
Augusztus 20. az egyik 
legõsibb magyar ünnep, 
Szent István király 
ünnepének napja. 
A keresztény magyar 
államalapítás, 
a magyar állam 
fennállásának 
emléknapja.
A magyarság és a keresztény hit vilá-
gának találkozását és összefonódását a
magyar nép egyetlen uralkodó szemé-
lyéhez köti; az elsõ magyar királyhoz,
az államalapító Szent Istvánhoz. István
a magyar államiság és a kereszténység
alapjait lerakó Géza fejedelem fia, a
Honfoglalást (895) vezetõ Árpád feje-
delem ükunokája.
Szent István õsi ünnepébõl az „új ke-
nyér ünnepe” lett, majd az új alkot-
mányt, mint új szocialista államalapí-
tást, 1949. augusztus 20-ra idõzítették.
Ettõl fogva 1949-1989 között augusz-
tus 20-át az alkotmány napjaként ün-
nepeltük. Az elsõ szabad választásokon
létrejött Magyar Országgyûlés 1991.
március 5-i döntése Szent István nap-
ját a Magyar Köztársaság hivatalos
állami ünnepének nyilvánította.

XVII. évfolyam 2. szám Ára: 120,– Ft Megjelent: 2011. augusztus
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2011. július 30-án átadták a megújult Fõteret
„A helynek, ahol és amiért ma összejöt-
tünk szelleme van. Településünk több
száz éves történelme során a központban
és a közelében található templomban jár-
tak-keltek legtöbben õseink, itt történt a
legtöbb kézfogás és találkozás. A község
központja minden lakosnak egyformán
sajátja, más ez, mint például kinek-kinek
saját utcája, vagy mint az iskola, vagy egy
kedvenc vegyesbolt.

A település emblémája is ez a tér, mely az
idelátogatók és átutazók figyelmét itt össz-
pontosítja, és bemutatja annak a miliõnek és
hangulatnak központi részét, amiben élünk
és ahogyan élünk mi, szentgyörgyiek. 

Engedjék meg, hogy tekintettel arra,
hogy milyen meghatározó helyszín meg-
újulását ünnepeljük ma egy rövid történe-
ti háttér ismertetésével is megemlékez-
zem a község térbeli szívérõl, valamint
tisztelegjek azoknak, akik életre hívták,
megõrizték és folyamatosan szépítették.

A fõtér õsidõk óta a heti piacnak adott
helyet, ahol sokáig a puszta földön történt
az árusítás. A piacon kívül a téren volt az
évenkénti búcsúvásár is és nyaranta a sát-
ras cirkuszi elõadások is itt kaptak helyet.

A tér szilárd burkolása részben az 1960-as
években történt meg.

Az 1950-es, ’60-as és ’70-es években a
május 1-jei felvonulások alkalmával itt
gyülekeztek a község gazdasági szervé-
nek dolgozói és az iskola tanulói, majd in-
nen vonultak le a Vadasba.

A téren régebben is üzletek voltak. Ru-
házati bolt, presszó, hentesüzlet, zöldség-
gyümölcs üzlet, majd vas-mûszaki bolt. A
legnagyobb épületben a Vegyes Kisipari
Termelõszövetkezet irodaháza és faipari
üzeme mûködött 1952-tõl a rendszervál-
tozásig.

SZÜLETÉSEK

Brayer Lili Regina an.: Tóth Tímea
Fatér Benedek Imre an.: Nagy Beáta Ilona
Handzsúr Dóra Kata an.: Kormos Katalin
Holló Csaba an.: Szûcs Erika
Horváth Nóra an.: Dudás Melinda
Kerekes Noel an.: Seres Gabriella
Koczka Áron an.: Tõzsér Kitti
Kovács Benett Máté an.: Tamasi Mónika
Miklós Anna Lujza an.: Tóth Titanella
Szatmári Milán Vendel an.: Baráth Krisztina
Oláh Dominika an.: Burai Annamária
Tajti Gergõ an.: Kormos Andrea
Tõzsér Adrián an.: Jóni Melinda
Vincze Liliána an.: Sós Éva Linda
Zsoldi Zsófia an.: Borbás Márta

HÁZASSÁGKÖTÉS

2011. 03. 30.
Rácz Lászlóné (Nagy Ildikó) és Danku Miklós

HALÁLOZÁSOK

Gortva András 99 év
Balázs Lajos 67 év
Szarvák Imréné (Bajzáth Irén) 92 év
Nagy Béla 86 év
Keskeny Lajosné (Lévai Magdolna) 48 év
Bertalan Jánosné (Tóth Erzsébet) 66 év
Kormos Jenõ 72 év
Simon Imre 82 év
Hudra-Kis András 65 év
Stefanidesz Ferenc 72 év
Szatmári Géza 71 év
Kertész-Nagy László Hunor 47 év
Dósa György István 61 év
Bathó Imre 62 év
Vízi Mihály Miklós 69 év
Serfõzõ Béláné 71 év
Markó Ferencné (Kovács Piroska) 92 év
Zsigri István 63 év
Ádám Andrásné (Kiss Piroska) 82 év
Kertész László 76 év

ANYAKÖNYVI HÍREK
2010. 06. 24. — 2010. 12. 01.
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A piac a községháza felépítése után,
1969-tõl megszûnt. Ekkor történt meg a
tér nagyobb részének a lebetonozása és a
parkoló kialakítása. A parkolót többször
is felújították, leaszfaltozták, mert a meg-
növekedett forgalom ezt indokolta.

A Ruházati bolt idõközben lebontásra
került és sokáig palánkkal volt eltakarva.
Itt került kialakításra a Millenniumi park
2000-ben a szökõkúttal, 

A Petõfi-szobornak közvetlenül a busz-
megállóhoz történõ helyezése 1995-ben
nem bizonyult jó megoldásnak, a 2000-es
években újult meg az ABC elõtti rész is.

Részben az eddig folyamatosan építgetett,
de kicsit elaprózott tér szerkezete miatt gon-
doltuk úgy mintegy 5 éve, hogy egységeseb-
bé, használhatóbbá és a település valóban
emblematikus részévé próbáljuk tenni a teret,
az önök véleményeinek figyelembevételével.

A munka elsõ üteme 2007-ben és 2008-
ban valósult meg, amikor jórészt a nagy-
lelkû helyi lakosok és vállalkozók munká-
jából megépült a községháza elõtti park és
az hosszú ideje nagyon hiányzó játszótér.

2008-ban nyújtottunk be Európai uniós
pályázatot a tér felújítására, melyet sike-
resen bíráltak el és ennek segítségével az
elmúlt hónapokban, mintegy 15 millió
forintból készülhetett el 1200 m2 térbur-
kolat, 500 m szegélykõ, 100 m vízelve-
zetõ csatorna, ezentúl tucatnyi használa-
ti térelem került elhelyezésre: kandelá-
berek, padok szemétgyûjtõk, informáci-
ós táblák.

A sétány nem véletlenül köti össze a he-
lyi világi és egyházi központot: a község-
házát és a templomot.

A pályázat elbírálása során a templom
mûemlék épülete megközelítésének javí-
tása többletpontot jelentett, emellett re-
mélhetõleg hosszú idõre egy gyümölcsö-
zõ jövõbeli kapcsolat szimbólumává is
válik ez e sétány a két épületet mindenkor
használó közösség között is.

A tér üde színfoltja immár a Petõfi szo-
bor környéke, a korabeli nemzeti jelképet
ábrázoló kokárda mintájú térburkolattal.
Ez nem volt a beruházás része, de helyi
vállalkozók felajánlásainak köszönhetõ-
en ez a valódi mûalkotás is méltóbb hely-
re került.

Örömmel jelenthetem, hogy a központ
rehabilitációnak nincs még vége, hiszen a
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harmadik ütemben egy másik sikeres EU-
s pályázat segítségével várhatóan jövõre
új buszváró épülhet az említett szobor ré-
gi helyén, megújulhatnak a buszöblök,
peronok valamint a Faluház elõtt térbur-
kolat kerül kialakításra.

Emellett településünk tovább épül-szé-
pül más helyszíneken pályázati támogatás-
sal.: javában zajlik a piactér felújítása és
megkezdõdött az óvoda játszóterének és
kerítésének teljes rehabilitációja. Mind-
ezek a képviselõ-testület alkotó szellemé-

nek és jó pályázati stratégiának köszönhe-
tõk, melyekkel sokak által használt közös-
ségi helyszínek válhatnak korszerûbbé.

Tudjuk azonban azt, hogy van még ten-
nivaló bõven és ezért kellõ szerénységgel
kezeljük az eredményeket.

Vannak sajnos olyan helyzetek, amikor
nincs elnyerhetõ forrás, olyan célra, ami
egyébként jogos elvárás, de minden meg-
teszünk azért, hogy a megfelelõ lehetõsé-
geket megtaláljuk és a település minél
szélesebb körben fejlõdjön, és még élhe-
tõbbé váljon.

Végezetül köszönetem fejezem a Fõ té-
ri munkálatok tervezõjének Kimák Gyu-
lának, a kivitelezõnek a Jász-Terra Kft-
nek és mindenkinek, aki az elképzelés
megvalósítása mellett munkálkodott.

Kívánom mindannyiuknak, hogy hasz-
nálják egészséggel a megújult teret, vi-
gyázzunk rá és legyünk rá büszkék, arra
az értékre, amit elõdeink évszázadok alatt
létrehoztak, és arra, hogy ezt talán mi
méltóképpen tudjuk õrizni és a mai kor
elvárásai szerint fejleszteni.”

Szarvák Imre polgármester
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HÍREK
Megújulhat az iskola

homlokzata

Az elmúlt hónapban kaptuk az örömteli
hírt, hogy az iskola nyílászárói cseréire és
a homlokzat hõszigetelésére Jászboldog-
házával közösen benyújtott pályázatunk
sikerrel járt, melynek eredményeként a
két település 22 millió Ft támogatást
kap hazai forrásból a Belügyminiszté-
riumon keresztül. Az eredetileg igényelt
29 millió Ft-ból elnyert összeg a többi pá-
lyázathoz viszonyítva jónak mondható és
elegendõ arra, hogy a tervezett projekt lé-
nyegi elemeit meg lehessen valósítani. A
fejlesztés a Rákóczi úti iskolaépület újabb
(hátsó részében) valósul meg, várhatóan
2012 tavaszán. 

**

Sikeres pályázat 
mûködési kiadásokhoz

Július 4-én nagy örömünkre sikeresen bí-
rálták el ÖNHIKI pályázatunkat, mely

alapján 18,2 millió Ft támogatás került az
önkormányzat számlájára a mûködési
költségek hiányának csökkentése céljá-
ból. Az elnyert összeg valamint a takaré-
kosság a biztonságos mûködést vetíti elõ-
re 2011. évre.

**

Jelentõs szigorítás 

A Képviselõ-testület élve törvényi fel-
hatalmazásával rendeletet alkotott a bér-
pótló támogatásban részesülõket érintõ-
en, mely azt a szabályozást tartalmazza,
hogy milyen elvárások lesznek a jövõ-
ben a juttatásban részesülõkkel szem-
ben, lakókörnyezet rendben tartására
vonatkozóan.

A napokban hatályba lépõ szabályozás
egyébként valószínûleg az országban az
egyik legszigorúbb, hiszen szinte egy-
két kivétel (melyre a törvény a testület
álláspontja szerint nem ad felhatalma-
zást) mellett Érpatak község önkormány-
zatának hasonló témában hozott rendele-
tét vette alapul. A rendelet megtekint-

hetõ a Polgármesteri Hivatal faliúj-
ságján, vagy az internetes honlapján a
www.jaszalsoszentgyorgy.hu 

**

Tovább fejlõdhet jövõre
a központ

Miközben javában zajlik a piactér felújí-
tása, addig befejezõdött a fõtér felújításá-
nak második üteme Az önkormányzat
egy másik pályázaton is nyert Európai
Uniós forrást, amely lehetõséget nyújt,
várhatóan jövõre arra, hogy új buszmeg-
álló épület épüljön a Petõfi-szobor régi
helyén, illetve megújulhatnak a buszpe-
ronok, buszöblök, valamint a Faluház
elõtti térburkolás és csapadékvíz-elveze-
tés is megvalósulhat. A 38 millió Ft-os
beruházás tartalmazza továbbá a külsõ
buszmegállókban szabványos buszöblök
és buszperonok, valamint buszváró épü-
letek megépítését is, és a rávezetõ járdák
kialakítását. Az elnyert támogatáshoz
10% önerõt kell majd biztosítania az ön-
kormányzatnak. 



Az Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer „Mi
otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram”
(Pályázat kódszáma: ÚSZT-ZBR-MO-2011 ) megje-
lent hazai forrású pályázat alapja, hogy a beruházás-
sal érintett ingatlannak legalább három energetikai
kategóriát kell javulnia és legalább a B kategóriát el
kell elérnie. 

Pályázatot nyújthatnak be természetes személyek,
lakásszövetkezetek, társasházak 

Fontos pályázati feltétel, hogy energiahatékonysá-
gi felújítást megvalósító beruházások esetén a továb-
bi feltételekkel együtt kell megfelelni a benyújtott pá-
lyázatnak: 

• építési év korlát: 1992. elõtt (1991. 12.31. után
épült, ill. 1991. 12. 31. után megszerzett használat-
ba vételi engedéllyel rendelkezõ épületek nem ve-
hetnek részt a pályázatban) 

• társasházak és lakásszövetkezetek esetében legfel-
jebb 12 lakás-albetét/lakásos lakóépület 

Új építés esetén a további feltételekkel együtt kell
megfelelni a benyújtott pályázatnak: 

• családi ház, ikerház, sorház, láncház esetén max.
nettó 200 nm hasznos alapterület/lakóegységig
nyújtható támogatás (családi házas ingatlan) 

• társasházak esetében lakásonként max. nettó 90
nm hasznos alapterületig nyújtható támogatás úgy,
hogy legfeljebb 12 lakás-albetétes legyen az ingat-
lan 

Támogatható tevékenységek köre 
• nyílászárók energia-megtakarítást eredményezõ

cseréje, beépítése 
• az épületek nyári hõvédelmének javítása, árnyéko-

ló, vagy árnyékvetõ szerkezetek beépítése 
• homlokzatok és födémek hõszigetelése 
• meglévõ, hagyományos energiaforrással mûködte-

tett (gáz, szén, elektromos áram) fûtési és haszná-
lati melegvíz-rendszerek felújítása, korszerûsítése,
átalakítása 

• hõvisszanyerõs szellõzési rendszer létesítése nö-
velése, a hagyományos energiahordozók megújuló
energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló
beruházások az energiatermelésre, a tárolásra, az
energia hálózatba való esetleges visszatáplálásra 

A fizikai megvalósulás végsõ határideje 2012.
szeptember 30. 

Támogatás mértéke:
A támogatási rendszer úgy került kialakításra, hogy

komplex jellegû felújítások megvalósítására ösztö-
nözzön, ennek megfelelõen a támogatás többszintû
lehet, az alábbiak szerint 

Benyújtás idõpontja, határideje:
Pályázatot 2011. augusztus 15-tõl 2011. október 30.

24:00 óráig vagy a rendelkezésre álló keret kimerülé-
séig lehetséges benyújtani.
Bõvebb információ:

Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és 
Energia Információs Ügynökség Nonprofit Kft. 
Elérhetõségek, ügyfélszolgálat
Tel.: (+36) 1 802 4350
Fax: (+36) 1 802 4301
E-mail: ugyfelszolgalat@energiakozpont.hu
Honlap: www.energiakozpont.hu

Ügyfélszolgálati idõ:
Hétfõ, kedd: 9.00 - 15.00
Szerda: 9.00 - 18.00
Csütörtök: 9.00 - 15.00
Péntek: nincs ügyfélszolgálat
Ebédidõ: 12.00 - 12.30
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Ismételten van lehetõség állami támogatással megvalósuló 
energiatakarékos lakásfelújításra és új építésre!
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M E G H Í V Ó
Jászalsószentgyörgy Községi 

Önkormányzat 
szeretettel meghívja 

Önt és kedves családját a

IV. Családi Napra
2011. augusztus 20. (szombat)

Helyszín: Vadas park

PROGRAM

10:30 Csülökfõzõ verseny a Vadasban
• alapanyagot az önkormányzat biztosít, csapatonként 3 kg, nevezési díj nincs, jelentkezni az 57/556-025-ös

telefonszámon, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban augusztus 18. 12:00 óráig

10:30-tól 3 csapat részvételével nagypályás Öregfiúk labdarúgó torna 
(Szászberek, Alattyán, Jászalsószentgyörgy)

16:00 Köszöntõ és megnyitó – Szarvák Imre polgármester és Pócs János országgyûlési képviselõ 
Rozmaring Asszonykórus ünnepi mûsora - nemzeti ünnepünk alkalmából
Helyi általános iskolások 
Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub 
Néptánc- Jászsági Népi Együttes tagjai
Big Bem TSE versenytáncosai
Alsó Jászsági Gold Dogs bemutatója
Helyi önkéntes tûzoltók bemutatója
Solymászbemutató
Sülyi Károly nóta és operett mûsora

19:45 Jászalsószentgyörgy Községért díj átadása – a díjat átadja Szarvák Imre polgármester 

20:00 Sztárvendég Szabó Ádám tangóharmonikás 
a Csillag Születik produkció felfedezettje 

20:45 Dream Dance show tánc 
21:00 Tûzijáték
21:10 Czikora Éva táncdalénekes mûsora
22:30 Experience zenekar koncertje

Egész nap: helyi termékek standja, kirakodóvásár, büfé, 
ingyenes: - ugrálóvár, - trambulin,- pónilovaglás,

Községi Önkormányzat 
A szervezõk a programváltozás jogát fenntartják.
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Az Egyesület idén is megszervezte az
általános iskola kitûnõ tanuló gyerekei
számára az év végi kirándulást. Ebben
az évben is az alsó (3-5. osztály) és felsõ
(6-8. osztály) tagozatosok külön kirán-
dulhattak. A két hétvége alatt kb. 40 di-
ák élvezhette az egész éves eredményes
tanulás jutalmát.

2011. július 9-én 7 órakor indult a busz
Kiskörére a KÖTI-KÖVIZIG Szakasz-
mérnökségére. A Szakaszmérnökségen
részletes tájékoztatást kaptak a gyerekek
a Tisza tóról. A terepasztal megtekintése
után végigsétáltunk a Kiskörei üzemi hí-
don valamint bejártuk a Vízerõmûvet. Ezt
követõen nem sokkal 11 óra után száll-
tunk hajóra, és a kb. 3 órás hajóút után el-
értünk Tiszaörvénybe, a Szabics kikötõ-
be. Itt lehetõségünk volt kényelmesen
megpihenni és megebédelni. Az utolsó
program a Tiszavirág Ártéri Sétaút és
Tanösvény látogatása volt. Ezt követõen
indultunk haza Délután öt óra körül indult
haza kis csapatunk. 

2011. július 17-én az alsó tagozatosok-
kal indultunk útnak a Tápiószentmár-
toni Kincsem Lovasparkba. Az idõ szép
volt, így reggel minden gyerek buszra
szállhatott. 

A parkban minden gyerek talált számá-
ra megfelelõ elfoglaltságot. Elõször kör-
bejártuk a karámot, ahol különféle állatok
voltak. (strucc, tehén, kacsa, liba, ló) A
karám után a park jól felszerelt játszóte-
rén múlattuk az idõt egészen az ebédig.
Ebéd után megnéztük a lovas múzeumot,
majd relaxáltunk az Attila dombon. Itt
mindenki feltöltõdött energiával és leve-
zetésképpen visszamentünk a játszótérre,
ahol mindenki kellemesen elfáradt.

Mindkét kirándulás a vélemények alap-
ján sikeres és jó hangulatú volt. És biztos
vagyok benne, hogy a komphajóval törté-
nõ sétahajókázást, valamint a Tápiószent-
mártoni kötélpályát senki nem felejti el.

Vörös Judit
elnök

Jászalsószentgyörgy Ifjúsági
Egyesület hírei

JUTALOMKIRÁNDULÁS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK



2001-ben alakult újra a Jászalsószent-
györgy Község Tûzoltó Egyesület. Egy
civil szervezet életében eltelt tíz év meg-
felelõ alkalom arra, hogy visszatekint-
sünk, és számot adjunk elért eredménye-
inkrõl. Ebben az idõszakban több mint
300 helyszínen avatkoztunk be. Találkoz-
tunk emberi tragédiákkal, megrendítõ
eseményekkel. Idõnként kilátástalannak
tûnõ küzdelmet folytattunk a természet-
tel. A tagságunk folyamatosan bõvült, je-
lenleg 51 fõ a tagjaink száma. Rendszere-
sen vettünk részt oktatásokon, képzése-
ken, így mára minden szaktevékenységet
végzõ tagunk rendelkezik a szükséges ké-
pesítéssel. Sikereket értünk el a fejleszté-
sek területén is. Az elmúlt évtizedben sze-
rencsére nem volt olyan esztendõ, amikor
nem tudtunk forrásokat biztosítani fej-
lesztésre. Ennek eredményeként gépjár-
mûfecskendõt vásároltunk, felújítottuk a
tûzoltószertárat, korszerû védõfelszerelé-
seket, kisgépeket, tûzoltó eszközöket sze-
reztünk be. Közel ötven pályázatot nyúj-
tottunk be, 32 esetben kedvezõ bírálatban
részesültünk. Kapcsolatokat építettünk ki

hazai és határainkon túli tûzoltókkal, tûz-
oltóságokkal.

Összességében elmondható, hogy a gya-
kori nehézségek ellenére az Egyesület fej-
lõdése töretlen volt és reményünket fe-

jezzük ki, hogy a következõ évtizedek
is legalább ilyen sikeresek lesznek. A
terveinket illetõen még nem dõlhe-

tünk hátra, hiszen közülük sok még
megvalósításra vár.
A rövid múltbéli visszatekintést köve-

tõen néhány gondolat a 2011 évi tevé-
kenységünkrõl.

Az idei évben eddig 30 vonulást hajtot-
tunk végre. Jelentõs tûzesetek is történtek
településünkön. Januárban egy melléképü-
let égett le a Kossuth utcában, nem sokkal
késõbb a Bercsényi utcába vonultunk ké-
ménytûz oltásához. Júniusban egy tészta-
üzem oltásában vettünk részt. Mindhárom
esetben sikerült megakadályozni a tûz to-
vábbterjedését. Legutóbb a Jászságot, köz-
tük településünket is érintõ vihar igényelt
összehangolt beavatkozást. A vihar során
tíz helyszínen végeztünk munkát, ami fõ-
leg kidõlt fák kivágását jelentette. 
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A Rozmaring Asszonykórus a 2011-es
esztendõt is szorgalmas munkával kezdte.
Csütörtökönként két órás énekkari pró-
bákkal készültünk a Nyugdíjas klub Nõ-
napi megemlékezésére, ahol kedves kis
dalcsokorral köszöntöttük a megjelente-
ket, majd minden hölgy cserepes és vágott
virágot kapott Pócs János országgyûlési
képviselõ úrtól és Szarvák Imre polgár-
mester úrtól, kik megtisztelték jelenlétük-
kel ezt a családias, ebéddel összekötött
rendezvényt. Április 30-ra szeretetteljes
meghívást kaptunk Jászapátiba, ahol a
XV. Jászsági Gazdanapok keretén belül a
„Tavasz van, indul a határ, a Muskátli is
virágzik már...” címmel dalos találkozót
szervezett a helyi Muskátli Népdalkör ve-
zetõje: Mihályi Lászlóné. A környezõ Jász
települések mellett, távolabbi régiókból is
jöttek hagyományos népdalt éneklõ körök,
pl.: Karácsond és Szomolya községek ha-
gyományõrzõi is felléptek. A kórusok

szakmailag kimagasló teljesítményt nyúj-
tottak ezen a hangulatos délutánon, a kö-
zönség nagy örömére. Köszönjük, hogy
ott lehettünk! Május 28-án Jászboldoghá-
zán, a Bartal tanyán szerepeltünk a Ha-
gyományok hétvégéjén. A JÁSZFÖLD
Hagyományõrzõ Egyesület ápolja és szé-
les körben bemutatja a Jász kulturális ha-
gyományokat, mûvészeteket és mestersé-
geket, feltárják és felelevenítik a régi nép-
szokásokat. Szeretettel várták azokat is,
akik érdeklõdnek a fogathajtás és a ma-
gyar lósport eseményei iránt. A délutáni
rendezvényen népdalkörök, néptánc-
együttesek és népzenekarok léptek fel és
mutatkoztak be. Jászalsószentgyörgy, Já-
noshida és Kocsér asszonykórusai mellett,
Székelyudvarhely táncosai és Portelek ci-
terásai is igényes mûsor összeállítással
szórakoztatták a nagy létszámú közönsé-
get. A Rozmaring Asszonykórus hálásan
köszöni ezt a rangos fellépési lehetõséget!

Július 1-2-án Jásziványban rendezték a
XVII. JÁSZ Világtalálkozót. Megtisztelte-
tésnek éreztük, hogy erre a rendezvényre is
meghívást kaptunk. A délelõtti ünnepi fõ-
papi szentmise után a Jász települések kép-
viselõi vonultak végig a községen a lovas
huszárok után, színpompás népviseletek-
ben. Jászalsószentgyörgy községét: Szar-
vák Imre polgármester úr és neje, Talált Jó-
zsef jászkapitány és neje, a Rozmaring As-
szonykórus és a Nyugdíjas klub tagjai kép-
viselték. Az ünnepi mûsorokat többször is
heves zápor szakította félbe, de nem csök-
kent a lelkes nézõk létszáma. Kórusunk is
óriási tapsvihart kapott Jász dalokból álló
és Rozmaringos népdalcsokrunk eléneklé-
se után. Végezetül köszönetet kell monda-
nunk Szarvák Imre polgármester úrnak és
az Önkormányzatnak támogatásukért,
mert mindhárom rendezvényre községünk
falubuszával mehettünk.

Csákné Pammer Ágnes kórusvezetõ

Rozmaring Asszonykórus

A Jászalsószentgyörgy Község Tûzoltó Egyesület

„Egy évtized a közösség szolgálatában”
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Folytatódik a tendencia, miszerint az
országunk, így a településünk tûzoltói is
egyre több mûszaki mentési feladatot haj-
tanak végre. A mûszaki mentés a termé-
szeti csapás, baleset, káreset, rendellenes
technológiai folyamat, mûszaki meghibá-
sodás, veszélyes anyag szabadba jutása
vagy egyéb cselekmény által elõidézett
veszélyhelyzet során az emberélet, a testi
épség és az anyagi javak védelme érdeké-
ben a tûzoltóság részérõl – a rendelkezés-
re álló, illetõleg az általa igénybevett esz-
közökkel – végzett elsõdleges beavatko-
zói tevékenység.

Az ilyen jellegû feladatok speciális fel-
készültséget igényelnek mind a használt
eszközöket, mind a képzettséget illetõen.
A Jászkiséri Önkéntes Tûzoltóság kisgép-

kezelõi tanfolyamot indított 2011 február-
jában, amelyen lehetõséget adtak a rész-
vételre a velük együttmûködõ tûzoltó
egyesületeknek. Az elméleti és gyakorlati
oktatásokat követõen záróvizsgára került
sor. A tanfolyam során négy – a mûszaki
mentéseknél használt – géptípus így a
motoros láncfûrész, motoros roncsvágó,
emelõpárna, hidraulikus feszítõ-vágó
használatát sajátították el. A Jászalsó-
szentgyörgy Község Tûzoltó Egyesület
tagjai közül öt fõ vett részt a képzésen,
mindannyian sikeres vizsgát tettek. 

Március hónapban vásároltunk egy hid-
raulikus feszítõ-vágó berendezést. A sok-
oldalúan használható eszköz segítségünk-
re lesz közlekedési baleseteknél és egyéb
mûszaki mentéseknél. 

Tevékenységünk támogatására a Közsé-
gi Önkormányzat 600 ezer forint támoga-
tást nyújtott az elsõ félévre. A második
félévre vonatkozó pályázatunkat a napok-
ban nyújtjuk be. Sikeresen pályáztunk a
Nemzeti Civil Alaphoz, ahol a júniustól –
szeptemberig tartó támogatási idõszakra
350 ezer forint vissza nem térítõ támoga-
tást nyertünk el.

A Magyar Tûzoltó Szövetséghez be-
nyújtott pályázatunk jelenleg elbírálás
alatt van. 

Munkánkat az idei évben is segítették
magánszemélyek és vállalkozások. Külön
köszönetünket fejezzük ki Nagy Lajosné
könyvelõnek, Fajka József autószerelõ-
nek és Dr. Tóth-Daru Péter háziorvosnak.

Törõcsik Tamás, elnök
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Huszonegy évvel ezelõtt azzal kellett
megküzdeni, hogy ezt az önkéntes tevé-
kenységet a társadalomban egyáltalán el-
fogadják, és integrálódjon a magyar köz-
biztonság megvalósításáért tevékenyke-
dõ szervezetek rendszerébe. Aztán ahogy
mentek az évek, már az volt a cél, hogy a
polgárõr mozgalom szakmaisága kitelje-
sedjen. Újabb és újabb feladatokat vállal-
tak a polgárõrök, a járõrözésen túl közle-
kedési, baleset- és bûnmegelõzési teen-
dõk is voltak, nem beszélve számos más
munkáról. 

Kinõtte magát a polgárõrség, nem is
akárhogy. Közös munkával a magyar
rendõrség és a polgárõrség hungarikumot
hozott létre, amilyen nincs sehol Európá-
ban, és méltán lehetünk rá büszkék. 

Az élet változik, most is ilyen idõsza-
kot élünk meg együtt. A civil bûnmegelõ-
zõk sikerét és társadalmi elismertségét
egyébként sokan megirigyelték, persze
többnyire olyanok, akik ebben a húsz
éves munkában nem vettek részt, viszont
ennek gyümölcsébõl szeretnének szedni.
Értelemszerûen ezt a kormányzatnak és a
parlamentnek is valamilyen módon ke-

zelni kell, ezért születtek különbözõ jog-
szabályi megoldások. A gyakorlat kiala-
kítását közösen kell elvégezni a rendõr-
ségnek és a polgárõrségnek. A törvényi
elõírásokat figyelembe véve kell ezt
megtennünk, és kétségtelen, hogy a pol-
gárõrség az eddigi viszonylag szabadabb
mozgástérbõl egy formailag kötöttebb
megoldást kénytelen ezután követni. A
jogszabályokból következõen új szem-
pontok vannak, amelyeket figyelembe
kell vennünk. Egyértelmû, hogy az ön-
kéntességet változatlanul fenn kell tarta-
ni, az önkéntesség és az egyesülési jog
szabadságába a rendõrség nem szólhat
bele. A rendõrség a polgárõr szövetsége-
ket, egyesületeket stratégiai partnernek
tekinti, és abszolút a bizalom, a tisztelet,
és minden szakmai, emberi, valamint jo-
gi segítséget megadunk számukra, ami
csak lehetséges, hogy zökkenõmentesen
tevékenykedhessenek. 

(Részlet a dr. Hatala Józseffel készült 
interjúból)

Községünkben a lakosságot és a polgár-
õrség tagjait is az ismételten elszaporo-

dó szabálysértések, bûncselekmények
(üzemanyaglopás, kerékpárlopás, rongá-
lások, tyúklopás) foglalkoztatják. Nem
árulunk el titkot, hogy a rendõrség és a
polgárõrség látókörében mindig ugyan-
azok a személyek kerülnek, az esetek
nagy részében bizonyítottak is, azonban
a jelenlegi rendelkezések szerint nem le-
het õket „kivonni a forgalomból”, míg a
bíróság jogszerûen nem ítéli el az elkö-
vetõket.

Kérjük a lakosságot, továbbra is olyan
intenzitással tegyenek bejelentéseket az
általuk észlelt eseményekrõl a polgárõrség
és a rendõrség irányába, ahogy ezt eddig
is tették! Továbbra is támogassák a
SZEM-et (Szomszédok Egymásért Moz-
galom)! Kérjük azokat a lakosokat, akik
elkötelezettséget éreznek a közbiztonság
javítása érdekében, lépjenek be sorainkba!

Hosszú távú elképzelésünk van az idõ-
sebb korosztály és az egyedül élõk biz-
tonság érzetének megszilárdítására, me-
lyet a késõbbiekben hozzuk a lakosság tu-
domására.

Kívánunk mindenkinek erõt, egészséget
és kellemes nyaralást!

Új Együttmûködési
megállapodás született

Egymásra vagyunk utalva
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Egy szándékból valóság lett. 2005. május
14-én megtartottuk a 44. évi általános is-
kolai találkozót az 1961-ben végzett tanu-
lók számára. Ott elhatározás született,
hogy az 50.-et is megtartjuk.

Nagy köszönet a fáradhatatlanul, lelki-
ismerettel dolgozó szervezõknek: Hor-

váth Jánosné (Kis Marikának), Ádám
Lászlónak és Gortva Kálmánné (Szõllõsi
Marikának). Az õk agilis munkájuk nél-
kül biztos nem jött volna össze a találko-
zó 2011. június 11-én, melyet a jászalsó-
szentgyörgyi Faluházban tartottunk.

Mindenki örömére – utat, fáradtságot

nem kímélve – megérkeztek és megtisz-
teltek bennünket volt tanáraink: Csinger
Józsefné, Csinger József, Törõcsik Jenõ
és Sándor János. Gortva Imréné tanárnõ
levélben köszöntött bennünket.

Az élet törvénye és egyéb problémák
miatt a 37 fõs lányosztályból 14-en, a 23
fõs fiúosztályból 11-en jelentünk meg.
Röviden mindenki elmondta az eltelt 64-
65 év eseményeit magáról. Hallottunk
szép, jó, de kellemetlen eseményekrõl is.
Egy biztos: mindannyian becsülettel vé-
geztük munkánkat, és helyt álltunk az élet
megpróbáltatásai elõtt!

Ezt egy fõhajtás követte a temetõben az
elhunyt tanáraink és osztálytársaink sírjá-
nál.

Este egy ízletes vacsora és kötetlen be-
szélgetés következett. Természetesen elõ-
kerültek emlékek a gyermekkori csíntevé-
seinkrõl, egyéni barátkozásainkról, közös
játszásainkról is.

Késõ este azzal váltunk el egymástól:
Ha tudjuk, 5 év múlva újból megünne-
peljük az „55. évünket”!

Ötven évesek lettünk
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KRESZ szakköri eredmények 2010-2011 tanévben
1. Kerékpáros Iskola Kupa

Járási verseny: Jászberény, 2011.04.29.
Csapatverseny: I. helyezés
– Sallai Kinga
– Szatmári Kinga
– Bajzáth Márton
– Bajzáth Máté

2. Kerékpáros Iskola Kupa
Megyei döntõ: Szolnok, 2011.05.14.
Csapatversenyben: I. helyezettek:
– Sallai Kinga
– Bajzáth Márton
Továbbjutottak az országos döntõre!

3. Kerékpáros Iskola Kupa
Országos döntõ: Debrecen, 2011.06.01-

03
Eredmények:
– Egyéniben 5. helyezés: Sallai Kinga

Tesztlapon 1. helyezés (különdíj)
Ügyességi 1. helyezés (különdíj)

– 6. helyezés Bajzáth Márton
1. Ki a mester két keréken?

Járási verseny: Jászberény, 2011.04.29.
Egyéni verseny, továbbjutók a megyei

versenyre:

– I. Vízi Luca
– II. Máj Dániel
– III. Szatmári Sándor

2. Ki a mester két keréken?
Megyei döntõ: Szolnok, 2011.05.14.
Egyéni verseny
Helyezések
– Lány: I. Vízi Luca
– Fiú: I. Szatmári Sándor
Mind a ketten továbbjutottak a régiós

versenyre
3. Ki a mester két keréken?

„Alföldi régió” Debrecen, 2011.06.09.
Helyezések:
– Vízi Luca továbbjutó az országos

versenyre
– Szatmári Sándor

Magyar Autóklub Országos Döntõ
I. helyezés Vízi Luca
Szeptember elején részt vesz a Magyar

Autóklub válogatott tagjaként a fran-
ciaországi autóklub versenyen, Párizsban.
3.o.-7.o. KRESZ megyei döntõ

Szolnok, 2011.04.14.
Helyezések: 

– VIII. Baráth Patrik (3.o.)
– I. Szatmári Kinga (7.o.)

7.o. tanulók KRESZ országos döntõ
Szolnok, 2011.05.06-08.
Egyéni verseny
Helyezés: 11. Szatmári Kinga

4.o-8.o KRESZ megyei döntõ
Szolnok, 2011.02.15.
Egyéni verseny
– 4.o: I. helyezett: Szatmári Sándor
– 8.o: I. helyezett: Sallai Kinga

Közlekedési Nap
Maklár, 2011.06.04.
Helyezések:
– 4.o: Szatmári Sándor I. helyezés
– 5.o: Vízi Luca II. helyezés 
– 6.o: Bajzáth Márton I. helyezés 
– 7.o: Szatmári Kinga I. helyezés 
– 8.o: Sallai Kinga III. helyezés 
A versenyen részt vettek még:
– Bajzáth Máté
– Máj Dániel

A beszámolót készítette: 
Sándor János
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„NO GREATER GLORY”

Befejezõdött a Comenius–project
Végéhez ért a két évig tartó lengyel-ma-
gyar közös projectünk. 2009-ben nyertünk
támogatást a Tempus által kiírt Comenius
– iskolai együttmûködések pályázaton. 

2011. júniusában kölcsönös látogatás-
sal, mindkét országban A Pál utcai fiúk ál-
talunk feldolgozott változatának elõadá-
sával lezártuk a közös programot. 

A két év alatt sokoldalú tevékenységben
vehettek részt tanulóink. Ismerkedtek a
lengyel nép hagyományaival, szokásai-
val, történelmi személyiségeivel, közös
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A húsvéti hagyományõrzõ szokások gaz-
dag élménnyel színesítették az ünnepet. A
tavaszi szünet után újult erõvel kezdtük
az óvodai munkát. Már 3 éve szoros kap-
csolatban vagyunk a jászladányi idõsek
otthonával. Mint minden évben, most is, a
két nagycsoport, egy-egy húsvéti dalos-
verses-játékos csokorral ajándékozta meg
2011. 04. 19-én az idõseket. Ahhoz, hogy
ez megvalósuljon, Pesti Róbert helyi vál-
lalkozó segített, a gyerekeket átszállítani
az otthonba. Ezúton szeretnénk neki kö-
szönetet mondani.

A szünet elõtti utolsó nevelési napot ug-
rálóvárral és arcfestõ ügyes kezekkel zár-
tuk a gyermekek örömére.

Május elsõ hetében a gyermekek egy
szeretetteljes kis mûsorral köszöntötték
az édesanyákat, anyák napja alkalmából.

A 2010-es nevelési évben beneveztünk a
Mányi Sándor Közhasznú Közlekedésbiz-
tonsági Alapítvány pályázatára. Országos
szinten a 2. fordulóba is bejutott 30 kisgye-
rek. Örömmel fogadtuk, és megtiszteltetés-
nek vettük, hogy a 2. fordulót itt rendezték
meg Jászalsószentgyörgyön a Cifrapalota
Óvodában május 8-án 12 órakor. A 3. fordu-
lóba, a döntõbe 3 óvodás gyermekünk jutott
be, Krajczár Levente (Pillangó csoport) Ví-
zi Botond és Varga Dóra (Mókus csoport).

Ezen az országos döntõn, amire 2011.
07. 10-én, Mátraballán került sor, a beju-
tott gyermekek közül Vízi Botond érte el
az országos 1. helyezést, Krajczár Leven-
te és Varga Dóra különdíjat hozott el, sok
kis ajándékkal.

Külön köszönjük a gyermekek szülei-
nek, hogy segítségükkel eljutottak a gye-
rekek a versenyre.

Május 19-én és 20-án ismét beiratkoz-
tak a leendõ óvodások. A 2011/2012-es
nevelési évre 19 gyermek iratkozott be, és
egyben felvételt is nyert a következõ ne-
velési évre.

A 2010 szeptemberében indult bölcsõ-
débe 8 új bölcsõdés gyermek jelentkezett
felvételre a 2011-2012-es évre. A bölcsõ-
dében még 2 üres férõhely vár betöltésre.
A bölcsõde tárgyi feltételeinek biztosítá-
sában Nagy Sándor vállalkozó is segített,
amiért köszönetünket fejezzük ki.

2011 júniusában a Generáli Biztonsá-
gért Alapítvány Szimba rajzpályázatára
pályáztunk 6 pályamûvel, melynek elbí-
rálására szeptember 5-én kerül majd sor.

Az óvodás gyermekek örömére 2011.
május utolsó vasárnapján (19-én) gyer-
meknapot szerveztünk a Vadasban. A ren-
dezvény megvalósításában segítségünkre
volt a Szentgyörgyi Óvodásokért Alapít-
vány („Civil Szervezetek Támogatása”
elõirányzat terhére kiírt pályázaton nyert

összeggel) és a Szülõi Közösség anyagi
segítséggel.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani a
további támogatóknak: Pesti Róbert, (vál-
lalkozónak), Bertalan Lászlónak, Magyar
Gábornak, Máj Bélának, Tóth Tibornak, a
helyi Önkormányzatnak, Tarnai Mihály
igazgatónak, a kempós csapatnak és Kor-
mos Gabriellának. A polgárõrség, a tûzol-
tó csapat, az óvoda dolgozói közül mind-
azoknak, akik odaadó önzetlen munká-
jukkal emlékezetessé tették ezt a szép na-
pot. Köszönjük!

A 2010/2011-es nevelési év zárásaként
ebben az évben is színes és élménydús
mûsorral búcsúztak az óvodától a nagy-
csoportos óvodások május 29-én.

Sándor Erzsébet
tagintézmény-vezetõ

Egyéb információk!
Nyári takarítási szünet ideje: 

2011. 08. 01-tõl 08. 31-ig
Az elsõ nevelési nap 

2011. 09. 01. (csütörtök).
Felhívnám a kedves Szülõk figyelmét,
hogy minden kisgyerek csak orvosi iga-
zolással jöhet elsõ nap az óvodába.
Megértésüket köszönöm.
Leendõ kiscsoportos szülõk ismerke-
dési Fóruma: 2011. 09. 01. du. 17 óra.

HÍREK 
AZ ÓVODA ÉLETÉBÕL
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történelmi múltunkkal. A kapcsolattartás
érdekében fokozattan gyakorolták az an-
gol nyelvet. Még lengyel nyelvtanfolya-
mon is részt vettek. Folyamatosan kap-
csolatot tartottak a lengyel gyerekekkel e-
mail-ben. Elkészült a project fõ terméke,
A Pál utcai fiúk három jelenetének szö-
vegkönyve is. Egy lengyelül, egy magya-
rul és az utolsó, a közös angolul. 

Már tavaly is emlékezetes kirándulá-
son vettünk részt Lengyelországban, és
mi is vendégül láttuk a tarnowieci isko-
lásokat. Idén májusban újabb tíz napra
látogattunk el hozzájuk. A tarnowieci
közös programok után velük együtt há-
romnapos kirándulásra mentünk a he-
gyekbe. Valószínûleg mindenki számára
a legemlékezetesebb része volt a kirán-
dulásnak, mikor a Dunajec folyón tuta-
jon ereszkedtünk le népviseletbe öltözött

kormányosok vezetésével. Ellátogattunk
Zalipiebe, a festett faluba is, ahol még a
templom fala is virágokkal volt kifestve.

Itt megtanultunk papírból virágot készí-
teni. Majd egy olyan parkba kirándul-
tunk, ahol a különbözõ játékok (óriáske-
rék, csónakhinta, stb.) mellett a világ
épületei voltak láthatóak kicsinyítve. Itt

volt részünk egy különleges élményben
is, az 5 D-s moziban.

Változatos programok mellett nem fe-
lejtettünk el gyakorolni, hiszen népitánc-
bemutatóval szerettünk volna kedvesked-
ni vendégeinknek, és készülni kellett az
elõadásra is. A látogatás legfontosabb
napja a közös „darabunk” elõadása volt,
amely nagy sikert aratott.

Nem sok idõ telt el a látogatásunk óta, és
már érkeztek is a vendégeink. Mi is élmé-
nyekkel teli kirándulásokra vittük õket. Vol-
tunk együtt a mátrai kalandparkban, Cserke-
szõlõn, az aggteleki cseppkõbarlangban,
Miskolctapolcán a barlangfürdõben, a nyír-
egyházi állatkertben. Közben kipróbálhattuk
ügyességünket íjászatban is Besenyszögön.

A Pál utcai fiúk elõadására meghívott
vendégek, a falu vezetõi, szülõk és gyere-
kek elõtt került sor. A darab egy közös

énekléssel zárult, amelyben három nyel-
ven mondtuk el, milyen jó volt együtt len-
ni, együtt dolgozni, kirándulni, és remél-
jük, ez az együttmûködés továbbra is
megmarad. Az elõadás itthon is sikert ara-
tott, sokan gratuláltak a gyerekeknek és
felkészítõ tanáraiknak.

A két év munkáját, tartalmát az egyik
jászalsószentgyörgyi tanuló fogalmazta
meg legfrappánsabban a jászberényi
TRIÓ televízió riporterének: „Az volt a
jó, hogy sokat együtt voltunk, és életre
szóló barátságok születtek.”

ÉÉÉÉ LLLL EEEE TTTT ÜÜÜÜ NNNN KKKK BBBB ÕÕÕÕ LLLL
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… és csak esett, csak esett.
Július végét választottuk (még január-

ban), akkor talán jó idõ lesz. Hát lett: esõ.
Már az induláskor sok volt a felhõ. Mikor
Visegrádra érkeztünk, már esett. Sebaj,
bobozni így is lehetett! Volt, aki négyszer,
ötször is lecsúszott. A szobák elfoglalása
után felfedezõ sétára indultunk a város-
ban és a Duna-parton. Vacsora után a szo-
bák mókás bemutatkozása után kezdõdött
az Activity. A nyertes csapat természete-
sen jutalomba részesült. Ez a játék olyan
sikeres volt, hogy minden nap játszottuk. 

Vasárnap délelõtt Visegrád címerét raj-
zoltuk fehér pólóra, amit aztán emlékbe
mindenki hazavihetett. Délután a királyi
palotát néztük meg.

Az idõjárás továbbra sem volt túl ke-
gyes hozzánk. Szinte minden program al-

kalmával esett az esõ, de szerencsére hi-
deg nem volt. A rossz idõ azonban nem
tolt ki velünk! A tervezett programokat
némi átcsoportosítással sikerült mind
megvalósítanunk. Kirándultunk Eszter-
gomba hajóval, strandoltunk Leányfalun.
Még a fellegvárba is felmásztunk a csú-
szós úton. 

A társalgóban többféle játékot is szervez-
tünk. A különbözõ vetélkedõk nagy izga-
lomban zajlottak, talán a legizgalmasabb a
színek versenye volt, ahol mulatságos játé-
kokkal, ügyességgel és persze szerencsé-
vel lehetett az elsõ helyet megszerezni.

Gyorsan, mozgalmasan telt el a hét. Re-
méljük, mindenkinek emlékezetes marad.

Visegrádon táboroztunk…

Budai Jánosné Radics Anna
• Hogyan lett varrónõ?

– Kitûnõ tanuló voltam és jelentkeztem
tanítóképzõbe. Fel is vettek, de kollégi-
umba nem, s az albérletet nem bírták
anyuék fizetni.

Anyukám hímzõnõ volt, s akkor õ
mondta, hogy legyél kislányom varrónõ.
Azt mondtam, hogy nem leszek. Akkor
elmentünk Nagy Jánosnéhoz takarítani.
De ott tehénszarral kellett felmázolni a
folyosót, és attól csuda undorodtam. Töb-
bet takarítottam, mint amennyit tanultam
varrni. 8 hónapig voltam nála. Úgy tanul-
tam, hogy ellestem, hogy mit csinál. Csi-
náltam a dolgomat, de közben odafigyel-
tem. Utána saját magamtól képeztem ma-
gam.

Nem vagyok szakmunkás. Akkoriban
volt olyan törvény, hogy aki 5 évet dolgo-

zott a szakmában, az bejelentkezhetett a
tanácshoz, és nõi szabónak nyilvánították.

• Hogyan képezte magát? Divat, sza-
básminták?

– Például úgy csináltam, hogy amikor
kezdõdött a „butik-kor”, bementem az üz-
letbe, felpróbáltam a ruhákat, és a próba-
fülkében megvizsgáltam õket. A szabás
egyszerûen ment. Kitakarítottam, leterí-
tettem a földre az anyagot és szabtam.
Nem szabásminta alapján, hanem csak
úgy, magamtól. Nem is értek a pontos ru-
haszerkesztéshez.
• Mégis sokan jártak Pannika nénihez

varratni. Az elit.
– Igen, az elit. Mind az egész.
• Mi volt a titka?
– Csinos ruhák voltak. Pontosan mér-

tem, pontosan szabtam és akkor jól állt.

Csak egyszer próbáltam, nem szerettem a
két próbát.

És egy idõ után olyan jól belejöttem,
hogy otthon nekem csak varrnom kellett.
Nem kellett semmilyen házimunkát vé-
geznem. Ez persze addig tartott, amíg férj-
hez nem mentem, mert akkor már nekem
is csinálnom kellett mindent a varrás mel-
lett. Lánykoromban egész nap csak varr-
tam, a gépfiókba tettem a pénzt, s amikor
megszámoltam, elmúlt a fáradtságom. Ál-
talában hetente 30-40 db ruhát varrtam.

Munkamódszerem az volt, hogy hétfõn
kezdtem a varrást. Keddtõl jöttek próbára,
aztán megint varrtam, s hétvégére elké-
szült. Pénteken csak vasaltam, meg gom-
bokat varrtam.

• A nagy, különleges menyasszonyi ru-
hák szabásától nem félt?
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BARKÁCSBOLT 
Fõ út 57. Tel.: 57/457-161

FESTÉK AKCIÓ!
Augusztustól minden festék
15% kedvezménnyel
kapható!

– Nem féltem semmitõl. Se a nagy-
ságtól, se a különleges anyagoktól.
Többféle ruhát terveztem, s azokból vá-
lasztottak.

• Mi történt, amikor elrontott egy sza-
bást? Rontott el ruhát?

– Nagyon ritkán, de volt olyan, amikor
elrontottam. Például valaki azt mondta,
hogy egész ruhát csináljak, de ezt elfelej-
tettem, s kiszabtam kosztümnek. Akkor
rábeszéltem arra, hogy az neki sokkal
jobban áll.

• Nem tetszett jegyzetelni?
- Nem. Illetve, akkor kezdtem el, ami-

kor szabás-varrás tanfolyamot tartottam.
A tanítást pedig úgy kezdtem, hogy ami-
kor a kultúrházba jött volna valaki, de be-
teg lett, s az akkori igazgatónõ Vágó Er-
zsike szólt, hogy Pannika néni segítsen
már rajtunk. 

Szóval, akkor kezdtem vázlatolni ma-
gamnak, hogy például hogy vannak az öl-
tések, hogy kell pontosan méretet venni.
Az elsõ sikeres tanfolyam után sokat csi-
náltam, mert még Szolnokon a MÁV
Kórháznak is vagy három alkalommal.
Ezek a tanfolyamok 12 estét jelentettek, s
ez idõ alatt meg tudtak varrni egy blúzt és
egy szoknyát.

A KIOSZ-ból (Kisiparosok Országos
Szövetsége) mentem nyugdíjba. Azóta
már az unokáimat is megtanítottam varr-
ni. Mind az öt tud.

A varrás minden része érdekel. Örülök
annak, hogy a vég anyagból hordható ru-

ha lesz, örülök annak, hogy meg tudom
csinálni. Még most is találok ki új szabá-
sokat, feltakarítom a szõnyeget, leterítem
az anyagot és szabok.

E rövid interjút Marton Rita készítette
2011. júliusában.

Varrni tanítom az unokáimat

Szüleim, testvéreim, férjem, gyerekeim, unokáim



A házasságok több mint fele kudarccal végzõdik. Mit tehet egy je-
gyespár azért, hogy sikerüljön a házassága? Nagyon sokat! Íme
néhány ötlet: 

Ne siettessétek az esküvõt!
Mindennek megvan a maga ideje, mondja az Írás, és ez vonatko-
zik a jegyességre is. Akárcsak az évszakok váltakozását, a jegyes-
ség idejét sem lehet és nem is szabad siettetni. 
Együtt akarjátok nyakatokba venni a világot, s ez nem megy egyik
napról a másikra – fõleg ha közben lázasan szervezitek életetek
legnagyobb társas eseményét. Úgy érdemes tehát kitûzni az eskü-
võ dátumát, hogy bõven legyen idõtök a kapcsolatotok ápolására.

Legyetek türelemmel – és szabjatok megfelelõ határokat!
A szexuális kísértést mindenki megtapasztalja, akár házasságban
él, akár egyedül. Így próbálja a Sátán tönkretenni Isten ajándékát
– és azután sem adja fel, hogy az ember az oltárnál kimondta a
boldogító igent. Ha most nem állsz ellen, lehet, hogy késõbb sem
fogsz! 
Akkor sem lesz könnyebb! Amúgy pedig ami igazán értékes, ar-
ra megéri várni.

Ismerjétek meg egymás családját!
A mai rohanó világban a legtöbben távol élnek szeretteiktõl. A há-
zasság sikeréhez viszont közösségre és családra van szükség.
Tehát: látogassátok õket! Telefonáljatok! Küldjetek nekik ajándé-
kot! És bátran menjetek kerítést javítani! Ma nagyobb szükség
van a családra, mint valaha. 

Beszélgessetek boldog házaspárokkal!
Keressetek olyan házaspárokat, akiknek öt, tíz, húsz éve volt az
esküvõjük – és figyeljetek, füleljetek, tanuljatok! 
Akinek sikerült végigmennie ezen a rögös úton, jól ismeri a prob-
lémákat, és sok hasznos tanáccsal szolgálhat.

Keressetek jó jegyesfelkészítést!  
A felkészülés segít, hogy jobban megértsétek a társas viselkedés-
mintákat – amelyeket általában a családból hozunk magunkkal –, 
mégpedig jóval azelõtt, hogy a kapcsolatotokban problémák je-
lentkeznének. 
A jó felkészítés a lehetséges konfliktusforrásokra is kitér és meg-
oldási javaslatokat is ad.

Imádkozzatok közösen, és együtt járjatok templomba!
Ez lesz házasságotok alapja. A közös ima erõsíti összetartozáso-
tokat, és lehetõvé teszi, hogy megnyissátok egymás elõtt a szí-
veteket. 
Úgyhogy máris elkezdhetitek!

Hosszú távon gondolkodjatok!
Ami az esküvõi kiadásokat illeti, csábítónak tûnhet az egyedi ké-
szítésû menyasszonyi ruha vagy egy drága gyûrû. Késõbb azon-
ban, amikor autó- vagy lakásvásárlásra kerül sor, mindez komoly-
talannak tûnik. Az adósság is hatalmas feszültséget tud okozni a
házasságban. 
Tehát: legyetek megfontoltak a vásárlásban!

2010. december

A házasság éve

A Facebookon végzett „közvéle-
mény-kutatás” során a szülõk-
nek erre a kérdésre kellett felel-
niük: „Mit csinálnék másként,
ha ma újrakezdhetném?” A vála-
szok négy fõ gondolat köré cso-
portosíthatók: nagyobb követke-
zetesség, kevesebb aggódás, több
együttlét, szeretetteljesebb meg-
nyilvánulások 

Nagyobb következetesség
• Következetes lennék, és jobban ügyelnék, hogy súlya legyen

annak, ha valamire nemet mondok.
• Megtanulnám, hogyan kell következetesnek lenni.
• Következetesebb és fegyelmezettebb lennék a házimunkával

és a testmozgással kapcsolatban.
• KÖVETKEZETESEBB lennék. Ha az ember nem elég követ-

kezetes, abból mindig csak baj van. 
• Szabályokat alkotnék az otthoni élethez, és ragaszkodnék hoz-

zájuk. Sokszor csak vaktában fegyelmeztünk, és ettõl eléggé

„Mit csinálnék másként?”



Olyan szellemi és lelki ajándékokról
van szó, amelyet az anyai és apai fantá-
zia dúsíthat:

1. Öleljétek és csókoljátok meg egymást gyermekeitek elõtt.
2. Ígéreteiteket tartsátok be, soha ne hazudjatok.
3. A nagyszülõk kényeztethessék õket egy kicsit.
4. Tegyétek másokkal azt, amit majd nekik is tenniük kell má-

sokkal.
5. Adjatok pontos választ a kérdésre: „Hogyan születik egy

gyermek?” 
6. Legyetek példaképek: õk mindig azt teszik, amit ti tesztek, és

azt mondják, amit ti mondotok.
7. Szoktassátok õket jó olvasmányokhoz.

8. Amit elkezdtek, fejezzétek is be. Magyarázzátok meg, hogy a
nagy tettek fáradságba kerülnek.

9. Vegyék ki szavaitokból, amikor jót beszéltek másokról.
10. Meséljetek gyermekkorotokról. Különösen arról, amikor

olyan idõsek voltatok, mint õk.
11. Segítsétek õket, hogy csatlakozzanak egy csoporthoz, foci-

csapat, énekkar, cserkészet stb.
12. Legyetek következetesek. Õk ismerik el elõször ennek érté-

két.
13. Olvasatok fel nekik hangosan kedvenc könyveitekbõl.
14. Tetteikért vállalják a felelõsséget. A rájuk törõ hullámokat

nem védhetitek ki mindig.
15. Minden este kérdezzétek meg, milyen volt a napjuk.
16. Mielõtt büntetést kapnának, gyõzõdjetek meg, tisztában

Pastor Bonus A Jászalsószentgyörgyi KRÓNIKA melléklete

következetlen lett a nevelésünk.
• Következetesebb lennék.
• Ügyelnék rá, hogy már a kezelendõ problémák felmerülése

ELÕTT közös nevezõn legyünk a férjemmel! Ez a legfonto-
sabb - hogy következetesek legyünk -, és ha ez nincs meg, az
sok fájdalmat okoz.

Kevesebb aggódás
• Nem aggódnék annyit azon, hogy nem teszek-e esetleg rosszul

valamit. Rájöttem: lehet, hogy az ember mindent „jól” csinál
és mégis hibázik. Jobban elengedném magam, élvezném, hogy
anyuka vagyok, örülnék a gyerekeimnek – olyan csodálatos
kis emberek!

• Nem félteném annyira a legnagyobb fiamat, ha ma lenne kö-
zépiskolás. Soha nem adott okot rá, hogy ne engedjem el vala-
hová, de annyira aggódtam, nehogy valami baja essen, hogy
túl sokszor mondtam neki nemet. Most már egyetemre jár, és
alig látjuk, mert végre „szabad”.

• Nem aggodalmaskodnék annyit.
• Nem aggódnék apróságok miatt!
• Sokszor mondogatnám magamnak, hogy nem kell annyit ag-

gódni.
• Nem aggódnék annyit azon, hogy minden rendben legyen...

egyébként is, mi az, hogy rendben?!
• Kevesebbet aggódnék... valaki egyszer azt mondta, hogy ha

többet aggódom a tanulásuk, a jövõjük stb. miatt, mint õk, ak-
kor túl sokat aggódom. Rájöttem, hogy igaza volt!

• Lazítanék. Engednék nekik. Bíznék bennük. Élvezném õket...

Több együttlét
• Többet lennénk együtt a családdal!
• A lányom tizenhét éves, és nem töltöttem vele kettesben elég

idõt, nem beszélgettünk eleget. Nagy távolság van köztünk; re-
mélem, a kisebb lányaimmal nem követem el ugyanezt a hibát.

• Többet lennénk együtt a családdal és a gyerekekkel külön-kü-
lön is.

• Többször kikapcsolnám a tévét, és több olyan dolgot csinál-
nék, ami a gyerekeket érdekli.

• Több idõt töltenék a gyerekekkel, kevesebbet lennék távol ott-
honról a munka miatt.

• Többet játszanék a lányommal, ha újra kicsi lenne: babáznék,
szerepjátékot játszanék, fogócskáznék, bújócskáznék vele, és
többször fognánk együtt szentjánosbogarat...

• Nem szoknék rá annyira a tévére és más elektronikus figye-

lemelterelõkre, viszont többet játszanék otthon és a szabadban.
• Többet étkeznénk közösen. Közben beszélgetünk... addig is

együtt vagyunk.
• Nem dolgoznék annyit; többet lennék otthon a családdal.

Szeretet- és tiszteletteljesebb megnyilvánulások
• Többször meghallgatnám és kevesebbet oktatnám õket. Nem

akarnék mindent lenyomni a torkukon, nem várnám el, hogy
vakon engedelmeskedjenek, mert ez ma már nem így mûkö-
dik... LÁZADNI fognak, és ez okoz minden szenvedést!

• Többször kérnék bocsánatot.
• Kevesebbet kiabálnék.
• Nem kiabálnék velük és jobban tisztelném õket.
• Nem veszekednék a férjemmel a gyerekek elõtt. Jobban enged-

ném, hogy a gyerekek kifejezzék, amit éreznek, és ne kelljen
elnyomniuk az érzelmeiket.

• Többször meghallgatnám õket, kevesebbet prédikálnék, és
gyakrabban megkérdezném a véleményüket errõl-arról. Kitar-
tanék mellettük a nehézségek idején.

• Nem vitatkoznék velük még akkor sem, ha látszólag lételemük
a vitatkozás.

• Megtanítanám az egész családot, hogyan kell szeretettel, nor-
málisan kommunikálni egymással.

• Feltétel nélkül szeretném õket.
• Többször megölelném, megpuszilnám õket (kamaszkorban is).

Szülõként néha olyan „kínosnak” érezzük ezt, hiszen már na-
gyok... pedig pont akkor van rá leginkább szükségük.

Érdekes, hogy a kívánt a változtatások egyik kategóriában sem a
gyerekek magatartásával, hanem a szülõk viselkedésével, kapcso-
latteremtésével, reakcióival és mulasztásaival kapcsolatosak. De a
sorok közt olvasva az is kiderül: a szülõkben valószínûleg attól
ébredt lelkiismeret-furdalás, hogy hibáik következtében megrom-
lott és talán még most is feszült a gyermekükkel való kapcsolatuk.
A válaszadók rájöttek: saját viselkedésük is hozzájárult ahhoz,
hogy milyen lett a kapcsolatuk felnõtt gyermekeikkel és  miként
boldogulnak ma gyermekeik az életben. Ha újrakezdhetnék, né-
hány dolgot bizonyára másként tennének. Ügyeljünk hát ezekre
saját gyermekeink nevelésében! A kamaszévek – bár némelyik
gyereknél nagyon nehéznek és szinte örökkévalónak tûnnek –
valójában hamar elszállnak, s utána egy egész életet tölthetünk
együtt. Milyen bölcs tanácsokkal segítenek a tapasztalt szülõk?
Legyünk következetesek... legyünk sokat együtt... ne aggódjunk
annyit... és nagy szeretettel beszélgessünk a gyermekeinkkel!

Forrás: Mark Gregston, cbn.com
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A Jászalsószentgyörgyi KRÓNIKA melléklete Pastor Bonus

Ez volt a jelmondata az idei egri mi-
nistráns találkozónak, melyre 30 gyer-
meket vittünk a két faluból, érsek atya
meghívására. 

Az érseki palota udvaráról a közel
1000 ministráns együtt vonult be a bazi-
likába, ahol közös szentmisén vettek
részt. A gyerekek így átélhették a többi
ministránssal az egységet. Sajnos a
templomaink népessége elöregedõben
van, egyre kevesebb fiatal keresi a meg-
nyugvást Isten házában, így a templomba
járó fiatalok sokszor érezhetik úgy, fõleg
kamaszkorban, hogy a követendõ példa
nem Jézus útja, hanem a többi fiatal sza-
bados életfelfogása. A ministráns találko-
zók éppen ezért nagyon fontosak, mert
így a gyermekek személyesen tapasztal-
hatják meg, ha kevesen is vannak a kis
plébánia közösségeikben, az Egyházban
nagyon sok gyermek ugyanazzal a céllal
van az oltár körül, mint õ, hiszen minden
vasárnap a világ minden templomában,
az Egy Jézust szolgálják. 

Nem véletlenül választották a jelmon-
datot a tizenkét éves Jézus történetébõl,
hiszen Jézus a jeruzsálemi templomban

nyilvánította ki elõször istenségét, ami-
kor az Istent Atyjának nevezi. Jézusnak,
mint embernek is van tudása, mely gya-
rapodhatott a tapasztalat által s a beléön-
tött tudás, pedig fokozatosan nyilvánult
meg az isteni terv szerint. A szentmise
utáni csoportos foglalkozásoknak a célja

az volt, hogy a gyermekek felismerjék az
Istenben  a Mennyei Atyát, akinek kö-
szönhetik létüket és hogy igyekezzenek
felismerni és megtapasztalni, hogy õk is
Isten tervének részei.

Kissné Kabács Anna 
hitoktató

vannak–e a három „Miért?-tel: – Miért tiltott? – Miért kell
jóvátenni? – Miért nem tehetik meg máskor?

17. Biztosítsátok õket, bármi történjék is, mindig mellettük lesz-
tek.

18. Rögtönözzetek egy esetlen dallamra esetlen szöveget és éne-
keljétek tele torokból.

19. Ha magukra csukták szobájuk ajtaját, ne zavarjátok õket.
20. Tanítsátok meg õket arra, hogy elismerjék a hibáikat, és a

bajért ne más valakit okoljanak.
21. Este mindig adjatok nekik egy csókot: akkor is, ha már al-

szanak, és akkor is, ha már elmúltak harminc évesek.
22. Amit ma meglehet tenni, hajrá! A holnap bizonytalan!
23. Ismételjétek, hogy szeretitek õket. Nevessetek együtt sokat.
24. A káromkodást ne tûrjétek.
25. Válaszoljatok kérdéseikre õszintén, különben nem kérdez-

nek.
26. Feszült állapotban ne térjetek nyugovóra.
27. Az egészségetekre ügyeljetek. Ez gyermekeiteké is.
28. Ne mondjátok soha: „Na látod?... Ugye megmondtam...”
29. Tanítsátok meg õket úszni, fõzni, mosni és táncolni.
30. A családban legyenek jellegzetes szokások. Mindenki kap-

jon feladatot.
31. Különböztessétek meg a jót a rossztól – együtt.
32. Ne beszéljétek le aggodalmukat és félelmeiket.

33. Tanítsátok meg nekik, hol van a Sarkcsillag és a négy égtáj.
34. Fizessetek nekik elõ egy kedvenc gyermeklapra.
35. Ismételjétek: „Elégedett vagyok veletek! Jól van! Sikerülni

fog!”
36. Szeressétek õket úgy, ahogy vannak. Ez a legnagyobb aján-

dék.
37. „Mivel apád/anyád vagyok, felelõs vagyok érted.” – ha

többször hallják, nem zavarja õket.
38. Gyakoroljátok, mit kell tenni tûz esetén, csõtöréskor.
39. Ne adjátok fel a harcot, míg nem fejezõdött be a mérkõzés.
40. Tegyetek a zsebükbe valami apró meglepetést.
41. Adjatok jó példát: használjátok a szemetes kosarat.
42. Szoktassátok rá õket, hogy elnézést kérjenek és bocsánatot

is.
43. A nyugodt és derûs szülõk gyermekei is nyugodtak és derû-

sek. Ez tény!
44. Hívjátok meg õket egy fagyira vagy pizzára.
45. Ne ti mondjátok meg nekik, hogy „nincs Jézuska”
46. Ne hasonlítsátok össze õket másokkal.
47. Titkaik maradjanak titkok.
48. Ne akarjatok hibátlanoknak tûnni elõttük.
49. Legyetek olyan szülõk, amilyeneket ti szerettetek volna ma-

gatoknak.
50. Imádkozzatok együtt minden este.

Növekedett bölcsességben 
és kedvességben (Lk 2,52)



Türelmetlenül vártuk a június 27-ét. Ez
volt ugyanis a három napos lelkigyakorlat
elsõ napja. Hosszas keresgélés után Ti-
szafüredre esett a választásunk. Indulás
elõtt megbeszélést tartottunk a jászalsó-
szentgyörgyi plébánián, ahol  Pascal atya
felvázolta elmélkedéseink fõ témáját:
Egy, Szent, Katolikus. Ez után közös
imádsággal indultunk útnak. 

Kora délután érkeztünk meg a szállás-
helyre és birtokunkba is vettük. A nap to-
vábbi része Tiszafüred felderítésébõl állt:
lesétáltunk a partra és néhányan bele is
merészkedtek a hûvös, de annál jobban
esõ tó vizébe. A panziónkba visszatérve
kialakítottunk egy közösségi teret a külté-
ri teraszon. Itt részesülhettünk az elmél-
kedésekben és a közös imádságokban.
Estére bográcsban fõztünk, a vacsora után
pedig beszélgettünk, nevetgéltünk, gitá-
roztunk és énekeltünk. Második nap
mintha dézsából öntötték volna ránk a hi-
deg vizet, a hõmérséklet is lecsúszott 20
fok alá. A reggeli elmélkedés után felme-
rült a kérdés, hogy mit tegyünk az esõ-
ben? Az idõjárás senkit nem rettentett vis-
sza a lehetõségtõl: Hajókázzunk! A két
órás hajótúra alatt megismerhettük a Ti-
sza – tó óriási madárvilágát. Megtudhat-
tuk, hogy milyen hangokat adnak ki a kü-
lönféle madárfajok, hogyan nyílik a tün-
dérrózsa, mikor és melyik órában lehet
látványosan látni az élõvilág bizonyos ré-
szeit és hol érdemes horgászni. Mikor ezt
megtudtuk, nem volt nehéz kitalálni, mit
hozott az ebéd utáni órák elfoglaltsága.
Csak a csalikat kellett beszerezni és in-
dulhattunk is a gáton a legjobb kapóhely-

re. A horgászbotokkal ugyan nem, de
Gergõ saját készítésû fabotjával sikerült
néhány apró, csukázásra megfelelõ halat
fognunk. Az esõ csak szakadt és szakadt,
ezért inkább hazamentünk és elõkészítet-
tük az estét. A bográcsban készült hús
mellé meggyel, lekvárral, kakaóval, cso-
koládéval és tejszínhabbal édesített pala-
csintákat fogyasztottunk. Természetesen
a vacsora végén a vidám zenélés mellett
szóviccekkel szórakoztattuk magunkat és
egymást. Harmadik nap, kirándulásunk
befejezõ napján is korán keltünk, hogy el-
készíthessük a reggelinket és tovább el-
mélkedjünk. A pakolást követõen a több-

ség megszavazta a strandolást, azaz be-
mentünk egy szállodának a wellness &
spa részébe, ahol a két óra alatt ki-ki a
magának megfelelõ hõmérsékletû vízben
pihenhetett. Az aktívabb pihenõk úsztak,
mások napoztak, esetleg a meleg vízben
áztatták magukat.

Hazafelé megálltunk egy utolsó ham-
burgerezésre, így délután 4-re voltunk itt-
hon. Nagyon szépen köszönjük Pascal
atyának a lelkiekben gazdag feltöltõdést!
Nem az, hogy jó volt, csak már alig vár-
juk a következõt! :)

Menyhárt Nóra 
és Menyhárt Anna

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

Szentmiseszándékok felíratása: Minden hónap utolsó csütör-
tök és péntek, a közös gyászmise 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 2,000 Ft/év!

IRODAI SZOLGÁLAT:
Római Katolikus Plébánia Hivatal, 

Jászalsószentgyörgy:
Kedd: 09.00 – 13.00, Szerda: 15.30 – 17.30, 

Csütörtök: 09.00 – 11.00
Jánoshida: Kedd: 15.30 – 17.30

H I R D E T É S

Ifjúsági Lelkigyakorlatos Kirándulás
2011.


