
Az idei XV. Jász Világta-
lálkozót Alattyán rendezi
2009. június 26-28-ig. Az
elsõ ilyen találkozót 1995-
ben Jászberényben tartot-
ták a jász önmegváltás
250. évfordulója alkalmá-
ból. Ezt követõen a jászok
nagyszabású randevújá-
nak évente más-más tele-
pülés ad otthont, melynek
keretén belül az adott tele-
pülés bemutathatja értéke-
it, nevezetességeit, látvá-
nyosságait, hagyománya-
it. Fõ cél viszont, hogy a
Jászságban élõ emberek,
valamint a külföldre és
belföldre elszármazott já-
szok összetartását, kap-
csolatát erõsítse. Jászalsó-
szentgyörgyön 1999-ben
volt megtartva a hagyo-
mányos találkozó.

A Jászok és a jászság összetartozásának jelképe a Lehel kürtje,
melyet egykoron Jászkürtnek neveztek. A kürtnek az egész Jász-
ságra kiterjedõ szimbólum mivoltával indokolható, hogy a terü-
let egyes települései késõbb szinte mind címerükbe vették a kür-
töt: Jászkisér, Jászapáti, Jászdózsa, Jászjákóhalma, Jászárok-
szállás, Jásztelek, Jászalsószentgyörgy, Jászfelsõszentgyörgy.

A szimbólumhasználat terén a jászsági településeket éppen a Le-
hel-kürt jelenléte tette igazán egyedivé.
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2. oldal Önkormányzati hírek
3. oldal Polgármesteri hírlevél
5. oldal Rendõrségi elérhetõségek, Családsegítõi tájékoz-

tató

6. oldal Tájház, Tûzoltósági felhívás, Légiháború...
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2009. április-május
• Az iskolaudvar bõvítésének konkretizálása folyamatban

van: a két szomszéd telektulajdonossal megkezdõdtek az
egyeztetések. A bõvítés megvalósítása a 2009-2010-es tanév
kezdetére lenne reális cél. Az egyik tulajdonossal sikerült a
bérletrõl megállapodni, így hamarosan biztosan növekedni
fog az igen szûk iskolaudvar területe. 

• A Fózer Autóház Kft.-nél megrendelésre került a 9 személyes
falubusz, melynek leszállítása június végére várható, mely
után a jármû segítheti a helyi közlekedést. 

• Április 30-án befejezõdött az iskola elõtti parkoló és kerékpártá-
roló mûszaki átadása. 310 m2 térburkolat, rejtett vízelvezetéssel
került kialakításra, mely segíti az iskola megközelítését, valamint
a kerékpárok és gépkocsik elhelyezését. A beruházás összköltsé-
ge: 3.664.366 Ft volt, melybõl az anyagköltség: 2.248.366 Ft, a
kivitelezõi költség: 1.416.000 Ft. Megvalósult továbbá ehhez
kapcsolódóan a József Attila út egyirányúsítása, mely az iskola
és a piac környéki forgalmi zajokat hivatott csökkenteni. 

• A jászkarajenõi Jász Majálison községünket polgármester úr és
egy 40 fõs delegáció képviselte, ahol színvonalas mûsorral lépett
fel a Rozmaring Asszonykórus és az Életet az Éveknek Nyugdíjas
Klub. A rendezvény célja a baráti kapcsolatok elmélyítése volt.

• Pásztor Pascal plébános úr, jegyzõ úr és a polgármester úr si-
keresen egyeztetett a temetõ fenntartására vonatkozó megál-
lapodás tervezetérõl, melynek célja, hogy a már évek óta húzó-
dó szabályozatlan temetõ fenntartási kötelezettség tisztázódjon
és megszûnjenek a temetõvel kapcsolatos lakossági panaszok,
és méltó kegyeleti hellyé válhasson. A napokban kerül aláírás-
ra az egyház és az önkormányzat között egy megállapodás,
melyben rögzítésre kerül az, hogy az Önkormányzat a temetõt
rendeltetésszerû használathoz megfelelõ állapotba hozza és
fenntartja, így az Önkormányzat évtizedes fennálló kötelezett-
ségét teljesíti, melynek mértékérõl és arányáról sikerült megál-
lapodni. (pl.: Kaszálás, bokrok irtása, parkoló és ravatalozó
karbantartása tartoznak ide). A temetkezési szolgáltatást to-
vábbra is külsõ vállalkozás végzi a jövõben is. 

• Megkezdõdött a Szent Imre iskola felújítása a tetõ javításával,
kúpelemek újrarakásával, faszerkezetek gombamentesítésével,
padlás takarításával. 

• Befejezõdött a nádvágás a temetõ melletti két gödör, Építõ út mel-
letti két gödör, Nagyér és a Holt-Zagyva egy részén, tornaterem és
bölcsõde közötti részen, valamint a Micsurin út melletti vízelveze-
tõ árokban. 14 hektár területen 4-5 éves igen sûrû nád levágása va-
lósult meg, kézi és gépi erõvel egyaránt, mely a tavak környékének
élhetõbbé tételét szolgálja. A tavak környékének hulladékmentesí-
tése és kaszálása folytatódik az élhetõbb környezet kialakítása ér-
dekében, a közfoglalkoztatási program keretében. 

• A képviselõ-testület döntött, hogy a Zagyva-híd felújítását az
önkormányzat saját költségvetésébõl (kb. hét millió forint)
biztosítja. Elõzetes tervezõi mûszaki leírás, feljegyzés alapján
árajánlatokat kér be, az elsõsorban állagmegóvási munkálatok
és szerkezeti megerõsítések kivitelezésére. A felújítás befeje-
zésének várható idõpontja: 2009. szeptember 30.

• Május 17-21-ig 35 fõs delegáció érkezett községünkbe test-
vértelepülésünkrõl, akik színes programokon vettek részt.
Az önkormányzati szintû egyeztetések eredményeként a
Tûzoltó Egyesület meghívást kapott Lengyelországba
szakmai konzultációra. Hasonló létszámú szentgyörgyi de-
legáció (pedagógusok és diákok) jártak még május elején
Tarnówiec-ben. A csereprogram már 10 éve mûködik és el-
sõ ízben az önkormányzat ebben az évben anyagiakban is
jelentõsen tudta támogatni 600 ezer Ft hozzájárulással,
melyre korábban még nem volt példa. 

• Az önkormányzat által benyújtott – a tornaterem tetõcseréjére
és vizesblokkok felújítására, valamint akadálymentesítésére
vonatkozó – pályázat támogatásban részesült. A maximális 20
milliós összegbõl 17 millió Ft támogatást sikerült elnyerni. Eb-
ben a pályázati kiírásban ez volt az egyetlen Alsójászságban
támogatott projekt.

• Befejezõdött a szeméttelep környéki rendezetlen állapotok
felszámolása, a tereprendezéssel sokkal élhetõbbé vált a kör-
nyezet és állandó megfigyeléssel és figyelemfelhívó táblák ki-
helyezésével történik a további illegális hulladéklerakás meg-
elõzése. A munkálatok költsége 550 ezer Ft-ba került. 

• Az útalap felújítási pályázatok nyertes utcáinak kivitelezési
munkálatainak elvégzésére megtörtént a kivitelezõ kiválasz-
tása. A munkálatokat a Jász-Terra Kft. fogja végezni össze-
sen 1,8 km útszakaszon. A beruházás költsége 14.987.088 Ft.
A kivitelezési munkálatok tervezett idõpontja 2009. június
15-tõl július 30-ig.

• A Képviselõ-testület májusi ülésén elhatározta – Pénzügyi Bi-
zottság Elnökének és a polgármester javaslatára – az iskola
„régi szárny homlokzata” felújítását. A kivitelezõ a községgaz-
dálkodási csoport, a tervezett anyagköltség 450 ezer Ft, ennek
következtében az épület már a ballagásra megszépülhet.

Rövid hírek, tények
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SZÜLETÉSEK
Nagy Jázmin an.: Pomázi Gabriella 
Tõzsér Bianka an.: Jóni Melinda
Kovács Dávid an.: Zsoldi Mária

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
Borbás Márta és Zsoldi István 2009. 05. 02.
Balogh Dorottya és Szaszkó Sándor 2009. 05. 16.

HALÁLOZÁSOK
Ádám József 81 év
Halmai Istvánné (Takács Emerencia) 82 év
Tugyi Jánosné (Törõcsik Etelka) 81 év
Kiss Kiara 2 év
Bordács Jenõ 77 év

ANYAKÖNYVI HÍREK



A hírlevél - melyet kezében tart –
útjára indításának célja, hogy köz-
ségünket érintõ fontosabb közügye-
inkrõl, önkormányzati munkáról és
döntésekrõl minél több lényeges in-
formáció eljusson azokhoz, akik
szûkebb hazánkat alkotják, itt él-
nek Alsószentgyörgyön.

A szokatlan, 2008. június 15-i
idõközi önkormányzati választások
lezajlottak és egy átalakult képvise-
lõ-testület kezdte meg munkáját. 

Az akkor jellemzõ békétlen han-
gulathoz bizonyára emberi gyenge-
ség vezetett, melyben többen felelõ-
sök vagyunk. 

A magam részérõl vállalom én is
hibáimat, és ezúton is kérek bocsá-
natot mindenkitõl, aki úgy érzi,
hogy bármivel is megbántottam.
Legyen Õ volt, vagy jelenlegi képvi-
selõ-testületi tag, közösség vezetõje,
vagy bárki.

Hál' Istennek ez már a múlté, a
kedélyek megnyugodtak és bizton
állíthatom, hogy nyár vége óta jó
hangulatban, alkotó szellemben
zajlik az önkormányzati döntésho-
zás és ez így van rendjén.

A megújult képviselõ-testület ha-
tékony munkája e rövid idõ alatt a
községnek, illetve az itt élõ emberek
mindennapjainak segítéséhez sok
konkrét lépéssel, döntéssel és azok
megvalósulásával járult hozzá.

Fejlesztések

2008 nyarán az óvodában és az is-
kolában a nyári szünet idején egy-
egy nagyobb fejlesztés valósult meg,
mely a korszerûbb és modernebb
feladatellátásokhoz járult hozzá.

Az óvoda akadálymentesítésével
az épület belsõ kialakítása csaknem
teljesen megújult az elõírásoknak
megfelelõ vizesblokkokkal, parkoló-

val, kényelmes bejáratokkal. Ez a
beruházás 11,5 millió forintba ke-
rült, melyhez csaknem 10 millió Ft
EU-s forrást sikerült elnyerni. A ki-
vitelezõ a helyi Jász-Otthon-Center
Kft. volt.

A másik jelentõs beruházás az is-
kolai melegítõkonyhában valósult
meg a 21. század egészségügyi elvá-
rásainak megfelelõen. A kivitelezõ a
helyi Gazsi Gábor egyéni vállalkozó
volt, a fejlesztés költsége 1,8 millió
forintba került.

Tavaly kaptuk az örömteli hírt,
hogy további két benyújtott pályáza-
tunk is sikerrel járt, mintegy 5 millió
forintból épülhetett meg a Jászság
egyik legfejlettebb térfigyelõ rend-
szere, mely a a bûnmegelõzést és a
közbiztonság javítását segíti a jövõ-
ben a rendõrség kezelésében.

Egy 9 személyes falubusz beszer-
zésére közel 8 millió forintot nyer-
tünk, melynek beszerzése folyamat-
ban van. A busz iskolások, óvodá-
sok, idõsek, civil közösségek közle-
kedését fogja segíteni ez év nyár
végétõl.

A napokban fejezõdött be az iskola
elõtt kialakításra kerülõ 310 m2 te-
rületû parkoló és kerékpártároló
megépítése egy praktikus és hasz-
nálhatóbb térburkolattal. A munká-
latokhoz kapcsolódóan a József Atti-
la út ezen szakasza egyirányúvá té-
telére került sor a gyakori forgalmi
zavarok mérséklése érdekében. A to-
vábbi parkolóhelyek kialakításának
elõkészítése folyamatban van.

A köztisztasági program folytató-
dott a tavak sok tízezer négyzetmé-
teres területe megtisztul a nádtól és
a kommunális hulladéktól.

Mostanában indul a Szent Imre is-
kola felújítása, folytatódik az utak
járhatóvá tétele program, megkez-
dõdnek a járdafelújítások, ha raj-

tam múlik a temetõ rendbetétele
még ebben az évben befejezõdhet,
sõt akár még fejlesztések is indul-
hatnak önkormányzati részvétellel.

Szociális intézkedések

A képviselõ-testület egy sor olyan
döntést hozott és készít elõ, amellyel
a nyugdíjasok, vállalkozók, gazdák,
családok terhei mérséklésében pró-
bál segíteni. 

A vállalkozók kommunális adója
megszûnt, a mezõõri járulék fizeté-
si kötelezettség szintén 2009. január
1-jétõl. Sokak felvetésére tájékozta-
tom a gazdákat, hogy a mezõõri
szolgálat ellenben nem fog meg-
szûnni, sõt annak megerõsítésén
dolgozunk.

A 70 év felettiek év végi támoga-
tásként 2000 Ft-ot kaptak, 2010. ja-
nuár 1-tõl nem kell szemétdíjat fi-
zetni azon ingatlantulajdonosoknak,
ahol az ott lakók mindegyike betöl-
tötte a 70. életévét, valamint az
öregségi nyugellátásban részesülõk,
ha egyedül élnek, szemétdíjukból
30% kedvezményt kapnak jövõ év
január 1-jétõl.

Az oktatási alapítványon keresztül
támogatjuk a nagycsaládos tanulók
nyári táboroztatását.

Közösségek támogatása, 
civil élet

A civil szervezetek igen aktívak és
sokszínûek éppen ezért a három év-
vel ezelõtti szinthez képest átlago-
san dupla összegû támogatást kap-
nak 2008-ban, mely a közösségi élet
serkentését hivatott segíteni. 

Rendezvényeket (bálok, majális,
boksz gála) is jelentõsen segítettük.
Önkormányzati szervezésben, helyi
vállalkozások támogatásával nagy
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sikerrel rendeztük meg elsõ ízben a
Családi Napot múlt év szeptembe-
rében.

Pénzügyek

Az említettek, a pénzügyi válság és
sok más egyéb vállalás mellett ön-
kormányzatunk gazdálkodása sta-
bil, sõt az utóbbi évtized legnagyobb
célhoz nem kötött csaknem, 10% -os
pozitív maradványát könyvelhette
el 2008-ban.

Ez a környéken minden bizonnyal
egyedülálló.

A pénzügyi stabilitás megteremté-
se továbbra is fõ célom, melyet leg-
jobban támaszt alá az a tény, hogy
az utóbbi két és fél évben az alsó-
szentgyörgyi önkormányzat semmi-
lyen hitelt nem vett fel, azonban a
korábbi (2006. okt. 1. elõtt az egész-
ségházra, szennyvízhálózat kiépíté-
sére felvett) adósságokat folyamato-
san sikerült kezelni, törleszteni. 

Mindez azért is nagy eredmény,
mivel általában az önkormányzatok
adósságállománya az utóbbi két év-
ben duplájára emelkedett szerte az
országban, nálunk az adósságállo-
mány egy forinttal sem nõtt.

Fejlesztési és pályázati progra-
munkat is igyekszem javaslataimmal
olyan irányba vinni, melyhez illetve
az önrészhez erõnkhöz mérten tud-
junk forrást biztosítani hitelfelvétel
nélkül. Mûködési kiadásaink és be-
vételek aránya is pozitív.

Szennyvízügy

A felemásan megtervezett és megva-
lósult beruházással, a szennyvízhá-
lózat kiépítésével megörökölt igen
magas víz- és csatornadíjak, illetve
ennek a kényszerbõl üzemeltetésre
átadott stratégiai jelentõségû ága-
zatnak a kérdése és annak pozití-
vabb irányba formálása természe-
tesen jómagam és a testület egyik
legfontosabb célja.

Azonban a tényeket és realitásokat
nem szabad figyelmen kívül hagyni.

Miért is kellett átadni az üzemelte-
tést? Röviden azért, hogy a hiányzó
forrást megteremtse az akkori testü-
let. Miért nehéz a visszavásárlás?
Röviden azért, mert ha ilyen össze-
get hitelként felvehetnénk (törvény
szabályozza a hitelfelvételi korlá-
tot,) akkor már annak idején, –
amikor még nélkülünk döntöttek – is
hitelbõl teremtették volna meg a hi-
ányzó forrást. Az idõ halad, az
egyéb adósságok fogynak, az önkor-
mányzat pénzügyileg erõsödik, így
a képviselõ-testület elsõdleges célja
az, hogy olyan helyzetbe hozza az
önkormányzatot, hogy egy nagyobb
hitelfelvétellel legalább az üzemel-
tetési jog visszakerüljön és az a köz-
ségé legyen. Biztató az is, hogy a je-
lenlegi üzemeltetõ közölte, hogy to-
vábbra sem zárkózik el a „visszavá-
sárlás” lehetõségétõl.

Foglalkoztatás, közfoglalkoztatás

Nap, mint nap lehet hallani, önkor-
mányzatok százai nehéz anyagi
helyzetük miatt jelentõs leépítésekre
kényszerülnek, intézményeikben ta-
nárokat, hivatalnokokat, óvónõket
kényszerülnek állásukból elbocsáta-
ni. Nálunk ez is másképp van, sike-
rült megtartani munkavállalóinkat,
sõt pl. az adható juttatások területén
növelni tudtuk megbecsülésüket.

Önkormányzatunk jelenleg szerve-
zi a segélyezettek közfoglalkoztatá-
sát, mely keretében akár 40 fõt is tu-
dunk foglalkoztatni a legkülönbö-
zõbb területeken, iskolában pedagó-
gust, hivatalban ügyfélszolgálati re-
ferenst, közparkok kezelésére, épüle-
tek felújításának segítéséhez segéd-
munkásokat alkalmazunk. A progra-
munk fõ célja, hogy a tartós mun-
kanélküliek visszakerülhessenek a
munka világába és segély helyett
munkabért kaphassanak. A prog-
ram hatékony és eredményes meg-
szervezése nagy kihívás, pozitív ha-
tását hamarosan a közületeken (in-
tézmények, épületek, tavak, parkok)
megtapasztalhatjuk.

Mindez azt jelenti, legnagyobb
foglalkoztatóként ebben az évben
akár már 150 fõt tudunk alkalmaz-
ni, mely önkormányzatunk történe-
tében egyedülálló és jelentõsége te-
lepülésünk foglalkoztatási helyze-
tén igen sokat javít. Bár az országos
gazdasági válság nem kedvez a ma-
gánbefektetõ foglalkoztató közsé-
günkbe vonzásához, azonban min-
den lehetõséget igyekszünk felkutat-
ni és vannak elõrehaladott tárgyalá-
sok annak érdekében, hogy önkor-
mányzati segítséggel (pl. volt böl-
csõde hasznosítása) újabb vállalko-
zások települjenek be községünkbe.

A helyi vállalkozókat ha csak le-
het segítjük áruik megvásárlásával
és szolgáltatásaik igénybevételével,
melyet folyamatosan alkalmazunk
az utóbbi években azért, hogy a köz-
pénzek ezen része is helyben marad-
hasson, magyarul ha csak lehet
helyben vásárolunk és helyiekre bíz-
zuk fejlesztéseinket.

Elsõ hírlevelembe ennyi fért a tel-
jesség igénye nélkül, azonban aki
egyéb információt szeretne meg-
tudni az önkormányzati munkáról,
azt nagy szeretettel várom a képvi-
selõ-testület üléseire és minden hé-
ten csütörtökön 16-18 óráig foga-
dóórámon, ahol a közügyeinkrõl
bõvebben beszélgethetünk, melyre
mindenkinek lehetõsége van.

A mai nehéz idõkben, amikor
munkahelyek megszûnnek, a tör-
lesztõrészletek növekednek, a rezsit
nehéz fizetni muszáj remélnünk egy
szebb jövõt, de bárki forduljon hoz-
zám problémáival, ha tudok segítek.

A válság, a gondok közepette egy-
fajta üde színfoltként gondolhat-
nak az önkormányzatra, hiszen a
lehetõségeinkhez képest jól men-
nek dolgaink.

Legközelebbi találkozásunkig min-
den alsószentgyörgyi polgárnak kí-
vánok sok erõt és jó egészséget!
Jászalsószentgyörgy, 2009. május 07.

Üdvözlettel:
Szarvák Imre, polgármester
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A jászalsószentgyörgyi körzeti megbízott elérhetõsége a 06-
30/69-66-349-es telefonszámon történhet. Ha bármilyen ok-
nál fogva a szám nem kapcsolható, akkor a 107-es vagy a
112-es hívószámokon lehet rendõri segítséget kérni. Ezeket
a központi számokat azért érdemesebb hívni, mert ott állandó
ügyelet van, így õk azonnal tudnak reagálni és a bejelentés
függvényében, rendõri intézkedést tenni. A jászalsószent-
györgyi községi önkormányzatnál lévõ körzeti megbízott iro-
dának kijelölt helyiségben, a leterheltségtõl függõen eltérõ
idõközönként van fogadóóra. A község területén két körzeti
megbízott dolgozik, viszont vannak olyan idõszakok, amikor
öt településen látnak el szolgálatot, a leterheltségük fokozott,
ezért szíves türelmüket és megértésüket kérjük az esetleges
fennakadások miatt, melyek fõképp az elérhetõségbõl adód-
nak. A körzeti megbízott iroda külsõ, a hivatal zárását köve-
tõen is megközelíthetõ ajtaján egy postaláda van elhelyezve,
melybe bedobatják észrevételeiket, panaszaikat, kérdéseiket.

Cím esetleg telefonszám megjelölésével igyekszünk minél
hamarabb azokat teljesíteni. 

További elérhetõségek: munkaidõben 8-16-ig a Jászladányi
Rendõrõrsön lehet üzenetet hagyni, illetve tájékoztatást kérni az
57/454-003-as telefonszámon. A Jászberényi Rendõrkapitány-
ság elérhetõsége pedig: 57/504-209.

A község területén kihelyezett térfigyelõ kamerák mind rend-
ben üzemelnek. A kamerákkal kapcsolatban bármilyen kérdés
felmerülése esetén a fent leírt Jászladányi Rendõrõrsön illetve a
körzeti megbízottnál lehet érdeklõdni, mert a felvételek megte-
kintéséhez csak a rendõrségnek van jogosultsága, bizonyos kor-
látokon belül a személyiségi okok miatt.

A kamerák elhelyezése óta a közbiztonsági helyzet javulása ér-
zékelhetõ Jászalsószentgyörgy területén, ami köszönhetõ annak,
hogy segítségükkel több elkövetõt sikerült kézre keríteni. 

A tájékoztatást Káplár Ferenc törzszászlós, 
körzeti megbízott adta.

A rendõrség elérhetõsége községünkben

Tájékoztató 
a személyes gondoskodás körébe tartozó 

családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás biztosításáról
Községünkben a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást
a Jászsági Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat biztosítja.
Az intézmény három szakmai központtal mûködik. Az intéz-
mény címe: Jászberényben a Ferencesek tere 3/a szám alatt ta-
lálható. Jászalsószentgyörgy a III. számú Szakmai Központhoz
tartozik, melynek elérhetõsége 

5055 Jászladány, Hõsök tere 4., Tel./fax: 57/454-990.
Lakóhelyünkön egy családgondozó dolgozik. Irodája a régi

fogorvosi rendelõben van.
5054 Jászalsószentgyörgy, Petõfi u. 13. szám alatt.
Neve: Palotainé Kormos Erika, telefonszáma: 30/374-2151.

Az ügyfélfogadási idõ:

hétfõ 9-12 óráig
kedd 9-12 óráig
péntek 9-12 óráig.

Telefonos egyeztetés esetén más idõpontban is tudjuk fogadni
ügyfeleinket (9-14 óráig).

Tevékenységeink:

A családsegítõ szolgálat az általános segítõ szolgáltatás kereté-
ben 

• a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást
nyújt,

• az anyagi nehézségekkel küzdõk számára a pénzbeli,
természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szol-
gáltatásokhoz való hozzájutás segíti,

• a családgondozást végez, mellyel a családban jelentke-
zõ mûködési zavarok, illetve konfliktusok megoldását
igyekszik elõsegíteni,

• közösségfejlesztõ, valamint egyéni és csoportos terápi-
ás programokat szervez,

• a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az
adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdõk, a
fogyatékossággal élõk, a krónikus betegek, a szenve-
délybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-prob-
lémával küzdõk, illetve egyéb szociálisan rászorult sze-
mélyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújt,

• a családokon belüli kapcsolaterõsítést szolgáló közös-
ségépítõ, családterápiás, konfliktuskezelõ mediációs
programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élet-
helyzetben élõ családokat segítõ szolgáltatásokat nyújt,
közvetít és szervez.

A gyermekjóléti szolgáltatás keretében, a gyermek testi, lelki egész-
ségének, családban történõ nevelésének elõsegítése érdekében:

• a gyermeki jogokról és a gyermek fejlõdését biztosító
támogatásokról való tájékoztatás, támogatásokhoz való
hozzájutás segítése, 

• családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi,
mentálhigiénés tanácsadás, vagy az ezekhez való hoz-
zájutás segítése,

• a szociális válsághelyzetben lévõ várandós anya támo-
gatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, 

• preventív célú szabadidõs programok szervezése, 
• hivatalos ügyek intézésének segítése.

Kántor Sándor
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Légiháború Szolnok megye felett

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete
2009. április 8-án megtartott ülésén elhatározta, hogy a települé-
sen létrehozza a 

helyismereti gyûjteményt. 

Ez a gyûjtemény a Tájházban kerül elhelyezésre, melynek
pontos helyérõl késõbb dönt a testület. 
Ehhez a nemes elhatározáshoz kérjük a segítséget mindazoktól,
akik szívügyüknek tekintik a történelmi hagyományok ápolását.
Ezen állandó kiállítás megteremtéséhez kérjük a lakosság támo-
gatását, bízva abban, hogy vannak még a padlásokon olyan régi
tárgyak, amelyek részét képezhetik a helytörténeti gyûjtemény-
nek. Keresünk régi mezõgazdasági és ipari szerszámokat, népraj-
zi tárgyakat, fényképeket, iratokat stb. Akiknek ilyen tárgyak
vannak a birtokában, kérjük, juttassa el a Községi Könyvtárba.

Együttmûködésüket elõre is köszönjük!

A Jászberényi Tûzoltóság 2009-ben is
fokozott figyelmet fordít a nyári beta-
karítási munkák tûzkármentes elvégzé-
sére. Ezzel kapcsolatosan az aratási
munkákat megelõzõen tûzoltókészülék
vásárt és felülvizsgálati akciót szervez. 

A Jászberényi 
Tûzoltóság felhívása

A nyári betakarítási munkák megkezdése
elõtt a mezõgazdasági gépekre kötelezõen
elõírt

kézi tûzoltó készülékekre 
vonatkozóan vásárt és 

felülvizsgálati akciót szervez
a jászberényi Tûzoltóság és 

a szolnoki TÜZES Kft. 

Helyszín: Tûzoltóság udvara; 
Jászberény, Jákóhalmi u. 11/a.

Idõpont: 2009. június 12. 8:00-12:00

2009. június 2-ától a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárban
látható az a kiállítás, mely a helyi és megyei II. világháborús tra-
gikus eseményeinek állít emléket. A levéltári kutatások dokumen-
tumain kívül a Szolnoki Repülõmúzeum, a Damjanich János Mú-
zeum és a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum által a kiállítás
idõtartamára átadott tárgyi emlékek is helyet kapnak. A rendhagyó
kiállításon szereplõ dokumentumok közül talán a legérdekeseb-
bek azok az iratok, fényképek és térképek lesznek, amelyek a har-

ci cselekményekrõl és drámai következményekrõl számolnak be. 
Ilyen például a Jászkiséren 1944. szeptember 18-án, délben

történt bombatámadásról szóló fõjegyzõi irat is, mely szerint
egy feltehetõen egy szovjet bombázógép 8 db, egyenként 500

kg-os bombát dobott le a község belterületére, melyek a célpon-
tot elvétve egy szekérkaravánba csapódtak.

A levéltári kutatások természetesen föltártak mélyebb részlete-
ket is a légiháború résztvevõirõl és sorsáról. Ilyen pl. Halmay
Gusztáv repülõ fõhadnagy esete is, akirõl a harcok befejezése
után, Kõszegen, 1945. június 3-án kelt levelében bátyja tudako-
zódik. A kétségbeesett testvér és anya kérdésére a válasz a követ-
kezõ: a repülõ fõhadnagy gépe a németekkel közösen a szovjetek
ellen vívott légi csata során 1944. november 13-án Jászalsószent-
györgyön lezuhant, a hõsi halottat a faluban temették el.

A nagyszabású helytörténeti kiállítástól országos érdeklõdést
remélnek a szervezõk, akik igyekeznek összefüggéseiben vizs-
gálni és a közönség elé tárni a második világháború borzalmait
és drámai eseményei.

A levéltár lehetõséget biztosít csoportos és egyéni látogatók
számára a levéltár megtekintésére. Az elõre bejelentett csopor-
tok, iskolai osztályok, szakkörök részére a munkatársak ismer-
tetõt tartanak a levéltár történetérõl, munkájáról és bemutatják
az állandó kiállítást. Az intézményben tanári kísérettel történe-
lem órák, szakköri foglalkozások is tarthatók, melyek témáit a
levéltári források biztosítják.

Cím: Szolnok, Pozsonyi út 40-42
Telefon: 56/421-404 v. 56/344-161

A kutató- és ügyfélszolgálat nyitva tartása: 
hétfõ-csütörtök: 8:00-15:30, péntek: 8:00-13:30

Felhívás
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2009. április 20-26. között az Európai
Védõoltási Hét apropóján összegeztem
az ÁNTSZ Jászberényi Kistérségi Intéze-
te a védõnõk és oltóorvosok elmúlt évek-
ben végzett védõoltásokkal kapcsolatos
összehangolt munkáját.

A szülõk kiemelkedõ oltási fegyelmé-
nek köszönhetõen sikerült elérnünk,
hogy az elmúlt 10 évben a Jászságban a
14 éven aluli gyermekek 99-100 %-a
megkapta az életkorhoz kötött védõoltá-
sokat: 10 betegség ellen 2006-ig 15 ol-
tást, 2006. után ugyanazon 10 betegség
ellen 11 oltást. Ez évente több, mint
11000 oltást jelentett. A lehetõ leggyor-
sabban, a lehetõ legtöbb betegség ellen ki
kell alakítani a védettséget: ezért az élet-
korhoz kötött védõoltásokból másfél
éves korukig már 6 oltást megkapnak a
gyermekek. A védõnõk küldenek értesítõt
a szülõknek, ha esedékessé válik az oltás.
Jellemzõen az elsõ értesítõre a szülõk el-
viszik gyermekeiket oltásra. A hátrányos
helyzetû lakosság körében elõfordul,
hogy második idézésre viszik csak el a
gyermeket. 2000. év óta a Jászságban a
majd 90000 oltásból mindössze 10 eset-
ben fordult elõ, hogy a védõnõ második
idézésére sem vitte el a szülõ gyermekét,
ezért ezen esetekben az ÁNTSZ határo-
zatban kötelezte a szülõt. Mind a 10 eset-
ben az oltást a gyermekek megkapták,
bár egy esetben a szülõt kétszer kellett
határozatban kötelezni – ami már bírsá-
got is vont maga után. Természetesen, ha
a gyermek az adott idõpontban beteg, ha
elõtte tetanusz elleni védõoltást kapott
vagy ha az iskolai kampányoltás idején
hiányzott (esetleg magántanuló) – az ol-
tás késõbb pótolható, a legrövidebb idõn
belül pótolni is kell és pótolják is –
egyébként nem lenne az átoltottság 99-
100 %-os.

A gyermekek védelme már a terhes-
ség alatt elkezdõdik: a terheseket szûrik,
hogy hepatitis B hordozók-e, mert, ha
igen már a „szülés pillanatában”, azaz a

szülést követõen 12 órán belül kétféle ol-
tást kell kapnia az újszülöttnek, hogy az
anya gyermekét ne fertõzze meg hepatitis
B vírussal. A kismamák fegyelmezetten
elmennek a vérvételre. Az elmúlt 10 év-
ben 64 esetben titkolta el terhességét az
anya, és ennél fogva nem ment el a hepa-
titis B szûrésre. Az eltitkolt terhességek-
bõl született újszülöttek a születés után 12
órán belül egy oltást kapnak, 2007. évtõl
pedig az anyát leszûrik a szülészeten és az
eredménytõl függõen esetleg a baba má-
sodik illetve harmadik oltást is kap. A
szûrésen részt vett terhesek között vannak
még mindig pozitívak. Számuk fokozato-
san csökken ugyan, de egy asszony több-
ször is szülhet.

A Jászságban az elmúlt 10 évben 63
esetben szült hepatitis B pozitív anya –
ezen esetekben az újszülött 3 oltást ka-
pott. A védõnõk, az ÁNTSZ és a szülé-
szeti osztály összehangolt munkájának
köszönhetõen az oltóanyag már ott van a
szülés elõtt 1-2 hónappal a kiválasztott
szülészeten (ha eltitkolt terhességrõl van
szó, akkor az ÁNTSZ akár hétvégén is
kiviszi az oltóanyagot). Születést köve-
tõen a védõnõ, az oltóorvos és az
ÁNTSZ havi jelentésekben tájékoztatja
egymást az oltóanyag igényekrõl, az ol-
tások végrehajtásáról. Csak nagyon pre-
cíz adminisztrációval, összehangolt
munkával, átgondolt oltóanyag készlet-
gazdálkodással lehet elérni a 99-100 %-
os átoltottságot. Bár térítésmentes oltó-
anyagokról van szó, az állam költségve-
tését terheli – rendkívül nagy anyagi fe-
lelõsséggel jár évente több, mint 11000
db oltóanyag mozgatása, tárolása, fel-
használása.

Milyen oltásokat kapnak a gyerme-
kek életkorhoz kötötten kötelezõen: a
TBC megelõzése céljából BCG oltást,
ami sajnos 10-12 éves védelmet nyújt.
Mivel az újraoltások nem vezettek ered-
ményre – maradt a tüdõszûrés. Itt hívom
fel az olvasók figyelmét, hogy 2009. év-

ben nem lesz a tüdõszûrés kötelezõ a
Jászságban (mivel a járványügyi helyzet
javult), de a 40 éven felüli lakosok in-
gyenesen igénybe vehetik a mozgó tü-
dõszûrést.

A gyermekeket kötelezõen oltják még
tetanusz, torokgyík, szamárköhögés, jár-
ványos gyermekbénulás, kanyaró, mump-
sz, rózsahimlõ, haemophilus influenza
okozta felsõ légúti megbetegedések és he-
patitis B ellen.

Az életkorhoz kötött kötelezõ védõol-
tások közül öt már igen régen, 1938-
1960 között kerültek bevezetésre: a
BCG (1953-ban), a torokgyík (1938-
ban), a szamárköhögés (1954-ben), a te-
tanusz (1941-ben), és a járványos gyer-
mekbénulás (1960-ban). Késõbb kezd-
tek el kötelezõen, életkorhoz kötötten
oltani a kanyaró, a rózsahimlõ, a mump-
sz, a haemophilus influenza B, illetve a
hepatitis B ellen.

Az oltóanyag minõségén és kombinál-
hatóságán folyamatosan dolgoznak azért,
hogy kevesebb legyen a megjelenés, ke-
vesebb legyen a szórás, kevesebb legyen

Több mint tizenegyezer életkorhoz kötött
kötelezõ védõoltást adnak be a 14 éven aluli

gyermekeknek évente a Jászságban
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a reakció/szövõdmény, kevesebb szerve-
zést, adminisztrációt, idõt, hûtõkapacitást
és szállítást vegyen igénybe. A „változá-
sok” miatt azonban nem változhat a védõ-
oltással megelõzhetõ fertõzõ betegségek
kedvezõ járványügyi helyzete.

A Jászságban – ahogyan az országban
is – a járványügyi helyzet az életkor-
hoz kötött kötelezõ védõoltással meg-
elõzhetõ fertõzõ betegségek vonatkozá-
sában igen jó, stabil (kivéve a TBC-t,
ami viszont javuló tendenciát mutat): az
általam vizsgált 1995-2008. idõszakban
nem volt torokgyík, járványos gyermek-
bénulás és kanyaró. Szamárköhögés 1-1
esetben volt 2003., illetve 2005. években:
mindkét esetben oltatlan 1 illetve 3 hóna-
pos csecsemõ betegedett meg, de meg is
gyógyultak. Tetanuszos megbetegedés 4
esetben volt az elmúlt másfél évtizedben:

a négybõl három esetben nem oltott, idõs
betegedett meg merevgörcsben, mind a
hárman elhaláloztak. Egy beteg valószí-
nûsíthetõen oltott volt, õ meggyógyult.

A határok ma már és régóta nyitottak. A
határon innen és túl azonban egy dolog
biztosan változik: a járványügyi helyzet,
ami lehet rosszabb (pl. varicella Ausztriá-
ban, közel 10 éve torokgyík Oroszország-
ban stb.), de lehet jobb is (pl. TBC vonat-
kozásában Csehországban már nem olta-
nak BCG-vel). A kórokozók nem ismer-
nek állampolgárságot: ha fogékony ol-
tatlannal találkoznak – fertõznek. A vé-
dõoltások szükségességét esetlegesen té-
rítésmentességét minden ország maga
szabályozza: van ahol kötelezõ, van ahol
nem, van ahol ingyenes, van ahol fizetni
kell egy-egy oltásért. Ezen tényezõk pe-
dig nagyban meghatározzák az átoltottsá-
got egy-egy fertõzõ betegség esetében.

A fentiekben csak az életkorhoz kötött
kötelezõ védõoltásokkal kapcsolatban
elemeztem a Jászság járványügyi hely-
zetét. Nem szabad elfeledkezni azonban
arról sem, hogy vannak nem korhoz, ha-
nem megbetegedési veszélyhez kötött
kötelezõ védõoltások: pl. veszettségre
gyanús sérülés esetén vagy a fentiekben
már érintett B típusú fertõzõ májgyulla-
dásos kórokozó hordózó terhes újszü-
löttjeinek oltása. Vannak megbetegedé-

si veszélyhez kötött nem kötelezõ, de
térítésmentesen igénybe vehetõ oltá-
sok: pl. 2008. októberében indult a 2
éven aluli csecsemõk pneumococcus el-
leni oltása, az azóta eltelt mindössze fél
év alatt a Jászságban 2200 oltóanyagot
kértek, és kaptak szülõk gyermekeiknek
(már most a két éven aluliak 70 %-a át
van oltva, ami rendkívül sok és össze-
hangolt munkát igényelt védõnõktõl, az
oltóorvosoktól és természetesen az oltó-
anyag készlet gazdálkodást irányító, fel-
ügyelõ ÁNTSZ-tõl). Ugyancsak nem
kötelezõek, de ingyenesek az influenza
elleni oltások, a hepatitis B beteg illetve
krónikus hordozó családtagjainak, sze-
xuális partnereinek oltásai is.

A fenti oltások indokoltságát Módszer-
tani levél alapján az ÁNTSZ Kistérségi
Intézete állapítja meg járványügyi vizsgá-
lat során, vagy amennyiben az oltóorvos
állapítja meg az oltás szükségességét, az
ÁNTSZ felügyeletet gyakorol és biztosít-
ja a térítésmentes oltóanyagot (ami vagy
kötelezõ vagy önkéntes). 

A fentiek és 30 éves szakmai tapasztala-
tom alapján csak megerõsíteni tudom,
hogy 

„Veszélyes oltatlannak”, nem beol-
tottnak lenni!

Dr. Sárközi Mária
kistérségi tisztifõorvos

Falunkban egyre több azoknak az embereknek a száma, aki-
ket az önkormányzat foglalkoztat. Miért?...

Napjaink egyik legégetõbb problémája a tartós munkanélkü-
liség. A munkaerõ-piaci problémák megoldására dolgozta ki a
Kormány 2008 során az Út a munkához elnevezésû program-
ját, melynek célja: a munkára képes, tartósan munkanélküli
személyek fokozottabb mértékben vegyenek részt valamely
közfoglalkoztatási formában, annak érdekében, hogy rendsze-
res munkajövedelemhez jussanak. Eddig azok, akik a munka-
ügyi központ támogatásából kikerültek, az önkormányzattól
kaptak rendszeres szociális segélyt. Mostantól ez nem jár bár-
kinek: az kaphatja, aki elmúlt 55 éves, vagy egészségügyi
helyzete nem teszi lehetõvé, hogy dolgozzon, illetve ha három
(vagy ennél több) gyermeke van vagy sajátos egyéni élethely-
zetbõl adódóan nem tud munkát vállalni. Az ilyen szempont-
ból érintetteken kívül mindenkinek dolgoznia kell egy évben
minimum kilencven napot, hogy pénzt kapjon. Azoknak az
önkormányzatoknak akik ebben a programban részt vesznek

közfoglalkoztatási tervet kellett készíteni a településen élõk
adottságaihoz és a helyi sajátosságokhoz, lehetõségekhez iga-
zodva. Így tett Jászalsószentgyörgy is...

Községünk csatlakozott ehhez a programhoz, melynek kere-
tén belül ebben az évben akár 40 fõt is tud foglalkoztatni. A
közfoglalkoztatásban résztvevõk számára talán ez az elsõ lép-
csõ, hogy visszakerüljenek a munkaerõpiacra. Természetesen
nem elhanyagolható az a tény sem, hogy a munkájukért a szo-
ciális segély összegénél több munkabért vihetnek haza. Jászal-
sószentgyörgyön jelenleg húsz olyan munkavállalót foglalkoz-
tat az önkormányzat, akik eddig segélyezettek voltak, s csupán
egy ember mondott nemet a közfoglalkoztatásra, akitõl a jegy-
zõ ezt követõen megvonta a segélyt. A közhasznú munkások-
ról legtöbbünknek a járdaszegélyt ímmel-ámmal söprögetõ, ri-
kító mellényes illetõk jutnak eszünkben, pedig a program ke-
retén belül községünkben a takarításon, parkgondozáson kívül
az iskolában pedagógus, a hivatalban ügyfélszolgálati referens
is dolgozik közfoglalkoztatottként.

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

Út a munkához
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2009. május 20. és 22. között, Eger városa adott otthont a máso-
dik alkalommal megrendezett Kerékpáros Iskola Kupa Barkóczi
József emlékverseny országos döntõjének, melyre az ország
összes megyéjébõl 80 általános iskolás érkezett, hogy összemér-
hesse tudását. Jász-Nagykun-Szolnok megyét ismét a jászalsó-
szentgyörgyi Lippay Lajos Általános Iskola tanulói: Sallai Kin-
ga, Szatmári Kinga, Bajzáth Soma és Szatmári István képvi-

selte. A verseny KRESZ és mûszaki elméleti, valamint ügyessé-
gi és szabályossági verseny-számokból állt. A verseny összesí-
tett eredményei alapján megyénk csapatversenyben a III. helye-
zést hozhatta magával. Egyéni versenyben Sallai Kinga II. he-
lyezést, illetve Szatmári Kinga V. helyezést ért el. Gratulá-
lunk a versenyzõknek, és ezúton is tisztelettel köszönjük Sán-
dor János pedagógus eredményes felkészítõ munkáját!

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendõr-fõkapitányság
Közlekedésrendészeti Osztály

Megyei Balesetmegelõzési Bizottság
5002 Szolnok, Baross út 39. Pf.: 97. Telefon: 501-600/15-53 

Telefax: 501-666 E-mail mbb.jaszmrfk@jasz.police.hu
Web: www.balesetmegelozes.extra.hu 

MEGYEI BALESETMEGELÕZTÉSI BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

2009. május 23-án a Falu-
házban tartottak 50 éves
osztálytalálkozót az 1959-
ben végzett „diákok”, akik-
nek osztályfõnökeik: Bozsó
Gézáné (Oszlányi Juliska)
és Gortva Imréné volt. Két
végzõs osztályból 33 fõ vett
részt a rendezvényen, mely
olyan jó hangulatúra sike-
redett, hogy az öregdiákok
másnap hajnalig mulattak.
Köszönet a szervezõknek:
Somogyi Istvánnénak és
Kormos Gábornak.

Meghitt hangulatú osztálytalálkozóra került sor 2008. május 31-én ötven év után a faluházban. Sokan eljöttek, 
ezzel kifejezve egymás iránti tiszteletüket. Köszönet Törõcsik Bélának és nejének, akik megvendégelték a megjelenteket.

Osztályfõnökünk volt Csák József és Gortva Imre tanár urak.

Osztálytalálkozó 50 év után
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Derûs, napos idõ volt amikor reggel az
iskolánál felsorakoztak iskolánk tanu-
lói és lengyel barátaink.

Hamarosan átvonultunk a tornaterem
elõtti udvarra. Ott az alsósak számára már
folyt a célbadobóverseny, halászat, mû-
veltségi vetélkedõ. Miután elkezdtük az
ebéd elkészítését megbeszélés következett.
Itt testvériskolánk diákjai is beálltak a csa-
patokhoz. Csapatversenyekkel kezdõdött a
napi program. Az elsõ helyezetteket ízletes
nyalánkságokkal jutalmazták. Az elkövet-
kezõ idõben labdajátékokban mutathatták
meg tehetségüket a gyerekek. A délelõtt
végéhez közeledve érdekes bemutatókat
láthatott a nézelõdõ. Volt itt lovagi bemuta-
tó, tánc, élõ zene is. Miután végignéztük az
elõadásokat foci következett. Délre a nagy
meleg ellenére elkészült az ebéd, melybõl
jóízûen falatoztunk. Ebéd után fájó búcsút
vettünk külföldi vendégeinktõl.

A program végéhez közeledve már
mindenki kellemesen elfáradt. Beszélget-
tünk a nap eseményeirõl és egyéb dol-
gokról. Volt, aki még evett, de olyan is
akadt aki mászókázott. A déli nap sugarai
ragyogva verõdtek vissza a mászókáról.
A fák halkan zizegtek a lágy szellõ hatá-
sára. A kék égen bárányfelhõk látszódtak.
Nem azok a komor szürke fajták, hanem
azok a szép fehérek, így esõre sem szá-
mítottunk. Már csak a pakolás volt hátra,
amelyben mindenki egymást segítve se-
gédkezett. Felsorakoztunk, majd szép
rendezetten elindultunk.

Ezután joggal állíthatom, hogy ez volt
az év legvidámabb napja, aminek szerve-
zéséért köszönettel tartozom iskolánk
igazgatójának, tanárainknak és mindenki-
nek aki segített a szervezésben. Remélem
mindenki olyan jól érezte magát mint én.

Tureczki Bence, 7/b

Volt egyszer
egy Gyereknap!
Ebben az évben iskolánk hagyomá-
nyos gyereknapi rendezvényét május
21-ére, a lengyel gyerekek búcsúnap-
jára idõzítettük.

Ezen a csütörtöki tanítás nélküli munkana-
pon az iskola sportudvarán nagy volt a sür-
gés-forgás. A bográcsokban szorgos anyu-
kák fõzték a gyerekek számára a finomabb-
nál finomabb ételeket, az osztályok csapato-
kat alakítottak, menetleveleket írtak, hogy
részt vehessenek az akadályversenyen.

Könnyebb-nehezebb akadályokat kel-
lett leküzdeniük a versenyzõknek. Volt itt
himnuszok, 3 dimenziós képek felismeré-
se, célba dobás, kosárra dobás, kereszt-
rejtvény megfejtése, képek kirakása. A
feladatokat úgy állítottuk össze, hogy a
csapatokkal együtt versenyzõ lengyel
gyerekek is meg tudják oldani azokat.
Öröm volt nézni a lelkesedésüket, még a
nyolcadikos fiúk is kellõ komolysággal
vonultak egyik állomástól a másikig. Az
alsó tagozatosok életkoruknak megfelelõ,
mesés-játékos feladatokat kaptak. 

Az izgalommal várt eredményhirdetést
az Árnyak Szövetsége Harcmûvészeti Is-
kola Közhasznú Egyesület bemutatója, a
felsõs lányok tánca, majd Keskeny Dávid
és zenekarának elõadása szórakoztatta a
közönséget.

Ezután következtek a sportversenyek. A
tornateremben kötélhúzó verseny, ping-
pong-csaták zajlottak. Az udvaron a len-
gyel és magyar iskolások barátságos kézi-
labda- és futballmérkõzést játszottak egy-
más ellen. Az izgalmas délelõttöt minden
osztály ebéddel fejezte be. A lengyel ven-
dégeknek Szabó László képviselõ úr fõz-
te a magyaros gulyáslevest, amit jóízûen
fogyasztottak el. 

Köszönjük a lebonyolító tanárok mun-
káját, a gyerekeknek pedig még sok ilyen
szép napot kívánok!

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
a COOP áruháznak az ásványvíz és a cu-
korka felajánlásáért, az Árnyak Szövetsé-
ge Harcmûvészeti Iskola Közhasznú
Egyesületnek a bemutatóért, Szabó Lász-
ló képviselõ úrnak, és a szülõknek az
ebéd megfõzéséért.

Szmetena Gézáné

2009. május 4-én, négy nevelõ felügyelete
alatt harmincan indultunk útnak Lengyelor-
szág felé. Több száz kilométer utazás után
kimerülten érkeztünk meg. Lengyel baráta-
ink kedvesen fogadtak minket. Mivel az
utazás mindenkit nagyon elfárasztott, va-
csora után hamar elaludtunk. Másnap rög-
tön hegyi túrára indultunk, ahol minden ér-
dekes alakú kõhöz tartozott egy-egy legen-
da. Az azt követõ napon sporteseményt
rendeztek a tarnowieci iskolában, ahová mi
is hivatalosak voltunk, sõt a kézilabda mér-
kõzésen is részt vettünk. Csütörtökön
Krakkó városában jártunk, ahol a tûzokádó

sárkány legendájával ismerkedhettünk
meg. Idõjárásunk kezdetben hûvös volt, de
nagy örömünkre pénteken kisütött a nap,
amikor is Tarnów nevezetességeit nézhet-
tük meg. Bem József tábornok síremlékét
is megtekinthettük, aki – mint tudjuk - Len-
gyelországban született. Aznap egy csodás
templomban is jártunk. Tudva lévõ, hogy
itt erõsen él a vallás, hiszen II. János Pál pá-
pa is lengyel származású volt. 

Ezen a délutánon a gyerekek mûsorral
vártak minket az iskolájukban. Aznap este a
lengyel nevelõk és a tanáraink rendeztek
nekünk egy utolsó találkozót, ahol elbú-

csúzhattunk ott megismert barátaink-
tól. Nagyon jól megértettük egymást,
még akkor is, ha nem egy nemzetiség
vagyunk, hisz a kamaszok esze egy
rugóra jár. Nyelvgyakorlás szem-
pontjából is nagy lehetõség volt ez,
hiszen közös nyelvünk az angol volt.

Másnap reggel útnak indult a csa-
pat, vissza Magyarországra. Min-
denki nevében mondhatom, hogy
feledhetetlen élményeket szerez-
tünk az ott eltöltött 5 nap alatt.
Azért jól esett már végre újra ma-
gyar földre lépni.

Vígh Vera

Lengyelországi beszámoló

Az év legvidámabb napja gyerekszemmel

Lengyelek – 2009. 05. 17-22.



A Lippay Lajos Általános Iskola már tíz éve áll kapcsolatban
a lengyelországi Tarnowiec iskolájával. Ez alatt az idõ alatt már
többször láttuk vendégül a lengyel tanárokat és gyerekeket, és
mi is több alkalommal jártunk Tarnowiecben. 

Ebben az évben is sor került cserelátogatásra. 2009. május 4-
étõl 9-ig 30 gyerek és négy pedagógus utazott Tarnowiecbe. Itt
a lengyel gyerekekkel közös programokban vettünk részt. Meg-
ismerkedtünk a környékkel, túráztunk, a Tarnowba és Krakkóba
tett kirándulás mindannyiunknak szép emlék marad. A progra-
mot játékos foglakozások, sportverseny, diszkó és tábortûz is
gazdagította.

Május 17. és 22. között mi láttuk vendégül a lengyel gyereke-
ket és tanáraikat. A gazdag programban két kirándulás is szere-
pelt, amelyre néhány magyar gyerek is elkísérhette õket. Jászbe-
rényben délelõtt az állatkertet látogatták meg, délután strandol-
tak. Visegrádon délelõtt a Fellegvárban nézhettek körül, ebéd
után megismerkedhettek az esztergomi bazilikával. Délután egy
emlékezetes lovagi torna-bemutatót láthattak, ahol a bemutató
után kipróbálhatták a középkori fegyvereket. 

Csütörtökön az iskola megtartotta hagyományos gyereknapját.
Az akadályversenyen az osztályokkal együtt a lengyel gyerekek
is részt vettek. Ekkor került sor sportbemutatóra és a sportverse-

nyekre is. Amíg a gyerekek versenyeztek, a bográcsokban fõtt
az ebéd. A lengyel vendégeknek magyaros gulyásleves készült. 

A búcsúestén a halastónál grillvacsora, diszkó, és tábortûz vár-
ta a programban részt vevõ lengyel és magyar gyerekeket.

Major Tiborné
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Esztergom, bazilika

Tarnow, az Erdélyi körkép elõtt

Lengyelek – 2009. 05. 17-22.

Tarnow, Bem szobránál

Krakkó, vásárcsarnok

Lengyelországban jártunk
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Valamikor régen, még minden kezde-
tek kezdetén volt egy hely, ahol há-
romféle ember élt.

Voltak süketek; olyanok, akik vakok, míg
mások némák. Ebbõl fakadóan utódaik is
hozzájuk hasonlatossá váltak, s ahogy telt az
idõ akadt, kiknek leszármazottai már nem
csak süketek, hanem vakok is voltak, vagy
éppen némaságuk mellé süketté is váltak.

Azt hihetnénk, hogy ezek az emberek hiá-
nyosságaik miatt hátrányban érezhették vol-
na magukat, vagy netán nem teljes értékû-
nek. Nem így volt. Mivel fogyatékosságaik-
ban mind egyformák voltak, azt gondolták, a
világban csupa hozzájuk hasonlatos ember
él. A süketek beérték azzal, ha látnak, a va-
kok ha hallanak, a némák pedig, hogy mind-
kettõt birtokolják. Általában hasonló a ha-
sonlóval barátkozott, mivel így egyszerûbb
volt.

Többé-kevésbé zökkenõmentesen teltek
napjaik, talán kissé egyhangúan is. Amit
még sosem tapasztaltak, az egyiküknek sem
hiányzott. Életüket sem érezték sivárnak, in-
kább csak szokásosnak.

Ha netán idegen érkezett, ki átutazóban
volt, s bárkivel szóba állt, a különbség azon-
nal nyilvánvalóvá vált. A vakok a látás ké-
pessége miatt, a süketek a hallását irigyel-
ve, míg a némák hangjáért orroltak rá. Vé-
gül nem maradt egyetlen ember sem, aki
kedves lett volna. A vándorok ezért rendsze-
rint hamar tovább is álltak, mindenki meg-
könnyebbülésére, hiszen annyira különbö-
zött tõlük bárki, aki idegen! Számukra a kü-
lönbözõség rosszat jelentett.

Míg egy nap egyikük – egy süket - idegent
talált a mezõn, aki nem mozdult. Úgy tûnt,
valami sérülés érhette, hiszen arca hófehér
volt, szája vértelen, és nem mozdult.

Szaladt hamar társaiért, segítenének neki
az idegent biztos helyre vinni. Néhányan a
vakok közül hallották a süketek mozgolódá-
sát, de hiába kérdezgették, mi történt. A né-
mák ugyan látták, de õk egy szót sem szól-
tak. Végül mind ott tolongtak az idegen kö-
rül, aki váratlanul felnyitotta a szemét. Fe-
lült és lassan végigjártatta tekintetét a külö-
nös társaságon, majd elmosolyodott. A lá-
tók hátráltak egy lépést meglepetésükben.
Az megszólalt szelíden, szinte simogattak
kedves szavai Köszönöm... Erre a hallók is
hátráltak. Mind megkövülten álltak. Azt
máris mindegyikük megértette, hogy egyi-
kükhöz sem hasonlatos, hiszen mind látták
vagy hallották beszélni, tekintetét körbehor-
dozni és az izgatott suttogás felé fordulni.
Azt gondolták, nem tartozik közéjük, hiszen
oly sok tekintetben különbözik tõlük. Arcuk-
ról eltûnt az aggodalom, a kíváncsiság, s
helyébe szúrós, zárkózott tekintet ült.

Mind saját érzékszervével megértette,

hogy az idegen nem fog egyhamar elmenni,
hiszen hiába próbált lábra állni, gyenge
volt. Kelletlenül ugyan, de hagyták annál az
embernél, aki rátalált. Azt gondolták jobb
lesz, ha mielõbb felerõsödik és elmegy. En-
nek érdekében meg is tettek mindent, ott se-
gítettek, ahol tudtak. Ellátták, ápolták és
etették, miközben azt várták, melyik nap lesz
az, amikor végre elindul és õk visszatérhet-
nek a régi kerékvágásba.

Amikor az idegen kezdett felerõsödni, rá-
jött kikkel is van dolga és arra is, hogy ezek
az emberek nem együtt, hanem egymás mel-
lett élnek. Értette az okát, hiszen a vak hon-
nan is tudhatná, milyen a naplemente színe.
A süket nem értheti a hegyi patak énekét. A

néma pedig nem ismeri a kacagást vagy
akár a zokogást. Nem tanulták meg egymás-
tól. Számára úgy tûnt, nem is igazán akar-
ják, hisz sosem volt részük benne. Az idegen
ekkor elhatározta, addig nem megy el közü-
lük, míg legalább egy embert nem tanít meg
látni, hallani és beszélni. A süket, kinél la-
kott gyógyulása idején mutatott némi haj-
landóságot arra, hogy figyeljen a jelzéseire.
Úgy tett, mintha nem érdekelné, ám titkon
mindig az ismeretlent fürkészte.

Egy reggel az idegen papírt és szenet vett
elõ, kiült a ház elé és lerajzolta a kert végé-
ben álló gyümölcsfákat. Házigazdája ekkor
közelebb merészkedett, de még mindig úgy
tett, mintha észre sem venné, mivel is foglal-
kozik a hívatlan vendég. Az újabb lapot vett
elõ és a hegyeket kezdte rajzolni. A süket le-
ült mellé és - immár leplezetlen kíváncsiság-
gal - nézte, mit is akar az idegen ezzel. Ám
õ csak rajzolt rendületlenül, a hófedte csú-
csot, lejjebb a sötétzöld fenyveseket, majd
még lejjebb a fák közül kibukkanó vízesést.
Még ebbõl a távolból is hallotta a leomló
víz robaját. Majd hirtelen felállt, megfogta
a meglepett süket kezét és elindult a hegy
irányába. Közvetlenül a vízesés mellett állt
meg. A robajló víz párája pillanatok alatt
benedvesítette a hajukat, ruhájukat. Az ide-
gen hirtelen lehasalt a földre és intett a sü-
ketnek is, hogy tegye azt. A hatalmas víztö-
meg olyan erõvel zúdult alá, hogy megreme-
gett alattuk a föld. Dübörgött, dobogott, zu-
bogott, átjárta testük minden porcikáját. Az
ismeretlen felállt és hosszú ideig nézte a sü-
ketet, aki behunyt szemmel feküdt. Aztán el-
mosolyodott és az idegen látta, hogy megér-
tette. – Ilyen a hang... – mondta a süket. És
hallotta saját szavait a fülében visszhangoz-
ni. Ekkor ért melléjük egy néma, aki egy

ideje figyelte, miben mesterkedik a másik
kettõ. Az idegen most feléje fordult: – Érez-
ted már a nyári este ízét és illatát? Láttad
már, hogyan festi ezerszínûre és lobbantja
lángra az eget a lemenõ nap? A néma bólin-
tott. Az idegen folytatta: – Érezted már úgy,
hogy le kellene festeni azt a pillanatot, mert
nincs olyan szó, ami hûen tükrözné az ér-
zést, mi olyankor a szívedet átjárja?

A néma hosszú ideig nézett rá, majd hal-
kan, erõtlenül, szinte suttogva, megszólalt:
– Olyankor sírni és kacagni szeretnék egy-
szerre... Aznap este együtt ültek ki a ház elé
és várták a naplementét. A vak közeledett fe-
léjük, lassan, de biztos léptekkel, mint aki
jól ismeri a területet. Az idegen odaszólt és
magukhoz hívta. Így ültek négyen, csend-
ben. A süket, a vak, a néma és a különös
vándor. A nap lassan lefelé haladt, izzott és
forrott, vérvörössé és lilává színezte a hori-
zontot, alatta aranyban tündökölt a tó, majd
a békák hangos énekétõl kísérve egy utolsó
sóhajtással végleg alábukott. A süket a né-
mára pillantott, aki kifényesedett tekintettel
nézte az egyre sötétülõ ég alját. A néma
csendesen megszólalt: – Nincs ennél
szebb... boldog vagyok. – Igazad van. – fe-
lelte a vak. – Érzem a feltámadó esti szellõ-
ben az egész nap színes virágkavalkádját. A
kalászt kövérre érlelõ meleget. A szomjazó
földet, ahogyan üdévé varázsolja majd a
harmat hajnalban. A süket csak nézte õket
és boldog volt õ is. Észre sem vették, hogy
az idegen mikor ment el. Soha többé nem
látták. De attól a naptól megváltozott az
élet. A némák nem voltak többé szótlanok.
Beszéltek és elmondták, amirõl úgy érezték,
fontos. Beszéltek, ha valami fájt. Biztattak,
ha szükség volt rá. Dicsértek, amikor annak
volt ideje vagy egyszerûen csak meséltek.
Meséltek szívbõl... A vakok nem voltak töb-
bé sötétségben, hiszen rájöttek, hogyan tud-
ják meglátni azokat a dolgokat, melyek
egyébként nem is oly szembe tûnõek, de örö-
met hoznak. Képesek voltak meglátni az éb-
redõ természetet. A szivárványosra festett
eget esõ után. És látni a többiek lelkét. A sü-
ketek sem éltek többé a csend fogságában.
Tudták mi az, amit hallaniuk kell és azt is,
hogyan. A kimondott szavakban felfedezték
a jót s a kimondatlanokat is értették. Megta-
nulták hallani és értékelni a reggel vagy az
este hangjait, ami körülveszi õket nap mint
nap. És hallani a többiek szívét. Nem voltak
boldogtalanok elõtte sem, de mióta megta-
nulták mindezt, azóta tudják, képesek egy
kicsivel többet látni, hallani és mondani ah-
hoz, hogy a körülöttük lévõ megannyi szür-
keségbõl, fájdalomból, némaságba burkoló-
zott magányból megragadják azt a pici jót,
ami elég arra a napra. Hogy színes és vi-
dám legyen...

V.O.A

Mese(?)
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A Polgárõrség hírei
Az idei Ifjúsági Majális volt az elsõ olyan
komolyabb községi rendezvény, amelyet
az ifjú polgárõrök biztosítottak. A fiata-
lok kitûnõre vizsgáztak, akikre nemcsak
a szüleik, hanem mi is büszkék vagyunk: 

Pogány Balázs, 
Lázár Richárd, 
Menyhárt Gergõ, 
Andor Dániel, 
Ádám Martin, 
Kiss Béla, 
Gál Bence, 
Gyárfás László, 
Fehér János, Ifjú Polgárõr cso-
port vezetõ. 

Külön köszönet a rendezvény anyagi tá-
mogatásáért az önkormányzatnak és a
Friss Kenyér Bt.-nek.

A nyár közeledtével fel szeretnénk hívni a
figyelmet az áldozattá válás Jászalsó-
szentgyörgyön jelenleg leggyakoribb for-
májára a kábítószer fogyasztásra.

Kik a leginkább 
veszélyeztetettek?

A fiatalok
• akiknél ez kezdõdhet egy egyszerû kí-

váncsisággal, majd folytatódik a rászo-
kás miatti kívánalommal,

• akik úgy gondolják, ettõl válnak felnõt-
té,

• akiknek senkiben nincs bizalmuk, erköl-
csi elszigeteltségben élnek.

Hogyan ismerheti fel 
a veszélyt?

Ha hozzátartozója
• szokásos magatartása hirtelen megvál-

tozik (zavartság, étvágytalanság, levert-
ség, émelygés, térérzékelés idõszakos
változása, pupillák összehúzódása, ka-
rokon tûszúrás),

• testi higiéniai igény csökken,
• bizalmatlanná, visszahúzódóvá válik,
• addig kedvelt személyes tárgyait is el-

adogatja,

Ha gyermeke
• gyakran hiányzik igazolatlanul az isko-

lából,
• tanulmányi eredménye indokolatlanul

romlik,
• gyakrabban és egyre több pénzt kér ott-

honról, vagy vesz el titokban,
• a környezetében történtek iránt érdekte-

lenné válik.
• személyes tárgyai között injekciós tût,

ismeretlen eredetû papír vagy nejlonta-
sakot, megfeketedett kiskanalat vagy
kendermorzsalékot talál,

• ragasztószert tartalmazó nejlonzacskót
tart a zsebében, táskájában,

• ismeretlen eredetû gyógyszert (tablettát,
kapszulát) fedez fel.

Hogyan lehet a káros
folyamatot megelõzni?

Mindenekelõtt szenteljen nagyobb figyel-
met a környezetében élõkre, különösen a
gyermekekre. Ha kell járjon utána, hol,
milyen körülmények között töltik a fiata-
lok szabadidejüket. Beszélje meg velük
az Önnek jelentéktelennek tûnõ kérdése-
ket is. A bizalom, a jó kapcsolat a legjobb
védekezés a kábítószer ellen, Ne hagyja,
hogy gyermekei az életükben keletkezõ
esetleges ûrt a kábítószer töltse be. Ne él-
jen abban a hitben, hogy az Ön környeze-
tében élõket nem érheti ez a veszély. Ha a
jelek alapján visszatérõen kábítószer fo-
gyasztásra vagy "szipuzásra" gyanakszik,
ne essen pánikba. Ne támadjon a fiatalra,
hanem keresse meg azokat a szakembere-
ket, akik segíteni tudnak a problémák
megoldásában. Az ország különbözõ
pontjain mûködõ drogközpontok, drog-
ambulanciák, pszichiátriai és rehabilitáci-
ós intézetek várják Önt és a rászorulókat.
Megkeresésükhöz kérje a rendõrség és a
polgárõrség szakembereinek segítségét.

Tisztelt Polgárok!

Egy olyan jelenségre kívánjuk felhívni a
figyelmét, amely egyaránt veszélyeztet

minden olyan fiatalt és felnõttet, akik vala-
milyen okból - legyen az stressz helyzet,
nevelési ok, szakmai, családi környezetben
meg nem oldott probléma, vagy csak egy-
szerû kíváncsiság - olyan anyagokhoz
nyúlnak, amelyekkel mind maguknak,
mind hozzátartozóiknak szinte el sem
mondható fájdalmat, tragédiát okozhatnak.

Ez a jelenség a kábítószer fogyasztás,
amely Magyarországon is olyan, egyént
és társadalmat egyaránt veszélyeztetõ
problémává fejlõdhet, mint amivel a fej-
lett országok polgárainak már évek óta
szembe kell nézniük. Bebizonyosodott,
hogy ezt a harcot csak Önnel

együtt lehet eredményesen megelõzni.
Milyen veszélyeket rejt a kábítószer fo-

gyasztás elterjedése?

Egészségügyi
• szervi károsodások,
• szellemi leépülés,
• keringési zavarok,
• betegségek (fertõzött tû használata,

AIDS),
• rendszeres fogyasztás, túladagolás ese-

tén HALÁL

Társadalmi
• fizikai, pszichikai önfeladás,
• önkontroll elvesztése,
• prostitúció elterjedése,
• munkahely, lakás, társkapcsolat elvesz-

tése
• társadalommal való szembekerülés

Bûnügyi
• a kábítószer ellenértékének gyakran

erõszakos bûncselekmény útján történõ
megszerzése,

• a behozatal, terjesztés, más fogyasztásra
történõ rábírása büntetendõ cselekmény. 

Tisztelt Jászalsószentgyörgyiek! 

A fenti felvilágosító anyagot szerettük
volna végig aláhúzva és nagy betûvel írni,
mert szeretnénk a figyelmüket ezen prob-
lémára felhívni!

Zsoldi Lajos
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A Jászalsószentgyörgy Ifjúsági Egyesület
2009. május 1-jén a tornaterem udvarán If-
júsági Majálist rendezett. A szervezési
munka már hónapokkal elõtte elkezdõdött
és folyamatosan körvonalazódott a prog-
ramtervezet. Elsõdleges célunk volt, hogy
a lakosság minden korosztálya érdeklõdési
körének megfeleljen egy-egy mûsorszám. 

A délelõtti program a csülökfõzõ-ver-
sennyel kezdõdött, melyen 8 csapat mérte
össze tudását. A háromfõs zsûri a tûzgyúj-
tási technikától az elkészítési módot és íz-
harmóniát értékelte a versenyzõ csapatok
között. A szoros küzdelemben az elsõ he-
lyezést Vízi Imre csapata érte el. Ezzel a
programmal párhuzamosan a Tornaterem-
ben pingpong-verseny és kosárradobó-
verseny zajlott. A nagy érdeklõdés miatt
tervezzük jövõbeni programjaink része-
ként is szervezni pingpong-versenyt. A
legjobb helyezést Szatmári Dániel érte el.

A salakpálya mellett a Szolnokról érkezõ
Árnyak Szövetsége Harcmûvészeti Isko-
la Közhasznú Egyesület elõadása és sor-

versenyei zajlottak. A tagok korhû ruhák-
ban és eszközökkel szemléltették a lovagi
kor és rend harcmûvészetét az érdeklõdõ
gyerekek számára. A kézmûves-foglalko-

zás keretében a kreativitásukat és kéz-
ügyességüket mérhették fel a program
résztvevõi. A színpad mögötti területen ug-
rálóvár és rodeó bika várta a gyerekeket. 

A délutáni programok a színpadon folyta-
tódtak kezdve a megnyitóval és a csülökfõ-
zõ-verseny eredményhirdetésével. Az akko-
ra összegyûlt közönség Ihos József kabaré-
mûsorának elõadását láthatta és élvezhette
az „Az ország Kató nénijének” poénjait.

A színpad elõtti területen az Árnyak Szö-
vetsége Lovagi Torna bemutatója követ-
kezett, mely szemléltette a korra jellemzõ
harcmûvészeti technikákat és mozdulato-
kat. Ezt követõen párhuzamosan folyt a
program a színpadon és a salakpályán. A
színpadon a kicsiket Gyermekmûsor várta,
melynek nagy sikere volt a gyerekek köré-
ben. A salakpályán az „Öregfiúk” és az

önkormányzat csapatának focimeccsét
láthatta a nagyszámú nézõközönség, mely
az „Öregfiúk” gyõzelmével zárult. 

A programsorozat a Tornaterem bejára-
tánál folytatódott az Életjel mentõkutyás
kutatócsoport élethû bemutatójával ezt
követõen a községünk Tûzoltóegyesüle-
tének bemutatójával, mellyel munkájuk
fontosságát és kiemelkedõ szerepét repre-
zentálta a mindennapi életünkben. 

A színpadon a tánc és a zene vette át a
szerepet, a helyi általános iskola tanuló-
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inak mûsora keretében néptánccal, hip-
hop és társas tánccal kedveskedtek a kö-
zönségnek. A felkészítõk, szülõk és csa-
ládtagok büszkén tekinthették a lányok és
fiúk táncmûsorát, melyre hetekig készül-
tek a rendezvényt megelõzõen. A gyere-
keket a Rozmaring asszonykórus, az
„Életet az éveknek” nyugdíjasklub és
Tóth Andrásné mûsora követte képvi-
selve mára hagyománnyá válva rendezvé-
nyeinken az idõsebb korosztályt, mely
becsülendõ mindenki számára. Ezt köve-
tõen kötélhúzó- és sörivó-verseny meg-

rendezésére került sor, ahol összemérhet-
tek erejüket és ügyességüket a jelentkezõ
csapatok és versenyzõk.

Az Ifjúsági Majális sztárvendége a
Unique együttes volt, mely koncertjét
nagy érdeklõdés és siker eredményezte.
A színpad elõtti tömeg együtt énekelte
az együttes slágereit és táncolta végig a
koncertet. A mû-
sor az Ideglelés
rockzenekar kon-
certjével folytató-
dott, az egészna-
pos rendezvényt
az est végén Tûzi-
játék zárta.

Az Egyesület ne-
vében szeretném
megköszönni a
rendezvény meg-
valósításában az
Önkormányzat ki-
magasló támogatá-
sát, dolgozóinak
segítségét, a helyi
Általános Iskola és

Óvoda támogatását, Bertalan László fel-
ajánlását és Szabó László segítségét. Ki-
emelkedõ segítséget, együttmûködést
kaptunk a Polgárõrség tagjaitól. A közös
cél érdekében egy színvonalas rendez-
vényt tudtunk rendezni a Majálison részt-
vevõknek.

Berényi Judit

Versenyekben gazdag májusi hónapon
vannak túl a szentgyörgyi bunyósok.
Az országos utánpótlás olimpiára hár-
man utaztak, közülük Illés Norbert a
harmadik helyen végzett. Fehér Dániel
és Grósz Zoltán szoros küzdelemben a
selejtezõknél esett ki. A vártnál gyen-

gébben szereplõ fiatalok gyorsan túltet-
ték magukat a kudarcon és gõzerõvel
készültek a további versenyekre...

A teljes csapattal utaztunk Egerbe, majd
Kiskunfélegyházára úgynevezett „pofon-
partira”. Ez az a verseny, ahol 7-12 év kö-
zötti gyerekek is felmérhették tudásukat.

Közülük két gyereket: Czibak Benjámint
és Burai Bélát emelném ki. Benjámin vir-
tuóz stílusával óriási közönségmeccset
bokszolt, míg Béla pazar elhajlásaival és
kõkemény ütéskombinációival kényszerí-
tette az ellenfelét a harc föladására. A töb-
biekkel is nagyon elégedettek voltunk,
sok mérkõzést nyertünk. Kitett magáért a
szentgyörgyi csapat.

Május 16-17-én Hajdúböszörményben
rendezték az idei Hajdú Kupát, ahol az
újjáalakult szakosztály eddigi legna-
gyobb sikerét aratta. Három aranyérmet
és két bronzérmet szereztek a fiatalok. Il-
lés Norbi fergeteges ökölvívást bemutat-
va gyõzte le ellenfeleit, majd a döntõben
már az elsõ menetben megadásra kény-
szerítette vetélytársát. Kökény Ádám és
Balogh József harciassága pedig példa-
mutató lehet a feltörekvõ fiataljainknak,
mivel a döntõ mérkõzésben mindketten
K.O.-val gyõzték le a riválisaikat, Burai
Sándor és Fehér Dániel a harmadik he-
lyen végzett. A Hajdú Kupa végén oda-
ítélték a különdíjakat: a legtechnikásabb-
nak járót (70 versenyzõ közül) Illés Nor-
bert hozhatta haza, ifj. Grósz Attila be-
mutató mérkõzésére pedig aranyérmet
kapott a helyi szakemberektõl.

Grósz Attila

Ökölvívás: kitett magáért a csapat

Hajdú Kupa résztvevõi (balról jobbra): 
Grósz Sándor edzõ, Kökény Ádám, Balogh József, Grósz Attila edzõ, 

Illés Norbert, ifj. Grósz Attila, Fehér Dániel, Burai Sándor
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Felelõs kiadó: Szarvák Imre polgármester
A szerkesztõség címe: 
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Készül 700 példányban.

A pörkölttorta-készítõk 
legjobbjai között is 

jegyzik községünket

2009. május 16-án Jásztelken, immár ne-
gyedik alkalommal szervezték meg talál-
kozójukat a pörkölttorta-készítõk. Cu-
korrózsák, csipkék, szívek, páros galam-
bok tetszetõs díszítéssel kerültek bemu-
tatóra. A zsûrinek nem volt könnyû dol-
ga... Az elõkelõ harmadik helyet a jász-
alsószentgyörgyi Zsigri Lászlónénak
ítélték. Tehetségéhez, kitartásához, krea-
tivitásához ezúton szeretnénk gratulálni
a község nevében. Szerk.

Angol nyelv
oktatását vállalom

általános, 
illetve középiskolai

diákoknak.

Sándor Tímea
Tel.: 06/70-622-11-82

Örömmel értesítjük 
a Tisztelt Lakosságot, hogy 

Jászalsószentgyörgyön 
ez év márciusától 

foglalkozás-egészségügyi 
(üzemorvosi) 

szolgáltatás mûködik 
Dr. Tóth-Daru Péter rendelõjében. 

A vizsgálatra 
elõjegyzéssel lehet jelentkezni 

az 57/655-190-es telefonszámon.


