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Az ünnepi ülés a Himnusz eléneklésével kezdődött.
Nagy András – polgármester – Köszöntötte az ünnepi ülésen megjelent valamennyi
képviselt, jegyzőt jelen lévő vendégeket.
Az ülésnek kettő napirendi pontja van, melyet javasol a meghívó szerint elfogadni.
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat
és tartózkodás nélkül - egyetért a polgármester javaslatával és a napirendet az alábbiak szerint
fogadja el:
1. Megemlékezés Jászszentlászló alapításának 140. évfordulójáról.
(Szóbeli előterjesztés)
Előadó: Nagy András polgármester
2. Egyebek.
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1. Napirendi pont.
Megemlékezés Jászszentlászló alapításának 140. évfordulójáról.
Nagy András – polgármester – ünnepi beszéde:
Kedves vendégeink!
Szeretettel köszöntöm Önöket ezen a nagyszerű ünnepen.
Sütő András gondolatát idézem: „Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal,
hogy tudomásul veszi: a világ nem vele kezdődött.”
Jászszentlászló története sem velünk vagy apáinkkal kezdődött, hisz az emberek
életében 140 év az nagyon hosszú idő, de egy település egy közösség életében csak egy
pillanat.
A történészek feladata, hogy az elmúlt időket feltárják és megismertessék velünk
és a világgal, de a tényszerűség kedvéért néhány adatot én is említenék, beszédem közben
még akkor is, ha nekem ebben a folyamatban az ember és az emberi viszonyok fontosabbak
az adatoknál.
Álljon itt elsőként, mint ember, és mint a példakép I László, illetve Szent László
királyunk, aki fiatalon lépett a trónra. Az Ő korában élte virágkorát első ízben a feudális
Magyar királyság, mely ez időben erősödik meg. Nevéhez fűződik az állam megerősítése
melyet a törvényei bizonyítanak és ezeket vasszigorral, ha kellet vérrel tartatott be. Méltán lett
településünk névadója. Az Ő jellemvonásai közül sok megtalálható a falut alapító pásztorok
és a most élő Szentlászlói emberek között is.
A hely, mint puszta, mint a megélhetést biztosító föld, már a rézkor óta lakott, és
találtak itt szarmata kori sírokat is. Ha a tárgyi emlékek és az írásos kordokumentumok még
oly hiányosak is szinte biztos, hogy a területünk folyamatosan lakott volt, elnéptelenedésről
rövid ideig beszélhetünk. A puszta bérlői rendszeresen változtak. A török időkben hol
Kecskemét, hol Szeged volt a bérlő. Majd az 1720-as Évek elejétől a jászok is megjelentek a
területen és az eddigi bérlők attól féltek, hogy ez a folyamat új községek létrejöttét jelenti. Ezt
a folyamatot az sem törte meg, hogy a Német lovagrend felé elzálogosítják, majd eladják a
jogaikat.
Ebben az időkben Szentlászlót a Kiskun pusztáknál említik. 1745. május 6-án a
megváltást kihirdető iratokba is olvashatjuk Szentlászló puszta nevét. A november 22-én
történt kihirdetéssel véglegesen a jászok bérleménye lett Szentlászló puszta.
Jászjákóhalma
1/2
Jászdózsa
1/6
Mihálytelek
1/6
Felsőszentgyörgy
1/6
Ezzel végérvényesen eldőlt Puszta Szentlászló vagy Szentlászló puszta sorsa.
Örökre összeforrt a terület és az élete a Jászokkal.
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Mint második példa álljon itt a Jász ember.
A Jászok a Kunokkal együtt betelepedett földművelő és éppen ezért alárendelt nép
volt. Az alárendeltsége okán nagyon öntudatos és erős identitással rendelkező, eltérő kultúrájú
és nyelvű összetartó nép. Az előzőek és a szorgos munkájuk révén a Kunokhoz hasonló
jogokat vívnak ki maguknak. Kiemelten kötelességtudó népcsoport. Megerősödésük másik
záloga az alkalmazkodó képesség ez azonban felgyorsítja beolvadásukat a magyar nemzetbe.
A Jászok előjogai a XVIII század elejére kerültek végveszélybe 1702-ben elzálogosítják,
majd 1735-ben eladják jogaikat. És itt történik az meg, hogy a kedvezőtlen külső
körülmények ellenére ez a népcsoport a kunokkal összefogva újra feláll a térdre
kényszerítésből. Ez mutatja meg hatalmas munkabírását, élete munkának való alárendelését,
önmaga kizsákmányolását valamennyi Jászság környéki embernek. 1745. május 6. méltán a
Jászok nagy ünnepe. Ez kell, hogy legyen a ma is követendő példa.
A redempció éveit a fejlődés követi a pusztán, melyet a Jászok legeltetésre
használnak. Tavasszal megtörténik a lehajtás és ősszel a felhajtás. A felhajtást nehezíti a
tarlók szabadításához való alkalmazkodás és kezd kialakulni az állattartás mellett a
földművelés is. Mind ezek eredménye a tanyák és tanyás gazdaságok kialakulása. A XIX.
Század közepére már több mint 1000 holdat törnek fel a szorgos Jászok. Elkezdődik a
földműves gazdálkodás.
Pedig „a homokon gazdálkodni annyi, mint szent frigyre lépni a nyomorúsággal”
Mint harmadik példa álljon, itt a paraszt ember kit születése már a rögök közé
szorít élete első percétől az anyatej és a föld táplálja. Olyan ki nem ismer sem istent sem
embert, ha vetés, ha aratás ideje van. Őt onnan is megismerhetjük, hogy kézfogása olyan
mintha reszelőt markolnál, a marka melyet a szerszám nyele tört fel és keményített meg ez az
igazán dolgos kéz. Ennek bizonyságára álljon itt egy idézet.
„Vetőzsákot, ekét, jármot és boronát,
Ekevasat s a jó kaszát élesre fenve,
Mely szérűnyi kalászt egy nap arat le rendre,
S villát, mely a paraszt kévéit nyújtja át,
Mindezt az ismerős, ma már nehéz igát”
A földműves gazdálkodás miatt már nem célszerű a le és felhajtás. Ezért vannak,
akik már nem hajtanak fel a jászságba. Végleg elkezdődik a település kialakítása. A kiegyezés
után megkezdődött a közigazgatás átalakítása mely kedvezően hatott a folyamatra.
Így érkezünk el 1874 májusához, amikor is a belügyminiszteri leirat engedélyezte
Pusztalászló községgé alakulását. A törvény által előírt előkészületek után a Jászkapitány
elnökletével 1874. október 26-27-én hivatalosan is megalakul a község. A település főbírája
Szőllősi József jegyzője Velsinszky József lesz.
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7013/871 számú belügyminisztériumi végzés
(válasz a Jászker kapitány 3985 számú jelentésére)
A Szent László községben a Jászker. kapitány elnöklete alatt 1874. október 26 és
27-én a község szervezés alkalmával felvett jegyzőkönyvnek a képviselő testület a főbíró,
községi tanácsnokok s pénztárt kezelők megválasztását és ezek fizetését valamint a község
pecsétjét s annak köriratát megállapító részei tudomásul vétetnek.
A település 1876-ban a Jászkun kerület megszüntetésekor a Pest Pilis Solt Kiskun
vármegyéhez került. Ezzel közigazgatásilag végleg elszakadt a Jászságtól, de a gyökerek
megmaradtak és ez a mai összejövetel is egy hajtás ezekből a gyökerekből. A falu gyors
fejlődésnek indul a századfordulóra elkészül a közút illetve a vasútvonal is. Megindul az
iparosodás elsősorban a feldolgozó ágazat például gőzmalom épül, vágóhíd létesül, és ezek
után jön a takarékpénztár megalakítása. A társadalmi előre lépést mutatja a gazdakör létre
hozása. Ám az első világháború kitörése nagy áldozatokat követelt a falutól, közel 500 férfi
kerül a frontra az anyagi áldozat is tetemes. Ezt a nagy terhet nehezen viselte el a falu, sokan
segítségre szorultak, de az itt élő emberek egy másik nemes oldalukról mutatkoztak meg.
Segítették az arra rászorulókat, mint ezt a korabeli krónikák feljegyezték. A háború és a
román megszállás megszűntével a település újra fejlődésnek indul és fejlődése töretlen a
második világégésig.
A háború utáni évek az újjá építéssel a gazdasági és társadalmi átrendeződéssel
telnek. A politika túlburjánzása az esetleges rossz iránya vezet az 1956-os forradalomhoz. Ezt
és a következő időszakot Szentlászló a hozzá hasonló vidéki településekre jellemző
józansággal vészeli át. A felpuhított diktatúrában alkalmazkodik a politikai és gazdasági
környezethez, amivel megalapozza a fejlődés lehetőségét. Eléri a települést a villany lesz,
telefon a közintézményekbe majd bevezetik, a gázt az utak szilárd burkolatot kapnak. A
környezet csak lehetőséget teremt, az embereknek kell élni a lehetőségekkel, és az itt lakók
élnek is vele. Sőt kezdeményező új utakat kereső elképzeléseiket jól példázza az a tény, hogy
a nagyságrendileg hasonló települések közül elsőként épül az országban eleven iszapos
szennyvíz tisztító és csatornahálózat. Mind ez a fejlődés a jelenkor Jászszentlászló lakóit
dicséri.
Ezért álljon itt, mint negyedik példa a mai Jászszentlászlói ember. Büszkén
mondom, hogy a három példában említett ember méltó utódai a lakótársaim. Szorgalmas,
konok kun vagy jász szinte valamennyi. Dolgos nagy munkabírású gondolkodó az újra
fogékony a modern kor vívmányait a maga szolgálatába állító egyének. De bármennyire is
felgyorsult a világ a múltjukat nem feledik, kutatják és büszkék őseikre. Mind alá támasztja
ezt a tény, hogy névadónkról és a két világégés áldozatairól a falu alapítókról emlékművel,
vagy kopjafával emlékeznek meg. Ezeknél az emlékműveknél hajt fejet minden ünnepi
alkalomkor a mai ember adózva az alapítók az ősök és az áldozatok előtt.
Tisztelt ünnepi testületi ülés tisztelt képviselő társaim a mi feladatunk az, hogy
munkánkkal segítsük a 140 év alatt lezajlott változásokat megismertetni gyermekeinkkel és
olyan embert nevelni belőlük, akik 60 év múlva esetleg egy hasonló összejövetelen büszkén
elemzik Jászszentlászló elmúlt 200 esztendejét.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
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Szerencsés István – Jászdózsa polgármestere - Őszinte tisztlettel gratulál, ahhoz az
eredményhez, amit Jászszentlászló település az elmúlt 140 év alatt elért. Büszke lehet az
őslakosság arra, hogy akik elszármaztak, milyen szép eredményeket értek el, és egy fejlődő
települést építettek. Az út vissza is fordítható, hiszen a Jászság ma már elnéptelenedik, az ősi
településeken egyre több az üres ház, és szükség lenne arra, hogy tehetséges, szorgalmas
emberek telepedjenek vissza. Még egyszer köszöni a meghívást és átadta Jászdózsa
Önkormányzatának ajándékát.
Clauss Schwarzmann – Eggolsheim polgármestere – megköszönte a meghívást. Gratulált a
település 140. évfordulója alkalmából, örömének adott hangot, hogy Jászszentlászló ilyen
szépen fejlődik. Örömmel tölti el, hogy látja az ünnepségen Eggolsheim zászlaját, hiszen a
140 év egy tizedét már közösen élte meg a két település. Amikor otthon ünnepség van, mindig
kiteszik Jászszentlászló zászlaját is. Ez a kapcsolat érzése szerint nem csupán partner
települési kapcsolat, hanem igaz jó barátság. Külön szeretettel köszönti a megjelent
elöljárókat, valamint a korábbi polgármestert Papp Józsefet, akivel annak idején aláírták a
partner kapcsolatot megalapító szerződést. Egy szerény küldöttséggel érkeztek Eggolsheimből
és átadta az Önkormányzat ajándékát egy Eggolsheim címerével ellátott dísztányért. Örömmel
tájékoztatta a jelenlévőket, hogy ajándékul hoztak még 100 l sört, amit majd az ünnepségek
során elfogyasztanak.
Gábor József – Gyergyószárhegy polgármestere – szeretettel és tisztelettel köszöntötte
Jászszentlászló község valamennyi lakosát, az elöljárókat, a múltbéli és a jelenlegi
polgármestereket. Gyergyószárhegy valamennyi lakója jókívánságát tolmácsolta, gratulált a
140 év alatt elért eredményekhez. Azt kívánják, hogy az elkövetkezendő 140 évben is
munkálkodjanak olyan sikeresen, hogy a jövő generációi büszkén nézhessenek vissza Önökre.
Örömének adott hangot, hogy az Erdélyi magyarság is a Magyar Nemzet részesének érezheti
magát, hiszen a változások megadták azt a lehetőséget, hogy választásokon is részt vegyenek,
ezáltal teljes értékű magyarnak érezhessék magukat. Természetesen nem jelenti azt, hogy
Erdélyből át akarnak települni az emberek, mindenki él és dolgozik ott ahová született.
Még egyszer köszönetét fejezte ki a meghívásért, további sok sikereket és jó egészséget
kívánt.
Muhari Zoltánné - Jászjákóhalma képviselője – Tisztelettel és szeretettel köszöntötte az
egybegyűlteket. A Jászjákóhalma Képviselő-testület és Ifj. Lukácsi Pál polgármester
üdvözletét tolmácsolta. Az ünnepségnek külön emeli a fényét, hogy 2014. február 14-én az
Országgyűlés május 6. napját a Jász-Kun Önmegváltás Emléknapjának minősítette.
Visszaemlékezett, hogy 1991 évben Fodor István Ferenc Jászjákóhalma akkori polgármestere
kezdeményezte a Képviselő-testületnek, hogy május 6. legyen a Jászok napja, és valamennyi
jász település csatlakozzon ehhez a kezdeményezéshez. Ez az ünnep mára a nemzeti
összetartozás és az áldozatvállalás szép példájává vált. A partnerkapcsolat a két település
között hosszú idő óta él. Rendszeresen részt vesznek egymás kulturális eseményein.
Gratulálnak Jászszentlászló lakóinak, jelenlegi és múltbéli polgármestereinek ahhoz a
munkához, melynek eredményeként Jászszentlászló kulturális élete, gazdasága és
infrastruktúrája az elmúlt évtizedek alatt ilyen jelentősen gazdagodott.
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dr. Kiss Melinda – Kiskunmajsai Járási Hivatalvezető – Köszöntötte a polgármester
urakat, a képviselő-testületeket egyrészt, mint Kiskunmajsai Járási Hivatal Vezetője,
másrészt, mint Jászszentlászló volt polgármestere. Hallgatva a település történetét, bátran
kimondhatják, hogy Jászszentlászló hatalmas fejlődésen ment keresztül a 140. év alatt.
Köszönetét fejezte ki az alapító településeknek. Külön köszönet illeti Nagyistók Jánost, aki
ezt az ünnepséget megálmodta és megvalósította a Jászszentászlói Hagyományőrző egyesület
és a civilek segítségével. Köszönet illeti a közreműködő Önkormányzatot.
Nagy András – polgármester – mivel több hozzászólás nem volt az alábbi határozati
javaslatot terjesztette a Képviselő-testület elé:
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki a község
alapítóinak, mindazon személyeknek és szervezeteknek, akik a 140 év alatt munkájukkal a
település fejlődéséhez hozzájárultak.
Jászszentlászló Község Képviselő-testülete 7 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
46/2014. (V. 1.) határozat
Jászszentlászló község alapításának
140. évfordulója

Határozat
Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete köszönetét
fejezi ki a község alapítóinak, mindazon személyeknek és
szervezeteknek, akik a 140 év alatt munkájukkal a település
fejlődéséhez hozzájárultak.
Felelős: Nagy András Jászszentlászló polgármestere
Határidő: Azonnal
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2. Egyebek
Nagy András – polgármester – az első napirendi pont arról szólt, hogy köszönetüket
fejezzék ki az alapítóknak, valamint azoknak, akik a 140. év alatt munkájukkal a település
fejlődését szolgálták.
Ezúttal azonban egy jelenkorban élő, és munkálkodó személynek szeretné a munkáját
elismerni.
Jászszentlászló Község Képviselő-testülete 2014. április 29. napján megtartott ülésén döntött
a „Jászszentlászló Községért” kitüntetés adományozásáról Hajagos-Tóth István képviselő
részére. Hajagos Tóth István 16 éve tagja a Képviselő-testületnek, azóta dolgozik a település
fejlődéséért. Elvitathatatlan érdemei vannak abban, hogy 1990-es években a TSZ átalakulása
során a termelő szövetkezet tulajdonában lévő földek, erdő területek, épületek nem kerültek
idegenek kezére, hanem jelentős részben az Önkormányzat tulajdonába kerültek. Jó példája
ennek a szőlő, erdő területek, az Alapszolgáltatási Központ épülete, a Közösségi Ház épülete.
Nagy András polgármester a Képviselő-testület 43/2014. (IV. 29.) számú határozatát
felolvasta, majd az emlékplakettet, és a ajándékot átadta a képviselőnek.
Hajagos-Tóth István – képviselő - megköszönte az elismerést.
Nagy András – polgármester – végezetül átadta Gyergyószárhegy, Eggolsheim
képviselőinek, valamint az alapító falvak – Jászjákóhalma, Jászdózsa, Jásztelek,
Jászfelsőszentgyörgy – képviselőinek az emléklapokat.

K.m.f.

Nagy András
polgármester

Valentovics Beáta
jegyző
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