
A Húsvét a keresz-
ténység legnagyobb
ünnepe. Jézus Krisz-
tus bûneinkért meg-
halt, de harmadna-
pon feltámadott. Az
élet gyõzedelmeske-
dett a halál fölött.
Erõsebb az élet, mint
a halál. Errõl beszél
a természet is. Ez a
Húsvét örvendetes
üzenete. L. L.
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Az önkormányzat is

bekapcsolódott 
az új 

közfoglalkoztatásba

A képviselõ-testület is részt vett 
az „alkotmányozási munkában”

A Kormány által felállított Nemzeti
Konzultációs Testület tagjai körlevélben
kérték a képviselõ-testületeket, hogy se-
gítsék munkájukat az egész nemzetet
érintõ közös ügyben, az új alkotmány
ügyében. 

Jászalsószentgyörgy Községi Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete is megtár-
gyalta az új alkotmány ügyét és az alábbi
javaslatokat (48/2011. (III. 16.) KT hatá-
rozat) küldte meg a Nemzeti Konzultáci-
ós testületnek:

– A magán- és köztulajdon védelme le-
gyen szent és sérthetetlen.

– Állami (szociális) támogatás megítélésé-
nek feltételei szigorodjanak, munkára képes
támogatott személy semmilyen támogatást
ne kaphasson feltétel (közmunka) nélkül.

– Minden állampolgár úgy vállaljon
gyermeket, hogy elvárható neveléséhez
meglegyenek a feltételek.

– A negatív diszkrimináció után pozitív
diszkrimináció is szûnjön meg a kisebb-
ségek vonatkozásában.

Dr. Szájer József, a Nemzeti Konzultá-
ciós Testület elnöke válaszlevélben meg-
köszönte a készülõ új alkotmányhoz meg-
küldött javaslatokat.

Belvízvédekezés

Írásos adatok jegyzése óta nem esett
ennyi csapadék Jászalsószentgyörgyön,
illetve az országban, mint tavaly. Több
mint 1100 mm egész évben, az átlag
500-600 mm. A harminc éve elhanya-
golt és felújításra váró belvízvédelmi
rendszer (árkok, befogadók) ezt nehe-
zen, illetve gyakran nem bírták.

Az összességében sikeres belvízvédelmi
feladatok jellemzõ adatai a következõk:
– több mint 100 nap védekezési munkálat
– nagy teljesítményû szivattyúkkal több

mint 1 millió m3 víz átemelése a Zagy-
vába, illetve más befogadókba a zá-
portározókból

– több mint 3 km árok gépi kotrása és
kézi tisztítása belterületen

– több mint 100 helyszínen utak, kapu-
bejárók, keresztezõ átereszek cseréje

– ahol csak lehetett szivattyúzásokat és
egyéb gépi kotrásokat helyi vállalko-
zók végezték (Kormos Ferenc egyéni
vállalkozó, Jász-Terra Kft.)

– melynek eredményeként a külterüle-

ten mintegy 6 km vízelvezetõ árok
kotrása összefogással megvalósulha-
tott, melyben nagy szerepet vállalt az
Agroszentgyörgy Kft. és a Baromfi
Kft., valamint az Önkormányzat 

– megkezdõdtek a járhatatlan külterületi
utak javításának munkálatai.
A védekezés és kapcsolódó munkála-

tainak költségei mintegy 65 millió Ft-ot
tettek ki, melyet végig meg kellett elõ-
legezni az önkormányzatnak, azonban
vis maior támogatásként ebbõl csak 45
millió Ft volt lehívható, így 20 millió Ft
önerõt kellett biztosítani az önkor-
mányzatnak az elmúlt évben az évszá-
zados rekordmennyiségû csapadékhul-
lás miatt, ami nem várt, de igen jelentõs
kiadásként jelentkezett.

A helyi Önkéntes Tûzoltó Egyesület
sok alkalommal segítette a védekezést,
amely nagy segítséget jelentett, illetve
mindenki más önzetlen munkája, aki
részt vett a megoldandó feladatokban.
Köszönet érte.

A Községi Önkormányzat pályázat útján
igényelt forrásokat az új közmunkaprog-
ram keretein belül és ennek köszönhetõ-
en március 1-jétõl 4 fõ teljes munkaidõ-
ben (10 hónapig), 20 fõ pedig napi 4 órá-
ban (2 hónapig) kap átmenetileg munka-
lehetõséget.

A program új eleme például, hogy a
legtöbb munkavállaló – aki egyébként
28.500 Ft-os bérpótló támogatásban ré-
szesül – 4 órás foglalkoztatásba vehet
részt, mely kb. nettó: 32.000 Ft összeg-
nek felel meg. A bérpótló támogatásban
folyamatosan azok részesülhetnek, akik
évente legalább 30 napot munkaviszony-
ban álltak, ez lehet közfoglalkoztatás
vagy idénymunka is. 

Az önkormányzatnak lehetõsége nyílt
továbbá olyan rendeleti szabályozás be-
vezetésére, mely alapján a bérpótló támo-
gatásban és a közfoglalkoztatásban való
részvételt a lakókörnyezet rendben tartá-
sához kösse, amely korábban csak egy jo-
gos társadalmi igényként jelentkezett
hosszú évek óta azonban magasabb szin-
tû kormányzati akarat nem társult hozzá.
A „rendelten porták” kiszûrése, illetve
gazdájuk gondozásra történõ rávezetése a
következõ hónapokban fog történni. 

Újdonság továbbá, hogy jászalsószent-
györgyiek közül (aki regisztrált álláskere-
sõ vagy bérpótló támogatásban részesülõ)
részt vehetnek központi közmunkaprog-
ramban, így 5 fõ a Közép-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgató-
ságnál, továbbá a Jászkiséri Vízgazdálko-
dási Társulatnál szintén 5 fõ, teljes mun-
kaidõben kaphat munkát.

Vállalkozások számára is megnyílt a le-
hetõség arra, hogy – 8 hónapig 70%-os tá-
mogatással, 4 hónapos továbbfoglalkoz-
tatási kötelezettséggel – pályázzanak bér-
pótló támogatásban részesülõ személyek
foglalkoztatására. Errõl bõvebben: „Vál-
lalkozások számára nyújtható támogatás
a bérpótló juttatásra jogosult álláskeresõ
foglalkoztatásához a Társadalmi Meg-
újulás Operatív Program 1.1.3 „Út a
munka világába” elnevezésû program
keretében.
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Az állami finanszírozási rendszer arra
ösztönzi az önkormányzatokat, hogy tár-
suljanak az oktatási és óvodai nevelési
feladatok ellátására.

2007 óta Jászboldogházával közösen
tartjuk fent az iskolákat, és ennek ered-
ményeként évente mintegy 20-30 millió
Ft-os többletbevétellel tudtuk ellátni meg-
felelõ színvonalon a feladatot.

2011-tõl egy olyan lehetõség elõtt ál-
lunk, amely egy még nagyobb társulás
keretében további jelentõs pénzügyi for-
rások lehívására ad lehetõséget. 

Jászsági Többcélú Társulás által fenntar-
tott Közoktatási Intézmény, amely jelenleg 8
településsel (Jászdózsa, Alattyán, Jánoshida,
Jászágó, Jászfelsõszentgyörgy, Jászjákóhal-
ma, Jásztelek, Pusztamonostor) mûködik.

Ebben az évben elképzelhetõ, hogy
Jászberény városa is csatlakozni szándé-
kozik Jászboldogházával és településünk-
kel kiegészülve. 

A csatlakozás által településünk további
15 millió Ft-os összeg lehívására lesz jo-
gosult az oktatási célokra.

A csatlakozási cél a társuláshoz a fi-
nanszírozási nehézségek megelõzése,

azonban ez nem jelent jelentõs változást
a pedagógusok, szülõk, gyermekek ré-
szére, sõt az oktatás biztonságos és jó
feltételrendszerét hivatott biztosítani. 
Jelenleg a csatlakozási egyeztetések folynak. 

2010 szeptemberében hosszú-hosszú
idõ után újra van bölcsõdei ellátás a te-
lepülésen az óvoda épületében, de szak-
mailag elkülönítve, amely fogadókész a
kisgyermekes családok számára.

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

Oktatási feladatellátás új irányai – bölcsõde

Az utóbbi idõben – köszönhetõen a szo-
ciális és nem megfelelõ jogszabályi
környezetnek, mely hosszú évek alatt
alakult ki hazánkban – megszaporodtak
a bûnelkövetések, lopások és egyéb
cselekmények.

Településünkön egy többtagú „bûn-
bandát” sikerült a rendõrségnek ered-
ményesen felkutatni, majd õrizetbe
venni, azonban mindenki meglepetésé-
re arról értesültünk, hogy két nap után
az ügyészség elutasította az elõzetes le-
tartóztatásba helyezésüket.

A napokban több fórumon lehetett ah-
hoz az információhoz hozzájutni, hogy
egy másik városban hasonló történet
miatt petíciót nyújtottak be az állampol-
gárok, kifejezve aggodalmunkat a je-
lenleg fennálló helyzet miatt.

Fontosnak tartom tájékoztatni a la-
kosságot arról, hogy településünk

esetében, amikor kiderült, hogy a sok
szentgyörgyi állampolgárnak és az
önkormányzatnak is bosszúságot
okozó tolvajok ügyében, illetve a dön-
tés után – amely társadalmi elváráso-
kat kismértékben sem elégítette ki –
azonnal, 2011. február 25-én kifejez-
tem ellenérzésemet az ügyészség irá-
nyában levélben, a kialakult jogos
társadalmi igény miatt, mely az igaz-
ságszolgáltatásba vetett bizalom
megrendülését fejezte ki. 

Megjegyezni kívánom, hogy valószí-
nûleg az ügyészség is teszi a dolgát,
azonban ezt aktuális jogszabályi kör-
nyezet szerint tudja megtenni, ami jelen
esetben nem megfelelõ a társadalmi vi-
szonyok ilyen irányú rendezésére és
fenntartására. (Az ide vonatkozó jog-
szabályok alapján az elõzetes letartóz-
tatás körülményei nem álltak fenn.)

A mellékelt levélben megfogalmaz-
tam azt, hogy javaslom a jogszabályi
környezet megváltoztatását és ezt, il-
letve egy hasonló tartalmú levelet más-
nap továbbítottam Pócs János ország-
gyûlési képviselõ úrnak, aki arról tájé-
koztatott, hogy ezt a „petíciót” továb-
bította dr. Konrát Károly belügyi ál-
lamtitkár úrnak. 

(Az ügyészségi és képviselõi levél le-
tölthetõ: www.jaszalsoszentgyorgy.hu
címrõl)

Közleményem fõ célja az, hogy min-
denki tájékoztatást kaphasson arról,
hogy minden lehetséges eszközzel pró-
bálunk változtatni a jelenlegi tarthatat-
lan helyzeten, amely egyébként orszá-
gos jelentõségû megoldásra váró fel-
adat is egyben.

Szarvák Imre sk.
polgármester

K Ö Z L E M É N Y
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Ezúton is tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy települé-
sünkön több éves sikeres elõkészítõ munka után jelentõs fej-
lesztések valósulhatnak meg a következõ hónapokban Euró-
pai Uniós támogatással a „Falumegújítás Jászalsószentgyör-
gyön” elnevezésû projekt keretében.

2011. április 11-tõl megkezdõdtek a munkálatok a fõtéren,
várhatóan május közepétõl a piactéren és júliustól az óvoda
udvara újulhat meg.

Részletesebb információ kapható a Polgármesteri Hivatal-
ban. A munkálatok – mint minden építési beruházás – kelle-
metlenséggel is járnak, azonban az igen szép és hasznos cé-
lok megvalósulása közben kérjük a lakosság türelmét és meg-
értését az ilyenkor szokásos ideiglenes változásokkal kapcso-
latban.

Községi Önkormányzat

ÖÖÖÖ NNNN KKKK OOOO RRRR MMMM ÁÁÁÁ NNNN YYYY ZZZZ AAAA TTTT IIII   HHHH ÍÍÍÍ RRRR EEEE KKKK
Több mint 

60 millió Ft-os
fejlesztés indul
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Tájékoztatás a piactér ideiglenes áthelyezésérõl

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
a „Falumegújítás Jászalsószentgyörgyön”
elnevezésû projekt keretében megújuló
piactér kivitelezési munkái alatt, piactér-
nek a Fõ út 69. sz. alatti épület (Öregek
Otthona) udvarát jelölte ki a képviselõ-
testület a 61/2011. (III. 24.) határozatával.

A piactér üzemeltetõje errõl tájékozta-

tást kapott, illetve arról, hogy a vonatko-
zó rendelet, illetve vállalkozói szerzõdés
szerint a piac változatlan rend szerint
mûködik ezen idõszak alatt.

Az áthelyezés várható idõpontja: 2011.
május 15-tõl augusztus 31-ig, azonban
ez a munkák ütemezésétõl függõen még
kismértékben változhat.

TISZTELT
JÁSZALSÓ-

SZENTGYÖRGYI 
LAKOSOK!

TÁJÉKOZTATOM 
ÖNÖKET, HOGY
2011. 05.11–én 

(szerda) 17 órától
KÉPVISELÕI 

FOGADÓ ÓRÁT
TARTOK.

TISZTELETTEL
VÁROM ÖNÖKET!

Helyszín: 
Polgármesteri Hivatal
Jászalsószentgyörgy, 

Fõ út 53/A

Tájékoztató
Tájékoztatjuk a Tisztelet Lakosságot,
hogy a Jászalsószentgyörgy Vízmû
Kft. 2011. április 1-jétõl átköltözött a
Petõfi út 13/a szám alá (régi Egészség-
házba) a régi védõnõi szolgálat helyisé-
geibe, amely egy költségtakarékos
megoldást is jelent egyben, hiszen
ezentúl nem kell bérleti díjat fizetni a
telephelyért.

Az átköltözést megelõzték a több éve
nem mûködõ telephelyet, illetve az
épületet érintõ állagmegóvó munkála-
tok, melyet az önkormányzat vállalt
magára annak érdekében is, hogy mi-
nél komfortosabb körülmények között
tudja az üzemeltetõ fogadni a szolgál-
tatást igénybe vevõ ügyfeleket. 
A Vízmû Kft. elérhetõségei:
Telefon: 57/886-344 
Fax: 57/886-343
E-mail:

jaszalsoszentgyorgy.vizmu@pr.hu
Hibabejelentés: 06/20-9230930
Ügyintézés:

hétfõ: 8-12 óra
kedd: 13-16 óra
szerda-csütörtök: 8-12 óra
péntek: ügyfélfogadás szünetel.

KKKK ÖÖÖÖ ZZZZ ÉÉÉÉ RRRR DDDD EEEE KKKK ÛÛÛÛ   IIII NNNN FFFF OOOO RRRR MMMM ÁÁÁÁ CCCC IIII ÓÓÓÓ KKKK

Pócs János
országgyûlési képviselõ

Megújul a sportpálya 
a Vadasban, 

ha a Zagyva is 
úgy akarja

2011. április 9-én megvalósultak a Te-
lepülésfejlesztési Bizottság elnökének
aktív közremûködésével a Vadas park-
ban található 2000 m2 felületû sza-
badtéri sportpálya újragyepesítésének
munkálatai. A 300 kg fûmag, illetve új
öntözõrendszer kiépítése 2 db szivaty-
tyúval és 4 db öntözõleállással
370.000 Ft-ba került, mely a vagyon-
üzemeltetési elõirányzat terhére való-
sult meg. Várhatóan a Zagyva folyó
vízszintjének tartós emelkedésének
elmaradásakor, nyár végére, õsz elejé-
re egy jó minõségû sportpálya áll
majd rendelkezésre az azt használni
kívánó helyi lakosok számára.
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A szentgyörgyi iskola jelenleg a Lippay
Lajos Alsó-jászsági Bölcsõdei, Óvodai, Is-
kolai és Alapfokú Mûvészetoktatási Intéz-
mény székhely iskolája, melyet 2007-ben
hozott létre és mûködtet együtt Jászalsó-
szentgyörgy és Jászboldogháza község. A
2010/2011-es tanévben 315 tanulója van
az iskolának, amelybe beletartoznak a
máshonnan bejáró gyermekek is: járnak
ide Jászladányról, Jánoshidáról, Alattyán-
ról, Tiszasülyrõl, Jászjákóhalmáról.

Minden évfolyamon két osztály van, 18-
20 fõs átlag osztálylétszámokkal, ami a fi-
nanszírozás, fenntartás szemszögébõl nem
mondható ideálisnak, viszont pedagógiai
szempontból nagyon szerencsés a nem túl
kicsi, de nem is túl nagy létszámú osztály. 

Az iskola mai pedagógiai rendszere
hosszú folyamat eredménye. 1978. óta
mûködik az 1-3. évfolyamon iskolaottho-
nos rendszer, amely az évek folyamán
olyan hatékony munkaformává vált,
amelyben a kisiskolás nagy biztonsággal
sajátítja el az elemi ismereteket, és napi-
rendje fegyelmezett szokásrendszert alakít
ki.

Már második évfolyamon találkoznak a
gyerekek idegen nyelvel: heti egy órában
játékos formában ismerkednek az angol
nyelvel, amit a szülõk is nagyon pozitívan
fogadtak. Felsõ tagozaton aztán lehetõség
van rá, hogy nívócsoportban tanulják az
angol nyelvet, illetve egy comeniusos pá-
lyázathoz kapcsolódóan szakkörökön fej-
lesztheti tudásukat a tanulók.

Szintén preferált területként jelenik meg
a matematika oktatása, amely a logikus
gondolkodás alapja és felvételi tantárgy.
Ötödik évfolyamtól kezdve emelt szinten
lehet tanulni, illetve 8-ban ehhez még
hozzájön heti 2 óra felvételi elõkészítõ,
ami a másik felvételi tantárgyból, a ma-
gyar nyelv és irodalomból is a felvételi-
zõk rendelkezésére áll, amely lehetõség-
gel teljes egészében élni is szoktak a
nyolcadikosok. Ezen koncentrált felké-
szülésnek köszönhetõen a végzõs tanulók
közel 80%-a érettségit adó középiskolá-
ban tanul tovább, és a legjobbak minden
évben bejutnak nívós gimnáziumokba.

Az iskola arculatát már külsõleg is meg-
határozza, hogy 2000-tõl beindult, és azóta
is nagy népszerûséggel mûködik a mûvé-
szeti alapiskola, ahol tanulóink képzõmû-
vészeti tanszakon készítik alkotásaikat. A
gyermekek munkái egyedi módon „öltözte-
tik” az iskola folyosóit, termeit, tereit, szép-
pé, barátságossá téve azt, ami rögtön meg-
ragadja az ide betérõ látogató tekintetét is.

Egész évben lehetõség van sportra a fel-
újított tornateremben, ahol testnevelésórá-
kon, gyógytestnevelésen, fociedzéseken,
tömegsporton, szivacskézilabda edzéseken
élhetik ki mozgásigényüket.  Tanulóink a
tanórákon túl néptánc- és csillagászati
szakkörön, a nagy hagyományokkal bíró
és mindig kiváló eredményeket hozó
KRESZ szakkörön, illetve a már említett,
Comenius pályázathoz kapcsolódó szak-
körökön vehetnek részt. Ez utóbbi az ide-
gen nyelv gyakorlatias használatán felül
nagyszerû lehetõség a gyerekek számára,
hogy 10 napos külföldi kiránduláson ve-
gyenek részt, amit fedez a pályázati forrás.

Szakos ellátottság 100%-os a tantestület-
ben, a speciális igényeket pedig utazó peda-
gógusokkal látjuk el (pl. konduktorral, spe-
ciális gyógypedagógussal, logopédussal.)

Az iskolában a Római Katolikus Egy-
ház tart hittanoktatást az azt igénylõ gyer-
mekek számára. 

Az iskola mûködéséhez szükséges feltétele-
ket a községi önkormányzat – mint fenntar-
tó- biztosítja. A saját erõn felül pályázati
források bevonásával igyekszik biztosítani
a mind jobb feltételeket a színvonalas okta-
tás körülményeinek biztosítására. 2005-ben
beépítésre került a fõépület együttes emele-
tes részének tetõtere, amellyel 4 tanterem-
mel bõvült a helységek száma. A következõ
évben az alsó tagozatosak épületszárnyában
kerültek kicserélésre a nyílászárók modern
mûanyag ablakokra, ajtókra. 

Több hullámban került sor a tornaterem
felújítására: 2007-ben a sérült kopolit üveg-

ablakok cseréje és külsõ homlokzat felújí-
tás történt meg, 2008-ban fûtéskorszerûsí-
tés, majd 2010-ben pályázati erõ bevonásá-
val tetõcsere, szigetelés, nyílászárók, vilá-
gítótestek cseréje, öltözõk, vizesblokkok,
tantermek felújítása következett. Mind-
ezeknek köszönhetõen egy olyan épület
korszerûsítése történt meg, ami remélhetõ-
leg hosszú évekre szolgálja az iskola és a
település sportéletét, és helyszínt ad az
egyéb közösségi rendezvényeknek.

2008-ban került felújításra az iskola
ebédlõje és melegítõ konyhája, 2009-ben
az iskola elõtti rész kapott ízléses térbur-
kolatot, és egy szomszédos ingatlanrész
bérlésével az iskolaudvar került bõvítés-
re. 2010-ben a világítás korszerûsítése
történt meg az összes épületben.

A folyamatos fejlesztések aktualitása
ezekben a hónapokban: interaktív táblák-
kal, és modern számítógépekkel bõvül
azon eszközök tára, melyeket a mai okta-
tás már nem nélkülözhet. A másik jelenle-
gi fejlesztés: a mûvészeti iskola haszná-
latba vehet két tantermet a faluban Szent
Imre iskolaként ismert felújított épület-
ben, ahol már tavasszal beindulhatnak a
foglalkozások a patinás tantermekben.

Az iskola folyamatosan – az engedé-
lyezett csoportlétszámok erejéig – foga-
dókész az iskolát keresõ, vagy váltani
akaró tanulók és szüleik számára. 

A 2011/2012-es tanévben is két elsõ
osztály indítását tervezzük. Informá-
ciókat a www.jaszalsoszentgyorgy.hu
honlapon vagy az 57/456-013-as telefon-
számon szerezhetnek.

Jászalsószentgyörgy általános iskolája
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A felhívásra rendszeres könyvkölcsönzõk
és -olvasók jelentkeztek nagy lelkesedés-
sel. Nevezetesen: Földvári Csenge és
Kiss Bianka 4.b, Bertalan Brigitta és Ko-
vács Tekla 4.a, Vígh Szilvia és Szabó Do-
nát 5.a, Albert Bernadett és Kökény Zsó-
fia 5.b-s tanulók.

Elsõ lépésként el kellett olvasniuk: Jász-
Alsó-Szt-György nagyközség TÖRTÉNE-
TI VÁZLATA és templomának századik
évfordulója c. helytörténeti monográfiát,
melyet Lippay Lajos helyi lelkész-tanító
állított össze, anno 1893-ban. A könyv füg-
gelékében tevékeny életútjával is megis-
merkedtek a tanulók. Ezt követõen meg-

szerzett tudásanyagukat közösen átbeszél-
tük, rendszereztük, idõrendbe helyeztük.

A harmadik mozzanat a vetélkedõ írás-
beli része volt: feladatlap kérdéseire vála-
szoltak a versenyzõk. A kérdéssor feldol-
gozta a tanító-plébános úr gazdag és áldá-
sos munkálkodásának eredményeit, te-
kintve, hogy községünkben 21 évig, halá-
láig tevékenykedett.

E munkálkodás számos eredményérõl ol-
vashattak. Többek között itteni mûködésé-
nek már elsõ évtizedében új iskolát építte-
tett, mely a mai Jász-takarékszövetkezet
helyén állt. Javaslatára (mert ekkor már az
iskolaszék elnöki és az iskolaigazgatói te-
endõket is ellátta) korszerû iskolapadokkal
rendezték be az iskolákat, bõvült a szertár
és az iskolai könyvtár szegényes anyaga is.

Az 1893-as év kiemelkedõ jelentõségû
volt életében, ami publicisztikai és történet-
írói tevékenységét illeti. Ekkor jelent meg a
fentebb említett helytörténeti monográfia.

Jászalsószentgyörgy község és lakói
iránt határtalan szeretettel viseltetett.
1905-ben ragadta el a halál. Végrendelet-
ében 500 Ft-ot hagyományozott a község

szegényeire, 100-100 Ft-ot az óvodára ill.
az iskolákra.

Iskolánk 1993-ban vette fel Lippay La-
jos nevét, méltó és örök emléket állítva
községünk kiemelkedõ személyiségének.

A vetélkedõ résztvevõivel április 8-án
kilátogattunk a temetõbe és rendbe tettük
síremlékét.

Tiszteletünk és nagyrabecsülésünk jelé-
ül egy-egy szál virággal emlékeztünk ar-
ra, akinek Jászalsószentgyörgy egykori
tanulóifjúsága oly sokat köszönhetett és
mai korunk diákjai sem hagyhatják fele-
désbe merülni MINDENKI TANÍTÓJÁT.

Csákné Pammer Ágnes

ÉÉÉÉ LLLL EEEE TTTT ÜÜÜÜ NNNN KKKK BBBB ÕÕÕÕ LLLL
Iskolánk névadója: Lippay Lajos

címmel életrajzi vetélkedõt hirdetett februárban az iskolai könyvtár

2011-ben is folytatódik a kétéves Comenius-program. Mint is-
meretes, ez év június 30-ával zárjuk kétéves programunkat,
melyhez pályázaton nyert iskolánk pénzbeli támogatást. 

Tavaly kezdtük. Egész évben folyt a munka, készült a Pál ut-
cai fiúk elõadásának szövegkönyve, próbáltuk a jeleneteket.
Részt vettek gyermekeink lengyel nyelvtanfolyamon, ismer-
kedtünk a lengyel nép hagyományaival, szokásaival, történel-
mi személyiségeivel. Folyamatosan készült Comenius-faliúj-
ságunk, amelyen mindig az aktuális témakörök jelentek meg.
Tanulták a szerepeket, próbálták a jelenetet. Májusban megtör-
tént az elsõ cserelátogatás. 

Õsztõl tovább folytattuk a munkát. Elkészült a Pál utcai fiúk
befejezõ jelenete angolul, ennek a tanulása, próbái jelenleg is
folynak. 

Május 12-21-ig a munkában részt vevõ tanulók tanáraikkal
ismét ellátogatnak Tarnowiecbe, ahol számos szép és hasznos
program zárásaként elõadják a lengyel tanulókkal közösen
projectünk végsõ termékét, az általuk feldolgozott Pál utcai fi-
úk címû musicalt. Május 29-étõl június 7-ig iskolánk látja ven-

dégül a tarnowieci iskolásokat. Június 3-án nálunk is sor kerül
a Pál utcai fiúk közös bemutatására. Bízunk benne, hogy ez a
program a mi tanulóinknak és a lengyel diákoknak is hasznos
idõtöltés, és emlékezetes élmény marad.

Major Tiborné

COMENIUS PROJECT
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Farsang:
Február végén tartottuk szokásos télbú-
csúztató farsangi bálunkat, melynek hely-
színe szokás szerint az iskola tornaterme
volt. Ahogyan az már hagyománnyá vált,
az osztályok rövid kis bemutatkozó mû-
sorral készültek jelmezeikhez. Minden

jelmezbe bújt tanuló apró ajándékot ka-
pott jutalmul. A felvonulás után tombola-
húzás és a büfé kínálata színesítette a dél-
utánt, amit a Szülõi Munkaközösség köz-
remûködésének, valamint a felajánlások-
nak köszönhettünk.

Március 15.
A kora reggeli és az órákat követõ sok-
sok próba után idén is, hagyományosan a
hetedikes gyerekek adtak méltó ünnepi
mûsort, melyre a Faluházban került sor. 

A szavalatokat színesítette a harmadiko-
sok szép néptánca, az énekkaros fiúk által
elõadott dalok, melyeket zongorán és gi-
táron kísért egy-egy diák. Köszönet a fel-
készítõ tanároknak, a szereplõ gyerekek-
nek, a díszletben segédkezõknek.

Szmetena Gézáné

Ünnepeink
A Kyokushin Karate Diákolimpián Kovács
Ádám 3.b osztályos tanuló korcsoportjában
1. helyezést, Kovács Dorina 7.b osztályos
diákunk pedig a IX. J&S Speed Kupa nem-
zetközi nyílt versenyén, serdülõ lány kate-
góriában szintén 1. helyezést ért el.

A Simonyi Zsigmond helyesírási verseny
elsõ fordulója után a megyei döntõbe tovább-
jutott Helle Anna Nikoletta, a 8. osztályból.

A 7. osztályosok csapata: Palya Martin,
Kiss Bence, Baranyi Petra, Tóth Fruzsina,
Nagy Réka és Szatmári Kinga továbbju-
tottak a Kárpát-medencei Levelezõ Mate-
matika Verseny döntõjébe, melyre május
2-3. között kerül sor Nyíregyházán.

MÁTYÁS TUDÓSAI megyei versenyen,
Szolnokon iskolánkból két korcsoportban
indultak gyerekek. Vers- és prózamondás-
ból a harmadik osztályból: Tóth Zsanett és
Tóth Gergõ, míg az ötödikesektõl Terenyi
Henrietta, Vígh Szilvia és Filipcsei Olivér
mérették meg magukat, és értek el szép
eredményt. Rajz kategóriában pedig Farkas
Patrik 5.b , Földvári Csenge 4.a és Eszes
Balázs 7.a osztályos tanulók indultak.

KRESZ versenyen Sándor János tanár
úr felkészítése nyomán megszokottan
szépen szerepelnek diákjaink. Szatmári
Kinga elsõ helyezéssel végzett, így to-
vábbjutott az országos döntõbe.

Gratulálunk eredményeikhez, büszkék
vagyunk rájuk!

Versenyek
A Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei
fordulójára 2011. február 18-án került sor
Jászberényben. A hagyományokhoz híven
iskolánk szép számú tanulóval képviseltet-
te magát. A 61 versenyzõvel ismét nem val-
lottunk szégyent, hiszen közülük hármat is
behívtak a mezõtúri díjátadó ünnepségre
ahol az évfolyamonkénti elsõ 15 helyezet-
tet jutalomban  részesítették.  A negyedik
osztályos Markó Hajnalka 14., az ötödikes
Pintér Boglárka 9., a nyolcadikos Helle An-
na Nikoletta 8. helyezést ért el. 

Tudni kell a versenyrõl, hogy egy me-
gyén belül évfolyamonként 350-400 tanuló
vesz részt, ezért nagyon szép eredménynek
számít, hogy iskolánkból 16 gyerek az elsõ
száz között teljesített.
Tanulóink eredménye évfolyamonként:
3. osztály (felkészítõ tanár:): 39. Zana Zol-
tán 3.b (Tési Ildikó), 76. Csata Viktória 3.a
(Bathóné Kobela Szilvia)
4. osztály (felkészítõ tanár:): 14. Markó
Hajnalka 4.b (Major Tiborné), 22. Süle
Krisztina 4.b (Major Tiborné), 32. Lipták
Gergõ 4.a (Major Tiborné), 99. Kovács
Tekla 4.b (Major Tiborné).
Negyedik osztályos tanulóink csapatver-
senyben a 3. helyen végeztek a megyében.
5. osztály: 43. Vizi Luca 5.a (Menyhártné
Kormos Klára).
6. osztály: 41. Kerekes Patrik 6.a (Simonné
Kiss Mária), 58. Tóth Bence 6.b (Simonné
Kiss Mária), 95. Tóth Zsófia 6.a (Simonné
Kiss Mária)
7. osztály: 26. Szatmári Kinga 7.b. (Jakus-
né Vámos Mária), 38. Kiss Bence 7.b (Ja-
kusné Vámos Mária), 68. Nagy Réka
7.a (Jakusné Vámos Mária), 71. Tóth Fru-
zsina 7.a (Jakusné Vámos Mária), 93. Palya
Martin 7.a (Jakusné Vámos Mária)
8. osztály: 8. Helle Anna Nikoletta 8.a (Ja-
kusné Vámos Mária) Major Tiborné

Zrínyi Ilona 
Matematikaverseny 2011.

Nyolcadikos tanulóink izgatottan várják a
hamarosan megérkezõ értesítéseket a
középiskolai felvételrõl. A kétosztálynyi
gyereket tekintve a többség Szolnok és
Jászberény szakközép- és szakiskoláiba
jelentkezett. Három diákunkról már
tudjuk, hogy felvételt nyertek. Igaz,
közülük ketten távoli célt tûztek ki. Egy
tanulónk a debreceni Zenemûvészeti Sza-
kközépiskolában, zongora szakon folytat-
ja tanulmányait, másik tanulónk pedig
Budapestre nyert felvételt a Szent Margit
Gimnáziumba. Egy gyermek pedig Szol-
nokon a Varga Katalin Gimnázium Arany
János Tehetséggondozó Programjában
kapott lehetõséget a további tanulásra.

Jakusné Vámos Mária

Április 11-12-én lezajlott a leendõ
elsõsök beiratkozása is. Idén is két elsõ
osztállyal kezdenénk a tanévet, így a
2011/2012 tanévben, szeptember 1-jén az
1.a osztályban Bathóné Kobela Szilvia és
Virág Emese, míg az 1.b-ben Tési Ildikó
és Vajai Franciska várják a kicsiket.

Továbbtanulás

Beiratkozás

ÉÉÉÉ LLLL EEEE TTTT ÜÜÜÜ NNNN KKKK BBBB ÕÕÕÕ LLLL
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Külön köszönjük a Szülõi Közösség tagjai-
nak odaadó, lelkiismeretes önzetlen munká-
ját: Ádámné Szõnyi Ágnes, Bathóné Fehér
Anna, András Anna-Mária, Kátainé Markó
Anita, Bajzáthné Majzik Júlia, Baráth Csa-
báné, Vasasné Máj Mónika, Baranyiné
Nagy Réka, Pallagi Kálmánné, Vízi István-
né, Vízi Mária, Kocsisné Balogh Mónika,
Törõcsik Renáta, Sáfrán Tünde, Andorné
Lajkó Ágnes, Dr. Varga Éva, Fejes Ildikó,
Koncsikné Túróczi Katalin

Külön köszönet a Jász-Profi Kft.-nek,
Pesti Róbert vállalkozónak, Szabó László
vállalkozónak, a Községi Önkormányzat-
nak, a helyi Lippay Lajos Általános Iskolá-
nak, a helyi Konyha dolgozóinak és Bara-
nyi Kálmánnak. Az óvoda és a bölcsõde
dolgozóinak is köszönjük odaadó munkáját.
KÖSZÖNJÜK A FELAJÁNLÁSOKAT:
Bölcsõdei csoport: André Andrea, Csabai

Tamás, dr. Varga Éva, Fejes Ildikó, Fejes
Szabina, Kiss Margit, Koncsikné Túróczi
Katalin, Nagyné Tóth Tünde, Szabó Móni-
ka, Vargáné Bertalan Erika.

Maci csoport: Balázs Nikolett, Balogh
Zoltán, Farkasné Rajnódli Rita, Halászi Be-
áta, Juhász Ilona, Keskeny Nikoletta, Ko-
csisné Balogh Mónika, Magócs Mónika, Pa-
kai István, Suki Julianna, Törõcsik Renáta.

Mókus csoport: Barankai-Erõs Katalin,
Baranyi Kálmán, Grósz Sándorné, Horváth
Zsanett, Kiss Szabolcsné, Kovácsné Korom
Mária, Pallagi Kálmánné, Tóth Csabáné,
Váradi Anikó, Varga Pálné, Vidra Mihály-
né, Vízi Istvánné, Vízi Mária.

Méhecske csoport: Baranyiné Nagy Ré-
ka, Baráth Csabáné, Dudás Melinda, Holló
Csaba, Horváthné Kompolti Mária, Kecs-
kés Beáta, Kerekes Krisztián, Magyar Gá-
borné, Mondiné Kovács Krisztina, Nagy
Rita, Porzó Józsefné, Serfõzõ János, Törõ-
csik Renáta, Vasasné Máj Mónika.

Pillangó csoport: Ádámné Szõnyi Ágnes,
Albertné Rimóczi Mónika, Bathóné Fehér
Anna, Cserháti Anna, Grósz Attiláné, Gu-
lyásné Ádám Márta, Keskeny Klaudia, Kes-
keny Nikolett, Kiss Brigitta, Kókai Mária,
Kormos Éva, Markóné dr. Göczõ Hajnalka,
Szatmáriné Czakó Judit, Vidra Mihályné.

Katica csoport: Andorné Lajkó Ágnes,
Baráth Csabáné, Besenyeiné Bagi Ilona,
Dohándi Edit, Nagyné Szûcs Mónika, Sáf-
rán Tünde, Sándorné Zatkó Ildikó, Szatmá-
ri Szilvia, Szûcsné Szmetena Mariann, Va-
sasné Bercsik Tímea.

Nyuszi csoport: András Anna-Mária,
Baán Zsolt, Bajzáthné Majzik Júlia, Balogh
Andrea, Deákné Bálint Renáta, Horváth
Zsanett, Kátainé Markó Anita, Kovácsné
Korom Mária, Lakatosné Rostás Irén, Pász-
tor Judit, Pesti Róbert, Pestiné Szarvák Edit,
Rimóczi Imréné (nagymama), Rimóczi
Panni, Szarvák Mihályné, Szarvák Miklós
(nagypapa).

KEDVES SZÜLÕK!
Óvodánk dogozói ezúton szeretnék megköszönni mindazok

anyagi, tárgyi, és egyéb felajánlásait, mellyel támogatták
óvodánk Farsangi bálját!

Húsvéti hagyományok, szokások
Különbözõ ajándékozási szokások is el-
terjedtek. A XVI. században terjedt el
az a szokás, hogy a házról házra járó
gyerekeknek hímes tojást adnak. Szo-
kás volt még, hétfõn a falubeli pászto-
rok jókívánságokat mondó csoportjai-
nak megajándékozása, általában tojás-
sal; vagy a tojásadomány a szegények-
nek, koldusoknak. Ezekben az ajándé-
kozásokban nagy szerepet kapott a to-
jás, mint az élet és az örökkévalóság
szimbóluma.
A locsolás a XVIII. századi irodalmi
adatok szerint még (patak vagy tó vizé-
be) „merítést” jelentett. A szokás erede-
te mágikus termékenységvarázsló rí-
tus. A legények a locsolásért tojást, sza-
lonnát kaptak ajándékba, és ebbõl la-
komát rendeztek.
A kisfiúk locsolkodása, illetve a „szagos
vízzel” öntözés újabb, XX. században
elterjedt szokás, ahogy a gyermekeket
megajándékozó nyúl meséje is a XX.
századból származik.

A húsvét szimbólumai
A barka. Jézus Jeruzsálembe való bevo-
nulásakor az emberek ruhájukat és lom-
bos ágakat terítettek a Megváltó elé az út-
ra, ma ennek emlékére barkát szentelnek
a templomokban. De a barkavirág mást is
jelképez. Ahogyan véget ér a böjti idõ-
szak, úgy ér véget a tél is. A húsvét egy-
ben az újjászületõ természetnek is az ün-
nepe. A barka bolyhos virágainak külön-
leges gyógyerõt tulajdonítottak régen. Ha
a családi tûzhelybe dobták, megóvta a há-
zat a bajoktól, gyógyszerként pedig elmu-
lasztotta a torokfájást.

A bárány. A húsvéti bárány Jézust jelké-
pezi. A Bibliában is bárány szimbolizálta
Krisztust. Az ótestamentumi zsidók egy-
éves, hibátlan bárányt áldoztak, majd vé-
rével megjelölték az ajtófélfát, így a Halál
Angyala elkerülte házaikat. A húsvéti bá-
rány mint jelkép éppen úgy kapcsolatba
hozható azzal, hogy a bárányok tavasszal
jönnek a világra, mint azzal a máig közis-
mert vallási tétellel, miszerint Jézus Krisz-

tus áldozati bárányként halt kereszthalált
az emberiség megváltásáért. Ezért nevezik
õt a mai napig Isten bárányának.

A búza. A húsvéti fészekben található,
zöld búzahajtásokba helyezett piros tojás
jelképezi a feltámadott Jézust. A búzaszem
feláldozza addigi formáját ahhoz, hogy a
hajtás kizöldülhessen. Mérete ugyan nem
nagy, de a csírájában lévõ erõ igen, ez jel-
képezheti a bennünk lévõ csírát is.

A nyúl. A húsvéti nyúl szimbolikája ne-
hezen megmagyarázható. Ugyan a bizán-
ci állatszimbolikában Krisztus jele volt,
de valószínûbb, hogy Ostarával, a germán
istennõvel áll kapcsolatban. A monda sze-
rint ugyanis a nyúl eredetileg madár volt,
akire az istennõ megharagudott, és ezért
négylábú állattá változtatta. Az is elõfor-
dulhat, hogy egy félreértés kapcsán került
a húsvéti ünnepkör jelképei közé. Ma a
legtöbb gyerek úgy tudja, hogy a "nyuszi
hozza" a húsvéti ajándékot, amit - ahol
csak mód van rá - a szabadban, bokrok tö-
vében elkészített, madárfészekhez hason-
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ló kis fészekben, kosárkában helyeznek
el. A húsvéti ajándékhozó nyúl képzete a
polgárosult élet egyéb szokásaival együtt
német földrõl honosodott meg hazánkban
a múlt század óta. Eredetére kielégítõ ma-
gyarázatot a német kutatók sem tudnak
adni. Egyszerû tévedésre gyanakszanak:
eszerint a tojáshozó császármadár, a Ha-
selhuhn nevének lerövidülése volna a
nyúl jelentésû Hase, mint a húsvéti nyuszi
karrierjének elindítója. De meggondolan-
dó az is, hogy e szaporaságáról híres állat
a természet ébredése idején termékenysé-
gi szimbólumként is megjelenhetett.

A tojás. A húsvétnak Európa-szerte talán
legáltalánosabb jelképe a húsvéti tojás.
Krisztus úgy törte fel feltámadáskor a szik-
lasírt, miként a kifejlõdött madár az õt fog-
va tartó tojás héját - szól a hasonlat. A to-
jás piros színe – amely napjainkig a leg-
népszerûbb szín – Krisztus kiömlött vérét
jelképezi. A tojás a termékenység, a terem-
tés, az újjászületés legõsibb jelképe. Nem-
csak Európában, de Ázsiában is ezekkel a
fogalmakkal hozzák kapcsolatba. Sok ter-
mészeti nép teremtésmítoszában szerepel a
tojás, egyes kultúrákban nemcsak az iste-
nek születtek tojásból, de a halottak mellé
is temették, a lélek újjászületését jelképez-
ve. A kereszténységben a feltámadás szim-
bóluma is. Díszített tojásokat már avar-ko-
ri nõi sírokban is találtak a régészek, de
feljegyzések szerint már az õsi Babilonban
is festettek tojást. Késõbb az egyiptomi
templomokat is azokkal díszítették fel ta-
vasszal. A tojásfestés mindig az asszonyok
és lányok feladata volt. A tojások színezé-
sénél leggyakrabban a piros színt használ-
ták, mivel ennek mágikus erõt tulajdonítot-
tak. Nemcsak megvédelmez, de egyúttal
Krisztus vérét is jelképezi. Eredetileg ter-
mészetes festékanyagokat használtak a to-
jások színezéséhez, késõbb kialakultak az
írásos tojások is. A szöveg lehetett név
vagy üzenet is. A díszítésre használt min-
ták tájanként, országonként változóak.

Tojásfestés, fészekrakás. Kétségkívül
egyik legjellemzõbb, ma talán újra rene-
szánszát élõ szokás a húsvéti piros (szí-
nes, mintás, viaszolt, rajzolt, vésett, pat-
kolt) tojás készítése. Ez a mûvelet ma is,
ahogy mindig is, a lányok, asszonyok dol-
ga. A tojások sokféle technikával készül-
hettek, legismertebb talán a „leveles mód-
szer”: a tojás felületére egy szépen erezett
levelet raknak, harisnyával rögzítik a to-

jáson és így teszik a festékbe.
Ma már mindenhol kaphatunk tojásfestõ

tablettákat, lapocskákat, régebben azonban
(és néhol ma is) házi festékanyagokat (hagy-
malevelet, zöld dióhéj fõzetét, céklalevet,
stb.) használtak a színezéshez. A festékbõl
kivéve így a tojás átvette a fõzet színét, a le-
vél alatt viszont világos maradt, csak annak
erezete, mintája „rajzolódott át” a tojásra.

Napjainkban leginkább népi iparmûvé-
szek használják a viaszolás, patkolás
technikáját. Elõbbinél olvasztott viasszal
rajzolnak mintákat a tojásra, úgy rakják
azt a festékbe, amikor a viasz már meg-
száradt rajta. A tojás itt is átveszi a fõzet
színét, míg a viasz alatt megmarad az ere-
deti tojásszín. A kész tojásról a viaszt le-
törlik, és vagy így hagyják, vagy a mintát
még további színnel színezik.

Régebben elterjedt volt a karcolt díszítés
is - ez annyiban tért el a viaszolástól, hogy
a díszítõ motívumokat egy éles szerszám-
mal karcolták a tojásba, utána festették azt.

Ha a kész tojásokat végül megkenjük
egy kis szalonnahéjjal, fényes, „lakkhatá-
sú” felületet kaphatunk.

A húsvéti tojások számára „fészket rakni”
jellemzõen nyugat-európai hagyomány, de
hazánkban és az Egyesült Államokban is
gyorsan elterjedt. Ez a hagyomány valószí-
nûleg abból vezethetõ le, hogy ezekben a
kultúrákban az ábrákon, képeslapokon
megjelenõ nyúl a Lepus fajhoz tartozik,
amely faj – eltérõen a többi nyúlfélétõl –
fészket rak, nem üregekben él.

A locsolás. A tojásfestés mellet az „ön-
tözés” szokása maradt fenn legszélesebb
körben. Bár a vödör víz (vagy még régeb-
ben a patakba dobás) legtöbb helyen pár
csepp kölnire szelídült, és a szokás gya-
korlásának motivációja is jelentõsen mó-
dosult, a locsolók általában napjainkban
is mondókával állnak a lányok elé, akik
festett tojással ajándékozzák meg a locso-
lókat. A locsolkodás - pontosabban: für-
detés - elsõ írásos emléke 1545-bõl ma-
radt fenn. Észak- és nyugat-magyarország
egyes falvaiban locsolás helyett a vesszõ-
zés dívik. Mindkét szokás az õsi termé-
kenységvarázsló rítusokból ered.

A komatál. Húsvét vasárnapját követõ
fehérvasárnapon („mátkáló vasárnapon”)
a keresztszülõk tojást küldtek keresztgye-
rekeiknek, illetve ilyenkor volt szokás a
komatál küldése. Tartalma tájegységen-
ként változott, de a tojás, sonka, kalács és

egy kis üveg ital sehol nem hiányozhatott
belõle. Átadása éneklés és köszöntõk kísé-
retében történt, viszonzásképpen a meg-
ajándékozott vagy húsvéti tojást, vagy egy
hasonló tálat adott cserébe. A komatálat
küldõk jelképesen testvérré fogadták egy-
mást, mindhalálig tartó barátságot kötöt-
tek, és a továbbiakban magázódtak – a fér-
fiak komának, a nõk mátkának szólítva
egymást. (Ez a szokás különösen Dél-Du-
nántúlon maradt fenn, e tájegységen, fal-
vainkban napjainkban is él a „komázás”).

Jóslás. Az ünnep (és a tojás) kiváló al-
kalom volt a jóslásra is. Nagypénteken
feltörve és egy pohár vízbe csurgatva a
tojást formájából kiolvashatták, milyen
lesz a következõ évi termés. Egyes tája-
kon a lányok tojáshéjat tettek a küszöbre
a húsvétot megelõzõ estén, így megtud-
hatták, mi lesz leendõ férjük foglalkozá-
sa: az, ami az ajtón belépõ elsõ férfié.

Ételáldás. Húsvétkor sok helyen fehér
kendõbe kötött tányéron vitték a temp-
lomba a sonkát, fõtt tojást, kalácsot és tor-
mát, hogy a mise végén a pap megáldja,
felszentelje azokat. Az asszonyok sietve
vitték haza a megszentelt ételeket, mert
úgy tartották, aki gyorsan ér vissza a há-
zába, az a munkában is ügyes lesz, aki le-
marad, az pedig még abban az évben
meghal. Az ünnepi asztalnál mindenki ka-
pott egy kis szeletet a megszentelt ételbõl.

Ezúton szeretnénk Kellemes Ünnepeket
és Jó pihenést kívánni mindenkinek.

Az Óvoda dolgozói

ÉÉÉÉ LLLL EEEE TTTT ÜÜÜÜ NNNN KKKK BBBB ÕÕÕÕ LLLL

Közlemények, 
további programok:

Óvodai és bölcsõdei beíratás:
május 11–12. (szerda-csütörtök) 8
órától 17 óráig
Óvodai ballagás: május 27. (pén-
tek) 17 és 18 óra. Ezen a napon az
óvoda 13 óráig tart nyitva.

Május 30-tól június 3-ig az Ovi-
sok hete címû program tervezett

Az óvoda takarítási szünet ideje:
augusztus 1-jétõl augusztus 31-ig
tart.

Sándor Erzsébet
tagintézmény-vezetõ
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2011. április 12-én tartották a Jászalsószent-
györgy, Jászboldogháza Közoktatási Intéz-
ményfenntartó Társulásban megvalósuló
informatikai beruházás nyitó rendezvényét.

A TIOP-1.1.1/07 „Pedagógiai, mód-
szertani reformot támogató informatikai
infrastruktúra fejlesztése” elnevezésû pá-
lyázat keretében az Európai Uniós támo-
gatás 18 millió Ft, melynek intenzitása

100%, tehát önerõ nélkül valósulhat
meg a fejlesztés, melybõl településünk
2/3 részben részesül. A másik 1/3 rész
Jászboldogháza oktatási intézményében
kerül megvalósításra.
A fejlesztés során modern informatikai
eszközökkel: új szoftverek, iskolai PC-k,
interaktív táblák segítik és teszik korsze-
rûvé az oktatást a két településen. Megva-

lósulhat többek között a digitális tartal-
mak óraközi használat, a csoportmunka, a
frontális oktatási módszertanok beveze-
tés, az elektronikus mérés-értékelés hasz-
nálat, az elektronikus adminisztrációs
rendszerkehez történõ kapcsolódás.
Az informatikai beruházással biztosítja a
pedagógusok és tanulók számára az inte-
raktív táblák használatára vonatkozó ok-
tatást, továbbá a sajátos nevelési igényû
tanulók részére speciális informatikai esz-
közök is beszerzésre kerülnek.

ÉÉÉÉ LLLL EEEE TTTT ÜÜÜÜ NNNN KKKK BBBB ÕÕÕÕ LLLL
Megkezdõdik a sokrétû informatikai fejlesztés 

az iskolában Uniós támogatással

Örömmel értesítjük a lakosságot, hogy
községünkben elindult a SZEM mozga-
lom (Szomszédok Egymásért Mozgalom).
A mozgalom célja és alapja:

1. Ismerje meg szomszédjait, és kölcsönösen figyeljenek egy-
másra, a ház az utca és a környék biztonságára!

2. Ha jól ismeri az Ön mellett lakókat, kérje meg õket, ha eluta-
zik, hogy ügyeljenek a lakására, ürítsék ki a postaládát!

3. Használják ki a közösség erejét a biztonságuk növelése érde-
kében!

A mozgalomról részletesebb tájékoztatást Fajka József polgár-
õrtársunktól kaphatnak az érdeklõdõk.

Az elmúlt hónapban a polgármester úr és a képviselõ-testület
támogatása jóvoltából lehetõség nyílt a nappali járõrözésre is,
kérjük a lakosságot, vegyék igénybe járõreink segítségét. Ha
bármi gyanúsat észlelnek, kérjük, szóljanak a járõröknek.

Az elmúlt néhány évben a bûnüldözõ szervek tapasztalatai alap-
ján megszaporodtak azok a bûncselekmények, melyeknek idõs
emberek a célpontjai. Sajnos az esetek döntõ többségében a sértet-
ti közrehatás is jelentõs, pedig a jogsértések elkerülhetõk lennének.

Az elkövetõk az idõs emberek jóhiszemûségét kihasználva ká-
rosítják meg azokat, akik elmulasztják a megfelelõ elõvigyáza-
tosságot az õket felkeresõ idegenekkel szemben. Az elkövetett
bûncselekmények változatosak, legtöbb esetben lopás vagy csa-
lás történik, erõszakra szerencsére viszonylag ritkán kerül sor.

Az úgynevezett „trükkös lopások” elkövetõi leggyakrabban vala-
mely hivatal, vagy közüzemi szolgáltató – TITÁSZ, TIGÁZ, E-
ON, Polgármesteri Hivatal, nyugdíjbiztosító, stb. – alkalmazottjá-
nak, esetenként bûnüldözõ szervezet tagjának – rendõrség, vám- és
pénzügyõrség, stb. – adják ki magukat, és különbözõ kitalált indo-
kokkal pénzt kérnek az áldozattól, amelyet lefoglalnak, vagy nyug-
ta nélkül átvesznek, és magukkal visznek. Ugyancsak e bûncselek-
ményi kategóriára jellemzõ elkövetési módja, hogy egy vagy több
elkövetõ valamilyen mesével bejut az ingatlanba, a sértett figyelmét
elterelik, és ezt kihasználva a lakást átkutatják, majd a feltalált, kön-
nyen rejthetõ értékeket magukhoz véve a helyszínt elhagyják.

Sok esetben kapcsolódik össze a bûncselekmények elkövetése
a házaló árusok megjelenésével. Ezek a személyek gyakran
rossz minõségû termékeket a sértetteket megtévesztve irreálisan

magas áron adják el a kiszemelt áldozatnak.
Ilyen esetben gyakran úgy zajlik le az adás-vétel, hogy amikor

az árus az ingatlanba „ nyeremény” átadása címén bejutott, kije-
lenti, hogy a tárgy átadására csak egy bizonyos összeg- általában
több 10.000 Ft- átvétele után van lehetõsége, mely jóval megha-
ladja az állítólagos „ nyeremény” valós értékét. Ha a pénz átadá-
sát az idõs ember megtagadja, az árus kijelenti, hogy addig nem
hajlandó az ingatlant elhagyni, amíg a pénzt meg nem kapta. Az
idõs embereket a határozott, esetenként támadó fellépésû elkö-
vetõk magatartása megfélemlíti, és inkább fizetnek.

A csalók ugyancsak változatos mesékkel, a hiszékeny sértetteket
valamilyen nyeremény ígéretével kecsegtetve károsítják meg áldo-
zataikat. Ide tartozik egy jellegzetes, és egyre elterjedtebb módszer
is. Az elkövetõk nagy címletû bankjegyet váltatnak fel a sértettel, és
a felváltáskor a pénzt szándékosan rosszul számolva vagy a na-
gyobb címletet kicserélve – például 10.000 Ft-ot 1.000 Ft-ra – a sér-
tettet megtévesztik, és így csalnak ki különbözõ összegeket. Eseten-
ként az is elõfordul, hogy a felváltott bankjegy hamisnak bizonyul.

E bûncselekmények felderítése és bizonyítása nehézségekbe üt-
közik, mivel a sértettek túlnyomó többsége csak késve tesz beje-
lentést, mivel csak hosszabb idõ múlva ébred rá, hogy megkáro-
sították, és akkora már nem emlékszik az elkövetõkre, nincs sze-
mélyleírás, és a bizonyítékok eltûnnek. A tettesek nem véletlenül
választják az idõs embereket, hiszen bíznak jóhiszemûségükben,
a romló érzékszervek és kihagyó emlékezet miatti elõnyükben.

A módszerek roppant változatosak, ám kellõ körültekintéssel
az áldozattá válás elkerülhetõ. Továbbra is kérünk mindenkit,
hogy ne higgyen a megtévesztõ ígéreteknek, ne engedjen illeték-
telent az ingatlanába. Ennek érdekében a kapukat, bejárati ajtó-
kat zárva kell tartani, a biztonsági láncot be kell akasztani. Csak
azt a formaruhával vagy megfelelõ szolgálati igazolvánnyal ren-
delkezõ személyt bocsássák be, aki a belépés jogosságát megfe-
lelõen igazolta. Az alkalmazottak személyazonosságát az egyes
szolgáltatók ügyfélszolgálatán keresztül telefonon is ellenõrizni
lehet, ha ez a helyszínen hitelt érdemlõen nem állapítható meg.

Kérjük továbbá, hogy a bebocsátottakat lehetõség szerint ne
hagyják magukra a lakásban, értékeik ne legyenek szem elõtt, és
általában legyenek minden idegennel szemben óvatosak.

Zsoldi Lajos

A polgárõrség hírei
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1. Lakás jellege, elhelyezkedése
a, Magányosan álló családi ház, kerítés nél-

kül, rácsozatlan ablakokkal. 5 p.
b, Gyéren beépített területen lévõ családi ház,

kerítéssel rácsozatlan ablakokkal. 4 p.
c, Gyéren beépített területen lévõ családi

ház, kerítéssel rácsozott ablakokkal. 3 p.
d, Település központjában található családi

ház, rácsozatlan ablakokkal. 2 p.
e, Sûrûn beépített területen lévõ családi ház,

rácsozott ablakokkal. 1 p.
2. A bejárat láthatósága

a, A környezet által takart 3 p.
b, Az ajtó és környezete, a kerítés jól megvi-

lágított, áttekinthetõ. 1 p.
3. A bejárati ajtó milyen megoldású?

a, Kétszárnyas ajtó. 5 p.
b, Egyszárnyas ajtó. 3 p.
c, Egyszárnyas mechanikus védelmi szem-

pontból megerõsített ajtó. 1 p.
4. Milyen az ajtó lapjának szerkezete?

a, Üvegezett ajtó, belül üreges ajtó, kopogta-
tásra hangot ad. 4 p.

b, Tömör keményfa. 2 p.
c, Tömör lap fémborítással. 1 p.

5. Az ajtótok szerkezete
a, Lakás építésekor szerelt tok. 4 p.
b, A lakó által késõbb megerõsített tok. 2 p.
c, Fémtokkal, falazó körmökkel beépítve, le-

emelés és kifeszítés elleni biztosítással. 1 p.
6. Az ajtót tartó pántok

a, Két darab diópánt vagy szögelt zsanér. 3 p.
b, Három darab diópánt lefeszítés, leemelés

és kifeszítés elleni biztosítással. 1 p.
7. A zárak felszerelési módja

a, Ajtóba bevésett, nem biztonsági zár. 3 p.
b, Az ajtó belsõ felületére erõsített, bizton-

sági zár. 2 p.
c, Két biztonsági, záró pajzzsal ellátott zártí-

pus. 1 p.
8. Zárszerkezet

a, Egy darab nem biztonsági zár. 4 p.
b, Egy darab biztonsági zár. 3 p.
c, Két darab biztonsági zár. 1 p.

9. Ablakok és egyéb nyílászárók
a, Kívülálló részére hozzáférhetõ, normál

ablaküveggel, riglivel rögzített ablak. 3 p.
b, Nehezen vagy csak segítséggel elérhetõ

ablak egyszárnyú, dupla vagy biztonsági
üvegezéssel. 2 p.

c, Az ablakok rácscsal védettek. 1 p.
10. A tulajdonos és a szomszédok viszonya a

lakás biztonságára
a, Nem tartják a kapcsolatot, rossz vagy kö-

zömbös a viszonyuk. 3 p.
b, Néhányukat ismeri, folyamatos, laza kap-

csolatuk van. 2 p.
c, Kifejezetten jó a kapcsolat, figyelnek egy-

más lakására. 1 p.
11. A lakás veszélyeztetettsége

a, Rendszeresen hosszabb idõre üres: fõleg
délelõtt, hétvégén, éjszaka is üres. 4 p.

b, Napközben rendszeresen, több mint 6 órán
keresztül üres. 3 p.

c, Esetenként rövid idõre üres. 1 p.
Értékelés:
0-13 pont: A lakás betörési szempontból csak-
nem biztonságos. Az Önhöz történõ betörés esé-
lye minimális.
14-31 pont: A lakás közepesen veszélyeztetett.
A betörés esélye 20-60%. Ezen már érdemes el-
gondolkozni. Az adott válaszok alapján értékel-
je át a helyzetét.
32 pont fölött: Az átlagosnál nagyobb a veszé-
lyeztetettség. A betörés esélye 80-90% közötti. A
betörõk az ilyen lakásokat keresik. A lakás bizton-
sága gyors, alapvetõ változtatásokat követel.

A házi segítségnyújtás alapszolgáltatás
megszervezésével egyéni igényeknek
megfelelõ segítséget nyújtunk a szociáli-
san rászorulók részére saját otthonukban és
lakókörnyezetükben: önálló életvitelük
fenntartásában, valamint egészségi állapo-
tukból, mentális állapotukból vagy más ok-
ból származó problémáik megoldásában.

Házi gondozóink segítséget nyújtanak
ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevõk fi-
zikai, mentális, szociális szükséglete biz-
tosított legyen:

• saját környezetében,
• életkorának, élethelyzetének és egész-

ségi állapotának megfelelõen,
• meglévõ képességeinek fenntartásá-

val, felhasználásával, fejlesztésével
A házi segítségnyújtás keretében munka-
társaink:

• az ellátást igénybe vevõvel segítõ kap-
csolatot alakítanak ki és tartanak fenn;

• ellátják az orvos elõírása szerinti alap-
vetõ gondozási, ápolási feladatokat;

• közremûködnek a személyi és lakó-
környezeti higiéné megtartásában;

• közremûködnek az ellátást igénybe
vevõ háztartásának vezetésében;

• segítséget nyújtanak az ellátást
igénybe vevõnek a környezetével va-
ló kapcsolattartásában;

• segítséget nyújtanak az esetleges ve-
szélyhelyzet kialakulásának megelõ-
zésében, a kialakult veszélyhelyzet
elhárításában;

• segítenek az ellátást igénybe vevõ
számára szükséges más szociális ellá-
tásokhoz való hozzájutásban;

• szükség esetén segítik a bentlakásos
szociális intézménybe történõ beköl-
tözést

• mentálhigiénés segítségnyújtás (igény
szerint beszélgetés, felolvasás stb.).

Hogyan vehetõ igénybe a házi segít-
ségnyújtás?
Amennyiben Ön szeretné igénybe venni
szolgáltatásunkat, munkatársunk egy elõ-
re megbeszélt idõpontban felkeresi Önt
az otthonában, és részletesen tájékoztatja
annak módjáról. Segítséget nyújt Önnek
a szükséges dokumentumok kitöltésében,
beszerzésében. Forduljon hozzánk biza-
lommal, személyesen a Fõ út 69. szám
alatt, vagy telefonon a 06-57/456-860
számon. Zsoldiné Gonda Tünde
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Tesztelje otthonát, mielõtt a tolvaj teszi!

Konyhakert Program Tájékoztató a házi segítségnyújtásról
Nagyszabású vetõmag programot indított
a Magyar Vöröskereszt és Amerikai Ház
Alapítvány az ország két legszegényebb
régiójában, Borsod-Abaúj-Zemplén és
Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Jász-
alsószentgyörgyön 80 család csatlakozott
önként a programhoz.

Az önként jelentkezõ családok tíz féle
növény szaporítóanyagát kapták meg, ezt
követõen a magokat és hagymákat egy
minimum 20, maximum 40 m2-es terüle-
ten kell nevelni, ápolni márciustól szep-
temberig. A Vöröskereszt ez idõ alatt 3
ízben fotókat készít a kertekrõl, indulás-
kor, utána májusban, majd nyár derekán is
„rögzítik” a látottakat. A versenybe átfor-
duló program végén a legeredményesebb
kertészeket külön díjazzák. Az elsõ fotó-
kat már el is készítették, a kertészkedõket
a Vöröskereszt egy munkatársa és a prog-
ram szakmai segítõje Komoly Tamás lá-
togatja meg. A szakmai segítõtõl a prog-
ram során lehet tanácsot kérni bármilyen
a programot érintõ problémával kapcso-
latban (gyomirtás, permetezés stb.).

„Az élet egyik legszebb jutalma, hogy mi-
közben az ember másokon segít, egyben ön-
magán is segít.” (Ralph Waldo Emerson)
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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.

Közintézményeink és elérhetõségeik

Húsvéti locsolóversek
Ákom-bákom, berkenye; 
Szagos húsvét reggele. 
Leöntjük a virágot, 
Visszük már a kalácsot.

***
E háznak kertjében van egy rózsatõ 
Azt gondozza, azt öntözi a Jó Teremtõ 
Vizet öntök a fejére Szálljon áldás a kezére 
Az Istentõl kérem 
Piros tojás a bérem

***
Eljött a szép húsvét reggele,
Feltámadásunk édes ünnepe.
Ünneplõ ruhákba öltöztek a fák,
Pattognak a rügyek, s virít a virág.
A harang zúgása hirdet ünnepet,
Egy kismadár dalol a zöld rétek felett.
Tündérország rózsái közt 

gyöngyharmatot szedtem,
Akit azzal meglocsolok, megáldja az Isten.

Az illatos rózsavíztõl megnõnek a lányok,
Zsebeimbe beleférnek a piros tojások.

***
Húsvét másodnapján régi szokás szerint 
Fogadják szívesen az öntözõlegényt. 
Én a legénységhez igen kicsi vagyok, 
De öntözõlegénynek 
mégis csak felcsapok. 
Minden esztendõben 
ilyenkor 
itt vagyok 
Ha a locsolásért 
piros 
tojást 
kapok.
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Jászalsószentgyörgy község lapja
Felelõs szerkesztõ: Oláh Viktória

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

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

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

Készül 700 példányban.

TAVASZ-
VÁRÓ

Az idén rossz tréfát ûzött velünk a
természet az ár- és belvizekkel.
Lassan akart engedni hatalmából a
tél is. Azt még könnyen tudomásul
vettük, hogy februárban tél volt,
de márciustól már sokat vártunk:
jól érzékelhetõ enyhülést, gyors ta-
vasz jövetelét, mert belefáradtunk
a téli megpróbáltatásokba.

Ám az idei március rosszul kez-
dõdött, csak nem akart múlni a té-
lies idõ. Morogtunk az idõjárásra,
türelmetlenkedtünk, sürgettük vol-
na az örök csodát, a tavaszt, hogy
jöjjön már, hiszen annyira kellene
egy kis enyhülés, egy kis öröm,
egy jó, felhõtlen tavaszias lélegzet-
vétel. És végre mintha megérkezett
volna március 15-re a tavasz a ma-
gyar ünnepre. Az ünnepnap csodás
idõben telt el, de aztán ismét elbo-
rult. Április hozta meg végül is a
nagyon várt tavaszt. Húsvétra már
teljes pompájában kivirul a termé-
szet, hirdetve az új élet ünnepét.

Szerkesztõség

A jászalsószentgyörgyi
BARKÁCSBOLT (Fõ út 57.)

kínálata áprilistól
FESTÉKÁRUVAL
is bõvül!

Szeretettel várjuk 
kedves vásárlóinkat!

Tel.: 57/457-161



A föltámadt és a mennybe ment Krisztus nagy feladattal látta el
tanítványait és követõit. Legyetek tanúim az emberek számára!
Nem csupán egy bizonyos földrajzi térben, és nem csupán a tör-
ténelem adott idõszakában. Hanem mindenhol és mindenkor. 
Ma, amikor Európa számos országa távolodik el szinte drámai
módon a keresztény értékektõl, és közvetlen környezetünkben is
tapasztalhatjuk a jók elfáradását az egyre fullasztóbb életkörül-
mények között, joggal merülhet fel a kérdés: vajon mi, kereszté-
nyek betöltjük-e a só és a világosság szerepét, hiteles tanúi va-
gyunk-e a ránk bízott kincseknek. Hány kortársunk védekezhet
hitbeli és erkölcsi relativizmusára hivatkozva, hogy tudniillik mi-
ért nem fogadja el a keresztény értékeket, ahogyan Mahatma
Gandhi is elhárította a kérdést a II. világháború után tett euró-
pai látogatása alkalmával: "Önök miatt, Uraim!" Igen, az Önök
élete és cselekedetei nem indítanak arra, hogy Krisztust követõ,
azaz keresztény legyek.
Hitüket vesztett, csak e-világgal számoló vagy éppen közömbös fi-
ataljaink, kortársaink sokszor szenvednek a hiteles kereszténysé-
get megélõ felnõttek hiányától. Bizony nem zárhatjuk ki, hogy az
utóbbi két évtizedben tapasztalható lelki, szellemi megosztottsá-
gunk részben a keresztény értékek nem elég hiteles képviselésén
is múlott. Sikerült szép számú oktatási intézményt újraindítani,
tiszteletreméltó erõfeszítés mutatkozik a karitász, a közösségi szer-
vezetek terén is, ugyanakkor keservesen éljük meg a keresztény
családok belsõ válságát, a fiatalok laza párkapcsolatát, a fogyasz-
tásra hangolt felnõttek önmagukat uzsorázó versenyfutását. Ha
nem is valljuk formálisan a liberalizmus "emberképét", a gyakor-
latban mégis az önzõ életfelfogás, a szolidaritás hiánya fonja be
képzeletünket, irányítja még a keresztények döntéseit is. Nem ta-
gadható, hogy fogyatkozik a levegõ az elvekhez hû, törvényeket
tisztelõ kortársaink körül. Hivatali társaságban elõfordult, hogy
harsány kacaj és gúnyos megvetés fogadta egy fiatal munkatárs
vallomását: egyházi iskolába járt, és még most is hívõnek tartja
magát. Nem könnyû tanácsot adni elkeseredett szülõknek, akik
gyermekeik rossz irányú lépéseit képtelenek ellensúlyozni. Ami-
kor az értékrend pluralizálódik és az erkölcs individualizálódik,
amikor a kötelesség helyébe lép a szabadidõkultusz, amikor nincs
konszenzus az élet és a halál kérdésében, amikor megkérdõjelezõ-
dik az emberi méltóság, akkor - úgy gondolom - nem elég hivat-
koznunk az általános és jellegzetesen keresztény értékekre. A hu-
mánus etika valóban belénk van kódolva (okosság, igazságosság,
bátorság, pontosság, szorgalom, kötelességtudat stb.). Ám ez ke-
vésnek tûnik még akkor is, ha kiegészítjük a kinyilatkoztatásra
épülõ "Isten-országa" etikával: el tudom fogadni az életet mint
Isten ajándékát, a halált mint hitemnek kihívását, elfogadom éle-
tem frusztrációját, azaz látszólagos sikertelenségeimet, el tudom
fogadni az elkerülhetetlen szenvedést, mert hittel vallom Krisztus

megváltó szenvedését. Az is igaz, hogy a
mindennapi életben tanúsított magatar-
tásom minõsége teheti világossá, hogy
hiteles keresztény vagyok-e: mennyire aggodalmaskodom, milye-
nek az elõítéleteim, mennyire félek a jövõtõl, milyen fokú a türel-
metlenségem, menynyire lesz úrrá fölöttem az elkeseredés, a pes-
szimizmus stb. Talán az sem tesz mindig hitelessé, ha józanul szá-
molni tudok korunk világnézeti pluralizmusával, erkölcsi "sokszí-
nûségével", vagy ha határozottan merem képviselni a keresztény
világnézetet a mércét tagadó, álságos emberek között. A hiteles-
séghez feltétlenül szükséges keresztény önazonosságunk újból és
újból való megfogalmazása, szembesítve minden olyan nézettel és
kihívással, amely rontja és zavarossá teszi világunkat, amely ha-
talmat bitorol, közösségeket, nemzetet rombol. Szükséges hordoz-
nunk azt a szolid meggyõzõdést is, hogy a világ és népünk, egyhá-
zunk számos gondja, esetleges kudarca ellenére is van jövõje a ke-
reszténységnek, és ez a jövõ rajtunk is múlik, ha tesszük azt, amit
tennünk kell. Mindezek mellett azonban talán a legfontosabb,
hogy újra fölfedezzük Szent Benedek Regulájának õsi igazságát:
Ora et labora! Mai értelmezésben ora (imádkozzál) azt sugallja,
hogy beszéljük meg Istenünkkel életünk dolgait, a világ problé-
máit, az emberek döntéseit, cselekedeteit. Ugyanakkor a labora
(dolgozzál) nem jelenthet mást, mint hogy úgy alkoss, építs, kutass,
hogy azzal egyúttal szolgálj, jobbítsd, fejleszd tovább az Isten te-
remtette világot, fõként az istenképûséget hordozó, megváltott, il-
letve megváltásra szoruló embert. Szent Benedek Regulájában az
ora et labora követelménye elvben és gyakorlatban a nyugati kul-
túra megteremtõjévé vált. A modern civilizáció (fõként a technika
fejlõdésével) evilági perspektívájú arculatot kapott. Az ember lát-
szólag biztosította, biztosítja evilági létét, fennmaradását. Ezzel
azonban az embernek Isten elgondolta szerepe, feladata nem me-
rülhet ki. A civilizáció eredményei mellett nélkülözhetetlen a kul-
túra az emberhez méltó élethez. Kultúrán, azaz célirányos mûvelé-
sen, tevékenységen azt értjük, hogy az ember perspektívát tud ad-
ni tevékenységének, mégpedig tanszcendens perspektívát. Isten
adta tehetségével képes szolgálni a teremtett világot, uralom alá
hajtani maga és mások javára, megmûvelni, azaz kultúrálni, mint-
egy hitelesíteni Isten mûvét, elsõsorban az Õ dicsõségére. Ez a kul-
túrát teremtõ emberi tevékenység azonban csak a Teremtõvel foly-
tonosan kapcsolatot tartva, azaz imádkozva teljesíthetõ. 
Max Thürkauf (1925-1993), a bázeli egyetem neves professzora,
lelkiismereti okokból visszavonult az oktatástól, mert látta, hogy a
mûszaki lehetõségek korlátlan alkalmazása mennyire megzavarja
a világot és az emberek életét. Megállapítja, hogy az emberek, fõ-
ként a tudósok 400 éve elfelejtettek imádkozni. Meg- és elbûvölték
õket a találmányok, a technikai újdonságok. Imádság címén leg-
feljebb Istenrõl beszéltek, mint a deizmus szószólói, ahelyett, hogy
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bizalommal Istennel beszéltek volna. Pedig az imádság lényege a
párbeszéd: személytõl személyhez, teremtménytõl Teremtõhöz idéz-
ve a bizalom és a szeretet hullámhoszszán. Elfelejtették, hogy az
imádság a legnagyobb erõ, amely az ember rendelkezésére áll.
Imádsággal az Istenért való szabadság tudománya jön létre, szem-
ben az értékektõl, magától Istentõl független tudománnyal. Ez
utóbbi a materialista technika fogságába, a gépek diktatúrájába,
technokráciába viszi az alkotó embert, vagyis termelõ robottá, illet-
ve kizsákmányolt rabszolgává vagy éppen munkanélkülivé teszi. 
Az imádságra épülõ munka az egyetlen út, amelyen a civilizáci-
ótól eljuthatunk az igazi kultúráig. Minden kultúra alapja az is-
tenhit - állítja Max Thürkauf, a kiváló természettudós. Csak ez-
zel irányulhat a földi tevékenység (a mûvészetek, a magatartás, a
testkultúra, a lakáskultúra stb.) a teljes, azaz evilági és transzcen-
dens valóságra. Fordítva is áll: kultúra nélkül a civilizáció a ter-

melt, elõállított eszközök világa az élõ holtak társadalmát ered-
ményezi, mert a végnek a halált tartja. Amelyik társadalom a ha-
lált tekinti végnek, annak közel van a vége... 
Az imádság nélküli munka, még a háztartási is, csak kapkodás,
mert a jó munkához csak imádsággal lehet idõt nyerni. Korunk
technokráciájában az idõnyerés érdekében "competitív", azaz
versenyzõ társadalomban élünk, szinte naponta agyonhajszoljuk
magunkat. Idõt akarunk nyerni, közben sokat veszítünk, szinte
romboljuk életünket... 
Összefoglalva: a keresztény ember egyéni és közösségi imával, a
remény megélésével tudja csak hitelesen képviselni a Teremtõ ál-
tal ráruházott és Krisztus evangéliumában megfogalmazott "só és
világosság" szerepét. Simone Weil szerint Istenhez kell mérnünk
dolgainkat, de a keresztre feszített Istenhez: naponta elcsöndesed-
ve, naponta hordozva terheink édes keresztfáját.

„Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád!”
Az igeliturgiákban az Egyház, Jézus nyilvános mûködésére em-
lékezik, felidézi elõttünk Jézus életének eseményeit, tanítását és
igyekszik tovább adni a jó hírrõl szóló üzenetét. 
Aki fogékony rá és ért hozzá, annak üzennek a nagy mûvészek,
azáltal amit alkottak. A festmény, a szobor, a vers, a regény, a
színdarab üzenetet hordoz magában, alkotójának gondolatait,
meglátásait, élményeit. 

A világ és benne az ember, mi magunk is a Teremtõ alkotá-
sai vagyunk. Éppen ezért mindaz, ami történik velünk és a vi-
lággal, ami törvény bennünk, a társadalomban, a világban és a
természetben, az által az Úr üzen nekünk. Mint ahogy az idõ-
járás jeleibõl nagyjából következtetni tudunk arra, hogy jó
vagy rossz idõ következik, ugyanúgy az idõk jeleibõl, a világ
eseményeibõl, történéseibõl ki kellene tudnunk olvasni az Úr
gondolatait és akaratát életünkre vonatkozóan, igaz nem megy
simán, de érdemes megpróbálni, mint tette Sámuel (1 Sám 3,
3-10). 

Kicsoda Sámuel? Egy jólelkû fiú, aki az Úrnak szolgál gyer-
mekkorától, Éli fõpap mellett, aki azonosul a szolgálatával, de
még sohasem volt személyes Isten-élménye. Készséges viszont
arra, hogy amit az idõs pap mond, azt megismételje: „Szólj,
Uram, mert hallja a te szolgád!” Sámuel azonosul azzal, amit
majd az egész választott nép megtanul: az Isten beszél (kinyilat-
koztat), az ember pedig hallgat (figyel, befogad). Az esemény
fõszereplõje az Úr. Itt az válik világossá, hogy Isten tud és akar
az emberrel kommunikálni, párbeszédet kezdeményezni, közöl-
ni akaratát, beszélni vele. Isten, az Úr mindig ugyanígy viszony-
lik hozzánk. 

Isten régen a próféták, az általa választott személyek által szólt
az emberiséghez, hogy könnyebben felfogja üzenetét és megért-
se tanítását. Isten üzeneteinek összessége a kinyilatkoztatás,
amit a Szentírásban és a Szenthagyományban találhatunk meg. 

Az utolsó ószövetségi prófétát, Keresztelõ Jánost állítsuk sze-
münk elé, aki Jézusra mutat, aki mint Isten Fia a legteljesebb
üzenetet, kinyilatkoztatást hozta az Atyától, és akinek egész lé-
nye, élete maga az Üzenet. 

A kinyilatkoztatás célja kettõs: Elõször is általa segít bennün-
ket Istenünk abban, hogy bár a bûn erõsen megrongálta bensõn-
ket - tisztánlátásunkat, ösztönvilágunkat, akaratunkat -, mégis
rátaláljunk az emberhez méltó helyes életmódra. A másik cél
fontosabb, döntõbb. Azt közölte Jézus által mennyei Atyánk,
hogy emberfeletti, isteni stílusú életre és boldogságra hívott meg
mindnyájunkat, és erre az életformára oktat, a kinyilatkoztatott

igékkel. Ez az életforma a Szentlélek irányítása alatt áll, és az
örök életbe torkollik. 

Kevés ember ismeri be, ha valaki nagyobb nála. Keresztelõ Já-
nos ereje éppen ebben rejlik. A pontos helyzetértékelésben és vi-
lágos látásban. 

Õ az ószövetség utolsó nagy alakja. Õ a küldött, aki figyel-
meztet, pöröl, fenyeget... Prófétai indulata meghökkent...
Ezrek és ezrek megrendülten tartanak bûnbánatot.

De ki lehet nála erõsebb... Nem az, aki hangosabban kiállt
vagy keményebben szól, hanem, akinek hangját nem hallani a
tereken, a füstölgõ mécsbelet nem oltja ki, a megroppant nádat
nem töri el.

AKI ELVESZI A VILÁG BÛNEIT.
Kevés szó esik róla, de JELEN van LÉTÜNK MEGKESERÍ-
TÕJE A VILÁG BÛNE. Mert van bûne a világnak, ha el is ta-
gadná szüntelen... Bûne, hogy öröknek hazudja önmagát s a
semmi percért lelkedet kérné cserébe. Bûne az, hogy egyszer
eltitkolja önmagát s magányodban lep meg hirtelen... máskor
meg nyilvánosan pöffeszkedik galádul zavarba hozva minden
jó érzést. Bûne az, hogy GYILKOL csatatéren s anyaméhben
egyaránt. S mindezt meg is magyarázza maga gyártotta törvé-
nyeivel – jogszerûen. Nincs más ki leveszi rólunk bûnünk ter-
hét, CSAK Õ, - A BÁRÁNY AZ ISTEN BÁRÁNYA.
Aki szelídségben türelemben szeretetben hûségben ÚJ VILÁ-
GOT TÁMASZT EGYETEMEST S EMBERIT egészen
olyant, mint amit gyermekként álmodtunk.
SZÍNESET, VIDÁMAT, VALÓDIT és BÉKÉSET, - AHOL A
GYERMEK IS EMBER S AZ ÖREG MINDIG JÓ BARÁT.

„Nézzétek, az Isten báránya" - szól Keresztelõ János hallgatói-
hoz. E szavak hallatára a két tanítvány, akik Jánossal voltak, Jé-
zus nyomába szegõdtek, követték Õt és „aznap nála maradtak”.
Hogy mennyire meghatározó volt ez a találkozás a két tanítvány
életében, az kiderül abból, hogy az evangélista még öreg korá-
ban is visszaemlékezik arra, hogy: „ez a tízedik óra körül volt”. 

A tanítványok magatartását kellene követnünk, ha igazán
Krisztus-követõ keresztény életet akarunk élni, hiszen hányszor
hangzik el a szentmise keretében: "Íme az Isten báránya, íme aki
elveszi a világ bûneit". 

Igaz, sokan még azok közül is, akik idõnként felkeresik a
gyóntatószéket, azt állítják: „Nekem nincs bûnöm”. S ha nincs
bûn, akkor nincs szükség az Isten bárányára, az Úr Jézusra sem,
aki egyedül képes elvenni a világ bûneit, s megszabadítani an-
nak következményeitõl. 



A Jászalsószentgyörgyi KRÓNIKA melléklete Pastor Bonus

A mai ember beszédére, szóértésére nagy hatással van a
környezetében állandóan bekapcsolva tartott médiák vi-
lága (televízió, internet …) 

A sivár, arctalan, értéktelen és egyforma mûsorfolyam-
ból, nagyon ritkán találni egy-egy tartalmas, értéket köz-
vetítõ elõadást vagy elõadót. Ám, ha igényesek vagyunk
és válogatunk, mégis rálelhetünk egy olyan ének- és me-
semondóra, mint Berecz András.

„... dalokat, meséket, tréfákat gyûjtögetek. Életem különféle
vargabetûi, hajtûkanyarszerû fordulatai után, melyek során rako-
dó segédmunkás, erdõmûvelõ, útkarbantartó is voltam, hajszolt
embertársaim örömét keresgélõ énekes, mesemondó lettem.”

Így vall életérõl az ének- és mesemondó, aki meghívásunkra,
március 1-én, a Faluházban, bõ egyórás ízelítõt adott anyanyel-
vünk kincseibõl.

Élvezhettük nyelvünk minden gazdagságát, színességét, játé-
kosságát. A találó megfigyelésekbõl, az embereket és a világ
dolgait lényegükben megragadó jellemzésekbõl fakadó, bölcs
humorát. Egy-egy szólás, mondat továbbgondolkodásra készte-
tõ fordulatával eljuttatott bennünket a katarzis élményhez,
mely a közönséget tapsra ösztönözte. Pl.:

„Az embernek azért adott a Jóisten két fület és egy nyelvet,

hogy kétszer annyit tudjon hallgatni, mint beszélni...”
Nemcsak mesét mondott, hanem pihenõül dalra is

fakadt.
„Kedves dalaim és meséim a honát keresõ és a na-

gyon szerelmes ember hallomásai, látomásai. Felnõt-
tekhez szólnak inkább” – olvasható Berecz András
vallomásából.

Jó ízléssel és jó szívvel összeállított mûsorára a kö-
zönség egészen ráhangolódott. A mesékben rejlõ humort min-
denki értette vagy érezte, mosollyal, nevetéssel jelezte, amit az
elõadó jókedvûen és hálásan észrevételezett.

Úgy gondolom, hogy amit a KDNP helyi szervezetének lelkes kis
csapata elindított, jó úton halad, hiszen az estén szép számmal vet-
tek részt olyan emberek, akik hasonló értékrend mentén állnak.

Ide illik egy szép gondolat, ami ezen az estén elhangzott,
hogy „ egy fa, ha kivágják és eldõl nagy hangot ad, míg az er-
dõ csöndesen növekszik.”

Ebben a szellemben , remélve, hogy az általunk szervezett
rendezvényeket nem bizalmatlanul, hanem jó szívvel fogadják,
szeretnénk hasonló értékû elõadásokat szervezni, melyre szere-
tettel várunk mindig mindenkit.

Vígh Miklósné Marika

Szent János elsõ levelében olvassuk: "Ha azt állítjuk, hogy
nincs bûnünk, önmagunkat csaljuk meg és az igazság nincs ben-
nünk". Márpedig elég gyakran hallani "nem öltem, nem loptam,
nem káromkodtam, más bûnöm nincsen". Csakhogy a bûn leg-
többször lélektani jelenség: jóra való restség, a jó megtételének
elmulasztása, önzés, szeretet hiány, hiánybetegség, amit nem le-
het kézzel-fogható módon bizonyítani. A mai kor emberének
nagy bûne: a vélt bûntelensége. Ez a sátán egyik nagy diadala az
emberen, mert számára az a legnagyobb nyereség, ha el tudja hi-
tetni az emberrel, hogy nincs bûne, a bûn helyett, inkább életre-
valóság, ügyesség, jó gazdasági érzék, találékonyság, talpra-
esettség van. 

Keresztelõ János körül hatalmas tömeg, valamennyien bûnös-
nek érzik magukat, mert a bûnbánat keresztségében akarnak ré-
szesülni. És ebbõl a tömegbõl lép ki Jézus, az egyetlen ember,
aki bûntelen. Õ az Isten megtestesült tisztasága, aki "hozzánk
hasonlóan, mindenben kísértést szenvedet, de bûnt nem követett
el" (zsid. 4,15). 

A világ, békére és jólétre vágyakozik, miközben agyonhallgat-
ja, hogy valamennyi probléma gyökerén a bûn rágódik. Mi ke-
resztények a bûntõl is szabadulni szeretnénk, mert tudjuk, hogy
minden békétlenség a bûnbõl forrásozik. Ezért fordulunk Isten
ártatlan báránya felé és kérjük, hogy szabadítson meg bûneink-
tõl. Sorsunk Isten és a bûn között van kifeszítve, de tudjuk, hogy
aki szembefordul a bûnnel, aki szabadulni akar tõle, s aki nem
azonosul a bûnnel, annak Isten báránya hozza az üdvösséget. 

Szent Péter apostol írja: „A hibátlan és szeplõtelen Báránynak
vére váltott meg bennünket” (I.1,18). Nagy titok ez számunkra:
Krisztus meghal értünk a kereszten, hogy minket a bûntõl meg-
szabadítson. 

Hogy e titokból valamit megérthessünk, a szeretet nyelvére
kell lefordítanunk. Isten szereti az embert, ezért teremtette, és
mert szereti a bûnös embert is, ezért küldte Fiát a földre. Jézus
a megtestesült Szeretet, a legnagyobb Szeretet. Márpedig "na-
gyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja bará-

taiért". Ettõl a szeretettõl vezetve az ártatlan Bárány kilép a sor-
ból és elindul a keresztúton, vállalja a legnagyobb áldozatot, a
kereszthalált. Ebben a képben ott van az emberiség története és
a világ drámája. Akit ez nem érint meg, az nem ismeri az em-
bert, az nem ismeri Jézust, és nem érti meg az isteni üzenetet
sem, ti. hogy a szeretet gyõz a bûn fölött. 

A szentáldozás elõtt szoktuk mondani: "Boldogok, akiket
meghív asztalához Jézus, az Isten Báránya". Mikor a zsidók
kivonultak Egyiptomból, a "rabszolgaság házából", elfo-
gyasztották a húsvéti bárányt, és amikor Jézus indult el, hogy
kiszabadítson bennünket a bûn rabszolgaságából, saját testét
és vérét tette az asztalra. Szeretetbõl adta magát értünk a ke-
reszten és szeretetbõl adja magát a szentáldozásban. Nem más
ez, mint szeretetének fönntartása a világ végezetéig. Hozzánk
is azért jön a szentáldozásban, hogy ezt a szeretetet fölszítsa
és fönntartsa a szívünkben, s aztán rajtunk keresztül kiárassza
a világra. 

Ezen a világon ugyan a legnagyobb dolog a szeretet, amit az
ember életében megvalósíthat, de a leghamarabb a szeretetbe fá-
radhatunk bele, különösen, amikor annak gyakorlása akadályok-
ba ütközik. Sokszor érthetetlen módon pontosan azok részérõl,
akiknek életében érvényre szeretnénk jutatni. Éppen ezért foly-
ton erõsíteni kell ezt a szeretetet: a Krisztus életébõl vett példák
által, az imádság, a szentmise, a szentségek, különösen Krisztus
Testének vétele által. 

A Bárány, a kereszt, az átváltoztatott kenyér és bor, mind arról
beszél, általuk az Isten azt üzeni, hogy van egy másik világ is a
látható dolgok mögött. Egyedül ez adja meg a láthatók értelmét,
súlyát és célját. Merjük kimondani Sámuellel: „Szólj, Uram,
mert hallja a te szolgád!” Merjük megkérdezni Keresztelõ János
tanítványaival: Mester hol laksz? És akkor az Úr válaszolni fog:
jöjjetek, nézzétek meg. S ha vele tartunk, akkor megtaláljuk az
Istent, az embert és önmagunkat is ebben a békétlen, szeretetre
éhes és mindenféle válsággal küszködõ világban.

Pascal atya

„Az erdõ csöndesen növekszik”



Március 5.-én került megrendezésre a
már hagyománynak számító Keresztény
Bál. Az elsõ bálhoz képest szépen kinõtte
magát a társaság, akkor még a 70 fõ sok-
nak számított a rendezõknek, mára már a

300 fõrõl való gondoskodás sem jelentett problémát. Önkénte-
sen nagy szeretettel végezte "a már összeszokott jó kis csapat" a
nagy felelõsséggel járó, jó szervezést igénylõ feladatot, ezt bizo-
nyítja a magas létszám elégedettsége és a jó visszhang. 

Hûen megmaradva a hagyományhoz, Pascal atya köszöntõjé-
vel megnyitotta az estét. Nagy-nagy örömünkre szolgál, hogy a
kerületi esperes Kladiva Imre, aki 10 évig volt az Jászalsószent-
györgyiek plébánosa, elfogadta a meghívást, Csergõ Ervin Jász-
boldogháza plébánosa is megtisztelt jelenlétével, és nem kevés-
bé megtisztelõ még Pócs János a Fidesz-KDNP országgyûlési
képviselõ úr jelenléte is számunkra. Az este házigazdái gondos-
kodtak róla, hogy mindig tájékoztatva legyünk mi is fog követ-
kezni. A mûsor felelõse Menyhárt Anna, gondos odafigyeléssel
készítette föl a szereplõket, mellyel megalapozták a jó hangula-
tot. A vacsoráról a helyi iskolakonyha dolgozói gondoskodtak. A
finom, ízletes étek elfogyasztása után, nem maradt sok idõ hogy
elálmosodjunk, a húrok közé csapott a zenekar. Biztosították ne-
künk az egész esti talpalávalót, név szerint õk az F. TÓTH trió
zenekar. Éjfélkor pihenõt fújtak a házigazdák. Következett a
tombolahúzás. Lehetett izgulni ki mit fog nyerni, hisz rengetek
szebbnél szebb, és hasznosnál hasznosabb ajándék lett kisorsol-
va. A közel másfél órás pihenõ után ismét felcsendül a zene,
mely egészen reggelig tartott.

Nagyon jó visszagondolni a bálra. Örömünkre szolgál, hogy
bár különbözõek vagyunk, de egy-egy ilyen alkalommal mindig
bebizonyosodik, hogy egyfelé törekszünk. Ki tud kapcsolódni, a
zajos és stresszes hétköznapok menetébõl, szeretetben és békes-
ségben tudnak egymás felé fordulni. A közösség építése minden
keresztény ember számára fontos. Jó látni, hogy az emberek vá-
gyakoznak a közösségre, mint egy nagycsalád együtt, jól tudják

érezni maguk. Ez a közösség mindannyiunk számára fontos, ez-
zel is tanúsítva azt, hogy Jézus követõi vagyunk, hiszen Õ arra
tanított, hogy communioba, szeretetegységben legyenek az em-
berek. 

A jól sikerült bál után, a nagyböjti idõszakot teljes odaadással
szeretnénk átélni. Fel szeretnénk készülni Krisztus Urunk ke-
reszthalálának és feltámadásának ünneplésére, mely a mi meg-
váltásunkat jelenti.

Áldott Húsvéti Ünnepet Kívánok mindenkinek!
Markó Judit

Pastor Bonus A Jászalsószentgyörgyi KRÓNIKA melléklete

SZENTMISÉK RENDJE

Kedd: Jánoshida 19.00
Szerda: Jászalsószentgyörgy 19.00
Csütörtök: Jánoshida 19.00
Péntek: Jászalsószentgyörgy 19.00
Szombat: Jánoshida 18.00

Jászalsószentgyörgy 19.00
Vasárnap: Jánoshida 09.30

Jászalsószentgyörgy 11.00

Nagyböjti lelkigyakorlat: 
április 15., péntek - április 16., szomat
Jánoshida: gyónási lehetõség - 16.30, Szentmise - 17.00
Jászalsószentgyörgy: 

gyónási lehetõség - 18.30, Szentmise - 19.00 
Lelkigyakorlat vezetõ: 

Dr.Csizmadia István, pápai prelátus

SZENTMISÉK RENDJE – Húsvét Szenthárom Nap
Jánoshida Jászalsószentgyörgy

Április 21., Nagycsütörtök: 17.30 19.00
Április 22., Nagypéntek: 17.00 15.00
Április 23., Nagyszombat: 19.00 21.00
Április 24., Húsvétvasárnap: 09.30 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!

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

VI. Keresztény Bál

Keresztút 
nemzetünkért

Pascal atya vezetésével immár
hagyomány, hogy a nagyböjti
idõszakra esõ nemzeti ünne-
pünk napján, március 15-én a
Jánoshidai és Jászalsószent-
györgyi Egyházközség közössé-
gei keresztutat szervezve, a kör-
nyékbeli hívõ emberekkel imád-
koznak engesztelésül magyar hazánkért, magyar népünkért.

Márianosztra, Petõfiszállás után - az idén a tavalyi évhez ha-
sonlóan - a két községet összekötõ Zagyva folyó gátján elmél-
kedtük végig Jézus szenvedés útját.

A Család évében az imádságok középpontjában a család állt,
róluk szóltak a keresztúti elmélkedések, értük hangzottak el a
fohászok. A családok keresztútját házaspárok mondták, imád-
kozva egyházközségeink minden családjáért.

Bóta Mizsei Ilona


