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azonban a címer használata továbbra is 
megmaradt egészen 1945-ig.

Az 1929-ben alapított lacházi Leven-
te Egyesület zászlaján szereplő logó az 

1839-es címer alapján készült igencsak 
megmásítva azt. A doborpajzsból a 
heraldikában ismeretlen pogácsapajzs 
lett, melyről a koronát eltávolították, 
és a pajzsot körülvevő aranysujtásos 
foszladékra illesztették, valamint a zöld 
mezőt kékre színezték.

Logó lehet bármi, ami nem sérti a 
közízlést, még afrikai elefánt is.

Azonban 1972-ben a 700 éves ju-
bileumi évfordulót követően a Le-
vente Egyesület logóját fogadták el 
címerként, ami sajnos napjainkban is 
használatban van még. Pereg címere 
viszont tökéletesnek mondható heral-
dikai szempontból. A peregi címerben 
szereplő szőlőlevél és -fürt a legrégebbi 

pecsétnyomatok szimbóluma alapján 
készült a történelmi hűséget követve. 
Ugyanis a 17‒18. század fordulóján a 
Peregre betelepült szlovákok a szőlő-
termesztés magas színvonalú kultúráját 
is magukkal hozták.

A Lacházi Honismeretei Aktivisták 
Köre egyesület logójában Lacháza és 
Pereg egyesített címere van feltüntetve 
történelmi megalapozottsággal és a cí-
mertan szabályai szerint.

A pajzs negyedelésének (alul-fenn, 
bal-jobb) szimbolikus jelentése van: 
posterioritas, azaz a két településrész 
azonos horderővel bír.

Dr. Babós Lajos
helytörténeti kutató

Viaszpecsét (negatív lenyomat) 1848 és 
1900-ból változatlan címerrel

Lacháza hivatalos címerei

Pereg első pecsétnyomata és rajzolata 
1711-ből
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A kegyelet keresztje. Fotó: Marton Rita

Szlovákos pecsétnyomat és rajzolata,
mely 1728–36 között volt használatban
C M Cs I = Célunk Mindig Csak Isten

(Našim cieľom je vždy len Boh)

A címer torzított változata
a Kiskunlacházi Községi Motoros Klub

zászlaján

Halottak Napja alkalmából a temp-
lom köré elhantolt, ma már ismeretlen 
őseink emlékére keresztet állított Si-
mon Károly egyesületi elnök kezdemé-
nyezésére a Jászalsószentgyörgyi Hely-
történeti és Hagyományőrző Egyesület 
a hajdani fiúiskola előkertjében.

Az eseményen az egyesület tagjain 
túl a település lakói – köztük Szarvák 
Imre polgármester – is szép számmal 
megjelentek.

A középkorban elterjedt temetke-
zési szokás szerint évszázadokon át a 
halottakat a templom köré temetet-
ték. Magyarországon a Közegészség-
ügy rendezéséről szóló 1876. évi XIV. 
törvénycikk 120. és 121. §-ai vetettek 
véget ennek a nagymúltú hagyomány-
nak azzal, hogy a belterületen újonnan 
épülő templomok melletti temetkezést 
a törvény tilalmazta, a már fennálló 
temetkezési helyeken pedig a közegés-
zségügyi érdekeket szem előtt tartó 
hatósági engedélyhez kötötte. Jászalsó-
szentgyörgyön a templom köré történő 
temetkezés jóval korábban, 1775-re 
megszűnt. Az itt nyugvó elődeinkre a 
kereszt által ismeretlenül is kegyelettel 
emlékezünk. Az igényesen elkészített 
feszület Kalla Pál kádármester keze 
munkája nyomán, nagylelkű felajánlá-
sából valósult meg. Az alkotó jelenlé-
tével az avatóünnepséget megtisztelte. 
Simon Károly elnök rövid ünnepi gon-
dolatait követően Soós Tamás esperes 
plébános atya megszentelte a keresztet, 
majd közös imádságot követően a meg-
jelentek átvonultak a templomba, hogy 
a szentmise keretei között emlékezze-
nek meg elhunyt szertetteikről.

A kegyelet
keresztje


