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XVII. Jász Világtalálkozó

Díszünnepség Jásziványban, a Jászság legkisebb településén
Július 2-a, szombat, az ünnepi fôpapi szentmisével kezdôdött. A kicsiny templom és környéke tele emberekkel 
több százan vettek részt a misén, amelyet dr. Ternyák
Csaba egri érsek celebrált. Szentbeszédében kiemelte a
család létének és a családi egységnek fontosságát. Magyarország jövôje a családok kezében van, hiszen ez hozhat
csak nemzetünk számára felemelkedést.
A szentmise után a jász települések felvonulása következett. Sokan ünneplôben, jász népviseletben vonultak a
szemet gyönyörködtetô helységnévtáblák mögött.

Kunszentmártonban is. Ahogyan mondják róla: Maga is
jásszá lett az idegent nehezen befogadó jászok között. S
amit még tudni kell, hogy nélküle nem múlhat el egyetlen

Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, a rendezvény fôvédnöke tolmácsolta Orbán Viktor miniszterelnök és Schmitt Pál köztársasági elnök üdvözletét, majd a
jász öntudatról és életformáról szólt. A megszólalók sorában ôt dr. Pócs János országgyûlési képviselô követte.

Fotó: Kovács Béláné Petô Magdolna

...Jásszá lett az idegent nehezen befogadó
jászok között.
Az ünnepi megszólalások folytatásaként került sor a díjak
átadására. Elôször a Jászságért Díjat adta át dr. Dobos
László, a Jászok Egyesületének ügyvivôje. A díjat Kladiva Imre, római katolikus címzetes kanonok, esperes
plébános vette át. A díjat életpályájának elismeréséül kap-

Fotó: szoljon.hu

Fotó: Kovács Béláné Petô Magdolna

Pócs János országgyûlési képviselô, polgármester
és Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter

Jászfényszarui delegáció

Dr. Kladiva Imre, Dr. Dobos László

ta, a vele együtt járó pénzjutalommal, melyet a jászapáti
templom padozatának felújítására ajánlott fel.
A díjazott hivatali kötelezettségei mellett sokat tett a
Jászság mûvelôdéstörténeti hírnevének öregbítéséért. Megismertette Pájer Antal papköltô munkásságát és mûveit újra kiadatta, valamint az egyházközségbe tartozó fíliák
történeténetét megírta. Így jelent meg a jászszentandrási
templom centenáriumának emlékkönyve, a jásziványi, a
jászkiséri (hevesiványi) egyházközség története. Kiadója
és lektora volt a Jászapátin szolgálatot teljesítô egyházi
személyiségek életútját összegzô forrásértékû kézikönyvnek. Ám nemcsak ír és kiadói tevékenységet lát el, hanem
pártolja a helyi honismereti szakkör munkásságát és baráti
viszonyt ápol a kirajzott jász ôsök utódaival Kocséron és

Fotó: Magyar Alíz

A díszünnepség a Honfoglalás címû dal és több pár galamb szabadon engedésével kezdôdött. A program vezetôje
Csernák János színmûvész (aki Jásziványon lakott). Köszöntötték a rendezvény vendégeit, hivatalos résztvevôit,
Budapest iráni nagykövetét, dr. Saeed Seyed Agha Banihashemit, majd Tari András, Jászivány polgármestere
mondott beszédet. Kiemelte, örül, hogy még egy napig a
legkisebb jász település lehet a Jászság fôvárosa. Büszke
településére, mert minden lakó azon serénykedett, hogy
méltó módon helytálljon a program lebonyolításában, sokat jelentett ez számára, hiszen a világtalálkozót állami támogatás nélkül kellett megrendezni. A költségeket így az
önkormányzat, jó szándékú vállalkozók és magánemberek
anyagi összefogásából fedezték. A települést sok dolgos,
jólelkû ember lakja és nincs idejét hasztalanul töltô réteg.
Hangsúlyozta, sokat köszönhet dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszternek, akinek hathatós közremûködésével lehetôség nyílt a bekötôút felújítására.

futballmérkôzés sem. Kanonok úr, köszönô beszédébôl ismét a szerénységérôl tett tanúságot, elmondta, hogy örül
is meg nem is... idézve Jézus szavaiból: Én pedig azt
mondom nektek: szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azo-

Csernák János színmûvész és Tari András, Jászivány polgármestere

kat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyûlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak
és kergetnek titeket. (Mt 5,14) De talán itt nem is errôl
Folytatás a 2. oldalon

Mikszáth Kálmán: Cikkek és karcolatok
Parlamenti képek

A kezdet
A legvonzóbb dolog van napirenden  a viszontlátás.
Ellenségek, jó pajtások összejönnek, mint a kulcsok,
amelyek mindenike egy külön zárt nyit, itt egy rakáson
csörögnek. Bár csak formai a szünetek utáni elsô ülés,
mégis bejönnek rá a sánták és betegek is, akik Budapesten vannak, hogy örüljenek egymásnak, hogy élvezzék,
amit már olyan szörnyen meguntak, a Ház varázslatos
levegôjét.
Szétnéznek, mosolyognak vidáman, ruganyosan lépkednek, bekukkantanak ide is, oda is minden szögletbe.
Hiszen minden szöglet ösmerôs, barátságos.
 Ah, milyen kellemes itt.

Pedig csak éppen olyan verôfényes, hévséges nap van,
mint amilyen volt, mikor nyár elején eloszlottak. Mindegy, most mégis kellemesen csiklandozza az orrokat a
szônyegrôl fölvert por, a folyosói füst, mely hûségesen
beszivárog és felhôt ver a magasban.
Akkor bágyadt, unott volt mindenki, most fürge, életteljes. Talán a nyár, a fenyvesek, a tenger acélozták meg
úgy a Ház tagjait? Dehogy. Öregebbek ôk, mint voltak
és fáradtabbak. De a képviselôsködés vált újra vonzóvá
egy percre. Mint egy szép asszony, aki már közömbös
lett, három havi távollét után megint bír ingerrel.
Ne méltóztassanak képzelôdni, az urakat nem cserélte ki a nyár, meglátszik az urakon az aggság, a negyedik

esztendô, mely némi politikai csúzzal jár. Ezt elmoshatja egy kis hangulat, de az öregség permanens marad.
Ez ám az érzés uraim  amit az ember a nyári szünidô
után érez, midôn régi otthonába tér vissza. Minden olyan
megszokott, természetes. Az óra a régi helyen ketyeg. A
szekrények a maguk helyén állnak. Darányi Ignác ott
ül, ahol június elején elhagytuk, mintha meg sem mozdult volna onnan. Hieronymivel beszélgetett akkor is,
most is. Jókai a regénykorrektúráját végzi amott. Mintha másképp volna azóta megkötve a nyakkendôje...
Szétnézünk a három hónapra elhagyott otthonban:
hogy van, mint van. Minden rendben. A miniszterekben
nem esett kár. (Persze, mert jól be voltak naftalinozva.)
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75 éve született Hofi Géza (eredeti nevén Hoffmann Géza) (Budapest, 1936. július 2.  Budapest, 2002. április 10.) humorista, elôadómûvész, színmûvész. Érettségi után sikertelenül jelentkezett a színmûvészeti fôiskolára. Késôbb kôbányai porcelángyári munkásként iratkozott be Rózsahegyi Kálmán színiiskolájába. Öt évig
dolgozott gyári munkásként, míg a tehetségére felfigyelô Szendrô József 1960-ban
a debreceni Csokonai Színházhoz szerzôdtette. 1963-ban visszaköltözött Budapestre, és immár Hofi Gézaként fellépéseket vállalt az egész országban. 1968-ban a
Magyar Rádió szilveszteri mûsorában elhangzott táncdalfesztivál-paródiájával vált
közismertté. 1969-ben a Mikroszkóp Színpadhoz szerzôdött, amelynek 1982-ig volt
tagja. 1983-ban a Madách Kamara Színházba került, ahol saját szövegével és dramaturgiájával lépett fel. Hofi sikere a rendszerváltozás után is töretlen volt, mûsorainak hangvétele, stílusa alapvetôen nem változott. Átesett egy szívinfarktuson,
szemmûtéten, s csak 2002 februárjában tért vissza a színpadra, ahol még két hónapot játszott haláláig, nagy sikerrel.
75 éve hunyt el Melczer Tibor (Békéscsaba, 1879. május 5.  Budapest, 1936. július 2.), a magyar repülôgép-tervezés egyik úttörôje. A bécsi és a budapesti egyetemen is szerzett gépészmérnöki diplomát. Rövid tanársegédi mûködés után a Bécs
melletti Fischamendben létesített repülôgép kísérleti állomáson vállalt munkát. Budapestre visszatérve Bánki Donát tanszékén lett tanársegéd és részt vett a repülôgép
stabilizátorokkal kapcsolatos kutatásokban. Az 1914-ben Aszódon megalakult Magyar Lloyd Repülôgép- és Motorgyár Rt. fômérnöke lett. Irányításával olyan sikeresen tervezték át a licenc alapján gyártott, német DFW B1 típusú kétszárnyú, hogy
az Aspernben rendezett versenyen három világrekordot értek el vele. 1918-ig további 18 típus tökéletesítésében vett részt. 1919-ben megbízták a Tanácsköztársaság polgári légügyi hivatalának megszervezésével. Ekkor írta jelentôs tanulmányát
Zsélyi Aladárral együtt A nagy aeroplánok kérdése címmel. Mivel a trianoni
döntés értelmében az aszódi gyárat 1922-ben felszámolták, a Mûegyetemen folytatta pályafutását.
205 éve született Széki gróf Teleki Blanka (Kôvárhosszúfalu, 1806. július 5.  Párizs, 1862. október 23.) a magyar nônevelés egyik úttörôje, a nôk mûvelôdési
egyenjogúságának híve. Erdélyi arisztokrata családban, Nagybánya közelében született. Fiatalon Münchenben és Párizsban festészetet, Budán szobrászatot tanult. Pályájára a legnagyobb hatással nagynénje, Brunszvik Teréz volt, aki magával vitte
külföldi utazásaira. Blanka is a nônevelést választotta hivatásául: 1846-ban magyar
tanítási nyelvû leánynevelô intézetet nyitott Pesten. Ez az iskola számít az elsô olyan
magyarországi leányiskolának, ahol szakszerû oktatás folyt. 1848 végén kénytelen
volt az intézetet bezárni; Leövey Klárával elôbb Debrecenbe, Nagyváradra, végül
Szegedre menekült. A szabadságharc bukása után részt vett a forradalmárok rejtegetésében. Miután a bécsi rendôrség kezére jutott levelezése, 1851-ben Bécsben elfogták és 1853-ban a pesti haditörvényszék 10 évi várfogságra ítélte. Teleki Blanka Brünnben, Olmützben és Kufsteinben raboskodott. Miután 1857-ben amnesztiával szabadult, többé nem tért haza; Ausztriában, majd Franciaországban élt, húgánál, a menekültek ügyét karolta fel.
140 éve hunyt el Flór Ferenc (Váradolaszi, 1809. október 10.  Pest, 1871. július
7.) orvos, orvosi szakíró, honvéd alezredes, a szabadságharcban a hadügyminisztérium egészségügyi osztályának vezetôje. 1833-ban orvosdoktori, 1934-ben sebészés szülészmesteri oklevelet szerzett a pesti orvosi karon. Elsônek írt orvosi disszertációt magyar nyelven, 18341837-ben a sebészeti klinika tanársegédje, 18371840ben Pest város fôorvosa, 18401848-ban, 18611867-ben a Rókus Kórház fôorvosa és igazgatója. Elsônek alkalmazott 1847-ben éterbódítást mûtétnél. A szabadságharc alatt többek között irányítása alatt szervezôdött a tábori kórházak rendszere, a
front- és hátországi betegellátás, az újoncozás orvosi ellenôrzése és a rokkantak
utókezelése. A mûszer- és gyógyszerhiány enyhítésére  a külföldrôl való becsempészés mellett  kísérletet tett a magyarországi gyártás megszervezésére. A világosi
fegyverletétel után másfél év börtönre és állásvesztésre ítélték. Büntetésének letöltése után tápiószelei birtokán  rendôri felügyelet alatt  visszavonultan élt. 1861ben ismét Pest város tiszti fôorvosa és kórházigazgató lett, de tíz hónap múlva tiltakozásul a kormányzati rendszer megváltoztatása miatt lemondott állásairól és
csak a kiegyezés után tért vissza.
(Forrás: Neumann-ház  Jeles napok, MTA KFKI  HISTÓRIA, Új Könyvpiac  Évfordulók)

Fotó: Kovács Béláné Petô Magdolna

30 éve hunyt el Breuer Lajos Marcell (Pécs, 1902. május 21.  New York, 1981. július 1.) világhírû építész, formatervezô, a Bauhaus mestere. 1920-tól 1928-ig tanulóként majd mesterként tevékenykedett a Bauhausban. Karrierje bútortervezôként
kezdôdött. Elsô csôvázas székét, a Wassily-modellt 1925-ben alkotta meg. Egy másik híres munkája Erwin Piscator berlini lakásának 1927-ban készült berendezése
volt. A Bauhausból való kiválása után építészként tevékenykedett Németországban
és más európai országokban. 1937-ben, rövid magyarországi, majd angliai tartózkodást követôen volt mesterével, Walter Gropiusszal együtt az Egyesült Államokba
emigrált, ahol a Harvard Egyetemen kezdett tanítani, majd késôbb építészirodát
nyitott. Néhány nevezetes munkája: az UNESCO párizsi székháza, az IBM Kutatóközpont Franciaországban, a New York-i Whitney Museum of American Art,
Cleveland Museum of Art.

van szó, hanem: Bizony mondom nektek:
nem marad jutalom nélkül az, aki egy pohár vizet ad inni nektek, mivel Krisztuséi
vagytok. (Jézus Krisztus evangéliuma
Márk szerint, 9. fejezet.)
A Jászságért Díj átadása után, az elszármazottak nevében köszöntötte a résztvevôket Pócs János országgyûlési képviselô.
Kiemelte, egy kis településen mindenki ismer mindenkit, mindenki köszön egymásnak és a lakosok embertársaik örömébenbánatában egyaránt osztoznak. Hangsúlyozta, hogy a vidéki lét nem olyan dolog,
amit csak úgy le lehet tölteni az internetrôl, mivel a vidék egy fontos dolog.

Szûcs Mihály Huszárbandérium

Fotó: Kovács Béláné Petô Magdolna
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Ágyúlövés elôkészülete

Meglepetés volt Fehér Anna visszaemlékezése. A Jászai Mari-díjas színmûvésznô az Iványon, a nagypapa házánál eltöltött
nyarak emlékeit osztotta meg a résztvevôkkel, majd elvarázsolta a hallgatóságot Babits Mihály Esti kérdés és Buda Jenô Ne
rejtôzz el címû verseivel. Az ünnepség keretein belül elsô ízben adták át a Jásziványért Díjat, melynek megalapítója a község. Az elsô kitüntetett Csipe Imréné, a
helyi óvoda vezetôje. Köszönô szavaiból
megtudtuk, munkáját szeretetbôl, hivatástudatból végzi.
A díjátadások után következett a Jászkapitány címének átadása. A leköszönô
Dobos Gergely számolt be hivatali évérôl.
Elmondta, Jászkapitánynak lenni kihívás,
napról-napra bizonyítani kell, érdemes rá
az, akit e címmel tüntetnek ki. Záró szavai:
Kapitányi parancsba adom  éljenek tisztességgel és legyenek büszkék ôseinktôl,
eleinktôl kapott örökségre! Beszédének
végeztével a Kapitányok Tanácsa elôtt került sor az új jászkapitány beiktatására, aki
a jásziványi születésû Borbás Ferenc lett.

Fotó: Magyar Alíz

Jeles évfordulók

Borbás Ferenc, az új Jászkapitány és felesége

Az eskütételt Eszes Béla a Jászsági Önkormányzatok Szövetségének elnöke vezette,
majd Hortiné dr. Bathó Edit átadta a kapitányi címmel együtt járó jelvényeket: a süveget, a mentét, a pecsétet és az oklevelet,
majd nagyot kortyolt a kürtbôl. Vivát! Éljen az új Jászkapitány! hangzott el, majd
a kinevezés tiszteletére három ágyúlövés
dördült.

Ezt követôen, Tari András polgármester a 2012. évi világtalálkozó rendezésének jogát átadta
Jászfelsôszentgyörgy Polgármester Asszonyának. A díszünnepség
után a jászsági települések mûvészeti csoportjainak bemutatói következtek.
Kovács Béla
Babits Mihály Esti kérdés c. versét Fehér Anna színmûvész elôadásában hallottuk a Jászok Világtalálkozóján:

Babits Mihály: Esti kérdés
Midôn az est, e lágyan takaró
fekete, síma bársonytakaró,
melyet terít egy óriási dajka,
a féltett földet lassan eltakarja
s oly óvatossan, hogy minden füszál
lágy leple alatt egyenessen áll
és nem kap a virágok szirma ráncot
s a hímes lepke kényes, dupla szárnyán
nem veszti a szivárványos zománcot
és úgy pihennek e lepelnek árnyán,
e könnyü, síma, bársonyos lepelnek,
hogy nem is érzik e lepelt tehernek:
olyankor bárhol járj a nagyvilágban,
vagy otthon ülhetsz barna, bús szobádban,
vagy kávéházban bámészan vigyázd,
hogy gyujtják sorban a napfényü gázt;
vagy fáradtan, domb oldalán, ebeddel
nézzed a lombon át a lusta holdat;
vagy országúton, melyet por lepett el,
álmos kocsisod bóbiskolva hajthat;
vagy a hajónak ingó padlatán
szédülj, vagy a vonatnak pamlagán;
vagy idegen várost bolygván keresztül
állj meg a sarkokon csodálni restül
a távol utcák hosszú fonalát,
az utcalángok kettôs vonalát;
vagy épp a vízi városban, a Riván
hol lángot apróz matt opáltükör,
merengj a messze multba visszaríván,
melynek emléke édesen gyötör,
elmúlt korodba, mely miként a bûvös
lámpának képe van is már, de nincs is,
melynek emléke sohse lehet hûvös,
melynek emléke teher is, de kincs is:
ott emlékektôl terhes fejedet
a márványföldnek elcsüggesztheted:
csupa szépség közt és gyönyörben járván
mégis csak arra fogsz gondolni gyáván:
ez a sok szépség mind mire való?
mégis arra fogsz gondolni árván:
minek a selymes víz, a tarka márvány?
minek az est, e szárnyas takaró?
miért a dombok és miért a lombok
s a tenger, melybe nem vet magvetô?
minek az árok, minek az apályok
s a felhôk, e bús Danaida-lányok
s a nap, ez égô szizifuszi kô?
miért az emlékek, miért a multak?
miért a lámpák és miért a holdak?
miért a végét nem lelô idô?
vagy vedd példának a piciny füszálat:
miért nô a fü, hogyha majd leszárad?
miért szárad le, hogyha újra nô?
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Európa a polgárokért
Testvérvárosi találkozó 2011-ben

CITIZENSHIP EACEA 513283-EFC-1-2010-4-HU-EFC-CM
Jászfényszaru civil szervezetei, a város képviselôi
kölcsönös meghívásra több
alkalommal vesznek részt
egymás kulturális programjain. Szakmai tapasztalatok
cseréjének lebonyolítására,
az anyagi terhek csökkentése miatt pályázatot nyújtott be és nyert
Jászfényszaru Város Önkormányzata.
A nyertes program megvalósításába két
testvérvárosunkat vontuk be: a lengyelországi Zakliczyn és a romániai Bors településeket, ahonnan várjuk a delegációkat. A találkozó idôtartama: 2011. július 28. 
augusztus 2.
A támogatás összege:
7940,64 euró.
Tervezett programok során a résztvevôk betekintést
kapnak az aktuálisan zajló pályázati programokba, a magyar és jászsági kulturális
és gasztronómiai hagyományok értékeibe.
Jó gyakorlatok bemutatásával, a kölcsönös tapasztalatok cseréje valósul meg. A
találkozó résztvevôi bekapcsolódnak egy
ma már hagyományos helyi rendezvény, a
Tarlófesztivál programsorozataiba, megismerhetik a helyi lakosok a kulturális és
népzenei értékeiket (pl: kézmûves bemutató, néphagyományok). A résztvevôk ismereteket kapnak a szomszédos kistérségek

oktatásához és felnôttképzéséhez kapcsolódó uniós fejlesztésekrôl is. A szomszédos kistérségekbe is látogatást tesznek: Farmoson 
Vízparti élet háza, Természetvédelmi oktatóközpontban, illetve Gödöllôn  ismereteket kapnak az Európai Unió 2011
elsô félévi soros magyar elnökség eseményeirôl és a kulturális örökség értékeirôl.
A résztvevôk megoszthatják egymással
az európai uniós csatlakozás utáni hétköznapok tapasztalatait. Megismerik a különbözô fejlesztéseket Jászfényszaru gazdasági és humán szférájában. Meglátogatják a helyi
intézményeket, megismerkednek az egyházközség
életével. A program során
több alkalommal is lehetôség nyílik a helyi
lakossággal való találkozásra, tapasztalatcserékre, a régi s új ismerôsökkel a beszélgetésekre.
Kovács Béláné Petô Magdolna
civil referens

Partnerségi program az oktatásban
Jászfényszarun és térségében

Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidôs tevékenységeinek támogatása TÁMOP-3.2.11/10/1 konstrukció keretében pályázatot nyújtott be és
nyert Jászfényszaru Város Önkormányzata.

Partnerségen alapuló iskolabarát programok megvalósítása Jászfényszaru térségében c., TÁMOP-3.2.11/10-1-20100182 jelû nyertes pályázat célja a kulturális intézmények, szervezetek (könyvtárak,
múzeumok, levéltárak, közmûvelôdési, valamint mûvészeti intézmények és szervezetek) és a nevelési-oktatási intézmények közötti együttmûködések fejlesztése tanórán
kívüli tevékenységek során.
A nevelési-oktatási intézmények óvodai
nevelési vagy iskolai pedagógiai programjának megvalósítását támogató, kínálatát
gazdagító tanórai, tanórán kívüli, szabadidôs tevékenységek valósulnak meg. A tevékenységek közvetlen célcsoportja: óvodai nevelésben és iskolai oktatásban résztvevô gyermekek, tanulók; közvetett célcsoportja: pedagógusok.
A kulturális intézmények és szervezetek
olyan adottságokkal rendelkeznek, amelyek
révén hatékonyabban tudnak, a befogadó

iskolák meghatározott tanítási, nevelési
céljainak megfelelô programokat támogatni, mint amire a formális oktatás lehetôséget nyújt.
A támogatás összege: 15.692.600 Ft.
A projekt megvalósítási idôszaka (14 hónap): 2011.07.01.2012.08.31.
Szakmai megvalósító: Városi Könyvtár,
Jászfényszaru.
Partner nevelési-oktatási intézmények:
Általános Iskola Alapfokú Mûvészetoktatási és Szakképzô Iskola  Jászfényszaru;
Jászfényszaru Város Óvodai Intézménye;
Berecz Antal Általános Iskola  Boldog;
Csicsergô Óvoda  Boldog;
Terplán Zénó Mûszaki és Közgazdasági
Szakképzô Iskola  Jászberény.
A pályázati kiírásban feltétel volt a minimum öt oktatási intézmény bevonása,
együttmûködése a pályázat idejére és a
fenntartási idôszak végéig tartó idôtartamra.
Tervezett tanórán kívüli tevékenységek:
szakkörök, tehetséggondozás, fejlesztés,
versenyek vetélkedôk, bajnokságok, témanap  témahét (egészségnap, sportnap, táborok, pályaorientációs program stb). A
pályázat keretében jelentôs finanszírozás
mellett, már a két általános iskolában, júliusban megszervezésre kerülnek a nyári táborok: Gazdálkodj okosan  kalandtábor
Pusztafalun a jászfényszarui csoport, Környezetvédelmi tábor a Tisza-tónál, a boldogi csoport részvételével. A
programsorozatok elôkészítése folyamatosan zajlik.
Nagy Ildikó
projektvezetô
Városi Könyvtár
Jászfényszaru

A Lakitelek Népfõiskola vendége volt
Dr. Hoffmann Rózsa
oktatásért felelõs államtitkár
A Lakitelek Népfôiskolán került megrendezésre a Kárpát-medencei Népfôiskolai
Szabadegyetem 2011. július 1-6. között,

amelyen az Apor Vilmos Közéleti Kollégium tagjai is részt vettek. A nagy érdeklôdéssel kísért Szabadegyetemet Lezsák
Sándor, a Magyar Országgyûlés alelnöke nyitotta meg, majd
bemutatta az este elsô elôadóját,
Dr. Hoffmann Rózsa oktatásért
felelôs államtitkárt(KDNP), aki
beszédében ismételten kiállt a
közoktatási koncepció mellett,
mint mondta: A helyemen vagyok és folytatom a megkezdett
munkát, még ha nem is fogom
minden célomat elérni.
Forrás: mon.hu
Fotó: Bágya Rita

Elsõ lépések Jászfényszarun
TÁMOP-5.3.1-C-09/2010-0076

Munkát keres? Dolgozna, de...
 Nincs megfelelô végzettsége?
 Segítségre szorulna a munkavállalásra való felkészülésben?
 Nem rendelkezik megfelelô tapasztalatokkal az álláskereséshez?
 Családi vagy egészségügyi problémák gátolják?
 Drágák a képzések?
Segíthetünk?
Jászfényszaru Város Önkormányzata nyertes pályázati projektje keretében, szakképzett oktatók, tanácsadók közremûködésével, személyre szabott szolgáltatásokkal
várjuk Önt Jászfényszarun. A programban
a Bedekovich Lôrinc Népfôiskolai Társaság konzorciumi partner.
Szolgáltatásaink:
 Tájékoztatás a programhoz való csatlakozásról (lehetôségek, feltételek)
 a munkavállalást akadályozó és segítô tényezôk teljes körû feltérképezése
 egészségügyi ellátáshoz jutás segítése
 munkára való felkészítés  felzárkóztató,
pályaorientáló, életvezetési készségekre
felkészítô, fejlesztô programok
 csoportos és egyéni fejlesztés, egyénre
szabott fejlesztési és szolgáltatási terv
készítése
 alapkészségek fejlesztése, OKJ-s képzések
 felkészítés munkavállalói szerepre, tanácsadás munkahely kereséséhez

A program ingyenes!
A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A megvalósítás idôtartama: 2011. június 1.  2012. november 30.
A pályázati program célja: az alacsony
foglalkoztatási eséllyel rendelkezô, munkavállalásukban korlátozott emberek önálló életvitelének, foglalkoztathatóságának és
társadalmi integrációjának javítása, illetve
a képzési programokba való bekapcsolódás elôsegítése, egyéni fejlesztési terveken
keresztül.
Jelen pályázati kiírás célcsoportja lehet
az a személy, aki a projektbe történô bevonásának idôpontjában 18. életévét betöltötte, illetve a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül el nem éri; akik
- munkanélküli ellátásban nem részesülô
regisztrált álláskeresôk (munkaügyi
központ igazolása) vagy
- inaktív emberek (a célcsoporttag írásbeli nyilatkozata); és
- alacsony iskolai végzettségûek, vagy elavult, nem piacképes szakképzettséggel, végzettséggel rendelkeznek.
Elérhetôségeink ahol jelentkezéseiket továbbra is várjuk:
Mezei Zsolt kapcsolattartó; Mezei Erika
szakmai segítô; Nagy Márta esetmenedzser:
06-57-424-239; Kaszainé Ocskó Györgyi
védônô/szakmai segítô: 06-57-422-268;
Kerékgyártó Zsuzsanna esetmenedzser, a
munkaidô alatt személyesen is a Rimóczi
kastélyban.
A projekt szakmai vezetôje: Dr. Tárai Éva.
Kovács Béláné Petô Magdolna
projektvezetô

A tisztességes sajtópolémia alapszabálya:
Audiatur et altera pars!  Hallgattassék meg a másik fél is!
A cikkben szereplô adatok valóságtartalmáért a cikk írója felelôs. (Szerkesztôség)

4

V. évfolyam, 7. szám

Ünnepség a Magyar Szabadság Napján

A Magyar Szabadság Napja alkalmából, az Európai Uniós Elnökség gödöllôi záróeseményeként június 24-én este az Alsóparkban, a
Világfánál Ezertizenegy Év a Szabadság útján címmel az ExperiDance Társulat Román Sándor koreográfiáját mutatta be. Ünnepi
beszédet mondott dr. Gémesi György polgármester, aki külön köszöntötte Makray Katalint, Schmitt Pál köztársasági elnök feleségét és Antall Józsefnét, a néhai miniszterelnök feleségét valamint Gödöllô testvérvárosainak közel háromszáz fôs küldöttségét. A
program keretében határon túli magyarok tettek ünnepélyes állampolgársági esküt.
A következôkben a polgármester beszédét
közöljük:
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Köszöntöm Önöket a húszéves Magyar
Szabadság alkalmából itt a helyszínen és a
televízió képernyôi elôtt határon innen és
túl!
Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Makray Katalint, Schmitt Pál köztársasági elnökünk feleségét és Antall Józsefnét, néhai miniszterelnökünk feleségét. Köszönöm, hogy eljöttek és
minket választottak.
Húsz évvel ezelôtt,
1991 júniusában hagyta
el az utolsó szovjet katona Magyarország területét. Azóta minden esztendô júniusának végén
Gödöllôn, itt a Világfa
elôtt, a magyar kultúra
értékeinek bemutatásával ünnepeljük az ezredfordulón törvénybe is
iktatott Magyar Szabadság Napját. Azt a szabadságot, ami húsz
esztendôvel ezelôtt vér nélkül az ölünkbe
hullott, és ezzel megvalósult a több évszázados álom, Magyarország területén azóta
nincsenek idegen, megszálló csapatok.
Ünnepeljük azt a szabadságot, amiért oly
sokan önzetlenül áldozták életüket, családjukat és egzisztenciájukat.
Húsz esztendô távlatából is felmerül a
kérdés, hova jutottunk? Mit tudunk mondani az azóta már felnôtté vált generációnak
a Magyar Szabadságról? Tudtunk-e méltóságot és rangot adni az ünnepnek, vagy csak
szép gondolatok és nosztalgikus érzések
ünnepévé vált ez a nap? Mit jelent ma nekünk, magyaroknak a Magyar Szabadság?
Valóban szabadok vagyunk a mai ellentmondásokkal, küszködésekkel, agresszivitással teli materializálódott világunkban?
Sorolhatnám hosszasan a kérdéseket és a
dilemmákat. Egy biztos, ma nem kell szembenéznünk szuronyokkal, idegen katonákkal és nem kell a csatatéren harcolnunk a
szabadságért. Akár meg is elégedhetnénk
és nyugodtan hátradôlve a karosszékben,
elégedettséggel nyugtázhatjuk, nekünk
megadatott a Magyar Szabadság.
Természetesen ez, ismerve az elôzményeket, fantasztikus és nagy dolog. De elegendô-e? Nekem  és szerintem sokan vagyunk
így  biztos, hogy nem. A Magyar Szabadság sokkal több ennél. Jelenti azokat az értékeket és érzéseket, amit több mint ezer
esztendôn keresztül felhalmoztunk itt a
Kárpát-medencében, ami a miénk és helyettünk nem fogja ôrizni és ápolni senki
más. Jelenti a nyelvünket, a kultúránkat, a
jelképeinket, hagyományainkat, zászlónkat
és himnuszunkat, kötôdéseinket, a magyar

földet, a több mint ezer év örömteli és keserû pillanatait, országunkat és nemzetünket és mindazt, ami összekötött és összeköt
bennünket, magyarokat itt, a Kárpát-medencében.
Jelentenie kell azt is, hogy legyen elôttünk egy olyan jövôkép, amiért érdemes
küzdeni, és amiért megküzdve versenyképesek tudunk maradni Európában és a világban egyaránt. Jelentenie kell azt is, hogy

a Magyar Szabadság egyfajta tájékozódási
pont, és kapaszkodó legyen minden magyar
számára. Az ezertizenegy esztendô levert
szabadság harcai után újra és újra felküzdöttük magunkat a sikeres nemzetek közé.
Újra és újra megmutattuk a világnak,
hogy a Magyar Szabadságért való küzdelem nem csak egy a nemzetek szabadság
küzdelmei közül, ez valóban a Magyarok
Szabadság Harca, csupa nagybetûvel. És
húsz év távlatából megint meg kell harcol-

nunk a magunk szabadság harcát, ami nem
feltétlen csak a gazdasági válság, a pénzügyi világ kihívásainak harcát jelenti. Mert
nyilván nagyon fontos megküzdeni az
adósságspirállal és az árfolyamváltozások

Közérdekû telefonszámok
Orvosi ügyelet: 06-37-341-040  Mentôk: 104
Tûzoltóság: 105  Tûzoltóparancsnok (Jászfényszaru): 06-30-974-5690
Rendôrség: 107  Rendôrôrs: (Jászfényszaru): 57-422-138, mobil: 06-70-330-7626
TIGÁZ hibabejelentés: 06-28-430-488  Falugazdász: 06-30-598-1307
Vízmû: hibabejelentés munkaidôben: 06-57-422-631, munkaidôn túl: 06-30-275-3350
Szennyvíz-ügyelet: 06-57-423-938 (munkaidôben) és 06-30-429-4195
ÉMÁSZ hibabejelentés: 06-40-282-828
Kleopátra Patika, Szabadság u. 40.: 06-57-424-046, 06-30-244-1456
Fény Patika, Szentcsalád tér 13.: 06-57-522-460

okozta kilátástalan helyzetekkel, de nem
szabad elfelejteni közben, hogy mi az elsôdleges cél.
Az pedig nem lehet más, mint egy erôs,
versenyképes, értékeit megtartó és ápoló,
sikeres, sokszínûségét megôrzô magyar
nemzet.
De a sikerhez vezetô úthoz elengedhetetlen az ôszinte és tiszta szó, a másik ember
méltóságának tiszteletben tartása, a párbeszéd, az összhang és az egymásba kapaszkodás. Elengedhetetlen a nyugalom, a profizmus, a partnerség és szövetségesek. Ha
szûkül a szövetségesek köre, csökken az
esély a gyôzelemre. Az erô fitogtatása pedig félelemkeltô és ideig, óráig hatásos.
A szabadságharcok során sikeresek csak
akkor voltunk, ha egyfajta egység volt a
magyarok között. Egység a célokban és
annak megvalósításához szükséges eszközökben.
Ez a múltból táplálkozó, abba kapaszkodó, egyben elôre tekintô egység elengedhetetlen záloga a felemelkedésnek. A megosztottság pedig mindig magában hordozza a bukás lehetôségét. Én  és gondolom
sokan így vagyunk ezzel  a sikerben vagyok, vagyunk érdekeltek. Hogy lesz-e siker  bár nagyon szeretném , egyelôre
nem tudom.
A magam lehetôségeivel mindent megteszek érte és bíztatok mindenkit, tartson
velem ebben a küzdelemben.
Legyen a húszéves Magyar Szabadság
üzenete Szövetség a sikeres Magyarországért.
Köszönöm, hogy meghallgattak.

A polgármester beszédét követôen Gödöllôn vendégeskedô csángó gyerekek kísérték
fel a színpadra azt a tizenhat fôt, akik Zentáról érkeztek, s akik az ünnepség keretében tették le állampolgársági esküjüket. A
ceremóniát követôen a résztvevôk közösen
énekelték el a Szózatot, majd az Experidance EzertizenEgy év címû produkcióját
mutatták be. A mûben a jó és a rossz
klasszikus értelemben vett csatáján keresztül a magyar történelem jelentôs eseményei, idôszakai elevenedtek meg.
Az elôadást záró tûzijáték után a résztvevôk és a közönség együtt énekelte el Benedek Krisztinával a magyar és a székely
himnuszt.
Forrás:
Gödöllô Városi Információs Portál

Debrecen
elvarázsolt
expresszen!
A Debrecen és Hortobágy Turizmusáért
Egyesület Debrecen Megyei Jogú Város
és Hortobágy község önkormányzatával
közösen ajánlja a belföldi utazók figyelmébe 2011. évi marketingakcióját.
Debrecen várossá válásának 650. évfordulójához kapcsolódva egy varázslatos vonatút során ízelítôt adunk a történelmi örökségbôl, kulturális hagyományokból, a térségre jellemzô ételekbôl.
Az akció idôtartama 2011. július 14-augusztus 14. Az akció alatt heti kétszer
(csütörtök, vasárnap) összesen kilenc
alkalommal a Budapest Nyugati-pályaudvarról induló és Debrecenben is megálló InterCity vonathoz kapcsolt Debrecen Expressz múltidézô kocsiján
hangulatos környezetben utazhat a
cívisvárosba.
Az ajánlatokat megtekinthetik a
www.iranydebrecen.hu honlapon. A
csomag tartalmazza 4 nap 3 éjszakára
szóló vagy 5 nap 4 éjszakára szóló kedvezményes szállást reggelivel vagy félpanzióval, a több mint 50 %-os kedvezményt adó vonatjegyet oda-vissza útra,
ízelítôt a hajdúsági ételekbôl az utazás
alatt (pl. Hortobágyi húsos palacsinta,
debreceni töltött káposzta), kóstolót helyi sajtkülönlegességekbôl és debreceni
mézeskalácsból a Budapest-Debrecen
útvonalon. A csomag tartalmaz egy alkalomra szóló városnézést idegenvezetôvel Debrecenben.
Debrecen és Hortobágy számos rendezvénnyel várja az érdeklôdôket: pénteken éjszakai fürdôzés, vasárnap vízi
zumba az Aquaticum Mediterrán Élményfürdôben. Hármashegyalja az ország legrégibb kisvasútjával, a Zsuzsi
erdei kisvasúttal érhetô el, ahol kerékpáros, lovas és gyalogos túralehetôségekre is lehetôség nyílik. Hortobágyon
Pusztaszafari, Mátai lovasfogatozás,
Hortobágy Halastavi Kisvasút. Június
15. és július 20. között Debreceni
Nyár hûsítô programokkal, július 1729. között Ifjú Zenemûvészek Nemzetközi Nyári Akadémiája, július 20-24. Campus Fesztivál izgalmas koncertekkel, július 30-31. Mézeskalács Fesztivál, augusztus 4-7. között a Debreceni Borkarnevál csábít Debrecenbe. A város egyik
legjelentôsebb rendezvénye, a Debreceni Virágkarneváli és karneváli hét külföldi és hazai mûvészegyüttesekkel várja a látogatókat augusztus 15-21. között.
A Hortobágyi Hídi Vásár színes fogataga augusztus 19-21. között látható.
Az ôszi idôszakra 650 év ízei 650 Ftért elnevezésû akcióval készülünk. A
tervezett akció idôtartama alatt  2011.
október 1. és november 13. között  a
térségre jellemzô hagyományos ízekkel,
ételekkel várjuk majd a vendégeket. A
kampányhoz csatlakozó szálláshelyeket
igénybe vevô vendégek 650 Ft-ért választhatnak a debreceni és hortobágyi
ételkülönlegességek kínálatból. Programokban ôsszel sem lesz hiány! A pezsdítô és hangulatos programokat az Ôszi
fesztivál és az immár hagyományos
Márton Napi Libalakom Egri Borcsillagokkal elnevezésû rendezvény színvonalas eseményei garantálják.
Információ:
Debrecen és Hortobágy Turizmusáért
Egyesület Tourinform Debrecen
Tel: 52/412-250;
E-mail: debrecen@tourinform.hu
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Régi sírok az Alsótemetõben

Számos településen törekednek arra, hogy a temetôben a helytörténeti szempontból értékes síremlékeket
védetté nyilvánítsák. Közelünkben, Jászalsószentgyörgyön Simon Károly lokálpatrióta kezdeményezésére 2008-ban különálló sírkertet hoztak létre, ahová áthelyezték azokat a földbe süllyedt sírkereszteket,
amelyek vagy kialakításuk, vagy az elhunyt személy
miatt megôrzésre érdemesnek találtak.
Talán sokan nem tudják, hogy sok évvel ezelôtt
Jászfényszarun, az Alsótemetôben is létesült egy ehhez hasonló kis sírkert, ahová nyolc síremlék került
át. Noha a temetô központi helyén, a Jézus Szíve ká-

polna (képoszlop) mellett találhatók, környezetük eléggé gondozatlan. Több síremlék hiányos vagy törött, de
utóbbi megfelelô restaurálással újra teljessé tehetô. A
kezdeményezést érdemes lenne feleleveníteni és a
már elhagyott, de értéket képviselô régi sírkereszteket
egy kibôvített sírkertben elhelyezni.
A nyolc síremléken a következô feliratok olvashatók (az adatokért köszönet illeti Kohári Andrást):
E gyászos sírban nyugszik
Szög Anna Assz. Vitéz Kertész József helybéli orvos úr hitvese ki is
idejének 48.-ik évében élni megszûnt. Szent György hava 20.
1833.
Itt nyugszik tekintetes id. Tóth
Imre élt 83 évet. Megh. 1882 április 7-én. Béke hamvaira.
Itt nyugszik Istenben boldogult Lukács Anna asszony Tek.
Tóth György jászkerületi eskütt

Turai modell

Vegyszermentes zöldség: termálvízzel fûtött üvegház
A Kárpát-medence alatt húzódó termálvízkincs jobb kihasználásával zöldségtermesztési nagyhatalommá válhatunk, ehhez nagy lépés
lehet az indulás elôtt álló, Turán létesülô, szakmai körökben turai
modell néven futó, paradicsomtermesztésre berendezkedô óriás
üvegház megépítése  állítja a 7,4 milliárdos beruházást összefogó
hazai befektetô csoport, a Sugár Holding ügyvezetôje, Miszori
László.
A Pest megyei város mellett felbugyogó 130 Celsius fokú víz
hasznosítására összesen 12 hektárnyi üvegházat építenek. Ezekbôl
évente 6000 tonnányi paradicsomot szüretelhetnek, méghozzá vegyszermentesen, a legjobb minôségben.
Ráadásul a Föld magmája által felhevülô, az üvegház fûtésére befogott vizet a környezet megkímélésére visszavezetik a mélybe, az
ily módon kialakított zárt mechanizmus nem veszélyezteti a felszín
alatt Turáig húzódó, a budai hôforrások rendszerének egyensúlyát.
Korábban, vagy 30 évvel ezelôtt a helyi tsz már berendezkedett itt
üvegházas zöldségtermesztésre, de a feltörô vizet a szabadba engedve károsították a környezetet, ami miatt fel is kellett hagyni a tevékenységgel. A projekt Turawell Kft. és az osztrák Zeiler Gmbh közötti együttmûködéssel valósul meg.

úrnak özvegye. Meghalt 1836.-dik évi május 26-án.
Életének 73.-dik évében.
Itt nyugszik Istenben boldogult Tekintetes Tóth Imrénô, született Bartsik Erzsébet, élt 67 évet. Elhunyt
január 29-n 1874. Áldás és béke hamvaira.
Tóth Györgynek a Tek. Jász Kerület esküttjének porai fölött bánatos özvegye, gyermekei. Született 1755.
Meghalt 1834 szept. 19. Áldás Béke Hamvaira.
Itt nyugszik Istenben boldogult Molnár Sándor élt
21 évig. Megh. 1885 okt. 18. és kislánya Mariska. Emlékül hû szülei.
Kalácsy József városi fôjegyzô élt 41 évet. Meghalt 1877 december 27.
Itt nyugszik Rozinay Mihály úr néhai Jászfényszarusi plébános ki lenni szünt éltének 67. évében 1831.
Petô István

Képek a múltból
Kedves Olvasóink!
Jászfényszarun az iskolánkban régi hagyomány a gyermek színjátszás, amint a kép is
tanúsítja. A szereplôk közül nem tudtunk mindenkit beazonosítani  köszönjük, ha
ebben segítenek.
Közreadta: Kohári Andrásné
Csipkerózsika (1954. 05. 02)
Három felvonásos meseoperett szereplôi (Jászfényszaru, alsó tagozat):
Sándor Cs., Kovács T., Rajkai R., Dobák Zs., Bukó M., Csaba G., Barabás K., Borbély M., Nagy B.J., Kovács T., ???, ???, Tamus J., Hajcsik M., Borbély M., Péter M.,
Berényi M., Büdi M., Paprika? Irma, Harmath ?, ???, Török T., Barna ?, Szûcs ?, Folyó T., Jáger Stefi, Tusor L, Folyó ?, Dajkó K., Bognár F., Urbanic? J., Bajnóci É,
Dugonics B., Koltay Zs., Fehér ?, Tusor V., Kiss F., Banka S., Kovács J., Varga Gy.,
Cserháti T., Csontos J., Barabás É., Langó ?, Folyó M., Vinkler G., Virág K., Bodor
K., Dobák A., Ocskó J., Nagy P. Magdi

Fotók: Petô István

Földgáz-fûtés: a zöldségár 50%-a
Az osztrák cég Bécs mellett mûködtet paradicsom termesztésére szakosodott üvegházat, amely egész évben ontja az ízletes, pirosló paradicsomot. Csakhogy ott jobb híján földgázzal fûtenek, márpedig e
zöldség elôállítási költségének 50 százalékát éppen az állandó meleg
biztosítása emészti fel. Ennek az összegnek nagyobb hányada takarítható meg a turai geotermikus energiával, így a termelés itt még
inkább gazdaságos lehet.
A kormány a közeljövôben fog dönteni arról, áldását adja-e a projekt támogatására. Amennyiben zöld utat kapnak, a beruházás júliusban indulhat. Az ehhez szükséges vízjogi és más hatósági engedélyek már megvannak.
A turai modell:
 A termesztési technológiát az osztrák partner adja, a megállapodás szerint a beruházás költségeinek egy részét is ô fedezi. A másik
részt a befektetô csoport teremti elô, banki hitelekre is szükség van.
A hiányzó egynegyedet  hozzávetôen 1,8 milliárd forintot  a vállalkozás az államtól várja. Az agrártárca a megvalósítás mellé állt.
 Az üvegház könnyûszerkezetes elemeit Hollandiából, a speciális
üveget pedig Lengyelországból szerzik be, ott található ugyanis
olyan kvarchomok, amelybôl ilyen nagy fényáteresztô képességû
üveglapok gyárthatók.
 A terv szerint a turai modellt ez év decemberére hozzák tetô alá,
januárban pedig már szüretelhetik az elsô termést. A vállalkozás évi
2,7 milliárd forintos árbevétellel számol, 250 új munkahelyet teremt, és a beruházás költségei 6 vagy 7 év alatt térülhet meg.
Forrás: www.piacesprofit.hu
*
Olvasói levél:
Nagyon dicsérendô az igyekezet, hogy új munkahelyeket akarnak teremteni. Viszont a termálvizes fûtési rendszernél egy sokkal kisebb
költséggel üzemelô rendszer is létezik, nevezetesen egy olyan rendszer, amely a jelenlegi költségek 1/5-ével üzemel sok más jobb tulajdonság mellett. Egy rendszer kiépítésével 10 ha üvegház fûtése
biztosítható. Ezekbôl a rendszerekbôl számtalan építhetô ki.
Egy rendszerrel 550 m3 90 C fokos (nem termál vizet) lehet óránként biztosítani. Ezzel a technológiával olyan alacsony költséggel
lehet termelni, amely páratlan Európában. Versenyképessége vitathatatlan.
Ugyanez nem mondható el a termálvizes fûtési rendszerre.
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Vállalkozóknak ajánljuk!
A Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala

2011. október 56. között alapfokú iparjogvédelmi tanfolyamot indít
a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány közremûködésével
A képzés kétnapos, 20 tanórás.
A tanfolyam helyszíne:
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala,
1054 Budapest, Garibaldi u. 2.
A tanfolyam általános bevezetést nyújt a szellemitulajdon-védelem legfontosabb kérdéseibe, alapfokon rálátást biztosít az iparjogvédelem rendszerére és fôbb összefüggéseire.
Ezen belül részletesen tárgyalja az iparjogvédelmi oltalmi formákat, azok eljárásrendjét
és gazdasági jelentôségét. A résztvevôk tisztában lesznek azzal, hogy milyen lehetôségeik
vannak szellemi tulajdonaik megvédésére, illetve segítséget kapnak abban is, hogy hogyan tartsák tiszteletben mások szellemi tulajdonát.
A tanfolyam menete:
2011. október 5., 917 óra között:
Bevezetés a szellemitulajdon-védelembe. A szellemitulajdon-jogok az innovációs folyamatban. Szabadalmi és használati minta oltalom.
2011. október 6., 917 óra között:
Védjegy és földrajzi árujelzôk oltalma. Formatervezési minta oltalom. Iparjogvédelmi tájékoztatás és információszerzés.
Az alapfokú iparjogvédelmi szakvizsga idôpontja: 2011. október 12., 11.00 óra. A vizsga
feleletválasztós teszt formájában történik. Sikeres vizsga esetén a bizonyítványok helyben
kiosztásra kerülnek. A képzést a 2/2008. (VIII. 22.) TNM rendelet szabályozza, melynek
értelmében a képzés díja 30.000 forint.
Amennyiben érdekli képzésünk, kérjük, jelezze részvételi szándékát az anna.szenczi@
hipo.gov.hu e-mail címen.

Változás a mikrovállalkozások
támogatásában

A Magyar Közlöny 2011. évi 74. számában
megjelent a 60/2011. (VI. 30.) VM rendelet
a rendezett piaci kapcsolatok kialakítása érdekében nyújtott csekély összegû (de minimális) támogatásról szóló 41/2008. (IV. 3.)
FVM rendelet és az Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 2011tôl igénybe vehetô támogatások részletes
feltételeirôl szóló 33/2011. (IV. 28.) VM
rendelet módosításáról.
***
33/2011. (IV. 28.) VM rendelet) 2. § (7)
bekezdés a) pontja helyébe a következô
rendelkezés lép:
[(7) Nem igényelhetô támogatás]
a) motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi,
közlekedési jármû vagy motorral hajtott
sporteszköz beszerzésére, és ezen eszközök
forgalmazását érintô beruházásokhoz,
A módosítás értelmében, a jogalkotó eredeti szándékának megfelelôen a motorral
hajtott eszközökkel kapcsolatos tárolás, javítás támogatható tevékenységgé vált, így

többek között támogatás vehetô igénybe az
autószerelô tevékenység kapcsán.
***
A 33/2011. (IV. 28.) VM rendelet 2. § (8)
bekezdés k) pontja helyébe a következô
rendelkezés lép:
[(8) Nem igényelhetô támogatás a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása
NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/
2006/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet szerinti alábbi tevékenységekhez
kapcsolódó fejlesztésre]
k) NACE REV. 2. 11. 02 és 2. 11. 03
alágazat szerinti italgyártás
Tehát a módosítás értelmében az italgyártás szôlô- és gyümölcsboron kívül támogatható. Ebbe beletartozik többek között a
sör- és pálinkafôzôk támogatása is.
Szerkesztôség

Elindult a FabLab

Esettanulmány pályázat
vállalkozó nõknek

Kiíró szervezet: Telenor Magyarország Zrt.
Közremûködô szervezet: SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány
Beküldési határidô: 2011. július 31.
Pályázók köre: vállalkozónôk, akik úgy gondolják, hogy életük és vállalkozásuk
tanulságos más nôk számára is.
A pályázat tartalma:
A pályázó feladata a saját vállalkozás történetének, jelenlegi mûködésének és jövôbeni terveinek feldolgozása esettanulmány
formájában. Cél annak ábrázolása is, hogy
az üzlet hogyan illeszkedik a tulajdonos
életébe, hogyan teremthetô meg a vállalkozás, a család és a magánélet egyensúlya.
Az esettanulmány részleteirôl a SEED honlapján találhatók bôvebb információk.
A beadás formája, módja és határideje:
A pályamunkát Word dokumentumként kérjük elkészíteni, másfeles sorközzel, 12-es

betûmérettel, Arial betûtípussal. A minimum terjedelem 5 A4-es oldal, felsô korlát
nincs.
A pályamunka beadásának módja: e-mailben kérjük elküldeni 2011. július 31-én, 24
óráig Horváth Annának az ahorvath@
seed.hu címre. Minden beérkezett pályamûvet egy munkanapon belül visszaigazolunk e-maiben. Amennyiben nem érkezik
visszaigazolás, feltétlenül érdeklôdjön telefonon, az (1) 212 2179 számon.
Forrás: SEED

Confluence a SEED-nél!

A SEED Alapítványnak az ausztrál Atlassian cég ingyenes licenszet adományozott
a Confluence nevû software termékük korlátlan használatára.
A Confluence egy ún. Enterprise WIKI alkalmazás, amely kombinálja a közösségi
weboldalak hatékonyságát a Wiki technológia hatékonyságával.
A SEED a közeljövôben ezen eszközzel fogja támogatni szövetségeivel és partnereivel történô kommunikációját, és egy olyan tudásbázis közös felépítését, amely hatékony segítséget jelent majd a kisvállalkozások széles köre számára. Az Atlassian
nem egy szokványos szoftverfejlesztô vállalkozás, ahogyan az értékeink oldalán
is látható. Fontos küldetésének tartja a nonprofit szervezetek, illetve a fejlôdô országok támogatását, amiért a World Economic Forum 2011-ben a Technology Pioneer
díjjal jutalmazta.
Forrás: SEED

Váltsd valóra tervedet
1 millió forintból!

A Budapest Bank Valóraváltó pályázatán
a legtakarékosabb ötletek versenyeznek
egymással.
Vannak ötleteid, amelyek segítségével
gazdaságosabban tudnád üzemeltetni már
meglévô vállalkozásodat? Esetleg van egy
spórolós gondolatod, de fantáziádnak eddig
csak a pénztárcád szabott határt? Akkor jelentkezz a Budapest Bank Valóraváltó pályázatára! A pénzintézet az olyan ötleteket
várja, amelyeket 1 millió forintból tudsz
megvalósítani és hosszú távon spórolhatsz vele a mindennapokban. A legjobbnak választott lakossági és vállalkozói ötlet
megvalósítását 1-1 millió forinttal támogatja a bank. Akár a Dobbantó, Budapest
Bank  pénzügyekrôl nôknek program
képzésén bemutatott üzleti terved átdolgozásával is sikeresen pályázhatsz és Tiéd le-

2011. május 19.-én megnyitotta a kapuit Budapesten az elsô magyar FabLab, a közösségi innováció szakmai mûhelye. A Fab
Lab Budapest (fabrication laboratory  alkotó labor) egy egyedülálló innovációs központ, ami tudásbázisként szolgál a feltalálók, vállalkozók és vállalatok számára, hogy egy-egy ötletükbôl prototípust készíthessenek.
Alkalom nyílik ipari színvonalú szerszámok, elektromos berendezések és nyílt forráskódú szoftverek szabad alkalmazására, hogy
bárki elkészíthesse saját prototípusát. A SEED Alapítvány és a FabLab stratégiai szövetséget kötött annak érdekében, hogy
azon innovátorok, akik a Fablab segítségével álmaikból prototípusokat tudnak készíteni, segítséget kapjanak ahhoz is, hogy sikeres vállalkozást tudjanak felépíteni ötleteik gyakorlati megvalósítására. A szolgáltatások összehangolásán felül a középtávú közös tervekben szerepel egy közös vállalkozásfejlesztési Akadémia elindítása.
Forrás: SEED

het a milliós ötlet, amellyel már bátran belevághatsz álmaid megvalósításába!
Amennyiben érdekel a lehetôség, akkor
látogass el a Budapest Bank Facebook
oldalára és regisztrálj! Érdemes figyelemmel kísérni az eseményeket, hiszen a gyôztes ötleteket szavazással választják meg.
Forrás: SEED

Közéleti Civil Hírmondó
Kiadja:
Bedekovich Lôrinc Népfôiskolai Társaság
Felelôs kiadó: Kovács Béláné Petô Magdolna
Szerkesztôség:
5126 Jászfényszaru, Fürst Sándor u. 1.
Fax: (57) 422-527  E-mail: info@bedekovich.hu
Szerkesztôbizottság elnöke:
Dr. Palencsár Csaba
Készítette: az Új Berea Kft.
Tel.: 455-9080, fax: 455-9081
e-mail: ujberea.kft@chello.hu
Felelôs vezetô: a Kft. ügyvezetô igazgatója
ISSN 1789-6304
A lap megjelenését támogatja
a Lakitelek Népfôiskola Alapítvány
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Családi házak

Energiahatékonysági újdonságok (a hír és valóság)
Várhatóan két újabb energiapályázat jelenik
meg a nyáron az Új Széchenyi Terv keretein belül családi házak számára  közölte a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium.
Az egyik meglévô családi házak energetikai korszerûsítéséhez nyújt támogatást, a
másik keretében pedig új építésû családi lakóingatlanok energiahatékony módon történô létrehozásához juthat forráshoz a lakosság.
Korábban a nemzetközi szén-dioxid-kvótaértékesítési bevételekbôl finanszírozott
Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogramja keretében nyerhettek támogatást magánszemélyek a nem iparosított technológiával készült lakóépületek energetikai korszerûsítésére, illetve új, energiahatékony épületek
építésére. A 2010. október 30-án zárult programra érkezett pályázatokból eddig 1054
nyert támogatást összesen 1,67 milliárd forint értékben. Az így megvalósuló beruházások a számítások szerint 3738 tonna széndioxid kibocsátásától kímélik meg a környezetet évente, és évi 63 ezer 935 gigajoule
energia megtakarításához is hozzájárulnak.
Az alprogram keretében eddig 167,7 mil-

lió forint támogatást utaltak ki 188 nyertes
pályázó részére. A benyújtott pályázatok
feldolgozása folyamatosan zajlik, az elbírálás, döntésre terjesztés az elkövetkezô hónapokban is folytatódik. A nyerteseknek járó támogatások további kifizetésére a beruházások befejezését követô záró beszámolók
jóváhagyását követôen kerülhet majd sor.
Legutóbb május 9-én 201 pályázat esetében
született pozitív döntés 379 millió forint támogatásról. Ugyanekkor a bírálóbizottság a
korábban már elbírált pályázatok közül tíznél szerzôdésmódosításról határozott, míg
41 pályázat esetében a támogatási összeget
módosította.
Forrás: Pac&Profit
Olvasói levél: Lehet pályázni a családi házak energia hatékonyságára, közben 64 lakásos társasházunk egy hónapja kapott egy
levelet, melybôl kiderül, hogy az 2009-ben
beadott és befogadott pályázatunk finanszírozására NINCS PÉNZ. Még megkérdezték, hogy stornózzák-e a közel 800.000 Ftba kerülô beadványt, vagy esetleg továbbra
is fenntartjuk igényünket.
Így megy ez...

Az önkormányzatoknak a cégeket
is helyzetbe kell hozniuk
Becsey Zsolt a jászsági kisvárosban mûködô Samsung Electronics Magyar Zrt.-nél tett látogatását követôen tartott sajtótájékoztatót 2011 június 27-én. Az államtitkár elismerôen szólt arról, hogy a jászfényszarui helyhatóság az eddig végrehajtott fejlesztések ellenére sem adósodott el, és megôrizte innovációs képességét az utóbbi években. A település közlekedési koncepciója és jövôbeni fejlesztési tervei egyaránt illeszkednek a kormány elképzeléseihez  jegyezte meg. A megújuló energia hasznosítása és az élelmiszeripari beruházások területén pedig jó esély kínálkozik a helyi ipari parkban és az egész
Jászságban a több lábon álló gazdaság megteremtésére  fogalmazott Becsey Zsolt.
Gyôriné Czeglédi Márta polgármester emlékeztetett arra, hogy jelenleg is 28 európai
uniós projekten dolgoznak. Megfogalmazása szerint elsôdlegesen az EU, a lakosság
elvárásainak igyekeznek megfelelni.
Becsey Zsolt beszámolt arról, hogy a költségvetési szubvenciók felelôseként célja volt,
hogy a Samsung számára korábban biztosított állami támogatás felhasználásáról tájékozódjon. Úgy értékelte, a cég jól sáfárkodik az állami forrásokkal, és hosszú távon
elkötelezett a magyarországi gyártóbázis
fejlesztése, illetve versenyképességének
megôrzése iránt.
A politikus a jászfényszarui társaság vezetôivel tárgyalt a koreai cégnek nyújtható
további állami segítség lehetôségeirôl is.
Egyebek mellett szóba került a vállalat számára fontos közúti és vasúti infrastruktúra
fejlesztésének igénye, az államtitkár szerint

ennek megvalósulása függ a kormány mozgásterétôl, a Samsung részérôl pedig a foglalkoztatás növelésétôl.
Ennek teljesítéséhez  ahogy a jelenleg
55 százalékos hazai foglalkoztatottsági
szintnek az eltarthatósági küszöbértéket jelentô 75 százalékra emeléséhez is  szükség
van a magyar szakképzés megújítására is 
hangsúlyozta. Úgy vélte, hogy a munkaerôpiaci igényekhez igazodó duális képzési
rendszer bevezetésétôl már 2-3 éven belül
érzékelhetô eredmények várhatók. Becsey
Zsolt szerint Magyarország és különösen az
elmaradottabb térségek egyik kitörési pontja, ha a menedzser típusú önkormányzatok
mûködnek. Ez teszi lehetôvé a források hatékonyabb felkutatását és ésszerûbb hasznosítását  vélekedett.
Kép és szöveg: MTI

Gyôriné Dr. Czeglédi Márta polgármester, Becsey Zsolt államtitkár és Mészáros László c. jegyzô

Agrár-hungarikum: kitörési
lehetõség magyar gazdáknak

A kiváló vetômag-elôállítás a minôségi növénytermesztés alapja, egyben a honi agrárium fejlôdésének egyik elengedhetetlen
feltétele  mondta Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter Karcagon egy tanácskozáson. Jó minôsége miatt keresett a magyar
dió a világpiacon, akárcsak a libamáj, de az
export-lehetôségek tovább bôvíthetôk, s a
termelés is.
Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter
szerint az elmúlt évek szomorú tapasztalata,
hogy a kétes eredetû vagy gyenge minôségû vetômagok komoly károkat okoztak a
gazdáknak.
Kalászos ország: GMO-mentesen
Elegendô lesz a hazai piacra az idei búzatermés, még kivitelre is jut belôle  mondta Fazekas Sándor Karcagon. Hozzátette, a
korábbi napok csapadékos idôjárása javítja
a terméskilátásokat, ugyanakkor hangsúlyozta: a magyar gabona ára a világpiactól
függ. Magyarország az idén is képes lesz arra, hogy kenyérgabonából önellátó legyen,
és külföldön is értékesítsen búzát.
Mint ismeretes, áprilisban a tárcavezetô
elrendelte, hogy a Mezôgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSzH) szakemberei fokozottan ellenôrizzék a vetômag-forgalmazókat az egész országban, a Magyarországon
elôállított vetômagok kiváló minôsége és a
GMO-mentesség megôrzése érdekében.
Diótörô
A múlt évben mintegy 1000 tonnát exportáltak dióból  mondta Bognár Károly, a
Nemzetközi Héjas és Szárított Gyümölcsök
Tanácsának (International Nut and Dried
Fruit Council Foundation  INC) magyarországi nagykövete az MTI-nek. A jelenlegi kivitel értéke mintegy 3 millió euró
(750-840 millió forint).
A második világháború idején a magyar
diótermés még elérte a 30 ezer tonnát. A
mennyiség a 90-es évek közepére 3000 tonnára esett vissza, majd az elmúlt évek telepítéseinek köszönhetôen 6000 tonna fölé
emelkedett. Bognár Károly szerint a telepítések hatására a következô 3-5 évben a magyar diótermelés mennyisége megduplázódhat.
Kivitelre jellemzôen héjas dió kerül,
amelynek kilogrammja most 700 forint. Ezt
jobban megéri eladni a piacon, mint a kilónként 1200-1300 forintért értékesíthetô
megtisztított dióbelet. A dió értékes része
ugyanis csak a gyümölcs 35 százalékát teszi
ki. A Magyarországon maradó gyümölcs
85-90 százaléka nem kerül kereskedelmi
forgalomba.

A híres magyar libamáj
A magyar libamáj bel- és külföldi piacait
marketingeszközök felhasználásával kell
bôvíteni, bár ennek konkrét pénzügyi háttere még nem tisztázott  mondta Dull Péter,
a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) osztályvezetôje. Magyarországon évente mintegy 2000 tonna libamájat állítanak elô, ennek 70-80 százalékát kiviszik az országból.
A fogyasztók a világban általában érzelmi alapon döntenek vásárláskor, ezért errôl
az oldalról kell megfogni a vevôket 
mondta Szigeti Orsolya, a Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Karának docense.
A hazai szakemberek egy sajtó beszélgetésen felidézték a Négy Mancs állatvédô
szervezet német nyelvterületen, 2006-ban
indított kampányát, amely a magyar libamáj, illetve libatermékek fogyasztásának
csökkentését célozta, és érzelmi alapon bizonytalanította el a vásárlókat.
A libatenyésztés mintegy 20 ezer embernek ad munkát. Elekes Lajos, az orosházi

Merián Foods kft. ügyvezetôje szerint libatermékeket  amelynek túlnyomó része máj
 Magyarországról évente mintegy 40 millió euró (10-11 milliárd forint) értékben exportálnak.
A libamáj hazai- és külpiaci pozícióinak
erôsítése érdekében szövetséget hoznak létre az ágazat szereplôi; Orosháza városa pedig hungarikummá kívánja nyilváníttatni a
libamájat  hangzott el a harmadik orosházi
libamájfesztiválhoz kapcsolódó sajtótájékoztatón. A miniszter a libamájat nemzeti
kincsnek nevezte, amely nemcsak export
terméket, hanem foglalkoztatást, vidéki
munkahelyeket és feldolgozóipart jelent.
A miniszter fontosnak tartotta, hogy a
vízi szárnyasok tartására vonatkozó etikai
kódex minél nagyobb támogatást élvezzen.
A kódex, a jó állattartási szabályokat, az állatokkal való bánásmódot, a tartás feltételeit
és a legkülönbözôbb szakmai szabályokat
rögzíti azért, hogy megfeleljünk a különbözô állatvédelmi elôírásoknak.
A miniszter támogatásáról biztosította egy
célzott marketing kampány elindítását, s ehhez a tárca irányítása alatt álló agrármarketing centrum segítségét is felajánlotta.
Forrás: piacesprofit.hu
Olvasói levél: Csak szaküzletben vásárolok
vetômagot (kiskert).
De soha nem tudom, mi fog kikelni (ez évben a petrezselyembôl kb. 10% kelt ki, a sárgarépából meg több :), mint ahány mag volt
egy speciális zöldbabból talán 5%). Pedig
nem vagyok kezdô. Vagy 35 éve kertészkedem, betartom a (tasakokon található) utasításokat. A vásárolt magok  feliratuk szerint  magyar termékek. ÍGY nem tudunk
versenyezni.

Csernák János színmûvész elôadásában
hallottuk Jásziványon a Jászok Világtalálkozóján:

József Attila

És keressük az igazságot
Lábunk elkophat hónaljig,
Sej haj, fütyülve baktatunk,
Igazságot keresünk, de
Nem találunk még seholse.
Nincsen batyunk, csak az agyunk,
Betyárkodó Ábel vagyunk,
Nem kérdik, hogy szívünk dög-é,
Gondolatunk az ördögé,
Lelkünket meg Isten fogja
Sziklaszántó ostorosba.
Hogyha tél van, hát didergünk
S nem is tudjuk, hogy didergünk,
Szemünk, fülünk lefagy együtt,
Lázas szóval melengetjük,
Nem hálunk soha árnyékban,
Zsebünkben is csak szándék van,
Magunk vagyunk: a kenyerünk,
Hogyha vesztünk, úgyis nyerünk,
Ínség, asszony nem bir velünk,
Északnak meg délnek megyünk,
Koldusokkal parolázunk,
Ott a tanyánk, ahol ázunk,
Összenôtt már a két kezünk
S nem könyörgünk, nem vétkezünk,
Nagy éhünk van s nem éhezünk,
Mindig korábban érkezünk,
Szájunkra a jövô hágott,
Kiáltunk emberebb világot,
Szeretetet, szabadságot,
Szél a lábunk, arcunk áldott,
Nézünk minden követ, ágot,
Ahol utat ki se vágott,
Sej haj, dallal, jó vigasszal,
Asztaltalan szómalaszttal
Keressük az igazságot.
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Hatékony tippek
hétköznapi stressz ellen

Nincs egy nyugodt perced sem? Állandó
rohanásban élsz? Ha neked is eleged van
már a folyamatos idegeskedésbôl, akkor
az alábbi tippjeink segítségével most megtudhatod, hogyan minimalizáld a gombamód szaporodó stresszfaktorokat!
Koránkelés, hisztis gyerek, morgó férj,
alig tíz fokban lekésett busz, határidôk miatt pattogó fônök, fontos tennivalókkal teleírt naptár, délutáni tömegben megejtett
nagybevásárlás, postán tülekedés és éjszakába nyúló munkahegyek. Nem csoda, ha
a tengernyi tennivaló, befejezetlen feladatok, elvárások és bennünk munkáló megfelelési vágy miatt gyakran úgy érezzük,
majd szétrobbanunk a feszültségtôl. Eleinte még küzdünk ellene, szép lassan aztán tudomásul vesszük, hogy a hétköznapi stresszfaktorok az életünk szerves részeivé váltak,
ahogy a járulékos tényezôik is: a hónapok
óta tartó feszült idegállapot, a nyomott
hangulat, a kialvatlanság vagy épp a hajhullás. Vágyunk a nyugalomra és a pihenésre,
de fogalmunk sincs, hogyan élhetnénk kiegyensúlyozott életet, ahogy arról sincs,
hogyan számolhatnánk fel végre ezt a rengeteg stresszt. Nehéz diónak tûnhet, de ha
eleged van az álladó idegeskedésbôl, semmiképp se hagyd el magad! Adunk néhány
hasznos tippet, amivel hatékonyan csökkentheted az általános stressz-szintedet.
1. Szemléletváltás
Ha nyugalomra vágysz, akkor az elsô lépés, hogy rend legyen a fejedben. Nem ezt
sugallja a harmadik évezred, de azért próbálj meg lassabban élni: minden konfliktushelyzet, hiszti vagy vita elôtt tízig számolni, nagy levegôt venni, higgadtnak maradni, és megkérdezni magadtól, ér-e ez az
egész annyit, hogy felhúzd magad miatta.
Amikor pedig rád törnek a miért nem vagyok képes a feladataim végére érni jellegû aggodalmak, próbáld meg könnyedebben venni a dolgokat, nevetni a problémáidon, és elfogadni, hogy az életminôséged
múlik azon, hogyan kezeled ezeket a helyzeteket. Türelem, a szemléletváltás hosszú
folyamat lesz, de mindenképp megéri
szenvedni vele.

2. Vegyél új naptárat!
Kapd elô a határidônaplódat, és szervezd
újra az idôbeosztásodat. Hogy milyen
szempontok alapján?

1. Nem kell, hogy minden beleférjen ebbe az egy napba.
2. A leterhelô, nem létfontosságú dolgok
mostantól kihagyhatók, nyugodtan húzd ki
ôket.
3. Ha nincs vészhelyzet, este 10 után tilos dolgoznod.
4. Minimum napi egy óra szabadidônek
és heti két szabad délutánnak kell helyet
hagynod benne.
3. Sportolj!
Ha már megvan az a napi egy óra szabadidô, miért is ne szánnád ennek a felét egy
kis mozgásra? Még a hajunk is égnek áll a
gondolattól, hogy a drága idônket a sportnak szenteljük, pedig a rendszeres testedzés nemcsak az alakunknak vagy az ellenálló képességünknek tesz jót, de felszabadulttá, magabiztosabbá és boldogabbá is
válhatunk tôle, hiszen plusz endorfint szabadít fel az agyban. Ne sajnáld rá az idôt:
röpke fél óra kocogással, aerobickal vagy
jógával sokat tehetsz az aznapi jó hangulatodért.
4. Étkezz rendszeresen!
Presszókávé reggel, egy csak bekapok valamit kaja ebédre, a nap végén pedig egy
nincs rá idôm vacsora. Naná, hogy így
képtelenség épkézláb módon kezelni a
stresszhelyzeteket. Harmonikus életre
vágysz? Szánj 20-20 percet a reggelire és
a vacsira, de ebédszünetben se keress kifogásokat: vigyél magadnak otthonról ebédet, vagy fizess be a menzára.
5. Élj társas életet!
Mikor beszélgettél utoljára olyan igazán
nagyot a pároddal? És a szüleiddel? Voltál
az elmúlt hónapokban bulizni a barátnôiddel? Ha csökkenteni szeretnéd a hétköznapi stresszt, nemcsak a hozzád közel álló
személyek társaságára, de a közös program
nyújtotta energiára és a feltöltôdésre is
szükséged van. Tudjuk, hogy nehezen megy,
de azért próbálj meg minden héten legalább
egy kávét beiktatni a csajokkal. A szombat
délutánt pedig szenteld a párodnak: menjetek úszni, sétálni, látogassátok meg a családotokat, vagy fôzzetek közösen ebédet.
Érdekes dolgokat találsz a www.life.hu/
rizikofaktor/index.html oldalon.
Oláh-Szijjártó Linda
pszichológus

Praktikák
a család gazdálkodásában

Mennyit tegyek félre havonta?
Az összeget, amelyet minden hónapban félre tudunk tenni, úgy kell meghatároznunk,
hogy hiánya ne okozzon zavart a családi
költségvetésben, de a takarékoskodással
összegyûjthetô pénz elég motiváló legyen.
Tudták ezt már a régi öregek is  most viszont fontos, hogy a társadalmunkban kialakult új értékrendünkben, szokásainkban
ismét visszatérjünk a bevált praktikákhoz.
Ehhez kevés a hasunkra ütni, sokkal célravezetôbb elvégezni egy kis számolást.
Tudták ezt nagyanyáink is, de most az internet világában segítséget nyújthat nekünk
az alábbi elérhetôségen található a háztartási költségvetési kalkulátor:
http://www.cib.hu/maganszemelyek/
koltsegvetes_kalkulator/index
Ebben feltüntethetjük a bevételeket; mint
fizetés, családi pótlék és egyéb juttatások,

majd a különbözô kategóriákban összesíthetjük a kiadásainkat is a rezsitôl a hiteleken át, az élelmiszerre és ruházkodásra
fordított összegekig. Fontos a várható nagyobb kiadásokat is  nyaralás, autó szervizelése, karácsonyi ajándékok  számításba venni. A program ezután egy könnyen
értelmezhetô grafikon segítségével megmutatja, mennyivel leszünk gazdagabbak
6 év múlva, ha az általunk választott összeget havonta félre tesszük. Abban biztosak
lehetünk, hogy ha rendszerességre szoktatjuk magunkat nem engedve a fogyasztói
társadalom csábításainak, már nyert ügyünk
van! Rendelkezünk tartalékkal és fôként a
családtagjainkat, gyerekeinket is a régen
jól bevált módszerekhez szoktatjuk. Csupán egy kis praktika  most már az internet világából.
Kovács Béláné Petô Magdolna

Szent Iván Éjjelén

Európa számos vidékén még napjainkban is él a nyárközépi tûzgyújtás szokása.
Bár a nyári napforduló tûzünnepét már évszázadok óta Szent
Iván (János) napjának (június 24.)
elôestéjén tartják, és éppen ezért
a legtöbb ember szemében keresztény ünnepnek számít, kétségtelen tény, hogy máig eleven
szokásrendszere a kereszténységet messze megelôzô korokból
ered. A régi korok emberei gyakorlati haszna mellett a világos-

hetôvé, hogy miért pont a megtisztulással, a gyógyítással, az
egészség megôrzésével, a szerelemmel, a házassággal és a termékenységgel kapcsolatos mágikus
praktikákat gyakorolták Európaszerte Szent Iván varázslatos éjszakáján.
Mi történt Jászfényszarun?
A Kiss József Helytörténeti Gyûjtemény udvarán immár harmadik
alkalommal rendezték meg a Városi Könyvtár által kezdeményeFotók: Nagy Ildikó
zett Múzeumok Éjszakája programot. A kezdeményezéshez sokan csatlakoztak  évrôl évre sikeres közösségi élményben volt
részünk.
Volt itt minden, kérem! Bábelôadás, kézmûves foglakozás. Tájház bôvítésének ünnepélyes átadása. Furfangos játékok nemcsak
gyermekeknek, süteménysütô
verseny, kamukérós történetek,
énekes, zenés mûsor, falusi vacsora: gölôdin leves, pásztortarhonya, táncház mulatság, tûzgyújtás  tûzugrás. Még az idôjárás
ság, a tisztaság, az egészség, az elevenség, huncutsága sem riasztotta el a közösséget.
a szenvedély, a szerelem és az örök megGratulálunk a szervezôknek, segítôknek!
újulás jelképének tekintettek. Így válik értSzerkesztôség

Fenntartható fejlõdés
Praktikák az oktatási gyakorlatban

A fenntartható fejlôdés (sustainable
development) olyan fejlôdési folyamat
(földeké, városoké, üzleteké, társadalmaké stb.), ami kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy csökkentené a jövendô
generációk képességét, hogy kielégítsék
a saját szükségleteiket, ahogy az, az
Egyesült Nemzetek Szervezetének 1987es Brundtland-jelentésében szerepelt. A
másik tényezô, amit le kellene küzdenie,
a környezet elhasználódása, de ezt úgy
kell véghezvinnie, hogy közben ne
mondjon le sem a gazdasági fejlôdés,
sem a társadalmi egyenlôség és igazságosság igényeirôl.
A DOLCETA oktatási programban,
amelyet jó szívvel ajánlok minden érdeklôdô felnôttnek és pedagógusoknak is; a
fenntarthatóság témakörében, a fogyasztói oktatás területén számtalan jó ötletet
találunk kicsi és nagy gyerekek, illetve
felnôttek részére a pénzgazdálkodás tudatos kezelésérôl. A program, a szükségletek és az igények megkülönböztetésén és a családi költségvetés megtervezésén keresztül segíti a tanulók pénzgazdálkodással kapcsolatos kompetenciáinak fejlesztését.
Miért is jó? A tanulás céljai, eredményei:

A tanulók képesek pénzügyi lehetôségeikre figyelemmel szükségleteik és igényeik rangsorolására, képesek pénzük
felhasználásához költségvetést készíteni
és képesek mérlegelni pénzügyi döntéseik következményeit.
 Készségek: felismerik a szükségletek
és igények rangsorát, felbecsülik a rendelkezésre álló pénzügyi forrásokat és
megtervezik a források hatékony felhasználását, kritikusan kezelik az információkat.
 Attitûdök: tudatosan készülnek arra,
hogy az egyén életében elôfordulhatnak
változások (pl. válás, betegség, munkanélküliség stb.), leküzdik a gátlásokat, tanácsot kérnek a bekövetkezett eladósodás esetén, tekintettel vannak saját pénzügyi lehetôségeikre, tervet készítenek a
jövôre, felelôsen használják saját pénzügyi forrásaikat.
 Ismeret és megértés: tudják, hogyan
készítsék elô, és hogyan kezeljék a pénzügyi tervet.
A program elérhetô:
http://www.dolceta.eu/magyarorszag/
Mod4/+-fenntarthatosag-+.html
Kovács Béláné Petô Magdolna

