakról, mel-
léképületekrõl. A károk elhárítása még
másnap is folytatódott. A viharban több
személy megsérült, és jelentõs anyagi kár
keletkezett. 

Viharos erejû szél pusztított Jászkiséren
is 2010. augusztus 15.-én. A Jászalsó-
szentgyörgy Község Tûzoltó Egyesület
17 órakor indult a káresemények felszá-
molására egy gépjármûfecskendõvel. Ki-
lenc helyszínen végeztünk beavatkozást,
fõleg kidõlt fák eltávolítását végeztük. 

A viharok és a felázott talaj miatt tele-
pülésünkön is sok kidõlt fa eltávolításá-
ban vettünk részt. Hol elektromos vezeté-
kekre, hol pedig lakóházakra, melléképü-
letekre dõltek. 

Egyesületünk több alkalommal kapott
riasztást közlekedési balesethez is, ame-

lyek között sajnos volt halálos kimenete-
lû is. Szakmailag is nagy kihívást jelentett
a szeptember 18.-án Jászladány és Jász-
kisér között felborult 70%-os töménységû
szilícium-fluor-hidrogén savat szállító ka-
mion mentése.

Ugyan lényegesen kevesebb alkalom-
mal, de számos alkalommal vonultunk
tûzesetekhez is. 2010 februárjában Jászla-
dányban történt tûzeset után alig végeztük
el az eszközeink tisztítását, máris újabb
tûzhöz vonultunk szintén Jászladányba.
Településünkön az év eddigi részében je-
lentõs kárral járó tûzeset nem történt. Egy
esetben azonban a tüzet észlelõ lakó az
oltás következtében rosszul lett, õt a men-
tõk kórházba szállították.

Az Egyesület augusztustól októberig tar-
tó idõszakban 7 alkalommal vett részt da-
rázsfészek eltávolításban. Az esetek mind-
egyikénél a lakóház födémszerkezetébe
fúrták be magukat a darazsak, és építettek
fészket. A legtöbb esetben a mennyezet be-
szakadt, vagy a darazsak átfúrták és beju-
tottak a lakásba, ahol a lakókat veszélyez-
tették. A födém megbontásával a darázs-
fészkeket eltávolítottuk. Ilyen jellegû be-
avatkozás történt két esetben az Ifjúság
úton, egy-egy esetben a Liget, Vörösmarty,
Tavaszmezõ, Arany János, Hunyadi úton.

A Jászalsószentgyörgy Község Tûzoltó Egyesület
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Az Egyesület idén
is megszervezte az
általános iskola ki-
tûnõ tanuló gyere-
kei számára az év
végi kirándulást.
Ebben az évben az
alsó (1-4. osztály)

és felsõ (5-8. osztály) tagozatosok külön
kirándulhattak. A két hétvége alatt kb. 50
diák élvezhette az egész éves eredményes
tanulás jutalmát.

2010. június 26-án az alsó tagozatosok
számára szervezett abonyi Állatkert láto-
gatása sajnos elmaradt, mert az idõ nem
kegyelmezett nekünk. A kirándulás helyett
a Civilek Házába kreatív foglalkozással
múlattuk az idõt. A gyerekek társasjáté-
kozhattak, memóriajátékozhattak, gyön-
gyöt fûzhettek és sok más hasonló kézmû-
ves munkával tölthették el a délelõttöt.

2010. július 3-án a felsõ tagozatosok
szerencsésebbek voltak az idõ szempontjá-
ból. Az idõ szép volt, így reggel minden

gyerek buszra szállhatott. Ezt követõen in-
dultunk útnak és meg sem álltunk a Siroki
Várig. A várba vezetõ utat a gyerekek kön-
nyedén, szervezõtársaim nehezebben tet-
ték meg. A Vár bebarangolása után követ-
kezett a Recski kényszermunkatábor meg-
látogatása. Idegenvezetõ segítségével sike-
rült kicsit megismerni a tábor történetét.
Meg lehetett nézni az õrtornyot, a rabok el-
szállásolására épített barakkot, valamint a
tábor szögesdrótkerítésének egy részét. A
kirándulás tanulságos része ezzel véget ért,
és jöhetett a szórakozás. Recsk után a kö-
vetkezõ megálló Mátrafüred Élménypark-
ja volt. Itt mindenki kedvére játszhatott. A
gyerekeknek 2 óra szabad foglalkozás kö-
vetkezett. Az Egyesület mindenkinek lehe-
tõséget adott a Bob pálya kipróbálására,
amit mindenki ki is használt, és azt hiszem
örök emlék maradt, a lecsúszásról készült
egy-egy fénykép. 

Délután négy óra körül indult haza kis
csapatunk. A kirándulás a vélemények
alapján sikeres és jó hangulatú volt. 

Az Ifjúsági Egyesület 2010. október
30-án Szellemes Vetélkedõt szervezett. A
már hagyománnyá vált rendezvényen 6
csapat vett részt. A háromfõs csapatok ré-
szére különbözõ mûveltségi témakörök-
bõl ( földrajz, társadalomnéprajz, bioló-
gia, sport, matematika, KRESZ, történe-
lem stb.) kérdéseket állítottunk össze. A
vetélkedõn résztvevõk még filmfelisme-
rés, zenefelismerés, activity és karaoke
feladatokban mérhették össze tudásukat,
ügyességüket.

A program szabályos lebonyolításáért,
kiértékeléséért, pontozásáért a háromfõs
zsûri felelt, melynek tagjai Müller Attilá-
né, Bajzáth Attila és Törõcsikné Tóth Eri-
ka voltak.

A gyõztes a „Vidám Boszik” csapata
lett. A csapat tagjai Marton Rita, Jakusné
Vámos Mária, és Varga Andrea a jánoshi-
dai Kemencés Pizzéria vendégei lehettek. 

Törõcsikné Tóth Erika, elnök

Jászalsószentgyörgy Ifjúsági Egyesület hírei
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Az idei évet sem „úsztuk” meg vaklár-

ma nélkül. Nagy erõkkel vonultunk egy
esetben a bejelentés helyszínére, de ott tü-
zet, vagy arra utaló jelet nem találtunk.

A megszorítások valamint a pályázati ki-
írások átalakítása miatt Egyesületünk eb-
ben az évben szerényebb költségvetésbõl
kénytelen gazdálkodni. A többi civil szer-
vezethez hasonlóan Egyesületünk is ala-
csonyabb támogatásban részesült a Közsé-
gi Önkormányzattól. A megítélt egymillió
forintból biztosítjuk a mûködési feltétele-
inket és a szükséges fejlesztéseket, vala-
mint az egyéb pályázatok önrészeit. A
Nemzeti Civil Alap pályázatán az elõzõ
évhez hasonlóan 450 ezer Ft támogatásban

részesültünk, felhasználása folyamatban
van, szintén mûködési célra fordíthatjuk.
Az Országos Katasztrófavédelmi Fõigaz-
gatóság által kiírt pályázaton 800 ezer Ft
vissza nem térítendõ támogatást nyertünk
el. Az összeget gépjármûvek javítására,
technikai eszköz beszerzésre és tûzoltó
eszközök felülvizsgálatára költhetjük. Így
szereztünk be egy közepes teljesítményû
zagyszivattyút. Az elmúlt évben részünkre
kiutalt adó 1%-ból korszerû védõruházatot
vásároltunk négy fõ részére. Így összesen
19 fõ rendelkezik a teljes testfelület védel-
mét szolgáló védõruházattal.

A 2010 évi rendelkezések alapján az
APEH mintegy 164 ezer Ft támogatást

utalt részünkre, a felajánlásokat ezúton is
köszönjük!

Továbbra is várjuk azok jelentkezését,
akik szívesen csatlakoznának szervezetünk-
höz, vagy munkájukkal hozzá kívánnak já-
rulni községünk tûzvédelméhez. (telefon:
30/291-97-88, e-mail: jkte@freemail.hu)

A településünk önkormányzata által
szervezett augusztus 20-ai ünnepségen - a
Képviselõ-testület döntése alapján – ve-
hettük át a Szentgyörgyért díjat és a vele
járó támogatást. Az Egyesület a jövõben
is törekszik arra, hogy a lehetõségeihez
mérten a bajban segítse a lakosságot, erõ-
sítse a közbiztonságot. 

Törõcsik Tamás, elnök
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A jászalsószentgyörgyi Életet az Éveknek
Nyugdíjas Klub 2010. október 16-án ün-
nepelte a 15 éves fennállását.

A sok meghívott vendég közül Pócs Já-
nos országgyûlési képviselõ, az Életet az
Éveknek Országos Szövetség Szolnok
megyei elnök asszonya Gombás Gáborné,
a JNSZ megyei Nyugdíjasok Érdekvédel-
mi Egyesület elnöke Demény Istvánné,
Szarvák Imre községünk polgármestere
és felesége köszöntötte a megjelenteket,
hiszen a rendezvényen öt község – János-
hida, Alattyán, Jászjákóhalma, Jászla-
dány, Jászalsószentgyörgy – nyugdíjasai
gyûltek össze. 

A helyi klub elnökeként ismertettem a
klub életét és sikereit (országos találko-
zók, helyi rendezvények, melyre mindig

különbözõ mûsorral készülünk) és külön
köszöntöttem a 11 alapító tagot, akiknek
emléklappal kívántam jó egészséget és

még további sok-sok éves klubtagságot.
A köszöntõk után színes mûsorok szóra-

koztatták a vendégeket, hiszen minden te-
lepülés készült vagy prózával, vagy ének-
kel, vagy verssel, vagy tánccal. 

A közös ebéd után zenével, tánccal,
tombolasorsolással és baráti beszélgeté-
sekkel ünnepeltük meg a klub fennállásá-
nak 15. évfordulóját, melyen mindenki
nagyon jól érezte magát.

Ezúton szeretném megköszönni a klub
tagságának a szoros összefogást és köszö-
netet mondani mindazoknak, akik tombo-
latárgyakat ajánlottak fel: Besze Sándor-
né, Sípos Sándor, Blaha Zoltánné, Hallá-
né és Társa Kft., Tóth Imréné, Dr. Szögi
Zoltán, Kovács Tündi

Kobela Tiborné, klubvezetõ

Ha meghallottam ezt a nevet: Rozmaring
Asszonykórus - azonnal csodás, jász nép-
viseletbe öltözött, önfeledten és tiszta
hangon daloló asszonyok merültek fel
szemeim elõtt. Viseletük különbözõ színû
- mályva, kék, sárga, zöld - nyomott min-
tás, finom pamutbrokát anyagból varrott
szoknyából és pruszlikból, fehér, fodros
nyakú, „dinnyeujjú” ingvállból és fodros
szélû köténybõl állt. A környezõ jász fal-

vak közül a szentgyörgyi népdalkör má-
sodikként varratta magának ezt a rendkí-
vüli elegáns öltözetet.

A kórus 1998-ban alakult. Céljuk a nép-
dalos hagyományok megõrzése volt. Ve-
zetõjük: Egervölgyi Józsefné tanárnõ, ki-
vel több szakmai díjat, elismerést szerez-
tek. Errõl bõvebben a 2009/4. számú
Jászalsószentgyörgyi Krónika újságban,
illetve az interneten Jászalsószentgyörgy

község hivatalos honlapján olvashatnak,
mely cikket Tóth Lászlóné írta az asz-
szonykórus nevében.

10 év után a tanárnõ betegsége miatt ve-
zetõ nélkül maradt a kórus, ennek ellené-
re is több szereplést vállaltak különbözõ
rendezvényeken. 

Ez év áprilisában megkértek, hogy hall-
gassam meg a kórus éneklését. Elmentem,
elvarázsolódtam és velük maradtam. Az-
óta együtt énekelünk. Törekvésünk meg-
maradt: a magyar népdalkincs életben tar-
tása és megóvása. Szûkebb hazánk: Jász-
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Jubileumi ünnepség

Rozmaring Asszonykórus
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alsószentgyörgy népdalainak csokorba
kötése és bemutatása. A kórus jelenleg ak-
tív tagjai és életkoruk: Tóth Lászlóné (Ici
67 év, pénzügyeink kiváló intézõje); Gás-
pár Józsefné (Bözsike 83 év); Tóth Sán-
dorné („nagy” Gizi 75 év); Bathó Gyuláné
(Terézke 73 év); Tóth Istvánné (Rózsika
73 év); Kátai Jánosné (Marika 73 év); Tu-
gyi Pálné (Jolánka 71 év); Bathó Ferencné
(Etuska 70 év); Szõnyi Mihályné (Margó
66 év); Csákné Pammer Ágnes (58 év);
Kormos Imréné („kis” Gizi 54 év).

Az alapító tagok közül Sallai Sándorné
(Pirike néni); Seres Istvánné (Böbe); és
Berényi Béláné (Marika) sajnos már nin-
csenek közöttünk. Emléküket megõriz-
zük! Betegség miatt Sipos Józsefné (Bö-
zsi) és Oláh Kálmánné (Vali) nem tudják
a kóruspróbákat látogatni. Jó egészséget
kívánunk nekik!

Az átlagéletkor 69 év, mely a tagok pél-
dás teljesítményén, aktív és szorgalmas
próbára járásán semmit sem változtat.
Sajnos utánpótlás tagokra nem számítha-
tunk, mert a fiatalabb korosztályt már
más zenei irányzat érdekli. De amíg az
asszonyok bírják erõvel és egészséggel,
addig kötelességüknek érzik, hogy a kó-
ruspróbákon és a szerepléseken a legki-
emelkedõbb teljesítményt nyújtsák. 

2010-ben a következõ rendezvényeken
és ünnepségeken vettünk részt:

• Május 1. Jászkarajenõ alapításának
150. évfordulója alkalmából Jász Majálist
rendezett a község, melyen a „Nótaszó”
címû blokkban a helyi Nefelejcs Asz-
szonykórussal léptünk fel.

• Május 15. Jászboldogházán a Hagyo-
mányok Hétvégéjén énekeltünk. Sajnos
az idõjárás mostoha volt, de a zuhogó esõ
ellenére is népes számú közönség élvezte
a kulturális bemutatót és a lovas felvonu-
lást.

• Május 22. A jászalsószentgyörgyi Ifjú-
sági Egyesület Nyárköszöntõ rendezvé-
nyére is meghívtak a szervezõk.

• Június 12.. Jászágón rendezték a XVI.
Jász Világtalálkozót. Itt is bemutatkoz-
tunk a jász települések mûvészeti csoport-
jaival. 

• Július 31. Jászjákóhalmán, Pócs János
országgyûlési képviselõ fõvédnökségével
rendezték a VI. Gazdaköri Jászsági Dalos
találkozót több neves népdalkör szereplé-
sével. A rendezvény mottója Sütõ András
író gondolata volt: „Amíg énekelünk, ad-

dig hallják, hogy létezünk.” Úgy érzem
szakmailag felkészülten álltunk helyt
ezen a nívós találkozón helyi gyûjtésû
szentgyörgyi dalcsokrunkkal és tiszai
népdalainkkal.

• Augusztus 20. A Vadasban került meg-
rendezésre a III. Családi Nap, az önkor-
mányzat szervezésében. Mûsorunkban
Szent István királyról énekeltünk dalokat,
Szatmári István az általános iskolából jú-
niusban ballagott diák mélyen átélt, zen-
gõ orgánummal elõadott szavalataival
színesítve. 

• Szeptember 25. A Lityó Horgász tó te-
rülete adott otthont a II. Szentgyörgyi
Szüreti Vigasságnak, melyen szõlõs-szü-
reti népdalokkal szerepeltünk. Dalos-tár-
sunk: Tóth Istvánné (Rózsika) pedig jó
hangulatú, mulatós dalokkal vívta ki a kö-
zönség elismerõ tapsviharát.

• Október 9. Törökszentmiklóson im-
már 14. alkalommal rendezték meg a
JNSZ megyei „Nyugdíjas Ki-Mit-Tud?”-
ot. A megye tíz településérõl 34 produk-
ció jelentkezett csoportos és egyéni zenei
illetve vers-próza kategóriában. Itt rangos
elismerésben részesült éneklésünk. a zsû-
ri NÍVÓDÍJ-jal értékelte a Rozmaring
Asszonykórus dalolását, melyet 2000-ben
ugyanezen a rendezvényen az asszonyok
már elértek. Ez a magas fokozat még na-
gyobb lendületet és lelkesedést fog adni
elkövetkezendõ munkánknak.

• Október 16. A jászalsószentgyörgyi
Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub fenn-
állásának 15. évfordulója alkalmából ren-
dezett hangulatos ünnepségen is fellép-
tünk.

Szerepléseink ebben az évben a Nyug-
díjas Klub Mikulás ünnepségén és a köz-
ségi önkormányzat „Mindenki Karácso-
nya” rendezvényén érnek véget. 

Ki kell emelnem Bathó Gyuláné hang-
szeres kíséretét népdalainkhoz. Ez a népi
hangszer a köcsögduda. Önszorgalom-
mal, más zenészek játékát ellesve tanulta
meg Terézke és lett szakértõje a duda el-
készítésének és nehéz, ritmikai kezelésé-
nek. Jászkarajenõn az ünnepi szentmise
celebrálására érkezett Dr. Varga Lajos
püspök úr is kedvesen érdeklõdve magya-
ráztatta el magának a hangszer megszó-
laltatásának titkát.

A távolabbi rendezvényekre Szarvák
Imre polgármester úr több alkalommal
engedélyezte és bocsátotta rendelkezé-
sünkre a falubuszt, mely könnyû utazást
jelentett dalosainknak a fellépések ké-
nyelmes megközelítéséhez. Segítségét
hálásan köszönjük!

Végezetül köszönetet mondunk a Kép-
viselõ-testületnek is, munkánk anyagi tá-
mogatásáért.

A fotót Müller Attiláné készítette
Csákné Pammer Ágnes

kórusvezetõ
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Megyei II. osztályú labdarúgás jászalsószentgyörgyi csapat az élen
Befejezõdött a megyei másodosztályú
labdarúgó bajnokság õszi idénye a Jász-
sági csoportban: a Jászalsószentgyörgy
együttese várhatja a táblázat élén a tava-
szi folytatást. „A mi elsõdleges célunk
vagy inkább álmunk, hogy legyen egy
hazai pályánk, hiszen május óta egyszer
sem tudtunk a Vadas-parkban játszani –
tudtuk meg a szentgyörgyi együttes edzõ-
jétõl, Koczka Lászlótól. – Vendéglátó-
ként Szászberken vagy Jászboldogházán
voltunk kénytelenek fogadni ellenfelein-
ket. Edzéseinket hol teremben, hol a
Zagyva által többször elöntött, s játékra
alkalmatlan pályánkon tartottuk, így azt
hiszem, még nagyobb értéke van sike-
rünknek. Az õszt egyébként erõfelmérõ-

nek szántunk, úgy gondoltuk, a Jászfény-
szaru és a végül kizárt Jászladány erõ-
sebb nálunk, de végül sikerült rácáfol-
nunk a papírformára. A szezon legjobb
meccsét azt hiszem Tiszapüspökiben pro-
dukáltuk, ahol minden bejött nekünk és
Utasi Norbert öt góljának is köszönhetõ-
en 8:1-re gyõztünk. A leggyengébben ta-
lán az idényzárón játszottunk, akkor sem-
mi sem sikerült, s a Jászfényszaru megér-
demelten nyert 3:1-re ellenünk. Úgy gon-
dolom, kiegyensúlyozott a mezõny elsõ
fele, s néhány vereséggel azonnal több
helyet veszíthet bárki, de most már na-
gyon remélem, hogy a bajnokság végén
is ott leszünk a dobogón.”

(Forrás: szoljon.hu)

1. Jászalsószentgyörgy I. 15 pont
2. Jászalsószentgyörgy II. 12 pont
3. Szeged 7 pont
4. Budapest 6 pont
5. Öregfiúk 3 pont
6. Ifjúságiak 1 pont

Különdíjasok:
• Legjobb kapus: Lakatos Imre (Jászalsó-

szentgyörgy I.)
• Gólkirály: Utasi Norbert, Kerekes Dá-

vid: 10-10 gól
• Legjobb mezõnyjátékos: Kormányos

Zoltán (Szeged)

Véget ért a versenyszezon. Kitûnõ évet zár-
tak fiatal bokszolóink! A már három éves
szakosztályt, újra a legjobb nevelõ klubok
között tartják számon az országban.

Legkiemelkedõbb eredményt ifj. Grósz
Zoltán érte el, hiszen aranyérmes lett a ta-
vaszi diákolimpián 72 kg-os súlycsoport-
ban Õ lett az Országos Bajnok, s tagja lett
a nemzeti válogatottnak. Zoli már másfél
éve verhetetlen súlycsoportjában s gõzerõ-
vel készül a jövõ évi Európa Bajnokságra,
melyet Szolnokon fognak megrendezni

A csapattársak is remekeltek az orszá-
gos bajnokságokon, Nagy Georgina és
Burai Zsolt is a harmadik helyezettnek
járó díjjakkal tértek haza. Jövõre bõvül a
versenyen szereplõ bokszolóink száma
fiatal tehetségekkel, akik közül ifj.
Grósz Attila kitartásával és tehetségével
tûnik ki.

Az ökölvívó edzéseket a Templom mel-
letti iskolában tartjuk, minden nap 18:00-
20:00 óráig, ahová minden fiút és lányt
szeretettel várunk.

Grósz Attila, edzõ

Szentgyörgy Mikulás Kupa végeredménye

Ökölvívás
2010
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Jézusom
Jézusom légy Velem,
Jézusom ne hagyj el,
Nekem nincs senkim,
Maradjál itt Velem.
Mindenki elhagyott,
Szemem könnyezik,
Elfordulok, ne lássák
Ne mondják sír megint.
Hiszek egy Istenbe
Parancsát betartom
Hogy szeresd felebarátodat
Mint Önmagadat.
Jó voltam sokszor
Adtam kenyeret
Két síró asszonynak
Éjjel fekhelyet.
Engem választottak
A bájos csillagok
Adtam rájuk
Meleg takarót.
Imájuk szállt
Az ég felé
Azért amit
Tettem Én.
Mégis a „Sors”
Hozzám mostoha
De bízom az Istenben
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,
Hogy szegény vagy mihoz-
zánk.
Látta egy szegény,
S, azt mondta Jézusnak
Gyere be mihozzánk
Az Én kapum nyitva van.
Az Enyém is nyitva van
Mindig várlak Én!
Sütök két kis cipót
Egyik lesz a Tiéd!

Halmai Margit

Köszönet nyilvánítás

Szeretnénk köszönetet 
mondani 

Dr. Kocsis Kálmánnak 
édesanyánk, 

SZABÓ SÁNDORNÉ 
érdekében végzett 

több évtizedes gyógyító-
munkájáért!

Család.



Nem azt mondja az Úr Jézus, hogy Noé napjaiban az emberek
loptak, csaltak, hazudtak, hanem, hogy ettek, ittak és házasodtak.

Mi ebben a bûn?
Isten maga teremtette olyannak az embert, hogy ennie, innia

kell és szaporodnia, hogy életben maradjon.
Noé kortársai nem azzal vétkeztek amit tettek, hanem az-

zal, ami kimaradt tetteikbõl.
Csendesen, mindnyájan (egyetemesen) kihagyták Istent az

életükbõl. Az önfenntartásból és a fajfenntartásból hiányzott a
lényeg: hogy egyáltalán miért és mi végett vagyunk a világon.

Ma is Noé korát éljük. Kezdjük el építeni a bárkánkat!
Mentsük meg testvéreinket, családunkat, közösségünket!
Ha Isten szavára a megtérés útjára léptünk, hívjunk és segít-

sünk másokat is megtérésre!
Kevés lesz már a belsõ lelki megtérés: bárkák kellenek...
Olyan Istentõl lefoglalt terek, templomok, otthonok, közös-

ségek, emberi szeretetszövetségek, ahová nem hatol be a víz-
özön szennyes árja, hanem szinte hátára veszi és hordozza
mindaddig, amíg tart az ítélet, amelyet az Istent feledõk maguk-
nak készítettek.

Hiszen nem Isten bosszúja, ha az élet és létezés végsõ célját fe-
ledõ emberiség belefullad saját értelmetlenségének tengerébe...

A bárka nem gettó. Nem Noé zárta ki az embereket bárkájából,
hanem kortársai zárták ki Noét az õ világukból, ahol nem lehe-
tett többé emberként élni.

Amikor az Emberfia eljön, ugyanez történik.
Mert gyökeresen új út a másik javára lenni – ez Krisztus útja.
A ránk bízott Jelenlétet a másik javára fordítani az emberség

csúcsa. 

Most kiléphetünk önimádó, józan realizmusunkból, kiléphe-
tünk az ördögi körbõl. 

Korlátainkkal, idõzavarainkkal együtt, ha a mindenség lesz a
léptékünk, akkor mi magunk válunk ajándékká. Hisz önma-
gunknál értékesebbet adni úgy sem tudunk.

Ez elégítheti ki pozitív formában önbecsülésünket! De mindig
visszatart bennünket a tapasztalat ...

Urunk! – Miért van az, hogy akik közelebb kerülnek hoz-
zád, azok még jobban megtapasztalják az emberi kétségek
poklait?

Szent József is, aki igaz ember volt – a legsúlyosabb kétség
nyomta. 

Mária, aki a legtisztább teremtménye a világnak, - minden
lány és édesanya eszménye – a legméltatlanabb gyanúba ke-
veredik.

És azóta is, akik hozzád igyekszünk, ilyen sorsban oszto-
zunk. Talán éppen azért, mert olyan nehezen fogadjuk be mi
is, akárcsak a világ...

... A TE TERVEID NÖVEKVÕ LÉPTEIT.
Valóban megrettent a felismerés, hogy az Isten terve sok-

kal merészebb minden emberi elképzelésnél,
Mert miközben mi kicsinyesen ragaszkodnánk ahhoz, ami

biztonságosnak tûnik...
... AKKOR AZ ÚR KÁPRÁZATOS VILÁGBA AKAR

EMELNI.

A Karácsonyt akkor élhetjük meg szépen és hitelesen, ha elõször
is részt veszünk az ünnepi szertartásokon ... a liturgián ... amely
- lefordítja, - értelmezi, - felemeli, - megszenteli a mindennapo-

2010. december

Advent a várakozás megszentelése. Rokona annak a gyönyörû gondolatnak, hogy
„meg kell tanulni vágyakozni azután, ami a miénk”. Gyermekkorunkban éltünk
így. Vágyakoztunk arra ami biztosan megjött. Télen: az elsõ hóesésre. És várako-
zásunk ettõl még semmivel sem volt kisebb, erõtlenebb. Ellenkezõleg: nincs na-
gyobb kaland, mint hazaérkezni, hazatalálni beteljesíteni és fölfedezni azt, ami a
mienk. (...) Az a gyerek, aki az elsõ hóesésre vár, jól várakozik, s már várakozása
felér egy hosszú-hosszú hóeséssel. Az, aki hazakészül, már készülõdésében otthon
van. Az, aki szeretni tudja azt, ami az övé, szabad és mentes a birtoklás minden
görcsétõl, kielégíthetetlen éhétõl-szomjától. Aki pedig jól várakozik, az idõbõl ép-
pen azt váltja meg, ami a leggépiesebb és legelviselhetetlenebb: hetek, órák, percek kattogó szenvte-
len vonulását. Aki valóban tud várni, abban megszületik az a mélységes türelem, amely szépségében
és jelentésében semmivel se kevesebb annál, mint amire vár. Pilinszky (Szög és olaj 371)

Az Emberfiának eljövetelekor úgy lesz, ahogy Noé idejében történt. 
A vízözön elõtti napokban ettek-ittak, nõsültek, férjhez mentek ... (Mt.24,38)



Pastor Bonus A Jászalsószentgyörgyi KRÓNIKA melléklete

Elõadás a 
TORINÓI LEPELRÕL
2010. november 28-án, Tamási József atya, Tiszaföldvár és Mart-
fû plébánosa tartott elõadást a torinói lepelrõl a Keresztény De-
mokrata Néppárt jászalsószentgyörgyi szervezetének elsõ ren-
dezvényén. 

A Tiszaföldvárhoz tartozó homoki templomban az oltár fölül a
torinói lepel Krisztusarca néz le a hívekre: Dinnyés László fes-
tõmûvész alkotása. Õ késõbb, József atya kérésére elkészítette a
lepel megdöbbentõen pontos másolatát is. Így kezdõdött József
atyának a lepel iránti érdeklõdése, azóta is szívesen beszél róla,
és viszi magával, ha hívják. Jászalsószentgyörgy a 212. elõadás
helyszíne volt. A lepelmásolat szinte „ötödik evangéliumként”
járja az országot, de határainkon, sõt a tengeren túlra is eljutott.
Paraguay, Ausztrália, vagy Mexikó magyar anyanyelvû közös-

Közeleg az év vége, elkezdõdött azaz idõszak, amikor lelkünk
próbál elcsendesedni, az évközben történt bajt, katasztrófát sze-
retné kicsit háttérbe helyezni és a várakozás boldog állapotára
ráhangolódni.

Az egyházi év véget ért és ebbõl az alkalomból Pascal atya
összehívta a híveket egy közösen elköltött ebédre.

A két egyházközség tagjai eddig minden évben együtt töltöt-
tek el egy napot a Jászberényhez közeli Mizsén.

Most a megszokott hely már foglalt volt különbözõ rendezvé-
nyek miatt, így a találkozó a helyi Lityó tavi rendezvényházhoz
lett hirdetve.

A szervezés körülbelül így történt; mindenki jöjjön el, aki sze-
retne egy gondtalan napot eltölteni közösen, alapanyag van,
majd kifõzünk valamit.

Fõ alapanyagként Pascal atya (birkává nõtt) báránya szolgált.
A pörkölthöz való többi „alkatrészt” pedig azok hozták, akiknek
eszébe jutott, hogy a húshoz még kell hagyma, zsír, fûszerek,
burgonya, savanyúság, kenyér, a hangulat és az étvágy megala-
pozásához sem árt valami. 

Kilenc órától gyülekeztünk, ami már önmagában feltéte-
lezte, az ebéd nem pontosan délben lesz, ezért két kedves
jászboldogházai hölgy kitalálta, hogy addig a társaságnak
lángost süt. Magukkal hozták az elõzõ este bedagasztott ke-
nyértésztát (hagyományos kis fateknõben), sütõlapátot és a
jókedvüket, majd azonnal munkához láttak a befûtött ke-
mence körül.

Az éhesebbek és kíváncsiabbak körülállták õket, beszélgetve,
várták az elsõ falatok elkészültét.

Addig mások a konyhában az elõkészítõ asztalokat foglalták el
és szintén társalogva, jókedvûen nekiláttak hagymát vagy bur-
gonyát pucolni.

Volt olyan csoport is, aki azt hasonlította össze, kinek lett za-
matosabb az idei vagy tavalyi, folyékony termése.

Így múlattuk az idõt, közben, a rossz idõ ellenére is folyama-
tosan jöttek a kikapcsolódni vágyók. Voltak, akik nem tudták
megvárni a közös ebédet, de eljöttek, mert szeretik érezni azt a
fajta csendes, de mégis vidám hangulatot, ami ilyen alkalmak-
kor kialakult.

A terem nagysága lehetõvé tette, úgy terítsük meg az asztalo-
kat, hogy a népes társaság jól láthassa egymást.

Mielõtt leültünk volna az elkészült ebéd mellé, Pascal atya né-
hány szóval értékelte egyházközösségünk életét, munkáját majd
az asztali áldás után, jó étvággyal elfogyasztottuk a nagyon fi-
nomra sikerült pörköltet.

A kedves jászboldogházai lángossütõ hölgyeknek nemcsak jó-
kedvük, hanem szép hangjuk is volt, így természetesen némi bíz-
tatás után, asztalbontásig még dalra fakadtak (néhányunk lelkes
segítségével). A nap végén, késõ délután a két képviselõtestület
férfi tagjai együtt, mindkét falu templomában elhelyezték a Szent-
éjbe felfüggesztve az adventi koszorúkat, jelezvén az elcsendese-
dés, a várakozás hangulata mellett, az új egyházi év kezdetét.

2010 november 27. Vígh Miklósné

kat, amely a hit és az emberség csodálatos iskolája. De azáltal is
hitelessé tesszük Karácsonyt, ha nem hagyjuk, hogy elrontsák az
ünnep meghittségét a túlzott szokásbeli és társadalmi kötelezett-
ségek és a mértéktelen gasztronómiai élvezetek.

- A karácsonykor ünnepelt és átélt szertartások mindig megtöl-
tenek belsõ fénnyel és felszítják a hit örömét. Gyönyörû formá-
ja, énekei, „az angyalok hangja” felemeli lelkünket. Fentrõl több
mindent látunk, látjuk az összefüggéseket.

- Sok idõt töltsünk a családdal. Szabadabb percünkben pedig
vegyünk elõ valamilyen érdekes olvasmányt, ami felkészít, rá-

hangol az ünnepre és a szeretteinkkel, barátainkkal való beszél-
getésre és találkozásra.

Mária és József, akik bemutatják a Gyermek Jézust, adják meg
családjainknak, barátainknak, közösségeinknek az örömet, hogy
megnyíljunk szeretetük elõtt. 

Szeretettel várom Kedves Mindnyájukat 
a szertartásokra, a

. . .  L I T U R G I Á R A . . .
hogy karácsonyunk valóban Áldott lehessen!

Pascal atya

Egy jól sikerült egyházi évzáró



A Jászalsószentgyörgyi KRÓNIKA melléklete Pastor Bonus

Metszõen hideg északi széllel érkezett meg a december. A nap-
palok csak fogytak, egyre gyorsabban, akár a folyton égõ gyer-
tyaszál. Gyilkos, csontig hatoló, hosszú, hideg éjszakák kínoz-
ták az embereket. Keserves volt az élet. Az élelem kevésnek bi-
zonyult, pedig messze még az enyhülés...

A Nap erejét vesztve, sápadtan, szinte keresztülszaladt az ég-
bolton, hogy ne is lássa a fagyott, dermedt világot. 

Ahogy mind kevesebb lett a fény, úgy komorult egyre az em-
berek arca. Míg végül a lelkükben nagyobb sötétség és hideg
uralkodott, mint kinn a legcudarabb téli éjszakán.

Házaik ajtaját bezárták, s vele együtt szívüket is. Kínzó, hideg
csend és sötétség honolt mindenütt. 

Egyetlen házat kivéve. Olyan ember élt itt, aki rettegett a sö-
téttõl, a hidegtõl, az egyedülléttõl. Soha ilyen hideg és sötét nem
volt a világ azonban, mint ami most köszöntött rá. Naphosszat
ült az ablaknál a sötétben, és csak meredt a távoli, fagyos sem-
mibe. De egyetlen embert, sõt egyetlen pislákoló fényt sem lá-
tott. Mintha mindenki beletörõdött volna, hogy ennek kell len-
nie... - tûnõdött egyre csak.

A hideg ellen próbált prémekkel védekezni, mivel tüzelõje
igen kevés volt. Gyertyája azért akadt, hiszen mindig is igyeke-
zett távol tartani a sötétséget otthonától, bár nem pazarolhatta.
Esténként az ablakába állította, meggyújtotta és gyönyörködött
apró fényében. Szeme és szíve itta a melegséget, a varázslatot
minden este. Majd’ minden gyertyát kisebb darabokra vágott, s

míg égett a csöppnyi láng, õ csak nézte, és arra gondolt, miért is
van ennyire egyedül.

Ahogy teltek a napok, a hét utolsó napján egy egészben ha-
gyott gyertyát gyújtott meg. Addig ült az ablak mellett, míg az
egész el nem égett, és szomorú volt, amikor a sötétség ráborult.
Egyre gyakrabban fohászkodott azért, hogy tovább tartsanak a
gyertyái, majd azért, hogy a fény, a világosság, a melegség, mint
egy varázsütésre eljöjjön, és maradjon. Elképzelte, milyen nagy-
szerû érzés lenne, ha egyszer csak nem lenne többé sötétség. Ha
nem kellene az embereknek fázniuk. Akkor talán nem lenne
ennyire mozdulatlanná dermedve a szívük sem...

Újabb hét telt el, s õ ismét hosszabb órákat tölthetett a gyertya
lángjánál. Egyre csak várta a napot, sõt hitte, hogy jönni fog a
perc, amikor vége lesz a bánatnak, vége a kesergésnek, vége a
magánynak. 

A sötétség kinn azonban nem fogyott. Egy teremtett lélek nem
mozdult. De már nem félt. Ám az embereket féltette. Vajon õk
tudják-e, hogy ki kell tartani? Sejtik-e, hogy a világ valójában
nem sötét és hideg, ha nem hagyják, hogy az legyen? Egyedül
vannak õk is a gondolataikkal? Gondolnak-e egyáltalán...

Vagy teljesen megfagyott bennük minden? Dermedt a lélek ar-
ra, hogy elhiggye, nem gyõzhet a fagy, a sötét, a hideg? Vagy
egyszerûen csak elaludt a lelkük? Szemük nem issza az apró
gyertya fényét? Kezük nem szorítja bõrük minden pórusába a
melegét? Ki az akkor, aki él bennük?

A két egyházközségében - Jászalsószentgyörgyön és Jánoshidán - már mintegy nyolcvan család otthonának
homlokzatát díszíti a két legismertebb keresztény és nemzeti szimbólumunk: a kereszt és a nemzeti zászló.

A kezdeményezés célja nemcsak az, hogy valljuk meg, mutassuk meg látható formában hova tartozásunk, ha-
nem az is, hogy e jelképek láttán erõsödjék bennünk az összetartozás érzése is. A kezdeményezés Magyarok
Nagyasszonya ünnepén indult, de bátorítunk mindenkit a csatlakozásra. 

Keresztény – Nemzeti Összefogás

A HÁZ ABLAKA

sége is láthatta, és hallhatta a lepelhez fûzõdõ tudományos ma-
gyarázatokat.

A közvetlen színes elõadói stílusnak köszönhetõen a Faluház
termét megtöltõ hallgatóság figyelmét közel 2 órán át lekötötte
József atya, aki beszélt a tudományos vizsgálatok eredményei-
rõl, érvekrõl és kételyekrõl, mindenrõl, ami „leolvasható” a le-
pelrõl. 

Az 1578 óta Torinóban, a Keresztelõ Szent János katedrálisban
õrzött halotti lepel 4,3 x 1,1 méteres lenvászon. Tudományos
vizsgálata 1898-ban kezdõdött, mikor elõször lefotózták és ész-
revették, hogy a vásznon negatív lenyomat látható – egy ruhát-
lan, keresztre feszített férfit ábrázolva elölrõl és hátulról. A ne-
gatív képben megjelenõ alaknak világviszonylatban egyedülálló
a képi megjelenése, a tudományos magyarázat alapján „a fény-
hez és a hõhöz hasonló energia vitte a test negatívját a lepelre”.
Minden foltot meg tudtak indokolni, sõt keletkezésüket rekonst-
ruálták is. A leplen vérfoltok mellett égési nyomok is láthatók,
amelyek az akkori õrzõhely, a franciaországi Chambéry várká-
polnájában, 1532-ben pusztító tûzvész nyomai. A résztvevõk tu-
dományos, történészi és teológiai válaszokat egyaránt kaphattak

olyan kérdésekre, hogy mi bizonyítja, hogy Jézus teste okozta a
felszíni elszínezõdéseket a leplen, és amelyek nagyfokú egyezõ-
séget mutatnak a passiótörténetben foglaltakkal: A kezek nem a
tenyéren vannak átszúrva, hanem a csuklókon, olyan helyen,
amely meg tudja tartani a test súlyát. A vér (illetve a vérsavó),
amely a mellkason levõ sebbõl folyt ki, bizonyítékul szolgál ar-
ra, hogy olyan sebrõl van szó, amely a keresztre feszített testen
a halál beállta után keletkezett: ez megegyezik Szent János
apostol evangéliumával, amelyben leírja, hogy Jézus már halott
volt, amikor a keresztnél õrt álló katona átdöfte mellkasát lán-
dzsájával. A vérvizsgálatok egyértelmûen kimutatták, hogy a
leplen levõ vér emberi eredetû. A lepel pollenvizsgálata megerõ-
sítette azt a feltevést, hogy Palesztinán és több Közép-Keleti te-
rületen keresztül szállították a szövetet. 

Megváltónk testét takaró halotti lepel kapcsán felidézõdtek az
ismert evangéliumi események, hallhattunk az Oltáriszentség
csodáiról. Erõsödött a feltámadásba vetett hitünk, mely nem a
képen, vagy a lepel valódiságán alapul, hanem a Szentírás bi-
zonyságtételén, és a megváltás életünkre gyakorolt erején.

Bóta Mizsei Ilona



Ilyenkor kedve lett volna kirohanni a jeges sötétségbe és úgy
ordítani: Nem látjátok? Nem halljátok? Nem érzitek? Miért nem
hiszitek?

De a remény ott volt benne nap mint nap, amikor az ablakban
meggyújtotta gyertyáját, hogy talán van, aki látja ezt az alig pis-
lákoló fényt.

Ám a napok teltek tovább. Kinn a feneketlen sötétség. Nem
hagyta magát elcsüggedni, tudta jól, milyen fontos, hogy még
egyszer láthassa a fényt, hogy szikrázzon, hogy vakítson. Bár a
naponta meggyújtott kis gyertyái is legalább akkora örömmel
töltötték el szívét, ahogy csendesen figyelte, mint ég el. Elérke-
zett azonban az az este, amikor már nem volt több gyertya a lá-
dában. Tûnõdve nézegette az utolsót. Mi lesz vajon, ha ez is
csonkig ég? Talán jobb volna mégis sötétben üldögélni, a sarok-
ba kuporodva, vastag állatbõrök közé vackolva? De szüksége
volt a fényre, a melegre, a boldogságra, amit ez az apró láng ad-
hatott. Meggyújtotta, és nem gondolt többé a másnappal. 

S mikor ez is ellobbant, és a házra fenyegetõen telepedett a sö-
tétség, átjárta a hideg, a csontjáig hatolt, lehunyta a szemét és a
gyertyákra gondolt. Önkéntelenül is elmosolyodott, mert ugyan-
úgy látta a narancsos fényt, érezte a leheletnyi meleget... 

- Bennem van a világosság, ha akarom... - gondolta. 
Kopogás riasztotta fel. Az ajtóhoz botorkált, s keresnie sem

kellett, merre van, mert a résen és az ablakon fény szûrõdött be.
Kíváncsian tárta ki. Emberek álltak a küszöbön kívül, kezükben
gyertyával. Sokan. Nagyon sokan. Aki legelöl állt, s kopogott az
imént, csendesen megszólalt:

- Minden este láttuk az ablakodban a gyertyát. Minden este
vártuk ezt az apró fényt. Saját gyertyáinkat sajnáltuk elpazarol-
ni. Mégis gyönyörködtünk a tiéd távoli, de mégis fénylõ lángjá-
ban. Csak néztük, és arra az emberre gondoltunk mind a magunk

keserû magányában, aki mindegyikünkkel megosztotta az övét.
De ma sötét volt az ablakod, hát eljöttünk. 

Mind hoztunk egy-egy gyertyát azok helyett, melyekkel te a
hideg éjjeleken reményt adtál.

Sok-sok gyertya égett azon az estén abban a kis házban. Nem
volt többé sem sötét, sem hideg, sem magány. Fényét messzire
szórta a ház ablaka, és beragyogta az egész világot...

Víghné Olasz Anikó

Pastor Bonus A Jászalsószentgyörgyi KRÓNIKA melléklete

SZENTMISÉK RENDJE — ADVENT

Kedd: Jánoshida 06.00
Szerda: Jászalsószentgyörgy 06.00
Csütörtök: Jánoshida 06.00
Péntek: Jászalsószentgyörgy 06.00
Szombat: Jánoshida 17.00

Jászalsószentgyörgy 18.00
Vasárnap: Jánoshida 09.30

Jászalsószentgyörgy 11.00

Adventi lelkigyakorlat
December 18., Szombat: 
Jánoshida: gyónási lehetõség – 15.30, Szentmise – 16.00
Jászalsószentgyörgy: 

gyónási lehetõség – 17.30 Szentmise – 18.00 
December 19., vasárnap:
Jánoshida: gyónási lehetõség – 09.00, Szentmise – 09.30
Jászalsószentgyörgy: 

gyónási lehetõség – 10.30, Szentmise – 11.00
Lelkigyakorlat vezetõ: Ködmön Ferenc, szendrõi plébános
A Szentmise után
Karácsonyváró koncert, majd szerény agapé a templom elõtt

Jászalsószentgyörgy – december 18., szombat
Jánoshida – december 19., vasárnap

SZENTMISÉK RENDJE — KARÁCSONY

DECEMBER 24. (péntek) VIGILIA, ÉJFÉLI SZENTMISÉK:
Jánoshida: 22.00 
Jászalsószentgyörgy: 24.00

DECEMBER 25 - 26. ( szombat, vasárnap) KARÁCSONY:
Jánoshida: 09.30 
Jászalsószentgyörgy: 11.00 

Szentmiseszándékok felíratása: minden hónap utolsó csütör-
tök és péntek, Szentmise elõtt!

F E L H Í V Á S !
A Plébánia Hivatalba a különbözõ ügyek rendezéséhez kérem,
hozzák magukkal az egyházadó befizetését igazoló nyugtát! Az
egyházadó meghatározott mértéke jövedelmenként 2000 Ft/év!

A VII. KERESZTÉNY BÁL IDÕPONTJA: 2011. március. 05.

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

H I R D E T É S


