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Jászfényszarui Közéleti Civil Hírmondó

Három generáció fogorvosa
Beszélgetés Dr. Csábi Lászlóval

 Tényleg nyugdíjba vonulsz?
Négy éve már nyugdíjba mentem, csak egy kicsit még dolgoztam. Most végleg abbahagyom a
munkát. Akkor kell abbahagyni, amikor az embernek még van ereje, egészsége és energiája
másra is.
 Mikor kerültél Jászfényszarura?
1967-ben végeztem
Budapesten, három
évig Mezôkövesden
dolgoztam, majd szakvizsgáztam. Közben 3
évre besoroztak, hat
hónapig tényleges katona voltam, két és fél
évet ki kellett váltanom: havi 323 Ft katonaadót fizettem az
1300 Ft fizetésembôl.
1970 októberben jöttem Jászfényszarura.
Az itt töltött 38 év egy
élet munkája. Akkor
egyedüli fogorvosként
dolgoztam itt és Pusztamonostoron. Volt,
hogy este tíz órakor
még a rendelôben voltam. Fiatal voltam, jól
bírtam a munkát. Késôbb jött Misztina
Ibolya doktornô és a
körzetet megosztottuk.
Vannak betegeim, akiknek már az unokáját is
kezelem.
 Szívesen fogadtak?
Igen, ma úgy érzem, hogy szívesen fogadtak.
Nem kellett Jászberénybe eljárni fogorvoshoz.
Kellett egy kis idô, amíg megismertük egymást.
 Volt sok szabadidôd?
Kezdetben túl sok nem volt. Fiatal koromban
sportoltam, középtávfutó voltam és fociztam is.
Ennek köszönhetôen jól bírtam a fizikai terhelést. Például állva dolgoztam 41 éven keresztül,
manapság a fogorvosok többsége ülve dolgozik.
Késôbb befogadtak a helyi vadásztársaságba,

hétvégeken 5-6 km-t gyalogoltam. Valószínû ennek köszönhetem, hogy legutóbbi betegségembôl gyorsan felépültem.
Volt egy baráti társaságunk és néha Budapestre is jártunk.
 Csak lôtted vagy el is készítetted a vadat?
Tudsz fôzni?
Ha vadpörköltet vagy
vadbográcsot kell készíteni, akkor mindig
én szoktam fôzni. Vannak mûfogásaim is,
de ha szíved-lelked beleadod, az már rossz
étel nem lehet.
 Mesélj a családodról!
Feleségem, akivel
40 éve együtt élek,
nem csak társam, hanem sok éven keresztül munkatársam is
volt.
A fiam és a menyem
orvosok, Eger mellett
praktizálnak. Két aranyos, gyönyörû unokám van, imádom
ôket. Szívesen töltjük
velük a hétvégeket.
Egy ideje kétlaki
életet élünk, Egerben
építkeztünk,
hogy
nyugdíjas korunkra a család együtt legyen.
Szeptemberre tervezzük a végleges költözést.
 Mivel töltöd majd nyugdíjas éveidet?
Unokázni, kertészkedni fogok.
Van egy kis szôlôm, szeretem a jó vörös bort,
nem mellesleg az egészségre is jó hatással van.
Kipróbálom a borkészítést. Erre igyunk egy pohár bort.
 Kívánunk jó egészséget és hosszú, boldog
nyugdíjas kort.
Lejegyezte:
Dr. Palencsár Csaba és Palencsár Erzsébet

Mikszáth Kálmán: Valaki mindig lát
1877

...mert a jellem legtitkosabb redôi ott simulnak szét, hol emberi szem látásától megkímélteknek
hiszik magukat...
...Te derék leány vagy: aki ott is becsületes tudtál maradni, hol nem szemérembôl szoktunk azok
lenni. Te Irmára szavaztál s ezzel kimutattad szerénységedet, becsületességedet és nemes jó szívedet, aminek Irma csak a látszatát bírja, mert ô önmagára szavazott. Így válik meg, ki az igazi
arany. Tartsd meg, gyermekem, a nemes tulajdonságaidat, hogy hasznos tagja és dísze lehess a
társadalomnak. Ezen összeget pedig add át becsületes tanítódnak, kinek nagy érdeme van a te
mai dicsôségedben: ô majd a takarékpénztárba helyezi azt el számodra addig, míg szükséged
lesz rá. Ti pedig, édes gyermekeim  szólt azután az öreg nagyságos úr a többiekhez  fordulva
, okulva e mai példán, tanuljátok meg, hogy amikor rosszat, nem szépet cselekedtek, sohasem
tehetitek ezt titokban. Mindig lát valaki. Ha más nem, az isten, kinek ezer módja van napvilágra hozni az olyan tetteit, ki csak az emberek elôtt akar látszatni becsületesnek, de ott, hol senki
sem látja, mindent megenged magának. Az ilyen becsületesség olyan, mint a báránybôrbe öltözött farkas. Higgyétek meg nekem, mindig kiválik a szeg a zsákból.

Ára: 100 Ft
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Jeles évfordulók
Július
190 évvel ezelôtt született Semmelweis Ignác (Buda, 1818. július 1.  Bécs, 1865.
augusztus 13.), orvos, a gyermekágyi láz okának és gyógymódjának felfedezôje.
1844-ben avatták orvosdoktorrá. Elsôként mondta ki, hogy a gyermekágyi láz nem
önálló kórkép, hanem bomlott szerves anyagok okozta fertôzés következménye,
amit boncolást végzô szülészorvosok viszik át a vizsgálat során a betegekre. Hamarosan rájött a hatásos védekezésre: erôteljes kézmosást kell végezni klórmeszes oldatban. Módszerében még munkatársai is kételkedtek, a halálozások számának radikális csökkenése ellenére sem fogadták el. Semmelweis csalódottságában Pestre
költözött; itt a Rókus kórház fôorvosa, majd 1855-tôl a szülészet és nôgyógyászat
professzora lett. Kudarcai hatására végül elméje elborult, nyomasztó körülmények
között, zárt osztályon fejezte be életét. Halála után eljárása átmenetileg feledésbe
merült, a közben fellépô Lister módszere terjedt el, a karbolsavas fertôtlenítés. Manapság a két eljárás kombinációját alkalmazzák.
70 évvel ezelôtt született Szilágyi Domokos (Nagysomkút, 1938. július 2.  Kolozsvár, 1976. november 2.) erdélyi magyar költô, író, irodalomtörténész és mûfordító. Elsô verse 1956-ban az Utunkban jelent meg. Kolozsvárott a Bolyai Egyetemen 1960-ban magyar szakon végzett. Az elsô verseskötetét az Álom a repülôtéren-t 1962-ben nyomtatták ki. Az Igaz Szó és az Elôre munkatársa volt. Az 1970es évek elején bejárta Németországot és Skandináviát. Utolsó éveiben Kolozsvárott
élt. Súlyos betegen saját kezével véget vetett az életének. Sokféle elembôl építette
fel verseit, az erdélyi népköltészettôl T.S. Eliot lírájáig számtalan hatást ötvözött
eggyé. Példaképét Bartók Bélában találta meg, költészetét a diszharmonikus hangzatokból újszerû harmóniát létrehozó bartóki zene mintájára dolgozta ki.
155 évvel ezelôtt született Csontváry Kosztka Tivadar (Kisszeben [Szlovákia],
1853. július 5.  Bp., 1919. június 20.), festômûvész. Gyógyszerész volt, csak 41
éves korától tanult festeni különbözô mesterektôl, de lényegében autodidakta volt.
Dolgozott Dalmáciában, Olasz- és Németországban, Egyiptomban, Palesztinában
és Athénban, Szíriában, Párizsba és Libanonban. Legismertebb alkotásai: NagyTarpatak a Tátrában, Görög színház Taorminában, Naptemplom Baalbekben, Magányos cédrus, Zarándoklás a cédrusfához. Külföldi kiállításait (pl. Párizs, 1907.)
a kritikusok dícsérték, itthon viszont nemigen ismerték el, amihez különc életvitele is hozzájárult, lappangó skizofréniája egyre jobban elhatalmasodott rajta. Mûvészetét az expresszionizmushoz, illetve posztimpresszionizmushoz szokás kötni, de
igazából nem tartozott egyik elhatárolható irányzatba sem. Az egyik legkülöncebb,
de egyben legegyénibb és rendkívül jelentôs magyar mûvész volt.
285 évvel ezelôtt született és 215 évvel ezelôtt hunyt el Makó Pál (Jászapáti,
1723. július 9.  Buda, 1793. augusztus 19.), korának legmodernebb szemléletû tankönyvírója, a matematikus jezsuita tanár. Tizenhét éves korában lépett be a rendbe
és 1755-ben szentelték pappá. Bécsben a magyar ifjak képzésére alapított Theresianum tanárává nevezték ki, ahol matematikát, fizikát és mechanikát oktatott. Jelentôs szerepet vállalt a magyar közoktatásügy újjászervezésében. A nagyszombati
egyetem Budára helyezése után ôt nevezték ki a bölcsészeti kar igazgatójává. Jelentôs tevékenységet fejtett ki mint tanár, tankönyvszerzô és a kor új tudományos
eredményeinek népszerûsítôje. Tankönyvet írt a logika, metafizika és a matematika oktatásához. Fizikai tárgyú mûveiben a kor érdeklôdésének elôterében álló problémákkal foglalkozott; értekezést írt a villám természetérôl, a Hold feltételezett légkörérôl, a Föld alakjáról, az északi fényrôl. Gyakorlati jelentôségûek géptani és
vízépítészeti tanulmányai.
120 évvel ezelôtt született Füst Milán (Budapest, 1888. július 17.  Budapest,
1967. július 26.) költô, író, drámaíró, esztéta. Elszegényedett zsidó kispolgári családban született. 1908-ban jelent meg elsô írása a Nyugatban. Felsô kereskedelmi
iskolákban tanított, 1918-ban a Vörösmarty Akadémia ügyésze, 1920-ban fölfüggesztették állásából, 1921-ben nyugdíjaztatta magát, életét az írásnak szentelte.
1947-ben a Képzômûvészeti Fôiskolán tanított, a budapesti egyetemen az esztétika
magántanára lett. 1950-tôl íróként öt évig hallgatni kényszerült; engedélyezték viszont, hogy elôadásokat tartson a budapesti bölcsészkaron. Mûveit egyetlen élmény, a valóságától elidegenült egyén életérzése ihlette. Mélyen szkeptikus személyiség volt. Objektív lírára törekedett, talányos szimbolikájú, mitikussá növesztett versvilágot alkotott. Drámahôsei szintúgy lelkük fantomjaival küzdenek, objektív szégyenük semmisíti meg ôket. Szépprózája, szemben más mûfajaival, oldottabb, improvizatív, realisztikus. Legnagyobb prózai alkotása, A feleségem története, amelyért francia megjelenése után 1964-ben Nobel-díjra is jelölték.
160 évvel ezelôtt született Eötvös Loránd (Buda, 1848. július 27.  Budapest, 1919.
április 8.), egyik legnagyobb természettudósunk. A budapesti egyetemen Jedlik
Ányos nyugalomba vonulása után vette át a kísérleti fizika tanszék vezetését. 1899
és 1905 között a Magyar Tudományos Akadémia elnöke volt. Az 1870-es évek elejétôl két évtizeden át a kapillaritás jelenségével foglalkozott. A felületi feszültség
mérésére új módszer dolgozott ki: ez lett az Eötvös-féle reflexiós módszer. A 80-as
évektôl a gravitáció felé fordult az érdeklôdése. Megszerkesztette világhírûvé vált
torziós ingáját. Mûszerét a nemzetközi közvéleménynek 1906-ban mutatta be. Az
elsô sikeres olajkutatási célú gyakorlati méréseket a Morva-mezôn végezték 1915ben, és ezzel kezdetét vette a nyersanyagkutató geofizika, amelynek két évtizeden
keresztül Eötvös torziós ingája volt az uralkodó mûszere  alkalmazták többek között a texasi, a venezuelai és a közel-keleti olajmezôk feltárásánál.

Meg kell tanulni élni
a nõk új lehetõségeivel

Beszélgetés Kopp Mária professzor asszonnyal, egyetemi tanárral, a SOTE Magatartástudományi Intézetének tudományos igazgatóhelyettesével.
Milyen erôvonalak mentén alakult át a
nôk szerepe az elmúlt évszázadban?
 Régen csak azok a nôk tudtak komoly
társadalmi hatást kifejteni, akik uralkodói
családból származtak  mint Szent Erzsébet vagy skóciai Szent Margit. Korábban a
testi erô számított a vezetésben, ezért a férfiaknak volt meghatározó szerepük. Ma
már tudjuk, több vizsgálat bizonyítja, hogy
a nôi vezetôk sok tekintetben demokratikusabbak. Persze akkor, ha nem akarnak
jobb férfiak lenni, mint a férfiak.
A harcos feminizmus, amely szembe próbálja állítani a férfiakat és nôket, már inkább gátja a fejlôdésnek. De tény, hogy
ezek a mozgalmak nagyon sokat tettek a
nôk jogaiért, és erre szükség volt. Viszont
máig sem tanulta meg a társadalom, hogyan
lehet élni a nôk új lehetôségeivel. Változáson ment át a házasság fogalma is. Korábban inkább érdekközösség volt, ma életszövetségnek tekintjük, amelyet önként vállal
mindkét fél.
Valóban egyenlôség van férfi és nô között?
 Nem, de nem is lehet, hiszen a férfiak
nem tudják átvállalni a gyermekek világrahozatalát, korai nevelését. Úgy kellene
nagyjából egyenlô esélyeket biztosítani,
hogy a nôk ne legyenek hátrányos helyzetben a gyermekvállalás miatt. A család és a
hivatás szerepkonfliktusa az anyák életében
drámai Magyarországon, mert szinte törvényszerûen negatív diszkrimináció érvényesül az iskolázott nôkkel szemben, hogyha gyermeket is szeretnének. Az egyetemisták és doktori képzésben részt vevôk
között közel egyenlô a nemek megoszlása,
ám sokkal kevesebb nô dolgozik vezetô
beosztásban, az akadémikusok körében pedig alig vannak.
Milyen jó és rossz oldala van a nôk
megváltozott helyzetének?
 Összességében pozitív jelenségnek tekinthetô a nôk társadalmi szerepvállalása.
Minden vizsgálat azt mutatja, hogy azok
az asszonyok, akiknek családjuk is van és
dolgoznak is, tovább élnek, egészségesebbek, kiegyensúlyozottabbak. A nôk iskolázottsága emellett közvetetten védi a gyermekek és a férfiak egészségét is.
Ami viszont nagyon komoly negatívum,
hogy a társadalom egyáltalán nem veszi figyelembe, hogy csak a nôk tudják világra
hozni a gyermekeket, illetve hogy a gyermek fejlôdése szempontjából elengedhetetlen, hogy az elsô években együtt legyen az
anyával. Sajnos, ma a nôk hobbijának tekintik a gyermekvállalást. Ugyanakkor a
társadalom és természetesen maguk az
érintettek érdeke az is, hogy a nôk képzésébe fektetett évek, erôfeszítések ne
vesszenek kárba, hogy lehetôségük legyen
a társadalomban kamatoztatni tudásukat.
Sokat hallani arról, hogy a magyar társadalom még ma is alapvetôen családcentrikus...
 Szerencsére hazánkban nagyon alacsony, körülbelül három százalék azoknak
a nôknek az aránya, akik egyáltalán nem
akarnak gyermeket. Sôt, túlnyomó többségük úgy gondolja, nem lehet boldog, akinek nincsen gyermeke. Ez nagy szó, mert
egyáltalán nincs ez így más, hasonló helyzetben lévô országokban. Ugyanakkor félô, hogy mindez változni fog. A nôk igyekeznek összeegyeztetni a családot és a
munkát, ám a társadalom semmiben sem
segít nekik. Ezért egyre halasztják a gyermekvállalást. Míg a nyolc osztályt vagy kevesebbet végzettek esetében a kívánt gyer-

mekek száma megegyezik a születettekével, a magasabb végzettségû nôk  és férfiak is  több gyermeket szeretnének, mint
amennyi végül világra jön. A jelenlegi demográfiai helyzetben a kívánt gyermekek
megszületésének és nevelésének segítése
lenne a legfontosabb feladat.
Hogyan kellene és lehetne ezt segíteni?
 Elsôsorban szemléletváltással: ne csak
általában a társadalom, hanem a munkahelyek, az önkormányzatok is vállalják a családbarát attitûdöt. Ha egy anya otthon kíván
maradni a gyermekével, az legyen ugyanolyan elismert hivatás, mint bármilyen más
társadalmi szerepvállalás. De legyen lehetôsége arra is, hogy a család mellett elmenjen dolgozni. Kimutatták, hogy ha egy
munkahely számára fontos a család és támogatja ebben az alkalmazottakat, azok
sokkal lojálisabbak. Emellett nem lehet
eléggé hangsúlyozni a rész- és távmunka,
valamint a rugalmas munkaidô jelentôségét. Az Európai Unió tagállamaival összevetve Magyarországon a legalacsonyabb
ezen munkavállalási formák elterjedtsége.
Nagyon fontos volna a kommunikációs
készségek tanítása, amelyek segíthetik
megelôzni, illetve megoldani a családokban
a konfliktusokat. Egy családban a gyermek
születése  bár a felmérések szerint a legnagyobb örömnek tartják az emberek  tipikus stresszforrás, kihívás. Nagyon nehéz
az új, kötelezettségekkel teli élethelyzetet
elfogadni, és ez komoly tényezô a válásokban. Emellett a nôket fel kellene készíteni
arra, mit jelent otthon lenni a gyermekkel.
Egyedül van, nem tud kimozdulni a lakásból, a baba sír, és nem tudja, mit kellene
tennie, úgy érzi, nem kompetens anya 
ezen helyzetek miatt a fiatal anyák majdnem tíz százalékánál kimutatható depressziós állapot. Ennek megelôzése vagy
legalább kezelése nagyon fontos volna,
mert mindezt a gyermek és az egész család
komolyan megszenvedi.
Él bizonyos elôítélet azokkal a nôkkel
szemben, akik másra  bébiszitterre,
bölcsôdére  bízzák gyermeküket, mert
vissza szeretnének menni dolgozni...
 Ezt a tipikus elôítéletet semmi sem támasztja alá. Az elsô hónapokban az anya
nem pótolható mással, de semmiben nem
szenved hátrányt a gyermek, ha egyéves
korától az édesanyja mellett más, egy
megfelelô személyiségû ember is van vele.
Emellett nagyon fontos volna az apákat is
bevonni a gyermeknevelésbe. Norvégiában, a nyolcvanas években Gro Harlem
Brundtland miniszterelnökként és négygyermekes anyaként sokat tett az esélyegyenlôségi törvény megvalósításáért,
amely komolyan támogatja, hogy részidôben az apák is otthon maradjanak a gyerekekkel. Kiderült, hogy ez nemcsak a gyermekvállalások számát (ott 2006-ban 3,7
volt a népességnövekedés aránya), hanem
a férfiak és nôk várható élettartamát is
megnövelte.
Mária az az ikon, akiben szemléljük,
Isten miként képzelte el a nôt. Mit kellene ma leginkább szem elôtt tartanunk,
megvalósítanunk ebbôl?
 Mária több mint szimbólum, mert az
igazi anya olyan, akire mindannyiunknak
feltétlenül szüksége van. Csodálatos, hogy
a katolikus egyházban Isten után a legmagasabbra egy édesanyát helyezünk. Ha az
anyaság tisztelete ilyen általános lenne a
társadalomban, egészen másmilyen lenne
a világ.
Forrás: Szalontai Anikó, Új Ember
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Mi lesz veled jászsági turizmus?

Magyarország sok bajának fô okozója a
széthúzás és a kishitûség.
Ha jobbra akarjuk fordítani a sorsunkat,
mindenekelôtt ezen a hozzáálláson kell változtatnunk, ez lesz a kulcsa a turizmus sikerének is...
TDM kézikönyv
Azt gondolom, a fenti idézet ránk, jászokra is ráillik.
A Jászság ez idáig egyetlen turisztikai
jellegû civil szervezete, a Jászkapu Turisztikai Egyesület sajnos nem kapott meghívást a Jász Világtalálkozó alkalmából szervezett turisztikai fórumra, pedig az említett
egyesület elnökeként már több, a megye,
illetve a jász települések turisztikai fejlesztésével kapcsolatos rendezvényen vettem
részt, amelyeken viszont az említett fórum
szervezôi nem voltak jelen. Tapasztalataimat ez úton szeretném megosztani.
A tavasszal Szolnokon megrendezett turisztikai kiállítás és konferencia döbbentett rá, hogy az európai turisztikai trendekhez képest több évtizedes lemaradásban
lévô magyar turizmus nem épp zászlóshajójaként számon tartott Szolnok városa
szintén évtizedekkel elôzi meg a Jászságot, és akkor a Tisza-tavi településeket és
Cserkeszôlôt még nem is említettem. Az
esemény kapcsán a megyeházán megrendezett fórumon, ahol a megye, Szolnok város, valamint a regionális és országos turizmus képviselôi foglaltok helyet az elnöki
asztalnál, szinte minden megyei település
képviseltette magát, ám a Jászságból mindössze négyen éreztük fontosnak a megjelenést.
A kiállításon ismét csak egy egyméteres
asztal jutott a Jászságnak. Egyedül a mi
asztalunk árválkodott képviselô nélkül, a
szomszédok szerint továbbképzésen voltak
a mieink. Érdeklôdtem a kiállítás szervezôjénél, hogy a Jászkapu Egyesület által kimondottan az ilyen kiállításokra készíttetett mobil, és az utazás kiállításon debütált
installáció kihelyezhetô lett volna-e? A válasz az volt, hogy ez fel sem merült.
Júniusban zárult Jászapátiban a Leader
pályázat keretében öt alkalomból álló 
bátran kijelentem  nemzetközi mércét is
megütô turisztikai képzés. A képzés családias légkörben zajlott, csupán az apáti falusi turizmus mûvelôi és néhány intézményi vezetô adták a hallgatóságot.
Az elôadók szomorúan konstatálták, hogy
a Tourinform irodák nem vesznek rész a
jászsági helyzetgyakorlatokra épülô képzésen. Az évek alatt harmincmilliót felemésztô, nulla látogatottságot produkáló,
Cadsis-es tematikus utak gazdái sem éltek
az lehetôséggel, pedig legalább utólag rájöhettek volna kudarcuk okaira. Megjegyzem, még az Utazás 2007 szervezésekor a
Jászkapu vezetôjeként a kiállítás kapcsán
az egyesületet segítô marketing szakemberekkel közösen elmondtam, hogy módszereik eredménytelenek lesznek. A pénz elfogytával tartanok ott, ahol kezdeniük kellett volna. Mondhatni tipikus eset: talán fel
sem tûnt senkinek, hogy bejött a papírforma.
A leader-es képzésen kevesen voltunk,
de mégis elegen ahhoz, hogy a TDM meg-

ismerése és megértése után nyiladozni
kezdjen a szemünk. Építkezz alulról, alkalmazz profikat, önkormányzatokat, vállalkozókat, civileket közösen, ellesve a hatékony nyugati modellt, az EU és az állam
ösztönzésével, illetve támogatásával.
Mit ér viszont az Európai Unió és a magyar állam együttes szándéka a Jászságban?
Kérdés, hogy a TDM szervezetek létrehozására szánt támogatások ismét a feneketlen zsákban landolnak-e vagy pedig az
önkormányzatok és JTT képes lesz tényleges partnerségre a turisztikai szereplôkkel,
megosztva számos eddigi ez irányú privilégiumát?
Mi tehát a teendônk?
A TDM modell a turisztikai egyesületekre vagy az e célra létrejövô gazdasági társaságra bízza a turizmus szervezését (tagok
lehetnek: az önkormányzat, a vállalkozók
és a civil szervezet). Települési szinten tagdíjakból mûködik a TDM szervezet, térségi szinten 20-30 ezer vendégéjszaka alapján lehet szeptembertôl irodánként mintegy
30 milliós egyszeri támogatásra pályázni.
A pályázati források a Jászságban is felhasználhatóak. Ennek tudatában akadnak
olyanok, akik a Jászkapu alapítási dokumentumában megfogalmazott célokat átvéve egy kvázi újabb, minden jász települést átfogó civil turisztikai egyesületet kívánnak alapítani (a Jászkaput kissé átkeresztelve). Ami nem baj, csak a tapasztalat
az, hogy ez nem megy, mert Záhonytól Hegyeshalomig nem lehet ugyanaz a nóta.
Ráadásul a bírósági bejegyzések és az általában egyéves egyesületi léthez kötött támogatási feltétel tudatában az újonnan alapított szervezeteknek esélyük sem lesz ez
év ôszén pályázni.
Amit viszont nagyon gyorsan meg kellene kezdeni, hogy végre a településeken
kezdôdjön meg a civil turisztikai szervezôdés. Ez ugyanis az alapvetô feltétele annak,
hogy helyben sikerüljön megszerezni a turisztikai szereplôk bizalmát és partnerségét. Helyi szinteken kell új egyezségeken
alapuló partnerségeknek születnie és ezeknek a sejteknek kell újabb kibôvített érdekszövetségben a Jászságot, mint turisztikai
desztinációt megalkotnia és képviselnie. A
Jászkapu is erre törekszik, hiszen mi a tagjaink településein igyekszünk a TDM-t
megismertetni és szükség esetén segíteni a
bevezetésében.
Az objektív helyzet az, hogy a Jászság
jelenlegi egyetlen turisztikai egyesülete a
miénk. Az utóbbi évek Utazás kiállításain
a mi kezdeményezésünkre és szervezésünkben széleskörû összefogással sikerült
a térség méltó bemutatása. A legjelentôsebb
turisztikai szolgáltatók tartoznak tagjaink
sorába. Célunk eléréséhez, a Jászság turizmusának fellendítéséhez azonban ez idáig
megfelelô eszköz híján voltunk.
A TDM modell sikeres alkalmazása nem
csak a turizmusban, hanem a társadalom
építés egyéb területein is új korszakot nyithat.
Bízva az új korszak nyitányában a Jászkapu Turisztikai Egyesület minden lehetôségét, tapasztalatát felajánlja és partnerségét kínálja mindazoknak, akik tenni akarnak térségünkben a turizmusért.
Meglévô formális kereteinket szívesen
megosztjuk azokkal, akik nem tudnak önálló szervezetet létrehozni.
A fentiek tudatában hiszem, hogy kulturális és természeti örökségünk ôrzôivel, a
gazdasági szereplôkkel és politikusainkkal
együtt valóra válthatjuk közös turisztikai
álmainkat.
Kovács György
Jászkapu Turisztikai Egyesület

Jeles évfordulók
Augusztus
145 évvel ezelôtt született Gárdonyi (er. Ziegler) Géza (Agárd, 1863. augusztus 3.
 Eger, 1922. október 30.) író, költô. Édesapja Ziegler Sándor uradalmi gépész, jószágigazgató a szabadságharc idején fegyvereket is gyártott. Iskolái elvégzése után
segédtanító, illetve katolikus kántor és tanító volt. 1886-ban megindította a Tanítóbarát címû tanügypolitikai havilapot, szerkesztôje volt a Garabonciás Diák címû
gyôri élclapnak. Novellái, versei sorra jelentek meg a budapesti lapokban. Munkatársa volt a Szegedi Hírmondónak, a Szegedi Naplónak, az Arad és vidékének és a
Magyar Hírlapnak, utóbbiba zenei cikkeket is írt. 1899 karácsonyán elkezdte közölni a Pesti Hírlap legismertebb alkotását, az Egri csillagokat. 1922. október 30án hunyt el. Az egri vár Bebek-bástyájában temették el.
600 évvel ezelôtt született Vitéz János (Szrednya, (ma Horvátország), 1408. augusztus 8.  Esztergom, 1472. augusztus 8.), fôpap, királyi kancellár, a természettudományok és történetírás pártfogója. Különös érdeklôdést tanúsított a csillagászat,
és fôként az asztrológia iránt, táblázatokat és mûszereket szerzett be. Peuerbach fogyatkozás-számító táblázatának egyik kéziratos példányában a számolás kiindulásának Vitéz akkori székhelyét, Nagyváradot vette alapul, innen a munka nemzetközileg elterjedt elnevezése: Tabulae Waradiensis. Esztergomi érsekként politikai
szerepe is fontos volt: Hunyadi János halála után atyai gondoskodással ôrködött fiai felett, jelentékeny szerepe volt Hunyadi Mátyás királlyá koronázásában is.
220 évvel ezelôtt született ifj. Bedekovich Lôrinc (Jászfényszaru, 1788. augusztus
8.  Jászfényszaru, 1857. október 2.), Jász kerületi földmérô, építômérnök. Mérnöki oklevelét a pesti mérnöki intézetben 1815-ben szerezte. Apja, id. Bedekovich
Lôrinc mellett dolgozott, majd annak nyugdíjba vonulása után 1848-ig töltötte be
a Jász kerületi földmérô pozícióját. Jászberény városrendezési tervei (az 1820-as,
1830-as évekbôl) jórészt az ô nevéhez fûzôdnek. Ifj. Bedekovich Lôrinc munkásságának emléke Jászebrényben máig meglévô két mûemlék épület. 1838-39-ben
immár harmadik tervváltoazat alapján épült fel a mai városháza épületének tér felôli része, és ô vezette az építést is. A város másik mûemléképülete az 1839-40-ben
épült Rozália kápolna Bedekovich Lôrinc mérnök és Haág Ádám kômûvesmester
közös munkája.
20 évvel ezelôtt hunyt el Heppes Aladár (Arad, 1904. november 20.  Ridgefield,
1988. augusztus 15.), vadászpilóta, a Magyar Királyi Honvéd Légierô 101. Puma
vadászrepülô osztályának (majd ezredének) parancsnoka. Középiskolai tanulmányait kitûnô eredménnyel végezte, így felvették a Ludovika Akadémiára. 1928-ban
évfolyamelsôként avatták tüzér fôhadnaggyá, de átkérte magát a titkos légierôhöz.
Szombathelyen képezték ki vadászrepülôgépre 1935-ben. A rejtett légierô idôszakában Székesfehérváron hozták létre az idôjelzô alcsoportot, valójában vadászrepülô századot. Heppes itt tervezte meg az üvöltô pumafejet, amely napjainkig legendás hírnévvel bír. 1944. május 1-jén alakult meg a Légierô 101. Puma vadászrepülô osztálya, amit késôbb ezreddé bôvítettek, parancsnokává Heppest nevezték
ki. A keleti fronton és a honi légvédelemben összesen 33 bevetést repült, ezalatt 8
légi gyôzelmet aratott. A 1945. május 5-én együtt adta meg magát katonáival az
amerikai erôknek. A háború után nem jöhetett haza. Elôször Ausztriában, majd
1951-tôl az USA-ban élt.
50 éve hunyt el Reguly Antal (Zirc, 1819. július 11.  Buda, 1858. augusztus 23.)
néprajzkutató, utazó, a magyarországi finnugrisztika egyik legelsô, kiemelkedô
képviselôje. Az 1843-1846. között, az oroszországi finnugor népek körében végzett
gyûjtô- és kutatómunkája miatt Észak Körösi Csomája néven szokták emlegetni.
Elkészítette az Északi-Urál földrajzi és néprajzi térképét. Itthoni néprajzi, embertani kutatásai is jelentôsek. Nálunk elsôként használta a fényképezés technikáját a
néprajzi terepmunkában.
70 évvel ezelôtt hunyt el Karinthy Frigyes (Budapest, 1887. június 25.  Siófok,
1938. augusztus 29.) író, költô, mûfordító. 1898 és 1900 között kezdett írni: színmûveket, kalandos történeteket, verses meséket írt; emellett naplót vezetett. 1906ban Az Újság munkatársa lett. Ebbôl az idôbôl ered legendás barátsága Kosztolányi Dezsôvel. A következô években sorra jelentek meg novellái, paródiái, humoros
írásai a különbözô budapesti lapokban, az ismertséget az Így írtok ti címû paródiakötete hozza meg számára 1912-ben. Sok ismert mû magyar fordítása kötôdik a nevéhez (pl. Milne: Micimackó, Swift: Gulliver utazásai, Twain: Tom Sawyer kalandjai), de valószínûleg a fordítások, legalábbis a nyersfordítások egy részét nôvére,
Emília készítette. 1936-ban agydaganattal mûtötték meg Stockholmban; errôl írta
az Utazás a koponyám körül címû regényét.
235 évvel ezelôtt született Pollack Mihály (Bécs, 1773. augusztus 30.  Pest,
1855. január 5.), építész, a Magyar Nemzeti Múzeum tervezôje. Osztrák építész dinasztia sarjaként iskoláit Bécsben végezte. Pollack elsô magyarországi megbízása
a pesti Deák-téri evangélikus templom egy másik mester által megkezdett terveinek befejezése volt. Nagyon jelentôs szerepe az 1808-ban létrejött Szépészeti Bizottmányban; ennek tagjaként irányította Pest-Buda építését. Pollack legfôbb érdeme a klasszicizmus meghonosítása Magyarországon. Tevékenysége kiterjedt Pestre és a vidékre, köz- és magánépületekre, voltak polgári és nemesi megbízói. Legjelentôsebb, a városképet máig meghatározó mûve a Nemzeti Múzeum épülete,
amely 1846-ban készült el.
(Forrás: Neumann-ház  Jeles napok, MTA KFKI  HISTÓRIA, Új Könyvpiac  Évfordulók, Wikipédia)

4

II. évfolyam, 4. szám

Szülötteink a nagyvilágban

Ézsiás Zsolt
1967-ben született Jászberényben. Jászfényszarun járt általános iskolába. A hatvani
Széchenyi István Vasútforgalmi Szakközépiskolában érettségizett. Tanulmányait a
Jászberényi Tanítóképzô Fôiskolán folytatta. Ezt követôen a Mozgássérültek Állami
Intézetében dolgozott, mint nevelôtanár.
1992-ben vett részt elôször mozgássérültek
nyári táboroztatásán az Egyesült Államokban, amit annyira megkedvelt, hogy még
ezt követôen háromszor megismételt. 1998ban végzett a Mozgássérültek Petô András
Intézetében. 1998-ban megnôsült, majd
családjával külföldre költözött. 1999
2007-ig dolgozott egy alapítványi intézetnek, mint konduktor. 2007-tôl magánkonduktorként segíti a rászorult gyermekeket.
 Hol éltek és mikor költöztetek ki?
Chicago kertvárosában (USA Illinois)
élünk. 1999-ben költöztünk ki.
 Bemutatnád pár mondatban a várost/országot, ahol laktok?
A kertváros neve, ahol élünk: La Grange
Highlands. Ez mintegy 20 percre nyugatra
terül el a Michigan tótól és egyben Chicago-tól is. Chicago a kertvárosaival kb. 9,5
millió lelket számol.
 Hogyan kezdtetek el dolgozni?
A feleségem is a Petô Intézetben végzett,
mint konduktor. 1999-ben mindketten egy
szülô által indított alapítványi iskolában
kezdtünk dolgozni Chicago-ban.
A konduktív nevelést Petô András dolgozta ki az 50-es években központi idegrendszeri sérült gyerekek és felnôttek részére. Az ô általa kidolgozott módszert alkalmazzuk adaptálva a helyi viszonyokhoz
és lehetôségekhez.
 Miért választottátok Amerikát?
Mikor befejeztem tanulmányaimat a Petô Intézetben, visszamentem dolgozni a
Mozgássérültek Állami Intézetébe. Azonban a keresetem nem fedezte a család kiadásait. Munka után néztem külföldön, így
dolgoztam Írországban, Németországban,
Kanadában. Ez az életstílus tökéletes egy

fiatalnak, akinek nincs családja és szeretne
világot látni. Egy családapának azonban
már nem megfelelô. Így hoztuk meg a döntést feleségemmel, Györgyivel, hogy külföldön fogunk dolgozni.
Korábban több nyáron keresztül táboroztattam mozgássérült gyerekeket az Egyesült Államokban. Ekkor betekintést nyertem ebbe a kultúrába. Chicago-ban kaptunk
mindketten állást és kiköltöztünk.
 Milyen az életszínvonal a Magyarországihoz képest?
Ha a megélhetést viszonyítom a keresetekhez, itt Amerikában könnyebb a helyzet.
Tavaly nyáron töltöttem Magyarországon
három hetet. A repülôtérrôl mentünk bevásárolni a Tesco áruházba. A kissé kábult állapotomból a pénztárnál tértem magamhoz,
amikor fizetni kellett. A kosárban lévô árukért majdnem a dupláját fizettük ki, mint
itt az államokban.
 Gyermekeiteknek jelent-e elônyt,
hogy Amerikában éltek?
Én 24 éves voltam, amikor elôször repülôre ültem nagyon csekély angol nyelvtudással. Aki már utazott repülôvel, az tudja,
hogy jó, ha beszél az ember valamilyen
idegen nyelvet a magyar mellett. A gyermekeim 7 hónapos koruk óta gyakorolják
a repülôvel való közlekedést. Tehát az egyik
elôny az utazás megtanulása. A másik az angol nyelv
tudása. A gyerekek anyanyelvi szinten fogják beszélni az angolt, remélhetôleg segítségükre fog szolgálni az életben. A nyelvtudás mellett otthonosan mozognak egy teljesen más
kultúrában is. Természetesen törekszünk arra, hogy
a magyar nyelvet és kultúrát is megôrizzek.
 Munkátok szempontjából többet tudtok elérni?
Anyagilag mindenképpen
jobban megfizetett a munkánk, mint Magyarországon. Munkavállalásunk
szempontjából nemrég váltottunk irányt. Eddig egy

alapítványi cégnek dolgoztunk, most pedig
önálló úton próbálkozunk. A jövôt majd
meglátjuk.
 Hiányzik-e valami Magyarországról?
Természetesen nagyon hiányoznak a barátaink és a család. Azt gondolom, hogy
azok az emberek, akikkel felnô az ember,
örökké meghatározzák az életét. Egy-egy
hazalátogatás után ott folytatjuk a beszélgetéseinket, ahol  esetleg több éve  abbahagytuk.
 Ha hazajönnél, mit sajnálnál otthagyni?
Ez egy nagyon jó kérdés. Ha az ember
több éven keresztül él távol az otthonától,
egy bizonyos mértékig megszokja azt. Az
új életébôl kiszûri azokat a tényezôket, melyek jobbak, mint a sajátja. Többször elgondolkodtam már azon, hogy szeretnék a
két általam megismert kultúrából összerakni egy harmadikat.
 A családodról mondanál pár szót?
Feleségemmel, Györgyivel 1998-ban házasodtunk össze Magyarországon. Az elsô
fiúnk otthon született, féléves volt, amikor
költöztünk. 2003-ban született meg a második fiúnk. Az idôsebbik most kezdi a negyedik osztályt, a kisebb pedig az úgynevezett kindergarten-t, ami az otthoni óvodás
nagy csoportnak felel meg.

LEADER  Lezárult a tervezés idõszaka

A 2008. május 19-én tartott alakuló közgyûlés során létrejött a Jászsági Kistérségi
Helyi Közösség (JKHK) Egyesülete, melyben a tizenhét jászsági település önkormányzatai, vállalkozói és civil szervezetei
vesznek részt. A JKHK Egyesület elnökének Lóczi Miklóst választották, az alelnök
Eszes Béla, az elnökség további tagjai
Szûcs Lajos, Tajti Erzsébet és Tóth Tibor
lettek. A felügyelôbizottság elnökének
Kozma Jánost választották a tagok, a további tagok pedig Dankó István, Gergely
Zoltán, Hajdú László és Vinczéné Ôze Erzsébet. A tagozatok vezetôk: Borbély Gyula (vállalkozói szféra), Kisbakonyi Zoltánné (közszféra) és Kovács Béláné Petô Magdolna (civil szektor) lettek.
2008. május 30-án több mint öt hónap
munkájának zárásaként elfogadásra került
a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség elôzetesen elismert helyi vidékfejlesztési akciócsoport tervezésének eredménye, a
Jász hagyományokon, újszerû fejlesztéseken és sokszínû együttmûködésen alapuló
versenyképes térségért címû Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS). A stratégiát a
tagok az utolsó akciócsoport ülésükön egyhangúlag, ellenvélemény és tartózkodás
nélkül támogatták.
A tervben az érintettek hét prioritást, va-

lamint 14 intézkedést, továbbá az ezekhez
tartozó megoldási javaslataikat fogalmazták
meg annak érdekében, hogy Jászberényi
kistérség tagjai
 korszerû, versenyképes és integrálódó
mezôgazdasággal,
 innovatív és strukturálisan kiegyensúlyozott ipari szerkezettel,
 sokoldalúan képzett, haladó társadalmi integrációval,
 valamennyi szektort magában foglaló,
erôs kapcsolati hálóval rendelkezô,
együttmûködô térségi társadalommal,
 jászsági és közösségi identitás és hagyományok húzóerejével rendelkezhessenek.
Stratégiai cél, hogy a közösségek közötti
gazdasági, társadalmi és kulturális kapcsolatok hatására erôsödhessenek a versenyképesség, az életminôség javuljon, a térség
fejlettebbé, ismertebbé válhasson a 2013ig terjedô idôszak végére.
A prioritások között szerepel a helyi mezôgazdasági ágazatok, a helyi vállalkozások, a turizmus, a humán erôforrás és a helyi életminôség fejlesztése, a helyi örökség
megóvása, valamint a civil szektorok
együttmûködésének erôsítése. A tervezés
folyamatában a tervezôk az egyik legfontosabb célként fogalmazták meg, hogy a jö-

vôben elôsegítsék a térségben a helyi mezôgazdasági termékek feldolgozását, piacra jutását, segítenék a mikrovállalkozások
létrejöttét, versenyképességük erôsítését,
fejlesztenék a kulturális és gasztronómiai
turizmust. Nagy hangsúlyt helyeznek a helyi szektorok képzéseire, tanácsadói szolgáltatások igénybevételére, a hátrányos
helyzetben élôk képzésére, foglalkoztatására. Az életminôség javítása érdekében támogatnák a tanyás területeket, valamint a
szabadidôs és sporttevékenységeket. Fontos
célként jelölték meg a hagyományápolást,
a vidéki örökség megôrzését, fejlesztését.
Az említett 14 intézkedéshez az akciócsoport tagok egy elôzetes  mind a tizenhét települést érintô  igényfelmérés alapján forrásokat is rendeltek. A tervezôk nem
csak az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program III. és IV. tengelyének (LEADER)
forrásait szerepeltették az elfogadott stratégiában, hanem ezeken kívül egyéb uniós
és hazai támogatásokban rejlô forráslehetôségeket is. A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz (FVM) benyújtott Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák
értékelése jelenleg is folyamatban van, a
LEADER címek ünnepélyes átadására
várhatóan 2008. augusztusában kerül sor.
Mihályi Mónika, Petô István

Szép új világ
Már nem emlékszem, kitôl hallottam a következô mondatot. Legtöbb ember azért
dolgozik élete során olyan munkakörben,
amit szívbôl utál, hogy megvásárolhassa
magának azokat a holmikat, amire semmi
szüksége. Bennünk, emberekben, úgy gondolom, vele születet tulajdonság a szerzési,
birtoklási vágy. Ezzel nincs is probléma,
ha kordába tudjuk tartani.
Valahogy úgy alakult a történelmünk,
hogy nálunk az európai kultúrkörben sokan a szerzet javakat tekintik értékmérônek. Annál értékesebb, okosabb, sôt még
szebb is vagy minél több vagyont birtokolsz. Ha keletebbre tekintünk, már más
filozófiákkal találkozunk. A buddhizmusnál nem a gazdagság a fô érték, hanem milyen messzire jutok önmagam és az igazság megismerésében. Még csak messzire
sem kell menni, emeljünk le a könyvespolcról egy Bibliát. Ebben is teljesen más
értékrendet találunk. A szeretet a legfontosabb és a többi csak ez után következik.
Talán ezért nem igazán kompatibilis a
kereszténység és a fogyasztói társadalom
filozófiája. Kereskedelem, mert hisz ez a
dolga, készségesen kielégíti szükségleteinket, de az afeletti szerzési vágyainkat is. Így
volt ez a múltban is. Bár hiánygazdaság
volt, meg volt az a plusz, hogy vadászni
kellet a hôn óhajtott árura, és kaptunk egy
eufóriás élményt, ha végre valahol sikerült
ráakadni. Azok a régi vásárok! Téli vásár.
Nyári vásár. Ôszi vásár. Tavaszi vásár. 3040% árengedmény. Nagyon megéri!
Ismertem egy idôs házaspárt, szerényen
éltek. Miután elhaláloztak, az örökösök három teli szekrény kibontatlan bolti csomagolású akciós ruhanemût találtak. Megérte?
No, de most már itt a szép új világ, a fogyasztói társadalom! Szakemberek ezrei
dolgoznak azon, hogy minden létezô és
nem létezô igényünket kielégítsék, trükkök
százait bedobnak, hogy ösztöneinket felkeltsék. Vásárolj! Vásárolj! Vásárolj! Már
pénz sem szükséges. Elég, ha valamennyire hitelképes vagy. Nem baj, ha másfélszeresét fizeted vissza, de rögtön hazaviheted.
Nem kell spórolni, ráérsz késôbb, ha bekerülsz a mókuskerékbe. Már nincs kiút, mielôtt letelik a részlet ott az új modell, sokkal ütôsebb, sokkal szebb, sokkal gazdaságosabb. Újra tanulunk számolni, az ezer
forint az ezer forint a 999 csak 900 körüli.
A birtoklási vágy már önmagában kevés
többet kell adni. Ön a legszerencsésebbnek érezheti magát. Ön nyert (és még másik tízezer) csak kaparja le a bélyeget és
küldje vissza rendelését. Ugye nem telefonálna, ha annyit mondanának húszezer telefonáló kisorsolunk egy nyertest. Mennyivel jobb, ha szellemi felsôbbrendûsége tudatában tárcsáz miután meg fejtette a bonyolult rejtvényt, hogy 2 x 2=4 vagy, hogy
a kedvenc szappanoperája szereplôje milyen színû alsónadrágot visel. A másik
módszer: milyen rafinált vagyok, én ez a
rossz mobilt most tízezer forintért beszámítatom vagy a roncs kocsimért akár 800 000
forintot is kaphatok.
Az igazi nagy pályák a plázák. Ahol az
ablaktalan mesterséges fénnyel megvilágított csarnok polcai között bolyongunk tér
és idô érzékünket elveszítve azért, hogy kiszakadjunk mindennapjaink sivárságából,
és vadul vágyunk arra a kis boldogság hormonra, ami az agyunkban fölszabadul miközben toljuk a kocsit. Már nem kellenek
a családi ünnepek már nem kell a család
sem hisz nekünk ott a pláza.
Babszem Jankó
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Beszélgetés Szûcs Antallal, a Környezetvédelmi,
Mezôgazdasági, Közbiztonsági Bizottság elnökével
 A városi hulladéklerakó ez év december 31-én véglegesen bezár. Hol kerül
elhelyezésre jövôre a kommunális hulladék? Anyagilag mennyivel kerül majd
többe ez a lakosságnak?
Valóban így igaz, arra kell készülnünk,
hogy csak 2008 végéig mûködhet a helyi
hulladéklerakónk és még jó, hogy eddig is
engedélyezte a Környezetvédelmi Felügyelôség. Ilyen már nem sok mûködik az
országban, aminek nincs semmiféle védelme a talajba történô beszivárgással szemben.
Évekkel ezelôtt kinyilvánítottuk csatlakozási szándékunkat a Borsod-Heves megyei Regionális Hulladéklerakóhoz 
amelynek építése sajnos nem az elôre tervezett ütemben haladt  de legutóbbi információink szerint felgyorsultak az események és az AWE Magyarország nevû vállalkozás 2009-ben beindítja a 63 településre kiterjedô tevékenységét.
Mi a hatvani átrakó állomásra fogunk
szállítani, ahonnan tömörített állapotban a
Miskolchoz közeli Helyôpapin kialakított
lerakókba fogják szállítani Jászfényszaru
kommunális hulladékát.
Hogy ez a magasabb színvonalú, több
embert és energiát igénylô elhelyezés
mennyibe fog kerülni egy-egy háztartásnak
pillanatnyilag még nem tudom, de az eddigieknél mindenképpen többe.
Ami valamelyest bíztató lehet, hogy komoly uniós és magyar támogatással épül a
lerakó, és az is, hogy mind a 63 településen
ugyanannyiba fog majd kerülni a szolgáltatás.
Szó van arról is, hogy az idôseknél a kis
létszámú háztartásoknál bevezetésre kerül
a 60 literes kukaedényzet. Az új helyzettel
kapcsolatban sok még a nyitott kérdés, hiszen a komposztálásból a hulladékudvaron
át a szelektív gyûjtésig sok mindent tisztázni kell még az elkövetkezendô idôszakban.
Annyit viszont ígérhetünk, hogy a legmesszebb menôkig képviseljük lakosságunk érdekeit.
 A város közbiztonsági helyzetérôl mi
a véleménye? Különös tekintettel arra,
hogy az áthelyezett ôrsparancsnok helyére nem került kinevezésre más személy csak megbízták a helyettest a parancsnoki teendôk ellátására, tehát a

létszám megint csökkent. Lehet, hogy az
ôrs helyett a KMB csoport több lenne?
Nem mondom, hogy jobb nem lehetne a
város közbiztonsága, de ha kicsit kitekintünk Jászfényszaruból, talán nem lehetünk
olyan elégedetlenek.
Tudom, hogy nem vigasztalja ez azokat
akikhez már betörtek, eltulajdonították
féltve ôrzött értékeiket, megtakarított pénzüket, de higgyük el, más településeken ez
még gyakoribb.
Én az újságon keresztül is arra kérem a
lakosságot, vigyázzunk jobban magunkra
és egymásra is. Mindenkinek legyen kéznél a rendôrség mobil száma: 06 (70) 3307626, és ha gyanús jeleket, személyeket
észlel ne késlekedjen!
A parancsnok kérdéséhez annyit mondhatok, hogy nem a bizottság sôt, még csak
nem is az Önkormányzat kompetenciája.
Elsôdleges oka, hogy nincs elegendô
megfelelô képesítéssel rendelkezô rendôr.
Mindezek ellenére bízom-bízunk benne,
hogy Jászberényben is fontosnak ítélik városunk létszámgondjainak megoldását.
Hogy ôrs, vagy KMB-csoport mûködike az pedig a lakosságot nemigen foglalkoztatja, ha egyébként a rend ôrzése biztosított.
 Újra itt a nyár, újra itt a visszatérô
probléma a parlagfûmentesítés. Milyen
intézkedéseket terveznek?
Azt gondolom nem lenne helyes túlértékelni tevékenységünket és lehetôségeinket,
de nem néztük és nem nézzük ölbe tett kézzel, hogy lakosságunk egy része szenved
ettôl. Éppen azért szorgalmaztuk, hogy a
komoly költségek ellenére tegyük rendbe
záportavainkat, hogy tiszták és kaszálhatók
legyenek.
2007-ben a Krizsán tó, idén a Gólya utcai és a Szikora tó megtisztítása van napirenden, de ez a tevékenység tovább folytatódik.
Az elmúlt évben 120 ingatlantulajdonos
került írásban felszólításra, hogy tegye
rendbe ingatlanát-kertjét, mert másoknak
kellemetlenséget okoz vele.
Sajnos, hogy ez nem mindenkinek természetes!
Városon belül úgy gondolom  a már több
éven keresztül vásárolt fûnyírók, fûkaszák,
a parlagfû nyírásra célirányosan foglalkoz-

JÁSZ  TAKARÉKSZÖVETKEZET
Jászfényszaru, Szabadság út 1. sz.
alatt várjuk minden régi
és leendõ ügyfelünket,
üzleti partnerünket.
Személyre szabott pénzügyi szolgáltatásokkal, befektetési tanácsadással
a már megszokott udvarias, gyors kiszolgálással szakképzett munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére.
Ø Kiemelt betéti kamatok
Ø Lakossági számla csomagok, hitelkártya, bankkártya
Ø Hitelakciók, lakossági és vállalkozói ügyfeleknek
Ø Mezõgazdasági termelõk részére területalapú támogatások elõfinanszírozása kedvezõ
feltételekkel

Számíthat ránk  mi számítunk Önre!
Jász-Takarékszövetkezet

tatott közhasznú személyzet és a folyamatos odafigyelés következményeként  nem
lesz kivirágzó parlagfû! A külterületi helyzet nehezebb.
Nem mindenki tudja, de 2007-be is meghaladta a 100 hektárt a parlagfû miatt
kényszerkaszált területek nagysága, amelyet a megyei Növényegészségügyi Állomással és a Földhivatallal együttmûködve
végeztettünk részben saját ellenôrzésünk,
részben bejelentések és mûszeres bemérések alapján.
Az igazsághoz azonban az is hozzátartozik, hogy a kultúrnövények között  fôként
a napraforgóban  gyakran elôfordul ez a
gyomnövény és a gyomirtószerek sem elég
hatékonyak ellene. Kellô odafigyeléssel,
idôben történô kaszálással reméljük úrrá
tudunk lenni kellemetlen mellékhatásain
az idén is.
A dûlôutak állapotáról már jelent meg
írás a Pipafüst hasábjain. Önnek mi errôl a témáról a véleménye?
Mindjárt az elején fontosnak tartom leszögezni, hogy járhatatlan út nincs Jászfényszaru külterületén. Bizottságunk 2007
tavaszán foglalkozott utoljára ezzel a kérdéssel és tapasztalatainkat le is írtuk a MI
Újság Fényszarun? címû lapban. Azóta lett
tolólapozva a csányi határi percs dûlôi út,
a szegedi féle dûlôút, a sóstói és almási
utak.
Az idén mindenképpen rendbe kell tenni
a turai utat ahol komoly gondot okoz a benôtt és megerôsödött akáchajtások kiírtása. Ezt jó lenne megelôzni más utaknál is,

ezért az 1-2 éves növedékeket gallyzúzóval próbáljuk kordában tartani, de mindezek jelentôs költségek.
Több mint 100 hektár a külterületi utak
területe, aminek 30-40%-a gyakran használt, legalább ezeket elfogadható állapotban kell tartanunk.
Azok a dûlôutak amikre mi gyerekként
szívesen visszaemlékezünk gondozottak,a
fasorok szépek, ápoltak voltak. Jó lenne
most is, ha szebbek és ápoltabbak lennének, de erre annyi pénz, gépi és emberi
munka kellene amennyi ma már nincs.
A városi képviselôtestületnek Ön az
egyik legrégebbi tagja. Hogy értékeli a
testületben végzett munkáját? Nem érzi,
hogy sokszor sajnos kisebbségben marad
a véleményével?
Örülök, hogy 1985 óta folyamatosan bíznak bennem amit ezúton is szeretnék megköszönni a fényszarui lakosságnak. A testületben végzett munkámat azt gondolom
nem nekem kell értékelni, de ha már csak
a vezetésemmel mûködô bizottság tevékenységének fontosságára és összetettségére utalok, akkor is úgy érezhetem komoly
dolgokat bíztak rám és persze mindannyiunkra.
Ami az esetenkénti kisebbségben maradásomat illeti annyit mondhatok nem okoz
számomra traumát, viszont úgy gondolom
felhívom vele a figyelmet, hogy még alaposabban történjenek a döntéselôkészítések
mindannyiunk és Jászfényszaru érdekében.
 Köszönöm megtisztelô figyelmüket!
???
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Visszatérõ kézmûvesek

Kürtôs kalács készítése családi vállalkozásban
A Székelyföldrôl származó kürtôskalács a kályhacsôrôl kapta a
nevét, hiszen a székelyek a kályhacsövet kürtôcsônek nevezik, a
kürtôskalács sütôfa nagysága és átmérôje is erre utal. A leleményes székely a keményfa parazsát, amit a fôzéshez és melegedéshez használt, még valamire fel akarta használni.
Kürtôskalácsnak nevezzük azt a fahengerre tekert kelt tésztát,
amelyet kristálycukorba forgatunk és a cukor sütés közben rákaramelizálódva, szép mázas fényt ad az elkészült süteménynek. Az
a fahengerre tekert kelt tészta, amelyen nincs cukormáz, vagyis
utólag porcukorral szórják meg, nem minôsül kürtôskalácsnak. A
kürtôskalácsot nagyobb családi ünnepekre készítették (esküvôre,
keresztelôre, fontos vendég fogadására). Székelyföldön napjainkban is él ez a hagyomány.
Vállalkozásunk 15 évvel ezelôtt jött létre. Történetünk akkor
kezdôdött, amikor édesanyám 1977-ben férjhez ment, és Kézdivásárhelyrôl Csömörre került. A húgom születésével itthoni munkát szeretett volna, sokáig érlelôdött benne a gondolat, amelyet
meg is valósított; kürtôskalácssütésbe kezdett. Sok gyakorlás és
kitartás során jutottunk el idáig, na de ne szaladjunk ennyire
elôre!
Tehát adott volt az ötlet, egy ügyes székely feleség és egy ezermester férj. Elkészült az elsô faszenes sütôgépünk. Akkoriban még
csak hagyományos nagy méretû kürtôskalácsot árusítottak, amit
általában félbevágtak, az ízválaszték is szerény volt.
Mivel ezt a terméket kicsik és nagyok egyaránt elôszeretettel
fogyasztják, célszerû volt olyan méretet választani, amit egy kisgyerek is jóízûen elfogyaszt. Édesanyám kétgyermekes családanya
révén fontosnak tartotta az egészséges táplálkozást. Ekkortájt kerültek forgalomba az állományjavítókkal, tartósítószerrel feltöltött
sütik és egyéb édességek. Elérkezett hát az idô, hogy egy ôsi, tiszta íz újból visszakerüljön a köztudatba. Így az akkor 6 éves húgom lett a mérce.
Édesanyám terve az volt, hogy itthon a mûhelyben sütünk és kiszállítjuk az üzleteknek. Ez a terv azonban nem vált be. Rá kellett

jönni arra, hogy ez a termék mennyire speciális gondoskodást, körültekintést igényel. Szüleim újabb próbatétel elôtt álltak, de édesanyám nem adta fel. Így hát kiléptünk a nagyközönség elé, és sorra kerestük a megfelelô rendezvényeket, vásárokat. Közben a választékunk is bôvült két új ízzel (kókuszos és fahéjas).
5 évi faszénen való sütés után új korszakhoz érkezünk. Édesapám egyedi ötlettel állt elô; gázzal sütô gépet készített, amivel
beltéren is süthettünk és a füst helyett csak a friss kürtôskalács
ínycsiklandozó illata szállt.
Mivel kezdetektôl törekedtünk az egyediségre mind ízvilágban,
mind látványban fontos lett, hogy megfelelô nevet adjunk a terméknek, így vált ismertté a Kászoni kürtôskalács. (Kászoni édesanyám leánykori neve, ezzel a névvel állítottunk emléket a nagyapámnak, aki nagyon fiatalon hunyt el; és utaltunk a termék eredetére, Székelyföldre). Így jártuk az országot, aztán a világot. Az
évek folyamán Európa sok szegletébe elvittük a magyar gasztronómia jó hírét ezzel az egyszerû termékkel. A nevet sohasem fordítottuk le, így legalább egy új szóval gyarapodott szomszédaink
magyar tudása. Több alkalommal elôfordult, hogy más is használta a Kászoni kürtôskalács nevet, külföldi kiállítások alkalmával
pedig helyiségként fordították.
2004-ben a vállalkozás megérett egy újabb változásra. Védjegyeztettük a kürtôskalácsunkat Kürcsi ôskalács néven. A Kürcsi
szójáték is, az ôskalács pedig az ôsök iránti tisztelet, hiszen az ötlet az ô dicsôségük, mi csak egy más formában továbbadjuk a világnak.
A Kürcsi védjegy biztos garancia az állandó minôségre. Termékünkhöz csak természetes alapanyagokat használunk fel. Kezdetben két hagyományos ízben készítettük a kalácsot, mára már hét
ízesítéssel kínáljuk Önöknek. Mindig frissen, a helyszínen készítjük. Sokan kérdezik, miért üres a kürtôskalács. A látvány és íz magáért beszél, a mi Kürcsink nem üres, töltve van azzal a szeretettel, amellyel Önöknek készítjük.
Makayné Kászoni Mária Magdolna

Harmath József:

Megszülettem
Mindjárt 6 óra.
Tested izmai ugrálnak.
De örülök az ébresztô napsugárnak!
9 hónapja ölel méhed,
Most mosolyog az arcom-, nézd meg.
Én laktam benned várva a napot,
Mikor szepegô kislányod megláthatod.
Keressen a szemed, villantsd rám
egyszer,
A szikrázó, drága fényekkel.
Egyenesítsd ki megroppant gerinced,
Arcoddal arcomat érintsd meg.
Érzed? Újjászültük magunkat,
Hogy meglássuk új világunkat.
A napot, a holdat, a fákat, a vizet,
A hangot, az arcot és óvó kezet.
A csendes napot, a madarak dalát,
Az élet örömét, és játékát.
Felfedjem magam és téged,
Édesanyám,
Ki apuval együtt máig vártál rám.
Nincs annyi virág a réten,
Amit adnék neked,
Fogd hát meg kezem,
Hogy legyen mit néznem,
Néznem és éreznem melegét,
És Te is érezd a pici szívem
köszönetét...

Királylányok és lovagok
avagy reneszánsz kalandok az iskolában

A vakáció izgalmas
kalandokkal kezdôdött azoknak a diákoknak, akik az idei
drámás napközis táborunkban töltötték
az idôt.
Kis iskolánk 5
napra reneszánsz
kastéllyá változott. Férfi lakói megtapasztalhatták a lovagi élet küzdelmes hétköznapjait, a leányok pedig kecses mozgást, nôies viselkedést, ékszerkészítést tanulhattak.
Nagy volt a tét, hiszen péntek délután a
mi kis 21 századi vármegyénkbe megérkezett Mátyás király, hogy meggyôzôdjön
róla rendbe mûködik-e országa.
Rendkívüli izgalommal, és végeláthatatlan feladatok megoldásával készültünk a
nagy napra.
A fiúk kardot, pajzsot, páncélinget, lovagi sisakot kreáltak, saját készítésû lovukon
viadalt tartottak.
Lányaink szorgosan fûzték gyöngyékszereiket, varrták különleges fátylaikat, válogatták, vasalták estélyi ruháikat. Nem mindennapi harisnyavirágaikkal igyekeztek elkápráztatni hercegeiket, s közben szemrevételezték az ifjú lovagokat.
Természetesen bôséges szellemi táplálékaink mellé némi testi táplálékot is magunkhoz vehettünk. Ebédünkrôl Vágó bácsi
gondoskodott, s külön kuriózumnak számított, hogy most mi is az étteremben étkeztünk. Reggelit, tízórait, uzsonnát Péterné
Marika néni szolgálta fel számunkra. Ettünk mindent, mi szem szájnak ingere: palacsinta, melegszendvics, pizza, dinnye,

vajas-lekváros kenyér, házi kakaós csiga...
szóval, ami jár az arisztokráciának!
Péntek délelôtt Zsóka néni vezetésével
feldíszítettük a fogadótermet majd csobbantunk tanuszodánk vizében, s királyi módon készültünk az estére. Felöltöttük ünnepi ruháinkat, s legnagyobb tiszteletünkkel
köszöntöttük a kedves szülôket, hozzátartozókat. Mátyás is megérkezett kedves feleségével, Beatrix királynéval, lovaggá
ütötte ifjainkat, hölgyeinket bókokkal illette, és táncra perdült alattvalóival. Könnyes
lett a szemünk, látva, hogy 28 gyermekünk,
komolyan véve a tánctanulást, reneszánsz
zenére gyönyörû koreográfiát készítettek,
amit természetesen Mátyás királynak bemutattak a reneszánsz vacsorán.
Megelégedéssel töltötte el, amit látott, s
ígérte jövô évi királyi adományára ismételten számíthatunk.
Mátyás és alattvalói is elégedettek, hiszen
adományokkal tudtuk csak megvalósítani
ezt a reneszánsz tábort. Vármegyénknek
Jászfényszaru az Oktatásért Alapítvány,
a Diákönkormányzat, számos szorgalmas
szülô segítséget nyújtott. Köszönjük nekik!
Köszönjük továbbá Folyó Zsófinak, Horváth Boginak, Mészáros Katának és Tóth
Mercédesznek, akik rászánták az elsô szabad nyári hetüket, hogy nekünk segítettek.
Úrhölgyei voltak: Baliné Maróka néni,
Lajkóné Tünde néni, Pencznerné Marika
néni, Kocsisné Monika néni, Tóthné Hédi
néni, s Péterné Marika néni.
A tábor sikerét misem bizonyítja jobban,
mint az egyik kedves hercegnô szavai, mint
a búcsúzásnál elhangzott: Anya, olyan jó volt,
hogy jövôre is muszáj lesz ide jönnöm!
TKH

7

II. évfolyam, 4. szám

Kis Magyar Társadalmi Keresztmetszet

Néhány hete egy gimnáziumi osztálytársam keresett meg a világháló segítségével, és közölte velem a  számomra megdöbbentô  hírt, miszerint 30 éve elmúlt,
hogy egy dokumentet kaptunk, érettségünk megmásíthatatlan bizonyítékát.
Mi ugyan már akkor is felnôttnek éreztük magunkat, de azért az mégis más,
amikor az ember már bizonyitványával
is igazolni tudja: érettségizett....

Annyi minden volt épp 30 éve. Kábé az
egész ifjúságod. A 30 éves érettségi találkozó traumatikus szembesülés, akárhány
éves is a lelked: gyanútlanul belépsz egy
vendéglôi különterembe, várva, hogy odanéz a söre fölött a Bajor vagy a Cofi, hogy
rád röhög a Bajnóczi vagy a Mekler  na
persze a régi arcával. És hiába mondogatod hetek óta, hogy ugyebár mi már nagyon
negyvenesek vagyunk  ott, a különterem
ajtajában egyetlen ösztönös mozdulattal
megpördülsz, mert eltévesztetted a helyiséget: te az osztályodat keresed, pardon,
most látod csak, hogy ez a szoba itten tele

van öreg trottyokkal, és vénasszonyokkal.
Mélyre vésett vonások, ôsz hajzatok, puffadt képek, szem alatti táskák, májfoltos
kezek...
És persze a mélyre vésett vonások közül
kikacsint a Bajor szeme, a mákos hajzat
alól a Bajnóczi vigyorog, a duplakarikákból felnéz a Cofi, a sör fölött meg, abban
az újságba illô protokoll-portréban ott búvik a Mekler kópé képe. Ezek itt álcázzák
magukat, gondolod az általános csókolózás közben, míg szívednek hajdan oly kedves régi barátnôd meg nem kérdezi: Te ki
is vagy?
Aztán lassan helyére rázódik a köznapi
középkorúsdi. Hiába ismeretségeteknek az
a kis pikantériája, ezek ugyanazok a homoszapiensz-sztorik: élet, halál, ember az
idôben.
Kis Magyar Társadalmi Keresztmetszet.
Az osztályfônök névsorban szólítja fel
az öregdiákokat, s mi hallgatjuk a pár percbe zsúfolt sorsokat. Mintha a mai magyar
valóság miniatürizált változata elevenedne
meg, gúnyos mosollyal a szája sarkában.

Érettségi után elvégeztem a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Fôiskolát. Aztán a
Közgazdasági Egyetemet. Aztán felsôfoku
nyelvvizsgát tettem angolból. Aztán németbôl. Majd olaszból. Ezután egy manager
képzôn is levizsgáztam.  pattognak a diplomák egy valamikori nagyreményû szájából. Majd kiböki a poént  Most pénztáros vagyok az Intersparban.
Orvosi diplomám van. Bôrgyógyász
szakvizsgát tettem, de aztán született 3 gyerekem...  (milyen érdekes a de kötôszó,
ugye?  Jelenleg nem praktizálok, a
nyelvtudásomat felhasználva valami mûanyag kütyüket importálok Tajvanból.
Hogy mi a neve, ne kérdezzétek, nem tudom, de meg tudok élni belôle. Ja, a diplomám...? Hát az ott lóg a falon, szépen be
van keretezve. A tajvani üzletfeleim úgysem tudják mi áll rajta, nem? És hát mindegy is...
Magyarangol szakon végeztem az
ELTE-n.  szól egy másik történet  Jól
élek, mindenem megvan, amire vágytam,
a házasságom rendben, a férjem is tanár, a

A magyar bor dicsérete

,,Mások Frankhon boráért hadd rajongjanak csak,
magasztalják spanyol vagy olasz bor ízét,
vagy azt dícsérjék, melyben sirászi tûz ég:
magyar vesszô nedvét kívánom én magamnak.
Ki csínján issza csak, életét megnyújtja annak,
ily nektár nem csiklandja az istenek ínyét,
nem szûr ilyent a Rajna és a Mosel-vidék,
azért, Duna, minden folyónál boldogabb vagy!
Erô sarjad ki az aranyból: régi dal,
magyar föld ontja az arany legremekebbjét,
a hegy tele arannyal, hát a nemes ital
ily erôssé, mint itt, másutt hol nevelkednék?
Én azt hiszem: Kánában a mennyegzôi bor,
az is magyar földben termett valamikor.
Gottfried Benjamin Hancke

Köszöntök Mindenkit újra, azt is aki a bort issza és
azt is aki nem. A korábbi számban már beszélgettünk
a borról a borkultúráról és arról az útról ami a megismeréséhez vezet. Ezt a túrát a magyar bor és kultúrája kapcsán járjuk és most már bátran kijelenthetjük, hogy túl vagyunk az elsô lépéseken mint az a gyermek amelyik éppen járni
tanul.
Az elsô lépérôl már beszéltünk, hát emlékezzünk az ôt követôkre is. A nyitó elôadást továbbiak követték, jöttek sorban a magyar
történelmi borvidékek képviselôi, hozták magukkal ismereteiket
és finom boraikat is. Megismertük Egert, most egy kicsit más
szemszögbôl, Simon József által megvilágítva. Megtudhattuk azt
is, mi a Bikavér, mi a Bikavér törvény, mert az is van, szabályozás, összetétel, bírálat és még sorolhatnám.
A következô állomás a tokaji borvidék mi is lehetne más, hazánk
leghíresebb borvidéke. A Béres Rt. név sokaknak az egészség

megóvás,gyógyulás kapcsán jelenik meg, de van itt már más is. A
család gondolt egy bátrat és kiválasztották Erdôbényét. Zöldi Kovács Árpád a birtok igazgatója lendületes elôadásban röpített bennünket a vidékre és szinte szemünk elôtt megjelentek sorra dûlôk,
a birtok épületei. Ki ne ismerné a tokaji aszút vagy a szamorodnit
de, hallottak már a híres erdôbényei kádármesterekrôl, én mos
elôször.
A sok munka, amivel egy új vállalkozás elindul és az általuk kínált termék piacot hódít, hosszú út, de a verseny gyôztes borok
mutatják a helyes irányt.
Az újabb állomás Ménes, Arad mellett Balla Géza borászata.
Jött egy számunkra ismeretlen ember, Bálint Zoltán, jött és beszélt,
átéreztük mi is magyarnak lenni, megismertük az általa hozott ízeket, megcsodáltuk azokat. Amikor elment már barátként
köszöntünk el egymástól. Ilyen egyszerû
lenne, lehet, de ehhez tudni kell vendégnek
lenni és vendéglátónak egyaránt.
A legutolsó tavaszi élmény van hátra már
csak, de csak idôben utolsó! Egy igazi pince látogatás. Gyöngyöspata hozzánk közel,
mégis kevesen ismerjük ezt a hangulatos
kis mátrai falucskát. A vendéglátónkat már
egy éve ismerem, itt volt az ideje, hogy
mindannyian megismerjük ôt. Bernáth
Magdi vagyok, így mutatkozik be nekünk.
300 éves pince amibe járunk, valamikori
papi uradalom. Kellemes hûvös, hordók,
palackok, kóstolás, töltött káposzta, jó
hangulat. Nagy élmény.
Az utazás véget ért, vagyis nem, kicsit
pihenünk és ôsszel folytatjuk tovább.
Újabb utazás, újabb ismeret...
Baranyi József

gyerekeink most járnak egyetemre, mindhármat taníttatjuk. Nem panaszkodhatom.
Szinte hallhatóan kattognak a fejekben a
kerekek: Mi van? Panasz nélkül? Tanári
diplomával..? Jól...? Elégedetten...? Na de
itt is van poén...
Az Egyesült Államokban tanítok az Indiana Egyetemen
Ujabb sikertörténet (?):
Olajmérnök vagyok. Mindenem megvan.  Csak néha eltart egy pár napig, amíg
a fiam és a lányom megbarátkoznak velem.
Ugyanis én Líbiában élek, ott keresem meg
azt a pénzt, amibôl aztán itthon az asszony
el tudja tartani ôket...
A jelenlevô 28 valamikori nagyreményû
beváltotta a hozzáfûzött reményeket, hisz
összesen legkevesebb 60 diplomát szereztünk.
Hogy az Élet nem váltotta be a mi reményeinket? Nem kérhetjük számon senkitôl...
Hogy a 60 diploma talán ha 6-7 elégedett
sorsot alapozott meg? Ne legyünk nagyravágyók...
Hogy a jól képzett, nagytudású szakemberek vagy külföldre szaladtak a megélhetési gondjaik elôl, vagy beültek egy multicég pénztárába? Mindenki másképp csinálja...
Jelenkorunk másik rákfenéje is ránkkacsint, és mi kínunkban vigyorgunk a statisztikán. 28 ember. 23 tönkrement házasság,
kitudjahány szülôk között ingázó gyerek.
Aztán az újabb és újabb próbálkozás, majd
az én gyerekem, meg a te gyereked veri a
mi gyerekünket-családok. Zûrzavar és
káosz a lelkekben, és szívekben, jólhangzó
hazugságok, kifelé és befelé egyaránt.
Imidzsnek becézett álarcok, szinglinek becézett magányosság, mintha az idegen
nyelv legalábbis tompitaná a valóság élét,
és fájdalmasságát.
Mi a rendszerváltás fiataljai voltunk. Úttörôkbôl és KISZesekbôl lett cserkész-szülôk, mozgalmi dalokon felnôtt késôi elsôáldozók, szocializmust építô pályakezdôkbôl lett diplomás munkanélküliek.
De a szemébe nevetünk a Sorsnak, szeretettel neveljük a nekünk adatott gyerekeket, elvégezzük a ránk szabott munkát, szorítunk egyet újra meg újra a derékszíjon,
és összejövünk a világ legtávolabbi pontjairól is, hogy megünnepeljük, a harminc
ével ezelôtti világba vetett hitünket, és és
bizalmunkat.
VZs
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Munkaerô-piaci
menedzserprogram
Jászfényszarun is
Regionális adatok alapján az észak-alföldi régióban különösen súlyos méreteket ölt a tartósan munkanélküli, alacsony iskolai végzettségû roma származású munkavállalók száma. A rendszerváltás fôként olyan munkahelyek
megszûnését eredményezte, melyek
nagy számban foglalkoztattak alacsony
iskolai végzettségû, illetve roma munkavállalókat.
A tartósan állástalanná válás egyértelmûen eredményezte a társadalmi kirekesztôdést, megélhetési gondokat,
valamint egy igen alacsony szintû szociális ellátásokra történô berendezkedést.
A cigányság munkaerô-piaci esélyteremtése, komplex feladatok végrehajtását teszi szükségessé. A roma foglalkoztatás elôsegítése érdekében, a munkaügyi központ intézkedései között
szerepelnek a már folyamatban lévô
projektek, valamint a 2008. évben beinduló munkaerô-piaci program megvalósítása is.
A program hosszú távú (közvetett)
célja
Egy komplex eszközrendszert felhasználva, a munkaerô-piaci reintegrációt
célzó tevékenységek megvalósítása. A
munkanélküliség enyhítésében érintett
és érdekelt partnerek, intézmények és
szervezetek tevékenységének összehangolása, partnerségi viszonyaik kialakításának elôsegítése.
A roma munkanélküliek elsôdleges,
másodlagos munkaerô-piacon történô
elhelyezkedésének, illetve munkaerôpiaci esélyeinek növelése.
A program rövid távú (közvetlen) célja
Roma foglalkoztatottak létszámának
növelése.
A program célcsoportja
Közvetlen célcsoport
Lehetôleg érettségivel rendelkezô, elsôdlegesen roma álláskeresôk.
Közvetett célcsoport
A régió településeinek elsôsorban álláskeresô roma lakossága.
(Forrás: Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ pályázati felhívása)
Jászfényszaru Város Önkormányzata
bekapcsolódva e programba sikeres pályázatot nyújtott be a regionális munkaügyi központhoz, melynek eredményeként lehetôsége nyílik 1 fô roma
álláskeresô alkalmazására munkaerôpiaci menedzser munkakörben.
Az Önkormányzat Munkaerô-piaci
menedzserként Mezei Zsoltot foglalkoztatja 2008. június 17-ei kezdettel,
19 hónapon keresztül.
Tisztelt Álláskeresôk!
A munkaerô-piaci menedzser segítô
közremûködését igénybe vehetik hivatali idôben a Rimóczi kastélyban, a
Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat közvetlen szomszédságában.
Forduljanak hozzá bizalommal!
Feketéné
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Csángó Fesztivál

2008. augusztus 610.

A kultúrát nem lehet megörökölni,
Az elôdök kultúrája egy-kettôre elpárolog,
Ha minden nemzedék újból és újból meg
nem szerzi magának
(Kodály Zoltán)

Miért éppen Jászberényben?
A Csángó Fesztivál története összefügg a
nemzetközi hírnévre szert tett és idehaza is
a legmagasabb elismerésekre méltó Jászság

Kiemelt programjaink
Augusztus 07. (csütörtök)
NYITÓGÁLA  Gálamûsor I.
1. rész A Fonográf díjas Csík zenekar Ez
a vonat, ha elindult, hadd menjen? lemezbemutató koncertje: ez a képzeletbeli vonat
nemcsak térben, de idôben is elvisz minket
olyan helyszínekre, ahová mi már nem juthatunk, de jó emlékeket idézhet fel és mellette kellemes szórakozást is ígér.

tók díjas Jászság Népi Együttes a hazai
amatôr néptáncmozgalom egyik legkiemelkedôbb szereplôje.
Augusztus 08. (péntek)
CSÁNGÓ KÉPEK  Gálamûsor II.
Moldvából: László Legedi István (Klézse),
Nyisztor Ilona (Pusztina), Diószén, Pusztina
Gyimesbôl: Antal Tibor (Gyimesfelsôlok),
Gyimesközéploki és Gyimesfelsôloki hagyományôrzôk, Kóstelek
És még számos közremûködô...
Augusztus 09. (szombat)
- FELVONULÁS a város fôterén közel
500 fô részvételével
- SZÍNES VILÁG Gálamûsor III.  a
külföldi együttesek közremûködésével
Augusztus 10. (vasárnap)
- ÉRTÉKEINK  Viszontlátásra Jászberény  Gálamûsor IV.  az erdélyi hagyományôrzôk, a külföldi együttesek, a Jászság Népi Együttes közremûködésével

Népi Együttes, és a Nemzetközi Táncház
és Zenésztábor történetével. 1991-ben gyimesi és moldvai csángók látogattak el az
Együttest alapító, Papp Imre meghívására
Jászberénybe. Magyarországon a kilencvenes évek kezdetén a Csángó Fesztivál volt
az elsô kapu, amely kitárta ajtaját a környezô országok kisebbségi kultúrája felé  meséli Szûcs Gábor a fesztivál igazgatója. Az
elsô három rendezvény a csángókra, még
inkább azokra a moldvai csángókra igyekezett felhívni a közvélemény és a politikusok figyelmet, akik évszázadok óta az
anyanemzettôl elszigetelten éltek és így
próbálták megtartani magyarságukat. Késôbbiekben az erdélyi hagyományôrzôk,
és hazai kisebbségiek bemutatását is fontos
feladatnak tartották a rendezôk. A világ
minden tájáról jöttek és jönnek a saját népmûvészetüket, hagyományukat bemutató
csoportok, együttesek. Olyan országok
kapnak meghívást, ahol a kisebbségek tradicionális folklórja megtalálható és ôrzik a
rájuk jellemzô autentikus jegyeket. Az I.
Csángó Fesztivál óta a rendezvény óriásira terebélyesedett, új tartalommal telítôdött, nemcsak Jászberénynek, a Jászságnak, de mondhatni az országnak is egyedülálló rendezvénye lett. Ez bizonyítja számos hazai és már európai uniós díj, elismerés is. 2007-ben a Csángó Fesztivál elnyerte az Észak-alföldi régió ajánlásával
minôsítést és a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve 2008 védjegy használati jogát. A rendezôk is számos hazai díjjal
rendelkeznek. Az 1971-ben alakult Örökös Kiváló Együttes és a Bartók díjas
Jászság Népi Együttes, amely a hazai amatôr néptáncmozgalom egyik legkiemelkedôbb szereplôje. A Csángó Fesztivál sajátos célt képvisel, nemcsak a kultúrát, hagyományt erôsíti, hanem tudatosítja az
örökség megôrzését is. Népmûvészetünk,
kultúránk hatalmas érték kezünkben, és a
Csángó Fesztivál egyike azoknak, amely
mûvészi értékeket hoz létre, és ápolja a hagyományokat.

Közremûködik: Lovasi András  a Kispál
és a Borz énekese
2. rész Jászság Népi Együttes önálló mûsora
Az Örökösen Kiváló Együttes és a Bar-

Éjféli koncertek:
Augusztus 08. Péntek  Parno Graszt  A
Parno Graszt a cigányzenei hagyományokat, a szabolcs-szatmári Paszab és környékérôl gyûjtött dalokat új szerzeményekkel,
magyarról cigány nyelvre fordított szövegekkel bôvített számokat évek óta sikerrel
mutatja be a közönségnek. A zenekar mind
a mai napig innen indul vándorútra koncertrôl koncertre, legyen az Párizsban,
Moszkvában vagy éppen Jászberényben a
Csángó Fesztivál.

A gazdálkodó ember kalendáriuma
A gazdálkodó ember számára nélkülözhetetlen volt az idôjárás változásainak ismerete, az ismétlôdô
természeti jelenségek, jelek megfigyelése. Munkájának eredménye, sikere függött attól, mennyire tudta megfejteni a madarak röptében, a növények növekedésében, a házi- és vadon élô állatok viselkedésében megbúvó jelzéseket, hogyan vette át elôdeitôl az idô fordulását megmutató jeles napok üzenetét.

Jeles napok idôjárás jóslása

Domonkos

Úr színeváltozása
Lôrinc

Augusztus  Kisasszony hava
Sûrû esô augusztusban, jó mustot ád a hordóban
augusztus 4. Ha Domonkos forró,
Kemény tél várható.
Domonkos napján ha esik,
A tél szárazsággal telik.
augusztus 6. Az Úr színeváltozása
A szôlôknek tarkulása.
augusztus 10. Lôrinc napja, ha szép,
Sok a gyümölcs és ép.
Lôrinc belekotor a sárgadinnyébe.
Szeptember  Szent Mihály hava

Egyed

Rozália
Kisasszony
Mihály

Olyan lesz egész szeptember, milyen idô jön egyeddel
szeptember 1. Egyed ha fenn hordót görget,
Jól terem jövôre földed.
Ha elmúlt Egyed,
A jószág már ehet.
szeptember 4. Rozália nevének viselôjét megoltalmazza
minden bajtól, járványos betegségtôl
szeptember 8. Az idôt Kisasszony napja,
Négy hétre elôre szabja.
szeptember 29. Szent Mihálykor keleti szél,
Igen kemény tele ígér.
Szent Mihály öltöztet,
Szent György vetkôztet.

