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Közéleti Civil Hírmondó

Ára: 100 Ft

Szerkesztõi üzenet ballagásra

A mai ülés [...]

A szárny megnôtt, üresen áll a fészek,
Csak álom volt a régi jó világ,
És mint a fecske alkonyati szélnek
Ma szárnyat bontott egy sereg diák.
(Wass Albert)

Kedves búcsúzó diákok!
Gondolataimat keresve  mit is mondhatnék
felnôttként, tanárként, ismerôsként útravalóul  átfutottak elôttem a korábbi (gyermekés felnôttkori) ballagások villanásnyi képei,
emlékei, fényképei.
Ez az a nap, amit vártunk? Milyen érzés
szeretteid szemébôl kiolvasni a szeretetet,
büszkeséget? Milyen érzés érezni azt, hogy
valami véget ért s valami kezdôdik? Ugye
hihetetlen, hogy eltelt az idô?
Csupa ünnepi perc, izgalom, várakozással
teli órák, megkönnyebbülés sóhajai s néma,

8. a

8. b

üres percek  hogyan tovább? S majd a boldogság, a szabadság és bizonyosság  újabb
feladatok állnak elôttünk.
Tizenévesen mindenki szereti az életet. Ez
az a kor, amikor az iskolapadból kilépve kitágul elôtted a világ, s a sok tanulás után
végre rajtad a sor, hogy saját magad adj értelmet az életednek.
Persze lehet, hogy nem tudsz még mindent.
Lehet, hogy néha elfog majd a kétség.
Lehet, hogy tanácsra, megerôsítésre vágysz.
Lehet, hogy néha vigaszra szorulsz.
Idônként vedd elô könyveidet, és olvasgasd. Találsz benne bölcs gondolatokat az
életet széppé tevô erényekrôl és eszményekrôl: hivatás, remény, igazság, szabadság, tökéletesség, alázat, szeretet.
Találsz benne hétköznapi életbölcsességet,
frappáns történeteket, gyakorlati tanácsokat,

Reményik Sándor:

Viszontlátásra
Viszontlátásra,  mondom, és megyek.
Robognak vonatok és életek 
Bennem, legbelül valami remeg.
Mert nem tudom,
Sohasem tudhatom:
Szoríthatom-e még
Azt a kezet, amit elengedek.
Viszontlátásra: mondom mégis, mégis.
Viszontlátásra  holnap.
Vagy ha nem holnap,  hát holnapután.
Vagy ha nem akkor  hát majd azután.
És ha aztán sem  talán egy év múlva.
S ha még akkor sem  hát ezer év múlva.
Viszontlátásra a földnek porában,
Viszontlátásra az égi sugárban.
Viszontlátásra a hold udvarán,
Vagy a Tejút valamely csillagán 
Vidám viszontlátásra mégis, mégis!

A 25. § nagy csatája óta kicserélték a
t. Házat. Csöndes fészek az most. Temetôi némaság honol a nagy vihar
után. A mezei hadak leadták a voksot,
aztán újra szétszaladtak. Csak úgy
kong az a néhány megmaradt ember a
teremben és a folyosón, melynek üvegajtaját kijjebb tolatta az új háznagy.
A miniszteri székek üresen, siváran
meredeznek, mint a kiürült lakások,
amelyekbe még be nem költöztek az
új lakók. A közbeszólók nem tartják
érdemesnek a szájukat kinyitni ilyen
kis hallgatóság kedvéért. Az elnök újra
»erôs« lett, úgyhogy senki sem mer
vele kikötni. A csengettyût belepte három nap óta a por; Münnich jóízûen
szendereg az elôadói széken; Fejérváry
egész órákon át a karzat hölgyeit nézegeti, mintha Thalynak keresgélne ott
feleséget. Tisza mintegy idegenül érzi
magát, mikor belép s nem hallja fölzajlani a »Hoch«-okat. Szinte összerezzen, kivált amint egy csomó alvó
embert pillant meg hátul a padokban:
»Teringette, én tán az Akadémiába találtam benyitni.«
De ez a szélcsend gyümölcsözô. A
véderôjavaslat paragrafusai gyorsan
peregnek le. Már a hatvankettediknél
jár a Ház. A mai ülésnek alig volt érdekes mozzanata: a Ház hol kivonult,
hol bevonult. Egy csomó ember vitatkozott. A többi képviselô pedig azt se
tudta, mirôl van szó. Némely §-nál felszólalás sem történt, csak az elnök szokott morgása »elfogadtatik« jelezte,
hogy 58., 59. és 60. § is van a világon.
Fejérváry különben is úgy ôrzi a §-ait,
mint egy sárkány, azokhoz teljességgel lehetetlen férni, még stiláris módosítással sem.
(1889 Parlamenti karcolatok)
Mikszáth Kálmán

Íjásztalálkozó
és verseny
Jászfényszarun

8. c
hogyan is valósíthatod meg mindazt, amit elôdeink példaként eléd állítottak, s megtalálhatod benne az ima szavait is, hogy örömöd, kételyed vagy szomorúságod idején Istenhez fordulhass.
S vedd elô belsô hangodat  figyelj rá.
Az életet csak visszatekintve lehet megérteni, de elôretekintve kell végigélni. Indulj!
A szerkesztôk nevében:
Kovács Béláné Petô Magdolna

Második alkalommal a Lehel-tónál, összességében pedig ötödjére rendezték meg hagyomány ôrzô versenyüket a Jász Íjászok.
Szerettük volna, ha meghaladjuk az elôzô
versenyünk résztvevôinek számát, ami
részben sikerült is mert az érdeklôdôkkel,
családtagokkal végre közelítettünk az 500
fôhöz, ami kezdetekhez képest komoly haladás. Hiába ilyen idôket élünk...
Ezúttal testvérvárosunk 39 fôs küldöttségét is vendégül láttuk, akik elkerekedett
szemekkel, de boldogan vették birtokukba
a szálláshelyül szolgáló jurtákat.
(Folytatás a 2. oldalon)
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Íjásztalálkozó és verseny
Jászfényszarun

Jeles évfordulók
Június

(Folytatás az 1. oldalról)
A reggeli ébredésük felért egy idôutazással,
mert alig hogy a szemük kipattant minden
felé marcona harcosokat láttak, akik már a
megmérettetés lázában égtek. Enyhítette az
összképet, a színes forgatagban sok gyermek és hölgy is volt, mert a hagyományôrzés családi foglalatosság. Nem árt gyermekkorban kialakítani a helyes értékrendet, melyben a haza szeretete, az ôsök tisztelete a családok összetartozásának fontossága alapvetô.
A 161 versenyzô kor és nem szerint 7 kategóriában mérkôzött egymással. Újra kiderült, milyen remek helyszín a tópart, mert
a nyári forróságban sokat segített a fák árnyéka. Idén is 20 célt kellett leküzdeni a
versenyzôknek, amik részben megújultak,
részben kicserélôdtek tavaly óta. Lôni kellett térdelve, nappal szemben, árnyékból
fénybe és még sokféleképpen, épp úgy,
mint ôseinknek vadászat, harc alkalmával,
amikor az életük múlt alkalmazkodó képességükön. Megfáradtan tért vissza mindenki, hogy az eredményhirdetés után elfogyaszthassa babgulyását, melyet már reggel óta készítetett a hadtáp csapat. Elfogyott minden cseppje, olyannyira, hogy
Vágó Tibor segítségére szorultunk 30 adag
pörkölt erejéig. Ezúton is köszönjük!

95 éve hunyt el Feszty Árpád (Ógyalla 1856. december 25.  Lovrana 1914. június 1.) festômûvész. 16 éves korában távoznia kellett a Budai Fôreáltanodából, mert
társaival politikai és irodalmi kört alapított. Az ezt követô években a tehetséges fiatal festô Münchenben, Párizsban, Velencében, Bécsben élt, tanult és alkotott, több
ösztöndíjat is elnyert. Legismertebb alkotása az 1896-ban a millennáris kiállításra
festett, A magyarok bejövetele címû hatalmas diorámája (Feszty-körkép), de ô festette az Operaház és a Törvényszéki Palota faliképeit is.
110 éve született Békésy György (Georg von Békésy) (Budapest, 1899. június 3. 
Honolulu, Hawaii, 1972. június 13.) magyar származású Nobel-díjas biofizikus. A
Berni Egyetemen vegyészetet tanult, a Budapesti Egyetemen 1923-ban doktorált le
fizikából. Az emberi hallószerv mûködésére vonatkozó kutatások jelentôs részét,
amelyekért 1961-ben Nobel-díjat kapott, itthon végezte az 1930-as években és az
1940-es évek elsô felében. Az Egyesült Államokban kiszélesítette kutatási területét:
a látás és általában minden érzékelés közös tulajdonságait tanulmányozta. 1947-ben
az Egyesült Államokba utazott, és ott 1966-ig a Harvardon dolgozott. Miután laboratóriuma leégett a Hawaii Egyetem meghívását fogadta el, itt dolgozott haláláig.
30 éve hunyt el Nagy Ferenc (Bisse, 1903. október 8.  Virginia, 1979. június 12.)
magyar miniszterelnök, a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt elnöke.
1930-ban az FKgP egyik alapítója, 1945 augusztusáig a párt fôtitkára. A II. világháború után néhány hónapig újjáépítési miniszter; 1945. november 29-étôl 1946.
február 5-éig a nemzetgyûlés elnöke, s ezzel egyidejûleg a Nemzeti Fôtanács tagja.
1946. február 4-étôl 1947. június 1-jéig miniszterelnök. Ekkor Svájcban, ahol szabadságát töltötte, a Magyar Kommunista Párt kényszerítésére lemondott pozíciójáról. Már nem térhetett vissza Magyarországra. Az FKgP kizárta a pártból; megfosztották állampolgárságától is. Az Egyesült Államokban telepedett le.
20 éve, 1989. június 16-án a Hôsök terén felravatalozott mártírtársaival együtt nagy
tiszteletadással temették újra Nagy Imre akadémikus professzort, az 1956-os forradalom és szabadságharc mártír miniszterelnökét.

210 éve született és 125 éve hunyt el Táncsics Mihály (Stancsics Mihajlo) (Ácsteszér, 1799. április 21.  Budapest, 1884. június 28.) író, publicista, politikus. Jobbágycsaládban született egy Bakony széli falucskában. Szülei telkesgazdák, anyja
szlovák, apja horvát származású. Húsz éves korában takácsként szabadult Szombathelyen. Budán tanítóképzôt végzett, majd jogot tanult, miközben nyaranta járta az
országot. Jogi tanulmányait nem fejezte be, érdeklôdése az irodalom és a magyar
nyelvészet felé fordult. 1836-ban Pesten telepedett le, írásaiban a polgári átalakulás
programját népszerûsítette. Figyelme a politika felé fordult, nagy hatással volt rá a
francia felvilágosodás irodalma. Nézeteinek mai szempontból erôs kommunisztikus
jellege volt, de a társadalmi változások mozgatójának a polgárságot tekintette, felvetette a jobbágyság váltság nélküli eltörlését. 1846-ban öt hónapig vándorolt Nyugat-Európában. 1847-ben elfogták, és sajtóvétség és izgatás vádjával elítélték. Budai börtönébôl 1848. március 15-én szabadította ki a pesti nép, és a forradalmi ifjúság.
(Forrás: Neumann-ház  Jeles napok, MTA KFKI  HISTÓRIA, Új Könyvpiac  Évfordulók)

Közérdekû telefonszámok
Orvosi ügyelet: 06-37-341-040
Mentôk: 104
Tûzoltóság: 105
Tûzoltóparancsnok (Jászfényszaru): 06-30-974-5690
Rendôrség(Jászberény): 107
Rendôrôrs: (Jászfényszaru): 06-57-422-138, 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

Fotók: Karizs Evelin

30 éve hunyt el Örkény István (Budapest, 1912. április 5.  Budapest, 1979. június
24.) író, drámaíró. Jómódú zsidó polgárcsalád gyermekeként a Mûegyetem vegyészmérnöki karára iratkozott be, 1932-ben átiratkozott gyógyszerész szakra, ahol
1934-ben végzett. 1937-ben került kapcsolatba a Szép Szó körével, majd Londonba, Párizsba utazott, ahol alkalmi munkákból élt. 1940-ben tért haza, befejezte mûegyetemi tanulmányait, vegyészmérnökként diplomázott. A világháborúban munkaszolgálatos a Donnál, 1946-ig hadifogságban van. 1949-tôl színházi dramaturg.
1958 és 1963 között az 1956-os forradalomban való részvétele miatt publikációs tilalmat róttak ki rá  ez alatt az Egyesült Gyógyszergyárban dolgozott vegyészmérnökként. Örkény a magyar abszurd dráma kitûnô képviselôje. Írásait groteszk humor hatja át, nincs bennük egyértelmûen jó vagy rossz ember  a tragédiák néhol
komédiába fordulnak. Legismertebb alkotásai közé tartoznak az Egyperces novellák vagy a Tóték címû dráma.

Engedjék meg tisztelt olvasóim, hogy a
száraz statisztikával untassam önöket az
eredményeket illetôen, elég az hozzá, hogy
Jász Íjász egyik kategóriában sem végzett
az élen. A részletes eredményeket honlapunkon minden érdeklôdô megtekintheti.
A versenyt követôen az Iglice Néptáncegyüttes tovább emelte a rendezvény han-

gulatát fellépésével és a pusztába rögtönzött táncházával. De ez még semmi! Megérkezett Buch Viktor és társa, akik nagysikerû csikósbemutatójukkal sokat öregbítettek hírnevükön. A közönség alig akarta
elengedni ôket, ami nem volt hiábavaló kísérlet, mert Viktorék kissé megfáradva csak
vasárnap indultak haza.

A harcosok virtusból párbaj formájában
újra összemérték íjásztudományukat, de a
fáklyás lövészethez már hiába készítettük
elô a terepet, a tûzijáték és a nótázás maradék erôinket is felôrölte. Itt jegyezném
meg, ha csikósok remek hangjukkal nem
tartanak velünk, lengyel barátaink leénekeltek volna minket a tópartról.
Szóval... röviden ennyi. A visszajelzések
bátorítóak és elégedettséget sugárzók voltak. Sikerült délután 3-ra visszaadni a természetnek és tulajdonosaiknak mindazt,
amit kaptunk tôlük. Boldogan borotválkoztunk volna a fárasztó napok után, ha lett
volna áram. Hiába sokszor hallottam már
mennyivel jobb volt civilizációs ártalmak
nélkül. Egy kevéskét az anyagiakról. A verseny lebonyolításának teljes költségvetése
mintegy 500.000-Ft volt, amelybôl az Önkormányzat 200.000-Ft-ot biztosított, felét
a rendezésre, felét lengyel vendégeink fogadására. A fennmaradó összeget a csapatkasszából álltuk.
Úgy gondolom, hogy nem önelégültség
kijelenteni: sikerült kitennünk magunkért.
Zakliczyni vendégeink hálálkodása mármár pirulásra késztetett és többen is megköszönték az elmúlt idôszakban, hogy itt
lehettek. Ezért vagyok boldog, hogy én is
a részese lehettem.
Matécsa László Csaba
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Felnõttképzési Civil Hálózat
kialakítása kezdõdött el megyénkben
a hatékony civil partnerség és szakmai érdekképviselet jegyében
2009. június 4-én a szolnoki Civil Szolgáltató Központban megyei fórumot rendezett
a JNSZM Népfôiskolai Társaság, amelyen
olyan civil szervezetek vettek részt, akik
felnôttek képzésével, a közösségi mûvelôdés szervezésével foglalkoznak. A megjelentek között voltak vidékfejlesztéssel, idôsek programjainak szervezésével, pályaorientációval, civilek képzésével foglalkozó szervezetek is. Közös céljuk, hogy az
Élethosszig tartó tanulás ne csak szlogen
legyen a mindennapokban, hanem egy hatékony hálózat megalakulásával valósággá
váljék. Különösen segítségre szorulnak a
hátrányosabb kistérségekben élôk: a nôk, az
idôsek, de a pályakezdô fiatalok is.

A projekt a TÁMOP 2. 5. 1. program keretében kerül megvalósításra, s 2 év alatt
sor kerül egy országos felmérésre és konferenciára is.
Megyénket az országosan megalakuló érdekképviseleti szervezetben Turóczyné Dr.
Veszteg Rozália fogja képviselni, akit a jelenlévôk egyhangúlag megválasztottak.
Közgyûlési jóváhagyás elôtt Jász Nagykun Szolnok megye 2009-2014-es közmûvelôdési koncepciója.
Szíves figyelmébe ajánljuk valamennyi
érintettnek, olvassa át, érdekes olvasmány!
Elérhetô: www. jnszm. hu koncepciók témakörben.
Nagyné Kiss Mária

Rendhagyó kirándulás Egerbe

Rövid hírek
A jászfényszarui általános iskola Diákönkormányzata ebben a tanévben is gazdag
programot kínált a gyermekeknek.
2009 május 28-án nyílt meg az a kiállítás, amelyen a Víz Világnapja és a Föld Napja projekt programokhoz kapcsolódó anyagokat tekinthettük meg. A Környezetvédelmi, Mezôgazdasági és Közbiztonsági Bizottság tagjai részére a tanulók által írt
leveleket, felajánlásokat egy gyûjteményben vehettük át.
Idézet a levelek sokaságából: Kedves Föld! Ígérjük Neked, hogy ezentúl nagyon
vigyázunk Rád, ápolgatjuk sebeidet. Ha meggyógyultál, kényeztetni, csinosítani
fogunk. Gyermekeinket úgy fogjuk nevelni, hogy Téged soha sem bántsanak, tiszteljenek, szeressenek, megbecsüljenek. Akik Veled élnek! 5.c. o.
***
A Jászok XV. Világtalálkozója 2009. június 26-27-28-án kerül megrendezésre
Alattyánon.
Június 26-án, pénteken kerül sor az ünnepélyes megnyitóra, kiállítások sorozatára,
labdarúgó mérkôzésre és zenés programokra.
Június 27-én, szombaton az ünnepség Fôpapi szentmisével kezdôdik, ezt követi a
jász települések felvonulása majd a díszünnepség. Bemutatkoznak a mûvészeti csoportok, a veterán autók kiállítására is sor kerül, majd a szórakoztató programokat
követôen hangverseny, operettmûsor, tûzijáték és disco zárja a napot.
Június 28-án, vasárnap láthatjuk a Kárpát-medence Magyarlakta Településeinek
Virtus-vetélkedôjét, karate-bemutatót, motorosok felvonulását, tûzoltó-bemutatót,
íjászatot és tûzijátékot.

XIII. Egri Bikavér Ünnep  2009. július 10-12.  Eger, Dobó tér

Már tizenharmadik alkalommal fog benépesülni Eger Dobó tere júliusban az Egri
Bikavér Ünnepe alkalmából. A török idôket idézô sátrak árnyékában mindenhol a
vörös csodával találkozhatnak a kilátogatók a közel 30 egri borász standjainál. Természetesen nem csak a legújabb évjáratot ízlelhetik meg az érdeklôdôk, hanem idôsebb, minôsített Egri Bikavérekkel hasonlíthatják össze a mai kor gyermekeit. A borokhoz a már hagyományosnak tekinthetô módon, neves egri éttermek készítenek
különleges, velük ízben harmonizáló ételeket. Akik pedig zeneszóra vágynak, azoknak sem kell majd csalódniuk a három nap során...
Az elmúlt évben is szerveztünk egy estés buszos kirándulást Egerbe a Bikavér ünnepre. Próbáljuk meg ebben az évben is. Nézzük meg együtt az esti Egert és aki kedveli a bikavért az kóstolja meg a kiváló borászok kínálatát.
Akit érdekel a kirándulás az hívjon, jelentkezzen a 06 30 9483994 telefonszámon.
A város képviselôtestülete 2009. május
13-i ülésén két képviselô (Sinkovics Rajmund, Berze Péter) nem vett részt. Az ülést
a távol lévô polgármester asszony helyett
az alpolgármester úr vezette le.
A napirendi pontok között szerepelt az
Önkormányzat minôségirányítási programjának jóváhagyása, a Jászsági Többcélú Társaság Kistérségi Közoktatási Terve
hatályának megállapítása, valamint a Jászsági Többcélú Társaság Társulási Megállapodásának módosítása. Valamennyi napirendi pontos megvitatta a Testület és egyhangú igennel megszavazta azokat.
A sportpálya átépítésének elsô üteme befejezôdött. Sajnos tervezôi hiba folytán az
új kézilabda pálya méretét rosszul állapították meg, így 168 m2-rel nagyobb alapterületû pályát építeni. Ennek költsége mintegy 3 millió Ft, melyet a település költségvetésébôl kellett fedezni. A második ütem
közbeszerzési pályázata is lezajlott, melyet
a DEVEX Kft. nyert meg. (Az elsô ütemet
is ôk valósították meg.) A kivitelezés költsége azonban a pályázatban szereplô
összegnél 18.748.472 Ft-tal (kb. 23%-kal)
magasabb. A Testület tisztában van azzal,
hogy a sportpálya végleges felújítása még
jelentôs összegeket igényel, hiszen a kiírt
pályázat a sporteszközöket, kapukat, parkolóhelyek kialakítását stb. nem tartalmazta, így ezek beszerzése, megvalósítása is
anyagi hozzáárulást fog követelni.
***
A város képviselôtestülete 2009. május
27-i ülésén egy képviselô (Berze Péter)
nem vett részt. Az ülést a távol lévô polgármester asszony helyett az alpolgármester
úr vezette le.
Az elsô három napirendi pontban az Ipari
Centrum Kft. Ügyvezetôjének tájékoztatóját, a 2008. évi egyszerûsített éves beszámoló jóváhagyását, a könyvvizsgálói teendôk ellátását végzô vállalkozó megbízatá-

***
2009. június 20-án Pusztamonostoron az I. Gyöngyvesszô Fesztivál és Falunap kerül megrendezésre.
A 9 órától kezdôdô gazdag programok: kiállítások, mûvészeti csoportok bemutatója, fôzôverseny, sportprogramok, népzenei és könnyûzenei elôadások  közöttük
fellép a BaHorKa együttes és a Hírös zenekar is. 23 órától Szent Iván éji programokkal záródik a Fesztivál.
***
A BLNT Fotómûhelyének kiállítása hamarosan megtekinthetô lesz Jászfényszarun
a Petôfi Mûvelôdési házban.
A kiállítás témái: ünnepeink, hagyományôrzô programjaink.

Tájékoztató
az aktuális képviselôtestületi ülésekrôl
sának meghosszabbítását és zárt ülésen az
IPC Kft. ügyvezetôjének munkáját értékelték a képviselôk. Jó hír, hogy az Önkormányzat 132 millió Ft-ot nyert el csarnoképítésre az Észak-Alföldi Operatív Program keretében. A megépítendô csarnok
hasznosítására pályázatot fog kiírni az Önkormányzat.
Az elôterjesztések között szerepelt, hogy
a Jászfényszarui Fiatalok Városi Sportegyesülete 400.000 Ft összegû önkormányzati
segítséget kért a csapat a Megye III. osztályú labdarúgó bajnokságban való indulásához (nevezési díj, játékengedély, orvosi
vizsgálat, játékvezetôk díja). Az egészéves
költségvetésük 1.206.000 Ft, melynek nagyobbik hányada szponzori pénzekbôl tevôdik össze. A Képviselôtestület a kért
összeg helyett 135.000 Ft-ot szavazott meg
támogatásul úgy, hogy továbbra is ingyenesen használhatják a sportpályát és létesítményeit.
Járdafelújításra (Madách, Huszár, Vasvári, Árpád, Kossuth, Kiss Ernô, Dózsa
György utcák és Szentcsalád tér) TEKIpályázatot nyújt be az Önkormányzat. A járdák 1,2 m szélesek, aszfaltozott felületûek
lesznek, amennyiben a pályázat sikeres
lesz. Bízunk benne, hogy 2800 m hosszon
lesz felújított járdánk. A Vasvári, Szikra,
Bajza és Vörösmarty utcák úttestének építésére szintén TEKI-pályázat készült, ez
esetben is bízunk a kedvezô elbírálásban.
Az Önkormányzat pályázatot írt ki a településen található 23 utca útépítési engedélyes tervének elkészítésére. A legmagasabb költségû pályázat 4.200.000 Ft, a legalacsonyabb pedig 2.168.000 Ft volt. A
Testület kisebb vita után a legolcsóbb pá-

lyázat ajánlattevôjét bízta meg a tervek elkészítésével. Történt ugyanis, hogy a település útépítési engedélyes terveit eddig a
szolnoki NSJ 29 Kft. készítette el, így ügyintézôjük telefonon érdeklôdött, hogy a
Testület tárgyalt-e már az ajánlatokról. A
mûszaki elôadó úr (köztisztviselô) arról tájékoztatta az érdeklôdôt, hogy mivel dupla
összegû az ajánlatuk a legolcsóbbhoz képest, ezért biztosan nem ezt fogják választani. Ekkor a testületi ülés elôtt fél órával
érkezett az NSJ 29 Kft. részérôl az új ajánlat, amely már csak 2.352.000 Ft-ról szólt.
Szakali János képviselô úr ezt az eljárást
erôsen kifogásolta, felvetette, hogy ha
ennyivel alacsonyabb összegbôl is elkészíthetôk a tervek, akkor az elôzô években
elkészített tervek ára valóban reális volt-e?
Az alpolgármester úr és Kiss Zoltán képviselô úr (a településfejlesztési bizottság elnöke) azonban mégis a szolnoki Kft. árajánlatát támogatta addig a pontig, amíg a
többi képviselô is kifejezésre nem juttatta,
hogy a 2 millió Ft-tal alacsonyabb árajánlat beadása a döntést meghozó ülés elôtt fél
órával nem etikus. A 3600 m hosszúságú
felújításra vonatkozó kiviteli tervek elkészítését így a ceglédi DESIGN Építôipari
Mérnöki Iroda Kft. fogja elvégezni.
A Jászfényszarui Vadásztársaság felajánlotta megvételre a homokerdei vadászházát az Önkormányzatnak. A Képviselôtestület úgy határozott, hogy ingatlanbecslôi
szakértôi véleményt, az épület állagának
felmérését kell készíttetni, valamint az oktatási és kulturális bizottság hasznosítási
tervet állítson össze és ezeknek ismeretében fog döntést hozni a megvételrôl.
***

A Képviselôtestület környezetvédelmi,
mezôgazdasági és közbiztonsági bizottsága is ülésezett 2009. május 25-én. Napirenden szerepelt a szeméttelep bezárásával
kapcsolatos teendôk megtárgyalása. A jelenlegi szeméttelep nyitva tartását 2 héttel
(2009. július 16-ig) meghosszabbította az
illetékes hatóság. A lerakóhely bezárását
követôen annak teljes területét le kell zárni, az illegális hulladéklerakás megakadályozása érdekében. A hulladéklerakást tiltó táblát kell elhelyezni, a hulladékfelszínt
10-15 cm-es földtakarással kell ellátni.
Ezért ismételten kérem városunk lakosságát, hogy a háztartásában feleslegessé vált
háztartási és egyéb hulladékot a fenti idôpontig szállítsa ki a lerakóba, mert azt követôen erre nem lesz lehetôség.
A szemétszállítást eddig végzô BDT
Környezetvédelmi Kft.-t megvásárolta az
AVE Heves Régió Kft., melynek területi
igazgatója a BDT Kft. korábbi tulajdonosa.
Jászfényszaru lakosainak egy része jelentôs összeggel tartozik a hulladék elszállítását végzô cégnek. A 2004-2008-as idôszakban a BDT Kft. jászfényszarui kintlévôsége mintegy 7 millió Ft. A Kft. vezetôje segítséget kért az Önkormányzattól, hogy a
kintlévôségek adó módjára történô behajtásában mûködjön közre. A bizottság a kérést támogatta, azonban felhívta a figyelmet arra is, hogy az Önkormányzatnak sem
módjában, sem szándékában nem áll a fenti
összeg (még egy részének sem) a költségvetésbôl történô kifizetése.
Januárban valamennyi lakóingatlan térítésmentesen új, kék színû, AVE feliratú, kerekeken gördülô, 120 literes szemetest fog
kapni. A bizottság feladata lesz a javaslat
kidolgozása, hogy a szociális helyzet figyelembevételével (kis nyugdíj, öreg kor stb.)
ki legyen jogosult ehelyett 60 literes gyûjtôedény (mely kisebb szemétszállítási díjjal jár) használatára.
Kaszai Tamás
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Hazajáró Hétvége

A háromnapos program a vidéki turizmust
és a vidéken termett vagy elôállított magyar
termékeket állítja középpontba. A Hazajáró résztvevôi az egész ország területén legalább 20%-os kedvezménnyel kínálják
szolgáltatásaikat, termékeiket.
Hazajáró Hétvége elnevezéssel szervezi
meg a magyar vidéki turizmust népszerûsítô eseménysorozatot 2009. június 12-14.
között az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) Irányító Hatósága,
valamint partnerei, a Magyar Turizmus Zrt.
és a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége (FATOSZ).
A kezdeményezéshez csatlakozó idegenforgalmi szolgáltatók kedvezményes szálláshelyekkel, magyar termékekkel, a legkülönfélébb szolgáltatásokkal és hétvégi
programokkal várják a vendégeket: felnôtteket és gyerekeket, idôseket és fiatalokat,
egyedülállókat és családokat. A háromna-

Rendôrségi hírek

pos turisztikai élménysorozattal a szervezôk szeretnék ráirányítani a figyelmet a
magyar vidék szépségére és gazdag turisztikai kínálatára, nem utolsó sorban pedig
az itthoni pihenési lehetôségek egyre szélesebb körére.
A június második hétvégéjére meghirdetett Hazajáró jellegében és célkitûzéseit tekintve is hasonlít a Torkos Csütörtök vagy
a Borszerda néven ismertté vált kezdeményezésekhez. A háromnapos program a falusi, tágabb értelemben a vidéki turizmust
és a vidéken termett vagy elôállított magyar
termékeket állítja középpontba, az ország
különbözô térségeinek minél több  legalább 20%-os kedvezménnyel kínált 
szálláshellyel, programmal, szolgáltatással
történô megjelentetésével.
Jászsági Kistérségi
Helyi Közösség Egyesülete
LEADER HACS

Lapzárta után érkezett

Európai Parlamenti
Választás 2009

Tisztelt Lakosság!
A mostani gondolataim négy témakör köré csoportosíthatóak. Az idô javulásával
egyre többen látogatnak ki a szabadba, sokak mennek ki a hétvégi házaikba, tanyáikra pihenni. Arra hívom fel a figyelmet, hogy értékes tárgyakat, gépeket ne hagyjanak ôrizetlenül, mert ezek a tárgyak a tolvajok számára nagyon nagy csábítást jelentenek, azokat lehetôség szerint a pihenést követôen vigyék magukkal. Amikor
ezt írom, a fûnyíróra, áramfejlesztôkre, kézi kisgépekre gondolok elsôsorban. Májusban sikerrel jártunk el egy háromtagú tolvajcsapattal szemben, elôállításukat követôen, majd a házkutatások során olyan adatok birtokába jutott hatóságunk, ami
az eltulajdonított tárgyak tulajdonosának történô visszaszolgáltatását segítette elô.
Egy 16 éves helyi lakos erôszakot alkalmazva vette el kézitáskáját egy idôs hölgytôl a hónap közepén, a reggeli idôszakban Jászfényszarun. A gyors rendôri intézkedések eredményeképpen délutánra az elkövetô személye megállapítást nyert, és az
értékek jelentôs része visszakerült jogos tulajdonosához. A fiatalkorú elkövetôvel
szemben büntetôeljárás indult.
A hétköznapi teendôik során, amennyiben tapasztalnak olyan közlekedés biztonságára hátrányosan ható körülményt,  közlekedési jelzôtábla hiánya, növényzet
zavarja a kilátást, jelentôs útburkolati hiba  jelezzék hatóságunk felé. Ilyen információk birtokában, és ezekre reagálva javíthatjuk a közlekedés biztonságát. Hasonló
esetre is volt példa az elmúlt hetekben, egy veszélyes, instabil csatornafedélre hívta fel egy jászfényszarui lakos a figyelmünket. A jelzésre azonnal reagáltunk, megjelöltük a veszélyforrást, majd értesítve az illetékes hatóságot, aki megtette a szükséges intézkedést.
A nyári szünet közeledik, készítsék fel gyermekeiket a veszélyek felismerésére,
erre is gondoljanak a több hétig tartó szabadidô alatt. Ebben a témakörben a jövô havi megjelenéskor bôvebb tájékoztatással kívánok szolgálni. A nyár közeledte sokakat tesz felszabadulttá  gyermekeket, felnôtteket egyaránt , kérem, ezt vegyék figyelembe hétköznapi teendôik, közlekedésük, szórakozásuk, szabadidô töltés során.
Köszönöm megtisztelô figyelmüket!
Telefonok: 107, 57/422-138, 70/330-7626
Terenyi Imre r. hadnagy, ôrsparancsnok

Részvételi adatok:
Országosan:

36,28%

Észak-Alföld régió:

32,35%

Jász-Nagykun-Szolnok megye:

30,94%

Jászfényszaru:

21,70%

Köszönet
A tanév vége közeledtével köszönjük minden pedagógus kolléga és közremûködô
intézmények, szervezetek, magánszemélyek munkáját! Külön köszönjük a közelmúlt pedagógusnap alkalmából az elsô osztályokat tanítóknak, hogy szívünket melengetô ünnepi mûsorral kedveskedtek a kis tanítványaikkal együtt.
Kívánunk a nyári szünetben tartalmas, aktív, nyugodt pihenést és feltöltôdést.

Részvételi adatok Jászfényszarun szavazókörönként:
Sorszám

Cím

Jászfényszaru összesen

Választó
polgárok
száma

Szavazáson
A
megjelentek megjelentek
száma
aránya (%)

4 709

1072

21,70%

1

Rimóczi Kastély
Szabadság tér 18.

866

145

16,74%

2

Régi Általános Iskola
Szabadság út 2.

699

168

24,03%

3

Mûvelôdési Ház
Fürst Sándor út 1.

705

185

26,24%

4

Tûzoltó Szertár
Petôfi Sándor utca 14.

817

157

19,21%

5

Orvosi rendelô
Deák Ferenc utca 1.

853

219

25,67%

6

Új Általános Iskola
Szabadság út 32.

769

148

19,24%

Kapott
érvényes
szavazat

%

5890

58,03

Összesített adatok Jászfényszaruról:
Sorszám
a szavazólapon

A listát állító pártok neve

1

FIDESZ-KDNP

2

SZDSZ

11

01,08

3

MCF ROMA ÖSSZEFOGÁS

03

00,30

4

MUNKÁSPÁRT

11

01,08

5

MSZP

1660

16,35

6

JOBBIK

1690

16,65

7

LMP-HP

18

01,77

8

MDF

48

04,73

Jászberény, Ady E. út 37.  Tel./fax: 06-57/407-747
http://www.red-scorpions.hu
E-mail: nagyg.redsc@invitel.hu  taczmanz.redsc@invitel.hu
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A Horz Banda elsô lemezbemutatója

Persze nem elôször, hanem sokadjára léptek fel a zenekar tagjai hazai közönség
elôtt. Viszont most elôször tartottak lemezbemutatót, ami nem kis teljesítmény egy
javarészt általános iskolásokból álló csapattól. Mert így igaz, gyerekek húzták azon
az estén a talpalávalót, profikat megszégyenítô módon, hangszeres és énekes tudásukról téve tanúbizonyságot. Ezt én csak laikusként, szépet szeretô emberként jelent-

járó munka. Megszerettetni valamit, aztán
elmélyíteni az érzést, tudássá tenni, ambicionálni ôket a folyamatos fejlôdésre, szigorúan, de ugyanakkor gyengéden okítani
a szakma fortélyaira. Büszkék lehetnek
szüleik és tanáraik ezekre a gyermekekre,
tanítványokra, mert a sok munka, odafigyelés, példamutatás kiváló talajra hullott és
meg is fogant, mindannyiunk nagy örömére. Felvetôdik bennem a kérdés, vajon Ka-

Fotó: Fekete Imre

hetem ki teljes lelkesedéssel, de annál nagyobb bizonyossággal. Az élmény sokáig
fogva tartott, annak ellenére, hogy nem
most hallottam ôket elôször zenélni. Kíváncsi vagyok rá, vajon mi az, ami ezeket a
gyerekeket a népzenéhez vonzza? Vagy inkább ki, sôt kik azok? Nagy életfeladat ez,
és irtózatos, de annál nagyobb örömmel

Reményik Sándor:

Kicsi menyasszonyok
Kicsi lányok: kicsi menyasszonyok
Jöttek ma itt is, ott is szembe vélem,
Fátylasan, koszorúsan, nagyosan,
Tiszta fehérben.
Csupa-csupa kicsi fehér menyasszony...
Jártak az utcákon, a tereken,
Fehér volt tôlük város és világ, 
De valamennyi: vôlegénytelen.
Vagy talán mégsem... mert a vôlegény
Láthatatlanul köztük lebegett,
Mint egy májusi mély lélekzetvétel,
Mint egy pünkösd elôtti lehelet.
A templom elôtt áhítattal álltak,
S oly furcsa áhítattal néztem én:
Bérmáló lánykák, elsô áldozók,
Mennyi menyasszony,  s csak egy
vôlegény.
Ezen az egyen nem lehet vitázni,
Ez az egy mindíg, mindenkire vár,
A Tavasz ô, a Szentlélek maga,
Örök ifjúság, mennybôl jött sugár.
Zenghet aztán Énekek éneke:
Valódi nászok bíbor kardala,
Ily üveg-hangon nem zeng semmi már,
Mint ez a májusi litánia.
És jöhet aztán a tündérkirályfi,
Akkor sem lesztek ilyen boldogok,
Fehér virágok, elsô áldozók,
Vôlegénytelen kis menyasszonyok.

szai Martin hogy találja el a sok húr közül
az éppen megfelelôt, hogy énekel Fekete
Csilla olyan tisztán és bátran (sôt még hegedül is), Tóth Mercédeszt milyen tûz hajtja, hogy lányként mély beleéléssel vigye a
prímet, Fekete Imre hogy bír abból a nagy
hangszerbôl olyan szép hangokat kicsalni,
Koczka Bence és Radics Ran kezében mi-

ért áll úgy a vonó, mintha úgy teremtették
volna ôket, vonóval együtt (kicsit igazságtalan az élet a brácsásokkal, mert mindig a
második sorba szorulnak, de annál figyelemreméltóbb a teljesítményük), a Németh
család 3 tagját vajon mi indította el ezen az
úton, hogy együtt zenéljenek? Kissé félszegek és suták voltak ugyan a megilletôdéstôl, a sok dicsérettôl, a zajos sikert hallva,
de ez még kedvesebbé tette ôket a közönség szemében. Igazi örömzenét hallhattunk
azon az estén, szívünknek kedves dallamokat és (számomra) újdonságokat egyaránt.
A finálé fergeteges, tüzes ritmusához a közönség is hozzájárult, folyamatos vastapssal kísérte a színpadon immár a tanáraikkal
és a Zagyva bandával kiegészült Horz Bandát. Felejthetetlen este volt, és megint csak
azt tudom írni, sajnálhatja az, aki kihagyta
ezt az élményt, ezt az egyszeri és megismételhetetlen pillanatot. Valami elkezdôdött
ezekkel a fiatalokkal, amit folytatni kell,
mert ez a jövônk, ez az örökségünk. Ezen
az estén látszott és hallatszott, hogy a népzene mindenkié, csak a szívünket kell kitárni hozzá!
Az együttes tagjai: Fekete Csilla, Fekete Imre, Kaszai Martin, Koczka Bence,
Németh Anna, Németh Erika, Németh
Ottó, Radics Ran, Tóth Mercédesz.
A lemezen és az esten közremûködtek
még: Bordás Júlia, Bordás Nóra és Tóth
Julianna remek énekhangjukkal.
Mûvészeti vezetôk, tanárok: Boda Gellért, Unger Balázs.
Az élmény cd formájában hazavihetô,
Tóthné Klippán Hedvig tanárnônél 1500
Ft-ért megvásárolható.
Nagy Ildikó

Beszélgetés
Ézsiás Lucával

Reményik Sándor:

Templom és iskola
Ti nem akartok semmi rosszat,
Isten a tanútok reá.
De nincsen, aki köztetek
E szent harcot ne állaná.
Ehhez Isten mindannyitoknak
Vitathatatlan jogot ád:
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!
Ti megbecsültök minden rendet,
Melyen a béke alapul.
De ne halljátok soha többé
Isten igéjét magyarul?!
S gyermeketek az iskolában
Ne hallja szülôjé szavát?!
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!
E templom s iskola között
Futkostam én is egykoron,
S hûtöttem a templom falán
Kigyulladt gyermek-homlokom.
Azóta hányszor éltem át ott
Lelkem zsenge tavasz-korát!
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!
A koldusnak, a páriának,
A jöttmentnek is van joga
Istenéhez apái módján
És nyelvén fohászkodnia.
Csak nektek ajánlgatják templomul
Az útszélét s az égbolt sátorát?
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!
Kicsi fehér templomotokba
Most minden erôk tömörülnek.
Kicsi fehér templom-padokba
A holtak is mellétek ülnek.
A nagyapáink, nagyanyáink,
Szemükbe biztatás vagy vád:
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!

Hogyan készültél az Elsôáldozásra?
 Nagy izgalommal készültem. Kíváncsi
voltam, hogy milyen lesz az ostya és a bor,
ami Krisztus testévé és vérévé változik.
Minden vasárnap szentmisére jártam és
megtanultam a 78 kérésre adandó válaszokat. Szentáldozás elôtt meggyóntam.
Ki segített a felkészülésben?
 A hitokató, Sándorné Évike néni és az
anyukám segítettek.
Mit éreztél áldozás után?
 Nagyon örültem neki, hogy elsôáldozó
lettem. Most csak 14 gyerek volt, de remélem, hogy jövôre többen lesznek. Én pedig
azt szeretném, ha Jézus vezetne egész utamon.
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Integrációs, képességkibontakoztató program jászfényszarun
Jászfényszarui Általános Iskola, Mûvészetoktatási Intézmény és Szakképzô Iskolában
folyamatosan zajlik az integrációs, képességkibontakoztató felkészítô program a háromfôs projektmenedzsment irányításával,
az Oktador Bt. szakértôi segítségével, a nevelôtestület és a tanulók közremûködésével.

A program célja a halmozottan hátrányos
helyzetû gyerekek tanulási sikerességének
javítása a nem hátrányos helyzetû közösségek körében  hatékony együttnevelés.
A pályázatot az intézmény fenntartója adta be, hiszen több központosított elôirányzatra pályázni kell (az önkormányzat 2009.
évi koncepciójából megtudhadtuk, hogy az
önkormányzat az iskola intézményének
költségvetéséhez 37,37%-ban járult hozzá
 további forrásokhoz pályázatok útján lehet hozzájutni). A program során a menedzsment kapcsolatot épített és dokumentált az
együttmûködô partnerekkel: CKÖ, Gyermekjóléti és Családsegítô Szolgálat, Városi
Óvoda, az Iskola Egészségügyi Szolgálata,
Városi Iskolai és Gyermekkönyvtár, Petôfi
Mûvelôdési Ház, Városi Könyvtár és civil
szervezetek. A projekt pályázati kiírás szerint 2008. 09. 01-tôl 2009. 06. 30-ig tart.

A program során intézményi IPR stratégiát készítünk s a végére intézményi önértékelést állítunk össze.
Az IPR projekt menedzsmentjét 3 fô alkotja: Kovács Béláné Petô Magdolna, Nádudvariné Jáger Judit, Nagy Józsefné.
Az irányítást, a szakmai, gyakorlati munka tervezését, a stratégia és az önértékelés
elkészítését a menedzsment végzi. Az egyéni fejlesztô munkát a fejlesztô pedagógusok
s a közremûködésükkel annak dokumentálását az osztályfônökök készítik el.
A projekt intézményi felelôse az iskola
igazgatója.
Idézet a kezdéskor hatályos rendeletbôl:
9/2008. (III. 29.) OKM rendelet
az esélyegyenlôséget, felzárkóztatást segítô támogatások igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és
ellenôrzésének részletes szabályairól
Az integrációs és képességkibontakoztató felkészítés, valamint az óvodai fejlesztô
program után igényelhetô támogatás kizárólag olyan intézményben vehetô igénybe,
amelynek alapító okiratában, valamint helyi
pedagógiai programjában, nevelési programjában az igényjogosultságot megalapozó tevékenység szerepel vagy a fenntartó kötelezettséget vállal annak beépítésére. Képességkibontakoztató felkészítés támogatása iránti igénylést kizárólag általános iskolában és szakiskolában, integrációs felké-

szítés támogatása iránti igénylést pedig kizárólag általános iskolában és középiskolában megszervezett felkészítés esetén lehet
benyújtani. Az igénylés további feltétele,
hogy a fenntartó a 6. számú mellékletben
foglalt szándéknyilatkozat aláírásával vállalja, hogy a 2008/2009-es tanévben, nevelési évben eleget tesz a nyilatkozatban foglalt tevékenységek megvalósításának. A jelen bekezdés szerinti támogatási formákban
részt vevô fenntartók és intézményeik a 2. §
(11) bekezdés alapján együttmûködési megállapodást kötnek, amelynek részeként a 6.
számú mellékletben foglalt szándéknyilatkozatok szerinti vállalások megvalósításáról
intézményi önértékelést és pénzügyi elszámolást kötelesek benyújtani. Amennyiben a
vállalások teljesítése a 2008/2009-es tanévben, nevelési évben nem történik meg, a
2. § (11) bekezdés alapján benyújtásra kerülô intézményi önértékelés és a pénzügyi
elszámolás nem kerül elfogadásra.

A pályázat beadásakor (2008. június) 31
fô tanuló volt nyilvántartott HHH-s gyermek.
A tantestület több megbeszélést, egyeztetést tartott, amelyre szakértôket is hívtunk,
illetve képzéseken, tájékoztatókon vettünk
részt. Munkacsoportokat alakítottunk, feladatokat tisztáztunk.
Választanunk kellett a tanítást-tanulást
segítô eszközrendszer elemei közül s kiválasztásra az alábbiak kerültek:
1. kulcskompetenciák
1.1. az önálló tanulási képességet kialakító programok (napközi, tanulószoba,
felvételi elôkészítôk)
1.2. eszközjellegû kompetenciák  tantárgyi képességfejlesztô programok
(szakkörök, felkészítôk)
1.3. szociális komp.  mentálhigiénés
programok (védônôk, gyermekorvos,
családsegítôk, ifj. véd. felelôs)
2. tanórán kívüli programok, szabadidôs
tevékenységek (DÖK szabadidôs tevékenységei, ÁRH diákprogramjai, Fizibusz program, mûvészeti programok stb)  tanodai
programok  tapasztalatszerzés (Educatio
kiállításon Ózd, Bátonyterenye programjaival ismerkedtünk), pályázati kiírások tanulmányozása, egyeztetések, pályázat elôkészítése

3. integrációt elôsegítô módszertani elemek: projekt módszer (tapasztalatok gyûjtése, alsó, felsô tagozat külön és együtt)
4. mûhelymunka  értékelô esetmegbeszélések (gyermekrôl szól, mindig legyen
ott, aki a gyermek kapcsán érintett)
5. háromhavi  egyéni fejlôdési napló vezetése

6. multukulturális tartalmak megjelenítése a különbözô tantárgyakban  kulturális
másság elfogadása, nyelvi szituációkban
helytállás, cselekvés központú kommunikatív stratégia és nem hagyományos nyelvtanítás, környezô nemzetek szokásainak,
értékeinek megismertetése, összehasonlító
elemzések, gyökerek feltárása, kisebbségek
kultúrájának megismerése, a beilleszkedési
nehézségekkel küzdôk segítése
7. pályaorientáció (fórum, szakmabemutatás, tanácsadás, munkaügyi kp elôadása,
CKÖ bemutatás, tájékoztatás, pályázati lehetôségek stb)

számú érdeklôdô szülôknek és gyermekeknek Középiskolák képviselôi bemutatták saját intézményüket, profiljukat, a lehetséges
továbbtanulás irányait, feltételeit.

2008. november 6-án Szabad a pálya
pályaválasztási kiállításra Hatvanba vittük
az érdeklôdô tanulókat, ahol lehetôségük
volt ismerkedni az iskolákkal, és részt vehettek pályaválasztási irányultságú képességvizsgálatokon is.

A megvalósult programok (a teljesség igénye nélkül): az iskola otthonossá tétele érdekében a könyvtárba új, trapéz asztalokat vásároltunk, amelyek többféle módon
összerakhatóak: csoportmunkára, mûhelymunkára és kisebb konferenciára, illetve egy
szekrényt a dokumentációs anyagok elhelyezésére. Minden tanteremben elhelyeztünk
egy polcot, amely a tevékenységközpontú
sarok kialakítását tette lehetôvé.
Számtalan fejlesztô eszközt, fejlesztô játékot vásároltunk, amelyek a leltározást követôen a fejlesztô szobákban és a könyvtárban kerülnek elhelyezésre. Néhány tornaszer vásárlására is sor került. Ösztönözzük
kollégáinkat a szakkönyvek forgatására, az
IKT eszközök használatára, a változatos pedagógiai módszerek alkalmazására. A 31 fô
HHH-s tanuló számára az idén elôször taneszközt  felszerelt tolltartót és kis fejlesztô játékokat  ajándékként adhattunk át.

Fizibusz program az Eötvös Loránd Fizikai Társaság szakmai támogatásával. Meggyôzôdésük, hogy a gyerekek környezettudatos energiafelhasználásra történô felkészítését nem lehet elég korán elkezdeni. Ezért
is indították útjára Energia Suli elnevezésû
kezdeményezésünket, amelyet  tekintettel
az elôzô tanévben tapasztalt lelkes fogadtatásra  az idén kibôvítettékka Fizibusz programmal, azzal a céllal, hogy általános iskolai programukat ne csak az interneten keresztül tegyék elérhetôvé, hanem házhoz
is vigyék az ismereteket.
2008. november 4-én pályaválasztási kiállítást és fórumot tartottunk a nagyiskolában. A környezô települések  Jászberény,
Jászapáti, Lôrinci, Hatvan, Mátrafüred középiskoláit az igazgatók illetve pályaválasztási felelôs tanárok képviselték. A fórumon
12 iskola bemutatkozására került sor. Lehetôséget biztosítottunk néhány szakma jeles
képviselôjének bemutatkozására, ahol a
szakma szépségeirôl, nehézségeirôl, elágazásairól, lehetôségeirôl hallottunk. Személyes konzultációra is volt alkalom a nagy-

Folyamatosan zajlottak az alsó tagozatban
a napközi, felsô tagozatban a tanuló szobai
foglalkozások, felvételi elôkészítôk, szakkörök, versenyekre felkészítôk. Rendszeresen és tevékenyen jelen voltak az iskola életében a védônôk, gyermekorvos, fogorvos,
családsegítôk és az ifjúságvédelmi felelôs.
A diákönkormányzat gazdag programkínálatot biztosított az egész tanév alatt. Ismerkedtünk a tanodai programmal, jártunk az
Educatio kiállításon, szakmai tapasztalatcserén, továbbképzésen vettünk részt. A
tanévben október végétôl víz témájú projektfoglalkozás sorozatot indítottunk, amely
intenzívvé vált: márciusban (23-27) megtartott iskolai projekthéten a Víz, ami összeköt címet kapta  az iskola minden tanulócsoportja bekapcsolódott a munkába úgy az
órákon, mint a délutáni elfoglaltságokon.

A teljesség igénye nélkül számtalan programba bekapcsolódhattak a tanulók: Könyvtári programok sorozata: ebben a tanévben
eddig összesen 169 órányi könyv- és könyvtárhasználati óra, illetve rendezvény volt a
könyvtárban. Ezek közül a legtöbb diákot
megmozgatók: a Népmese Napja, Országos
TINI könyvtári Napok, Kölyökolvasó, Iskolai Könyvtári Világnap, Internet Fiesta,
Reneszánsz Mátyás vetélkedô, Age of Empires bajnokság két alkalommal. A helyi
programok mellett igyekszünk az országos
rendezvényekhez is csatlakozni: az Iskolai
Könyvtári Világnap keretén belül a honlapkészítô pályázaton II. helyezést értünk el.
Már harmadik éve nevez iskolánk a ThinkQuest nemzetközi honlapkészítô versenyre.
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Civilek és vállalkozók az európai vidék jövõjéért
Szakmai tanulmányút Biharországban

Az IPR program minden egyes tevékenységét dokumentáljuk (jelenléti ívek, feljegyzések, jegyzôkönyvek, statisztikák, fotók,
újságokban, honlapokon való megjelenítés,
iskolai IPR stratégia elkészítése, egyéb dokumentumokhoz való illesztése)
IPR menedzsment

Emlék maradok
(Tóth Petinek)

Ne fájjon nektek, hogy már nem vagyok,
Hiszen Napként az égen nektek ragyogok!
Ha szép idô van, s kék az ég,
Jusson eszetekbe a sok szép emlék.
Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok,
Inkább a szép dolgokon kacagjatok.
Teliholdként is értetek ragyogok,
Ez azt jelenti, hogy boldog vagyok.
Ha hullócsillag száll át a messzi égen,
Akkor mondjatok el egy imát énértem.
Én is mondok majd egyet értetek,
Hogy mindig boldog lehessen szívetek.
Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok,
Hiszen szívetekben jó helyen vagyok.
Radics Tamara (8. b)

Szentjobb Tanulmányi ház
német pályázati programként  2002-ben indult. Kezdetekben nehéz volt a gyerekeket megkapni bármennyire nehéz sorban, sokan utcagyerekként éltek. Az állam a román gyerekek elhelyezését támogatta (már a szomszédos település is 98%-ban román nyelvû). 220.000 euróval indult a projekt s eddig kb 2.000.000 euró
ráfordítás történt. Állami támogatást nem kaptak, csak a gyerekek
ellátására egészen minimális összeget, az állami normatíva töredékét. Elsôként egy szép játszóteret építettek, amelyet a helybéli
lakosok is örömmel birtokba vettek.
A gyerekeknek sok közös programot szerveznek Nagyváradon
és helyben a váradi iskolákkal. Németországba is eljutnak. 2006ban a Duna Televízió is készített itt felvételt  az építkezés során
bukkantak a szentjobbi vár romjaira. Ez még feltárásra vár.
40 fô részére van értékesíthetô szálláshelyük, étkezést is tudnak
biztosítani  ebbôl van bevétele az alapítványnak. A nagyváradi
iskolásoknak erdei iskola programot biztosítanak, ahol a városi
gyerekek megismerkednek a hagyományos gazdálkodással, szakmákkal (aratás, cséplés, ôrlés, kenyérsütés fortélyaival), s persze
a kocsizásra, játékra is jut idô.

A második napon délelôtt a nagyváradi kormányzati hivatal
informatikus munkatársa városnézésre vitte a társaságot, a magyar
kultúra városának nevezetességeit tekinthettük meg. Részesei lehettünk a nagyváradi várban megszervezett majálisnak, amely már
az uniós választások jegyében zajlott. Itt találkoztunk a testvértelepülés Bors iskolájának csapatával, akik a gulyásfôzô versenyre készített alkotással vendégül láttak. A versenymû elfogyasztása közben megismerhettük az oktatási helyzet nehézségeit, a település gazdasági és társadalmi helyzetét, a felnôttképzés és vállakozásfejlesztés fontos szerepét. E nap délutánján találkoztunk a
BINCISZ elnökével, Dr. Fleisz Jánossal (egyetemi magántanár,
MTA köztestületi tagja), aki a fôszervezôje volt az azon a héten
megrendezésre került FESTUM VARADINUM ünnepségsorozatnak (a héten 37 programot valósítottak meg). Professzor Úr szavait idézve: Együtt vagyunk, nem kényszerbôl, hanem határok
nélkül, mi, kárpát-medencei magyarok... a válságot úgy éljük meg,
hogy eddig is önkéntesen dolgoztunk, most is azt tesszük. A válság erôfeszítések árán kiheverhetô: 2-3 év alatt a gazdasági válság,

Fotók: Darázs Melinda

A mostani csapat Mátyás király életét dolgozta fel.
Megrendezésre került többek között a Víz
Világnapja program, Egészségnap, ásványkiállítás, rajzkiállítások, helytörténeti kutatások, gyûjtések és kiállítás, kiállítások a
Mûvelôdési Házban, Könyvtárban, múzeumpedagógiai óra, a Föld Napja, Madarak
és fák Napja program, Nemdohányzók Napja s egyéb projektfoglalkozások, mûvészeti
programok, alsós gyermeknapi akadályverseny (különös tekintettel a környezetvédelemre). Zajlottak a tanári mûhelymunkák és
készültek az egyéni fejlôdési naplók.
A multikulturális tartalmak megjelenítése
a történelem, a földrajz, az idegennyelv, az
anyanyelv s a helytörténeti gyûjtések, kutatások számtalan területén megvalósultak
csakúgy, mint mûvészeti bemutatóesteken
és a roma-fejlesztô mûvészeti programokon.

2008 tavaszán népfôiskolánk az NCA Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiumához pályázatot nyújtott be, amelyben a
nagyváradi ernyôszervezet, BINCISZ volt a partner szervezetünk.
BINCISZ: Bihar Megyei és Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetsége. A projekt címe: Civilek és vállalkozók az európai vidék
jövôjéért  elôkészítô mûhelymunkák.
Az elsô fordulóban pályázatunkat nem támogatták, de lehetôség
nyílott a 2. fordulóban ismét pályázni. Ezt a pályázatunkat 2008.
október 27-én adtuk be, s 2009. március 11-én kaptuk a tájékoztatást, hogy pályázatunk nyert (60%-os támogatás mellett). A projektben 2x3 napos mûhelymunkát vállaltunk, egyiket Nagyváradon
a BINCISZ-nél, a másikat pedig Magyarországon, Jászfényszarun.
A mûhelymunka célja: olyan szakmai-civil tevékenység folytatása, amely során együttmûködést alakítunk ki, célunk, hogy elôsegítsük a felnôttoktatás európai dimenziójának kialakulását, s ezzel támogassuk a szakmától független, általános ismeretek oktatását, népszerûsítve a felnôttkori tanulást.
Az elsô 3 napos mûhelymunkát Nagyváradon valósítottuk meg
2009. május 15-tôl 17-ig (péntek koradélutáni indulással és vasárnap koradélutáni hazautazással). A programba bevont létszám 15
fô volt a vállalkozói, civil és önkormányzati szférából egyaránt.
Az elsô este alkalmunk volt megismerkedni a szálláshelyünk, a
Bihar megyei Szentjobb település történetével, majd a szállásadó
alapítvány tevékenységével. A település Nagyváradtól mintegy
40 km-re észak-keletre, a Berettyó jobb partján fekszik. 100%-ban
magyar anyanyelvû a lakosság. Szentjobb nevét Szent István király kézereklyéjérôl, a Szent Jobbról kapta. Az elsô magyar király
leválasztott jobb karját egy Mercurius nevû szerzetes hozta az akkor Berekisnek nevezett településre 1061 körül, minden bizonnyal
azért, hogy az ereklyét megóvja az akkortájt kitört pogánylázadásoktól. A fehérvári királysírnak az elsô király szentté avatása kapcsán történt 1083-as felnyitása után Szent László király elzarándokolt a faluba, amelynek a Szentjobb nevet adta.
Megtudtuk, hogy a Szent István Tanulmányi Házban, amely a
melki Bencés Rendi Apátság védnöksége alatt áll, nem csak a felnôttképzésnek adnak helyet, hanem szociálisan hátrányos helyzetû gyerekeket nevelnek, akik a szüleiket elveszítették, vagy a szülôk le is mondtak gyermekük gondozásáról  a család halmozottan
hátrányos helyzete miatt. Óvodás kortól a kamaszkorig, összesen
43 gyermek található az otthonban és két lakásotthonban. Ôk az
otthonok állandó lakói. Az alapítványnak 42 dolgozója van, többségük helybéli  három mûszakban dolgoznak, van közöttük nevelô, pedagógus, pszichológus, technikai személyzet. A projekt 

Nagyvárad  csoportkép
kb. 6 év alatt a politikai, társadalmi válság, de az erkölcs és az értékrend kialakulásához akár 60 év is szükséges. S ez utóbbi mellé
kell, hogy mi civilek ki tudjunk állni.
Megtudtuk, hogy hasonló gondokkal küzdenek a civil szervezetek, mint Magyarországon, így szervezik a civil kerekasztal beszélgetéseket és tervezik a város civil stratégiájának elkészítését.
Röviden ismertetésre kerültek a tagszervezetek tevékenységei is.
A szakmai mûhelymunka helyszíne a patinás Ady Líceum volt.
Az elmúlt két évben Romániában hatalmas összegeket fordítottak
a tanügyre, sok vidéki és városi iskolát is fejlesztettek. Nagyvárad
legjelentôsebb magyar középiskolája, az Ady Endre Líceum viszont nehéz helyzetben van, az épületet ugyanis az Orsolya-rendtôl bérli az önkormányzat, talán ezért érkeznek a támogatások is
meglehetôsen nehézkesen. Az Orsolya-rend által 1771-ben alapított elemi iskolában 1856-ban tanítóképzô létesült, majd az intézmény polgári leányiskolával bôvült. Az 1920-as években az iskola
puszta létéért küzdött, a második világháború után a régi katolikus
alma maternek fel is kellett adnia hagyományos nevelési módszereit. A diktatúra alatt az intézmény az árral szemben úszva igyekezett megmaradni, míg el nem jött az 1989-es forradalom...
A harmadik nap délelôttjén a szállást adó Alapítvány igazgatónôje  Kozma Enikô  részletesen bemutatta a tanulmányházat és
munkáját, a két családi házat, ahol szintén gyermekek kerültek elhelyezésre és tevékenységeiket. Megismerkedtünk a mezôgazdasági projektet irányító holland professzorral és fôiskolás diákokkal  hiszen az Alapítvány törekszik az önellátásra, így 50 ha-on
gazdálkodnak (burgonya, kukorica, napraforgó, triticale, búza termesztés és szarvasmarha, sertés tartás egészíti ki a gazdálkodást),
majd gépparkot és asztalosmûhelyt alakítanak ki.
A projekt egyben szakmai tanulmányi út is volt a jászfényszarui
integrációs programban részt vevô és azt segítôk, együttmûködôk
számára, hiszen a projekt részesei között voltak: önkormányzati
dolgozó, gyámhivatal vezetôje, védônô, védônôi szolgálat vezetôje, napközis nevelôk, akik a munkaidejük beosztása miatt ritkán
tudnak bekapcsolódni az integrációs tájékoztatásokba, képzésekbe,
óvodai dolgozó, aki jelenleg fejlesztô pedagógusi tanulmányait
végzi, Jász Hímzôkör tagja, hagyományôrzô csoport képviselôje
 Jász Asszony, a BLNT projektmenedzsere, az IPR menedzsment
vezetôje. A településen sétálva annak bemutatására is sor került.
A projekt a késôbbiekben Magyarországon folytatódik.
A program megvalósítását a Szociális és Munkaügyi Minisztérium és a Nemzeti Civil Alapprogram támogatja.
Kovács Béla
Bedekovich Lôrinc Népfôiskolai Társaság
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Gasztronómia
Lakodalmi elõkészületek
A lakodalmi elôkészületek már több héttel
a nagy esemény elôtt megkezdôdtek.
A lakodalmas ház rokonsága a tésztagyúrással kezdte a készülôdést, a húsleveshez
és a pörkölthöz jellegzetes csigatésztát készítettek.
Például Ecseren szokás volt, hogy a lakodalom hetében a lakodalmas ház azon ismerôsei és barátai, akik nem kaptak meghívást a vendégségbe, felkeresték a házigazdákat, hogy különbözô nyersanyagokkal
(rizs, cukor stb.) segítsék a készülôdést. Ez
a hagyomány az ôslakosság körében ma is
él a községben.
Az ajándékokon kívül a falu íratlan törvényei szerint a vendégsereg élelmiszerekkel is hozzájárult a lakodalmi készülôdéshez. A lakodalmat megelôzô napokon adták
a tejet, illetve ekkor sütötték a süteményeket is. A XX. század elsô felében egy meghívott családnak a fentieken kívül 1 tyúkot
és 3 kuglófot illet vinnie a vendégségbe.
Késôbb jött szokásba, hogy tortát és egyéb
süteményeket is vittek a meghívottak a házigazdáknak.
A lakodalomhoz szükséges húsételekhez
elengedhetetlen volt a disznóvágás, illetve
gazdagabb családoknál borjúvágás, melyre
az esküvô elôtti napon került sor.
A híres ecseri lakodalmas kalácsot két
nappal a nagy eseményt megelôzôen sütötték az asszonyok. A tészta dagasztását és a
kalácsok fonását a rokonok végezték, azonban a sütést csak igen jó kemencével rendelkezô gondos gazdasszonyok végezhették. A sütéshez szükséges rôzsét mindig a
lakodalmas család biztosította, a kalácssütésért általában egy egész kalács volt a fizetség.
A menyasszonyos háznál készítették az
ecseri lakodalmas elengedtetetlen kellékét,
az örömfát, melyet a menyasszony testvé-

reivel és barátnôivel már egy héttel a lakodalom elôtt elkezdett díszíteni. Az örömfa
vesszôbôl font vázára szaloncukrokat illesztettek, tetejébe pedig babát állítottak.
A lakodalmas menetben a vôfély feladata
volt, hogy az örömfával végigtáncolja az
utat.
Az alábbiakban viszont a fényszarusi
rostélyos kalács készítésérôl írunk, amely
a népi ételek a Jászságból c. könyvben található.

Tavaszi hadjárat 1849-ben
és százhatvan évvel késõbb...

A magyar szabadságharc legszebb fejezete
ez, melynek egyik bevezetôjeként lehet a
szolnoki csatára emlékezni. 1949 március
elején járunk, amikor Damjanich és Vécsey tábornokok vezetésével a katonaság
végrehajtja a hôstettét. A tábornokokon kívül még számtalan hôs nevét ismerhetjük
meg, ôk pedig Kiss Pál ezredes, Leiningen
alezredes, Kökényessy és Bobics ôrnagyok. A seregek vezetôin kívül ott volt a
sok névtelen hôs, a veres sipkások, Krain
ôrnagy Ferdinánd  huszárjai, Vécsey és
Nagy Sándor huszárjai és még sorolhatnám.

Tápióbicskére, ahol gyenge ellenállásra
számítva kerültek kereszttûzbe, így menekülniük kellett. A csatát Görgey és a III.
hadtest megérkezése mentette meg. Leininger alezredes dandárja átkelt a Tápió hídján, és a veres sipkások, a fehértollas honvédek egymást múlták felül vitézségben.
A magyar sereg részére végül gyôzelmet
hozott az ütközet.
A hadjárat gyôztes állomásainak: Hatvan, Tápióbicske, Isaszeg, Vác, Nagysalló,
Komárom lakói ma is emlékeznek a kor
hôseire és tisztelegnek virágaikkal, koszorúikkal. A megemlékezés része, a korabeli

A sikeres ütközet után Kossuth Lajos a
honvédelmi bizottmány elnökeként így jelent a csatáról.
Szolnokot bevettük!
Damjanich és Vécsey tábornokok egyesített munkálattal tegnap délelôtt Szolnokot bevették, az ellenséget szétverték, 5
ágyút elfoglaltak, harmadfél száz embert,
köztük számos fô- s több törzstisztet elfogtak s az ellenséget rendetlen futásra kényszerítették.
Elkezdôdött.
A tavasz meghozta a rügyfakadást, eljött
az újabb és újabb haditettek ideje. A magyar szellem, s a magyar virtus csodákat
mûvelt. A császári seregek megverve vonultak vissza a gyôztes magyar hadak elôl.
Görgey tábornok az ország középsô részét,
Erdélyt Bem, a Délvidéket pedig Percel
szabadította fel.
A hatvani gyôzelem után április 4-én az
I. hadtest Klapka vezetésével nyomult be

események hû felelevenítése is. Az akkori
hadmûveletek bemutatása a csapatok mozgása, elôre vagy visszavonulása, és a végsô gyôzelem ki- harcolása. Ezeket a látványos bemutatókat nézhettük meg ezen a
tavaszon is számos helyen. A tûzérségi támadásokat, a huszárok rohamait, csapat
mozgásait, láthattuk és halhattuk az ágyúk
dörgését puskák ropogását. A végén felvonulhattak a gyôztes csapatok tisztelegve a
nemzet zászlói alatt.
Ezek a rendkívüli történelem órák felidézik népünk fiainak dicsô tetteit, számunkra
a hôsies példák erôt adhatnak mindennapjaink küzdelmeihez. Mutatják, hogy a haza
iránt tanúsított önzetlen szeretet milyen
erôket szabadíthat fel. Meg kell látnunk ma
is, 2009-ben is azokat a lehetôségeket, melyek kellô összefogással végre a helyes
irányba vezetik, országunk szekerét.
Hit, haza, szeretet.
Baranyi József

Fényszarui rostélyos kalács
Hozzávalók (egy kalácshoz):
 1kg liszt
 2 egész tojás
 1 tejföl
 10 dkg vaj
 15 dkg cukor
 1 liter tej
 5 dkg élesztô
 1/2 csomag darált szegfûszeg
A lisztet a 2 egész tojással, egy tejföllel,
10 dkg vajjal, 15 dkg cukorral és az 1 liter
langyos tejben felfuttatott élesztôvel jól
összedagasztjuk. Közben hozzá adjuk a fél
csomag darált szegfûszeget is. A kidolgozott tésztát 9 részre osztjuk úgy, hogy 1/3
részbôl kört kerítünk, amelynek találkozási pontját szépen egybehajtjuk. A maradék
tésztából 4 nagyobb és a rövidebb tésztát
sodrunk, amelyeket rácsszerûen egymásra
hajtogatjuk, ezután a tésztát kb. egy órán
át pihentetjük, majd elômelegített sütôben
kisütjük. Foszlósabbá lehet tenni, ha legalább fél nappal elébb kovászt készítünk, s
beledagasztjuk a tésztába.
Adatközlô: Bíró Lászlóné Varga Ilona,
Jászfényszaru.
Gyüjtô: Tóth Tibor, 1999
Baliné Bazsó Mária

Kitekintés, szomszédolás
Pusztamonostor Polgárôr Egyesülete

Településünk Polgárôr Egyesülete egy nagyon mozgalmas, aktív munkával teli évet hagyott maga mögött  derült ki a vezetôség évértékelô beszámolójából.
Nem múlt el olyan hónap, melynek során a lakosság ne érezte volna biztonságérzetet
keltô jelenlétüket. A rendszeres éjszakai járôrözés mellett két alkalommal márciusban és
novemberben (a megemelt nyugdíjak kifizetésénél) a postások kíséretét, júniusban a Jász
Világtalálkozó idején a rendezvények biztosítását, valamint a forgalomelterelés munkálatait is ellátták. Ezek mellett tagjaik részt vettek a Föld napján megtartott közterület takarításon, segítettek a mûvelôdési ház kertjének parkosításánál és Mindenszentek idején
temetô figyelô szolgálatot is elláttak.
A júliusi közgyûlésen a korábbi vezetôség lemondott, így helyükre augusztus 26-án új
tisztségviselôket választottak. Novemberben a tagok, az új belépôk és a hosszabb idô óta
szolgálatot teljesítôk egyaránt egész napos alapképzésen vettek részt.
Az elmúlt évben 13 fô lépett ki a polgárôrség tagjai közül, de mivel az újonnan belépôk száma 22 fô volt, így aktív létszámuk 64 fôre emelkedett.
Az egyesület 2009-es munkaterve a hosszú évek során már jól bevált korábbiakhoz hasonló, melynek megvalósításához egy saját szolgálati gépkocsi beszerzését tûzték ki célul. Ehhez kérték a lakosság támogatását a május 9-én rendezett jótékonysági bál keretében.
Kothencz Gyôzôné

Megújulva
A tavalyi év végén döntés született. Jászfényszaru Város Önkormányzata a gyermekek jobb körülmények között történô ellátása érdekében megszavazta a gyermekorvosi rendelô lapoztatását, festetését. A munkálatok befejezôdését követôen nagy
örömmel vettük birtokba a megújult rendelôt, ahol a világos, vidám színek, dekorációk teszik barátságossá a környezetet. Ezúton is köszönetet mondunk a képviselôtestület tagjainak és a kivitelezô GAMESZ dolgozóknak.
Fotók: Baranyi József

