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Karácsony
Fagyos karácsonykor
szárnysuhogás hallik
Lelkünk fénykévéjén
kegyelem virágzik
El nem sóhajtott vágy
arany könnyé válik
Felgyorsult életünk 
nyugalomra vágyik

Urunk angyalai
magunkhoz ölelnek
Krisztus szeretete
csendesen diderget
Remény kel bennünk 
egy szebb és jobb világra
S világít az szívünkben
mint a gyertya lángja.
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Régen szerettem volna már meghallgat-
ni azt a magnókazettát, amit még 25 éve
készítettem, és amelyen édesanyám Tö-
rõcsik Margit (Jászalsószentgyörgy,
1924-1987) meséli el gyerekkori karácso-
nyi élményeit. A felvételt sok évvel annak
rögzítése után csak mostanában volt lel-
ki erõm újra meghallgatni. Elfeledett ka-
rácsonyi népszokások ismertetése, szép
karácsonyi énekek hallhatók a kazettán.
Úgy gondolom nemcsak érdekes, hanem
tanulságos is lehet az utókornak, s ezért
közreadom az alább leírtakat:

„Sok szép, boldog, felejthetetlen gyerekkori
karácsony! Akkoriban mindig úgy adódott,
hogy minden karácsonykor esett a hó. Elõbb
beköszöntött a tél és sokáig is tartott. A kará-
csonyi estéhez hozzátartoztak a köszöntések
is, ami a Mirhóban élõ cigányok szokása
volt. A Mirhó nevû telep ma már nincs meg.
Akkoriban még koldultak a cigányok. Abból
éltek amit a koldulásból összegyûjtöttek.
Mikor beesteledett csoportosan járták a falut
és a csendben messzire elhallatszott innen is,
onnan is énekük, ami így szólt:

Karácsony éjszakáján, Jézus szü-
letése napján,
Örüljetek, örvendjetek, a kis Jé-
zust dicsérjétek.
Jaj, szegény de fázik, könnyeitül
ázik,
Mert nincs neki párnája, melegítõ
kályhája,
Se széna, se szalma, barmok szája
melegítõ kályhája.

Vígan zengjetek citerák, Jézus
született,
Harsogjatok réztrombiták isten-
embernek,
Királyi pálcája, hajlik három ág-
ra,
Az Isten áldása szálljon erre a
házra.
Dícsírtessék a Jézus! Boldog ka-
rácsonyt
asszonság mingyájuknak!

Én a konyhaajtó üvegéhez nyomtam az
orrom és onnan néztem õket, amint ron-
gyos ruhában, némelyikük mezítláb ott
kinn énekeltek. Sok helyrõl elzavarták
õket, de azt tudom anyukám mindig adott
nekik valamit. Emlékszem, a Karol nevû
cigány asszony énekelt a legszebben, aki
mindig egyedül jött. Ha kisült már a ka-
lács, õ tubuskát kapott.

Karácsony estén korán kellett lefeküd-
nöm. Tudom, azért volt már az ágyban a
helyem, mert akkor díszítették a kará-
csonyfát. A karácsony esti kalácssütés az
egy külön szenzáció volt. A kalácsot
anyukám dagasztotta be. Én akkor örül-
tem, hogy ha vejlingba dagasztotta, mert
akkor tudtam, hogy sok lesz. Apukám fel-
adata a szalma bekészítése volt a fûtés-
hez, ugyanis a kalácsot kemencébe sütöt-
ték, mert nekünk a nagyszobában kemen-
cénk volt. Az udvaron volt a szalmakazal.
A kazal mellett egy szalmahordó kosár,
meg egy szalmahúzó horog. A horog egy
hosszú bot volt, aminek a végén a vasból
készült hegyes, kampóval lehetett a szal-
mát a kazalból kihúzni. Apukám telerakta
a kosarat szalmával, a vastag kötéllel át-
kötötte, a hátára vette és behozta a kony-
hába.

A fûtés az Rózsi néném munkája volt.
Ehhez õ értett nagyszerûen, mert ahhoz is
külön tudomány kellett. A fûtési eszközök
a következõk voltak: egy piszkafa, egy
szénvonó, egy sütõlapát, amit kenyérsü-
téshez használtak és egy vödör víz. A víz
azért kellett, mert a piszkafa és a szénvo-
nó is fából készült és elõfordult, hogy
meggyulladtak. A fûtés az úgy történt,
hogy a szalmát Rózsi néném bedugta a
kemencébe, meggyújtotta, aztán hol az
egyik oldalon, hol a másikon égette el a
csomót, hogy egyenletes melege legyen a
téglából kirakott kemencének az alja a ka-
lácssütéshez. A parazsat nem mindet
hagyta bent a kemencében. Egy részét a
szénvonóval a kemence hátuljához és az
oldalához rakta, a többit kihúzta a katlan-
ba, amin volt egy luk, ahová a parazsat le-
tolta. Na most, hozzá tartozott a kemencé-

hez egy nagy sártévõ. Amikor befejezte a
fûtést, azt feltette, azon hagyott egy héza-
got, hogy a kemencének a heve elmenjen.
A kemence vizsgálatát anyukám végezte,
ugyanis õ levette a tévõt, benyúlt a kezé-
vel és õ akkor már meg tudta állapítani,
hogy be lehet-e rakni a kalácsot.

A kalácsnak az elkészítése a fûtés ideje
alatt történt. Ez is anyukám feladata volt.
Egy nagy tepsi, három kis tepsi és egy lá-
bas fért be a kemencébe. A nagy tepsibe
sült két hajtott (mákos hajtott). A kis tep-
sikbe sült az apróbb kalács; fonatos ka-
lács, lekváros kifli, a lábasba a nagy üres
kalács. Elõfordult, hogy túrós derkli is
sült, mert azt apukám nagyon szerette.
Mindig emlegette, hogy nagymamája Tö-
rõcsik Terézia, aki õt nevelte milyen fino-
makat sütött. Anyukám ilyenkor kará-
csonykor ezért kedveskedni akart apuká-
nak a túrós derklivel. A kalács a tepsiben
is kelt. A tetejét bekente libatollból ké-
szült kalácskenõvel tojással, cukorral,
hogy szép színe legyen a kalácsnak. Az
apró kalácsok fél órahosszat sültek, a haj-
tott és a nagy kalács pedig egy órahosszat.
Kiszedéskor a konyha kövére kerültek a
tepsik. Kicsit hûlt a kalács, de nagyon vi-
gyázni kellett, hogy nehogy tepsiízû le-
gyen, s utána azonnal kiszedték ruhával
kibélelt szakajtókba. Be is takarták a  fi-
nom kalácsot, hogy puha maradjon. Kiflit
és fonatost ettük akkor este, de a hajtottat,
azt csak karácsony napján szabad volt fel-
vágni. Ha karácsonyra disznót vágtunk
töltött káposzta is fõtt. Rózsi néném ak-
kor még pár dugasz szalmát elégetett a
kemencében és berakta az öntöttvas fa-
zékba elkészített káposztát lefedve, ami
már az éjféli mise utánra meg is fõtt.

Hát persze én akkor már az igazak ál-
mát aludtam régen, mialatt a karácsonyfát
is díszítették, és amikor reggel felébred-
tem csodát láttam az asztalon, mert sem-
mi nem volt olyan nagyon szép, mint a
karácsonyfa! Csillogó díszekkel, szalon-
cukorral, süteménybõl készült karikákkal,
ezüstpapírba csomagolt diókkal volt teli
aggatva. Égtek a gyertyák, szikrázott a

EMLÉKEIM SUBLÓTJÁBÓL
Régi karácsonyok
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csillagszóró. A gallyak közé illesztve kis
szentképek angyalokkal. Azt hittem a
mennyországban vagyok! A fa alá is ke-
rült valami. Néha volt amikor egy na-
rancs, vagy hajas baba is. Igaz fûrészpor
volt a belseje a babának, de mit számított

az. Nekem akkor az volt a legszebb. So-
káig úgy tudtam a karácsonyfát a Jézuska
hozta, s az angyalokkal küldte el.

A karácsony otthoni örömei mellett fe-
lejthetetlen volt a templom karácsonyi
hangulata. Rózsi néném az éjféli misére

járt. Apukám a pásztorok miséjére, ami
hajnalban volt. Én a reggeli kismisére,
mert én a kórusban énekeltem a szívgár-
distákkal a kántor háta mögött Pap Mar-
csa néven közismert Varga Mária tanítónõ
vezényletével. Szegény anyukám a nagy-
misére ment, de mindig elkésett, és ilyen-
kor az ajtónál a szenteltvíztartó mellett
állt, mert nem illett a templomba felmen-
ni amikor már a mise elkezdõdött. Apu-
kám amióta csak az eszemet tudtam, min-
dig ugyanazon a helyen ült. Rózsi néném
a nagylányokkal szintén külön voltak.

Feledhetetlen volt a templom csillogá-
sa, az orgonamuzsika, amit csak kará-
csonykor játszott a kántor és a sok-sok
szép ének, amit hallgattunk, énekeltünk.
Még ma is emlékszem közülük néhányra,
olyanra is amit már csak az én korosztá-
lyom ismer:

Imádni jöttünk 
Kisded Istenünk

A jószívû pásztorokkal
Téged keresve

Jászolodhoz esve
Imádunk a jámborokkal

Lelki képzetünk e dicsõ jel
Hõ szeretetünk hozzád vezérel

Napkelet tájra, Betlehem pusztára
Hol üdvösségünkért jöttél világra

Ártatlan kisded
Szent Istenséged

Egy jászolba szállhat-e le
Szûzanya fiát
A világ díját

Istállóban szülheti-e
Kimondhatatlan a nagy szeretet 
Mely a pusztába téged vezetett

Ó vedd szív hálánk
Felzengõ imánk

Kisded Jézus tekints kegyesen le ránk
Szent oltárodra tesszük hódolva

Szívünk tiszta ajándékát
Vedd azt kegyesen

Jézus szívesen
Mit most lelkünk örömmel ád

Irgalmazz nekünk született kisded
Imádságunkat szívesen vegyed

Szent születésed ünnepén
Téged a világ magasztal

És áldja szent neved

Biztos vagyok, én akkor boldogabb vol-
tam a szerény ajándékokkal, az ünnepi
hangulattal, mint sok mai gyermek a szü-
lõk által megvásárolt drága ajándékokkal.”

Lejegyezte: 
Lukácsi László

Korabeli karácsonyi szentkép 1927-bõl
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Kedves Jászalsószentgyörgyiek!

Második, jelen hírlevelem célja, továbbra is az, hogy köz-
ségünket érintõ fontosabb közügyeinkrõl, önkormányzati
munkáról és döntésekrõl minél több lényeges információ
eljusson azokhoz, akik szûkebb hazánkat alkotják, itt él-
nek Alsószentgyörgyön. 

A képviselõ-testület hatékony együttmûködésével és az
Önök munkájával, javaslataimon keresztül az elmúlt hó-
napokban is a kötelezõ és önként vállalt feladataink tel-
jesítésével egy élhetõbb település megteremtéséhez sok
lépéssel járultunk hozzá.

Tekintettel sikeres pályázatainkra, valamint eredményes gaz-
dálkodásunkra egy sor hasznos és jelentõs fejlesztést tudtunk
megvalósítani, illetve elkezdeni a nyáron és egyre többen, he-
lyiek és vidékiek mondják, hogy községünk épül, szépül. 

Intézmények, ingatlanok fejlesztése, kezelése

Júniusban aláírtam Varga Zoltán önkormányzati minisz-
terrel a Tornaterem tetõ- és nyílászárói cseréjére, vizes-
blokkok felújítására, valamint akadálymentesítésére
vonatkozó támogatási szerzõdést. A közbeszerzési eljá-
rás eredményeként a munkálatokat a szolnoki székhelyû
Szoltisz Kft. végzi. A fejlesztés költsége csaknem 21 mil-
lió forint, melynek 80%-a pályázati forrás. A pályázaton
való részvétel sikerességét segítette Dr. Szekeres Imre az
Alsó-Jászság országgyûlési képviselõje. A felújítás meg-
kezdõdött, a bejezés november 20-ra várható.

Augusztus 20-ára befejezõdött a Vadas parkban találha-
tó WC, valamint sportöltözõ illetve a park rehabilitációja.
A munkálatok során sok felajánlást és társadalmi munkát ka-
pott az Önkormányzat - melyet ezúton is köszönök minden-
kinek - ahhoz, hogy ilyen sikeresen tudja visszaállítani a par-
kot eredeti állapotába. A II. Családi Nap 1200 érdeklõdõvel,
színes programokkal került megrendezésre, melynek kereté-
ben átadásra került a Jászalsószentgyörgy Községért Díj há-
rom, arra érdemes személy részére. A rendezvény költsége
1,5 millió Ft-ba került és sokan támogatták.

Befejezõdött a szeméttelep környékének rendezése, az igen
nagy volumenû tereprendezést a jászladányi székhelyû GU-PO
97 Bt. végezte el. A területet figyelemfelhívó táblák, illetve ál-
landó õrzés védi az újabb illegális szemétlerakás ellen. 

Rákóczi úti iskola homlokzatának renoválása a bal-
lagási ünnepségre befejezõdött, a megszépült homlokzat
színvilágát a pedagógusok választották. A fejlesztés költ-
sége 600 ezer Ft volt.

Az óvodavezetõ és jómagam javaslatára az óvoda belsõ ud-
varának (térkõcsere) munkálatai valósultak meg a nyáron.

A kivitelezõ Juhász Sándor egyéni vállalkozó volt, részére
495.250.- Ft munkadíj kifizetésre került, az anyagot az ön-
kormányzat biztosította. E mellett a nyári karbantartási mun-

kálatok keretében az óvodában valamennyi csoportszoba (7
db) falfelületeinek javítása és kétszeri festése valósult meg.
Az iskolában a nyári általános karbantartási munkálatok
mellett elkészült az iskolaudvar régóta várt bõvítése is.

Útfejlesztés, hídfelújítás, járdaépítések

Határidõre befejezõdött a javaslatomra elõkészített belte-
rületi utak járhatóvá tétele program III. üteme,
14.987.087.- Ft összeg került kifizetésre a helyi Jász-Terra
Kft. részére. A munkálatokhoz kapcsolódóan megoldódott
a Balassa és Micsurin utca vízelvezetése, 15 db vízelveze-
tõ csõ cseréjével és elhelyezésével, mely összesen 232 ezer
Ft + áfa munkadíj összegbe került. A beruházással csaknem
2 kilométer útszakasz lett járható és kövezett a Balassa,
Micsurin, József Attila, Ifjúság, Pacsirta, Álmos utcákban.

Az önkormányzat elsõ ízben nagy erõkkel és ráfordítással
vett részt a külterületi földutak egyengetésében.

A régóta, több évtizede várt, igen leromlott állapotú Zagy-
va-híd felújítása megvalósult. A híd megerõsítésén és erede-
ti állapotba hozásán túl esztétikailag is megújult. A beruházást
a jászberényi székhelyû Baktató Kft. végezte szakipari tervek
alapján és mûszaki ellenõrzés mellett. A fejlesztés 7 millió Ft-
os költségét saját forrásból biztosította az önkormányzat.

Javaslatomra az utóbbi idõszak egyik legnagyobb járda-
felújítási programját indítottuk el a településen, melynek
eredményeként húsz helyszínen összesen 2 km járda épül-
het az õsszel és jövõ tavasszal lakossági részvétellel.

Közösségi programok

Az idén (a Tornaterem felújítása miatt) egy hónappal korábban
szeptember 5-én került megrendezésre szokásosan színvona-
lasan, 160 fõ részvételével a Testvérklubok Találkozója a he-
lyi Nyugdíjasklub és vezetõje Kobela Tiborné Évike néni
szervezésével. A rendezvényen vendég volt többek között Dr.
Szekeres Imre honvédelmi miniszter, országgyûlési képviselõ
aki támogatta a rendezés költségeit, jelen volt még Palya Ist-
ván Jászkarajenõ Polgármestere, valamint Vass Lajos Jászka-
pitány és feleségem Szarvákné Törõcsik Mirabella is tisztele-
tét tette a sok színes produkciót is felvonultató eseményen. 

Az Ifjúsági Egyesület ötletes, szórakoztató programok-
kal sportnapot szervezett szeptember 19-én a megújult Va-
dasparkban, melyet támogattunk.

Méltóbb kegyeleti hely

Biztosan sokan észlelték, hogy a temetõ nagy változásokon
megy keresztül és talán soha nem látott erõk mozdultak an-
nak érdekében, hogy elhunyt hozzátartozóink méltóbb kör-
nyezetben nyugodhassanak. A Képviselõ-testület vállalásá-
nak köszönhetõen, az önkormányzat a jövõben az egyházi

Polgármesteri hírlevél
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tulajdonú temetõ fenntartásához az átlagnál nagyobb mérté-
kû hozzájárulásával látja el a köztemetkezési feladatát.

Megjegyezni kívánom hogy, ha csak jogilag szerettük vol-
na teljesíteni feladatunkat, akkor egy új, lényegesen kisebb
köztemetõ létrehozásával kisebb fenntartási költséggel meg-
tehettük volna, azonban életszerûbbnek láttuk „történelmi”
(hiszen ide temetkeztek eddig) temetõ fenntartásának teljes
átvállalását, mely nagyrészt elhanyagoltan és rossz kerítés-
sel, járdákkal, korszerûtlen ravatalozóval került átadásra. 

A fenntartási feladatokért az önkormányzatnak a temetõ-
bõl bevétele nem keletkezik. Az egyháznál lehet a sírhelye-
ket megváltani és szintén az egyház végezteti vállalkozó ál-
tal a temetkezési szolgáltatást. Több száz köbméter szemét
felszámolása történt meg, és négy fõ közmunkás két hó-
napja végzi a parkgondozást, melynek összköltsége ed-
dig 1 millió forintba került. 

Szóval a lényeg az, hogy a temetõ több évtizedes ügye meg-
oldódni látszik és lépésrõl-lépésre méltó kegyeleti hellyé vál-
hat. Ugyanakkor köszönet és tisztelet azoknak, akik eddig „a
nehéz idõkben” bármely módon segítették a temetõ ügyét.

Újabb sikeres pályázatok

Az iskolával közösen két sikeres pályázaton vettünk
részt. Az egyik: az Oktatási és Kulturális Minisztérium
2.106.000.- Ft-ot ítélt meg részünkre, továbbképzés és mi-
nõségirányítás céljából. A másik: a lengyelekkel való kap-
csolattartásunkra vonatkozó Tempus Közalapítvány által
kiírt Comenius programra vonatkozóan pályázatunkkal 18
ezer eurót, kb. 4,5 millió Ft-ot nyertünk, fontos elmonda-
ni, hogy a pedagógusok igen sokat tevékenykedtek érte.

Sikeren pályázott az Önkormányzat a térfigyelõ-
rendszer II. ütemének kiépítésére, mely a községbe „be-
jövõ utak” és dûlõutak térfigyelõ kamerákkal történõ
megfigyelésére irányul. A további 7 db kamera kihelyezé-
se és a rendszer fejlesztése mintegy 8,5 millió forintba ke-
rül, melynek 75 %-a pályázati forrás.

A napokban kaptuk a jó hírt, hogy a Vidékfejlesztési Hiva-
tal a faluközpont további fejlesztésére, (sétányok, parko-
lóhelyek felújítása) valamint a Piactér átalakítására (új
üzlet, szociális blokk elárusító helyek építése) összesen
32 millió forint támogatás ítélt meg sikeresen benyújtott
uniós pályázatunk eredményeként.

Közbiztonságot javító lépések

Napjainkban sokat hallunk a közbiztonság helyzetének or-
szágos romlásáról, nem ok nélkül. A probléma oka össze-
tett és annak megoldása nemcsak rajtunk múlik, hanem
például az aktuális kormányzaton (pl. rendõrség hatéko-
nyabbá tétele, jogszabályok visszatartóbbá változtatása,
szigorítása), azonban rendelkezésre álló eszközeinkkel
mindent el fogunk követni annak érdekében, hogy az itt
élõk minél inkább érezhessék a védelmet a társadalomban
nem beilleszkedni szándékozó bûnözõkkel szemben.

A munkát a fentiek érdekében óriási ütemben megkezd-
tük. Sikeres pályázatot nyújtottunk be az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztériumhoz 2 fõ településõr foglalkozta-
tására, valamint további 1 fõ településõr a közfoglalkoz-
tatásban segíti majd a közrend fenntartását. Tovább növeli

a településõrséghez fûzõdõ pozitív reményeinket, hogy
többségük rendõri pályán dolgozott és rálátása van a bûnö-
zõi szokásokra és a bûnesetek megelõzésére. Mezõõri szol-
gálatunkhoz újabb mezõõr került kinevezésre pályázat
útján a képviselõ-testület választása szerint, mindez úgy,
hogy a mezõõri járulék fizetését megszüntettük, illetve a
szolgálat mûködtetése nem kötelezõ önkormányzati feladat.
Így összesen 7 fõ (2 mezõõr, 3 településõr, 1-2 rendõr) fog-
ja elsõsorban, hivatásosan vigyázni a rendet és az itt élõ em-
berek nyugalmát. 

A bûnözés mint jelenség, minden bizonnyal ezektõl nem
fog megszûnni, azonban gondoljunk bele, mi lenne ha nem
fejlesztenénk saját apparátusunkat önként vállalva, hiszen
azért jegyezzük meg, a rend fenntartása alapvetõen nem az
önkormányzat, hanem a rendõrség feladata.

Engedjék meg, hogy a Polgárõrségrõl is írjak. A Polgárõr-
ség önkéntes tevékenységére továbbra is számítunk és tá-
mogatjuk a szervezetet, azonban úgy érzem, itt az alkalom,
hogy településvezetõként megköszönjem minden valaha
is, az elmúlt két évtizedben szolgálatot teljesítõ szent-
györgyi polgárõr fáradozását és szabadidejének feláldo-
zását, hiszen bûnmegelõzés szempontjából a társadalmi
munkájuk során eddig sokkal kevesebb hivatásos segítségre
számíthattak, mint most a településõrség mûködésével.

Hírlevelembe most ennyi fért, további információval a
képviselõ-testület tagjaival állunk rendelkezésre, szere-
tettel hívom és várom Önöket fogadóórámra és a képvi-
selõ testület üléseire.

Legközelebbi találkozásunkig minden alsószentgyörgyi
polgárnak kívánok sok erõt és jó egészséget!

Jászalsószentgyörgy, 2009. október 30.
Üdvözlettel:

Szarvák Imre
polgármester

SZÜLETÉSEK
Földi Nikoletta an.: Péntek Gabriella
Kátai Péter an.: Markó Anita
Szarka Alex an.: Fábián Julianna
Zsákai Csaba an.: Lajtár Erika
Zsoldi Márta an.: Borbás Márta

HÁZASSÁGKÖTÉS
Dobosné Nagy Ildikó és Nagy János 2009. 11. 06.

HALÁLOZÁSOK
Bathó Béla 70 év
Varga István 64 év
Tóth Zoltánné (Káposztás Mária) 44 év
Törõcsik István 80 év
Kecskés József 85 év
Kertész Jánosné (Homolyovszki Erzsébet) 70 év
Fekete Orbánné (Csirke Magdolna) 90 év
Palya Mária 90 év
Tóth Sándor 80 év

ANYAKÖNYVI HÍREK
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A Jászsági Családsegítõ és Gyermekjó-
léti Szolgálat a jászság 12 településén,
ezen belül Jászalsószentgyörgy területén
is biztosítja a családsegítést és a gyer-
mekjóléti szolgáltatást.

Elérhetõségünk:
Cím: Jászalsószentgyörgy, Petõfi u. 13 

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

Nyitvatartási rend
Hétfõ: 8.30-14.30
Kedd: 8.30-14.30
Szerda: 8.30-15.30
Csütörtök: 8.30-15.30
Péntek: 8.30-12.00

Ügyfélfogadási rend
Hétfõ: 9-12
Kedd: 9-12
Szerda: az ügyfélfogadás szünetel (terüle-

ten)
Csütörtök: az ügyfélfogadás szünetel (te-

rületen)
Péntek: 9-12

Kik és milyen problémákkal 
fordulhatnak a szolgálatunkhoz?

Bármely egyén és család életében elõfor-
dulhat, hogy olyan problémával, élethely-
zettel találja szembe magát , amellyel
egyedül nem tud megbirkózni. 

Keressen fel minket, ha
• problémájával magára maradt és nem

tud senkitõl segítséget kérni

• családi, gyermeknevelési és párkapcso-
lati problémái vannak

• nem tudja milyen ellátásokra jogosult,
és ezekhez hogyan juthat hozzá
• munkahelyet keres
• elakadt hivatalos ügyeinek intézésében
• felvilágosításra, tájékoztatásra van
szüksége

Ha ismer olyan gyerekeket, családokat,
ahol problémák vannak, ahol gyermek
veszélyeztetésérõl van tudomása, kérjük
jelezzen levélben, telefonon vagy szemé-
lyesen szolgálatunknak!!!

Felhívás
Ha Önnek vagy gyermekeinek van ki-
nõtt, jó állapotú használt ruhája, játé-
ka, amelyet szívesen odaadna rászoru-
ló gyermekeknek, Családsegítõ Szol-
gálatunk szívesen fogadja a felajánlá-
sokat és eljuttatja az illetékes csalá-
dokhoz.

Az adományok átvétele munkaidõ-
ben a Családsegítõ Szolgálatnál törté-
nik. (Petõfi u. 13/a, a volt fogorvosi
rendelõ épülete) 

Információ kérhetõ: Palotainé Kor-
mos Erika családgondozótól: 06-30-
374-21-51

Segítõ együttmûködésüket köszön-
jük!
Jászsági Családsegítõ és Gyermekjó-

léti Szolgálat, Jászalsószentgyörgy

Ki igényelheti?
262/2004 (IX. 23.) Kormányrendelet
alapján, akinek a szerzõdés a nevén van
jogosult ha:

• öregségi teljes nyugdíj legkisebb ösz-
szegének kétszeresét meg nem haladó
nyugdíjas, tehát akinek a nyugdíja
nem haladja meg az 57.000.- Ft-ot

• idõskorúak járadékát kapja
• rendszeres szociális segélyt kap
• lakásfenntartási segélyt kap
• rendszeres gyermekvédelmi támoga-

tásban részesül.

Mikor és hol igényelheti?
• Polgármesteri Hivatal elsõ emeletének

10. számú szobájában
• csak keddenként 8-12 óráig
• ha az adott évre már megtörtént a be-

fizetés.

Igénylésnél kérjük hozza magával a
nyugdíját igazoló zöld papírt (minden év
elején küld ki a Nyugdíjfolyósító Intézet)
, vagy ha szociális támogatásban részesül,
a határozatot.

Közmûfejlesztés visszaigénylése
Szennyvízcsatorna közmûfejlesztés visszaigénylésérõl fontos tudnivalók

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

Tisztelt Lakosság!

A Jászalsószentgyörgyi Községi Ön-
kormányzat tájékoztatja a lakosságot,
hogy 2009. november 1-jétõl közsé-
günkben TELEPÜLÉSÕRSÉG kezd-
te meg mûködését

A Településõrök hétfõtõl-péntekig
(minden nap) 10-12 óráig fogadó-
órát tartanak a Civil Szervezetek Há-
zában, ahol a lakosok észrevételeiket,
panaszaikat bejelenthetik.

Településõrök elérhetõsége:
06/30-225-42-95
06/70-639-64-50
06/70-639-64-06

Községi Önkormányzat
jegyzõje

5054 Jászalsószentgyörgy, Fõ út 53/a.
Tel./fax: 06-57/556-025

FELHÍVÁS !
A Jászapáti Városüzemeltetõ Kft. ér-
tesíti a Tisztelt Jászalsószentgyörgyi
lakosokat, hogy az ünnepek alatt 

2009. december 24-én
(csütörtök)

és
2009. december 31-én

(csütörtök)
végez hulladékszállítást.

Szíves megértésüket és közremûkö-
désüket köszönjük!

A hulladékszállítás 7,00 órakor kez-
dõdik és 15,00 óráig tart.
Jászalsószentgyörgy, 
2009. december 7.

Dr. Kovács Kornél
jegyzõ

Tájékoztató 
a Jászsági Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységérõl
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Még csak december van, de már a jövõ
nyári tábort tervezzük. Jólesik ebben a hi-
deg nyirkos idõben a jó meleg napokra
gondolni. 

Igen... Az elmúlt július végén kedvezett
az idõ a nyaralásnak. Milyen jó is volt ak-
kor!  Negyvenen élveztük az abaligeti tá-
bor változatos programjait. Szállásunkról
láthattuk a csónakázó és a horgásztavat,
megnéztük az abaligeti cseppkõbarlangot
is. Az esti „csillagvadászatokon” jópofa
apró ajándékokat nyertünk.

A remek idõben háromszor is fürödtünk
az orfûi strandon. A pécsi kirándulás
mindannyiunk számára emlékezetes ma-
rad. Várost néztünk kisvasúttal, megis-
merkedtünk a török idõkben épült dzsá-
mival. Délután a Mecsextrém parkban ka-
landtúrán vettünk részt, boboztunk, meg-
másztuk a mászófalat, és még sok érdekes
játékot kipróbálhattunk.

A községi önkormányzat idén is hozzá-
járult a táborozás költségeihez. A rászoru-
ló gyerekek támogatást kaptak, és a kirán-
dulások összes költségét a pályázaton
nyert pénzbõl fedeztük.

Mindenki nagyon jól érezte magát, kár

hogy rövid volt az idõ, amit együtt tölt-
hettünk. Sebaj! Lesz még tábor! Hamaro-
san...

Az orfûi strandon Mászófal

Csillagvadászatokon

Elmúlt nyáron Abaliget, jövõ nyáron
Fonyódliget...

ÉÉÉÉ LLLL EEEE TTTT ÜÜÜÜ NNNN KKKK BBBB ÕÕÕÕ LLLL
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2009 szeptemberében a szolnoki Mûszaki
és Szakközép- és Szakiskola Környezet-
védelmi – vízgazdálkodási szakmacso-
portja meghívott minket, érdeklõdõ felsõs
tanulókat Környezetgazdálkodási és Épí-
tészeti Tagintézményébe. 

Téma: a Zagyva folyó vízminõségének
a vizsgálata.

Az iskolában elméleti oktatást kaptunk
a vízvizsgálathoz, biológiai megállapítá-
sokat végeztünk Zagyva iszapjának élõlé-
nyeirõl, majd a kémiatanár vezetésével
fontos ismereteket kaptunk a vízrõl: pl. a
víz meddig savas vagy lúgos., mennyi
oxigén van benne stb.

Közös célunk az, hogy a valóságban,
lakóhelyünk északi részén megvizsgál-
juk a Zagyva vízminõségét. Vastag zöld
réteg úszkált a folyó felszínén már több
hónapja. Igen érdekelt bennünket, hogy
mi lesz az eredmény. Két hét elteltével
jöttek a szolnoki középiskolások és ta-
náraik.

Az iskolánál sorakoztunk, majd elindul-
tunk a Zagyva partjára. Egészen csodás
napot fogtunk ki. Sajnos a Zagyva egyes
szakaszai nagyon elszennyezõdtek. Há-
romféleképpen vizsgáltuk meg a vizet.
Megnéztük, milyen növények vannak a
vízben és a környékén. Ebbõl számos nö-
vényt mi is ismertünk. Majd a vízben
(iszapban) lévõ állatfajtákat kerestük, és
megszámoltuk, mibõl, mennyi van.

Ezt követõen a víz ammónia, nitrit, nit-
rát és foszfát tartalmát vizsgáltuk.

Az eredmény elkeserítõ volt. Közsé-
günk északi részén bejövõ Zagyva fo-
lyónk 4-es szennyezettségû, ami azt je-
lenti, hogy szinte mocsár a vízminõsége.

Jászberény és Szolnok északi részén 3-
as szennyezettségû a víz. Így elgondol-
kodtató, hogy nálunk hol és mitõl volt a
víz ilyen nagy mértékben elszennyezõdve.

Kristóf Sára 8.b
Helle Nikoletta 7.a

Szmetena Gézáné

Beszámoló a Zagyva folyó
vízminõségének a vizsgálatáról

ÉÉÉÉ LLLL EEEE TTTT ÜÜÜÜ NNNN KKKK BBBB ÕÕÕÕ LLLL

A magyar Gyermek Labdarúgó Szövetség
által meghirdetett Egyesületi és Iskolai
szinten is részt veszünk a versenyben.

Õsszel Zagyvarékason U7 ; U9; U11-es
korosztályban vettünk részt 3 alkalom-
mal. A három verseny alapján U9-es kor-
osztályban 5 csapat közül veretlenül meg-
szereztük az  abszolút elsõ helyet. A cso-
port tagjai: Palya Patrik, Kovács Zoltán,
Törõcsik András, Bertalan Brigitta 3. osz-
tályos; Farkas Benjámin, Burai Krisztián,
Porzó József, Tóth Gergõ, Gulyás Dániel,
Tajti Márk, Porzó Kinga, Zana Zoltán 2.
osztályos tanulók.

U 11-es csapatunk összesítésben a III.
helyet szerezték meg, míg U7-es csapa-
tunk a IV. helyezést érte el.

Diákolimpián: I. ; II. ; III. ; korcsoport
fiú és IV. korcsoport leány labdarúgó ver-
senyen vettünk részt.

Eredmények:
I. Korcsoportosaink II. helyezés
II. Korcsoportosaink II. helyezés
III. Korcsoportosaink III. helyezés
IV. Korcsoportos leány III. helyezés

December 1-jén Jászberényben U13-as
lányaink 8 csapat részvételével rendezett
tornán VI. helyezést ért el. Sajnos a sze-
rencse ezen a napon nem lányaink mellé
állt, mivel pontazonosság esetén a 3. he-
lyért játszottunk volna. A három büntetõ-
rúgással eldöntött eredmény az ellenfe-
lünket hozta jobb helyezéshez.

Dec. 5-én és 6-án a Mikulás kupán vet-
tünk részt Jászszentandráson. U 9-es csa-
patunkkal III. hely, U 11-es csapatunkkal
IV. hely, U 13-as csapatunkkal V. helye-
zést értünk el.

Szilágyiné Bánlaki Gabriella
Szilágyi Imre

Általános Iskola Diáksport
Egyesület Hírei

2009-2010-es tanév

NYERTES COMENIUS
PÁLYÁZAT

A Tempus Alapítvány 2009. évi „Comeni-
us iskolai együttmûködések” pályázati ki-
írására sikeres munkát nyújtott be isko-
lánk. Munkánk eredménye 18000 euró,
amelyet a pályázatban meghatározott
programok megvalósítására fordíthatunk.
Így a 2009/2010. és a 2010/2011. tanévben
pályázati támogatással dolgozunk együtt a
lengyelországi Tarnowiec iskolájával.

A közös munka során megismerjük egy-
más települését, környezetét, szokásait, az
ott élõ embereket. Megismertetjük egy-
mással történelmünk fontosabb esemé-
nyeit, személyiségeit, nevezetességeinket,
híres embereinket. Szerepel a programban
a lengyel nyelv tanulása, kiállítás készíté-
se egymás országáról, rajzversenyek

A jászalsószentgyörgyi gyerekek a tan-
év második felében 10 napra Lengyelor-
szágba látogatnak. A látogatások alatt a
közös munka, a felkészülés mellett kirán-
dulásokon, vetélkedõkön is részt vesznek.

Az együttmûködés legfõbb feladata kö-
zös kötelezõ olvasmányunk, Molnár Fe-
renc A Pál utcai fiúk címû regényének fel-
dolgozása musicalként. A történetet há-
rom fõ jelenetbõl áll majd, amelyet 2011
tavaszán a gyerekek közös szereposztás-
ban Jászalsószentgyörgyön és Tarnowiec-
ben is elõadnak.

Lengyelországból is érkeznek települé-
sünkre diákok, hogy közösen készülhesse-
nek fel az elõadásra, és mindjobban meg-
ismerjék egymást.
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Elröpült az idõ a szeptemberi iskolakez-
dés után. Ismét Advent idõszakában já-
runk, ami iskolánkba is észrevétlenül be-
surrant, és magával hozta üzenetét: a vá-
rakozás boldog izgalmát, miközben el-
csendesedik a lélek. 

Pedagógusaink már hagyománnyá vará-
zsolták a gyerekek számára, hogy az isko-
la falain belül is érezzék, értsék ennek az
idõszaknak az értelmét és fontosságát.
Nem csak a folyosók öltöttek karácsony-
váró díszt, hanem a tantermek is. Ám ka-
rácsony és vele a téli szünet eljövetele
elõtt még egy fontos eseményt vártak ki-
csik és nagyok. A Mikulást, aki bizonyí-
tottan létezik, hiszen évrõl évre ellátogat
iskolánkba, hogy a gyerekeknek kiossza
zsákjából a finomságokat rejtõ csomago-
kat. Az elmúlt évben a hagyományoktól
eltérõen a tornaterem helyett az iskola
épülete adott otthont a Mikulás-délután-
nak. Mivel az akkori ünnepünk remekül
sikerült, idén is a Rákóczi úti iskolában
rendeztük meg ezt a kedves és – most
már-hagyományos Mikulás-napi délutánt. 

Az alsós gyerekekre idén is sok meg-
lepetés várt. Délelõtt megérkezett isko-
lánk Mikulása, aki alaposan megizzadt,
mire a sok csomagtól megszabadult, a
gyerekek legnagyobb örömére. Délután
két órától a tantermekben és a folyosó-

kon más és más érdekes foglalatosságba
kapcsolódhattak be a kicsik. Az elmúlt
évben sikeresen elindított, ilyenkor szo-
kásos bolhapiacon ismét izgatottan és
remek üzleti érzékkel cserélgették egy-
más között a gyerekek az otthon megunt
játékaikat. Újdonság volt a versmondó
verseny, ahol minden osztályból össze-
mérhették a bátor jelentkezõk, ki tudja

legszebben elszavalni a Mikulás számá-
ra megtanult verset. 

Egy másik terem Retro-vetítéssel várta
a kíváncsi gyerekszemeket. Közülük már
csak kevesen ismerik a hagyományos dia-
vetítõt, a régi szép mesefilmeket diafil-
men. A számítógépek, internet és DVD
világában élmény volt a gyerekeknek is
megtapasztalni, lehet érdekes a mese ak-
kor is, ha nem lövöldöznek és a tanító né-
ni olvassa fel számukra. Akik pedig tele
voltak energiával, táncoltak és kézmûves-
kedtek, vagy a büfében ehettek-ihattak pi-
henésképpen. A felsõs tanulókról sem fe-
lejtkeztek meg pedagógusaink, hiszen az
elmúlt tanévben az volt a tapasztalat, õk is
élvezték és értékelték a nekik szánt prog-
ramokat. Ezen a péntek délutánon kipró-
bálhatták érzékszerveiket, totózhattak, ki
mennyire ismeri a népszokásokat, vagy
játékos rejtvényekkel küzdhetett meg. Is-
mét várta a kíváncsiakat a Teaház, ahol
gyertyafényes hangulatban ízlelgethették,
ismerkedhettek a különbözõ teákkal. Szá-
mukra is lehetõség volt a zenére, táncra,
és a büfé látogatására.  

Az izgalmakkal teli nap után kicsik és na-
gyok, gyerekek és pedagógusok ismét úgy
érezhették, élményekben gazdag délutánt
tölthettek az iskolában december 4-én.

Víghné Olasz Anikó
tanítónõ

Mikulás az iskolában
ÉÉÉÉ LLLL EEEE TTTT ÜÜÜÜ NNNN KKKK BBBB ÕÕÕÕ LLLL
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ÉÉÉÉ LLLL EEEE TTTT ÜÜÜÜ NNNN KKKK BBBB ÕÕÕÕ LLLL
„Karácsony ünnepén az a kívánságom,
legyen boldog mindenki ezen a világon!
itt is, ott is mindenütt legyen béke, 
mint amilyen bent lakik a szülõk és a 
gyermekek szívébe!”

Amikor a Jóisten az óvónõt teremtette,
már hatodik napja túlórázott. Ekkor meg-
jelent egy angyal és azt mondta:

– Uram, már olyan régóta dolgozik ezen
a figurán!

– Láttad a megrendelésen a speciális kí-
vánságokat? Könnyen kezelhetõ legyen,
de ne legyen mûanyagból. Álljon 160
mozgatható részbõl, az idegei drótkötél-
bõl legyenek, az ölében egyszerre leg-
alább 10 gyerek kapjon helyet és mégis
elférjen egy óvodai kisszéken. A háta
olyan széles legyen, hogy minden terhet
elbírjon és az életét nagyrészt elõrehajlott
tartásban tudja leélni. Szavai mindent be-
gyógyítsanak, legyen az egy dudor a
homlokon, vagy lelki fájdalom. És hat pár
keze kell hogy legyen!

Az angyal megcsóválta a fejét és azt
mondta:

– Hat pár kéz, az nem fog menni!
– A hat pár kéz az nem okoz fejtörést -

válaszolta az Úr –, de a három szempár,
amellyel egy óvónõnek rendelkeznie kell,
az annál inkább!

– Ezek mind az alap modellhez tartoz-
nak? - kérdezte az angyal.

A Jóisten bólintott.
– Egy pár, amellyel a csukott ajtón is át-

lát, miközben azt kérdezi: Mit csináltok ti
ott? – pedig már régen tudja, hogy mi tör-
tént. Egy második szempárnak a tarkóján
kell lennie, hogy azt is lássa, amit nem
szabadna látnia, de tudnia kell róla.

Természetesen két szemnek elõl is kell
lennie, amellyel szigorúan néz rá a rakon-
cátlankodó gyerekre, de közben a szemei
szavak nélkül is azt mondják: megértelek
és így is nagyon szeretlek!

– Óh Uram! – mondja az angyal és
gyengéden megérinti a karját. – Menjen
aludni, majd holnap folytatja!

– Nem tehetem, közel állok hozzá, hogy
valami olyat alkossak, ami egy kicsit rám
hasonlít! Már majdnem elértem, hogy ön-

magát gyógyítsa, ha beteg, hogy 30 gye-
reknek tudjon örömet szerezni egyetlen
picurka születésnapi tortával, hogy rá tud-
jon venni egy hatévest az ebéd elõtti kéz-
mosásra, hogy meg tudja gyõzni a három-
évest arról, hogy a gyurma nem ehetõ,
hogy a lábait elsõsorban járásra teremtet-
tem és nem mások megrugdosására...

Az angyal körbejárta az óvónõ modellt.
–  Túl lágy – sóhajtotta.
– De szívós! – mondta az Úr határozot-

tan. – Te nem is hiszed, hogy egy óvónõ
mennyit kibír és mennyit teljesít

– És gondolkodni tud?
– Nemcsak gondolkodni, hanem dönté-

seket hozni és kompromisszumokat kötni
is képes! – mondta az Úr. – És felejteni...

Végül az angyal elõrehajolt és ujjával
megérintette a modell arcát.

– Itt egy vízfolt van - mondta. – Meg-
mondtam Önnek, hogy túl sok mindent
próbál beletenni ebbe az egy alakba!

– Az nem vízfolt, könnycsepp.
– Az meg minek?
– A könnyei hullanak ha örül, ha gyászt,

fájdalmat vagy elhagyatottságot érez.
– Ön egy zseni Uram! – mondta az an-

gyal.
A Jóisten távolba révedõ tekintettel csak

annyit felelt:
– A könnyek? – az rajta a túlfolyó...

(H. Wenke)

A család 
karácsonya

Gyermekeinket az otthon légköre ne-
veli. Még akkor is igaz ez, ha kevés
idõt tölt együtt a család. A jó légkör
nem percekben, órákban mérhetõ,
nem az idõtartamon, hanem a szülõk,
gyermekek érzésvilágán, szemléletén
múlik. Milyen is az? Olyan, amikor
az óvodából a gyermeket hazajövet a
családi fészek melege fogadja. A csa-
lád nyitott az együtt játszásra, együtt
tevékenykedésre, ahol a vasárnapi
program elõre várt közös öröm és
ahol a család igazi életet él. Ilyen csa-
ládban az otthon légköre akkor is át-
itathatja a gyermek lelkét, ha a család
keveset van együtt.

A karácsony mindennél csodálato-
sabb, meseszerûbb, varázslatosabb
ünnep. A karácsony felemelõ érzését
az ajándékozás kölcsönössége is mé-
lyíti.

Ady Endre szavaival élve:
„De jó volna megnyugodni,
De jó volna mindent, mindent
Elfeledni,
De jó volna játszadozó
Gyermek lenni.
Igaz hittel, gyermek szívvel
A világgal
Kibékülni,
Szeretetben üdvözülni.”

Szeretettel és békességgel teli áldott
karácsonyt kívánnak:

a Cifrapalota Óvodai 
Tagintézmény dolgozói

Sándor Erzsébet
tagintézmény-vezetõ

... és megteremté a Jóisten
az óvónõt!
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Tájékoztató települési (helyi) újságok számára

REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás
Jászberényi és Dél-hevesi kistérségében lévõ 

32 település felhagyott 
szilárd hulladéklerakójának rekultivációja

Azonosító szám: KEOP-7.2.3.0-2007-0003

2008. október végén tájékoztattuk az
Önök újságát a jászsági és hevesi kis-
térséget érintõ rekultivációs projek-
tünkrõl. Ennek záró szakaszáról sze-
retnénk tájékoztatni Önt és az újságon
keresztül a településük lakosságát is.

A Jászság és Dél-Heves kistérség terüle-
tén 2000-tõl a REGIO-KOM Térségi
Kommunális Szolgáltató Társulás oldja
meg a hulladékkezelést, azonban e mellett
további feladatai is vannak. Ezek közé tar-
tozik a mûködési területén lévõ települé-
sek felhagyott, már nem mûködõ hulla-
déklerakóinak rekultivációja (szennyezett,
elpusztult természeti táj helyreállítása).

A Társulás 2007-ben megnyerte a jász-
sági és dél-hevesi kistérségben lévõ 32 te-
lepülés felhagyott szilárd hulladéklerakó-
inak rekultivációjára irányuló pályázat el-
sõ fordulóját – elõkészítõ szakasz –,
amellyel a rekultivációs munkák fizikai
megvalósítására irányuló pályázatunk ki-
dolgozása kezdõdött meg.

Az elõkészítõ szakasz eddig eltelt idõ-
szakszaka alatt olyan munkarészek való-
sultak meg, melyek elengedhetetlenül
szükségesek a rekultiváció végrehajtásá-
hoz. Ezek a következõk:

• A 2003-ban elkészült rekultivációs
építési és vízjogi létesítési tervek alapján
a települési bezárt szilárdhulladék-lera-
kók tervei újratervezésre, áttervezésre ke-
rültek. Ez a törvényi változások miatt volt
szükségszerû. A tervek elkészültek, és
jogerõre emelkedtek. 

• A 32 települési bezárt szilárdhulladék-
lerakók területét lefedve, próbamérések-
kel együtt, elkészült a lõszermentesítési
szakvélemény, és a régészeti örökségvé-
delmi hatástanulmány.

• Valamennyi településre elkészült a nö-
vényesítési szakvélemény, valamint pró-
bafúrásokkal egybekötve a geodéziai fel-
mérés és talajmechanikai szakvélemény.

• A II. fordulós pályázatunkhoz elké-
szült a Részletes Megvalósíthatósági Ta-
nulmány (RMT), mely a pályázat alapját
képezi. Ebben van részletesen leírva a pá-

lyázat tartalma, a különbözõ lerakók re-
kultivációs munkafázisainak részletes ki-
dolgozása és ismertetése, a tervezett költ-
ségvetés településenként részletezve, a
pénzügyi kalkulációk elemzése. Tartal-
mazza a munkálatok ütemezését, a pro-
jekt irányítási struktúráját, a rekultiváció
utáni fenntartás költségvonzatát. 

• Elkészült, és beadásra került a máso-
dik fordulós pályázat. A beadott anya-
gunk hiánypótlási szakaszban van. Ez
után kezdõdik a szakmai értékelése.

Az elõkészítési szakaszban egy telepü-
lési csoportosítást kellett elvégezni, hogy
a munkálatokat  egyenletesen, minél ész-
szerûbben tudja a kivitelezõ elvégezni. Ez
alatt az értendõ, hogy a 32 település felha-
gyott hulladéklerakóját 4 öblözetbe sorol-
tuk, és valamennyiben 2-2 munkacsapat
kezdi el a rekultivációs munkálatokat. Így
egyszerre összesen 8 munkacsapat dolgo-
zik 8 különbözõ helyen.

Települések/öblözet Rekultiváció típusa
I. öblözet
1, Jászapáti Felszámolás
2, Jászkisér Helyben
3, Jászjákóhalma Helyben
4, Jászladány Helyben
5, Jászdózsa Helyben
6, Jászalsószentgyörgy Helyben
7, Jászszentandrás Helyben

A rekultiváció célja:
• tájbaillesztés, táj arculatának változása ,

roncsolt felszín megszüntetése
• szennyezés kimosódás elleni védelem,

szennyezés szétszóródás elleni védelem
• talajerózió megakadályozása, felszíni

vízelvezetés
• talajvíz figyelés a szennyezés kiterje-

désre, levegõminõség védelem
• felszíni és felszín alatti vízkészlet védel-

me, esztétikai értéknövelés
• természetvédelmi szempontok, élõhe-

lyek kialakítása
• területhasználat változás, régészeti szem-

pontok érvényesítése
• közegészségügyi feltételek javulása

• a lakosság komfort-érzetének, egészség-
érzetének javulása, a környezetbiztonsá-
gi-érzetének növelése.
A rekultivációs tervek a 20/2006. (IV. 5.)

KvVM rendelet elõírásai, a 4. számú mel-
lékletében foglaltak és a módosító 92/2007.
(XI. 28.) KvVM rendelet alapján készültek,
végleges rekultiválást alapul véve.

Jászalsószentgyörgy településen a hul-
ladék helyben rekultiválását (elszigetelés,
letakarás) engedélyezte az illetékes kör-
nyezetvédelmi felügyelõség.
Jászalsószentgyörgy lerakójával kap-
csolatos mûszaki megoldás alapelvei:
• Szél által esetlegesen elhordott szemét

összegyûjtése
• Gaztalanítás
• Összefüggõ hulladékfelszín – szennye-

zett felszín minimalizálás – kialakítása,
a szétszórt és nagy területen lévõ hulla-
dék átrendezésével

• Minél nagyobb kiterjedésû zöld és tisz-
ta felszín kialakítása

• Jogi határon belüli depónia (hulladék-
domb) kialakítás

• Talajvíz áramlási iránya, település elhe-
lyezkedése, megközelíthetõség, sérülés
elleni védelem alapján figyelõ kutak te-
lepítése

• A talajvíz állapota alapján a lezáró réte-
gek ésszerû kialakítása, indokolható
megoldási javaslat

• A hulladék kiszellõztetésének biztosítá-
sa, hulladék vastagságtól függõen

• Tereprendezés
• A rendezett terepszinten gyepesítés
• Figyelem felhívás az illegális lerakás

megelõzésére a határoló földutak, kör-
nyezet mentén (figyelmeztetõ, a hulla-
dék lerakását tiltó táblák elhelyezése)

• Tüskés cserjesor, - esetenként erdõtele-
pítés - határolás a mezõgazdasági mûve-
lési területek és a bejáró utak mentén, a
feltûnõ lehatárolás és a rendezett terep-
szint felszínérõl esetleg elfolyó csapa-
dékvíz hasznosítására.

A rekultivációs (szigetelési, betakarási)
rétegrend Jászalsószentgyörgy eseté-
ben:
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• Termõföld – takaró réteg – terítése (min
50 cm, humuszos réteg min. felsõ 20 cm)

• Föld termõréteg terítése rézsûn, tömörítés-
sel, (min 30 cm, humuszos réteg min. fel-
sõ 10 cm; Trγ >85 %, tömörségvizsgálattal)

• Agyag mag bekötés készítése – szükség
szerint – rézsû lábánál 0,5 m szélesség-
ben, 1,0 m mélységben (Trγ >85%)

• Rézsûszigetelés 7 mm vtg.-ú bentonit
anyagú paplannal 

• Agyag szigetelõ réteg építése rézsûn,
min. 20 cm vtg.-ban, tömörítéssel (Trγ
>90%, tömörségvizsgálattal)

• Agyag szigetelõ réteg építése depónia
felszínen 30 cm vtg.-ban tömörítéssel
(Trγ >90%, tömörségvizsgálattal)

• Geotextil elválasztó réteg elhelyezése a
kiegyenlítõ réteg és az agyag szigetelõ
réteg között

• Kiegyenlítõ réteg terítése 20 cm vtg.-
ban rézsûn, tömörítéssel (Trγ >85 %, tö-
mörségvizsgálattal)

• Kiegyenlítõ réteg terítése min. 30 cm
vtg.-ban, lejtésirányok kialakításával,
tömörítéssel (Trγ >85 %, tömörségvizs-
gálattal)

Jászalsószentgyörgy is tagja a Társulás-
nak, így a felhagyott szeméttelep rekulti-
vációja és a szennyezett, elpusztult termé-
szeti táj helyreállítása az Ön településén is
meg fog valósulni várhatóan 2010. 04. és
2012. 02. között, sikeres II. fordulós pályá-
zat esetén. A rekultivációs munkák Jászal-
sószentgyörgy települést tervek szerint
2011. 09-tõl 2011. 12. hónapig érinti.

A rekultivációs terveket minden önkor-
mányzat rendelkezésére bocsátottuk, nyom-
tatott és digitális formában is. Ezek megte-
kinthetõk a Polgármesteri Hivatalban. To-
vábbá az engedélyek is az önkormányzat
birtokában vannak egy példányban.

Amennyiben Önnek a saját településén
lévõ hulladéklerakó rekultivációjával kap-
csolatban kérdése vagy véleménye fogal-
mazódott meg, kérjük keressen minket bi-
zalommal a keop2301f0003@citromail.hu
e-mail címen, vagy levélben: RÉGIÓ-
KOM Társulás, „Rekultiváció” Jászapáti,
Velemi E. út 2., 5130.

A REGIO-KOM Térségi Kommunális
Szolgáltató Társulás a mûködési területén
élõ lakosság egészségének megõrzésére,

a fenntartható életmódjának elõsegítésére
és a környezetének lakhatóbbá tételére tö-
rekszik a környezetvédelmi törvények,
elõírások maximális betartásával. Célunk
a lakosság életfeltételeinek javítása, a
környezetük tisztábbá tétele.

Jászapáti, 2009. szeptember 14.
Szabó Lajos sk. 

a társulás elnöke
Urbán Csaba sk.

projektmenedzsment mûszaki munkatársa

REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató
Társulás

„REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató
Társulás Jûszberényi és Dél-Hevesi kistérségben
lévõ 32 település felhagyott szilárd hulladék ler-

akójának rekultivációja” címû projekt
azonosítószám: KEOK-7.2.3.0-2007-0003
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Rozmaring Asszonykórus
CCCC IIII VVVV IIII LLLL   SSSS ZZZZ EEEE RRRR VVVV EEEE ZZZZ EEEE TTTT EEEE KKKK

Az asszonykórus 1998-ban alakult, Sallai
Sándorné (Piri néni) kezdeményezésével.
Õ egy vidám, jó hangulatú, közismert sze-
mély volt. Célja: a hagyományok – fõleg a
népdalhoz kötõdõk – megõrzése volt. 

Megalakulásunk óta kórusvezetõnk
Egervölgyi Józsefné, jászberényi tanárnõ.
Munkája eredményeként szép szakmai si-
kereket, elismeréseket, díjakat szerez-
tünk. Az eltelt 11 esztendõvel mindannyi-
an öregebbek lettünk...

A tanárnõnk már utazni nem bír, egye-
dül csak személygépkocsival tudjuk még
kihozni. Próbákhoz és az új dalok betanu-
lásához nagyon kell a szakmai tudása.

Ilyen irányú képzettséggel a kórustagok
egyike sem rendelkezik, tehát elengedhe-
tetlen egy kórusvezetõ.

Eddigi szép eredményeink: 2000-ben
arany fokozatú oklevél, amit még kétszer
nyert el a kórus, Vándorserleg (legjobb
szereplésért, éneklésért nyertünk el), Tö-
rökszentmiklóson nívódíjat értünk el.

Ezen szerepléseket megõrizve és még
tovább fejlesztve tanulunk és dolgozunk a
jó eredmények eléréséhez. A kórus a jász-
sági illetve megyei települések meghívá-
sára lép fel, különbözõ rendezvényeken (
pl. Jászok Világtalálkozója, Katona dalos
találkozók, évfordulós rendezvények stb.)
Amíg erõvel és egészséggel bírjuk, addig
kitartással gyakorlunk és lépünk fel. Itt
említjük meg Sallai Sándorné és Seres
Istvánné nevét. Emléküket megõrizzük s
hálával gondolunk rájuk.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
Szarvák Imre polgármesternek és a Kép-
viselõ-testületnek, hogy támogatják mun-
kánkat. Tóth Lászlóné

az asszonykórus nevében

Köszönetnyilvánítás

Életet az Éveknek nyugdíjasok klub 2009.
szeptember 5-én a testvérklubok találkozóját
rendezte meg. Ezen a hagyományosan szép
és színvonalas rendezvényen részt vettek a
helyi nyugdíjasklub tagjai mellett a testvér-
klubok (Jánoshida, Alattyán, Jászjákóhalma,
Jászkarajenõ) valamint a meghívott vendé-
gek, és ellátogatott a rendezvényre dr. Szeke-
res Imre honvédelmi miniszter, országgyûlé-
si képviselõ is. Nagyon jól szórakoztunk! 

Ezúton szeretném megköszönni mind-
azoknak, akik támogatták tombola tárgyal
e rendezvényt és segítették klubunkat.
Köszönet: Szarvák Imre polgármesternek,
Szarvákné Törõcsik Mirabellának, Szabó
Lászlónak, Szögi Zoltánnak, Tóth Imréné-
nek, Szarvákné Kobela Mariannak, Var-
gáné Berényi Beátának, Darók Józsefné-
nek, COOP áruháznak, CBA Halla Bt.-
nek. Külön köszönet Besze Sándornénak,
aki a fõnyereményt készítette.
Tisztelettel: Kobela Tiborné, klubvezetõ



Az október 10-én meg-
rendezésre kerülõ Ladá-
nyi Hagymanapok ren-
dezvény során a Mûve-

lõdési Ház biztosítására kértek fel a szer-
vezõk, ez nagy megtiszteltetés volt szá-
munkra, hiszen az objektum kiemelt õr-
zést igényelt. 18 polgárõrünk vett részt a
rendezvényen.

Október 17-én az Országos Rendõr Fõ-
kapitányságon az október 23-i rendez-
vény során az OPSZ elnöke az Év Polgár-
õr Pedagógusa címet adományozta Zsol-
diné Gonda Tünde polgárõrünknek. A dí-
jat a drogprevenciós program kimagasló
végrehajtásáért kapta, melyre különösen
büszkék vagyunk, mert elsõként kapta
meg ezt a magas elismerést.

Október 18-én polgárõrségünk is csatla-
kozott az „Õszi Nagytakarítás” országos
akciójához, a temetõt takarítottuk ki.

November 1-jén községünkben meg-
kezdte mûködését a Településõrség.

November 21-én a Polgárõrség meg-
tartotta éves közgyûlését, melynek fõ té-
mája az Ifjú Polgárõr tagozat megalakí-
tása volt. Az Ifjú Polgárõrség elnöke
Szilágyi Péter, szolgálatvezetõje Homa-
jovszky Tibor, gazdasági vezetõje Mar-
kó Judit lett. 

November 27-én a polgármester úr szer-
vezésével megtartottuk az elsõ közös ak-
ciónkat a településõrökkel és rendõrökkel,
az akció célja a bûnmegelõzés és a közbiz-
tonság javítása. Az akció során ellenõrzés-
re kerültek a szórakozó helyek, ezen belül
az ittas személyek és a fiatalkorúak kiszol-
gálása.

A Településõröknek és az akcióknak kö-
szönhetõen elmondható, hogy november
végére kiszorítottuk településünkrõl a ko-
rábban naponta megjelenõ engedély nél-
küli utcai árusokat.

December 3-án délutáni akciót szervez-
tünk a rendõrök, mezõõrök valamint a te-
lepülésõrök részvételével. Az akció során
külterületek valamint a mellékutak voltak
fõleg ellenõrizve, megelõzve az illegális
fakivágásokat is.

Polgárõrségünk csatlakozott az Orszá-
gos Polgárõr Akcióhoz, melynek célja a
bûnmegelõzés és a lakosság biztonságér-
zetének javítása.

Végezetül néhány szó a karácsonyi bûn-
megelõzésrõl. Hazánk lakóinak túlnyomó
többségének az év legjelentõsebb, legin-
kább várt ünnepe a karácsony, amelyre va-
ló felkészülés már december elsõ napjaitól
folyamatos. Az állampolgárok karácsonyi
ünnepekre történõ készülõdése, a bevásárló
forgalom ugrásszerû növekedése, az aján-
dékkeresõk és a vásárlók tömeges jelenléte
növeli a bûnalkalmak lehetõségét, felkelti a
bûnözõk, a bûnözõkhöz csapódó szemé-
lyek és csoportok érdeklõdését. Az alkalmi
elkövetõk és a szervezett zsebtolvajok fo-
kozódó aktivitásának színterei a piac és a
boltok. A veszélyeztetett körbe tartoznak a

távolsági autóbuszjáratokon utazók a posta
és a pénzintézet környéke, a pénzkiadó au-
tomaták. Az elkövetõk kihasználva a zsú-
foltságot, az emberek figyelmetlenségét, és
nem ritkán vétkes nemtörõdömségét, köny-
nyen jutnak lopással, vagy zsebtolvajlással
jelentõs értékekhez.

Ismételten felhívnánk a figyelmet a be-
surranásos és trükkös tolvajlásokra. Külö-
nösen figyeljenek értékeikre! 

Ezúton is szeretnénk köszönetet monda-
ni a Képviselõ-testületnek és a polgár-
mester úrnak a község közbiztonságáért
tett intézkedéseikért.

Zsoldi Lajos, polgárõr elnök

14 Jászalsószentgyörgyi KRÓNIKA • 2009/4

A Polgárõrség hírei
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A Jászalsószentgyörgy Ifjúsági Egyesület
2009. október 31-én Szellemes Vetélkedõt
szervezett a Faluházban. A szervezõk szel-
lemes díszekkel rendezték be a termet. 

A háromfõs csapatok részére különbözõ
mûveltségi témakörökbõl (irodalom,
nyelvtan, Szentgyörgy története, biológia,
kémia, gasztronómia, társadalomnéprajz,
földrajz stb.) kérdéseket állítottunk össze,
melyeket projektorral vetítettünk ki a
színpad felé. A vetélkedõn résztvevõk
még logikai, filmfelismerés, Activity és
karaoke feladatokban mérhették össze tu-
dásukat, ügyességüket.

A program szabályos lebonyolításáért,
kiértékeléséért és a pontozásért a há-
romfõs zsûri felelt, melynek tagjai Mül-
ler Attiláné, Berényi Judit és Kis Ákos
voltak.

A mûveltségi kérdéseket követõen logi-
kai feladatok megoldása várt a csapatok-
ra, melyet a helyes válaszok mellett még
idõre kellett teljesíteni. A filmbejátszások
során szellemes filmekhez kapcsolódó
kérdéseket tettünk fel filmfelismerés és
egy-egy részlet megfigyelése tekinteté-
ben. Az Activity feladványok során min-
den csapat egy-egy körülírás és mutoga-
tás feladatot kapott. A hangulatfokozás
kedvéért a karaoke versenyszám megtette
hatását. Egy magyar és egy mulatós szám
elõadásáért a zsûri 1-10-ig pontozta a
„bátor” versenyzõt, versenyzõket. 

Ez a rendezvény kikapcsolódásként és
tudásfelmérésként is szolgált a verseny-

zõk számára. A vetélkedõ végeredmény-
ének kihirdetésekor a 2. és 3. helyezett
csapat minden tagját ajándékcsomaggal
ajándékoztuk meg. A legjobb eredményt
elért csapat három tagja Lázár Péterné,
Lázár Péter és Halmai Gergõ ingyenes
belépõt nyert a Tornateremben megrende-
zendõ Szilveszteri Táncmulatságra. 

Utólag is gratulálunk minden versenyzõ
elért eredményéért.

2009. december 31-én IV. alkalommal
szervezzük meg a Tornateremben a Szil-
veszteri Bált. A plakáton megtekinthetik a
legfontosabb tudnivalókat, melyet szeret-
nék kiegészíteni. A 18 órai vendégvárás
után 19.30-kor kezdõdik a show jellegû
Társastánc bemutató és ezt követõen 20
órakor kezdõdik a vacsora felszolgálása.

Mindenkit szeretettel várunk a helyi if-
júság által szervezett rendezvényre!

Berényi Judit

Jászalsószentgyörgy Ifjúsági Egyesület hírei
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Nem jó világot élünk!

A XXI. század elején, a rendszerváltás
után húsz évvel szerintem senki sem
gondolt arra, hogy mindennapi életünk
részévé válik a bizonytalanság, a féle-
lem. A gazdasági megszorítások soroza-
ta, a munkahelyeken történõ kizsákmá-
nyolás (3 mûszak - nevetséges fizetés
mellett) a világjárványok felbukkanása
vagy éppenséggel a politikai pártok sár-
dobálása nem segíti elõ, hogy a hétköz-
napi ember jól érezze magát a saját bõré-
ben. E nehéz idõkben, természetes mó-
don megnõ az emberekben az örömszer-
zés iránti vágy, mindenki keres valamit,
amiben „örömét leli”.

Szûkebb környezetünkben - községünk-
ben – nagyon sok lakó családjában, bará-
ti közösségben, vagy valamelyik civil
szervezetben találja meg azokat a lehetõ-
ségeket, amelyek kikapcsolódást, feltöl-
tõdést biztosítanak a számára. Ezért talán
nem túlzás kijelenteni, hogy a civil cso-
portok mûködése létezése egyfajta kiút
lehet abban, hogy a nehéz idõket átvé-
szeljük valamilyen módon.

Többen azt gondolják, hogy egy társa-
dalmi szervezet csak akkor mûködik jól,
ha kézzelfogható eredményt „produkál”,
és az anyagi (önkormányzati, vállalkozói,
magánszemélyi) támogatás ellenében va-
lamit le tud tenni arra a bizonyos asztalra.
Szerencsére sokan vannak olyanok is,
akik aktív résztvevõi valamilyen egyesü-
letnek, szervezetnek így õk a  saját bõrü-
kön is tapasztalják azokat az elõnyöket,
amelyeket ezek a csoportok nyújtanak
számukra. Községünk aránylag jól áll ci-
vil szervezetekbõl, hiszen az egészen fia-
taloktól az idõsebbekig mindenki talál
magának korban hozzá illõ csoportot, vi-
szont a szûk választási lehetõség hátrány
a városi lehetõségekkel szemben.

Jászalsószentgyörgyön a többi más
egyesülettel karöltve a Községi Sport-
egyesület is a közösségi élet színesítésén
fáradozik kisebb-nagyobb sikerrel. Mivel
a sporttevékenység eredményessége vi-
szonylag jól mérhetõ a gyõzelmek, dön-
tetlenek, és a vereségek számával ill. a

megszerzett bajnoki pontokkal, a bajnoki
tabella mindig egyfajta tükröt állít elénk,
amelyben megláthatjuk mit is produkál-
tunk az adott évben.

Sokszor azonban nem nézünk a tükör
mögé, pedig lehet, hogy érdekesebb, érté-
kesebb dolgokkal találkozunk a kulisszák
mögött, mint gondolnánk. Az Egyesület
munkája ebben az évben is bõvelkedett
ilyenekben.

A nyáron történõ öltözõ-felújítás mun-
kálatai az Önkormányzattal közösen pár
hét alatt elkészültek, amelyben a játéko-
sok és a vezetõk is kivették a részüket. A
labdarúgópálya karbantartása (nyírása,
locsolása) napi feladatott jelentett és szin-
te minden érintett a privát munkáját befe-
jezve szó nélkül telepítette át az öntözõ-
berendezést, ha a közösségi érdek azt kí-
vánta meg. Az idegenbeli mérkõzésekre
történõ utazást többször saját gépkocsival
szerveztük, hogy így tudjunk takarékos-
kodni költségvetésünkkel. A jó közösség
kialakulását nagyon sok együtt végzett te-
vékenység is segítette.

Egy dolog miatt azonban még elégedet-
tebben dõlhetünk hátra az év végén!
Hosszú évek után a felnõtt csapat újból
örömet tudott okozni szurkolóinak, szim-
patizánsainak. A nyári átigazolási idõ-

szakban megerõsödött csapat jó szereplé-
se azt eredményezi, hogy a megyében
már nem egy „szimpatikus ügyes” csapat
vagyunk, hanem egy mindenkire veszé-
lyes „komoly ellenfél.” A falu reklámozá-
sát, médiaértékének növelését az Új Nép-
lap (keddi) számában a rendszeres tudósí-
tás mellett több fénykép is jól szolgálta. A
hazai mérkõzések gólzáporos gyõzelmei
után jó volt látni a mosolygós elégedett
szurkolókat, és ha egy-két sikertelenebb
meccs is következett mindig értékelték a
játékosok elszánt hozzáállását. Az õsszel
vendégként sem vallott szégyent az egye-
sület, hiszen bátor támadójátékkal nem
egy helyen kivívta az ellenfél szurkolói-
nak szimpátiáját. 

A 2010-es esztendõ költségvetési elvo-
násai miatt nagy terveink nem lehetnek. A
támogatások csökkenése elõrevetítheti az
ideinél nehezebb mûködési feltételek biz-
tosítását. A Sportegyesület vezetõi, játé-
kosai nevében azonban tiszta szívvel ígér-
hetem, hogy a jövõben is számíthatnak az
Egyesületre mindazok, akik focizni akar-
nak, vagy csak egy mérkõzést szeretné-
nek megnézni a klub szervezésében. Le-
het, hogy még több áldozatvállalást köve-
tel többünktõl a feladat, de amíg sokan a
három mûszakos munkarend mellett idõt

SSSS PPPP OOOO RRRR TTTT   ••••   SSSS PPPP OOOO RRRR TTTT   ••••   SSSS PPPP OOOO RRRR TTTT
Szórakozz velünk! Várunk a Vadas parkban!

Negyedik mûszak

1. forduló JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY - CSERKESZÕLÕI SE 4:0 6:1
2. forduló SZAJOL KLK - JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY 3:0 3:0
3. forduló JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY - TISZAJENÕI KSE 3:2 2:0
4. forduló PUSZTAMONOSTOR JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY 3:3 1:2
5. forduló JÁSZKISÉRI SE - JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY 3:1 2:2
6. forduló JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY - JÁSZBOLDOGHÁZAI SE 2:0 5:1
7. forduló KUNMADARASI KSE - JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY 2:2 3:2
8. forduló JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY - MARTFÛI LSE 0:1 1:0
9. forduló KÖZÉPTISZAI MEDOSZ SK - JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY 2:0 1:1
10. forduló JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY - TISZAGYENDAI KSK 5:0 9:0
11. forduló ZAGYVARÉKASI KSE - JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY 3:3 1:4
12. forduló JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY - SZÁSZBEREKI SE 2:1 2:0
13. forduló TISZABURAI SE - JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY 1:1 1:2
14. forduló JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY - CIBAKHÁZAI NKSE 1:1 6:0
15. forduló RÁKÓCZIFALVA SE - JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY 2:3 2:2
16. forduló JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY - TISZAPÜSPÖKI SE 7:3 14:1
17. forduló TÖRÖKSZENTMIKLÓSI - JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY 1:1 0:2

(a dõlt betûs eredmények az ifjúsági csapat eredményei) 

Õszi eredmények
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szakítanak ránk, és örömöt találnak ben-
nünk addig mi is büszkén dolgozunk!

Ha kell, a negyedik mûszakban...

Félidõben

A szentgyörgyi futballrajongók nagy
megelégedésére rég nem látott sikeres

õszt tudhatunk magunk mögött. Az el-
múlt évek messze legerõsebb bajnoksá-
gában felnõtt csapatunk a hatodik hely-
rõl, még az ifjúságiak (edzõ: Kis Béla)
a harmadik pozícióból várhatják a tava-
szi folytatást. Külön említést érdemel,
hogy mindkét alakulat több hete nem
talált legyõzõre a bajnokságban. A fel-

nõtt csapat 8(!), még az ifik 10(!) hete
veretlenek. A jövõ tavaszi folytatásig
ez a sorozat már nem szakadhat meg,
de nem lenne baj, ha márciusban to-
vább nõnének ezek számok. A nyáron
alakult U13-as csapatunk (fotó).

Koczka László

Álló sor (balról, jobbra): Péntek Alex, Horváth Norbert, Palya Martin, Seres Tibor, Kovács Martin, Bathó Tibor, Vakhal
Dániel, Kis Bence. Ülõ sor (balról-jobbra): Lázár Martin, Nagy Dávid, Palya Patrik, Kátai Kristóf, Koczka Tamás, Hartmann

Csaba, Hartmann Richárd, Túróczi Flórián, Serfõzõ Zoltán. Edzõ: Túri Róbert.

A november elején zajló Sport-Jitsu Ma-
gyar Bajnokságon, a Jász Kempo Karate
Klubból tizenhat versenyzõ léphetett tata-
mira a „hazai” pályáján. Ebbõl 7 fõ jász-
alsószentgyörgyi kartéka. A sikeres csa-
patott a hazai szurkoló tábor is elkísérte,
és aktív szurkolásukkal biztatták a csapa-
tuk versenyzõit.

A csapat látványos és gyors gyõzelmek-
kel bizonyította, hogy az edzõik rátermet-
tek és kimagasló szakmai tudással rendel-
keznek, valamint komoly csapatmunka
húzódik a felkészülések mögött.

Jászalsószentgyörgyi csapat összesen 10
érmet gyûjtött be, amibõl 2 arany; 4 ezüst;
4 bronzérem.

Földharcban Szabó Ákos aranyérmet,
Erdei Alex; Péntek Dániel ezüstérmet,
míg Filipcsei Olivér bronzérmet nyert.

Pusztakezes küzdelemben Szabó Ákos a
legcsillogóbb érmet vehette át a rendezõk-

tõl. Keskeny Ambrus; és Erdei Alex máso-
dik helyen végeztek. Sport-Jitsu küzdelem-
ben Péntek Dániel; Keskeny Ambrus és
Csonka Attila a harmadik helyen végeztek. 

Jász Kempós hazai sikerek! A lelkes csapat ezúton is szeretne kö-
szönetet mondani a Község önkormány-
zati képviselõinek, valamint Szarvák Im-
re polgármesternek, aki önzetlen támoga-
tásával a mûvelõdési háznál biztosított il-
letve biztosítottak edzõ lehetõséget az
eredményes csapatnak. Cseh Róbert
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Jászalsószentgyörgy község lapja
Felelõs szerkesztõ: Oláh Viktória

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

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

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

Készül 700 példányban.

Mindenki 
Karácsonya

2009. december
23-án 18 órakor
megrendezésre

kerül a 
„Mindenki 

Karácsonya 2009”
elnevezésû 

községi ünnepség
a Polgármesteri

Hivatal elõtti
téren, karácsonyi
mûsorral, forró
étellel és itallal.

Mindenkit
szeretettel vár 

a Községi 
Önkormányzat.

A jászalsószentgyörgyi lakosok törzskartonjainak áttekintése során mindkét házi-
orvosi praxis vonatkozásában megállapításra került, hogy vannak olyan állampol-
gárok, akik a törvényben meghatározott (43/1999. Kormányrendelet) érvényessé-
gi idõközön belül, a háziorvosnál nem jelentkeztek.

15-34 év közöttinek 3 évente
35-60 év közöttinek 2 évente
60 év felett 2 évente kötelezõ háziorvosi vizsgálaton megjelenni.
Amennyiben az orvosi vizsgálat nem történik meg, a beteget a háziorvosnak a

praxisából ki kell jelentenie, ami a biztosítás elvesztését is jelenti.
Kérjük a lakosokat, hogy az érvényességi idõn belül orvosi vizsgálatra jelent-

kezzenek, hogy a törvénybõl adódó hátrányos következményeket, mely az orvost
és a biztosítottat is érintheti, elkerüljük.

Hirdessen 
a Jászalsószentgyörgyi Krónikában!

Hirdetéseit a következõ módon adhatja fel
újságunkban:

• személyesen a Polgármesteri Hivatalban,
Blaha Zoltánnénál vagy Oláh Viktóriánál

• elektronikus levélben:
jszgy_kronika@freemail.hu

Hirdetési tarifáink: 1/1 oldal: 4000.- Ft+Áfa
1/2 oldal: 2000.- Ft+Áfa
1/4 oldal: 1000.- Ft+Áfa
apróhirdetés: 400.- Ft+Áfa

Hirdessen 
a Jászalsószentgyörgyi Krónikában!

Közérdekû felhívás!



Az ideológiák mítoszának összeomlása után a mai
világnak égetõ szüksége van arra, hogy választ
kapjon az élet nagy kérdéseire. A ma embere nem
találja élete értelmét, és kihunyt szívébõl a re-
mény. Még mielõtt a mindennapos panaszkodók
sorába állnánk, érdemes elgondolkodni, hogy hol
veszítettük el a fonalat.

Az ember a kezdetektõl fogva keresi a helyét a világminden-
ségben. A keresztény antropológia tanúsága szerint ezt a helyet
olyan viszonyítási pontokban találta meg, mint az ember és az
Isten (Teremtõ, teremtettség) kapcsolata, az ember és a világ
kapcsolata, és az ember és az ember kapcsolata. Majd pedig en-
nek alapján és erre hivatkozva hirdeti ki a közösségi viszonyu-
lás szabályait. Sõt, tényként kezelte, hogy az ember a természe-
tes ész fényénél képes az igazság fokozatos megismerésére. Ma
viszont azt látjuk, hogy nemcsak a vallás által hirdetett igazság
bizonyosságát, hanem az értelem megismerõ képességét és a ter-
mészettudományok objektivitásának megbízhatóságát is kétség-
be vonják. Vajon ezek a relativizáló tényezõk az emberiség javát
szolgálják-e? A tiszavirág életû „elvek” és az érdekek összefo-
nódásában az ember személyisége elbizonytalanodik. Hisz meg-
döbben, hogy semmi maradandót nem talál, csak a pillanat érde-
keinek felelhet meg.

Amikor életünk valódi értelmére kérdezünk rá, akkor látjuk
igazán, hogy e világ sodrásából ki kell szabadulnunk, meg kell
állnunk, újra körül kell néznünk: lelki környezetünkben, szelle-
miségünkben, kultúránkban, gazdaságunkban.

A keresztény remény siet segítségünkre advent idején a jól idõ-
zített pápai körlevél által, amit XVI. Benedek „SPE SALVI –
MEGVÁLTÁSUNK REMÉNYBELI” kezdettel adott a kereszté-
nyek és minden jóakaratú ember kezébe advent elsõ vasárnapjá-
ra. Ebben kifejti: „A megváltás, az üdvösség a keresztény hit sze-
rint nem pusztán egy adott tény. A megváltást olyan értelemben
kínálja fel Isten, hogy megbízható reményt ajándékoz számunkra.
Ennek erejében tudunk szembenézni jelenünkkel. A jelent, még ha
fáradozásokkal teli is, azért tudjuk elfogadni, mivel biztos cél fe-
lé vezet, amely megérdemli a fáradságot. A keresztények megkü-
lönböztetõ jegye tehát az a tény, hogy van jövõjük, tudják, hogy
életük nem a semmibe torkollik.” A Pápa hangsúlyozza, hogy „a
keresztény üzenet nem pusztán „informatív” jellegû, hanem
olyan, amely cselekvésre késztet. Ez azt jelenti, hogy az evangé-
lium nem pusztán tájékoztat bizonyos dolgokról, hanem olyan
hírt közöl, amely megváltoztatja életünket. Szélesre tárja az idõ
homályos kapuját, amely a jövõ felé nyílik. Akinek van miben re-
ménykednie, az másképpen él, új életet kapott ajándékba.”

Errõl nem lehet beszélni, mint programról, mint megtervezhe-
tõ valóságról. A remény éppolyan ajándéka a Gondviselésnek,
mint ahogy az igazi boldogság sem a földi területeken értelmez-
hetõ. Az ember legfeljebb tudhat róla, bízhat abban, hogy talál-
kozik vele, hogy megérinti valaha és valamikor. A világ nem az

egyszerûség jegyében mûködik; amit boldogságnak állít, az ha-
zugság, önfelszámolás, puszta fogyasztás. Mégsem léphetünk ki
a világból, nem vagyunk szentek, akik aggály nélkül, vagy ki
tudja, miféle belsõ drámák közepette vissza tudtak húzódni ön-
nön szívükbe, hogy így sugározhassák azt, ami olyan fájóan ide-
gen ettõl a világtól. Amit az ember tehet az az, hogy a világ kí-
nálta lehetõségek és a létezés kínálta értékek között rendet pró-
bál rakni. Meg kell különböztetnünk a fontosat a jelentéktelen-
tõl, csökkentve így az élet üresjáratait.

A karácsonyból mi „csináltunk” idillt, falfreskót, üzleti ügyet.
Az eredeti karácsony döbbenetesen kemény helyzet volt, hiszen
teljes kiszolgáltatottságba, sõt életveszélybe érkezett az, aki a
világon legjobban szeret. A szeretet pedig nem hangulat, hanem
jóakarat és áldozat. Ha tehát biztosak vagyunk abban, hogy a lé-
tezést nem hagyta magára az, aki megteremtette, akkor talán
már nincs is szükség arra a szóra, hogy advent, mert eljött, köz-
tünk vert sátrat. 

Csak az éli túl az idõ ostromát, amit szívbe vésünk, amin el-
gondolkodunk, vagy amit eszünkbe juttat a Lélek. 

Áldott karácsonyt kívánok!
Pásztor Pascal, plébános

ADVENT

Az egyházi év Adventtõl Adventig tartó, évrõl év-
re visszatérõ idõszak, melyben az Egyház ünnepei
újra felidézik Krisztus életét és megváltó mûvét. 

Advent, Adventus Domini, az Úr eljövetele, rö-
viden: Úrjövet. Advent az Úr kegyelemhozó eljö-
vetelére való felkészülés idõszaka. 

Advent, egyben az egyházi év, a Szent András
ünnepéhez (november 30.) legközelebb esõ vasárnappal kezdõ-
dik. Négy hétbõl áll, a negyedik többnyire csonka. 

Ha visszamegyünk a történelemben egészen az ószövetségi
szentírás keletkezésének koráig, már megfigyelhetõ a zsidó nép
várakozása Krisztus elsõ, alázatos eljövetelére „az idõk teljessé-
gében”. A bûnbe esett emberiség évezredek óta várta a Szabadí-
tót, aki kibékíti egymással az Istent és az embert. Az Egyház
most azonosul a zsidó nép vágyakozásával. Elismerjük, hogy mi
is rá vagyunk szorulva a megváltásra, és reménykedve emeljük
föl fejünket, hallván a prófétai szót: „Íme, jön az Úr a népek
megváltására!” Így aztán Karácsonykor boldogan énekelheti az
Egyház: „Megmutatta az Úr az Õ üdvösségét”.

A liturgikus ünneplésben mindig titokzatosan megjelenül az a
misztérium, amelyet ünneplünk. Így mi is bekapcsolódhatunk
annak tartalmába, és részesülünk áldásaiban. Krisztus Kará-
csonykor valamilyen értelemben évrõl évre újraalkotja születé-
sének tényét, hogy annak gyümölcsét velünk közölje, és isten-
gyermekségünket megújítsa. Ugyanazt hozza el tehát minden
egyes hívének, amit az elsõ Karácsonykor az egész emberiség-
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nek elhozott. Azért elevenítjük föl Adventben az Ószövetség kö-
nyörgõ vágyakozását, hogy mi is átéljük lelki sötétségünket, rá-
szorultságunkat a kegyelemre, tehát „fölemeljük lelkünket az
Úrhoz”. Kérnünk kell saját magunk számára is a Szabadító eljö-
vetelét. Így tölthet majd be minket is Krisztus születésének ér-
demével és sajátos karácsonyi áldásaival. Az Egyház tehát évrõl
évre felkészül Krisztus kegyelmi eljövetelére. 

Krisztus már eljött, mégis várjuk Õt. Várakozásunk már betel-
jesedett Krisztus születésével, mégis állandó várakozásban
élünk. Már meg vagyunk váltva, Krisztus mégis a világ végére
mondta, hogy akkor majd „emeljétek föl fejeteket, mert eljött
megváltástok”. 

A világ végén eljön az Emberfia, már nem gyenge kisgyer-
mekként, nem halandó testben, hanem „hatalommal és dicsõség-
gel”, hogy ítéletet tartson élõkön és holtakon, az egész történel-
men, és hogy övéit véglegesen magához vegye. Akkor majd
örökre egyesül hûségesen várakozó jegyesével, az Egyházzal.
Ezért úgy kell szemlélnünk és átélnünk földi életünket és az
Egyház földi életét, mint egy hatalmas Adventet, melyben a sö-
tétség és zûrzavar, a szívet széttépõ erõk vesznek ugyan körül,
de ebbõl a fogságból kivisz minket Szabadítónk. Az Egyház év-
rõl évre megerõsíti híveit és önmagát e nagy Advent szellemé-
ben, az utolsó Úrjövet várásában. 

Adventi lelkületünket át kell, hogy hassa saját gyengeségünk,
megváltásra való rászorultságunk tudata, a bûnös múltunk eluta-
sítása, az állandó fohászkodás Isten irgalmáért, a figyelmes, éber
várakozás és a reménykedõ virrasztás. Advent sajátos gyakorla-
tai közé tartozik a csönd, elmélkedés, imádság. Foglalkozzunk
többet Isten dolgaival, ismerjük meg jobban azt, akit várunk. A
közelgõ Karácsony várakozásában szorgosan, mégis vidáman
tisztítsuk ki lelkünket minden szennytõl, vegyünk részt szent
gyónásban. Ajándékainkat a helyes lelkület és szeretet készítse
elõ és hitelesítse. Gondos, személynek szóló kiválasztás és nem
üzleti szellem.

Nem liturgikus jelkép, de segítheti elmélyülésünket az újabb
korban divatba jött ádventi koszorú. Mintegy élõ naptár mutatja
a családoknak, a templomi közösségnek a Karácsony közeledé-
sét. Az ádventi koszorú színösszeállítása jelképezi ennek az idõ-
szaknak a mondani valóját. A három viola színû gyertya a szent
fegyelem és a bûnbánat szimbóluma. A harmadik vasárnapot az
öröm vasárnapjának nevezzük, ekkor rózsaszín gyertyát gyúj-
tunk. Ez a szín jelzi, hogy közel a megváltás. A koszorú zöldje
pedig a keresztény remény kifejezõje. 

Az adventi idõszakkal tehát megkezdõdött az új liturgikus év,
amely új lehetõségeket hordoz magában az Istennel való meg-
hittebb és tartalmasabb kapcsolatunk kialakítására. Persze tud-
nunk kell felismerni ezeket a lehetõségeket, hiszen sokszor álru-
hába felöltözve, kudarcként, sikertelenségként, esetleg igazság-
talanságként jön el hozzánk. A minket ért rossz hatásokat a saját
hasznunkra kell fordítani, mert csak így tudunk felül kerekedni
az istengyermeki mivoltunkban akadályozó negatív erõkkel
szemben. Adja Isten, hogy ebben az Adventben mindenki meg-
találja a kegyelmi ajándékokat, ami Isten ingyenes ajándéka szá-
munkra. „A liturgikus év” címû könyv felhasználásával írta: 

Kissné Kabács Anna, hitoktató

Adventi lelkigyakorlat
Jánoshida: gyónási lehetõség - 15.30, Szentmise - 16.00

Jászalsószentgyörgy: gyónási lehetõség - 17.30,
Szentmise - 18.00

Lelkigyakorlat vezetõ: Bodó Zoltán, püspöki titkár

Kirándulás Gyõrbe és Pannonhalmára

Ünnepeinket jó, ha kiemeljük a hétköznapok szürkeségébõl, a
megszokottságból, jó, ha valamivel emlékezetessé tesszük. Pas-
cal atya október 23-24-én a jánoshidai és szentgyörgyi egyház-
közösségi képviselõtestület tagjainak, munkatársainak és az egy-
ház körül szívesen segítõ, tevékenykedõ híveknek kétnapos ki-
rándulást szervezett Gyõrbe és Pannonhalmára.

Október 23-án reggel 8 órakor Jánoshidán ünnepi szentmisén
vettünk részt. Mise után emelkedett lelkülettel foglaltuk el he-
lyeinket az autóbuszban, ahol rövid szervezés (névsorolvasás,
úti cél, programismertetés) után örömmel indultunk útnak. Úti
célunk Gyõr városa és a Pannonhalmi Apátság megtekintése
volt. Az oda felé utazást természetesen oldott hangulatban tettük
meg, ehhez minden feltételünk megvolt: kényelmes autóbusz,
ragyogó napsütés, hangulatos technikai szünetek. Az utóbbira
leginkább a nagy távolság miatt volt szükség.

Mielõtt úti célunk elsõ állomására értünk, Pascal atya indítványára
elmondtunk egy Rózsafüzért, ráhangolódván az elsõ programunkra.

Gyõrbe délután fél 3-kor érkeztünk meg. Autóbuszunk beállhatott
a Püspökvár udvarába, ahol nem kisebb személyiség, mint Pápai La-
jos püspök úr fogadott minket (Pascal atyának köszönhetõen).

Rövid üdvözlés után egy barátságos atya vette át vezetésünket,
aki a pincerendszer bejáratánál ( ez egy piciny terem ) rövid elõ-
adást tartott a vértanúhalált halt Apor Vilmos gyõri püspök úrról,
akit a közelmúltban avattak boldoggá.

A második világháború alatt ez a pincerendszer az idemenekült
kiszolgáltatott asszonyoknak és gyerekeknek nyújtott védelmet.
Egy véletlen folytán kitudódott az itt tartózkodásuk és egy alka-
lommal két orosz katona írásos paranccsal követelte az asszo-
nyok kiadatását. Ezen a püspök úr mélységesen felháborodott és
a parancsot hozó két katonát próbálta kitessékelni a pincébõl.
Ekkor kapta a három lövést, amely késõbb a halálát okozta.

Miután végigjártuk a pincerendszert, megtekintve az itt lévõ
tárgyi emlékeket, átsétáltunk a püspöki palotával szemben emel-
kedõ Székesegyházba.

A székesegyház õrzi azt a 17. századi Szûz Mária kegyképet,
amelyet egy vallási nézeteiért üldözött, ír származású, katolikus
püspök ajándékozott Gyõr városának, amiért õt üldöztetése so-
rán befogadta. A hazájában az 1697 márciusában hozott törvény
szerint halálbüntetés várt volna rá. A hagyomány szerint, azon a
napon, amikor ezt a törvényt alkották, a szentmisén résztvevõ hí-
vek észrevették, hogy a Boldogasszony képe könnyez.

A székesegyház nevezetessége még a Szent László-kápolna,
amely (1404-ben) gótikus stílusban készült és az oltárán áll
Szent László király hermája, vagyis fej-ereklyetartója.

Ebben a kápolnában van Apor Vilmos püspök szarkofágja is.
A székesegyház megtekintése után élveztük Gyõr városának

szépséges házait, utcáit, majd megvacsoráztunk egy hangulatos
vendéglõben. A vacsora után még nem volt kedvünk a szállás-
helyre menni, ezért a városnézést folytattuk este 9 óráig. 

Szálláshelyünk Gyõrújbaráton az Apor Vilmos üdülõ- és lelki-
gyakorlatos házban volt. Itt három ágyas szobák, ehhez tartozó
zuhanyzók szolgálták kényelmünket. 

Másnap, szombat reggel nyolc órakor gyülekeztünk a helyi ká-
polnában, ahol szentmisével kezdtük a napot, és jó hangulatú
reggelivel folytattuk. Jó hangulatunkat egyáltalán nem zavarta a
bõséges égi áldás, az esõ. 

Elindultunk Pannonhalmára. 
Lényegesen kevesebb utazás után megérkeztünk a Pannonhal-

mi Fõapátsághoz, ahol egy bencés szerzetes paptanár várt ben-
nünket. Õ volt hivatott arra, hogy érdeklõdõ csapatunkat végig-
vezesse a Monostor látogatható területein. 
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Iskolás lettem!

Huszonhét évesen újra visszaültem az iskola-
padba, hiszen tanulni soha nem késõ. 

Az Egri Hittudományi Fõiskola Katekéta -
Lelkipásztori munkatárs szakon kezdtem el is-
mét a tanulást ez év szeptemberében. Szeretnék

én is ezen szép területen foglalatoskodni a harmadik év befejez-
te után. 3+2 éves az iskola, mely az ötödik év végére hittanári
diplomát ad, ha a jó Isten is úgy akarj, a és ha tanuláson túl si-
kerül megértenem Isten meghívását.

Döntésem egy olyan hosszú folyamat eredménye, amely
"benn" történik. Szeretnék még inkább hozzátartozni az Õ kö-
zösségéhez, átvennem, megtapasztalnom az Õ jóságát, szeret-
ném megérteni, mi a rám és az emberekre vonatkozó akarata.
Azt szeretném tanulmányozni, hogy miután megsejtettem, ho-
gyan tudom ezt továbbadni, hogy tudok tanúságot tenni a min-
dennapokban, környezetemben.

Sok rossz van a világon, a mindennapos rohanásban könnyen el-
kerüli figyelmünket illetve talán egyáltalán nem is gondolkodunk
arról, hogy ki is teremtette a világot, amiben élünk. NEM, sõt
NINCS idõnk hálát és köszönetet mondani az Istennek azért a sok
jóért, ami velünk nap mint nap történik, mindezt természetesnek
vesszük, ha viszont baj van, vagy hibáztatjuk vagy kétségbeesetten
fohászkodunk segítségéért. Szeretnék sok mindent megismerni,
megérteni és másokat is rávezetni - ebben segíteni az embereket. 

Mivel leginkább a gyerekeknél kell elkezdeni mindezt, ha a késõb-
biekben lesz rá lehetõségem, szeretnék velük foglalkozni, hogy sze-
ressék az Istent, mert Õ velünk van. Ha rossz dolog történik is velük,
abból is tanuljanak, ezért nem szabad elmarasztalni az Istent. Hogy
Õ jó minden emberhez, de hogy ezt észrevegyük nekünk is tennünk
kell érte, mert a csoda nem jön magától. Katolikus keresztény csa-
ládban nevelkedtem, azt tanították otthon és az iskolában, hogy az
Isten velem van/velünk van, de ezt fel kell ismernünk. Sajnos vissza-
tekintve, a felismerés nélkül nincs meg az emberekben, családokban
a béke, nyugalom, és a sokat emlegetett szeretet. Átvette a fõ szere-
pet, az elsõ helyet a rohanás, a mindennapi túlélés anélkül, hogy ma-

radna napi öt perce az embernek, hogy megálljon, megpihenjen,
gondolkodjon, imádkozzon, vagy csak legalább átgondolja mi is tör-
tént vele aznap, hol volt jelen az Isten, mit akart tanítani, megmutat-
ni az eseményekben. Ha erre nincs idõnk, nekünk felnõttnek, milyen
példát mutatunk így a gyerekeknek? Mi lesz velük!?! Ebben szeret-
nék segítségére lenni az Egyháznak, élõ tagjaként az Isten szeretetét
hirdetni. Ha csak egy - két gyermek lesz majd, aki meghallgat, ér-
deklõdést mutat, felismeri és fölvállalja, hogy ott van a szívében a
másik iránti és az Isten iránti szeretet, akkor már megérte, mert az
Egyház közössége és a világ gyarapodott egy gyermekkel, aki egy-
szer felnõtt lesz és így járja az élet útját, hirdetve mindezt.

Ne közönségként éljük az életünket Isten országában, hanem
mindannyian egy nagy közösség élõ tagjai legyünk.

Közeleg a karácsony, Jézus Krisztus születése, amely kell, hogy
meghitt, boldog ünnep legyen, legyen idõnk és türelmünk boldog-
ságban, békében, nyugalomban eltölteni az ünnepet, nem is tu-
dunk ebben a pár napban kikapcsolni a hétköznapok zûrös köze-
gébõl, mert sajnálatos módon a rossz mindig fertõz, hogy mi lesz
holnap!?! Pedig ha megállnánk és lenyugodnánk, napi szinten fo-
hászkodnánk az Istenhez szebben és gördülékenyebben élnénk
meg a fárasztó, zûrzavaros hétköznapjainkat, a rosszat. Éreznénk
Isten közelségét, szeretetét melyet át tudnánk adni a másik ember-
nek, de legfõképpen a saját családunknak, a gyerekeinknek, hogy
békében és tisztaszívû emberként cseperedhessen fel. 

Kérem, imáikkal támogassák törekvéseimet! 
Áldott és Békés Boldog Ünnepeket Kívánok Mindenkinek! 

Markó Judit 

A Pannonhalmi Fõapátság kolostor együttese Magyarország
elsõ egyházi intézménye: 996-ban alapította Géza fejedelem,
bencés szerzetesek részére. 

Rövid történeti áttekintés után az atya bevezetett bennünket a
kertet körülvevõ kerengõ falai közé és elvezetett minket a keren-
gõ felõl nyíló, festõi szépségû, vörös márványból és fehér mész-
kõbõl épült, oszlopsorral díszített kapu elé. 

A Porta Speciosa, vagyis ez a pompás kapuzat volt egykor a szer-
zetesek bejárója a templomba, mint ahogy mi is itt léptünk be. 

Beültünk a padok közé és jólesõen hallgattuk az atya további
elõadását a templom történetérõl, látnivalóiról. 

Késõbb megtekintettük az apátság könyvtárát. A könyvtár nagy-
terme Magyarország egyik legszebb klasszicista belsõ tere. Mint-
egy 250 000 darabos gyûjteményben több értékes kézirat található. 

Miután végigsétáltunk még egyszer az udvaron keresztül a bás-
tyasétányra, ahol elénk tárult újra a Bakony és a Kisalföld, megkö-
szöntük vezetõnknek a tartalmas délutánt és elbúcsúztunk tõle.
Pannonhalmán még egy program várt ránk, mégpedig az ebéd. 

Ebéd után Komárom felé vettük utunkat, ahol megálltunk és
egy fiatal pártól vettünk búcsút (haza érkeztek), akik velünk vol-
tak kirándulni. Rövid városnézés után fáradt, de lelkes kis csa-
patunk is útnak indult haza, azzal a nagyszerû érzéssel, hogy ün-
nepeinket jó, ha kiemeljük a hétköznapok szürkeségébõl, a meg-
szokottságból, jó, ha valamivel emlékezetessé tesszük. 

Vígh Miklósné

SZENTMISÉK RENDJE - KARÁCSONY

DEC 24. (csüt.) VIGILIA, ÉJFÉLI SZENTMISÉK:
Jánoshida: 22.00 Jászalsószentgyörgy: 24.00

DEC. 25., 26., 27. (péntek-vas.) KARÁCSONY:
Jánoshida: 09.30 (26-án, 10.30, karácsonyi koncert)

Jászalsószentgyörgy: 11.00 (26-án, 12.00 kar. koncert)



Pastor Bonus A Jászalsószentgyörgyi KRÓNIKA melléklete

A Tûzgyújtók teljesen hétköznapi ember látszatát keltették. Ha valaki
nem ismerte õket, azt hihette, olyanok, mint bármelyik ember a világon.
De a Tûzgyújtók nem olyanok voltak, mint bármelyik ember. Volt egy ki-
vételes adottságuk: képesek voltak tüzet gyújtani akár a tekintettükkel is. 

Csakhogy még közöttük is volt egy hatalmas különbség. Míg egyikük
keze nyomán haragos, zöld lángok csaptak föl, örvénylõ fekete füsttel, ad-
dig a másik érintésétõl vidám kis lángnyelvek pattantak elõ, melyek na-
rancsos-piros színben tündököltek és melengettek. Ám akárhogy nézték is
az emberek, mégiscsak tûz volt mindkettõ.

A narancsszínû tûz gyújtója csendesen élte napjait, tette a dolgát, s mind-
eközben pici lángocskák kísérték útját. Szeretettel fordult az emberek felé,
simogatott vagy támaszt nyújtott, amilyen szelíden azt csak tudta. Óvatos-
nak kellett lennie, hiszen érintése olykor akaratlanul is nyomott hagyott.
Akik szerették õt, nem bánták, hiszen mi volt az a kis pír ahhoz a meleghez
és vidámsághoz képest, melyet a kis narancsszínû lángok jelentettek szá-
mukra. Ám voltak, akik nem szerették a tüzet. A narancsszínû tûz gyújtója
szerint ezeknek az embereknek lett volna a legnagyobb szükségük lángjai-
ra, hiszen észre sem vették, hogy mikor hûltek ki. Hideg volt az érintésük,
hideg a szívük. A Tûzgyújtó kitartóan próbálta melengetni õket, ám kezüket
sziszegve kapták el, s bosszankodtak, hogy megint napokig fájni fog. Pedig
a Tûzgyújtó igyekezett nagyon gyengéden és figyelmesen megérinteni õket,
még szikra is alig lobbant a nyomán, de hasztalan. Ha valahol feltûntek a kis
narancsos lángok, õk vízért kiáltottak és nyomban eloltották.

A halott lángokat a Tûzgyújtó a lelkében temette el, hogy új lángok
formájában feltámadhassanak. Hitt abban, hogy képes lesz felmelegíte-
ni a jéggé dermedt kezeket. 

Aharagos zöld tûz gyújtója egészen más volt. Õ nem kérdezett, s ha még-
is, a válaszra nem várt. Ott és akkor lobbantotta fel hatalmas lángjait, ahol
éppen volt. Nem tudta, talán nem is akarta fékezni a nyaldosó, zúgó, kavar-
gó zöld tüzet. Élvezettel figyelte a nyomában járó pusztulást, a hatalmat,
melyet különös adottsága révén szerzett. Az emberek féltek tõle, ki mert
volna szembeszállni a fékezhetetlen lángokkal? Ha valahol fellobbant, nem
lehetett eloltani. Addig égett, míg felemésztette, ami körülötte volt. 

Az emberek tanakodtak, mitévõk legyenek. A tûz mégiscsak tûz.
Nyomot hagy, olykor sebeket ejt. 

Míg végül arra jutottak, hogy a Tûzgyújtókkal közlik, nem gyújthatnak
többé tüzet. Semmilyet. Mivel a narancsszínû tûz gyújtóját nyugodt és meg-
értõ embernek ismerték, neki mondták el elõször döntésüket. 

- Miért? - ennyit kérdezett csak tõlük. 
Azok szemlesütve keresték a szavakat, mit is mondhatnának. 
- Tudjuk, hogy a te tüzed örömet hoz. De a zöld lángok a pusztulást.

A zöld lángokat csak akkor állíthatjuk meg, ha te sem gyújtasz többet -
mondták, de kerülték a tekintetét. 

A Tûzgyújtó kinyújtotta a kezét. 
- Nézzétek! - tenyerében pici, narancs lángok lobbantak. Letette ma-

ga elé a földre és nézte. Nézték a többiek is. - Látjátok, szelídek... csak
meleget akarnak adni. 

Az emberek némán eloldalogtak, hiszen tudták, hogy a Tûzgyújtónak
igaza van. 

Teltek a napok. A narancsszínû lángok nem lobbantak fel. Az emberek ke-
rülték a Tûzgyújtót, hiszen esténként látták, hogy a másik Tûzgyújtó zöld
lángjai az egekig csapnak. Mégsem mert szólni neki senki. Eközben a na-
rancsszínû tûz gyújtója csendes magányban élte tovább napjait. Ha valaki lát-
ta volna, bizonyosan megrökönyödik a sápadt, szomorú arcon, a fénytelen te-
kinteten. ATûzgyújtó nem mozdult ki otthonról, mióta az emberek azt mond-
ták, nem gyújthat többé tüzet. Nem értette õket. Azt hitte, jó volt hozzájuk.
Talán tévedett. Talán mégis féltek tõle is, akárcsak a másik Tûzgyújtótól... De
szót fogadott. Nem azért, mert akart, hanem mert elfogadta a sorsát. 

Csakhogy az emberek elfeledkeztek egy nagyon fontos dologról. Egy Tûz-
gyújtónak nem lehet megtiltani, hogy tüzet gyújtson. Ha akarja, ha nem: tûz lesz
körülötte. De ez a Tûzgyújtó, aki a vidám narancs lángokat adta az embereknek,
erre is képes volt. Mert szerette õket. Közéjük akart tartozni, ezért képes volt
mássá válni, mint ami. Legalábbis ezt hitte. Ám a tûz, a narancs-piros lángokkal
ott lobogott belül. Õ azonban nem engedte ki. Alángok marták, emésztették, tép-
ték a kényszerû börtön falát. ATûzgyújtó pedig napról napra sápadtabb és szo-
morúbb lett. De féken tartotta tüzét.

Azon az éjjelen az emberek hatalmas fényességre ébredtek. Óriási láng-
nyelvek festették bíborra és narancsra az eget. Lobogott, izzott olyan heve-
sen, hogy képtelenek voltak a közelébe menni. Megbabonázva nézték a kü-

lönös látványt, ami beragyogta az éjszakát és narancsra színezte a fákat, a
folyót, a házakat és az emberek tekintetét. Másnap reggel csak a Tûzgyújtó
házának üszkös romjait találták a helyén. Azt suttogták, a Tûzgyújtót a bá-
nat lobbantotta lángra és emésztette el. Az a rengeteg narancs-piros láng-
nyelv, amit arra szánt, hogy meleget adjon, gyönyörködtessen. Sok volt és
nem bírta tovább a terhet. 

Furcsa volt az élet nélküle. Hideg és szürkeség költözött közéjük. No-
ha volt egy másik Tûzgyújtójuk, tõle nem várhattak meleget. 

A zöld lángok belemartak a húsukba, megszaggatták és megperzsel-
ték, aki csak hozzájuk ért. A zöld tûz gyújtója büszkén hangoztatta,
hogy hatalmas lángjai akár mindenkinek meleget adnak. 

Az emberek féltek. Ezért úgy döntöttek, mégis meg kell mondani ennek
a Tûzgyújtónak is, hogy nem lobbanthatja fel többé lángjait. A Tûzgyújtó
nem kérdezte meg, miért. Helyette iszonyú haragra gerjedt, kitárta karjait
és a zöld lángok máris felcsaptak. Amerre nézett, mindenütt lobogott, de
haragja még nem csillapodott. Dühödten szórta a pusztító, smaragdszínû
lángokat szerte a kis utcákban. Az addig barátságos házak megfeketedtek,
az emberek szakadatlan hordták a vizet, de lángnyelvek egyre terjedtek.
Míg végül nem maradt a nyomában csak némaság és pusztulás. Halott fák
meredeztek az utak mellett, feketére festett, kopasz karjaikkal. A házak né-
mán, megroggyanva és elhagyatva álltak. Az emberek elmenekültek.
Mindegy volt, hová. A zöld lángoktól akartak szabadulni, melyet képtele-
nek voltak megfékezni. Se melegség, se a közösség nem létezett többé. 

De az emberek még emlékeztek a narancsszínû lángokra, hiszen érez-
ték még bõrükön, lelkükön a melegét. A varázslatot otthagyta. Azon a
napon az emberek szívében felizzottak a szikrák. Több száz kicsi, szin-
te erõtlen narancsszínû lángocska próbálgatta erejét. Habár gyengék
voltak, egymást erõsítették. Hiszen együtt, vagy akár egyedül, de nagy
dolgokra hivatottak.

Víghné Olasz Anikó

Tûzgyújtók

Szentmisék rendje - Advent

Kedd Jánoshida 6.00
Szerda Jászalsószentgyörgy 6.00
Csütörtök Jánoshida 6.00
Péntek Jászalsószentgyörgy 6.00
Szombat Jánoshida 17.00

Jászalsószentgyörgy 18.00
Vasárnap Jánoshida 09.30

Jászalsószentgyörgy 11.00

Karácsonyváró koncert
Jászalsószentgyörgy - December 20. vasárnap

utána szerény agapé a templom elõtt

A VI. KERESZTÉNY BÁL idõpontja: 2010. február. 06.
VÁROM ÖNÖKET SZERETETTEL, AZ ÜNNEPI

SZENTMISÉKRE ÉS TEMPLOMI PROGRAMJAINK-
RA, HOGY A KÜLSÕ ELÕKÉSZÜLETEK TARTAL-
MAT, ÉRTELMET ÉS LELKET KAPHASSANAK!

K E G Y E L E M T E L J E S,   Á L D O T T,   B É K É S
S Z É P K A R Á C S O N Y T   K Í V Á N O K

K E D V E S   M I N D N Y Á J U K N A K !
Pásztor Pascal, plébános

2009. november. 20-án ünnepélyesen letették hivatali es-
küjüket a Jászalsószentgyörgyi Egyházközség új képvise-
lõ testületi tagjai: Dóka Gyuláné Julianna, Fekete László,
Filkus József, Gajdos István, Kátainé Markó Anita, Meny-
hártné Kormos Klára, Nagy Szilveszter, Pásztor Lászlóné,
Simonné Kiss Mária, Dr. Szatmári Szabolcs, Tóth Miklós,
Tóthné Baranyi Edit, Vígh Miklós, Víghné Olasz Anikó. 


