
„Trianon gyászos napján, 
magyarok,
Testvéreim, ti
szerencsétlen,átkos,
Rossz csillagok alatt 
virrasztva járók,
Ó, nézzetek egymás szemébe
nyíltan
S õszintén, s a nagy, 
nagy sír fölött
Ma fogjatok kezet, s esküdjetek
Némán, csupán a szív 
veréseivel
S a jövendõ hitével egy 
nagy esküt, 
Mely az örök életre kötelez,
a munkát és a küzdést hirdeti,
És elvisz a boldog 
föltámadásra.”

(1920 – versrészlet)

XVI. évfolyam 2. szám Ára: 120,– Ft Megjelent: 2010. július

Juhász Gyula: 

Trianon

Községünkben a templomkertben június 4-én az Egyház-
közösség emlékmûvet állított Trianon fájdalmas emléke-
zetére. A kõemlékmû, melyet Pásztor Pascal plébános úr
áldott meg jelképezi azt is, hogy 90 évvel, a békediktá-
tum aláírása után új és nagyszerû dolog kezdõdhetett el a
magyar emberek életében, mert a határon túli magyarok

kettõs állampolgárságának megadása „mérföldkõ” törté-
nelmünkben. Szépen felújíttatta az Egyházközösség köz-
adakozásból az I. világháborús emlékmûvet is, amely Is-
tók János szobrászmûvész alkotása. Az 1926-ban felállí-
tott szobor 158 jászalsószentgyörgyi hõsi halált halt kato-
nának állít örök emléket. L. L.
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Polgármesteri hírlevél

Kedves Jászalsószentgyörgyiek!

Mint ismeretes 2006. szeptemberében, az akkori képvise-
lõ-testület többsége, az akkori polgármester javaslatára
úgy döntött, hogy eladja a víz- és csatornamû üzemelteté-
sének a jogát 25 évre, és megadta a lehetõséget, hogy a vé-
telár (200 millió Ft) erejéig az üzemeltetésre alapított Jász-
alsószentgyörgyi Vízmû Kft.-t a tulajdonos ezen összeg
erejéig megterhelje. Az akkori döntés fõ indoka az volt,
hogy a szennyvízberuházás önerejéhez szükséges hitel fo-
lyósításához a finanszírozó pénzintézet feltételül szabta (a
visszafizetés cféljából) 200 millió Ft értékû biztosíték el-
helyezését, egy az Önkormányzat nevére szóló, de általa
vezetett elkülönített számlára.

Az új képviselõ-testületek és jómagam több éves ösz-
szetett tényfeltáró és megoldáskeresõ munkájának kö-
szönhetõen, 2010. április 26-án a Cégbíróság hivatalo-
san bejegyezte az önkormányzat 100%-os tulajdonjo-
gát a Jászalsószentgyörgyi Vízmû Kft.-re vonatkozóan.
A vállalkozás vételára 20 millió Ft volt, azonban az adás-
vétel gazdasági érdeke az Önkormányzat részérõl ennél
jóval nagyobb, hiszen az igen magas víz- és csatornadí-
jak növekedési mértéke ezáltal megtorpanhat (ebben
az évben nem történt már díjemelés), illetve a Kft. által
200 millió Ft hiteltõke visszafizetése után (2021 után)
mindenképpen jó esély van arra, hogy a díjak mérsék-
lõdhetnek, csökkenhetnek.

Az eredeti szerzõdés szerint 2031-ig a díjak mértéke
folyamatosan, jelentõsen nõtt volna. 

Összefoglalva tehát: a szerzõdés utolsó 10 évében (2021-
2031-ig) az eredeti tulajdonos becslések szerint – mai ár-
szinten 300-400 millió Ft – extra profitra tett volna szert.

Véleményem szerint, akár ennél korábban is, megfelelõ
gazdasági, pénzügyi és döntéshozói környezet mellett,
már a Víziközmû Társulat hitelének sikeres visszafizetése
után, 2015 környékén helyreállhat a rend azáltal, hogy a
200 millió Ft-os Jászalsószentgyörgyi Vízmû Kft. által vi-
selt hitel fennmaradó tõkerészletét az Önkormányzat át-
vállalja. Jelenleg erre sem pénzügyi, sem jogi lehetõség
nincs, mivel 2006. október 1-je elõtt az Önkormányzat oly
mértékben eladósodott, hogy további hitelek átvállalására
egyelõre nincs lehetõség. Reálisan 2015-ben állhat elõ
egy új helyzet, azonban ahhoz egy továbbiakban is ra-

cionális, takarékos és adósságállományt nem növelõ
önkormányzati gazdálkodásra van szükség, mint ami-
lyen az elmúlt 4 évben megvalósult. 

Summázva: a képviselõ-testület javaslataim segítségé-
vel, bölcs elõkészítõ és a helyzetet lényegesen jobb irány-
ba terelõ, a község érdekét hosszútávon képviselõ dönté-
sek által már biztosan jelentõs anyagi terhektõl mentette
fel a település jelenleg és a jövõben itt élõ lakosságát.

Megállapítható tehát, hogy a lehetõségekhez képest min-
den bizonnyal a legjobb megoldás született, melyre az al-
kalom azért nyílt meg ebben az évben, mert az Önkor-
mányzat pénzügyileg erõsödött, mivel a korábban felvett
hiteleket törlesztette a lakossággal közösen és újabb hosszú
lejáratú hitel felvételére nem került sor. Fontos körülmény
volt továbbá az, hogy a visszavásárlás csak közös meg-
egyezéssel történhetett, mert az eredeti szerzõdés szerint az
egyoldalú felmondás óriási kötbér fizetését rótta volna az
önkormányzatra. A legjobban kiválasztott megoldást és an-
nak idõpontját az támasztja továbbá alá, hogy az elmúlt
években elsõsorban a község érdekeit szolgáló érdemi, al-
ternatív javaslat a helyzet megoldására vonatkozóan (mely
által a község tulajdonába kerülhetett volna vissza az üze-
meltetés) nem érkezett a képviselõ-testület részére. Megje-
gyezni kívánom, hogy a megoldás keresésének részletei a
nyilvánosság elõtt folyamatosan ismertek voltak.

A 2006-os választások után sokak számára – az azt meg-
elõzõ hiányos tájékoztatás miatt – zavaros ügyet a legjobb
tudásom szerint próbáltam mindenki számára világossá
tenni úgy, hogy sem az elõkészületben, sem a döntésho-
zásban nem vettem részt, azonban a részben érthetõ türel-
metlenség miatt több, a történettel kapcsolatos kritikát,
esetleg támadást is kaptam, annak ellenére is, hogy az
ügyet szabályszerûségi szempontból történõ felülvizsgálat
céljából az illetékes állami szervezeteknek is megküldte az
önkormányzat, melyek érdemi kifogást nem tettek. Min-
dig igyekeztem arra figyelmeztetni azokat, akik türel-
metlenkedtek, hogy a higgadt megoldások keresése
szükséges, amely során mindenki segítségére számítok.
Ezzel együtt minden bizonnyal a kritikák egy része is
elõbbre vitte ezt a közös érdeket szolgáló, stratégiai célt
és annak sikerességét.

Jászalsószentgyörgy, 2010. június 13.
Üdvözlettel:

Szarvák Imre
polgármester

Újra Jászalsószentgyörgyé az ivóvíz- és 
szennyvízelvezetés szolgáltatás joga
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkor-
mányzat pályázatot hirdetett „Települési
környezetért” 2010 elnevezéssel környe-
zetvédelem és hulladékgazdálkodás kate-
góriában. Önkormányzatunk is benyújtot-
ta pályázatát, melynek fõbb témái az aláb-
biak voltak:
– „Bányagödrök” kezelése, hulladékmen-

tesítése
– Vadas park rehabilitációja és védelme
– felhagyott hulladéklerakó rendezése és

védése
– méltóbb kegyeleti hely kialakítása a te-

metõben
– általános köztisztaság egy élhetõbb te-

lepülésért.
Aképviselõ-testület utóbbi években és kü-
lönösen 2009-ben nagy erõfeszítéseket tett
a köztisztaság megteremtése érdekében és
ennek elismeréseként, megyei szinten
egyedül településünk nyerte el ezt a díjat,
mellyel 100.000.- Ft támogatás is jár.

Szarvák Imre polgármester vette át a díjat 
Búsi Lajostól, a Megyei Közgyûlés alelnökétõl

„Települési környezetért” díjat nyert az önkormányzat

Történelmi beruházások a község életében
Csaknem 50 millió Ft támogatás Falumegújításra,

közkedvelt helyszínek újulhatnak meg 2011-ben

Jászalsószentgyörgy Község Önkor-
mányzata 2009 év elején az „Élhe-
tõbb Jászalsószentgyörgyért” gazda-
sági programtervezet egyes elemei-
nek megvalósítása céljából pályáza-
tot nyújtott be Európai Uniós támo-
gatás megszerzésére a településköz-
pont további fejlesztésére, a piactér
felújítására, illetve az óvoda játszóte-
rének és kerítésének felújítására.

Az önkormányzat a tavasszal kap-
ta meg az igen örvendetes végleges
támogató döntést a Mezõgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivataltól arról,
hogy a pályázat sikeres volt és en-
nek eredményeként 49.696.858.-
Ft támogatást sikerült elnyerni.

Az önkormányzat az említett fej-
lesztéseket három részben kívánja
megvalósítani: 2011-ben a faluköz-
pont felújítását megújuló, térburko-
lattal rendelkezõ sétányokkal, a 32-es
út mellett új virágágyásokkal, illetve a
parkoló újraaszfaltozásával, használa-
ti térelemek: padok, asztalok és hirde-
tõtáblák kihelyezésével, fák ültetésé-
vel melyre összesen 13.629.741.- Ft
fordítható, melynek 80%-a támogatás.

A második ütemben, 2011 tava-
szán következhet a piactér fejlesz-
tése: zöldségüzlet, illetve szociális

helyiség építése, új fedett és fedet-
len elárusítóhelyek létesítése, vala-
mint a tér teljes felületének térbur-
kolása. A piactéri beruházás terve-
zett költsége 29.682.486.- Ft, mely-
nek 68 %-a Európai Uniós forrás.

Ugyancsak 2011-ben kerülhet sor
az óvoda udvarának új korszerûbb
játékokkal történõ felszerelésére, il-
letve új kerítés építésére 18.288.717.-
Ft összegben, melynek ugyancsak
80%-a támogatás.

Így összesen a falumegújítási cé-
lokra a következõ két évben építési
beruházással és az egyéb költségek-
kel együtt (tervezés, bonyolítás, mû-
szaki ellenõrzés) több mint bruttó
67 millió Ft fordítható.

A kivitelezõ kiválasztása közbe-
szerzési eljárás keretében hirdet-
mény útján történik, mely egyszer
már kiírásra került, azonban nem ér-
kezett eredményes ajánlat, a tervek
szerint a télen újabb közbeszerzési
kiírás fog megjelenni a kivitelezésre
vonatkozóan, így jövõre valamennyi
fejlesztés megvalósulhat.

Az igen hasznos és jelentõs fej-
lesztések által minden bizonnyal
még komfortosabbá és élhetõbbé
válhat településünk.

Átadták a térfigyelõ-rendszer 
fejlesztésének II. ütemét, mely az egyik

legfejlettebb rendszer a Jászságban

Az önkormányzat pályázati forrás segítségével (6,6
millió Ft) 8,9 millió Ft-os értékû beruházással fej-
lesztette tovább a már meglévõ térfigyelõ-rendsze-
rét, melynek koncepciója a bejövõ utak térfigyelõ
kamerákkal történõ figyelését célozta. 7 új kamerá-
val bõvült a rendszer, így már összesen 13 kamerá-
val próbálja az önkormányzat a rendõrséget segíteni
a bûnmegelõzés és bûnüldözés vonatkozásában. 

A mûszaki átadás mellett ünnepélyes üzembe helye-
zésre is sor került, melyen részt vett Halmai Ferenc
jászberényi rendõrkapitány, Hamar Gábor jászladányi
rendõrõrs vezetõ, valamint képviseltette magát a helyi
polgárõrség és településõrség is. Szarvák Imre polgár-
mester elmondta, hogy a rendszer akkor lesz igazán
hasznos, ha a rendõrség tárgyi- és jogi környezeti fel-
tételei javulnak a következõ idõszakban és így tudják
hasznosítani ezt a térségben egyedülálló rádiófrekven-
ciás rendszert, melynek figyelése illetve a képanyagok
vizsgálata a rendõrség hatáskörébe tartozik. 

Baráth László a kivitelezõ Védelem Holding Kft.
ügyvezetõje ismertette a rendszer fõ mûszaki sajátossá-
gait mely során kiderült, hogy forgatható és rendszám-
felismerõ kamerák is mûködnek immár a településen. 

A próbaüzem idején már eredményesen sikerült
az egyik kamerával egy nagyértékû építõanyag lo-
pást lefülelni a rendõrségnek úgy, hogy a rendszer
segítségével egy távolabbi településrõl ellopott árut
szállító tehergépjármû rendszámának rögzítésével
derítették fel az ügyet.
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Belvízvédekezés, vis maior helyzet

2010. május 12-t megelõzõ héten 40 mm-t
meghaladó mennyiségû csapadék esett.
12-én 24,2 mm csapadék hullott le, ennek
következtében a 660 hrsz.-ú és 1287 hrsz.-
ú záportározók megteltek és elérték a befo-
gadóképességük felsõ határát, emiatt a tá-
rozók közelében fekvõ lakóházak közvet-
len veszélybe kerültek a József Attila és If-
júság úton. A tározók öblözetében lévõ ala-
csonyabb fekvésû területen fekvõ lakóhá-
zak pedig közvetett veszélybe kerültek az-
által, hogy a következõ és a meteorológiai
szolgálat által elõre jelzett csapadékot a tá-
rozók már nem képesek befogadni és ak-
kor az alacsonyabban fekvõ területeket el-
öntené a belvíz. A fentiek miatt szükséges
volt 2010. május 12-én (szerda) elrendeli
az I. fokú belvízvédelmi készültséget és
megkezdeni a két záportározó leürítését. A
660 hrsz.-ú záportározóból a vízátemelés a
121. sz. belvízcsatornába történt, az 1287.
hrsz.-ú záportározóból vízátemelés a 119.
sz. belvízcsatornába a 3226. sz. út melletti
csapadékvíz elvezetõ árkon keresztül folyt.
Ezen kívül kisebb mértékû helyi védeke-
zés történt a Ságvári és István út által hatá-
rolt lefolyástalan területen, valamint a Bé-
ke úton. A készültséget 2010. május 16-án
(vasárnap) II. fokra kellett emelni. 

2010. május 16-án megkezdõdött 1544/7
hrsz. záportározó mentesítése szivattyúval
a Zagyva folyóba. 2010. május 17-én meg-
történt az Árpád, István, Ságvári út által ha-
tárolt terület részmentesítése. 2010. május
18-án további esõzések miatt egyes lefo-
lyástalan területek gravitációs mentesítése
céljából megtörtént a Hunyadi (430 hrsz.)
út, Temetõ út (288 hrsz.) valamint Árpád-
Jász út (1184 hrsz.) keresztezõdésének át-

vágása, illetve további három kapubejáró
feltárása és átvágása, és ezen munkálatok
helyreállítása. 2010. május 19-én megkez-
dõdött az Építõ úti (1364 hrsz.) záportározó
mentesítése szivattyúval, valamint ezen a
napon felfüggesztésre került a 660 hrsz. zá-
portározó szivattyúzással történõ mentesí-
tése. 2010. május 21-én reggel 6:00 órától
a KÖTIKÖVIZIG átvette a 1544/7 hrsz.
záportározó szivattyúval történõ mentesítés
feladatait és a szivattyú üzemeltetését, te-
kintettel arra, hogy a tározó belvíz fogadá-
sa lecsökkent, azonban a Zagyva talpszi-
várgásának hatása növekedett. 2010. május
20-án folytatódott az 1287 hrsz. záportato-
zó mentesítése szivattyúval. 2010. május
21-én megkezdõdött a 300/1 hrsz. záportá-
rozó mentesítése szivattyúval a 121-es csa-
tornába, csõvezeték kiépítésével 1500 m
hosszan. Folytatódtak továbbá kisebb helyi
jellegû védekezések kisebb szivattyúkkal a
lefolyástalan területekrõl, pl. Fõ út 1895
hrsz, Hunyadi út, Árpád út, Radnóti út és
egyéb helyszíneken a belvízvédelmi napló
szerint. 2010. május 25-én a II. fokú belvíz-
védelmi készültség I. fokúra mérséklése
történt meg.

2010. május 26. – június 3-ig a települé-
sen újabb 53 mm csapadék hullott és ezért
II. fokú , illetve III. fokú belvízvédelmi ké-
szültséget kellett elrendelni május 31-én, il-
letve június 1-én. Az 1287 hrsz.-ú záportá-
rozó mentesítéséhez még egy nagyobb tel-
jesítményû szivattyút kellett üzembe he-
lyezni. 2010. május 30-án a 660 hrsz.-ú zá-
portározó ismételt szivattyúval történõ
mentesítése vált szükségessé. Ebben az
idõszakban valamennyi záportározó (6 db)
szivattyúval történõ mentesítése zajlott

nagy teljesítményû szivattyúkkal, a belvíz-
védelmi naplók szerint több helyszínen ki-
sebb szivattyúkkal történt védekezés lefo-
lyástalan területekrõl, lakóingatlanok meg-
óvása érdekében. További védekezési mun-
kálatok zajlottak útátvágásokkal, lefolyás-
talan területekrõl kapubejárók átvágásával
annak érdekében, hogy több száz lakóin-
gatlant ne öntsön el a páratlan nagy meny-
nyiségû, rövid idõ alatt lehullott csapadék. 

Május hónapban 200,2 mm csapadék hul-
lott településünkön, melyet KÖTIKÖVIZ-
IG mért, illetve további 52,3 mm június 14-
ig. 2010. május 12-tõl tartó belvízvédelmi
készültség és védekezési munkálatok a bel-
vízvédelmi napló szerint minden esetben a
védekezést szolgálták, azt a célt, hogy meg-
elõzhetõ legyen az, hogy a csapadékvíz és
belvíz igen nagy károkat okozhasson sok
száz belterületi lakóingatlanban. Soha nem
látott jelenség lépett föl két záportározó kör-
nyezetében (660 hrsz., 1287 hrsz.). A külte-
rületi szántóföldekrõl hömpölygött be a bel-
területi tározóba a belvíz 2010. június 2-5-
ig terjedõ idõszakban, melyet több ezer ho-
mokzsákkal sikerült megfékezni annak ér-
dekében, hogy ezen záportározók a telepü-
lés jelentõs részérõl fogadhassák a sorozato-
san lehulló nagy mennyiségû csapadékvi-
zet. A III. fokú belvízvédelmi készültség II.
fokúra mérséklése 2010. június 7-én 8:00
órától történt meg. 

A június 14-én felhõszakadással kísért
39,2 mm csapadék hullott le mintegy fél
óra alatt, melynek következtében tovább-
ra is folyamatosan II. fokú belvízvédelmi
készültséget tartunk fenn jelen adatlap ki-
töltéséig bezárólag és folyamatosak az in-
dokolt védekezési és helyreállítási mun-
kálatok. Folyamatosan zajlanak azon
helyreállítási munkálatok, mely helyszí-
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ÖÖÖÖ NNNN KKKK OOOO RRRR MMMM ÁÁÁÁ NNNN YYYY ZZZZ AAAA TTTT IIII   HHHH ÍÍÍÍ RRRR EEEE KKKK
neken a lefolyástalan területekrõl kellett
megnyitni elsõsorban gépi erõvel a víz út-
ját a tározók irányában annak érdekében,
hogy még nagyobb katasztrófahelyzet ne
alakulhasson ki. Nagyságrendileg 25 hek-
tárnyi (záportározók területe) vízborítást
kell megfelelõ szinten tartani annak érde-
kében, hogy ne következzen be az, hogy
egyes belterületi ingatlanok környezete
lefolyástalanná váljon.

Jellemzõ védekezési feladat továbbá fo-
lyamatosan egy hónap óta a Zagyva-folyó
áradásából következõ lakóingatlanok kör-
nyezetében keletkezõ és azokat veszé-
lyeztetõ, úgynevezett talpszivárgások el-
vezetése, illetve visszaszivattyúzása a fo-
lyó környezetében lévõ töltések közé.

A Kormány a település közigazgatási
területére vonatkozóan 188/2010 (VI.
03.) számú rendeletével 2010. június 2-
ától 22:00 órától veszélyhelyzetet hirde-
tett ki, melyet 197/2010 (VI. 17.) rendele-

tével vont vissza 2010. június 17 18:00
óra hatályba lépéssel. 

A veszélyhelyzet visszavonásával a bel-
vízvédelmi készültséget a településünkön
nem lehetett megszüntetni, mivel a május,
június hónapokban lehullott majdnem 300
mm csapadék miatt 2010. július 5. napjáig
folyamatos védekezésre és szivattyúzásra
volt szükség. A belvízvédelmi helyzetet
2010. július 5. napján lehetett megszüntetni.

A tél utáni idõszakban egészen július elejé-
ig a védekezési költségek, mintegy 30 millió
Ft-ba kerültek, melynek jelentõs részét pá-
lyázat útján próbálja az önkormányzat pó-
tolni a vis maior alapon keresztül. A költsé-
gek legnagyobb részét a 25 ha befogadók
vízfelületének szivattyúzása és üzemanyag-
költsége tették ki, valamint mintegy 40-50
helyszínen kellett kapu és gyalogos átjárókat

átvágni és helyreállítani annak érdekében,
hogy a befogadók irányába eljuthasson az
évszázados rekordmennyiségû csapadék
(május-június 300 mm). Az elavult belvízvé-
delmi rendszer állapotát folyamatosan az
esõzések megszûnésével is javítani kell közö-
sen a lakossággal összefogva annak érdeké-
ben, hogy a sok évtized alatt tönkrement
rendszer újra mûködõképessé válhasson.

A védekezés során az önkormányzat és
tucatnyi helyi vállalkozó mûködött közre,
valamint a polgárõrség, tûzoltóság és so-
kan mások.

Minden esetben gyorsan és segítõkészen
állt hozzá az igen ritka és nagy fegyelmet,
kitartást kívánó feladatok megoldásához
mindenki, melyet ezúton is megköszönök
mindenkinek.

Szarvák Imre, polgármester

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

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

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

Polgármesteri és jegyzõi fogadóóra, minden héten csütörtökön 16:00-18:00. 
Elõzetes idõpont egyeztetés szükséges személyesen Oláh Viktóriánál, vagy 

telefonon:57/556-025 számon.
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KKKK ÖÖÖÖ ZZZZ ÉÉÉÉ RRRR DDDD EEEE KKKK ÛÛÛÛ   FFFF EEEE LLLL HHHH ÍÍÍÍ VVVV ÁÁÁÁ SSSS !!!!
Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzatának 14/2003 (XI. 26.) számú közterületek tisz-

tán tartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásáról szóló ren-
delete az alábbiakat írja elõ:

„3.§ (2) Az ingatlan tulajdonosok a közterület tisztán tartásával, zöldterület ápolásával kap-
csolatos feladatai:
a) az ingatlan elõtti járdaszakasz, járda hiányában egy méter széles területsáv, illetve ha a jár-

da mellett zöld sáv is van, az úttestig terjedõ terület - kivéve a rendszeres parkfenntartásba
bevont területek - gondozása, tisztán tartása, kaszálása, hulladék és gyommentesítése (kü-
lönös tekintettel a pollen allergiát okozó növényekre) hó eltakarítás és síkosságmentesítés,
a hulladékgyûjtõ edényzet környékén tisztán tartása,

b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek mûtárgyai tisztán tartása, a csapadékvíz zavar-
tan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolítása,

c) beépítetlen telekingatlan tisztán tartása és gyommentesítése, kaszálása,
d) a járdán felburjánzó gyom kiirtása, valamint a járda és az úttest fölé nyulú ágak és bokrok

megfelelõ nyesése,
e) két szomszédos terület, épület közötti – kiépített úttal, járdával ellátott, vagy anélküli – köz-

forgalmi területsáv vagy átjáró esetében a tisztántartási kötelezettség a tulajdonosok között
fele-fele arányban oszlik meg.”

A rendeletet alkalmazni kell valamennyi ingatlan tulajdonosára, birtokosára, használójára!
A mai szeszélyes idõjárási (nagy mennyiségû csapadék várható rövid idõ alatt) viszonyok

mellett mindenkinek érdeke az, hogy az ingatlanja elõtti árkokat és átereszeket kaszálja és ta-
karítsa a szeméttõl, illetve a felgyülemlett hordaléktól. (A felgyülemlett földet és hordalékot
úgy kell eltávolítani, hogy két áteresz között egy képzeletbeli vonal kösse össze az átereszek
fenékszintjét és legalább ilyen mélységben szükséges az eltávolítás. Esetenként szükséges to-
vábbá az árkok oldalának bõvítése, nyesése is, melyet rézsûsen érdemes elvégezni.) 

Amennyiben ezek a munkálatok nem kerülnek elvégzésre, az mindenkinek saját ingatlanjá-
nak épségét veszélyezteti.

Abban az esetben ha valamelyik út- vagy kapubejáró alatti áteresz nem tisztítható, vagy rossz
szinten van, vagy összetört, kérjük jelezzék a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási idõben.

Felhívjuk a figyelmet, hogy aki a fentieket nem tartja be, az 30.000.- Ft-ig terjedõ sza-
bálysértési bírsággal sújtható.

Azon ingatlan tulajdonosok, akik a rendelet elõírásainak ez idáig nem tettek eleget, kér-
jük, hogy 8 napon belül tegyék meg.

Bármilyen fentiekre vonatkozó tisztázandó kérdéssel kapcsolatban állunk rendelkezésre.
Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási idõben. Tel.: 57/556-025.

Jászalsószentgyörgy, 2010. május 28.
Községi Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal
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Ez év áprilisától a Jászság kilenc településén Jászberényben,
Jásztelken, Alattyánban, Jánoshidán, Jászboldogházán,
Jászalsószentgyörgyön, Jászladányon, Jászkiséren és Jászjá-
kóhalmán összesen 160 szociálisan rászoruló nagycsalád ré-
szesül napi rendszerességgel 1 kg kenyér és 2 liter tej ado-
mányban az Amerikai Ház Alapítvány jóvoltából.

Az Amerikai Ház Alapítvány az Amerikai Egyesült Államok-
ban létrehozott magánalapítvány, melynek célja a Közép-Euró-
pai nem kormányzati segélyszervezetek támogatása, segítségük-
kel küzd a gyermekszegénység és a gyermekéhezés ellen.

A havi 10 000 euró költségû programot az alapítvány finan-
szírozza, a Magyar Vöröskereszt Jászsági Területi Szervezete
koordinálja, az érintett települések önkormányzatai, a jászbe-
rényi HÖN Egyesület önkéntesei pedig szervezik és lebonyo-
lítják. A kedvezményezett családok kiválasztása a települések

Családsegítõ- és Gyermekjóléti Szolgálatainak közremûködé-
sével történt.

Richard Field, az alapítvány elnöke szerzõdést kötött egy jász-
berényi pékséggel és egy jászsági tejüzemmel a napi 160 kg ke-
nyér és 320 liter 2,8 %-os tej szállítására, melyet heti két alka-
lommal tesznek meg április 20-tól folyamatosan.

A „Gyermekszáj Program” már több mint két hónapja mûkö-
dik, s ez az elsõ olyan kezdeményezés, mely alapvetõ élelmisze-
reket biztosít térségünkben a szegény családok részére.

A program 2010. december 31-ig tart, de az adományozó
szándéka ezt 2011. december 31-ig meghosszabbítani. Jászal-
sószentgyörgyön 18 család részesült eddig az adományból, jú-
niustól az adományozottak körét 23 családra bõvítette az ado-
mányozó. Richard Field úr már többször járt az adományosz-
tás helyszínén, hogy személyesen is találkozhasson és beszél-
hessen az emberekkel. 

Ezúton is szeretnénk megköszönni a nagycsaládosok nevében
is Richard Field úrnak és a Vöröskeresztnek, hogy biztosította
ezt a lehetõséget településünknek.

Zsoldiné Gonda Tünde, Házi Gondozó Szolgálat

„Gyermekszáj Program” Jászalsószentgyörgyön

ÉÉÉÉ LLLL EEEE TTTT ÜÜÜÜ NNNN KKKK BBBB ÕÕÕÕ LLLL

A barát
A barátok nagyon ritka drágakövek,
Mosolyt varázsolnak az arcodra,
És barátságot adnak a sikereidhez,
Meghallgatnak, megdicsérnek,
És mindig nyitva tartják a szívüket neked!

Molnár Gerda
4.b osztályos tanuló verse

SZÜLETÉSEK
Biró András an.: Vízi Ildikó
Csontos Erik Tamás an.: Fodor Magdolna Noémi
Kátai Nóra Judit an.: Oláh Judit
Tõzsér Kiara an.: Jóni Melinda

HÁZASSÁGKÖTÉS
2010. 05. 15. Nagy Mária és Bundschuh István
2010. 05. 22. Vámos Renáta és Kohári Zoltán
2010. 06. 05. Blaha Veronika és Torma Tibor
2010. 06. 19. Eszes Szilvia és Kalcsi Illés
2010. 06. 19. Eszes Krisztina és Berényi László

HALÁLOZÁSOK
Vámos Kálmánné /Varga Etelka/ 84 év
Seres Irén 46 év
Gondos Kálmánné /Péntek Mária/ 90 év
Pakai Istvánné /Danyi Rozália/ 79 év
Gyenge Istvánné /Pásztor Mária/ 83 év
Csordás Jánosné /Matók Julianna/ 57 év
Sipos Józsefné /Kopasz Anna/ 86 év
Ronyec Istvánné /Dóra Etel/ 82 év
Vízi Kálmán 58 év
Vízi Emerencia 74 év
Törõcsik Miklósné 84 év
Kobela Lászlóné 78 év
Pallagi Istvánné 81 év
Nagy Ferencné 75 év
Hábenczius Pál 68 év

ANYAKÖNYVI HÍREK



Az óvoda az az intéz-
mény, amely a legru-

galmasabban, a leghamarabb képes volt
változtatni gyermekszemléletén, napi-
rendjében teret engedett a gyermekek sza-
bad játékának, önálló tevékenységének.
Az óvodapedagógus szerepe, a gyerekek
segítése saját terveik megvalósításában.
Az óvoda ma nagy erõket biztosít a gyerek
egyéni fejlõdése ütemének figyelembevé-
telére, az egyéni bánásmód alkalmazására.

Az óvónõ feladata, hogy a személyes
odafigyeléssel megteremtse a befogadó
közeget, mely nyitott, humánus, elfogadó,
figyelmes meghallgatója a gyermeki gon-
dolatoknak, hiteles minta a gyermek szá-
mára. Szaktudásával támogatja a gyerme-
ki személyiség fejlõdését, kiteljesedését.

Minden gyermek éppen annyira jó,
amennyire abban a pillanatban lehetsé-
ges. Viselkedése tükrözi érzelmeit, a csa-
ládjában és az óvodai közösségben meg-
élt szerepét és viszonyait.

Az eredményes nevelés elengedhetetlen
feltétele a család és az óvoda együtt gon-
dolkodása. Szülõi értekezleteken, fogadó-
órákon, egyéni beszélgetések alkalmával a
szülõket is beavatjuk abba, hogy új mód-
szerrel próbálkozunk, és pozitív eredmé-
nyeink vannak.

A gyermekek közötti problémás szituáci-
ók megoldásánál nem azt boncolgatjuk, mi
történt, ki mit csinált, ki a hibás. Sokkal in-
kább a probléma által kiváltott érzelmekrõl
beszélgetünk. Arra koncentrálunk, azt erõ-
sítjük, amitõl megnyugszik a gyerek, ami
kielégíti, amitõl újra jól érzi magát. Együtt
keressük a megoldást, amely minden félnek
elfogadható. „IGEN mondatokat” haszná-
lunk, amelyek megnyugtatnak, amelyek a
megoldás felé vezetnek. Nagyon fontos a
bizalom, a megerõsítés, egy-egy ölelés. A
„bátorító pedagógus és szülõ” nem büntet,
de megengedi, hogy a gyerek megtapasztal-
ja tettei káros következményeit. Ha meg-

büntetünk egy gyereket, természetesen ne-
gatív érzéseket keltünk benne. Haragos
lesz, sértõdött, megbántott, frusztrált
(stresszes, ideges), megalázottnak érzi ma-
gát, vagy éppen bûntudatot érez. Ezektõl az
érzésektõl rosszul érzi magát, ilyen érzések
között pedig nehéz jól viselkedni.

Fontos, hogy a gyermek tisztában le-
gyen vele, mit engedünk meg neki, mi-
lyen határok között, illetve mi az, amit
semmiképpen nem engedünk meg, és en-
nek mik lehetnek a következményei.

A „SZÜLÕI SZEREP” nagyon nehéz.
Boldog gyermeket csak önmagával,
„jóban lévõ” felnõtt képes nevelni.

Szülõvé válni az egyik legnehezebb em-
beri folyamat, függetlenül attól, hogy vé-
gül is az illetõ úgymond „jó” vagy „rossz”
szülõvé válik. Hogy mitõl függ ez? Legin-
kább attól, hogy a gyermek a hosszú csalá-
di nevelõ hatások eredményeként felnõve
mely értékeket vallja magáénak.

Hogy ténylegesen mire vállalkozik egy
emberpár, amikor a gyermek érkezik,
többnyire csak menet közben derül ki. A
Szülõk gyakran úgy vélik, hogy a környe-
zetnek küldött gyermeki reakciók minden
ok nélküliek, pedig ezek egy nevelési fo-
lyamat jogos jelzései.

Itt az óvodáskor küszöbén mutatkozik
meg a szülõpár helyes nevelésbeli ismerete-
inek, képességének, attitûdjének minden ad-
digi eredménye. A gyermek bekerül egy tá-
gabb társas közegbe, ahol lépten-nyomon
akadályokba ütközik. Nem engedhet meg
mindent magának úgy, mint otthon. Ki kell
várni a sorát, el kell kérnie a játékot a másik-
tól, meg kell tanulnia a napi dolgok és törté-
nések közötti összefüggéseket, a szokásokat,
akkor is, ha erre a család nem készítette még
fel. Ebben a korban már értik: vannak értel-
mes szabályok, melyeket érdemes betartani
bármely körülmények között. ASZÜLÕVÉ
VÁLÁS egyik sarkalatos pontja éppen a
szeretõ korlátozás gyakorlása, vagyis az,
hogy a gyermek tudjon ellenállni a számára
tiltott cselekvés vonzásának.

A SZÜLÕVÉ VÁLÁS azért nehéz, mert
sokkal korábban kialakult önszabályozó

vonásokat feltételez a fiatal felnõtteknél,
másképpen pedig a szülõnek minden hely-
zetben megfelelõ kontroll alatt kell tartania
érzéseit, hogy ezzel gyermeke lelki bizton-
ságérzetét folyamatosan megerõsítse.

Szülõvé akkor válik valaki, ha szokásá-
vá, sõt személyiségjegyévé válik az
egyénben az õszinte odafordulás, a figye-
lem a másik irányába, és ezt a közös tevé-
kenység és a felelõsség megosztása köve-
ti majd a gyermek felnevelésében.

Napjainkban a fiatalok arra törekednek,
hogy önálló életet alakítsanak. A rohanó
világunkból hiányzik az a nyugodt ki-
egyensúlyozottság, amely hosszú idõn át a
többgenerációs együttélésben jelen tudott
lenni. Talán ezzel is magyarázható, hogy
más elképzeléssel szeretnék nevelni gyer-
mekeiket, mint ahogyan tették velük az õ
szüleik. „Meg akarják váltani a világot!”
A legjobbat, a legszebbet kívánják gyer-
meküknek. Legtöbbet a szeretet nyújthat
ehhez az igazán felelõsségteljes életvitel-
hez. Szeretet szükséges ahhoz is, hogy a
két szülõ egymás iránti kötõdése boldog-
ságot sugározzon, örömmel tegyék mind-
azt, amire egymásnak és a gyermeknek
szüksége lehet.

A gyermek nem arra vágyik, hogy elen-
gedjék a kezét, hanem arra, hogy segítsék
önállósodását. Nem függetlenségre vágyik,
hanem csak önállóságra, amelyben még
szükségét érzi a megértõ támogatásnak.

A szülõ feladata a gyermek támogatása
abban, hogy egyéniségét kibontakoztat-
hassa, s alkatának és adottságának megfe-
lelõen fejlõdjön. Ennek eszközei a szere-
tet, a biztonságteremtés, a segítõ irá-
nyítás és az a vágy, hogy gyermekeikkel
együtt újra megismerjék a világot.

Kívánok mindenkinek kellemes nyarat,
jó pihenést és nagyon jó egészséget!

Sándor Erzsébet
tagintézmény-vezetõ
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Egyéb információk:
Nyári takarítási szünet ideje

2010. augusztus 02-tõl – 31-ig.
Ezen idõ alatt az óvoda 

ZÁRVA tart. 
Elsõ nevelési nap: 

2010. szeptember 1. (szerda)

Helyesbítés!!

Az elõzõ számban megjelent Farsangi
bállal kapcsolatos köszönetnyilvánítás
felsorolásából egyéb okok miatt kima-
radt egy jelentõs felajánló, akitõl most
szeretnénk elnézést kérni. Külön köszö-
net Fajkáné Deák Franciskának, aki
az „AVON” nevében tett felajánlást.

A gyermek fejlõdését elõsegítõ
pedagógiai és családi légkör

117/2010 (V. 26.) KT határozatával
Jászalsószentgyörgy Község Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete elhatároz-
ta, hogy a Cifrapalota Óvoda Tagintéz-
ményen belül 2010. szeptember 1-jével
bölcsõdei csoportot hoz létre. A szerk.
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Do widzenia na 
Jászalsószentgyörgy!

A Tempus Alapítvány 2009. évi „Come-
nius iskolai együttmûködések” pályáza-
ti kiírására sikeres munkát nyújtott be
iskolánk. Így a 2009/2010. és a
2010/2011. tanévben pályázati támoga-
tással dolgozunk együtt a lengyelországi
Tarnowiec iskolájával. A programban
szerepel többek között mindkét tanév-
ben egy-egy tíznapos lengyelországi ki-
rándulás, valamint a lengyel iskolások
vendégül látása.

Az elsõ látogatásra 2010. május 7-16-ig
került sor. Húsz tanuló és négy pedagógus
utazott Tarnowiecbe. Munkával és élmé-
nyekkel teli, tartalmas utazás volt. 

Az elsõ három napot a lengyel hegyek-
ben, Krinicában töltöttük. Gyönyörû tája-
kat láttunk, „gondolával” és kisvasúttal
mentünk fel a magasabb hegyekre, ahon-
nan egy alföldrõl érkezett ember számára
nem mindennapi kilátás nyílt.

Részt vettünk egy tarnowi városnézé-
sen, ahol a Fõtéren tett séta közben elláto-
gattunk Petõfi Sándor szobrához, és meg-
néztük Bem József mauzóleumát. Szállá-
sunk is Tarnowban volt, ezért az utolsó

este emlékezetes sétát tettünk a kivilágí-
tott városban.

Kirándulásaink során megnéztük a boch-
nia-i sóbányát, majd a debnói várat is, ahol
valamikor Balassi Bálint vendégeskedett.

Krakkóban a királyi vár, a Wawel volt
számunkra a legérdekesebb, ahol fény-
ûzõen berendezett királyi lakószobákat
láthattunk. A Wawel székesegyházában
Báthory István sírjánál elénekeltük a ma-
gyar himnuszt, majd iskolánk nevében
koszorút helyeztünk el a légi szerencsét-
lenségben tavasszal elhunyt lengyel el-
nök, Lech Kaczynski sírjánál.

A kirándulásokon kívül még számos kö-
zös programon vettünk részt a lengyel
gyerekekkel. Ismerkedés, angol nyelvû
bemutatkozások, közös éneklések után
angolul adtak számot gyerekeink arról,
mennyire ismerik egymás országát, jelké-
peit, híres emberit. A tarnowieci temp-
lomban, ahol egy vendég svájci kórus és a
helyi iskola énekkara szerepelt, mi is el-
énekeltünk két magyar dalt.

Az utolsó délután megrendezett karaoke
versenyen a mi csapatunk kapta az elsõ
helyezést. Ezután egy nagyon jó hangula-
tú diszkóval zárult a tíznapos látogatás.
Nehéz volt a búcsú, de könnyebbé tette az
a tudat, hogy rövidesen látjuk egymást,
hiszen május 31-tõl június 9-ig mi látjuk
vendégül õket. Ezért tehát így búcsúztunk
tõlük: Do widzenia! Viszontlátásra!

Major Tiborné

Lengyel vendégek 
a jászalsószentgyörgyi

iskolában

Május 31-én délután megérkeztek a tar-
nowieci vendégeink. Iskolánkban fogad-
tuk õket. Köszöntés, egy kis vendéglátás
és jó hangulatú beszélgetés után kísértük
õket a szállásukra. 

Innen másnap reggel háromnapos kirán-
dulásra indultak a Balatonhoz. A viharos,
esõs, hideg idõjárás nem kedvezett a für-
déshez, hajózáshoz. Kirándulásaik alatt vi-
szont nagyon jól érezték magukat. Elsõ nap

Kehidán a fürdõt látogatták meg. Másnap a
keszthelyi kastély után a Balatonedericsi
Afrika Múzeumot nézték meg, majd a ta-
polcai barlangban csónakáztak. A harmadik
napon fõvárosunkkal, Budapesttel ismer-
kedtek. Meglátogatták azokat a helyszíne-
ket is, ahol A Pál utcai fiúk játszódik. 

Pénteken került sor iskolánkban a ha-
gyományos gyereknap megrendezésére,
az akadályversenyre, sportversenyekre,
délután a diszkóra. Ezeken a lengyel ven-
dégek is részt vettek. 

A hétvégén két kirándulást is szerveztünk
nekik, ahová magyar gyerekek is elkísér-
hették õket. Szombaton Jászberényben az
Állatkert megtekintése után egy városi ren-
dezvényen vettek részt, ebéd után pedig
strandoltak végre egy nagyot, hiszen na-
gyon szép idõ volt. Vasárnap Egerbe utaz-
tak, ahol szintén a magyar gyerekekkel
együtt nézték meg a város látványosságait. 

Hétfõ a mûvészetek napja volt. Elõször
közös angol órán vettek részt a lengyel és
magyar gyerekek, majd egy rendhagyó
zeneórán Ravel Bolerójával ismerkedtek
közösen játékos körülmények között. Ez-
után A Pál utcai fiúk második (magyar)
jelenetének elõadása következett. Délután
mûvészeti iskolánk év végi kiállításának
megnyitóján együtt néztük a mûsort, ahol
vendégeink közül is felléptek az ügyeseb-
bek tánccal, énekszámokkal. 

A kedd a búcsú napja volt. Délelõtt sár-
kánykészítés, délután „Sárkányfesztivál”
a Horgásztónál. Ezután közös grillvacso-
ra és diszkó zárta a napot. A vendégek jú-
nius 9-én, szerdán reggel utaztak haza.

Major Tiborné
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Járási döntõ 2010. 04. 23.
Jászalsószentgyörgy
Lányok: I. Vízi Luca Márta

II. Süle Bernadett
Fiúk: I. Bajzáth Márton
Továbbjutottak a megyei versenyre.

KIK járási verseny
Helyezés: I. Jászalsószentgyörgy (csapat)

1) Szatmári István
2) Bajzáth Soma
3) Sallai Kinga
4) Szatmári Kinga

*
Megyei döntõ elért eredmények
2009-2010-es tanévben
1.,4. és 8. osztályosok Megyei döntõ
(2010. 02. 15.)
Helyezések: 4. o. I. Vízi Luca Márta

8. o. I. Szatmári István
Mindkét tanuló bejutott az országos dön-
tõbe.
2.,3. és 7. osztályosok Megyei döntõ
(2010. 03. 27.)
Helyezések: 3.o. III. Szatmári Sándor

7. o. II. Sallai Kinga
*

Megyei döntõ 2010.05.15. Szolnok
Eredmények: 
lányok: I. Vízi Luca Márta

II. Süle Bernadett

fiúk: I. Bajzáth Márton

Kerékpáros Iskola Kupa
Csapatverseny: I. Lippay Lajos Általános
Iskola
Csapattagok:

1) Sallai Kinga
2) Szatmári Kinga

3) Bajzáth Soma
4) Szatmári István

Területi döntõ (M.A.K.) 2010.05.27.
Debrecen
Ki a mester két keréken?
Résztvevõk:
lányok Vízi Luca Márta
fiúk Bajzáth Márton
Helyezések:

I. Vízi Luca Márta
II. Bajzáth Márton

A Magyar Autóklub Dél-alföldi Régióját
az országos döntõn (2010.06.19) Buda-
pesten Vízi Luca Márta és Bajzáth Már-
ton képviselte.

Országos döntõ
1.,4. és 8. osztályosok országos döntõje
Szeghalom 2010. 04. 15. – 04. 17-ig
Helyezések:

4. o. IV. Vízi Luca Márta
8. o. I. Szatmári István

Kerékpáros Iskola Kupa Szeged 
(2010. 06. 07. – 06. 09)
Helyezések: Megyék közötti versenyben
II. helyezés Lippay Lajos Általános Isko-
la, mely Szolnok megyét képviselte.
Csapattagok: Sallai Kinga, Szatmári Kin-
ga, Bajzáth Soma, Szatmári István. 
Egyéni versenyben 
lányok között (összesen 40 fõ):

III. Sallai Kinga
IV. Szatmári Kinga

Fiúk között (összesen 40 fõ) 
III. Szatmári István

A beszámolót készítette: 
Sándor János 
szakkörvezetõ

KRESZ beszámoló – 2009-2010. tanév
Járási, megyei, országos, területi versenyek 

idõpontjai és elért eredmények

ÉÉÉÉ LLLL EEEE TTTT ÜÜÜÜ NNNN KKKK BBBB ÕÕÕÕ LLLL

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Peda-
gógiai Intézet és a jászberényi Gyakorló
Általános Iskola „Õseink nyomában”
címmel hirdetett versenyt. A 7.a osztályos
Helle Anna Nikoletta Lukácsi Lászlóról
írt dolgozatával 5. helyezést ért el. Az ál-
tala választott témakör „Ma élõ nagyja-

ink”. Helyezéséért könyvvel és ajándék-
csomaggal jutalmazták. Gratulálunk!

A Hevesy György kémiaversenyen Szat-
mári István 6., Bajzáth Soma pedig 9. he-
lyezést ért el, mindketten 8.b osztályos
tanulók. 

Matematika verseny
Nyíregyházán

Nagyon örültünk, hogy bejutottunk a Ma-
tekguru Kárpát-medencei csapatverseny
döntõjébe, ahová 10 csapat került be ve-
lünk együtt. Nyíregyháza-Sóstógyógyfür-
dõn rendezték meg. Miután megérkez-
tünk, elfoglaltuk a szálláshelyünket, meg-
ebédeltünk majd némi pihenés után elin-
dultunk a múzeumfaluba. Ott tartották a
verseny elsõ fordulóját, ahol matematiká-
val és népi szokásokkal kapcsolatos kér-
déseket töltöttünk ki egy tesztlapon. Miu-
tán visszaértünk a szálláshelyünkre kü-
lönbözõ programok közül választhattunk.
Utána be kellett mutatnunk az iskolánkat
számokkal. Megvacsoráztunk, majd ka-
raoke-val töltöttük az estét. 

Másnap reggel volt a verseny utolsó for-
dulója, amely után elmentünk a nyíregyhá-
zi állatparkba. Éppen akkor volt az Ócená-
rium megnyitója, ahol ott volt az akkori mi-
niszterelnök úr Bajnai Gordon is. Sor került
a várva várt eredményhirdetésre, ahol 8.
helyezést értünk el. Befejezésül elmentünk
a sóstógyógyfürdõ élményfürdõbe, ami
szintén felejthetetlen volt számunkra. 

A versenyben részt vettek: Bajzáth Már-
ton, Danyi Bernadett, Koczka Tamás,
Konka Konrád, Tóth Bence, Törõcsik
Szabina
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KKKK ÜÜÜÜ LLLL DDDD JJJJ ÖÖÖÖ NNNN   EEEE GGGG YYYY   KKKK ÉÉÉÉ PPPP EEEE TTTT !!!!

Arató ünnepség Jászalsószentgyörgyön 1933 nyarán. A képen a Varga Mária tanítónõ által szervezett nagyszabású ünnepség részt-
vevõi láthatók a Szent Imre iskola udvarán. A fotót Ádám Imréné Halla Anna kedves olvasónktól kaptuk, aki óvodás korában sze-
repelt az ünnepségen. Reméljük rajta kívül még mások is felismerik gyermekkori önmagukat a képen. Szerkesztõség

Az archív felvételen nagyapám Törõcsik János (1884-1969) jászalsószentgyörgyi csizmadiamester látható (alsó ülõ sorban jobbról
az elsõ) a 68. cs. és kir. jászkun gyalogezredhez tartozó katonatársaival. Az ezred Galíciában a Kárpátoknál, majd az olasz fronton
Isonzónál és a piavei ütközetben küzdött hõsiesen. Lukácsi László, helytörténeti kutató

IIII ....   vvvviiii lllláááágggghhhháááábbbboooorrrrúúúússss   kkkkaaaattttoooonnnnaaaakkkkéééépppp



12 Jászalsószentgyörgyi KRÓNIKA • 2010/2

Újra itt a nyári szünidõ, ilyenkor mindenki ki-
csit felszabadultabb és meggondolatlanabb. A
gyerekek és a fiatalok szervezett nyári prog-
ramok hiányában az utcára szorulnak és haj-

lamosak a gyerekes csínynek induló szabálytalan cselekmények
elkövetésére, és áldozatává is válhatnak különbözõ bûncselekmé-
nyeknek. Ezúton szeretnénk felhívni a kutyatulajdonosok figyel-
mét, hogy kutyáikat a szabályok betartása figyelembe vételével
tartsák. Sajnos ismét sok a szabadon járkáló eb fõleg a kiskert és a
temetõ környékén verõdnek bandába, ez mindenki elõtt ismeretes,
hogy milyen következményei vannak egy ilyen kutyafalka táma-
dásának. Sajnos a mostani idõjárás is sok veszélyt rejt magában, a
belvizek és a megáradt Zagyva mind-mind veszélyforrások. Kér-
jük a szülõket hívják fel a gyerekek figyelmét, hogy ne menjenek
a víz közelébe és fõleg ne fürödjenek a folyóban.

A nyár a szabadságolások idõszaka és kérjük önöket, hogy az el-
utazás elõtt kérjenek fokozottabb ellenõrzést a lakókörnyezetük
területére, a szomszédokkal illetve a rokonokkal is közöljék az el-
utazás tényét, a telefonszámukat vagy elérhetõségüket adják meg.

A kialakult árvízi helyzet miatt egy újabb bûnözési forma szüle-
tett. Különbözõ segélyszervezetek nevében házalnak emberek és
így gyûjtenek elsõsorban pénzt. Kérjük ezeknek ne dõljenek be,
mert a nagy segélyszervezeteknek csekken vagy számlaszámon
lehet utalni. Ha segíteni szeretnének a Polgárõrség már egy alka-
lommal végzett gyûjtést és még szeretnénk gyûjteni az Önkor-
mányzat segítségével, adományaikat kérjük nekünk jelentsék be.

A június 16-ra szervezett adománygyûjtésünk sikeres volt és ez-
úton szeretnénk megköszönni a felajánlást: Gulyás Ernõ (ruha,
bútor), Halmai Menyhért (ruha, bútor), Máj Béláné) ágynemû,
bútor, TV), Szilágyi Péter (ruha), Horváthné Markó Hajnalka (ru-
ha, ágynemû), Szilágyiné Thoma Tünde (ruha, liszt, tészta), Pász-
tor Zoltánné (ruha), Limbóczki János (ruha, ágynemû, élelmi-
szer), Vízi László (ruha, ágynemû), Máj Béla (ruha), Zana Zoltán
(ruha, bútor), Fajka József (ruha, bútor), Péntek Lilla (cipõ, ét-
készlet, ruha), Danyi Bernadett (ruha, cipõ), Baranyi Józsefné (ru-
ha, cipõ, függöny), Berényi Jenõné (ruha), Gajdos Lilla Kitt (ru-
ha), Gál Zoltán (ruha, cipõ), Törõcsik Andrea (ruha), Szilágyi Jó-

zsefné (cipõ, ruha), Simon Károly (ruha), Müller Attiláné (ruha,
cipõ, élelmiszer), Gál Bence (ruha, cipõ), Seres Gergely (ruha),
Zsoldi Lajos (ruha, játék) jászalsószentgyörgyi lakosoknak.

Június 6-án Tisztújító Közgyûlést tartott a Polgárõrség, me-
lyen Zsoldi Lajos lemondott tisztségérõl, az új elnök Szilágyi
Péter lett.

Június 18-án újabb 7 térfigyelõ kamerát adtak át községünk-
ben, így már 13 kamera segíti munkánkat. A kamerák egy súlyos
bûncselekmény felderítésében segítettek a közelmúltban.

Zsoldi Lajos

A polgárõrség hírei
CCCC IIII VVVV IIII LLLL   SSSS ZZZZ EEEE RRRR VVVV EEEE ZZZZ EEEE TTTT EEEE KKKK

10 biztonsági tanács idõseknek!

1. Ne nyisson ajtót idegeneknek, ismeretlen személyeknek!
2. Ne bízzon meg ismeretlenben, még akkor sem, ha kedves-

nek és jó modorúnak tûnik!
3. Ne engedje be a házaló árusokat (fa, paplan, stb.), Tigáz,

Eon, víz- és csatornamûvek, önkormányzat, vöröskereszt
és más hivatalos személynek álcázott embereket, bár-
mennyire erõszakosak, tartsa kapun kívül õket, kérje a
szomszéd vagy járókelõ segítségét!

4. Ne hagyja nyitva a kaput, házának, lakásának ajtaját, még
akkor sem, ha az udvarban vagy a kertben van, mert bár-
ki észrevétlenül bemehet!

5. Ne hagyja a kapuajtóban, lakása, háza bejárati ajtajában
belül a kulcsot, még akkor sem, ha otthon van!

6. Ne hagyja a kapujának, házának, lakásának kulcsát a láb-
törlõ alatt, postaládában, virágcserépben vagy egyéb he-
lyen, ha elmegy otthonról, inkább vigye magával!

7. Ne hagyja õrizetlenül azt a helyet, ahol nyitva van az ablak!
8. Ne vegye elõ senki elõtt a pénzét az otthonában, mert ki-

figyelik és észrevétlenül ellopják!
9. Ne tartson otthon 100 ezer forint feletti összeget, vigye be

a postára, bankba, takarékszövetkezetbe!
10. Ne nyisson ajtót éjszaka, ha zajt hall, inkább hívja a rend-

õrséget! 
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A Jászalsószentgyörgyi 
Ifjúsági Egyesület 

2010-es évi eddigi programjai

CCCC IIII VVVV IIII LLLL   SSSS ZZZZ EEEE RRRR VVVV EEEE ZZZZ EEEE TTTT EEEE KKKK

• 2009 december 31.-2010 január 1. Szilveszteri táncmulatság

A hagyománnyá vált rendezvény negyedik alkalommal került
megrendezésre a községünk tornatermében. A bálon 250 vendég
búcsúztatta a 2009-es évet. A kitûnõ hangulatról a viszneki Pezs-
gõ zenekar, illetve a versenytáncban kimagasló eredményeket
elért táncospár gondoskodott.
• 2010 március 9. Drogprevenciós elõadás a helyi általános
iskolások számára

Az elõadás a községi Faluházban került megrendezésre. A felsõ
tagozatos hallgatók Zsoldiné Gonda Tündétõl hallhattak felvilá-
gosítást a kábítószer fajtáiról és fogyasztásuk veszélyeirõl.
• 2010 április 30. Ki mit tud?
Az Ifjúsági Egyesület szervezésében elsõ alkalommal került
megrendezésre ez a rendezvény, melyre nagyszámú érdeklõdés
volt mind a fellépõk, mind a nézõk részérõl.

A vetélkedõ a községi Faluházban került megrendezésre az ál-
talános iskolások számára. A gyerekek különbözõ kategóriákban
mutathatták be az elõadásaikat. A versenyzõk ének, tánc, próza,
mesemondás kategóriában indultak. A nyertesek felléphettek a
2010. évi Nyárköszöntõ rendezvényünkön.

• 2010 május 21. Ifjúsági Nyárköszöntõ
Az árvíz-belvíz problémákra tekintettel a nagyszabású szabadté-
ri rendezvény a helyi tornaterem udvarában került megrendezés-
re. A délelõtt folyamán marhapörkölt fõzõversenyen mutathat-

ták be a fõzési tudományukat a versenyre jelentkezõk, valamint
a gyerekek kézmûves foglalkozáson vehettek részt. A Ki mit
tud? nyertesei újra elõadhatták nagyobb nézõközönség elõtt dí-
jazott versenyszámaikat. A szép idõjárás lehetõvé tette, hogy
igen nagy létszámú közönség látogasson el rendezvényünkre,
melyen több neves fellépõ is tiszteletét tette. Antal Zsanett veze-
tésével aerobic bemutató, Rozmaring Asszonykórus, a jászbol-
dogházi általános iskola mazsorett bemutatója, Életet az Évek-
nek Nyugdíjasklub mûsora, a szegedi Talent Tehetségkutató
Énekstúdió mûsora, Dred & Doris, hip-hop bemutató, a Stand

Up Comedy sztárja Dombóvári István, Matyi és a hegedûs ex-
hegedûse Dömötör Balázs, Jászalsószentgyörgy popénekesnõje
Gonda Vivien fellépésükkel lehetõvé tették, hogy a családok ap-
raja és nagyja jól érezhessék magukat ezen a nagyszabású ren-
dezvényünkön. Törõcsik Éva
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Ökölvívó Diákolimpia Pécs, 2010. 03. 29. – 04. 03.

A Pécsett rendezett diákolimpiára neve-
zõk száma rekordot döntött ez évben,
több mint 240 bokszoló szállt harcba a
legfényesebb medálokért.

Községünket serdülõ korú versenyzõk
képviselték, s egy közülük megállíthatat-
lan volt. Grósz Zoltán minden ellenfelét
technikai K O-val gyõzött le és állhatott a
dobozó legmagasabb fokára. A dinamit ök-
lû szentgyörgyi fiú hatalmas kedvvel öklö-
zött, pazar sorozatait, óriási erejû jobb hor-
gait senki sem bírta egy menetnél tovább. 

Gyönyörû siker ez Grósz Zoltánnak és
csapatunknak is egyaránt! E gyõzelemmel
korosztályos nemzeti válogatott lett és jú-
liusban utazhat az Európa Bajnokságra.

Grósz Attila
edzõ

Megyei II. osztály
1. Szajol 34 28 3 3 109-34 87
2. Törökszent. 34 23 6 5 109-33 75
3. Martfû 34 22 6 6 79-28 72
4. Jászalsósz. 34 20 7 7 84-45 67
5. Cibakháza 34 18 9 7 64-46 63
6. Kenderes 34 17 6 11 66-47 57
7. Pusztamon. 33 17 3 13 77-59 54
8. Jászkisér 34 13 6 15 47-58 45
9. Szászberek 34 13 6 15 47-58 45
10. Tiszagyenda 34 12 7 15 50-58 43
11. Tiszabura 34 12 6 16 63-80 42
12. Zagyvarékas 34 12 5 17 59-76 41
13. Rákóczifal. 34 9 9 16 53-75 36
14. Tiszapüsp. 34 11 1 22 61-88 34
15. Tiszajenõ 34 9 7 18 63-93 34
16. Jászboldogh. 34 7 7 20 36-70 28
17. Kunmadaras 34 7 3 24 46-97 24
18. Cserkeszõlõ 33 4 2 27 30-116 14

Ifjúságiak
1. Kenderes 34 28 5 1 141-32 89
2. Törökszent. 33 26 0 7 157-38 78
3. Martfû 33 25 2 6 201-29 77
4. Jászkisér 32 21 6 5 104-40 69
5. Szajol 33 22 1 10 175-73 67
6. Tiszabura 33 20 2 11 119-80 62
7. Jászalsószent. 33 17 7 9 95-54 58
8. Kunmadaras 33 18 3 12 105-59 57
9. Rákóczifalva 33 17 6 10 123-77 57
10. Jászboldogh. 32 12 4 16 83-133 40
11. Zagyvarékas 33 12 3 18 109-130 39
12. Tiszagyenda 34 10 5 19 70-122 35
13. Szászberek 34 10 3 21 78-128 33
14. Cserkeszõlõ 32 8 2 22 69-129 26
15. Puszatmon. 32 8 0 24 60-155 24
16. Cibakháza 33 7 2 24 43-142 23
17. Tiszapüsp. 32 4 3 25 59-263 15
18. Tiszajenõ 33 3 2 28 44-151 11

Tavaszi labdarúgó-
eredmények

18. forduló
Cserkeszõlõ – Jászalsószentgyörgy 0:5
Gólszerzõ: Kovács B. 2, Kerekes D. Szöllõsi M. Tóth G

19. forduló
Jászalsószentgyörgy – Szajol 1:2
Gólszerzõ: Gazsi I

20. forduló
Tiszajenõ – Jászalsószentgyörgy 1:4
Gólszerzõ: Szöllõsi M, Berényi R. Kovács B. 2

21. forduló
Jászalsószentgyörgy – Pusztamonostor 2:0
Gólszerzõ: Tóth G. Fogler D

22. forduló
Jászalsószentgyörgy – Jászkisér
Gólszerzõ: Sándor G. Tóth G

23. forduló
Jászboldogháza – Jászalsószentgyörgy 0:3
Gólszerzõ: Kovács B. 3

24. forduló
Jászalsószentgyörgy – Kunmadaras 6:0
Gólszerzõ: Sándor G. 2 Tóth G. 2 Gazsi I Kovács B.

25. forduló
Martfû – Jászalsószentgyörgy 4:1
Gólszerzõ: Kovács B

26. forduló
Jászalsószentgyörgy – Kenderes 4:0
Gólszerzõ: Sándor G. 2 Kovács Tóth G

27. forduló
Tiszagyenda – Jászalsószentgyörgy 1:2
Gólszerzõ: Kerekes D, Berényi R

28. forduló
Jászalsószentgyörgy – Zagyvarékas 2:1
Gólszerzõ: Kerekes D, Gazsi I

29. forduló
Szászberek – Jászalsószentgyörgy 0:1
Gólszerzõ: Kovács B

30. forduló
Jászalsószentgyörgy – Tiszabura 2:0
Gólszerzõ: Tóth G, Berényi R.

31. forduló
Cibakháza – Jászalsószentgyörgy 1:1
Gólszerzõ: Kovács B

32. forduló
Jászalsószentgyörgy – Rákóczifalva 6:1
Gólszerzõ: Kökény K. Tóth G. 3 Berényi R. 2

33. forduló
Tiszapüspöki – Jászalsószentgyörgy 5:1
Gólszerzõ: Kerekes D

34. forduló
Jászalsószentgyörgy – Törökszentmiklós 3:1
Gólszerzõ: Gazsi I. 2 Berényi R.
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Mottó: „A siker jobbára azon múlik,
hogy akkor is kitartsunk, amikor mások
már feladták.” (William Feather)

Régen nem esett ilyen sok hó a télen...

A tavaszi felkészülés kezdetén sokszor be-
szélgettünk egymással – edzésre készü-
lõdve a tornateremben –, hogy milyen
eredményeket szeretnénk elérni az elõt-
tünk álló hónapokban. A játékosok többsé-
ge még azon bosszankodott, hogy az õszi
szezonban 5-8 pont „benne maradt” a csa-
patban, mert a játékvezetõi ítéletek, vagy
egy-két váratlan sérülés miatt nem sikerült
a remélt gyõzelem megszerzése. A tavalyi
év végére felállított veretlenségi soroza-
tunkat is szerettük volna tovább nyújtani.
A januári-februári edzéseken elvégzett ko-
moly munka után mindenki érezte, hogy a
csapat fejlõdött az elmúlt félévhez képest
és az elõrelépés csak rajtunk múlik. Ekkor
még nem sejtettük, hogy az elkövetkezõ
hónapokban a legnagyobb ellenfelünk a
szélsõséges idõjárás lesz.

A lekötött edzõmérkõzéseink felét a hó-
záporok miatt el kellett, hogy halasszuk,
ami rengeteg bosszúságot okozott a játékra
kiéhezett csapatnak. A február végi gyors
felmelegedés és esõzések miatt a bajnokság
kezdése is veszélybe került, de egyhetes
késéssel elrajtolt a nagyon várt bajnoki sze-
zon. Mindenki érezte, hogy jó és egységes
csapatunk van, de az õszi mérkõzéseken sa-
ját bõrünkön tapasztaltuk, hogy nagyon ki-
egyenlítettek az erõviszonyok, így senki el-
len sem mehetünk biztosra.

A vezetõség célkitûzése az elsõ nyolcba
kerülés volt azzal a kikötéssel, hogy az
egyesület több pontot szerezzen a tavasz-
szal, mint az õsszel.

A március eleji gyors olvadásnak „kö-
szönhetõen” a vadasparki futball-pálya
víz alá került, így albérletbe (Jászboldog-
házára) kényszerítve az egyesületet. Sze-
rencsére az árhullám gyorsan levonult, és
március végén a két egymás utáni hazai
mérkõzésünk Pusztamonostor, és Jászkis-
ér ellen már a megszokott környezetben
került megrendezésre. A jó rajt szárnyakat
adott a csapatnak és szépen lassan a tabel-
lán is lépegetett elõre a gárda. Emellett
örömmel vettük észre, hogy a nézõszám
is folyamatosan emelkedik és többször
kétszáz nézõ fölött volt a szurkolóink szá-
ma. Május elejére, a sorozatos gyõzel-

meknek köszönhetõen elérhetõ közelség-
be került a harmadik hely megszerzése is
de Martfû ill. Cibakháza sem akarta len-
tebb adni a dobogónál. Az elsõ két helye-
zést a tavasszal végig kibérelte a Szajoli
és a Törökszentmiklósi alakulat.

És ekkor májusban elkezdett esni 
az esõ...

A Szászberek elleni - idegenbeli- presz-
tízsmérkõzést már szakadó esõben nyertük
meg de ekkor még senki sem gondolt arra,
hogy az árvízi történelem ismételve önma-
gát véget vet a vadasban lejátszandó to-
vábbi mérkõzéseinknek. Legrosszabb ál-
maink váltak valóra azáltal, hogy a hirtelen
leesett esõ egy nap alatt méteres vizet
„ajándékozott” a két kapu közé. Ezután az
internet segítségével napi programmá vált
az aktuális vízállás megtekintése, az öltözõ
homokzsákokkal történõ védelme és a re-
ménykedés, hogy meginduljon az apadás,
amely segíthet, hogy a víz minél kisebb
kárt okozzon a gyepszõnyegben. A jó kap-
csolatnak köszönhetõen gyorsan sikerült új
hazai pályát találni (Jászboldogháza) és a
kis távolságnak hála több szentgyörgyi
szurkoló is követte a csapatot. Ezekben a
hetekben az edzéslehetõségek nagyon le-
szûkültek (tornaterem), és a nagypályás
felkészülés hiánya nem sok jóval kecsegte-
tett az utolsó mérkõzések elõtt.

A hármas versenyfutást a dobogóért ví-
vott harcban cibakházával szemben meg-

nyertük de a martfûi csapat sehogy sem
akart botlani így megérdemelten lettek
bronzérmesek. Azonban büszkeséggel
tölthet el minden szentgyörgyi szurkolót
az a tudat, hogy a tavasszal megszerzett
40 pont(!) csak egy-két ponttal marad el a
két feljutó csapatétól és az utolsó forduló-
ban – a már megye l-es – Törökszentmik-
lós ellen elért 3:1-es siker pedig azt jelen-
tette , hogy tavasszal egyedüliként a me-
zõnyben nekünk sikerült megverni az
ezüstérmest! 

A hosszan elhúzódó árvíz 
tönkretette a Vadasparki 

labdarúgópályát...

A magunk mögött hagyott sikeres év után
sem lehet felhõtlen az örömünk, mert a
nyári szünet kezdetével az év legnagyobb
feladatával még szembe kell néznünk.
Várhatóan a víz levonulása után megkez-
dõdik a pálya ill. az épületek fertõtleníté-
se és az ezzel járó szúnyoginvázióra is fel
kell készülnünk. A gyepszõnyegben ke-
letkezett károkat még nem lehet felmérni
de félõ, hogy a következõ bajnoki évad-
ban is albérletben kell a mérkõzéseinket
megrendezni... 

Végezetül a Jászalsószentgyörgy Községi
Sportegyesület nevében szeretném meg-
köszönni az önkormányzat egész bajnok-
ságban tapasztalható támogatását, szpon-
zoraink, szurkolóink segítségét!

Koczka László

Az árvízi sikercsapat
15 éve ért el utoljára ilyen jó eredményt a helyi labdarúgó csapat
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Az Albatrosz Életmód és Sportegyesület
közhasznú egyesületként az egészséges
életmódra neveléssel, sportolási és ver-
senyzési lehetõségek biztosításával, élet-
mód és edzõtáborok szervezésével, vala-
mint több területen rehabilitációs és
rekreációs tevékenységgel foglalkozik.

Az Albatrosz Életmód és Sportegyesület
fõ tevékenysége a kyokushin karate okta-
tása, annak népszerûsítése. Egyesületünk
Jász-Nagykun-Szolnok megyében négy
településen biztosítja a fiatalok részére a
karate tanulását tömegsport és verseny-
sport formájában is. Büszkék vagyunk ar-
ra, hogy e kettõs célt párhuzamosan meg
tudjuk valósítani. Ma ezt kevés sportág
tudja felmutatni.

Jászalsószentgyörgyön Sempai Leskó
Anna, az Albatrosz SE. vezetõje, Európa
Bajnok, 11-szeres Magyar Bajnok, 2 da-
nos karate mester kezdte a kyokushin ok-
tatását. 2006-ban fekete öves tanítványa
Sempai Héja Tamás vette át a csoport ve-
zetését. Az tréningeknek az általános is-
kola ad otthont. 

Nagyszerû versenyzõk nevelõdtek ki a
gyermekek közül. Ki kell emelni Kovács
Dorinát, aki több bajnoki címmel rendelke-
zik. 2008-ban és az utána következõ ver-
seny évadban is korcsoportjában minõsítési

pontjai, azaz eredményei alapján a Magyar
Kyokushin Karate Szervezet legeredmé-
nyesebb küzdõje volt. A Hungarian Openen
ami egy Nemzetközi Karate Verseny, két íz-
ben is átvehette ezért az elismerést két má-
sik korcsoportban versenyzõ Albatrosz
Sportegyesületben edzõ karatékával (Nagy
Dorina, Barta Nikolett) együtt. 2010-ben az
eddigi minden korcsoportos versenyt meg-
nyert, köztük a diákolimpiát is amellyel
nagy elismerést szerzett a Lippay Lajos Ál-
talános Iskolának is.

Jászalsószentgyörgyrõl igen szép ered-
ményeket ért el Szatmári Kinga is, ill. a
legfiatalabbak közül újdonsült versenyzõ-
ként Kovács Ádám, Tóth Gergõ, Zana
Zoltán, és Kovács Fanni, akik már elsõ
megmérettetéseikrõl érmekkel tértek haza.

Egy-egy versenyre az ország több mint
negyven klubjából gyakran háromszáz-
nál is több küzdõ érkezik, hogy össze-
mérje tudását. Az embert próbáló versen-
gés során a karatékáknak kitartásra, türe-
lemre, testi-lelki felkészültségre van
szükségük. Az életkoruk elõrehaladtával
egyre komolyabb technikai és taktikai
feladatokat kell megoldaniuk, hogy
gyõzni tudjanak, és az évek során sûrûn
megtapasztalják azt is, hogy milyen az
ellenféllel szemben alul maradni, vagy
egy apró kihagyás miatt elveszíteni egy
összecsapást. Ám ezek a kudarcok kelle-

nek ahhoz, hogy a versenyzõ edzésrõl
edzésre le akarja gyõzni önmagát, hogy
aztán a megmérettetéseken az elõzõnél
jobb eredményt érjen el. Meg kell tanul-
ni emelt fejjel veszíteni és lehajtott fejjel
szerényen gyõzni. Ilyen harcok sokasá-
gával birkózott már meg eddig a jászal-
sószentgyörgyi csapat két élversenyzõje
Kovács Dorina és Szatmári Kinga is. Ma-
gasra tették a mércét a most versenyzõ-
korúvá érett kisebb csapattársaiknak,
akik az õ nyomdokaikban akarnak járni.

Egészséges életmód az Albatrosszal
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Albatrosz SE. 
2010 tavaszi 

versenyeredmények

03. 13. Abony Diákolimpia területi
elõdöntõ 

gyermek II. 45 kg
Kovács Dorina 1. hely 

gyermek I. + 37 kg Fejes Levente 1.
hely
serdülõ + 58 kg Nagy Dorina 1. hely
gyermek I. 30 kg Tóth Gergõ 2. hely
ifjúsági 55 kg Munkácsi Ádám 2. hely
gyermek I. 37 kg

Kovács Ádám 3. hely
ifjúsági 60 kg Kanizsa Gabriella 1. hely

04. 17. Szeghalom Diákolimpia 
döntõ

gyermek II. 45 kg 
Kovács Dorina 1. hely

gyermek I. + 37 kg Fejes Levente 1.
hely
serdülõ + 58 kg Nagy Dorina 1. hely
gyermek I. 35 kg Farkas Liza 2. hely
gyermek I. 37 kg

Kovács Ádám 3. hely
serdülõ + 74 kg Fejes Szabolcs 3. hely

03. 08. Tarján Gyermek és Serdülõ 
Kupa és Nemzetközi C. kat. Felnõtt

gyermek II. 45 kg
Kovács Dorina 1. hely

gyermek I. + 37 kg ejes Levente 2. hely
gyermek I. 35 kg Berényi Janka 2. hely
gyermek II. 44 kg Murvai Márton 3.
hely
serdülõ + 58 kg Nagy Dorina 3. hely

05. 29. Keszegfalva Polgármester Ku-
pa meghívásos gyermek, serdülõ ifjú-
sági

gyermek I. Zana Zoltán 2. hely
Korsós Péter 3-4. hely

Korsós Blanka 3-4. hely
Káldi Róbert 3-4. hely

serdülõ: Nagy Rebeka 2. hely
Driesz Lajos 2. hely

Munkácsi Dávid 3-4. hely
Kovács Fanni 3-4. hely

(A kiemeltek a jászalsószentgyörgyi
versenyzõk.)
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Hazai sikerek!

A Jászalsószentgyörgy önkormányzati
képviselõnek köszönhetõen június 19-én
rendezte meg a Jász Kempo Karate Klub
szervezése által a falunkban az I. Jászal-
sószentgyörgyi Nyílt Gyermek Ifjúsági és
Felnõtt Magyar Kempo Bajnokságot. A
helyi sportolókból álló klub az önkor-
mányzattól mindenféle segítséget megka-
pott a verseny megszervezéséhez. Külön
köszönettel tartozom Szarvák Imre pol-
gármesternek és minden segítõkész szülõ-
nek, valamint a verseny lebonyolítását se-
gítõ önkénteseknek, akik önzetlen mun-
kájukkal emelték színvonalasabbá a ver-
senyünket. 

A verseny elég jól sikerült, ugyanis 11
csapat és 63 fõ indult! Az elsõ alkalom-
nak a bajnokság megismertetéseképpen jó
létszámnak mondható.

A helyi csapat a második helyért járó
trófeát vehette át a nap végén. A helyiek
közül: Keskeny Ambrus 2 arany és 1
bronzérmet szerzett. Keskeny Róbert a
küzdelmek után kétszer állhatott a dobo-
gó második fokára. Ifj. Keskeny Róbert
bronzérmet nyert, míg Filipcsei Olivér
két harmadik és egy második helyet szer-
zett. Péntek Dániel két bronzérmet, Ká-
posztás Zsuzsanna egy ezüst és egy
bronzérmet, míg Fodor Norbert ezüstér-
met vehetett át a rendezõktõl.

A csapat így 2 arany 5 ezüst és 7 bronz-
érmet gyûjtött be.

Ifj. Keskeny Róbert 5 évesen a Jászbe-
rényi Coop Star támogatásával vehette át
a verseny legfiatalabbjának járó díjat.

Cseh Róbert
vezetõedzõ

Közintézményeink és elérhetõségeik
Polgármesteri Hivatal, Fõ út 53/a

57/556-025
Egészségcentrum, Fõ út 92.:
– Dr. Gajdos Géza 57/655-192
– Dr. Tóth-Daru Péter 57/655-190
– Fogászat: Dr. Baka Ibolya 57/655-191
– Védõnõi szolgálat 57/655-189
Gyermekjóléti Szolgálat, Petõfi út 13.

57/456-070
Lippay Lajos Általános Iskola és Alapfo-
kú Mûvészetoktatási Intézmény, Rákóczi
út 1. 57/456-013

Cifrapalota Óvoda, Rákóczi út 15.
57/456-380

Polgármesteri Hivatal Idõsek Otthona, Fõ
út 69. 57/456-860
Körzeti megbízott, Fõ út 103. 57/456-884
Könyvtár, Fõ út 70/b 57/456-254
Faluház, Fõ út 70/a 57/456-254
Posta, Fõ út 77. 57/556-030
Gyógyszertár, Rákóczi út 7. 57/456-003
Jász Takarékszövetkezet, Fõ út 66.

57/456-014
Vízmû, Fõ út 53. 57/886-344



18 Jászalsószentgyörgyi KRÓNIKA • 2010/2

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.

Felhívás!
Az elmúlt évhez hasonlóan az idén júli-
us 1. és október 31. között ismét lehetõ-
ség nyílik ingyenes méhnyakszûrés
igénybevételére községünkben. A vizs-
gálat fájdalommentes, egyszerû eljárás,
néhány percet vesz igénybe.

Szûrésre várom azokat a 25-65 év kö-
zötti nõket, akik a vizsgálatra névre szó-
ló behívólevelet kaptak/kapnak. Kérem,
hogy ezt a behívólevelet õrizzék meg és
a vizsgálatra hozzák magukkal!

>

Miért fontos a szûrés?
A méhnyak rosszindulatú daganata évek
alatt fejlõdik ki, többnyire nem okoz tü-
neteket. A szûrõvizsgálatra akkor is
szükség van, ha Önnek semmilyen pana-
sza nincs. Rendszeres szûréssel a méh-
nyakrák miatti halálesetek 90 %-a meg-
elõzhetõ!

Kérem, ha bármilyen kérdésük van,
forduljanak hozzám bizalommal, szere-
tettel várom Önöket a szûrésre! A szû-
rés életet menthet! Ha meghívót ka-
pott, éljen a lehetõséggel!
A szûrések tervezett idõpontja: 
minden csütörtök 13 és 17 óra között
Helyszíne: Védõnõi Tanácsadó, Fõ u. 92.
A várakozás elkerülése miatt telefo-
non (655-189) elõjegyzés kérhetõ.

Tóth Annamária, védõnõ

KÖSZÖNTÕ
Szeretettel köszöntjük 

Halmai Margit
nénit, 

aki az idén nemrégiben ünne-
pelte 

85. születésnapját.
Margit néni a helyi újságban, szin-
te az újság indulásától napjainkig
számtalan sok verset írt. Szeret-
nénk, ha még sokáig megörven-
deztetne verseivel bennünket, ol-
vasókat. Az Isten éltesse õt sokáig!
E kerek évforduló alkalmával kí-
vánunk neki erõt, egészséget és
boldogságot. Szerkesztõség

A jászalsószentgyörgyi
BARKÁCSBOLT 

(Fõ út 57.) továbbra is
szeretettel várja 
kedves vásárlóit!

Új termékeink:

- lakkbenzin
- lenolaj
- aromás hígító
- lánckenõ olaj
- camping gázpalack
- üvegezõ szeg.



A Vatikánban az évente megrendezésre kerülõ Belsõ Fórum kurzus, a
tanulmányi napokra elsõsorban fiatal papokat hívtak meg, hogy elmé-
lyíthessék a gyónás szentségének helyes kiszolgáltatását. A Szentatya
beszédében rámutatott: a jelenlegi kurzus, gondviselésszerûen beleil-
leszkedik a papi évbe, amelyet a Vianney Szent János mennyei születé-
sének 150. évfordulója alkalmából hirdetett meg. Az arsi plébános hõsi-
esen és termékenyen gyakorolta a kiengesztelés szolgálatát. A pápa idé-
zett a papi évet meghirdetõ levelébõl: „Nekünk, papoknak, mindnyá-
junknak éreznünk kellene, hogy személyesen ránk vonatkoznak azok a
szavak, amelyeket az arsi plébános Krisztus szájába adott: „Megbízom
papjaimat, hogy hirdessék a bûnösöknek: mindig készen állok fogadá-
sukra, mert irgalmasságom végtelen”. Vianney Szent Jánostól a papok
továbbá megtanulhatják az „üdvösség párbeszédét” is, azon túl, hogy ki-
meríthetetlen bizalmat helyeznek a bûnbánati szentségbe és azt lelki-
pásztori gondoskodásuk középpontjába állítják. Az arsi plébános hõsi-
essége és termékeny apostoli munkája mindenekelõtt személyes bûnbá-
nati gyakorlatában gyökerezett. Tudatában volt saját korlátainak és an-
nak, hogy az Isteni Irgalmassághoz kell folyamodnia a bûnbocsánatért,
a szív megtéréséért, az életszentségben való elõrehaladásért. Ezek mind
alapvetõen fontosak a papok életében. Csak az lehet meggyõzõdéses
hirdetõje és továbbítója Isten Irgalmasságának, aki elõzõleg maga is
megtapasztalta annak nagyságát – mondta beszédében a pápa. 

Minden pap a bûnbánat szentségének kiszolgáltatójává válik on-
tológiailag hasonulva Krisztushoz, az Örök Fõpaphoz, aki kien-
geszteli az emberiséget az Atyával. Azonban a szentség megfelelõ
kiszolgáltatása a pap felelõssége. 

Korunk élvhajhászó és relativista kulturális környezete arra törekszik,
hogy kitörölje Istent a látóhatárról. Nem kedvez annak, hogy világos ké-
pet alkossunk a helyes értékekrõl és nem segít abban, hogy megkülön-
böztessük a jót a rossztól. Így nem érlelõdik meg a bûn helyes érzéke
sem. Egyfajta ördögi kör áll fenn az Isten-élmény elhomályosodása és a
bûn érzékének elveszítése között. Vianney Szent János kora sem volt
azonban nagyon különbözõ a miénktõl. Hitellenes gondolkodásmód
uralta, amely meg akarta akadályozni az arsi plébánost papi szolgálata
gyakorlatában. Ekkor templomát otthonává tette, hogy az embereket el-
vezesse Istenhez. Radikálisan megélte az ima lelkiségét, a Krisztussal va-
ló személyes és bensõséges kapcsolatot, a szentmise ünneplését, az Oltá-
riszentség imádását és az evangéliumi szegénységet. A Szentatya így
buzdította paptestvéreit: szükség van arra, hogy visszatérjünk a gyónta-
tószékbe, ahol a bûnbocsánat szentségét ünnepeljük, és ahol több idõt töl-
tünk, hogy a hívek irgalmat, tanácsot és vigaszt találjanak, megtapasztal-
ják az Isteni Irgalmasságot, az Oltáriszentségben valóban jelenlévõ Jé-
zussal együtt. A gyónás szentségének „válságával”, amelyrõl sok szó
esik, mindenekelõtt a papoknak kell szembesülniük. Nagy felelõsségük,
hogy Isten népét az Evangélium radikális követelményeire neveljék. 

A papok bátran vezessék a rájuk bízott nyájat, ne azonosuljanak az
evilági gondolkodásmóddal. Szemben az árral kerüljék a kényelmes
megoldásokat, kompromisszumokat. Szüntelenül táplálkozzanak az
Istennel való szeretetközösséggel, tovább képezve magukat az er-
kölcsteológia és az embertudományok terén – mondta az Apostoli Pe-
nitenciária által szervezett Belsõ Fórum kurzusának résztvevõihez in-
tézett beszédében XVI. Benedek pápa.

2010. július

„A papok bátran vezessék a rájuk bízott híveket, ne szabják magukat
ehhez a világhoz” – mondta XVI. Benedek az Apostoli Penitenciária által

szervezett kurzus résztvevõinek

Csütörtökön este a Szent Péter téren imavirrasztásra gyûlt össze
mintegy tizenötezer pap és mégannyi világi hívõ, hogy a Pápával
együtt és az Eucharisztia jelenlétében adjanak hálát a papi szolgála-
tért és imádkozzanak a papi hivatásokért.

Közvetlen televíziós kapcsolások segítségével a világ öt konti-
nense „jelentkezett be” a Szent Péter térre. Elõször Ars egy nyug-
díjas plébánosa szólott a papi év zarándoklatairól, majd a jeruzsá-
lemi Cenákulumból az Eucharisztia alapítására emlékeztek. A ve-
lencei Szent Márk bazilika aranymisés gyóntatóatyja valójában
Vianney Szent János apostolkodását folytatja napjainkban. Egy
Rio de Janeiro-i fiatal plébános a legszegényebbek között végzett
szolgálatáról tett tanúságot, míg a hollywood-i Szent Kereszt plé-
bánia vezetõje a filmgyártás világának centrumából adott hírt ar-
ról, hogy Isten népe ott is éppúgy igényli a lelkipásztori ellátást, a
kereszteléstõl kezdve a betegek megerõsítésén át, mint a világ
bármely pontján. 

Tanúságtételek is elhangzottak az est során, ezek között a család
szerepét hangsúlyozta az a német házaspár, amely pap és szemina-
rista fiaikkal, egy szerzetesnõvér lányukkal és családos gyermeke-
ikkel tanúskodtak a hittel teli nagycsalád életérõl, ahol Isten szavá-
ra hivatások születnek. 

A virrasztás során öt pap, kérdéseket tett fel a Szentatyának, aki
azokra szabadon válaszolt. Mindenekelõtt örömmel és hálával kö-
szönte meg jelenlétüket és szolgálatukat. A papok túlterhelt munká-
jával szemben a pápa leszögezte: nem annyira az elvégzett munka,
vagyis a szakmaiság a fontos, hanem a papok „teljes önátadása”.

A teológia és a lelkiség összefüggésében – Szent Bonaventúra
gondolata alapján – a pápa a pusztán csak értelemre építõ „teológia
arroganciájáról” szólott. Túl kell lépni a látszattudományosságon és
nem egy elvont Isten képét kell elemezni, hanem az isteni kinyilat-
koztatásból kell kiindulni. „1946-ban kezdtem teológiát mûvelni –
utalt a Szentatya személyes tapasztalatára – és három teológia nem-
zedéket láttam, melyek a legfrissebb és legkorszerûbb gondolatok-
kal álltak elõ, ezek jórészt mára meghaladott álláspontok. A papság
és teológusok figyelmébe ajánlotta a Katolikus Egyház Katekizmu-
sát, mely a hit világos foglalata és hivatkozási rendszere.

A cölibátus kérdése kapcsán a pápa párhuzamot vont a ma diva-
tos „együttélések” jelenéségével, mely csak a jelen igényeire, a pil-
lanat ösztöneire figyel és kihagyja belõle a jövõt. A cölibátus ebben
az összefüggésben a jövõre tekint és az eljövendõ isteni valóságot
mintegy elõvételezi. A pápai tanítás után az Oltáriszentség imádásá-
val és szentségi áldással ért véget az imavirrasztás.

Imavirrasztás a Szentatyával a papság éve lezárásának vigíliáján



Pastor Bonus A Jászalsószentgyörgyi KRÓNIKA melléklete

Dr. Ternyák Csaba egri érsek meghívást adott az egri fõegyház-
megye minden plébániájának képviselõ-testületi tagjai számára,
2010. május 1-jén összehívott lelki napra. A lelki nap helyszíne az
Egri Bazilika, amely az ország harmadik legnagyobb temploma.

A jászalsószentgyörgyi és jánoshidai képviselõ-testületi tagok kö-
zösen egy autóbusszal, reggel 6 órakor, várakozással telve indul-
tunk az útnak. Úti célunk helyszíne szerencsére nem volt távol, így
pontosan érkeztünk. A Bazilikához gyalog sétáltunk el, útközben ta-
lálkoztunk nagyon sok kedves ismerõssel, ismeretlennel, akik szin-
tén oda igyekeztek.

A szervezettség már az elsõ pillanatokban szembetûnõ volt (re-
gisztráció, kitûzõk, füzetek szétosztása gyorsan történt).

„Belépve a fõkapun teljes pompájában tárul elénk a bazilika 80 m
hosszú, négy kupolával fedett belsõ tere. A fõhajót a mellékhajók-
tól impozáns oszlopsorok választják el.”

A látvány, a méretek, lélegzetelállítóak voltak, a padsorok, pót-
székek szervezett rendben sorakoztak, többségüket emberek százai
már elfoglalták.

Pascal atya gyors helyzetfelmérésének köszönhetõen összeforrott
csapatunknak jó helyet sikerült elfoglalnia. A gyülekezés alatt a pul-
pitusról egy, a szervezésben résztvevõ atya próbálta a beáramló tö-
meget összefogni, irányítani, sõt a nehezebb zsoltárokat elõénekel-
tetni, szerintem sikeresen.

9 órakor elcsendesült a (több mint kétezer fõbõl álló) tömeg és áll-
va, áhítattal fogadta a (legalább 100 fõbõl álló) papok bevonulását a
fõoltárhoz. Megindító látvány volt. (Pascal atya szerint ilyen lehet a
mennyországba sétálni.) Ezek után elkezdõdtek az elõadások, amiért
meghívást kapott az egyházmegye minden plébániáján mûködõ kép-
viselõ-testület. Röviden ismertették a bazilika történetét, amelyet
Szent István királyunk 1046-ban Szent Gellért püspökkel alapított.

Elsõ elõadó: dr. Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Fõiskola rektora.
Elõadásának témája: Egyházképünk megújítása

A mai világban még mindig sok téves elképzelés él az egyházzal
kapcsolatban. Még a jó katolikusok közül is sokan az egyházról al-
kotott képet leegyszerûsítik a pápára, papokra és a harangszóra. 50
évvel a 11. Zsinat után még mindig nem tudjuk, hogy az egyház Mi
vagyunk. Az egyház alapvetõen a Krisztus hívõk közössége. A mai
világban szükség van egy közösségre, melynek feladata a testvéries
gondolkodás, ahol az emberek ismerik és szeretik egymást. A kö-
zösség tagjaitól is függ, milyen az egyház.

Az egyházat szeressük hibáinak ellenére is. „Az egyház olyan,
mint egy idõs asszony, sok ránccal és barázdával, de az, az én
Anyám és az anyát nem bántjuk.” (Szent Pál?) Ilyen és ehhez ha-
sonló gondolatokkal fejtette ki a rektor úr elõadásának témáját.

Átvezetésként az elõadásokhoz ének következett, melyet úgy éne-
kelt mindenki, mintha próbák hosszú sora elõzte volna meg. 

Második elõadó: dr. Linczenbold Levente a Fõiskola tanára.
Elõadásának témája: A képviselõ testületi tagok mint élõ kövek 

A paptanár elõadásában igen szemléletesen fejtette ki, hogy mi is
a szerepe egy-egy plébánia képviselõ-testületi tagjainak. A testületi
tag mindenki szolgája, hídverõ a hívek és a pap között! Mindennek
a lelke a Krisztusi lelkület. A testület feladata többek között a ta-
nácsadás, segítés, támogatás, figyelembe véve, hogy a plébános
nem a testület alkalmazottja. Erkölcsi, anyagi érdek védelmezése.
Felel a hitoktatásért, feladata még a családgondozásban való rész-
vétel. Kell, hogy legyen egy (fizikai) munkacsoport, amely részt
vállal a mindennapok apró, de fontos feladatainak megoldásában.

Ebbõl is látjuk, nem csupán az a dolgunk, hogy vasárnaponként ott
legyünk a szentmisén. 

A harmadik elõadó: dr. Csizmadia István, Fõiskolai tanár, jelenleg
Mezõkövesd plébánosa.
Elõadásának témája: Részvételünk a liturgikus életben 

„A Liturgia nem csupán egy szépen megrendezett elõadás, (per-
sze ilyennek is kell lennie), hanem Isten és ember találkozása, szent
összeölelkezése, üdítõ forrás, amelybõl szomjasan meríthetünk, Is-
tenhez fordulás, közösségben találkozni Istennel.”

A liturgikus életben való részvételt az elõadó atya három részre
tagolta. Van, aki azonosul az egyház lelkületével, a közösségben tõ-
le telhetõleg aktív részt vállal. A befogadó vagy cselekvõ részvétel,
pl. szent áldozás. A lelki áldozás, vágyakozás az Úrral való találko-
zás után. E három tartalmas elõadás után következett a Szentmise,
melyet Ternyák Csaba egri érsek celebrált, ez önmagában is feleme-
lõ érzés volt, ezt az érzést segítette Berki Péter hegedûjátéka, F.
Schubert: Ave Mariá-ját adta elõ. A szentmise után ebéd követke-
zett, melyet szintén a szervezettség jellemzett. Ebéd után orgona-
koncerttel, tanúságtételekkel és a májusi litániával folytatódott a
Bazilika programja. Mindannyian lelkiekben feltöltõdtünk ezen a
napon, azonban még nem ért véget a délutáni programunk. Haza in-
dulva, útba ejtettük Eger számtalan nevezetességei közül az egyi-
ket, ahol még egy kis idõt vidáman eltöltöttünk.

Vígh Miklósné

MINISTRÁNSTALÁLKOZÓ 2010

Az idén 2010. május 29-én rendezték meg az Egri Fõegyházmegye
harmadik ministráns találkozóját. Közel ezren gyûltünk össze a ba-
zilika elõtti téren. A két egyházközségbõl 26 gyermek és hat felnõtt
vett részt a színvonalasan szervezett találkozón. Az idei találkozó
jelmondata „Követlek téged, bárhová mégy!” – Lukács evangéliu-
ma. 

Megérkezéskor ajándékkal kedveskedtek. A szentmise után ven-
dégül láttak bennünket. Két csoportra osztották a gyerekeket nemek
szerint. A fiúk a székesegyházban maradtak és nagyon érdekes elõ-
adásokat hallgathattak a kispapoktól, majd az elõadások tartalmából
rendeztek vetélkedõt. A lányok pedig nõvérek segítségével korosz-
tályonként bibliai jelenetekkel készültek fel, amelyet egymásnak be
is mutattak. 

A találkozó eseményei közül az egyik legérdekesebb a gyerekek
számára az volt, mikor a foglalkozások után Ternyák Csaba érsek
úrnak tehettek fel kérdéseket. Nagyon sok szívbõl jövõ kérdés hang-
zott el a gyerekektõl. Úgy éreztük a találkozó végén, hogy a cél
megvalósult még hûségesebben végezzük az Úr szolgálatát.

Ízelítõ a gyerekek élményeibõl, gondolataiból:
Nekem nagyon tetszett, fõleg a mise. De legjobban az, hogy kér-

déseket tettek fel és válaszolni kellett rá. (Filipcsei Olivér 4. osz-
tály)

Az egri kirándulás nagyon jó élmény volt számomra. Kedvesen
fogadtak bennünket. Remélem jövõre is lesz ministráns találkozó.
(Albert Bernadett 4. osztály)

Nekem az a megtiszteltetés jutott, hogy a fõministránsok csoport-
jába kerülhettem. Szerintem egy nagyon jól sikerült ministráns ta-
lálkozó volt, amit nem tudott beárnyékolni az esõs idõ sem. Külön-
leges nap volt, úgy érzem, minden évben kell egy olyan nap amit az
egyházmegye ministránsai együtt tölthetnek istennel. (Tureczki
Bence 8. osztály)

Menyhártné Kormos Klára
egyházközségi képviselõ

„ÉLÕ KÖVEK, LELKI HÁZ”
Egyházközségi képviselõ-testületi tagok találkozója – EGER



A Jászalsószentgyörgyi KRÓNIKA melléklete Pastor Bonus

Élt valahol a világon egy Ember, mely nem különbözött a Földön
élõ többi embertõl szinte semmiben. Járt, beszélt, gondolkodott.
Tervezett és küzdött. Álmodozott, csalódott és sírt. Vagy épp remélt
és boldog volt. Úgy folytak életének napjai, mint bármelyik ember-
nek a Földön, legalábbis úgy hitte. Voltak azonban olyan napok is,
amikor nagy bánat érte és magába roskadtan tûnõdött, ilyenkor azt
érezte, nincs nála szerencsétlenebb ember a világon. De máskor, ha
örömmel telt el a szíve, bizton állította: egyedüliként birtokolja a
legnagyobb boldogságot minden ember közül. Volt egy gyûrûje,
melyrõl úgy hitte, varázslatos ereje van. Abban van az élete, tudá-
sa, boldogsága. Vigyázott is rá, esténként gondosan megtörölgette,
hiszen akkor volt a legszebb, amikor ragyogott. Egy nap azonban

valami megváltozott. Elveszítette a gyûrûjét. Nem emlékezett, hol
és mikor, sem arra, hogy éppen mit csinálhatott. Kereste gyorsan
maga körül, de hiába. Nem lelte. Nagy bánat lett úrrá rajta. Hitte,
hogy mostantól oda a boldogsága. Gyászát hamar fölváltotta a ha-
rag, mely egyben elszánttá is tette. El is határozta, hogy megkeresi
a gyûrût. Útra kélt, hogy sorra járja azokat a helyeket, ahol elõtte
megfordult. Türelmetlen volt, szerette volna becses kincsét újra ma-
gánál tudni, de útjának elején egyelõre nem járt sikerrel. Bárkit kér-
dezett, senki nem tudott róla. Volt, akit láthatóan nem is érdekelt.
Megdühödött a közömbösség láttán, de még elszántabban indult to-
vább, mert úgy érezte, minél több idõ telik el gyûrûje nélkül, annál
inkább kicsúszik életének fonala az ujjai közül. Egy asszonnyal ta-
lálkozott hirtelen, s mivel bánata egyre nõtt, nem tétovázott, odalé-
pett, s azt mondta: – A gyûrûmet akarom! 

– Miféle gyûrût? – kérdezte a másik megütközve. 

Elsõ áldozás Jászalsószentgyörgyön 
2010. május 30.

Amikor a gyerekek (vagy felnõttek, ha felnõttként csatlakozik
az egyházhoz valaki) elõször veszik magukhoz az átváltoztatott
ostyát, az az elsõ áldozás.

A keresztség, a bérmálás és az Eukarisztia tartoznak a keresztény
beavatás szentségei közé. Az eukarisztia a három beavató szentség
egyike, így a hívõ életében nagy jelentõsége van, amikor elõször ré-
szesül valaki a szentáldozásban. A Biblia szerint Jézus az utolsó va-
csorán úgy adta a kenyeret és a bort az apostoloknak, hogy ezek az
õ teste és vére, amit feláldoz értünk. Ezután feszítették keresztre,
ami a valódi áldozat volt. Most a szentostyát, (más néven Eukarisz-
tiát) vették magukhoz gyermekeink.

Az elsõ áldozást hitoktatás elõzi meg. Elsõáldozó csak megke-
resztelt gyermek lehet. Az áldozás feltétele a hitoktatásokon való
rendszeres részvétel, valamint a vasárnapi Szentmiséken való rend-
szeres megjelenés. 

A gyerekek már régóta készülõdtek életük elsõ szentáldozására.
Hétrõl-hétre iskolai keretek között Kissné Kabács Anikó hitoktató
vezetésével vettek részt hittanon, hogy egyre elmélyültebb hitéleti

tudással gazdagodjanak, és a nagy napra már pontosan tudják, át-
érezzék és megéljék, hogy e fontos szentség felvételéhez váltak
naggyá.

Az elsõ áldozásra 2010. május 30-án Pásztor Pascal plébános ve-
zetésével a szentmisén került sor. A lelkük tisztaságát jelképezõ fe-
hér ruhába öltözött lányok és fiúk (pelerinben) a plébánián sorakoz-
tak fel, majd a hitoktató vezetésével, szüleik és az atya kíséretében
vonultak át a fehér virágokkal szépen feldíszített templomba a
nagymisére. Tizenöt kisgyermek járult elõször szentáldozáshoz, újí-
totta meg keresztségi fogadalmát – amelyet egykor szüleik, kereszt-
szüleik tettek helyettük.

A gyerekek láthatóan átérezték a pillanat emelkedettségét, hiszen
összeszedetten imádkozták, énekelték a liturgia részeit. Az ünnep-
ség véget ért, de az elsõáldozók számára elkezdõdött valami, amit
mi keresztény életnek hívunk.

Az elsõáldozó gyermekek szülei nevében megköszönöm Kissné
Kabács Anikó hitoktatónak és Pascal atyának a felkészítést és a szí-
vet, lelket melengetõ szép ünnepet. Kívánjuk, hogy a sok kis gyer-
mek, akinek szívébe költözött Jézus az elsõ szentgyónással és
szentáldozással örökre szívükbe zárják. Mi is imádkozva kérjük Is-
ten áldását további munkájukra.

Liptákné Kátai Tímea

Túl a húsvéti idõszakon megállhatunk, szusszanhatunk egy kicsit
és visszanézhetünk a mögöttünk lévõ ünnepekre. Elgondolkodha-
tunk azon, hogy a vallásosság mennyire tölti ki gondolatvilágun-
kat, eszünkbe jut-e Isten, ha jól mennek dolgaink, vagy egyszerû-
en csak akkor gondolunk rá, ha bajba kerülünk. Akkor pedig, 
X. Y. szent elõtt lévõ perselybe mint egy automatába bedobjuk
adományainkat, és elvárjuk Istentõl, hogy azonnal segítségünkre
legyen és úgy olyan formában oldja meg problémáinkat, ahogy
mi szeretnénk.

Jézus példát mutatott nekünk a kereszthordozásban, felvette ke-
resztjét és elindult. Nem perlekedett, hogy éppen akkor neki miért
jutott több a rosszból, mint másnak. Szó nélkül ment és végigjárta
a reá szabott utat.

De miért tette? Tehetnénk fel a kérdést. Kértem én tõle? Valóban
nem kértük tõle, hiszen mielõtt megszülettünk volna Õ már szere-
tett minket és lehetõvé tette számunkra, hogy eljussunk az örök
boldogságra. Igen. Méltónak tartott minket, hogy megszülessünk
és hirdessük az Õ igéjét. Bízott abban, hogy a jó úton fogunk jár-
ni, mert a jóra teremtett minket az Atya. Van-e bennünk elég hála
csupán azért, hogy létezünk? Van-e bennünk elég hála, hogy Jézus
az én bûneim miatt szenvedett a kereszt alatt? Az én bûneimet, a

mi bûneinket cipelte. Nézzük meg a körülöttünk lévõ világot. Csa-
lás, lopás, pletyka, bántalmazás, erõszak, gyilkosság, szeretetlen-
ség, nyomor, boldogtalanság, kilátástalanság és még sorolhatnánk
a sok rosszat, ami körül vesz bennünket. Mind emberi mulasztás,
gyarlóság következménye. Jézus akkor a kereszt alatt ezekért a
bûnökért is szenvedett, ezekért a bûnökért is meg halt. Gondoljuk
magunkat Jézus helyébe ott a keresztsúlya alatt. Épp oly fájdal-
mas volt neki a kereszthordozás, mint amilyen fájdalmas a mi vi-
lágunk. De vállalta ezt a fájdalmat az irántunk és a Mennyi Atya
iránti végtelen szeretete jeléül. Végre észre kellene vennünk, ha
nem fordulunk tiszta szívvel Jézus felé, és nem mutatjuk ki az Is-
ten iránti szeretetünket, nem fog ez a világ megváltozni és mi sem
tudunk megváltozni. Elkövethetünk bármilyen hibát, bármi rosz-
szat, szembeköphetjük mi is ott Jézust Jeruzsálem utcáján, Õ már
megmutatta nekünk, hogy elbírta és mindezek ellenére szeret min-
ket. De vajon mi is elbírjuk? Lehet Jézus nélkül cipelni a terhein-
ket? Nem hiszem.

Teljesen át kell magunkat adni Istennek és nem követelni kell tõ-
le a jót, hanem tennünk kell a jóért. Amikor pedig átadjuk magun-
kat Neki, bíznunk kell benne és kérõ imáinkhoz hozzá kell fûzni,
hogy „de ne úgy legyen Atyám, ahogy én akarom, hanem ahogy te.”
(Mt 26,39) Mert Isten mindig tudja, hogy az üdvösséghez mire van
szükségünk.

Kissné Kabács Anna

Istennel vagy Isten nélkül?

A gyûrû



Az Ember gyorsan elmondta. 
– Nem láttam a gyûrûdet, de ha meglelem, átadom. 
Az Embert elfutotta a méreg. 
– Biztosan megtaláltad és most rejtegeted, mert tudod, mennyire

nagy kincs! 
Az asszony megbántódva nézett rá és elsietett. Ekkor egy határo-

zott hang zendült föl az Ember mögül. 
– Nem érdemelte, hogy így bánj vele! 
Megfordult és sértõdötten felelt: 
– Lehet, hogy tévedtem... De nagyon szenvedek már! 
Az ismeretlen így szólt: 
– Látom. Ám, most igaztalan vádjaid miatt szenved õ is. Lásd, ve-

led tartok, hátha együtt többre jutunk! 
Ketten folytatták hát tovább az utat. Egyszerre egy fához értek,

mely alatt csavargó aludt. Rongyos volt a ruhája, koszos a bõre, bi-
zonyosan éhezhetett is, mivel teste csontos volt. 

– Ez a koldus bizonyosan megtalálta a gyûrûmet, s majd eladja! –
tûnõdött az Ember. Lehajolt, s a zsebeit kezdte tapogatni. Mivel az
mind lyukas volt, rossz tarisznyáját fogta, beletúrt. 

Az ismeretlen megrázta a fejét: 
– Mit mûvelsz? 
– Nem érted, meg kell találnom! – kiáltotta az Ember. 
Rövid idõ múltán egy hídhoz értek, melyen nagy volt a tülekedés.

Sokan akartak átjutni a túlpartra, mivel vihar készülõdött, szerettek
volna idõben otthonaikba térni. Az Ember türelmetlenül topogott és
nyújtogatta a nyakát. Majd hirtelen megindult, s könyökével utat
törve magának gyorsan haladt elõre a tömegben. Egy gyermeket
úgy taszított arrébb, hogy az a földre esett és keservesen sírni kez-
dett. Az Ember megtorpant egy pillanatra, de eszébe jutott célja, hát
tovább haladt. 

– Szívtelen vagy! – mondta neki az ismeretlen, aki végig ott volt
a nyomában. 

– Nagyon fontos a dolgom, hisz tudod! 
– Nekik is a maguké! – csóválta meg a fejét, majd szótlanul kö-

vette az Embert. 
Egyszerre egy házhoz értek, ahol egy férfi az ablakban portékáját

kínálgatta. Odaléptek, s szemügyre vették. A sok holmi között az
Ember megpillantott egy gyûrût, mely mintha mása lett volna az
övének. 

– Nézd, talán ez az enyém! – mondta kísérõjének megvidámodva.
– Nem annyira fényes, de mégis hasonlít. – majd egy óvatlan pilla-
natban a zsebébe csúsztatta és sietõs léptekkel elindult. 

Az ismeretlen rákiáltott: 
– Mit tettél?! 
– Szakasztott, mint az enyém! Elvettem, ami egyébként is engem

illet! Miért baj az? 
Az ismeretlen szomorú szemmel nézett rá és megcsóválta a fejét.

Majd sarkon fordult és elindult az ellenkezõ irányba. Az Ember ér-
tetlenül kiáltott utána: 

– Most meg hová mész? Azt mondtad, velem tartasz... 
De az idegen hátra sem nézve, némán lépdelt tovább, míg el nem

tûnt a szeme elõl. 
Az Ember ekkor vállat vont, és elindult haza. Közben a gyûrût né-

zegette, forgatta. Meg is törölgette szépen, de mégsem csillogott.
Bánta, hogy az idegent elengedte, talán adhatott volna valami taná-
csot, hogyan ragyoghatna ismét régi fényében. De az ismeretlen
már ki tudja hol járt. Az Ember ment, s a csavargóval találkozott
össze. Az megvetõen ránézett, köpött egyet és kikerülte. Ez meg-
vonta a vállát és a gyûrûre nézett, hiszen a lényeg már ott volt nála.
A hídon átkelve gyerekek egy csoportja került elé, kik dobálni
kezdték rá a köveket. Látta, hogy az a gyermek is köztük van, akit
durván lökött félre imént. Csak állt és nem szólt társaira. Rohanni
kezdett, s bár vérzett a feje és a karja a kövek okozta sérüléstõl, elég

volt a gyûrûre néznie, rögvest megnyugodott. Hirtelen az asszony
jött felé, kivel legelsõnek beszélt. Büszkén mutatta kezén kincsét.
Ám az asszony csak sóhajtott és halkan azt felelte:

– Hát örvendj neki!
Az Ember otthonába érve egyebet sem tett, csak a gyûrût tiszto-

gatta, fényezte, kényeztette. Tetszelegve pillantgatott kezére, ám
kincse valamiért egyre szürkébb és fakóbb lett. Bárhogy igyekezett
is, nem sikerült a régi fénylõ szépséget látnia. Nap- nap után hasz-
talan küszködött a ragyogásért. Próbált mindent, drága olajokat, le-
heletfinom kendõket, parányi sörtéjû keféket. A gyûrû azonban nem
tündökölt többet. Az Ember egyre elkeseredettebb lett, élete megfe-
neklett hajóhoz vált hasonlatossá, mely nem halad tovább. Egyetlen
dolog foglalkoztatta csak, hogy kincse ismét régi fényében ragyog-
jon. Teltek az évek, senki sem emlékezett már rá, ki volt õ, vagy mi-
lyen csoda volt a gyûrûben, hiszen lábát nem tette ki otthonából.
Megkeseredett és boldogtalan vénség vált belõle, aki szentül hitte,
hogy a gyûrû az oka. Abban volt a tudása, boldogsága és az élete.

Egy reggel, amikor ismét görnyedten asztalához ült, kezébe vette
az ékszert, hosszan nézte.

– Itt van évek óta, s nem lelem örömöm benne attól a naptól fog-
va. Magányos vagyok és vén, talán bele kellett volna törõdnöm az
elvesztésébe. Fakósága én magam vagyok.

Kopogásra rezzent fel. Az a régi ismeretlen állt ajtajában, aki egy-
kor a gyûrû után kutatott vele. Õ is megvénült már, csak a tekintete
volt a régi. Az a különös néma pillantás, mint amikor odébb állt sok
éve. Az Ember arca felragyogott.

– Szükségem lett volna a tanácsaidra... – szólt panaszosan.
– Míg veled voltam, egyszer sem fogadtad meg. Nem érdekelt

más, csak a kincsed.
– Rossz cserét csináltam – felelte az Ember.
– De most itt vagyok és maradok.
Aznap este az Ember mosolyogva tért aludni anélkül, hogy gyû-

rûjét megpróbálta volna ragyogásra bírni, mint annyi estén, éveken
át. A napfelkeltét már nem látta meg, az az este volt az utolsó, s az
idegen is eltûnt, mint a hajnali pára a nap elsõ sugaraival.

Csak a gyûrû maradt ott ragyogva, tündökölve.

Pastor Bonus A Jászalsószentgyörgyi KRÓNIKA melléklete

SZENTMISÉK RENDJE

Jánoshida: kedd, csütörtök: 19.00; 
szombat: 18.00; 
vasárnap: 09.30

Ünnepeltek szentmiséje: 
minden hónap elsõ vasárnap!

Jászalsószentgyörgy: 
szerda, péntek, szombat: 19.00 
vasárnap: 11.00

Szentmiseszándékok felvétele: 
minden hónap utolsó szombat

Egyházi hozzájárulás, egyházadó, „párbér” befizetése: 
Sekrestye és Plébánia Hivatal (hivatali idõben)

IRODAI SZOLGÁLAT:
(Római Katolikus Plébánia Hivatal, Jászalsószentgyörgy,

0657/456-522)
kedd: 09.00 – 13.00, szerda: 16.30 – 18.30, 

csütörtök: 15.00 – 17.00


