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 É L E T Ü N K B Ő L
„A mi forradalmunk Pesten, március 15-én nem vérontás volt, hanem egy szép ünnep, a szabadság ünnepe: 
ezerek meg ezerek csoportoztak össze Isten ege alá, ezerek meg ezerek emelték égre kezeiket, s egy szívvel, 
szájjal mondták Petőfi Sándor után az eskü szavait.” (Arany János)
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Tisztelt Szentgyörgyiek!

Arra kérem minden szépkorú lakosunkat, hogy vállalják fel az otthon tartózko-
dást, ne hagyják el lakóhelyüket! Rájuk a koronavírus különösen veszélyes!

A mai napon arról rendelkeztem, 
hogy a 70 év felettieken túl már a 65 éves és az feletti korú személyekre is 

kiterjesztjük szolgáltatásunkat!

A háziorvosokat igény esetén telefonon keressék rendelési időben:
dr. Gajdos Géza háziorvos elérhetősége: 06-57/655-192
dr. Tóth-Daru Péter háziorvos elérhetősége: 06-57/655-190

Amennyiben a 65. életévét betöltött személy vállalja az otthon tartózkodást és 
erről az önkormányzatot tájékoztatja, az ellátásról való gondoskodás a telepü-
lési önkormányzat polgármesterének feladata.

A szolgáltatás (pl.: élelmiszer, gyógyszer, egyéb beszerzése) személyi és tárgyi 
feltételeinek megszervezéséről intézkedtem, így a jelzett személyeknek ez a le-
hetőség nyitva áll, ha kérik és más módon nem tudják megoldani. A szolgálta-
tás ingyenes, azonban a megvásárolt árukat természetesen meg kell téríteni!

A szolgáltatás hétköznap 8:00-16.00 óráig kérhető, melynek részleteiről az 
igénylők az alábbi elérhetőségeken kapnak tájékoztatást:

Tel.: 06-30-621-1946 és 06-70-328-4522
Email: juti1971@gmail.com

zsoldinegt@freemail.hu

Bátran éljenek a lehetőséggel! Vigyázzunk egymásra!

Jászalsószentgyörgy, 2020. március 24.
Szarvák Imre
polgármester

F E L H Í V Á S

Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K
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Azt gondolhatnánk, mi mindent láttunk már, ahogy mon-
dani szokás: „nincs új a nap alatt”. És mégis… a 2020-
as TAVASZ formabontóan köszöntött a világra. Szemet 
gyönyörködtetően ébred, énekszóra sarkallja a madara-
kat, a gyümölcsfák lassan ontják csodás virágaikat, körü-
löttünk minden éled, azt sugallva, új élet kezdődik. Mégis 
ennek az újjászületésnek most nem igazán tudunk örül-
ni. Lelkünk nem azt érzi, hogy „örülj, mert új élet kez-
dődik”, sokkal inkább nehéz súlyt cipel. VILÁGUNK 
HALDOKLIK! Az embert újabb próbatétel elé állítják. 
Mintha föntről azt próbálnák megértetni velünk, hogy 
„MIT MŰVELSZ?”. Tönkreteszel magad körül mindent, 

amit kaptál: földet, vizet, levegőt. Magad körül min-

dent elpusztítasz, beleértve az emberi kapcsolataidat is. Nem 
figyelsz a családodra, nem tiszteled az időseket, számodra 
semmi és senki nem fontos! Az egyetlen, ami számít, TE 
magad vagy. Hát megkaptad! Nézd, mire mész egyedül…

Otthonunkba kényszerültünk, ahol elengedhetetlen az 
egymásrafigyelés, a kompromisszumra való hajlandóság, 
a segítségadás. Egy parányi vírus nyitotta föl a szemün-
ket. Mi az, ami igazán fontos neked? Bezárt, hogy gondol-
kodjunk, hogy értékeljük át az életünket.

Ebben a mélyreható csöndben, elmélkedésben talán se-
gítségünkre lesznek legújabb számunk írásai. Mert soha 
ne feledjük: „mindig van új a nap alatt”!

Gál Judit

Szerkesztôi elôszó

Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K

K Ö S Z Ö N E T N Y I L V Á N Í T Á S
Őszinte tisztelettel szeretném megköszönni mindazoknak,  
akik a férjem temetésén való részvételükkel és virágaikkal  

igyekeztek fájdalmunkat enyhíteni.
„A jó emberek haláluk után csillagként ragyognak az égen.”

Blaha Zoltánné

SZÜLETÉSEK

Dvoracsek Renáta an.: Dvoracsek Henrietta 2019. 12. 25.
Marik-Bertalan Eszter Zsuzsanna 
 an.: Bertalan Zsuzsanna 2019. 12. 26.
Ecsédi Maja Hanna an.: Sörös Anikó 2020. 01. 04.
Király Adél an.: Sebestyén Ilona Tímea 2020. 01. 09.
Turcsányi Levente an.: Bathó Katalin 2020. 01. 10.
Hamar Milán an.: Balázs Szabrina 2020. 01. 31.
Váradi Krisztofer an.: Váradi Gyöngyi 2020. 02. 10.
Gál Pálma Csenge an.: Almási Erzsébet Nikolett 
 2020. 02. 25.
Czibak Márkó István an.: Nagy Amanda Krisztina 
 2020. 03. 10.

HÁZASSÁGKÖTÉS

Bagi Barbara és Nagy Ádám Attila 2020. 01. 17.
Budai Dolli és Mizsei János 2020. 03. 20.

HALÁLOZÁSOK

Simon Imre (Kossuth út 34.) 2019. 12. 08. élt: 55 évet
Kerekes Jánosné szül.: Juhász Mária 
 (Vásár út 9.) 2019. 12. 18. élt: 78 évet
Berényi Imre (Dózsa Gy. út 11.) 2019. 12. 26. élt: 65 évet

Sándor Józsefné szül.: Törőcsik Julianna 
 (Jász út 11.) 2019. 12. 27. élt: 84 évet
Szűcs Károly (Széchenyi út 20.) 2019. 12. 29.
 élt: 101 évet
Bali Lajos (József A. út 7/a.) 2019. 12. 29. élt: 75 évet
Vadkerti Albert Péterné Tóth Franciska Éva 
 (Madách út 2.) 2020. 01. 16. élt: 68 évet
Tóth Joachim Lászlóné szül.: Törőcsik Irén 
 (Rákóczi út 33.) 2020. 01. 24. élt.: 82 évet
Molnár István (Építő út 13.) 2020. 01. 24. élt:100 évet
Blaha Zoltán (Rákóczi út 56.) 2020. 01. 28. élt: 66 évet
Kiss Sándorné szül.: Vígh Borbála Piroska 
  2020. 01. 31. élt: 92 évet
Vámos János (Akácfasor út 3.) 2020. 02. 06. élt: 71 évet
Urbán Kálmánné szül.: Sziráki Margit 
 (Liget út 6.) 2020. 02. 09. élt: 83 évet
Urbán Imréné szül.: Povedák Mária 
 (Vásár út 39.) 2020. 02. 19. élt: 82 évet
Kozáné Pintér Glória 
 (Petőfi út 8.) 2020. 02. 22. élt: 39 évet
Takács István (Somogyi út 17.) 2020. 02. 28. élt: 64 évet
Horváth József (József A. út 12.) 2020. 03. 10. élt: 79 évet
Vízi Lajosné szül.: Bathó Erzsébet 
 (Arany J. út 60.) 2020. 03. 23. élt: 84 évet
Filipcsei Györgyné szül.: Keskeny Mária Magdolna 
 (József A. út 8.) 2020. 03. 23. élt: 73 évet

ANYAKÖNYVI HÍREK
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Hangszerbemutató az óvodában
Szeptember elejétől zeneóvodai tehetséggondozó foglalkozást 
tartok a zene iránt érdeklődő nagycsoportos gyerekeknek. A 
csoport létszáma 22 fő. Nagy körültekintéssel terveztem meg 
az éves tervemet, kiegészítve egyházi dalokkal, tartalmakkal.

A zeneóvodán népi játékokkal, körjátékokkal, népzenével, 
néptánc alapismeretekkel ismerkednek a gyerekek. Zenehall-
gatásként sokat énekelek magyar népdalokat, más népek dala-
it, egyházi énekeket.

Zenei képességfejlesztésként, megfelelő előkészítéssel egy ki-
csit magasabb szinten ismerkedünk a ritmussal, ahol már meg is 
nevezzük a ritmusértékeket. A sok óvodai hangszeren kívül 
megismerkedünk népi hangszerekkel, amik egyébként saját 
gyűjtésem kincsei. Úgy érzem, szívesen jönnek a foglalkozások-
ra, melyek jó hangulatban telnek. Megtanultuk azt is, hogy aki 

sokat énekel, az érzelmileg nagyon gazdag ember, aki énekel, az 
kétszer imádkozik. 

Meghívásomra márciusban ellátogatott óvodánkba Kövér Ist-
ván citeraoktató.Egy hangszerbemutató keretében olyan hang-
szerekkel ismerkedtek meg a gyerekek, amelyeket ritkán láthat-
nak. Ilyen volt a citera, tambura, összehajtható zongora, harmo-
nika, gitár, köcsögduda, trombita és még sorolhatnám.

Kövér István citeraoktató Jászberényből érkezett feleségével, 
akivel a hangszereket meg is szólaltatták.A gyerekek a bemuta-
tó végén minden hangszert ki is próbálhattak. A fényképek el-
mondanak mindent, melyek a bemutató végén készültek a gye-
rekekről!

Köszönet Kövér Istvánnak!
Babucs Magdolna, óvodapedagógus

O V I H Í R E K



6 Jászalsószentgyörgyi KRÓNIKA • 2020/1

Hangszerbemutató az óvodában
O V I H Í R E K
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Vízkereszt elmúltával megkezdődik min-
den évben a farsang időszaka. Ebben az 
évben a nagymértékű hiányzás miatt, a 
kitűzött időponthoz képest egy héttel ké-
sőbb, február 21-én, pénteken tartottuk 
meg farsangi mulatságunkat.

Ezen a délutánon összegyűlt az óvoda 
apraja-nagyja, kezdődhetett a találgatás: 
vajon kit is rejtenek az ötletesebbnél ötle-
tesebb jelmezek?

A levegőben tapintható volt az izgatott-
ság. Volt itt a „teljesség igénye nélkül” 
ninja, rendőr, hercegnő, dinoszaurusz, 
sellő, kutya, tündér, íjász és még sorolhat-
nám a szebbnél szebb jelmezeket.

Természetesen a bulihoz és a jókedvhez 
hozzátartoztak a zene mellett a sütemé-
nyek, üdítők, tombola és zsákbamacska 
is. A szülők gondoskodásának köszönhe-
tően volt mindenből bőségesen.

A program a szülői közösség szervezésé-
ben valósult meg, köszönjük Kalacsi-Eszes 
Szilviának, az Óvoda Szülői Szervezet el-
nökének a szervezést és a lebonyolítást.

Hálásak vagyunk mindazon szülőknek és 
azoknak a szervezeteknek, vállalkozók-
nak, akik adományukkal segítették a prog-
ram megvalósulását. Komlós Renáta

Itt a Farsang, áll a bál...
O V I H Í R E K
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Itt a Farsang, áll a bál...
O V I H Í R E K
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A személyi jövedelemadók 1%-ának 
felajánlásából Alapítványunk 2018 
őszén a NAV által átutalt összeget a 
következőképpen használta fel:

• A TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0669 sz. 
„A jászalsószentgyörgyi óvodások 
egészségre nevelő és szemléletformáló 
életmód programjai” című projekt 
fenntartási időszakára vállalt progra-
mok keretében 2019-ben öt játszóhá-
zat, négy táncházat és egy túrát szer-
veztünk és ezekhez biztosítottuk a 
szükséges eszközöket.

• Az óvodai gyermeknapi programot 
támogattuk.

Itt a Farsang, áll a bál...
O V I H Í R E K

„SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT”  
Alapítvány

Kedves Szülők, 
Tisztelt Támogatók!

Köszönjük, ha eddig is felajánlották  

a „SZENTGYÖRGYI  
ÓVODÁSOKÉRT”  
Alapítvány számára  

személyi jövedelemadójuk 1%-át.
Erre a továbbiakban is kérjük Önöket, hiszen Terveinket csak az Önök segít-
ségével tudjuk véghezvinni. Köszönettel vesszük, ha ismerőseiket is arra biz-

tatják, hogy adójuk 1%-ával támogassák alapítványunkat!

ADÓSZÁM: 18829723-1-16
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Évek óta hagyomány, hogy óvodánk apra-
ja-nagyja hagyományos, télűző farsangi 
időszakon vesz részt. A télűzés is egy 
ilyen hagyományokhoz hű mulatságunk. 
Ennek keretében, húshagyókedden zenél-
ve, hangoskodva, síppal-dobbal indulunk 
el a Zagyvához.

Elkészítjük „Fassang Jancsit” seprűből 
és szalmából, majd megérkezve a fo-
lyónkhoz, elköszönünk tőle, megkérjük, 
hogy vigye magával a telet és hozza ide 
nekünk a várva várt tavaszt.

Ezután pedig beledobjuk „őt” a vízbe és 
nézzük, ahogy szimbolikusan elúszik a 
tél.

Nagyon szeretjük ezt az eseményt, hi-
szen ilyenkor úgy kiabálhatnak, zajong-
hatnak a gyerekek, mint még soha.

Jövőre is folytatjuk ezt a hagyományt, 
talán még hangosabban.

Kovácsné Nagy Gizella

„Fassang Jancsi”
O V I H Í R E K
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A farsangi időszak lezárultát húshagyó-
kedd jelenti. Ezután hamvazószerda kö-
vetkezik, mely a húsvétig tartó nagyböjt 
első napja.

A farsangi eszem-iszomról megmaradt 
ételeket azonban a régi idők asszonyai 
nem hagyták kárba veszni, ezért csütörtö-
kön felfüggesztették a böjtöt és csonka 
csütörtököt tartottak.

Óvodánkban mi is tartunk egy ilyen na-
pot. Rostélyos kalácsot és gyümölcssalátát 
eszünk, amit a dajka nénik készítenek el, a 
kalácsot pedig Vörös Zoltánné Erzsike sü-
tötte meg nekünk, akinek itt is szeretnénk 
megköszönni azt a sok finom kalácsot.

Mikor aztán megettünk mindent, lezár-
juk a farsang időszakát és készülünk a 
húsvétra.

Kovácsné Nagy Gizella

Csonka csütörtök
O V I H Í R E K



12 Jászalsószentgyörgyi KRÓNIKA • 2020/1

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (1) alapján: Az óvoda a gyermek hároméves ko-
rától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

A szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, így köteles beíratni gyer-
mekét a hirdetményben meghatározott időpontban.

• Be kell íratni minden gyermeket, aki 2020. augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét.  
2011. évi CXC. törvény 8.§ (2) alapján a nevelési év (2020. szeptember 1-jétől) legalább napi négy órát kö-
teles óvodai nevelésben részt venni.

• Amennyiben az óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, arról a szü-
lő köteles a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatá-
si Hivatalt elektronikus űrlap kitöltésével, melyet postai úton kell beküldeni.

• Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül 
betölti, feltéve, hogy minden, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel ren-
delkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az óvodai beíratás ideje a 2020/2021. nevelési évre
2020. április 27. (hétfő) 8-16 óráig
2020. április 28. (kedd) 8-16 óráig

A beiratkozás helye:  Szent György Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  
Cifrapalota Tagóvodája 5054 Jászalsószentgyörgy, Rákóczi út 15.

Az óvoda felvételi körzete: Jászalsószentgyörgy közigazgatási területe.

Intézményünk az alapító okirat alapján vállalhatja az enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, hallássé-
rült, hallásfogyatékos, mozgásfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek, valamint egyéb 
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyerme-
kek ellátását. 

Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő
Szent György Katolikus Óvoda, Általános Iskola és  

Alapfokú Művészeti Iskola
Cifrapalota Tagóvodájába történő  

jelentkezés módjáról
a 2020/2021 nevelési évre vonatkozóan.

HIRDETMÉNY

O V I H Í R E K
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Az óvodai jelentkezéshez a JELENTKEZÉSI LAP című nyomtatványt szükséges kitölteni, 
melyet az óvodában lehet beszerezni.  
A kitöltött jelentkezési lapot a beiratkozáskor hozza magával!

Az óvodai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, 
melyeket a beiratkozáskor be kell mutatni:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát

• a gyermek, valamint a szülő(k) lakhelyét igazoló  
lakcímkártyáját

• a gyermek TAJ- kártyáját

• a szülő(k) személyi igazolványát

• a gyermek esetleges betegségét, speciális igényét igazoló szakvéleményt, orvosi igazolást,

• elvált, illetve élettársi viszonyban élő szülők esetén a szülői felügyelet jogát igazoló hivatalos dokumen-
tumot,

• nem magyar állampolgár esetén a gyermek státuszát igazoló dokumentumot, továbbá a szülőnek igazol-
nia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén (Nkt. 92. §),

• gyermekvédelmi kedvezményről, hátrányos helyzetről szóló határozatot (ha van ilyen),

• a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizott-
ság javaslatát.

Óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetére vonatkozó jogkövetkezmény:

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben va-
ló részvételre kötelezett gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysér-
tési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) a) pontja 
alapján szabálysértést követ el.

Az óvodai beiratkozás a fenti helyen és időpontban személyesen történik a szükséges dokumentumok bemu-
tatásával. Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, aki az óvodai felvételi, esetleges átvételi kérelemnek 
helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja 2020. május 28. Elutasító határozat el-
len a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyújtható be jogorvoslati kérelem a Szent György Katolikus 
Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fenntartójához.

A nevelési év első napja 2020. szeptember 1., utolsó napja 2021. augusztus 31.

Jászalsószentgyörgy, 2020. 02. 24.

O V I H Í R E K

Tarnai Mihály
igazgató

Liptákné Kátai Tímea 
tagintézmény-vezető

ÓVODAIÓVODAI
BEÍRATÁSBEÍRATÁS
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Iskolánk csatlakozott az Egri Eszterházy Károly Egyetem és a Magyar Kémikusok Egyesülete Kémiatanári Szakosztálya által meg-
hirdetett Nagy Periódusos Rendszer Performansz Guinness Record És Magyar Rekordállítás kísérletéhez.

10:55-kor a Kossuth Rádióban hangzott fel az indítási jel, amely során 72 iskola több mint 8 ezer diákja egyszerre alkotta meg 
élőben a periódusos rendszert. Iskolánk, a Szent György Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 118 di-
ákja egyszerre emelte a magasba a kémiai vegyjeleket, amit videóval rögzítettünk.

Nagy lelkesedéssel vettünk részt ezen az eseményen, örültünk, hogy részesei lehettünk ennek a nagyszabású rekordállítás kísér-
letnek. Köszönjük iskolánk tanulóinak és segítő pedagógusainak részvételét.

Jakusné Vámos Mária fizika és Menyhártné Kormos Klára kémia szakos tanár nénik

Iskolánk által kiírt rajzpályázat eredmény-
hirdetésére december 2-án került sor.

Téma az 1956. október 23-i forrada-
lom eseményei, amiről a felső tagozatos 
diákok tetszőleges technikával készít-
hették el műveiket. 15 pályamunka szü-
letett. A pályázat során arra voltunk kí-
váncsiak, hogy a mai fiatalok számára 
mit mond az esemény az iskolai műso-
rok kapcsán, vagy történelemkönyvek-
ből szerzett ismeretanyagokból, vagy 
médián keresztül szerzett információk-
ból.

Változatos megközelítések születtek. 
Az első három helyezést oklevéllel és tár-
gyi jutalommal díjaztuk:

I. helyezés: Károlyfi Anna Dorka
II. helyezés:  Nagy Kornélia Anna, 

Marsi Szonja Edit
III. helyezés: Vizi Dániel.

Rekordállítás kísérlet iskolánkban, 2019.

Rajzpályázat, 2019.

Gratulálunk a nyerteseknek és köszönjük a többiek részvételét a versenyen!
Vincze Dániel művészeti iskolánk tanára
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Az Egri Főegyházmegye a tavalyi évhez 
hasonlóan az EFOP-1.3.5-16 azonosító 
számú „Társadalmi szerepvállalás erősí-
tése a közösségek fejlesztésével ”című 
pályázati konstrukció keretében azzal a 
kéréssel fordult az intézményvezetők felé, 
hogy a pályázat keretében az együttműkö-
désbe bevont Plébániák részére az ünne-

pek közeledtével, a hagyományokhoz hű-
en szaloncukrot és Mikulás-csomagot 
juttassanak el.

Mióta katolikus iskola lettünk, még na-
gyobb célkitűzés mindenki számára, hogy 
arra neveljük gyerekeinket és egymást is, 
hogy észrevegyük, ha a másik embert va-
lami bántja. Tudatosan figyeljünk a kör-
nyezetünkben élők mindennapjaira. Ho-
gyan változik egy-egy nap alatt is a má-
sikhoz való hozzáállásuk.

Erre leginkább a felső évfolyamon tanu-
lók figyelnek. Az eddigi években is kará-
csony előtt már megkezdtük a szaloncu-
kor, narancs osztogatását a szentmisék 
után. Eddig egy helyi vállalkozó felaján-
lásából tudtuk ezt megvalósítani a vasár-

napi szentmisék után és karácsonykor. 
Egy-egy szaloncukor vagy narancs mellé 
járt egy jó szó, egy mosoly a gyerekektől. 
Tavaly ezt a pályázatnak köszönhetően ki 
tudtuk bővíteni a hajnali rorate szentmi-
sékre is. Azon is sok iskolás gyermekünk 
vesz részt a falu híveivel együtt. A tavalyi 
évben a szaloncukor és a mosoly mellé a 
Szentlélek Gyümölcseit tűztük egy-egy 
kis cetlire és azt kaptak. Látszott az arco-
kon a meglepődöttség, de pár másodperc 
után az öröm, és még egy - egy ölelést is 
kaptak gyermekeink. Ha pár percre is, de 
kizökkentettük magunkat és másokat a 
hétköznapok rohanó világából.

Markó Judit 
hittanár

Adventi vásár

Egy pici odafigyelés, 2019.

Iskolánkban néhány év után, december 
18-án délután 13-15 óráig újra megrende-
zésre került az adventi vásár, amelyre 3.-
tól 8.-ig minden osztály kézzel készített 
karácsonyi ajándékokkal, dekorációkkal 
készült. Mindegyik ajándék nagyon káp-

rázatosra sikerült. Az elkészítésük hete-
ken át tartott, de mindet örömmel, jó 
szándékkal csináltuk. Pár forintért lehetett 
vásárolni családtagoknak, rokonoknak, 
barátoknak. A hangulat is eszméletlen 
volt, a vásár mellett sok kacagás, jókedv 

és rendkívül sok csupaszív gyermek volt. 
A megkeresett pénzösszeg mindenkinél 
az osztálypénzt gyarapította. Remélem, 
hogy hagyománnyá válik ez a vásár, mert 
szerintem mindenki élvezte.

Nagy Bálint, 7. o.
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Karácsony közeledtével, úgy gondolom, 
mindenki számára fontos ráhangolódni az 
ünnepre, tulajdonképpen mindenki szeret-
né a saját lelkét díszbe öltöztetni és saját 
magának megteremteni a várakozás ideje 
alatt az ünnepi hangulatot. Én sem voltam 
ezzel másként, kerestem az alkalmat arra, 
hogy kicsit kilépjek abból a bizonyos mó-
kuskerékből, rohanásból, kapkodásból és 
az év végi, nagy hajtásból. Ekkor láttam 
meg, hogy ebben az évben a Mindenki 
Karácsonya egy kissé átalakul, és más 
megvilágításba próbálják helyezni szá-

munkra a Betlehemi játékot a szentgyörgyi 
iskolások, tanáraik és szüleik. Megpróbál-
tak bennünket visszarepíteni arra a bizo-
nyos estére, amikor megszületett Jézus 
Krisztus. Csakhogy ez nem egy átlagos 
időutazás volt számunkra, mint minden 
évben, ugyanis kiegészítették egy valósá-
gos környezettel. Ez évben a Lovarda adott 
helyszínt ennek a rendezvénynek, a már jól 
ismert állataival. Boldogan tapasztaltam, 
hogy a csúnya, esős idő sem tántorította el 
a szentgyörgyi embereket, és rengetegen 
voltak, akik hasonló lelkesedéssel várták 

ezt az estét, mint én. Az idő lelassult körü-
löttünk, szinte megállt és mindannyian át-
adtuk magunkat az ünnepi érzésnek, amit 
ez a remek atmoszférájú hely és a gyere-
kek csodás műsora tett teljessé. Mindenki 
számára nagyon élvezhető, színvonalas 
műsort láthattunk és külön öröm volt látni 
a szereplők arcán a lelkesedést, amivel 
készült az előadás. Az este zárásaként, pe-
dig mindenki jókat beszélgetve, nagyokat 
nevetve kortyolgatta a gőzölgő meleg ita-
lát, mint egy igazi, nagy és összetartó tár-
saság. Jászai-Deák Lili

A legrégibb Krisztusünnep. Először Ale-
xandriai Clemens említi a III. században 
az epifánia-ünnepet. Epifánia görög ere-
detű szó jelentése: jelenés.

Ez a házszentelések időszaka. A házak 
ajtajai előtti éneklés után, a megszentelt 
krétával a C + M + B betűket írják fel, ez 
a háromkirályok nevének rövidítésére 
utal (Caspar, Melchior és Baltasar). Más-
felől azonban ez a latin áldás rövidítése is: 
Christus Mansionem Benedicat (Krisz-
tus áldja meg ezt a házat).

A házszentelés szertartása során a pap 
az újonnan megáldott szenteltvízzel meg-
hinti a lakásokat, házakat; a szentelmény 
révén nemcsak az épületeket, hanem a 
benne lakókat, dolgozókat is megáldja.

Így történt ez Jászalsószentgyörgyön is. 
Január 6-án, vízkereszt napján a temp-
lomban Tamás atya megáldotta a sót és a 

vizet, az élethez szükséges alapanyago-
kat. Majd az újonnan megáldott szentelt-
vízzel meghintette a jelenlévőket, és kérte 
rájuk és családjukra Isten gondviselését.

Január 10-én pedig az iskola aulájában 
összegyűltünk és közösen hallgattuk Ta-
más atyától a házszentelés szertartását, 
amint a háziáldás szövegét mondja. Végül 
közösen imádkoztunk az atyával.  Mind-
két iskolaépületet, és a benne található 
minden termet és irodahelyiségeit meg-
szentelve indultunk el az új évben.

A bejárati ajtónál megkezdve, minden 
terem ajtajára felkerült a jel:

20 + C + M + B + 20
Markó Judit, hittanár

Betlehem örökké élBetlehem örökké él

Urunk megjelenése ➽ Vízkereszt, 2020.
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Színvonalas kulturális élménnyel kezdő-
dött az új év: 2020. január 8-án a Szolnoki 
Szigligeti Színház előadásán vett részt is-
kolánk 66 alsó tagozatos diákja. 

A Szín-műhely kistermében a Mátyás 

király juhásza című előadást tekinthettük 
meg. A jelmezek olyannyira valósághűek, 
a díszletek élethűek voltak, hogy általuk a 
mese világába csöppentünk. A színészek 
játéka elvarázsolt mindannyiunkat, sok 

tréfás jelenetet emlegetünk még mindig.
Jól éreztük magunkat, reméljük hama-

rosan újra nézői lehetünk egy jó előadás-
nak!

4.a osztály

Iskolánkban a diákok az idei tanév szep-
temberétől sakkoktatásban vehetnek 
részt. Az oktatás beindításáról, a tapasz-
talatokról, elért eredményekről és jövő-
beli tervekről Pécsi Rolanddal, a jászbe-
rényi sakkegyesület tagjával és sakkokta-
tóval készített interjúm alapján írok.

Pécsi Roland először 7 évesen ismerke-
dett meg a sakkal, amit azonnal megsze-
retett. Ebben a folyamatban akkori edző-
je, Sinka István segítette őt, akinek sokat 

köszönhet. Számtalan sikeres eredmény 
elérése mellett, amire a legbüszkébb, 
hogy a híres sakkozóval, Polgár Judittal 
is játszhatott.

Ez év szeptemberétől kezdte oktatói te-
vékenységét, amit 6-11 éves korosztállyal 
több településen, maximum 12 fős cso-
porttal végez. Ennél nagyobbnál már ne-
héz az eltérő ismeretet, tudást megfelelő-
en kezelni, minden gyermek számára a 
saját tempóját követve. Tapasztalatai sze-

rint, van érdeklődés és úgy 
látja, hogy rövid időn belül 
versenyképessé lehet fejlődni.
Elmondása szerint, a mi isko-
lánkban vannak a legügye-
sebb, legtöbb, versenyre al-
kalmas diákok. Idei és hosz-
szabb távú tervei között szere-
pel a sok verseny mellett a di-
ákolimpián való részvétel, bi-
zonyos szint utáni ranglistás 
pontszerzési lehetőség, vala-
mint bekerülni tanulóinknak 
a felnőtt jászberényi csapatba.

Tanulóink több versenyen  
értek el sikereket

Többek között a szadai gyermek sakkver-
senyen: Drávucz Gréta 2. osztályos tanu-
lónk ért el jó eredményt.

Az iskolai házi sakkverseny eredmé-
nye: Palócz Regő Máté 4. osztályos tanu-
lónk: I. helyezés, Szabó Zsombor 4. osz-
tályos diákunk: II. helyezés és Bagi Lász-
ló 3. osztályos tanulónk: III. helyezés.

Sakksuli kupa gyermeksakkverseny, 
Budapest: Torma Tibor 1. o., Bagi László 
3. o., Palócz Regő Máté 4. o., Szabó 
Zsombor 4. o. és Tóth-Krupa Benjamin 5. 
osztályos diákunk versenyzett ügyesen.

Ökocentrum Kupa Adventi Egyéni 
Gyermek Sakkverseny, Poroszló: Palócz 
Regő Máté és Szabó Zsombor játszott ki-
válóan.

Nagyon büszkék vagyunk az eddig el-
ért eredményeikre és reméljük, hogy a 
sakk iránti szeretetük és kitartásuk még 
számos sikerrel gazdagítja őket.

Palócz- Keresztesi Anikó

Színházlátogatás, 2020.

Sakkélet fellendülése iskolánkban



18 Jászalsószentgyörgyi KRÓNIKA • 2020/1

I S K O L A I  H Í R E K

Csipet-csapatunk már nem is olyan csipet-
ke. Az elmúlt pásztorjátékunk alkalmával 
ismét újabb gyerekekkel bővült. Évekkel 
ezelőtt kaptuk ezt a nevet Jutka tanár néni-
től, MI, akik szívesen részt veszünk bármi-
lyen egyházi eseményen. Legyen az Pász-
torjáték, Keresztút vagy Szentmise.

A legutóbbi pásztorjáték másabb, külön-
legesebb volt számunkra, és ahogy a gratu-
lációkban hallottuk, a nézők számára is. Az 
élő állatok díszletével körülvéve, valahogy 
mi is jobban „éltünk” a játékunkban.

A téli szünetről visszajövet Judit tanár 
néni kérdezte: „No, a pásztorjáték jutal-

maként pizzázni vagy mozizni szeretne a 
Csipet-csapat?” Pár nap elteltével újabb 
kérdést tett fel nekünk: „Ki milyen pizzát 
kér, és milyen filmet szeretne nézni?”

Különbusz vitt bennünket a moziba, 
ahol pattogatott kukorica és üdítő várt 
már ránk. Még azt is megkérdezték tő-
lünk, hogy indíthatják-e a filmet. Ez a 
film tényleg csak ránk várt. És itt még 
nincs vége… A pizzériába érkezve már 
vártak bennünket a finom illatok és persze 
a pizzák, amiket jóízűen, nevetgélés és 
beszélgetés közben ettünk meg.

A templomban többször szoktuk halla-

ni: „Isten fizesse meg!” És ha belegondo-
lunk…

Ezért különleges a mi Csipet-csapatunk, 
mert a 7 évestől a 14 évesig, fiú és lány 
mind együtt, közös hangon jól tudjuk 
érezni magunkat.

Judit tanár nénitől sokat hallottuk a fel-
készülés közben és a pásztorjáték után is, 
hogy köszöni a munkánkat.

Most pedig mi szeretnénk neki megkö-
szönni, hogy ilyen odafigyeléssel és sze-
retettel szervezett nekünk ismét egy közös 
délutánt!

Kátai Hanna, 7.b osztályos tanuló

Színházlátogatás Egerben, 2020.

Pizza? Mozi? Vagy mindkettő? – 2020.

Az EFOP-3.1.8-17-2017-00175 azonosító számú „Együtt testvérként-iskolaközi szemléletformáló” pályázat keretében iskolánk 
diákjai színházlátogatáson vehettek részt 2020. január 26-án Egerben, ahol a Gárdonyi Géza Színház Légy jó mindhalálig című 
előadását tekinthették meg.
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A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Sakk-
szövetség idén is megrendezte Szolnokon 
a sakk Diákolimpia megyei döntőjét. Első 
körben egyénileg indultak diákjaink, majd 
csapatban mérettettek meg. Az egyéni I. II. 
és III. korcsoportban a 6x20 perces fordu-
lókon nagyon ügyesen helytálltak: Torma 
Tibor, Szabó Zsombor, Bagi László, Paló-
cz Regő Máté és Tóth-Krupa Benjamin. 
Az ezutáni hétvégén következő csapatver-
senyen (I-II. korcsoportban) azonban, el-
söprő győzelmet arattunk, hiszen a megye 
11 iskolájából 8-at magunk mögött hagyva 
és harmadik helyen végezve bronzérmesek 
lettünk. A csapattagok: Torma Tibor, Drá-
vucz Gréta, Bagi László, Szabó Zsombor 
és Palócz Regő Máté voltak. 

A verseny többek között nagyon nagy 
koncentrációt, fegyelmet igényel, amit 
maximálisan hoztak tanulóink. 

Méltán lehetünk rájuk büszkék, hiszen 4 
hónap sakkedzés után érték el ezt a ki-

emelkedő eredményt. Köszönet a sak-
kedző, Pécsi Roland kitartó munkájáért, a 
felkészítésért. Tanulóinknak pedig továb-

bi nagyon sok sikert és szép eredménye-
ket kívánunk!

Palócz-Keresztesi Anikó

A program célja:

A nemzeti identitás erősítését célzó prog-
ramokról szóló 1042/2019. (II. 18.) Kor-
mányhatározat alapján a Lázár Ervin 
Program szociális helyzettől és lakóhely-
től függetlenül minden, az 1-8. évfolya-
mon tanuló általános iskolai diák részére 
tanévenként, egyszeri alkalommal, ingye-
nesen biztosítja a színházi, tánc- és cirku-
szi előadások, komolyzenei hangverse-
nyek, illetve az őshonos állatok bemutató-
helyei látogatásának élményét.

A program megvalósítása segíti
• a szociális, gazdasági és területi kü-

lönbségek csökkentését a gyermekek 
művészethez jutásával kapcsolatban;

• felszámolja a kulturális esélyegyenlőt-
lenséget;

• ösztönzi az előadó művészeti szerveze-
tek aktív részvételét kulturális értékeink 
megóvásában, minél szélesebb körű 
megismertetésében és átörökítésében, 

valamint az új értékek létrehozásában;
• elősegíti a diákok életkori sajátosságai-

nak megfelelő, tanulmányaikhoz kap-
csolódó, az

• oktatási-nevelési célokkal összhangban 
lévő művészeti élményben részesedését;

• megalapozza a felnövekvő generációk 
felnőttkori színház-, illetve kulturális 
intézménylátogatási szokását;

• erősíti a fiatal generációk nemzeti iden-
titástudatát.

Az évfolyamok  
programelemeinek köre

1. évfolyam: Bábelőadás bemutatása okta-
tási intézményekben.

2. évfolyam: Előadó-művészeti produkció 
bemutatása oktatási intézményekben.

3. évfolyam: Színházi előadás bemutatása 
saját játszóhelyen.

4. évfolyam: Komolyzenei vagy népzenei 
koncert bemutatása oktatási intézmé-
nyekben, vagy koncerttermekben.

5. évfolyam: Színházi előadás bemutatása 
saját játszóhelyen.

6. évfolyam: Cirkuszművészeti előadás 
bemutatása (Fővárosi Nagycirkusz).

7. évfolyam: Előadó-művészeti produkció 
bemutatása intézményekben.

8. évfolyam: Színházi előadás bemutatása 
Budapesten.
A 2019/20-as tanévtől induló Lázár Er-

vin Programban a részvétel a Kréta felü-
leten történő jelentkezés után valósul meg 
minden tanévben.

Megvalósult programjaink
• 1-2. osztály: Csacsifogat című bábelőa-

dás – Jászladány (2019. 12. 18.)
• 4. osztály: Szolnoki Szimfonikusok – 

50 perc alatt a Föld körül, tizenegy réz-
fúvós és két ütős barátjuk a világ körül 
– Jászberény (2020. 01. 22.)

• 7. osztály: Budapesti Szimfonikusok – 
Magyarnak lenni… – Jászberény (2020. 
01. 28.)

• 6. osztály: Fővárosi Nagycirkusz Fesz-
tivál (2020. 02. 05.)

• 5. osztály: Szolnoki Szigligeti Színház 
– Szent Péter esernyője (2020. 02. 13.)

• 8. osztály: Hagyományok Háza – talál-
kozás a néphagyománnyal: tematikus 
foglalkozássorozat a Magyar Állami 
Népi Együttessel – Budapest (2020. 02. 
18.)

Előttünk álló program
• 3. osztály: Szolnoki Szigligeti Színház 

– Mátyás király juhásza (2020. 03. 20.)

Tanulóink a Diákolimpián, 2020.

A Lázár Ervin Program megvalósítása
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Február 15-én délelőtt rendeztük meg az 
idei farsangi bált. Mivel ebben az évben 
lesz a TOKIÓI OLIMPIA, ennek apropó-
ján, ebben a tanévben az olimpia jegyében 
került megrendezésre a farsangi mulatság.

Minden osztály lázasan készült erre az 
eseményre, ahol kicsik és nagyok egyaránt 
szerepeltek, ki-ki valamilyen sportágat, 
olimpiával kapcsolatos témát jelenítve meg.

Az első és második osztályosok még 
egyénileg öltöztek be, ezzel is emelve en-

nek a napnak a színvonalát. Igazán válto-
zatos jelmezekben vonultak fel a műsor 
elején.

Ezután a 4.b osztály nyitotta meg az 
olimpiai játékokat, hozták az olimpiai lán-
got és felkerült az öt karika is a helyére.

A többi osztály nagyon változatosan és 
színvonalasan adta elő a produkciót, ami-
re már hetek óta lázasan készült minden-
ki. Voltak itt focisták, néger kosarasok, 
kajakosok, pompon lányok, balerinák, 

amerikai focisták, bokszolók, szinkronú-
szók, vízilabdások.

 A zenei aláfestés pedig zseniális volt, 
nagyon jól illetek az adott témához.

Nagyon vidám hangulatban telt el a dé-
lelőtt, a rengeteg tombolanyeremény és a 
büfé kínálata pedig csak fokozta a jóked-
vünket. 

Sikeresen elbúcsúztattuk a telet, de most 
már várunk téged: TAVASZ!!!

V. P. Szilvia tanító néni

A második kísérletek délutánján ismét több 
mint 40-en gyűltünk össze. Láthattunk bio-
lógiai, kémiai, illetve fizikai kísérleteket. 
Többek között megtanulhattunk házilag lá-
va lámpát készíteni, megnézhettük, hogy mi 
lesz a csirkecsonttal, ha két hónapig kólában 
hagyjuk. Majd megfigyelhettük, hogy mi az 
a durranógáz és hogyan tudjuk két pohár 
tartalmát megcserélni. Egy nagyon jó kísér-
letezésben vehettünk részt, reméljük mi-
előbb lesz részünk egy újabb hasonló dél-
utánban. Albert László, 7.a

Farsang, 2020.

Kísérletek  
délutánja
2020. február
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Idén 2020. február 25-én 12 tanulónk 
képviselte iskolánkat a Mátyás Tudósai 
megyei tanulmányi versenyen, amely 

Szolnokon, a Kőrösi Csoma Sándor Álta-
lános Iskola és AMI-ban immár 39. alka-
lommal került megrendezésre.

Eredményeink

3. osztályos versmondó:
Kalmár Zsófia 3.b

4. osztályos versmondó:
László Lilla 4.b, Erdei Máté Levente 4.a

3. osztályos „Kis nyelvészek”:
Seres Gréta 3.a

4. osztályos „Kis nyelvészek”:
Nagy Jázmin 4.a

3. osztályos matematika:
Kólya Adél 3.a, Kiss Dávid 3.b

4. osztályos matematika:
Zsoldi Márta 4.b, Kátai Péter 4.a

3-4. osztályos rajz:
Vincze Liliána 3.a, Gál Liliána 4.b

5-6. osztályos rajz:
Károlyfi Anna Dorka 5.a

Idén 15. alkalommal búcsúztattuk el a 
farsangi időszakot a Keresztény-bállal. A 
rendezvényen a Sodrás népzenei együttes 
is megtisztelt bennünket színvonalas 
előadásával. Különleges alkalom volt ez 
az iskola néptáncosainak, hiszen élő zené-
re mutathatták be színes műsorukat, a 
moldvai csángó táncok közül a kezest, 
kecskést, az ördög útját, a hoinát és a bul-
gárost. A gyerekek szorgalmasan gyako-
roltak hónapokon keresztül erre a napra, 
vezetőjük Szűcsné Urbán Mária, a Viganó 

Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóasz-
szonya nagy türelemmel és szeretettel ta-
nította meg nekik a fent említett produk-
ciókat. Köszönjük szépen, hogy a hagyo-
mányőrzés és a tánc szeretetét átadta di-
ákjainak. Meghatódva figyeltem a gyere-
kek táncát, hiszen ez volt a kisfiam első 
fellépése is. A műsort követően, a finom 
vacsora elfogyasztása után a Bellami 
együttes húzta a talpalávalót.

Köszönjük Soós Tamás plébános atyá-
nak, hogy lehetővé tette az esemény 

megrendezését, az iskolának a helyszín 
biztosítását, Markó Juditnak a szervezést 
és az est háziasszonyi teendőinek ellátá-
sát, Kovácsné Kerekes Bernadettnek, 
hogy évről évre elvállalja a jegyek érté-
kesítését, az egyházközösségi tagoknak 
önzetlen munkájukat. Végül, de nem 
utolsósorban, külön köszönet illeti azo-
kat a jó szándékú, szorgalmas embere-
ket, akik részt vettek a mulatság utáni ta-
karításban is!

Dr. Kovácsné Vámos Rita

Mátyás Tudósai verseny, 2020.

Néptáncosaink a Keresztény-bálban
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Iskolánk tanulói 2020. február 29-én, 
szombaton a Pest Megyei Sakkszövetség 
által megrendezett diák sakkversenyen 
vettek részt Szadán. Ismét nagyon jól sze-
repeltek, sikerült elhoznunk egy ezüsté-
remmel jutalmazott második helyet csa-
patban, illetve egy egyéni ötödik helye-
zést. Diákjaink jól érezték magukat, nagy 
lendülettel és lelkesedéssel játszották vé-
gig a 7 x 15 perces meccset, egymást 
biztatva, támogatva. Ezúton is köszönjük 
Pécsi Roland felkészítését, munkáját!

Versenyző tanulóink: Tóth-Krupa Ben-
jamin, Palócz Regő Máté, Palócz Levente 
László, Torma Tibor és Vincze Róbert.

Gratulálunk nekik és további sok sikert 
kívánunk! Palócz-Keresztesi Anikó

2020. február 21-én 46 tanuló utazott 
Jászberénybe, hogy a Zrínyi Ilona Mate-
matikaverseny megyei fordulóján részt 
vegyen. Ez az a verseny, amelyen minden 
évben a legtöbb versenyző méretteti meg 
magát iskolánkból. 

A versenyen évfolyamonként 200-300 ta-
nuló vesz részt, az első 15 helyezettet meg-
hívják az ünnepélyes eredményhirdetésre, 
ahol oklevelet és jutalmat kap. Ebben az év-
ben a negyedikes Kátai Péter ért el olyan 
eredményt, hogy személyesen vehette volna 
át a díjat ünnepélyes keretek között. Sajnos, 
március 10-től az eredményhirdetések el-
maradnak, így ő is csak a MATEGYE Ala-
pítvány honlapjáról tudhatta meg, hogy az 
előkelő 8. helyezést érte el. Gratulálunk!

Tanulóink eredménye 
évfolyamonként

2. osztály
44. Povedák Fruzsina 2.b
45. Babusa Viktória 2.b
67. Tóth Virág 2.a
99. Drávucz Gréta 2.a
100. Törőcsik Kevin 2.a
106. Szabó Dorka 2.a
110. Tőzsér Renátó 2.b
132. Marik Bertalan 2.a
136. Suha Márk 2.b
143. Molnár Gábor 2.b

3. osztály
99. Vincze Liliána 3.b
135. Seres Gréta 3.a
154. Varga Nóra 3.a

168. Horváth Nóra 3.b
191. Kólya Adél 3.a
199. Kalmár Zsófia 3.b

4. osztály
8. Kátai Péter 4.a
32. Palócz Regő Máté 4.a
107. Gál Liliána 4.b
140. Czakó Zalán József 4.a
152. Gál Hanna Jázmin 4.b
165. Zsoldi Márta 4.b

5. osztály
141. Szikszai Dávid 5.a

6. osztály
99. Törőcsik Milán 6.a

8. osztály
50. Szatmári Eszter 8.b

Gratulálunk minden résztvevőnek!

Eredményes sakkverseny

Zrínyi Ilona Matematikaverseny, 2020.
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Néptáncosaink újabb felkérést kaptak a hagyományőrzők összejövetelére, amit nagy örömmel fogadtak el.

„Hej”, de jót táncoltak…
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Az idei tanévben a március 15-i előadás 
kicsit másként alakult, mint az eddigiek. 
A próbák kezdetekor semmit sem sejtet-

tünk arról, hogy elmarad az ünnepség. Én, 
személy szerint, nagyon élveztem a pró-
bákat, és úgy gondolom, hogy a többiek 

is. Az elején nehéz volt belerázódni, de 
most, hogy már vége, hiányzik a minden-
napokból. Nagyon összeszokott a társa-
ság, és közelebb hozott bennünket egy-
máshoz a közös élmény. A tanárok, akik 
szervezték, nagyon jó munkát végeztek, 
és nagyon jól fegyelmeztek minket. A 
történet, amit előadtunk, nagyon érdekes 
és elgondolkodtató. Az előadás előtt két 
nappal tudtuk meg, hogy csak videóra 
lesz felvéve és lejátszva az osztályoknak. 
Csalódottak voltunk amiatt, hogy a sok 
gyakorlás és próba után nem adhattuk elő 
élőben. Visszanézve a felvételt, elégedet-
tek voltunk az előadással, hiszen elérte a 
kellő hatást mindenki számára, ez kö-
szönhető a szereplőknek, rendezőknek és 
természetesen a legjobb operatőrnek. A 
nyolcadikos szereplőknek, beleértve en-
gem is, ez volt az utolsó előadásunk eb-
ben az iskolában, mely egy örök emlék 
marad még ilyen rendhagyó módon is. 
Köszönjük a felkészítő tanároknak ezt a 
fantasztikus lehetőséget!

Törőcsik Zita
8.a osztályos tanuló

Március 15-i ünnepségünkről, 2020.
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2020. január 3-án, pénteken ünnepelte 95. 
születésnapját Kátai Imre, jászalsószent-
györgyi lakos. Tiszteletére rokonai meg-
lepték egy kis ünnepséggel. 

Kátai Imre 1925. január 3-án született 
Jászalsószentgyörgyön. Az iskola elvég-
zése után a helyi tsz-ben dolgozott, egé-
szen nyugdíjazásáig. Ezután otthonában a 
nyugdíjas éveit is igen aktívan töltötte, hi-

szen feleségével közösen művelték a kert-
jüket, illetve jószágokat tartottak. 

Még élnek bennem is az emlékek, ami-
kor kiskoromban ellátogattunk hozzájuk, 
mindig szép látványt nyújtott a gondosan 
ápolt, nagy veteményeskert, illetve a kert 
hátsó részében található szilvafasorok. A 
rengeteg megtermett szilva leszedésében 
rendszeresen segítkeztünk, mivel minden 

évben elmentünk, melynek során egy 
egész délutánt töltöttünk el náluk. 

Szerencsére Kátai Imre a mai napig vi-
szonylag jó egészségnek örvend. Remé-
lem, hogy a 100.születénapját is meg tud-
juk majd ünnepelni.

Gondos Márk

Kátai Imre 95 éves

Kátai Lajos, Vígh Ágnes, Gondos Márk, Kátai Lilla, Kerepesi Béláné (Julika), 
Kátai Imre, Kátai Lajosné, Kátainé Zrupkó Zsuzsanna

A Szent György 
Katolikus Óvoda, 
Általános Iskola 

és Alapfokú 
Művészeti Iskola 

szeretettel várja  
leendő elsős tanulóit 

a 2020/21-es 
tanévben!
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„Jőnek már a fecskék, hazafelé jőnek,
Szebbre fordulás érzik az időben
Erdőkön, mezőkön, tengeren által,
Vidám csicsergéssel fecskecsapat 
szárnyal”

(részlet Benedek Elek:  
Jőnek a fecskék című verséből)

A fenti idézet a legtöbb jóérzésű ember 
szívében a tavasz ébredését, a tél elmúl-
ását idézi fel. A fecskék vagy más néven 
a „szabadság madarai” magyar írónkat, 
Benedek Eleket (1859-1929 újságíró, or-
szággyűlési képviselő), „a nagy mese-
mondót” is megihlették. A „szabadság 
madara” elnevezés arra utal, hogy nem 
lehet fogságban tartani, ha mégis meg-
próbálják, nem szaporodik.

A fecskefélék (Hirundinidae) a mada-
rak osztályába (Aves) és a verébalkatúak 
(Passeriformes) rendjébe tartoznak. A 
fecskefélék családjába két alcsalád tarto-
zik, összesen 20 nemmel. Magyarorszá-
gon élő fajaikat a Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület 1982-ben, 
1983-ban és 2010-ben „Az év madaraivá” 
választotta. Hazánkban három őshonos 
fecskefaj rajai kora tavasszal érkeznek, 
majd kora ősszel elvándorolnak, átszelik 
a Szaharát, az ismert telelő területeik Kö-
zép- és Dél-Afrikában találhatók. Ősho-
nos fajok egyedszáma jelentősen vissza-
esett az elmúlt tíz év távlatában, a mol-
nárfecskék száma 65 %-kal, a füstifecs-
kék 44 %-kal, a partifecskék 30 %-kal. 
Egyrészt a klímaváltozás következtében 
kialakuló fészkelő anyag, vagyis a sár hi-
ánya, szárazabb tavaszokon és a tava-
szi-őszi madárvonulásokkor bekövetkező 
egyedveszteségek, másrészt a legelő ál-
lattartás összeomlása, a ragadozó háziál-
latok fészekrablása, magas vegyszerezési 
ráta, nem megfelelően végzett szúnyogir-
tás, a meggondolatlan fészekpusztítás 
(építkezés, az alápotyogó fecskeürülék 
vagy szórakozásból), a bánásmód, amivel 
a társadalom viseltetik irántuk.

A természet védelméről szóló 1996. évi 
törvény szerint „tilos a védett állatfajok 
egyedének zavarása, károsítása, kínzása, 
elpusztítása, szaporodásának és más élet-
tevékenységének veszélyeztetése, a lakó-, 
élő-, táplálkozó-, költő- vagy búvóhelyei-
nek lerombolása, károsítása”. 

A fecske minden alfaja több mint húsz 
éve védett faj Magyarországon, eszmei 
értéke 50.000 forint/egyed. Mivel egy pár 
egy fészkelés alkalmával 4-6 tojást is rak, 
így egy egész fészekalj elpusztítása akár 
negyedmillió forintba is kerülhet fészke-
lési időszakban, több fészek egyidejű le-
verése a természetkárosítás bűncselek-
ményének kategóriájába is eshet. Ez utób-
bi a Büntető törvénykönyv szerint három 
évig terjedő szabadságvesztéssel bünte-
tendő. Természetesen előfordulnak olyan 
esetek, amikor a fecskefészkekkel érin-
tett épületen a munkálatok elkerülhetet-
lenek. Ez esetben a külső felújítás vagy 
karbantartás a természetvédelmi hatóság 
engedélyével végezhető el, amennyiben 
az nem veszélyezteti az egyed élettevé-
kenységét, túlélési vagy szaporodási esé-
lyeit, továbbá fennmaradását. 

A melegebb időjárás miatt új szúnyog-
fajok (kórokozók) jelentek meg, termé-
szetes ellenségeik száma pedig jelentősen 
megfogyatkozott. Az ártalmas rovarok 
mérséklésére a természet megalkotta sa-
ját hadviselését a rovarevő élőlényeket, 
madarakat (egy felnőtt fecske, aki maxi-
mum kétdekás jószág, csak a költési idő-
szakban legalább egy kiló repülő rovart 
fogyaszt el) melyek kordában tartották az 
egyedszámot, azonban az egyensúly fel-
borult. A szúnyogok és egyéb kártevők 
száma annyira megnőtt, hogy a megfo-

gyatkozott „hadviselés” már nem képes 
számukban jelentős csökkentést elérni. 
„Megoldásként” az ember a kemikáliák-
hoz fordult, ezzel viszont közel sem állí-
totta helyre az egyensúlyt, csak elvette a 
„kétség” magját. Vajon meddig fogja a 
természet és az emberi egészség tolerálni 
a vegyszerek állandó jelenlétét? 

A fecskék megóvása érdekében cél a 
költségi siker növelése. Az üresen ha-
gyott fészkeket ne verjük le, mivel a ta-
vasszal érkező rajok életben maradását 
(sikeres fészekalja nevelését) jelentősen 
megnöveli, ha a költésre alkalmas fészek 
visszavárja. Szárazabb tavaszokon jelöl-
jünk ki egy kis területet, ahol a talaj ál-
landó nedvesen tartásával biztosítjuk 
számukra a sarat. Építkezések során (szi-
gorúan költési időszakon kívül) fészekát-
helyezéssel egy közeli helyre, ha az nem 
lehetséges, akkor egy úgynevezett fésze-
kalja palló magasra helyezésével (pl. tető 
alá, eresz alá) is sokat segíthetünk. 

Műfészkek kihelyezése is megoldás le-
het, pl. bármilyen a fészekhez hasonló 
belméretű tálka, virágcserép, margarinos 
vagy egyéb doboz, kisebb faládika 
fecskepelenka alapra rögzítve felhelyez-
hető a leesett fészek helyére vagy annak 
közelébe. Ügyeljünk, hogy a belső tér mi-
nél jobban hasonlítson az eredeti fészek-
re, hogy a fiókák kényelmesen érezzék 
magukat és testileg is legyen helyük gya-

A szabadság madarai
É L E T Ü N K B Ő L

Kérlek szépen, ne verd le a fészkemet, 
engedd, hogy felnevelhessem a kicsiket!
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A szolgálat 2019. január 1-jén kezdte meg 
munkáját.

Jelenleg 11 településen látja el a köré-
be tartozó szolgáltatásokat, melyek a 
szenvedélybetegség széles skáláját fog-
lalják magukba. Idetartoznak a dohány-
zás, az alkohol, a szintetikus drogok, az 
energiaital fogyasztása stb. Elsősorban a 
prevencióra, a megelőzésre helyezzük a 
fő hangsúlyt, de az ártalomcsökkentés és 
a kezelésbe juttatás is hatáskörünkbe tar-
tozik. Az intézményvezetője Bergmann 
Kincső, szociális munkatársak Fehérné 
Rácz Anikó és Nagy Marianna. Az Önök 
településén is jelen vagyunk szolgáltatá-
sainkkal!

Év végéig, havonta más-más témában 
megjelenő cikkeinkkel a szülők, hozzátar-
tozók figyelmét is szeretnénk felhívni ko-
runk ártalmas szereire, melyek leginkább 
gyermekeink egészségét veszélyeztetik.

Az energiaital veszélyei

Talán az egyik legnépszerűbb dologról 
beszélünk, mivel rendkívül egyszerű hoz-
zájutni. Igaz ez már az általános iskolás 
gyermekekre is, ugyanis gyakori már eb-
ben a korban is a fogyasztása. Vásárlása 
nincs korhatárhoz kötve, illetve korlátlan 
mennyiségben hozzáférhető.

Koffeintartalma termékenként 5-6 dupla-
kávénak felel meg. Élénkítő hatású, mely 

egy időre ugyan felpörget, éberebbé tesz, 
ám amint kiürül a szervezetből, fárad-
tabbnak érzi magát az elfogyasztója, 
mint előtte. Újabb adagot igényel a szer-
vezet, melyet már függőségnek tekint-
hetünk.

Adalékanyagai, mint például a taurin, a 
szénsav és a nem természetes íz- és szín-
fokozó szerek együttes hatása eredmé-
nyezi a kirobbanó energialöketet. Ugyan-
is a koffein élénkít, a cukor energiát ad, 
ezzel felgyorsítva a szívet és a vérkerin-
gést is egyaránt. Egy adag (2,5 dl) 
energia ital kb. 12-14 darab kockacukrot 
tartalmaz. A cukor élettani hatását a mai 

mozgásszegény életmódban nem kell ma-
gyarázni.

Gyermekkorban rejtett szívbetegsé-
geknél azonnali szívhalált is okozhat!

Tágítja az ereket, melyeken apróbb be-
vérzések keletkezhetnek. Intenzívebb 
mozgás után – mint például testnevelésó-
ra – elfogyasztása még inkább fokozza 
veszélyességét.

Fiatal felnőtteknél egyre népszerűbb al-
kohollal vagy gyógyszerrel való fogyasz-
tása, keverése. Ez még hatványozottab-
ban növeli a veszélyességi faktort. A fel-
tüntetett vitamintartalmát az ital vízhajtó 
hatása miatt gyorsan vagy rögtön kiüríti a 
szervezetből. Fogyasztásakor bőséges 
vízfogyasztás kötelező!

Nekünk, szülőknek kötelességünk fel-
hívni gyermekeink figyelmét az energiai-
talokban rejlő, a szervezetre negatív hatá-
sú, egészségre káros anyagokra és ténye-
zőkre, illetve a fogyasztásukkal járó káros 
következményekre. Hiszen, mi felnőttek 
sem iszunk meg napi 12 adag kávét, illet-
ve ilyen indokolatlan mennyiségben cuk-
rot sem fogyasztunk.

Szabjunk gátat  
az energiaital fogyasztásnak!

Nagy Marianna  
szociális munkatárs

Jászsági Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat

rapodni; továbbá arra is figyeljünk, hogy 
az eszköz stabilan álljon, ne tudja lefújni 
a szél és állja az igénybevételt, a fiókák 
mocorgását és az etetni érkező, a „fészek-
ben" is megkapaszkodó szülők súlyát. 
Fecskefészek-pótlás hosszában félbevá-
gott lopótökből is készíthető, ezeken kí-
vül még sokféle megoldás létezik. A köl-
tésével felmerülő higiéniai problémákra 
általánosan elterjedt, és a természetvéde-
lem által is elfogadott megoldás a fészkek 
alá az ürüléket felfogó lemez, azaz 
fecskepelenka felszerelése.

Sajnos alkalmanként előfordul, hogy 
már költéskor a tojásos vagy a fiókás fé-
szek leszakad. Tojásos fészeknél nem te-
hetünk semmit, ilyenkor a pár szinte 
azonnal pótköltésbe kezd, azonban ha a 
fiókák már kikeltek, a szülők nem hagy-
ják ott azonnal a fészket. Ebben az eset-

ben, vagy összerakjuk a fészket és visz-
szahelyezzük, vagy műfészekkel pótol-
juk. Leeséskor a keményre száradt fé-
szek nagyobb darabokra törik, melyek-
ről a port eltávolítva, a lehető leggyor-
sabb száradási idejű csemperagasztóval 
vagy kétkomponensű műgyanta ragasz-
tóval, esetleg még meg nem kötött be-
tonkeverékkel visszaragaszthatjuk. A 
megjavított fészek alá érdemes úgyne-
vezett „fecskepelenkát” helyezni, ezzel 
a falnak tudjuk feszíteni a fészket a ra-
gasztó vagy a beton száradási ideje alatt. 
A költés végeztével az ilyen megrongá-
lódott fészket szedjük le és pótoljuk mű-
fészekkel, nem érdemes újabb fészekal-
jak biztonságát kockáztatni.

Ne háborgassuk a fecskefészket, ne 
nyúljunk a tojásokhoz, ne simogassuk 
meg a kikelt fiókákat! Hagyjuk békében 

a családot! Ne feledjük, ez a madár nem 
való házi kedvencnek! Beteg vagy sebe-
sült állatot ne próbáljuk meg otthon gyó-
gyítani. Legjobb megoldás, ha felhívjuk 
a legközelebbi madármentő állomást 
vagy állatkertet, ahol tájékoztatást ka-
punk a további teendőkről. A hivatalos 
mentőközpontok országos listája megta-
lálható az interneten www.mme.hu ol-
dalon. Településünkhöz a legközelebbi 
segítséget a Hortobágyi Nemzeti Park 
Igazgatósága „Sasközpont” Madár Men-
tőhely- Jászberényi kirendeltségnél 
(+36-20-358-845), illetve a Jászberényi 
Állat- és Növénykertnél (+36-57-415-
010) kaphatunk. Apró erőfeszítésekkel, 
kis ráfordítással még sokáig csodálhat-
juk hazánkban tavasztól őszig a „sza-
badság madarait”.

Csécsei Szilvia
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Halla Zoltán sokáig településünk első 
embere volt. A rendszerváltás előtt hosz-
szú évekig vezette falunkat, majd a rend-
szerváltás után az első megválasztott 
polgármestereként tovább folytatta mun-
káját. Az előző rendszerben az ő vezetése 
alatt épült fel jó pár, napjainkban is meg-
határozó közintézmény, illetve épület, 
valamint Jászalsószentgyörgy abban az 
időben nagy átalakuláson ment keresztül. 

–  Elmondaná, hogy hogyan lett települé-
sünk első embere, illetve hogy mettől 
meddig töltötte be ezt a pozíciót?
 1968-ban a községi tanács megválasz-
tott a Végrehajtó Bizottság elnökévé, 
amely később átalakult tanácselnökség-
gé, melyet 1968. március 16. napjától töl-
töttem be, mint tanácselnök. Ezen pozí-
ció betöltésének az volt a feltétele, hogy 
egy fél éves tanácselnökképző akadémi-
án kellett részt vennem Szombathelyen. 
Ennek az akadémiának az elvégzését kö-
vetően megszereztem a titkos ügyintézés 
és részleges anyakönyvi szakvizsgát, 
amely arra jogosított fel, hogy névadót, 
házasságkötést, temetést vezényeljek le. 
Ennek eredményeként több száz párt ad-
tam össze a településen. Remélem, hogy 
nem sokan szidnak érte . Ezt a pozíciót 
egészen 1990. szeptember 30-ig, a rend-
szerváltásig töltöttem be.

Ezt követően az első önkormányzati 
választást megnyertem, ezért a település 
első, szabadon megválasztott polgár-
mestereként folytattam munkámat egé-
szen 1994-ig, amikor is a második ön-
kormányzati választáson alulmaradtam. 
Az utódom, dr. Tóth János lett az új pol-
gármester.

Ezután mint önkormányzati képviselő, 
illetve bizottsági tagként tevékenykedtem 
a település életében.

–  Az Ön vezetése alatt milyen változáso-
kon, illetve fejlődésen ment keresztül 
Jászalsószentgyörgy?
 Amikor átvettem a település vezetését 
1968-ban, akkor sajnos egy eléggé elma-
radott infrastruktúrával rendelkezett a 
falu. Ez abban nyilvánult meg, hogy csak 
egy-két utcában volt macskaköves járda, 

amely szárízikkel volt összekötve a lakó-
házak bejárati kapujával. A szárízik a 
kukoricaszár jószág által el nem fogyasz-
tott része volt. Kövesút csak a Fő úton és 
a Rákóczi úton volt, a mellékutcákban 
mindenhol földút volt. 

A közvilágítás szintén csak a Fő úton és 
a Rákóczi úton volt négy- öt lámpatesttel. 
Vízhálózat sem volt kiépítve, a közkutak-
nál álltak sorba az emberek vízért.

A két orvosi körzetnek már eléggé le-
romlott állapotú épület funkcionált. Isko-
la tekintetében a Fő úton lévő Szent Imre 
iskolának csak két tanterme állt rendelke-
zésre. Illetve a Coop ABC mögött lévő 
mai iskola helyén egy négytantermes is-
kola volt még, továbbá a Vörösmarty út 
és a Rákóczi út sarkán található, egykori 
Rákóczi kocsma mögött lévő, jelenleg ta-
karmányboltként üzemelő épületben két-
tantermes iskola volt, ahova csak alsó ta-
gozatosok jártak.

Amikor elkezdtem munkámat, mint te-
lepülésvezető, az oktatást, egészség-
ügyet, közművelődést kiemelten kezel-
tem, oly módon, hogy a fejlődés tárgyi 
feltételeit megteremtettem. 

A munkám megkezdésekor, 1968-ban a 
mostani Községháza épületének az építé-
se már elkezdődött, az alapok már álltak, 
ezért az építés befejezése rögtön nagy fa-
lat volt számomra. 

Az építést egy házilagos brigád hajtotta 
végre, akiknek a vezetője, Sallai András 
helyi lakos, kőművesmester volt. Az épít-
kezésben jómagam is részt vettem társa-
dalmi munkán keresztül, melynek kere-
tében kevertem a betont, amelyet oda-
szállítottunk az építkezésre. A szállítás 
úgy zajlott, hogy a tsz. lovas kocsit bizto-
sított erre a célra. 

A vízhálózat kiépítése úgy történt, 
hogy felkerestük a szolnoki honvédség 
műszaki alakulatát, és kértük, hogy az 
árokrendszert harcászati gyakorlatként, 
térítésmentesen végezzék el. Ezután ki-
jöttek a katonák, akik egy hét alatt elvé-
gezték a munkálatokat. Amíg itt tartóz-
kodtak, szállást és étkezést biztosítottunk 
nekik. A szállásuk a mostani Coop ABC 
helyén lévő fogadó épületében volt. 

A közvilágítás fejlesztésére úgy került 

sor, hogy a Titásszal való jó kapcsolat 
eredményeként, valamint az anyagi for-
rások felhasználásával a település teljes 
közvilágítási hálózata kiépült. 

1981-ben az iskola vezetése és a község 
vezetése részéről felvetődött egy tornate-
remmel ellátott, nyolctantermes iskola 
megépítése. Ez azonban az akkori anyagi 
fedezet hiánya miatt nem valósult meg, 
ezért úgy kellett döntenünk, hogy csak 
egy négytantermes iskola kerül megépí-
tésre a Rákóczi úton.

Ezután 1983-ban felépítettük a torna-
termet, és ugyanebben az évben a Vörös-
marty út is kohósalak burkolatot kapott. 
A tornaterem építése anyagi okok miatt 
négy évig tartott, mivel az egyik évben 
az alapot építették, a következő évben pe-
dig a falazat lett felhúzva, majd a te-
tőszerkezet lett több ütemben felhúzva. 
Egyszer a megyei pártbizottság elnöke, 
Szabó István meg is kérdezte tőlem: 

– Zolkó, meddig épül még ez a Luca 
széke?

Azonban a tornaterem felépítése előtt 
épült meg az iskola napközi, valamint a 
főzőkonyha. Ezzel párhuzamosan épült 
fel a Coop ABC az 1970-es évek végén. 

A tűzoltószertár is az én vezetésem 
alatt épült fel. Ennek a története úgy kez-
dődött, hogy az első tűzoltószertár a Fa-
luház mellett lévő, mai „Buci ABC” he-
lyén volt. Az akkori tűzoltó parancsnok 
az én apósom, Pásztor István volt. A járá-
si tűzoltó parancsnokság részéről kap-
tunk egy ígéretet, hogy amennyiben len-
ne rá lehetőség, hogy egy nagy gépjármű-
fecskendő elhelyezését meg tudnánk ol-
dani, akkor abban az esetben kapnánk 
egy nagy gépjárművet. 

A helyi tűzoltóságnak volt költségveté-
se, amelyből az építkezés anyagainak az 
ára fedezhető volt. A tanács részéről nem 
igényelt az építkezés különösebb hozzá-
járulást, amelynek eredményeként 1972-
ben felépült a jelenlegi tűzoltószertár.

Továbbá két orvosi rendelő váróval, il-
letve egy fogorvosi rendelő került kiala-
kításra, ahol jelenleg a vízügyesek irodá-
ja található. 

Érdemes még megemlíteni, hogy a 
munkám során az 1970-es évek végén si-

Egy kis nosztalgiázás Halla Zoltánnal,  
településünk egykori első emberével
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került felszámolni a „mirhó”-telepet, ami 
az akkori cigánytelep volt, amely a Rózsa 
utca végén sokáig meglévő szeméttelep 
helyén volt található, mivel ott kis házak, 
kunyhók voltak, amelyben több roma 
család lakott. 

Ezen családokat a település különböző 
utcáiban, üresen álló házakba helyeztük 
el, majd a régi kis kunyhójukat lebontot-
tuk. Abban az időben ez az intézkedés 
nagy valaminek számított, mivel egy 
ilyen kunyhóban nagy létszámú családok 
éltek. Ezzel is segítettük őket beillesz-
kedni a társadalomba. 

Azon a részen, ahol éltek, úgy alakult 
ki a szeméttelep, hogy ott vályogverő 
gödrök voltak találhatóak, amelyek a ké-
sőbbiekben hulladékokkal kerültek betö-
mésre, mivel azt a területet jelöltük ki 
szeméttelepnek, melyet körbekerítettünk 
drótkerítéssel. 

Ezután az időszak után, 1992-ben, mint 
polgármesterként, a vezetésem alatt épült 
fel a jelenlegi óvoda. 

A régi bölcsőde, amely a lovarda he-
lyén üzemelt, a sok átalakítás végett na-
gyon nagy költségbe került volna bármi-
lyen felhasználásra, ezért azt megszün-
tettük. Ez a régi bölcsőde épülete egé-
szen a lovarda kialakításáig használaton 
kívül volt.

Továbbá úgy gondolom, hogy említésre 
méltó, hogy a rendszerváltás előtt a veze-
tésem alatt nem volt még pályázati lehe-
tőség, mint manapság, továbbá a megyei 
tanácstól sem kaptunk anyagi támoga-
tást. Ezért a helybeli gazdasági egységek 
anyagi hozzájárulásával, illetve társadal-
mi munkával valósítottunk meg vala-
mennyi fejlesztést. Az 1980-as évek kö-
zepétől utak fejlesztésére már kaptunk 
valamennyi támogatást. 

Ezután már csak 1992-ben az óvoda 
építésére kaptunk 20 millió Ft támoga-
tást, amelyet az akkori országgyűlési 
képviselőnk, Mizsei Béla bácsi közremű-
ködésével kaptunk meg.

Meg kívánom jegyezni, hogy a telepü-
lés gázfűtéshálózat - ellátásának kiépíté-
sét én kezdtem el, majd utódom, dr. Tóth 
János fejezte be. 

–  Településünket átszelő 32-es főút mel-
lett, mindkét oldalt tujafák helyezkednek 
el, amelyekből sajnos jó pár nincs már 
meg. Elmesélné a tuják történetét, hogy 
hogyan kerültek oda elültetésre? 
 A tujafák története az 1980-as évek elejé-
re nyúlik vissza, ugyanis a szolnoki erdő-
gazdaságban dolgozó, jászalsószentgyörgyi 
születésű erdész, Nagy István közreműkö-
désével valósult meg. Aki nem tudná, hogy 
ki ő, a szülei mézzel foglalkoztak, ezért 
mindenki csak úgy ismerte őket, hogy 
„Mézesék”, mivel árulták a mézet.

Egyszer Nagy István eljött hozzám lá-
togatóba, majd tájékoztatott, hogy lenne 
egy olyan lehetőség, hogy a szolnoki er-
dészettől térítésmentesen kapjon Jászal-
sószentgyörgy tujafákat közterületre való 
elhelyezésre. Ekkor én azonnal lecsaptam 
erre a lehetőségre, majd egy-két hónapon 
belül a tsz-től kértem egy teherautót, és 
az egyik beosztottam, akire már nem em-
lékszem, elment a tujafacsemetékért. 

Az ültetést a tanácstagokon keresztül 
meghirdettük, majd kiosztottuk a fákat a 
Fő úton lakóknak, akik közül mindenki a 
saját háza előtt az utcán, a porta szélessé-
gével megegyezően elültette a kapott fa-
csemetéket. 

Viszont a templomkertben lévő fenyő-
fák, illetve a település egyéb közterülete-
in, mint például a Goods Market előtt lé-
vő fenyőfák is Nagy István közreműkö-
désével kerültek hozzánk.

–  Az 1909-ben átadott Újszász-Jász apáti-
Vámosgyörk vasútvonal létrehozását 
megelőző tárgyalások során települé-
sünk is jelezni kívánta, hogy szeretné-
nek csatlakozni a vasúthálózathoz, 
azonban a tárgyalások vége előtt nem 
sokkal Jászalsószentgyörgy visszavon-
ta a szándékát, így kimaradtunk a vas-
útvonalból. Jómagam számtalan törté-
netet, legendát hallottam ennek az oká-
ról, Ön esetleg rendelkezik valamilyen 
konkrétabb információval?
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 Egyrészről a területnek a termelésből 
való kivonása jelentette az egyik aka-
dályt, mivel a kiesett részen már nem le-
hetett volna termelni, ezért ez anyagi ki-
esést jelentett volna a gazdáknak, más-
részről pedig a jószág állatállományt za-
varta volna, mivel fennállt a veszély, 
hogy megijednének és elkóborolnának. 
Összességében az akkori földtulajdonos 
gazdák nem egyeztek bele, hogy vasúthá-
lózat kerüljön kialakításra településün-
kön, ezért nem valósult meg. 

–  Az Ön tulajdonában van egy narancs-
sárga színű Lada gépjármű, amely 
egyedi darab a településen. Elmesélné 
az autója történetét?
 1978-79 környékén leadtam az autóvá-
sárlási igényemet a Merkúrhoz, amelyet el 
is fogadtak. Az igénylőlapra ráírtam, hogy 
egy narancssárga színű Lada 1300S típusú 
gépjárművet szeretnék vásárolni. Azonban 
hogy pontosan mikorra várható, hogy meg-
kapom, arról nem kaptam tájékoztatást. 

Ezután 1983. március hónapban értesí-
tettek, hogy március 8-án Zoltán névnap 
alkalmával Debrecenben át- vehetem az 
autómat. Terjéki Józseffel és Demkó 
György fogorvossal mentünk el Debre-
cenbe az autóért Terjéki József akkori Tra-
bantjával, majd hazahoztuk az autómat.
Végezetül el szeretném mondani, hogy a 
pályázati lehetőségek eredményeként 
örömmel látom, hogy épül, szépül és gaz-

dagodik a település. Kívánom, hogy ez a 
lendület folytatódjon lakosságunk kom-
fortérzetének további javítása érdekében. 
Ehhez a fennálló önkormányzatnak sok 
sikert, erőt, egészséget kívánok.

Továbbá szeretnék köszönetet mondani 
mindazoknak, akik a vezetésem hosszú 
ideje alatt mellém álltak, támogattak, il-
letve kivették a részüket a településen 
zajló munkálatokból, és a két kezükkel 
hozzájárultak, hogy Jászalsószentgyörgy 
abban az időben nagy fejlődésen menjen 
keresztül.

Nagyon szerettem ezt a munkát, amely-
nek során nem volt minden zökkenőmen-
tes, sokszor nagy nehézségeket kellett 
megoldanunk, de a megoldás mindig 
örömmel töltött el. 
–  Halla Zoltánnak köszönöm, hogy időt 

szakított rám, hogy ez az interjú elké-
szüljön. A beszélgetés során jómagam 
is sok érdekes dolgot megtudhattam 
településünk múltjáról, ezáltal az én 
ismereteim is bővültek. További jó 
egészséget kívánok Zoli bácsinak!

Gondos Márk

Halla Zoltán és az egyedi Ladája, amely 1983. 03. 08. óta szolgálja őt

A lovarda első negyedévének történései 
az elmúlt esztendő végén kezdődnek, hi-
szen a fedeles lovarda egy minden szem-
pontból rendkívüli eseménynek adott ott-
hont. Rendkívüli helyszín, eredeti ötletek, 
díszletek, elhivatott szervezők, lelkes 
közreműködők, a mostoha időjárás elle-
nére is nagy létszámú, megtisztelő érdek-
lődők a településről. Mindannyiunk lelkét 
melengető, nagyszerű ünnepi hangulat az 
iskolásoktól. Mi ilyennek éltük meg a 
legutóbbi Mindenki Karácsonyát.

A tavasz új hangulatot hoz, növekszik a 
jelentkezők létszáma a nyári lovas tábo-
rokba, remélhetőleg az osztálykirándulá-
sok is a tavalyi évhez hasonló létszámú 
résztvevőt vonzanak hozzánk. Hamarosan 
kiskecskék és csikók születnek, újabb ér-

dekességek a gyerekeknek és az ideláto-
gató felnőtteknek. 

Az általános iskola tanulói és pedagógu-
sai egyre aktívabbak, a gyerekek lovas tu-
dására nagy örömünkre büszkék lehet-
tünk, hiszen a tél folyamán a távolabbi te-
lepülésekről idelátogató lovas tanárok el-
ismerését is kiváltották.

A lóállomány folyamatosan fejlődik, 
amire igen nagy szükség is van, mivel az 
itt lovagolni tanulók egyre magasabb 
szintre fejlődnek, ezért hozzájuk megfele-
lő, képzettebb lovakat igényelnek.

A lovarda idén öt éves lett. Lassan talán 
mondhatjuk, lovas hagyományt teremtett 
Jászalsószentgyörgyön. Hagyományt te-
remteni, azt megélni, mindig nehezebb, 
mint a meglévőt továbbvinni, „őrizni”. 

Lovas berkekben az ismeretlenből lépett 
elő, váltja ki egyre több szakember érdek-
lődését. A II. világháborútól napjainkig a 
településen lovas élet alig volt fellelhető. 
1941-ben a szokásos jászsági tenyészál-
lat-kiállítás kereteiben tartottak ún. lódíja-
zást, a díjazottak között Bertalan Albert 
anyakancája III. díjat, Ádám József és 
Oláh Béla kancacsikói szintén III. díjat, 
valamint Gajdos Ignác elismerő oklevelet 
kapott. Az 1942-44-es években Jászalsó-
szentgyörgyön még 4 állami mént foglal-
koztattak, 1 shagya arabot és 3 magyar 
félvért, ezután azonban mostanáig a me-
gye települései között sajnos a legkeve-
sebbet emlegetett volt a lovas kultúra te-
rületén.

Katona Béla

Lovardai beszámoló
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Most, mikor a létminimum alatt él több 
százezer ember, elgondolkodtam azon, 
hogyan éltünk mi a háború után. 

1941-ben születtem, négyen voltunk 
testvérek. Mindenki szegény volt, a hábo-
rú nem kényeztetett el bennünket, min-
dent elvett tőlünk, még a kenyeret is jegy-
re adták, így abból sem ettünk eleget. 

Szeretném elmesélni, hogy mivel pótoltuk 
mi gyerekek a silány kosztot. Kezdem az 
akáccal. Nagyon jó, tele van cukorral. Csak 
arra kellett vigyázni, nehogy méhecske le-
gyen a virágban. Akác volt elég, nem lehe-
tett panaszunk. Mostanában szó volt arról, 
hogy ki kell vágni és nemes fát ültetni he-
lyette. Igaz, a lángja is könnyen ellobban, 
tartós meleget nem ad, de mi magyarok 
mégis szeretjük, dalolunk róla, megfestjük, 
nagyon sok művészünket megihletett.

Papsajt (papsajtmályva, Malva neglec-
ta). Mernék fogadni arra, hogy a mai gye-
rekek nem tudják, mi az. Mi azt is ettük. 
Az árokból. Nagyon pici, de mi is picik 
voltunk. Csima Franci néni tehenei, ami-
kor mentek a csordával, reggel és este is 
megpermetezték porral és mással is. Az 
immunrendszerünk rendesen kifejlődött, 
nem voltunk olyan nyápicok, mint a mai 
gyerekek.

De, el ne feledkezzek az eperről! Nem 
a földiepret emlegetem, mert olyant mi 
nem láttunk, hanem azt, ami a fán terem 

és pálinkát is lehet készíteni belőle. Ke-
resztanyáméknak volt két eperfájuk, 
egyik a WC mellett, másik a trágyadomb-
nál. Nagyon édes volt mindkét fa termése.

A pipacs. Bizony, mi azt is ettük, nem a 
szirmát, hanem a gumóját.

Nyáron az első szilva, ami megérett, az 
a kutyaszilva. Nagyon savanyú volt, de 
az éretlen alma és a barack is. Nem bán-
tuk, ettük. 

Nemes gyümölcs nem termett a faluban, 
mert Lippai pap szerint a gyümölcsfák 
gyökere a mi vidékünkön hamar agyagos 
talajt ér és gyorsan elszárad. Így nálunk 
igazán csak a szilva maradt meg. Volt fel-
végi és alvégi kiskertünk is. Unokatestvé-
rem, Kobela Ilonka még azt is tudta, hogy 
hol van a vadkörtefa a Vadasban.

Ősszel a Vadasban érett a galagonya meg 
a kökény. A Vadas-környéki lányok a zse-
büket megpakolva jöttek a csodálatos cse-
megével, s aki jóban volt velük, az kapott is. 

Mi még jártunk kukoricát fosztani. 
Amíg fosztottunk, addig üstben főtt a ku-
korica, de nem a csemege, hanem az álla-
toknak szánt, és az is nagyon jó volt. De, 
volt pattogatott kukorica is, amit nem 
zacskóból ettünk, hanem a földről, ami a 
seprű mellett kipattogott. 

Mellettünk volt a Csík Jóska boltja, 
ahol unokatestvérünk, Etuska dolgozott. 
Anyánk fizetéskor adott 1-1 forintot, 

hogy vegyünk rajta cukrot. Mi mindig a 
legdrágább csokoládét kértük, amire per-
sze nem volt elég a pénzünk. Etuska azt 
mondta, hogy várjatok, és kihozott a rak-
tárból egy papírzsákot és azt mondta, 
hogy a fekete bogyókat dobjátok ki, de a 
többit megehetitek. Nem érdekelt min-
ket, hogy a zsákot előttünk már egér lát-
ta és ő is dézsmált belőle. Mi ettük a cso-
kimaradékot. Finom volt. 

Ettünk még birsalmát nyersen, ami 
nemcsak a szánkat húzta össze. Majd jött 
a sült tök, tökmag, napraforgómag. És 
jött a karácsony, és aki nem vágott disz-
nót, annak nem is volt igazi karácsonya. 

Kedves megöregedett gyerekkori társa-
im, ugye így volt?! Mondjátok el unokái-
toknak, nem fogják elhinni.

Vízi Ferencné Kobela Anikó 
Vancouver

Élet a háború után

Sallai János rendőr ezredes, rendészetel-
méleti és történeti tanszékvezető 60. szü-
letésnapja alkalmából oktatói, valamint a 
rendészettörténet és rendészettudomány 
művelésében kifejtett több évtizedes 
munkásságáért tárgyjutalmat vehetett át 
az ORFK Rendőrségi Igazgatási Köz-
pontjában, tisztjelölt hallgatóink ünnepé-
lyes eskütételén.

Deák József, 
fotó: Szilágyi Dénes, 

https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2020/02/20/
szuletesnapi-orszagos- 

rendorfokapitanyi-targyjutalom- 
tobb-evtizedes-munkassagert

Születésnapi 
tárgyjutalom
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„Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony, 
kinek öltözete a nap volt, lába alatt a 
hold, fején pedig tizenkét csillagból álló 
korona.”(Jel 12,1)

Augusztus 15-e az a nap, amelyről olyan 
kevesen emlékeznek meg az emberek, no-
ha ez a legnagyobb Mária-ünnep, hiszen az 
Egyház a Boldogságos Szűz Mária menny-
bevételét ünnepli, amit egyszerűen csak 
Nagyboldogasszonynak nevezünk. Ezen a 
napon szenderült el a Megváltó édesanyja, 
ez tehát Nagyasszonyunk égi születésnap-
ja. Így Máriának két születésnapját ünnepli 
az Egyház: szeptember 8-án földi születés-

napját (Kisboldogasszonyt) és augusztus 
15-én az égi születésnapját (Nagyboldog-
asszonyt). Ez a nap már az 5. században 
ünnepnap volt Jeruzsálemben, majd ké-
sőbb egyre több helyen elterjedt a megün-
neplése. Ezzel fejezték ki az emberek tisz-
teletüket a szeplőtelen Istenszülő iránt.

Hivatalos ünneppé azután vált e nap, 
amikor XII. Piusz pápa kihirdette 1950. 
november 1-jén, hogy a „Boldogságos 
Szűz Mária földi életpályája befejezése 
után testével és lelkével együtt felvétetett 
a mennyei dicsőségbe”.

Mit jelent ez? Azt, hogy Szűz Mária 
nem úgy halt meg, mint akárki közülünk. 

Az ő testét nem érte romlás, hanem a tes-
te és a lelke is a mennyei dicsőségbe véte-
tett, s a mindenható Isten a mindenség ki-
rálynéjává tette. Jézus Krisztus ezzel ki-
nyilvánította az embereknek, hogy akik 
hozzátartoznak a hitben és kegyelemben, 
azokat egyesíti magával az örök életben.

Augusztus 15-ét Szent István király 
avatta ünneppé Magyarországon. Géza 
fejedelem Istentől megjövendölt fia, Ist-
ván nyitotta meg az ország kapuit Jézus 
Krisztus követői számára. Szent István a 
törzsfőkkel sokáig harcban állt, hogy a 
pogányság visszaállítását megakadályoz-
za, de erős elhatározással kitartott a ke-
reszténység mellett. Neki köszönhetjük, 
hogy megalapította a katolikus egyházat 
és elrendelte a vasárnap megszentelését, 
valamint minden tíz falu számára temp-
lom építését. 

Élete végén, augusztus 15-én ajánlotta 
fel az országot Szűz Máriának, Égi Édes-
anyánknak, ezért is jó lenne, ha többen 
emlékeznénk arra, hogy számunkra mi-
lyen fontos események történtek ezen a 
napon.

Szűz Mária, Jézus Édesanyja, mindany-
nyiunk Édesanyja mindig Jézus közelé-
ben van, ezért kérjük, hogy járjon közben 
értünk szeretett Fiánál, Jézus Krisztusnál 
oltalomért az életünkre, a magyarok életé-
re, Mária országára. 

Majzik Istvánné – Tési Ildikó

NAGYBOLDOGASSZONY
Az Egyházközösség tájékoztatója

Imádság  
a Nagyboldogasszonyhoz

Szűz Mária, Te vagy az én Királynőm! 
Testemet és lelkemet ma, mindennap 
és halálom óráján a Te oltalmadba, 
különös gondviselésedbe, anyai szí-
vedbe ajánlom! Neked ajánlom min-
den reménységemet, minden örömö-
met, minden gondolatomat és esendő-
ségemet, életemet és halálomat. Köz-
benjárásod és érdemeid által eszkö-
zöld ki nekem a kegyelmet, hogy 
minden gondolatomban, szavamban 
és tettemben a Te isteni Fiadnak Szent 
akaratát teljesítsem. Amen.

(Gonzága Szent Alajos)

H Í R H A R A N G



Jászalsószentgyörgyi KRÓNIKA • 2020/1 33

H Í R H A R A N G

„11 Megszületett ma nektek a Szabadító a 
Dávid városában, ő az Úr, a Messiás.”

(Lukács evangéliuma 2,11)

Nem mindennapi élményben volt részünk 
december 22-én a lovardában, ahol feli-
dézhettük azt az emberiség számára feled-
hetetlen betlehemi éjszakát, amikor Isten 
egyszülött Fia, Jézus Krisztus, a Megvál-
tó megszületett. A történetet az általános 
iskola kis és nagy diákjai keltették életre 
a „Pásztorjáték” című színdarab bemuta-
tásával, melyet Markó Judit hittanár taní-
tott be. Mindenkit meghatottak a szebbnél 
szebb betétdalok, a község – a műsor 
idejére szerveződött – alkalmi kórusa 
előadásában Tóth Fekete Katalin vezény-

lésével. A kórust Kiss Alexandra xilofon-
nal, Bajzáth Attila pedig gitáron kísérte.

Az egybegyűltek arcát fürkészve az fo-
galmazódott meg bennem, hogy talán 
most éreztük át igazán a betlehemi csodát.

A program megvalósulásában három in-
tézmény működött közre: az önkormány-
zat, az iskola és az egyházközség. Hálás 

köszönet az előadásért a gyerekeknek, a 
betanításért Markó Judit hittanárnak, az 
ötletért Soós Tamás esperes úrnak, Szar-
vák Imre polgármester úrnak a helyszín 
előkészítéséért, Tarnai Mihály igazgató 
úrnak a pályázati forrásból biztosított 
fény-és hangtechnikai eszközökért.

Tési Ildikó

Pásztorjáték
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A Krisztus születése előtt élt sanyarú sorsú 
zsidó nép vágyakozott a Messiás eljövete-
lére, mert prófétáik által üzent a Teremtő 
Isten, hogy küld egy Szabadítót, aki meg-
szünteti az Istentől való elszakítottságukat. 

Isten emberré lett Jézus Krisztusban ér-
tünk, a mi üdvösségünkért, azért, hogy 
megmutassa nekünk, hogyan éljünk ezen 
a földön, hogy az emberiségnek jövője is 
legyen, ne csak múltja és jelene. Minden 
ember lehetőséget kapott az Isten nélküli 
élet megváltoztatására, hogy Jézus útján 
járva elnyerhessék az örök boldogságot. 
Emberi ésszel felfoghatatlan csoda ez, 
amit Istentől kaptunk: esély az életre – 
örök életre, a boldogságra, amiért hálával 
tartozunk az Úrnak.

Plébánosunk, Soós Tamás esperes úr se-
gítségével valósult meg „Karácsonyi áhí-
tat” címmel december 22-én bemutatott 

kis koncert is, amit a plébánia kórusa 
adott elő Jánoshidán és Jászalsószent-
györgyön a templomban összegyűlt hí-
veknek. A nagyrészt Kárpát-medencei nép-
énekgyűjteményből kiválasztott dalokat 
betanította és a kórust vezényelte Juhász-
né Antal Gabriella ének-zene, népzene 
szakos pedagógus.

A karácsony eredeti üzenetét igyekeztek 
közvetíteni az elhangzott énekek, mégpe-
dig azt, hogy hálás szívvel ünnepeljük Jé-
zus Krisztus születését, mert ez a bizonyí-
téka annak, hogy az Úristen bűneink elle-
nére is szeret minket. 

Köszönet a kórus vezetőjének és tagjai-
nak mindazért az áldozatos munkáért, 
amit család és munka mellett hétről hétre 
vállaltak, hogy az Egyház életébe bekap-
csolódva „énekszóval” dicsőítsék az Urat.

Tési Ildikó

„Énekszóval áldjuk Istent!” Reviczky Gyula:

Tartsatok 
bűnbánatot!

(részlet)

Megromlott már a régi erkölcs.
Egy kor veszőbe' van megint.
Szakadj le, új idők viharja!
Pusztíts, dühöngj kedved szerint.
Bábel tornyának építői,
Hogy' összezagyválódtatok.
Kezdhetitek megint elülről...
Óh, tartsatok bűnbánatot!

Jut-e még eszetekbe néha,
Mi az az Isten ostora?
Mért kellett jönni vízözönnek,
S hogy mért pusztult el Szodoma?...
Erős Spártára, bölcs Athénre,
Rómára nem gondoltatok?...
Egy népvándorlás jöhet újra!...
Óh, tartsatok bűnbánatot!

Kérkedtek azzal, hogy e század
Mily bölcs, erős, mindenható.
Nem leli kedvét délibábban
S abban, mi szép, de nem való.
Ledöntött minden régi bálványt;
De a szív semmit sem kapott.
Nem boldog és nem jó az ember!...
Óh, tartsatok bűnbánatot!

Jól tudom én is, hogy a szellem
Az ember dísze, jobb fele;
De jaj, ha csak józan sivárság,
Örömtelenség jár vele.
Mely megöli a gyermekálmot,
Óh, az a szellem átkozott!
Nem bölcs, aki csak tud s nem érez...
Óh, tartsatok bűnbánatot!
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„Hódoljon előtted, Istenem, a föld min-
den nemzete!” – hangzott fel a zsoltáros 
dicsőítő imája templomunkban január 
6-án, Urunk megjelenésének napján. Ezen 
a napon ünnepeljük, hogy Isten eljött kö-
zénk Jézus Krisztus személyében, vállal-
va az emberi életet és a szenvedést is ér-
tünk, ezért az egyik legfontosabb ünnep a 
katolikus egyház számára.

A napkeleti bölcsek a betlehemi csilla-
got követve jutottak el Isten Fiához, a kis 
Jézushoz ezen a napon, hogy hódoljanak 
előtte és átadják jelképes ajándékaikat: 
aranyat, tömjént és mirhát.

A katolikus templomokban ekkor szen-
telik meg a vizet, azaz a pap megáldja a 
sót, melyet aztán a hordókban előkészí-
tett, tiszta vízbe szór. Ezt a szenteltvizet 
az év során fogja felhasználni az áldások 
és aktuális kegyelmek közvetítésekor. A 
hívek otthonukba is visznek belőle, mert 
hiszik, hogy a szenteltvízzel való meghin-
tés megóvja a test és a lélek egészségét, il-
letve helyreállítja azt, valamint távol tart-
ja a gonosz lelkeket tőlünk.

Ezen a napon szolgáltatta ki plébáno-
sunk, Soós Tamás esperes úr a Ba-
lázs-áldást a megjelent híveknek, hogy 
Isten oltalmazza meg őket a torokbeteg-
ségtől és minden más bajtól. Vízkeresz-
tet követő napokon esperes atya az 
újonnan megáldott szenteltvízzel meg-
hinti a házakat, megáldja az ott élőket. 
A házszentelés szertartása az iskola és 
az óvoda termeinek megáldásával kez-
dődött. Az ajtók szemöldökfájára felke-
rül ilyenkor az aktuális évszám és a 
napkeleti bölcsek nevének kezdőbetűje 
(Gáspár, Menyhért, Boldizsár) vagy a 
latin áldásformula kezdőbetűi: Christus 
Mansionem Benedicat („Krisztus áldja 
meg e házat”).

Megszentelt vízzel hintjük meg ma-
gunkat minden alkalommal, amikor 
belépünk a templomba, annak jelzésére, 
hogy a templom tiszta, szent hely. Ez a 
gesztus egyben azt is jelenti, hogy jelké-
pesen megmosakodunk, hogy tiszta lé-
lekkel találkozhassunk az Úrral Isten há-
zában, ami nem az egymással való be-

szélgetés színtere, hanem az „imádság 
háza”, az Istennel való beszélgetés leg-
főbb helye.

„Csendben, boldogan figyeljünk rá  
az Úrra, és örüljünk jelenlétének!”

(dr. Aczél László Zsongor atya)
Tési Ildikó

Idén fenyegetésekkel terhelt nagyböjti 
időszakot élünk meg. Világszerte roha-
mosan terjed és szedi áldozatait a korona-
vírus. Kis-Ázsia felől több millió migráns 
előtt nyílnak meg a határok, amelynek 
következtében Európa déli országaiban 
háborús helyzet van kialakulóban.

Ilyen körülmények között még nagyobb 
felelősséggel tartozunk magunkért, csalá-
dunkért, felebarátainkért, de tudjuk, hogy 
hittel, Isten iránti elkötelezettséggel köny-
nyebb szembenézni a komoly nehézsé-
gekkel is.

A nagyböjt a megtérés, az újrakezdés, a 
megerősödés időszaka. Út, 
amely a keresztáldozaton át 
elvezet a feltámadáshoz. Pró-
báljunk ilyenkor a mindenna-
pi roham1sból lelassítani, Is-
tenre figyelni, elgondolkodni 
azon, mit tett értünk Krisztus. 
Igyekezzünk lelkileg, fizikai-
lag többet adni magunkból, 
odaadó figyelemmel és 
együttérzéssel fordulni egy-
máshoz. Keressük a megúju-
lás lehetőségeit.

Tegyük fel a kérdést, hogy Istennek tet-
szően élünk-e? Vizsgáljuk meg, életünk 
mely területeire kellene jobban odafigyel-
nünk? Ebben segíthet az intenzív lelki 
élet, a világi hívságokról, szenvedélyek-
ről való lemondás, amely által felismer-
hetjük nemcsak függőségeinket, hanem 
azt is, ami valóban tartalmasabbá teszi az 
életünket.

Amikor Isten, az emberi lélek és a hit 
kerül a középpontba, akkor egy kihívá-
sokkal teli nagyböjt örömteli időszak lesz: 
lehetőség a mindennapokból való kilépés-
re, a fontos, örökkévaló dolgokon való el-
gondolkodásra, a megpróbáltatások ide-
jén az Istenbe vetett bizalom erejének 
megtapasztalására. 

Budapest, 2020. március 10.
Keresztény Értelmiségiek  
Szövetségének elnöksége

Vízkereszt

Hittel a megpróbáltatások idején

Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
H-1016 Budapest, Aladár u. 17. fszt. 4.
Telefon/fax: 1/3280164
E-mail: iroda@keesz.hu
Web: www.keesz.hu
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ÜNNEPI MISEREND

Április 9. Nagycsütörtök 18:00 Szentmise az utolsó vacsora emlékére

Április 10. Nagypéntek 18:00 Az Úr szenvedésének ünneplése

Április 11. Nagyszombat 19:30 Tűzszentelés, virrasztás, szentmise, körmenet

Április 12. Húsvétvasárnap 11:00 Urunk feltámadása

Április 13. Húsvéthétfő 11:00

Idén tizenötödik alkalommal búcsúztatta 
a farsangi időszakot egyházközösségünk 
a jászalsószentgyörgyi Keresztény-bálon, 
mely évek óta egyre nagyobb népszerű-
ségnek örvend.

A keresztény élet együtt jár a jókedvvel, 
derűvel is, s e bál során, a böjti magunkba 
szállás előtt erre szántunk időt, mely ren-
dezvény több mint kétszáz vendéget ho-
zott közel a böjti időszakot megelőző mu-
latsághoz.

Az est helyszínét az általános iskolai 

tornaterem adta, mely a vendégeket meg-
hitt hangulatú díszekbe öltöztetve és szé-
pen megterített asztalokkal várta. Az este 
kezdeti, idilli hangulatát az általános isko-
lások néptáncelőadása és a Sodrás népze-
nei együttes műsora lopta szívünkbe, 
mely aztán az est további részében fenn-
maradt, s osztozhattunk benne valameny-
nyien derűvel, jókedvvel.

Köszönet illet minden szervezőt, hogy 
mindebben részesülhettünk, különös-
képp a megrendezés lehetőségének biz-

tosításáért Soós Tamás plébános urat, a 
Karitász-tagokat a szervezésben nyújtott 
segítségért, Markó Juditot, az est házi-
asszonyi feladatainak ellátásáért, az Egy-
házközségi képviselőket, az általános is-
kolát a helyszín biztosításáért, a tom-
bolafelajánlásokat és valamennyi jó 
szándékú segítőt, akik bármiképp hozzá-
járultak ahhoz, hogy az estét ilyen meg-
hitt, boldog hangulatban tölthessük 
együtt.

Vígh Veronika

A templomban továbbra is lesznek szentmisék, de azok nem nyilvánosak a koronavírus-járvány miatt. 
Az internet nyújtotta lehetőségek igénybevételével bekapcsolódhatunk valamennyi liturgiába, mert azokról Soós Tamás  
esperes úr felvételt készít, és elérhetővé tesz a Facebook közösségi hálózat „Jászalsószentgyörgy Katolikus Plébánia” oldalán.

Keresztény-bál
H Í R H A R A N G
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Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesületünk „Téli falusi es-
ték” című előadás-sorozatának záró rendezvényére február 28-
án került sor. Előadó vendégünk a Jászság jeles helytörténésze, 
Fodor István Ferenc volt, aki a jászjákóhalmi Honismereti 
Szakkör vezetője. E sorok írója régóta ismeri őt, mint pályatár-
sa. Baráti és munkakapcsolatuk több évtizedes múltra tekint 
vissza. Tudva róla, hogy helytörténeti munkásságának egyik 
szelete a régi jászsági anekdoták összegyűjtése, ezért arra kér-
tük, hogy ossza meg ezeket a történeteket velünk. 

Az anekdoták valóságos személyekhez fűződő, többnyire mu-
latságos, rövid, csattanós, tréfás históriák. Előadónk által elme-
sélt történetek fő forrása a humor volt,olykor pikáns részletek-
kel. A humor éppúgy hozzátartozik a néprajzi kutatáshoz, mint a 
tárgyi, szellemi kultúra bármely területe. A régi falusi népélet 
gondolkodásmódját ismerhetjük meg belőlük úgy, hogy közben 
sokat is nevethetünk. Hát, ami azt illeti, ezen az estén nevetés-
ből nem volt hiány. A másfél órás előadás alatt szinte könnyesre 

nevettük magunkat, hallva a több tucat mulatságos történetet. A 
régi világban, amikor még nem volt se tv, se rádió, se kultúrház, 
az emberek összegyűltek a tüzelős istállóban, a fonóban vagy a 
kocsmában, és ezekkel a történetekkel szórakoztatták egymást. 
Terjedelmi okokból csak egyet osztok meg az olvasókkal, annál 
is inkább, mert az alábbi esemény szentgyörgyi vonatkozású.

Jákóhalmán az egyik vesztes kártyapartner így köszönt el a 
nyertes társától: „No, járjá’ úgy, mint a szen’györgyi legíny!” 
Előadónk kiderítette, hogy ez a mondás éppen a kertszomszéd-
jával kapcsolatosan keletkezett: Béla bácsi – hajdan, még Bélus-
ka korában – Alsószentgyörgyről jött össze valahogy Ágnyis né-
nivel, aki akkoriban még csak Ágneska volt. A legény torony-
iránt járt a lyányhoz Szentgyörgyről Jákóhalmára. Úgyis meg-
volt jó néhány kilométer, még ha nem is 25 km, mintha körüljött 
volna a műúton. Az egyik alkalommal disznótor volt a lyányék-
nál, ahova természetesen hivatalos volt a legény is. El is indult 
az böcsülettel, de akkoriban még igazi telek voltak. Fújt a szél, 
kotorta a havat, s olyan köd volt, hogy az orrukig sem látott sen-
ki. A legényt meg – talán a jó zsíros disznótorosra gondolva – el-
kapta az „apró szorgalom”. Nem volt mit tenni, le kellett kupo-
rodni, egy kis helyet csinálni a hasában a disznótorosnak. Ez 
meg is történt, miután körbetaposta a terepet a méteres hóban, s 
megkönnyebbülten továbbindult. Azután megérkezett. Haza! 
Ugyanis az útirány megszakítása közben megfordult és visz-
szagyalogolt Szentgyörgyre. A lyány meg hiába várta az udvar-
lót ezen az estén. Persze kitudódott a dolog, így aztán Béla bá-
csi haláláig nem szabadult ama viharos este eseményeitől. De fe-
leségével együtt Jákóhalmán mégis boldogan éltek, míg meg 
nem haltak.

A rendkívül hangulatos előadás után eltűnődhetünk azon, 
hogy milyen kár, amiért ma már nem születnek anekdoták. Ta-
lán a felgyorsult élet és az emberi kapcsolatok beszűkülése nem 
teszi lehetővé. Ezért köszönjük Fodor Istvánnak a nagyszerű 
előadását, amivel ezekben a szomorú, szürke télvégi napokban 
szerzett nekünk egy derűs estét.

Lukácsi László

Jászsági történetek
H E L Y T Ö R T É N E T
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A Jászalsószentgyörgyi Helytörténeti és 
Hagyományőrző Egyesület január 17-i 
foglalkozására a települést érzékenyen 
érintő témakörben hívott előadót. Szik-
szai Mihálytól, a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Levéltár főlevéltárosától arra 
kértek választ, hogy vajon miért nincs 
Jászalsószentgyörgyön vasút.

Szikszai Mihály archív fotókkal, raj-
zokkal, térképekkel, vázlatokkal, terv-
rajzokkal és okiratokkal alátámasztott, 
tartalmas előadásában először a vasút 
történetét mutatta be. Megemlékezett 
arról, hogy a vasút Angliából indult hó-
dító útjára az 1800-as évek elején a gőz-
mozdony és a vaspálya, mint két alapve-
tő feltétel megalkotását követően. Gaz-
daságot és társadalmat formáló, megha-
tározó jelentőségét hazánkban Széche-
nyi István és haladó gondolkodású poli-
tikustársai nyomban felismerték. Az 
1836-os pozsonyi országgyűlés megal-
kotta az első magyar vasúti törvényt, 
amely egyben a vasutak irányát is kije-
lölte.

Szikszai Mihály részletesen ismertette a 
térséget érintő útvonalterveket, amelyek 
megvalósulására több esetben jelentős 
lobbitevékenység is hatott. Amikor példá-
ul napvilágot látott a Szolnok-Hatvan vas-
útvonal tekintetében az az elképzelés, 
mely szerint Szolnok helyett Cegléd felé 
tervezik a vasút irányát, Jászberényben 
óriási felháborodás tört ki és megmutatko-
zott a jász összefogás. A jászberényiek 120 
tagú küldöttséget bíztak meg 1870 január-
jában a képviselőház meggyőzésével. Si-
pos Orbán több ország gyűlési felszólalá-
sa, valamint a képviselők felkeresése ered-
ményre vezetett, s végül a képviselőház 
1870. február 3-án megszavazta a vasútvo-
nal eredeti terv szerinti kiépítését. A siker 
hírére a jászberényiek fáklyás menettel 
várták a város határában képviselőjüket.

Ízelítőt kaphatott a hallgatóság abból a 
korabeli fényűző ünneplésből is, amely-
lyel egy-egy vasútvonal kiépítését kö-
szöntötték:

„Az Újszász-Jászapáti vasút 1885. júli-
us 20-án nyílt meg. Újszászon volt a ta-

lálkozás, ahová tömegesen tódult a nép a 
környékről. Délelőtt 10-kor megérkezett 
a budapesti vonat a zene hangjaira s éljen 
kiáltások között. Beniczky Ferenc bel-
ügyminiszteri államtitkárt Kohner Zsig-
mond, a vasúttársaság elnöke fogadta. 
Villásreggeli után a közönség a fellobo-
gózott vonatra ült 10:50-kor.” Szászber-
ken, Jászladányon, Jászkiséren szónokok 
várták a szerelvényt, fehérbe öltözött 
lánykák virágokat nyújtottak át az érke-
zőknek. Jászapátin a lánykák csoportján 
túl 12 fő jászviseletes menyecske és a 
bandérium is ékesítette a forgatagot.

Az étlapról is érdemes megemlékezni: fe-
hér és fekete leves, malacpörkölt, velős tás-
ka, vesepecsenye, marhaszelet, liba, kacsa, 
borjú cotlette, saláta, torták, kávé, sajt, gyü-
mölcsök jelentették a kínálatot, melyek el-
fogyasztása után a közönség egyik része tá-
vozott, a másik része táncra perdült.

A vasút nem érte el Jászalsószentgyör-
gyöt, ennek okát adó legendák keltek 
szárnyra. Sokáig tartotta magát az a vé-
lekedés, mely szerint a jász vasutat ere-

Ladánynak a füstje,  
Szentgyörgynek a füttye

H E L Y T Ö R T É N E T
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detileg Jászalsószentgyörgy mellett 
akarták elvezetni, de a szentgyörgyi 
gazdák nem engedték, hogy a földjeiken 
haladjon a töltés, mivel a vonat ijesztge-
ti a határban az állatokat, no meg büdös 
is a füstje. A jászladányiak viszont 
örömmel hoztak áldozatot, ezért haladt a 
vonat Ladányon keresztül. Amikor a 
szerelvény megközelítette Jászalsó-
szentgyörgyöt, a mozdony mindig hosz-
szasan füttyentett, amire visszavezethe-
tő a mondás: „Ladánynak jutott a füstje, 
Szentgyörgynek pedig a füttye.”

A legendával szemben a dokumentu-
mok tárgyilagosan vallanak arról, hogy 
Jászalsószentgyörgy is megfogalmazta 
az elvárásait a vasúttal kapcsolatban. A 
település számára a Hatvan-Szolnok fő-
vonalból Boldogházánál kiinduló vasút-
vonal lett volna ideális, mert akkor köz-
vetlenül kapcsolatba kerülhettek volna az 
egyik legjelentősebb észak-déli irányú 
vaspályával. A Boldogháza-Jászalsó-
szentgyörgy-Jászladány-Jászkisér-Jász-
apáti vonalvezetést támogatták, azonban 

a jászladányi származású főszolgabíró a 
ladányi érdekeket vette figyelembe, to-
vábbá a szászberki Kohner-uradalom, va-

lamint a pusztakürti uradalom érdekeit is 
jobban szolgálta az, ha nem kanyarodik a 
vasút a falu alá. 

1883-ban a községi képviselő-testület 
kimondta, hogy a Jászapáti-Újszász vasút 
megépítéséhez nem járul hozzá, mert az 
nem érintené a községet. Az anyagi hoz-
zájárulásból nem vonta volna ki magát a 
település megfelelő érdekeltség esetén, 
mivel azt is kimondták, hogyha az állo-
mást a ladányi keresztnél építenék meg, 
úgy harminc ezer forinttal, ha pedig köz-
vetlenül a község alatt, úgy nyolcvan ezer 
forinttal járulnának hozzá a létesítmény-
hez. Erre nem került sor, mivel minden 
bizonnyal nem ok nélkül maradt fenn a 
mondás arról, hogy a vasutak iránya néha 
a kártyaasztal mellett dőlt el. A vasúti 
társaságok mindegyikében részt vettek 
befolyásos arisztokraták és politikusok, 
akiknek érdekérvényesítő tevékenysége 
meghatározó volt.

Az előadás végén élénk vita bontako-
zott ki arról, hogy érte-e egyáltalán ko-
moly veszteség a falut a vasút hiányából 
származóan, vagy megnyugtató és ki-
elégítő ellensúlyt jelentett a közút kiépí-
tettsége.

Abban a jelenlévők egyetértettek, hogy 
egy eshetőleges más fejlesztési irány le-
hetséges eredményét csak találgatni le-
het, azonban az elmaradt lehetőség jelen-
tősége helyesen csak az adott korra vetít-
ve értékelhető.

Dr. Körei-Nagy Katalin

H E L Y T Ö R T É N E T
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H E L Y T Ö R T É N E T

„Ezúton” szeretném az újság hasábjain 
bemutatni a jászberényi Körei-Nagy Kris-
tófot, aki hosszas vándorlás után, február 
28-án érkezett el hozzánk, és ekkor szinte 
végigjárhattuk vele a vetített képes előa-
dása során a híres spanyolországi Szent 
Jakab-utat.

Kristófnak 2019 meghatározóvá vált 
életében, mert július 3. és augusztus 13. 
között teljesítette az El Camino zarándok-
utat gyalogosan, egyedül, állandó útitárs 
nélkül, a sárga nyíl és a fésűkagyló jelzést 
követve. Az út a franciaországi Saint-Je-
an-Pied de Portóból indul és Santiago de 
Composteláig tart, ami 796 km. De az ál-
tala megtett út több mint 1000 km volt, 
mert továbbment az Atlanti-óceán partjá-
ig, és így az útvonal a környező látnivalók 
felkeresésével is meghosszabbodott. A 
Soproni Egyetem erdőmérnök hallgatója-
ként a terepgyakorlatoknak köszönhetően 
Kristófnak volt már némi edzésben része, 
de ezer kilométeres útra azért nem volt 
felkészülve. Eleinte sportteljesítménynek 
fogta fel az út megtételét, és később jött 
rá, hogy a zarándoklat eszköz arra, hogy a 
testen át a lelket is építse. Az első napok 
megtétele után, a 115 km-nél lába olyany-
nyira kisebesedett, hogy a járás leírhatat-

lan fájdalmat jelentett. Estellában, a helyi 
kórházban le is beszélték a további útról. 
Emiatt lelki válságba került, de nem adta 
fel. Templomba járt, sokat imádkozott az 
út folytatásáért, és egy új szandál segítsé-
gével visszanyerte mobilitását, a testi-lel-
ki terhek csökkentek. Ezt követően sem-
mi nem csorbította az út szépségét. Tartal-
mas hetek következtek.

A zarándokút jól elkülöníthető tájegysé-
geken halad keresztül. A Pireneusok lát-
ványát leírni lehetetlen. Fenséges, méltó-
ságteljes és persze megerőltető. Majd Na-
varra és La Rioja borvidéke után a kasztí-
liai fennsík következik. A szépségesen 
üde Galícia tartományban jut el az utazó 
Composteláig.

A rengeteg látnivalóról mi az előadás 
alatt sok-sok képet, filmet is láthattunk 
egyik ámulatból a másikba esve. Ezt az 
olvasó számára visszaadni nem lehet, 
ezért Kristóf beszámolójából egy-két 
olyan élményt ragadok ki, amelynek kü-
lönlegessége látvány nélkül elolvasva is 
érdekes lehet. 

Santiago Domingo templomában fehér 
baromfipárt tartanak az oltár felett, ame-
lyeket 21 naponként cserélnek. A templo-
mon kívül jól hallható egy kürtön keresz-

tül a kakaskukorékolás. A szokatlan jelen-
séggel egy népszerű legendára emlékez-
nek. A mesés történet szerint egy fiatal-
ember visszautasította egy gazdag lányá-
nak szerelmét, amiért az bosszúból lopás-
sal vádolta meg a fiút. A büntetése kötél 
általi halál lett, a fiú azonban életben ma-
radt a kötélen. Amikor a szülei erről be-
számoltak a bírónak, az ennyit mondott: 
„A fiatok annyira halott, mint ezek a sült 
csirkék a tányéromon.” A csirkék azonban 
szárnyra keltek, a fiú pedig kegyelemben 
részesült. A jelenet cukrászdákban is visz-
szaköszön. Népszerűek a csirke formájú 
édességek, valamint a „kis akasztott”, ami 
egy ízletes krémmel töltött leveles süte-
mény, amelyben még a kötél is jól kivehe-
tő a fiú nyakán.

Galícia egyik templomában történt a 
legenda szerint 1300 körül az az eset, 
hogy egy mélyen hívő parasztember a vi-
haros téli időjárás ellenére este egyedüli-
ként érkezett a misére. A misével megbí-
zott szerzetes megvetően méregette, 
hogy: „Ki az a bolond, aki képes ilyen 
viharos időben templomba menni azért, 
hogy megnézzen egy darab kenyeret és 
egy kis bort.” Az ostya azonban valódi 
hússá, a misebor pedig valódi vérré vál-

EL CAMINO – AZ ÚT
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tozott a szerzetes kezében a hit bizonysá-
gául. Ma mindkettőt kis üvegfóliába zár-
va tárolják, a kehely és az ostya pedig 
Galícia címerében is szerepel.

A zarándokút végcélját, a santiagói ka-
tedrálist Kristóf a Monte Gozo hegyéről 
pillantotta meg. Római katolikusként a 
zarándoklat vallási tartalma mindvégig 
vele volt. Liga Konrád atya jászberényi 
diakónus üzenetére sokszor gondolt: „A 

zarándok nem A-ból B pontba megy, ha-
nem az Úrhoz közeledik.”

A zarándoklat a katedrálisban Szent Ja-
kab szobrának megölelésével és az alag-
sorban elhelyezett maradványainak meg-
tekintésével ért véget, de az Atlanti-óceán 
partjáig tartó túra jelentette Kristóf szá-
mára a „vége” hangulatot. Az Úr áldásá-
val és csodálatos élményekkel gazdagon 
tért haza.

Az előadás végén a nagyszámú közön-
ség egy kellemes, ízletes meglepetésben 
részesült. Kristóf barátunk elhozta ked-
venc spanyol süteményének receptjét, 
amelyet Vámos Erzsébet, helyi hagyo-
mányőrző megsütött számunkra. Jóízű-
en fogyasztottuk a rendkívül finom 
édességet.

Lukácsi László

1577-re datálják, 2006 óta a Spanyol Nemzeti Közlöny rögzíti, 
hogy miként készíthetjük el eredeti formában. Az El Camino 
hivatalos desszertje a spanyolországi Galíciából származik.

Hozzávalók kb. 22 cm átmérőjű formához:
  260 g mandulaliszt vagy finomra darált mandula (beszerez-
hető az Aldiban)

 240 g cukor
 6 db tojás
 1 csipet só
 2 csipet fahéj
 1 db citrom reszelt héja
 1 db narancs reszelt héja
 1 csomag vaníliás cukor
 a tetejére porcukor

Elkészítés: A tojásfehérjét a cukor felével kemény habbá verjük. 
A tojássárgáját a maradék cukorral, kihabosítjuk. A cukros tojás-
sárgájához keverjük a vaníliás cukrot, a reszelt citromhéjat, a 
reszelt narancshéjat, a fahéjat és óvatosan két-három lépésben 
hozzáforgatjuk a tojásfehérjehabot és a mandulalisztet.

A könnyű tésztát beleöntjük egy sütőpapírral bélelt formába és 
175 °C-on 40 percig sütjük. Nyitott sütőajtónál hagyjuk kihűlni, 
majd a Szent Jakab sablont a tortára téve leszórjuk porcukorral.

Tarta de Santiago süteményrecept
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Az önkormányzat támogatásával ez évben 
is az Erzsébet Malomban tartotta éves 
közgyűlését a Jászalsószentgyörgyi Hely-
történeti és Hagyományőrző Egyesület 
március 7-én. Az egyesület három tagja 
már nem lehetett közöttünk, róluk egyper-
ces néma felállással emlékeztünk meg.

A közgyűlés első napirendi pontja a 
múltra tekintett vissza, míg a második a 
jövőt körvonalazta. A 2019. évi munka ér-
tékelését Marton Rita vezetőségi tag vetí-
tett képes beszámolóval kezdte. Ismeret-
terjesztő és szórakoztató programokat öt-
vöző, tartalmas év áll az egyesület mögött.

A Csörsz-árokról dr. Farkas Kristóf Vin-
ce történész tartott előadást; Neszádeliné 
Kállai Mária népi iparművész egyedi zsű-
rizett ruháit nemcsak megcsodálhattuk, de 
fel is próbálhattuk; Kalla Pál, a Jászsági 

Pálinka Lovagrend nagymestere a gyü-
mölcs pálinkáig tartó útját mutatta be. A 
Kovács Tibor által adományozott 500 db 
tölgyfacsemetét a Vadasban, illetve a te-
metőnél ültette el a tagság. Tavaly is tar-
tottunk évértékelőt egy hangulatos nőnapi 
ünnepséggel társítva; az egyesület képvi-
seltette magát az 1848-49-es megemléke-
zésen is; Budai Benjámin zongorista kon-
certje maradandó zenei élményt nyújtott. 
A római katolikus egyházzal közös szer-
vezésben vettünk részt a búzaszentelésen; 
kiváló szabadtéri program volt a Tájház 
udvarán megtartott csurdítás, szalonnasü-
tés. Vendégül láttuk a Jász Helytörténeti 
Kör tagjait, és mi is több alkalommal vet-
tünk részt településen kívüli programo-
kon. Így: Jászkiséren a Jász Világtalálko-
zón főzőversenyen képviselte a települést 

Törőcsik Ignác, Kiskunfélegyházán a 
Hármas-Kerületi kézi aratóversenyen ara-
tóbrigádot indítottunk. Feledhetetlen ki-
rándulást tettünk a Tisza-tónál, s almát 
szüreteltünk Jászkarajenőn. Tagtársaink 
Zagyvarékason bemutatták a jász viseletet 
és nagy sikerrel betlehemeztek Jánoshi-
dán, valamint Zagyvarékason.

A jászberényi Csángó Fesztiválra érkezett 
török tánccsoport fergeteges tánccal kö-
szönte meg a vendéglátást. Főztünk szilva-
lekvárt és Zsigri Lászlóné Marikával soka-
dik alkalommal készítettünk perkelttortát.

A Falusi Esték sorozat keretében dr. 
Nagy Janka Teodóra néprajzos és dr. Sza-
bó Géza muzeológus oszétiai rokonaink-
ról tartott előadást, Gulyás András Zol-
tán régész pedig a régészet rejtelmeibe 
engedett bepillantást.

Közgyűlés a malomban
H E L Y T Ö R T É N E T



Jászalsószentgyörgyi KRÓNIKA • 2020/1 43Jászalsószentgyörgyi KRÓNIKA • 2020/1 43

H E L Y T Ö R T É N E T
Megkezdtük az ipartörténeti gyűjte-

mény anyagának gyűjtését; Szabó Lász-
lóné, a Tájház gondnoka, valamint Luká-
csi László tanár úr egész évben a látoga-
tócsoportok rendelkezésére állt.

Marton Rita szólt arról is, hogy az 
egyesület életéről rendszeresen publiká-
ciók jelennek meg a helyi lapon túl a Re-
demptio újságban, valamint az Új Nép-
lapban, továbbá a Jászsági Térségi TV is 
hírt ad rólunk.

A beszámolók sorában Blaha Zoltánné 
az egyesület anyagi helyzetét ismertette, 
Vadkerti Alberttől, az Ellenőrző Bizott-
ság vezetőjétől pedig megtudhattuk, 
hogy az egyesület az alapszabálynak 
megfelelően működött.

A 2020-as év is ígéretesnek mutatko-
zik. Simon Károly egyesületi elnök meg-
osztotta a még konkretizálásra váró el-
képzeléseket, melyek között kirándulá-
sok, előadások, gasztronómiai progra-
mok, a jászsági rendezvényeken, egyházi 
és nemzeti ünnepeken való részvétel is 
szerepel.

Szűcsné Urbán Mária táncpedagógus 
jász alsószentgyörgyi kis tanítványai üde 
színként a „moldvai csángó táncok” ko-
reográfiával vastapsot kivívó sikert arattak.

Nőnap előestéje lévén a nap az ünnep-
lésre is alkalmat adott, melyhez a jelen-
létében akadályozott Szarvák Imre pol-

gármester egy-egy szál virággal járult 
hozzá.

Az ízletes vacsora Törőcsik Ignác és 
Terjéki József szakácstehetségét dicsérte, 
a házi sütemények arzenálja pedig bár-
mely cukrászdát megszégyenítette volna.

Dr. Körei-Nagy Katalin

Jászalsószentgyörgy község lapja. 
Felelős szerkesztő: Gál Judit. Felelős kiadó: Szarvák Imre polgármester.

A szerkesztőség címe: Polgármesteri Hivatal, Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a.  
Tel./fax: 06-57/556-025, e-mail: jakonyvtar1@gmail.com

Tipográfia: Pozsa József.
A lap megtekinthető: http://www.jaszalsoszentgyorgy.hu weboldalonJászalsószentgyörgy község lapja
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A „Szentgyörgy Íjászai” csapat vezetője, Tóth Imre tartott előadást a Jászalsószentgyörgyi Helytörténeti és Hagyományőr-
ző Egyesület rendezvényén. Imre különböző íjakat, nyílvesszőket, tegezeket, tarsolyokat mutatott. Részletesen elemezte 
jelképeiket, viseletük darabjait. Szólt az íjászcsoport tevékenységéről, legközelebbi bemutatóikról, a júliusi II. Örömíjász 
viadalról. Pataki Gyulának, a csoport egyik íjászának másik hobbija a bőrművesség. Az előadás alatt előkészített egy al-
karvédőt és elkészített egy karkötőt. Gyula bemutatott még néhány tárgyat, amiket civilek is használhatnak: bőrszíjak, 
övek, italtartók, késtartók stb. Érdekes, tanulságos előadáson vettünk részt. Marton Rita

Íjászat kellékei
H E L Y T Ö R T É N E T




