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Közéleti Civil Hírmondó

Ára: 100 Ft

Emlékezés az 1956-os eseményekre
A Tarnówi Magyar Baráti Társaság a legrégebbi ilyen jellegû szervezet Lengyelországban, az 1956-os forradalom leverése
után alakult meg a magyarokkal történô
szolidaritás jegyében.
Az 53 évvel ezelôtti ôszön mind a két
nemzet harcolt a szabadságáért. Amikor a
magyarok Bem József szobra mellett tüntettek, a lengyelek júniusban, Poznanban
szerzett sebeiket gyógyították. Ezért ôk
igazán értették azt, ami Magyarországon

szágra, s pénzt is gyûjtöttek. Az összehangolt mûködés érdekében, október 30-án a
Városi Tanács ülésén megalakították a Magyarokat Segítô Társadalmi Bizottságot. A
bankban folyószámlát nyitottak „A Magyarokat Segítô Alapítvány” néven. Tarnówba

érkezett 100 magyar gyerek két hónapos
pihenésre s az emberek magyar gyerekeket
akartak befogadni. Erre sajnos sem a lengyelországi Magyar Nagykövetség, sem a
Lengyel Vöröskereszt nem adott engedélyt.
1956. november 14-én a Magyarokat Segítô Társadalmi Bizottság ülésén a mûködés
eredményeinek összefoglalására került sor
s a mûködés befejezésérôl döntöttek. Ekkor
az elnök javasolta egy társadalmi – kultu-

A fényképek forrása: Lehel Jenô (forrás: National Geographic Online)

történt és érezték, hogy a segítségükre van
szükség. Hét önkéntes felkérte Tarnów és
környéke lakosságát, hogy adjanak vért a
budapesti sérülteknek. 150-en jelentkeztek.
A helyben állomásozó Lengyel Hadsereg
katonái és tisztjei is csatlakoztak az akcióhoz. Három napon belül (október 29–31.
között) 72 tarnowi polgár adott vért. Kettô
szállítmány gyógyszert küldtek Magyaror-

Színházavató
a Jászság
fôvárosában
Civil kezdeményezés
önkormányzati támogatással

rális jellegû, a magyar nemzet barátainak
és velük rokonszervezô egyesített egyesület létrehozását. Elôterjesztett egy indítványt, hogy Tarnówban alakuljon meg a
Magyarország Barátai Társaság. A magyar
származású Lippóczy Norbert, Tarnów
polgára, díszpolgára, a Társaság alapító
tagja, tiszteletbeli tagja lett a
társaság elnökhelyettese.
Az elmúlt fél évszázad alatt
a Társaság építette és ápolta a
kapcsolatokat a lengyelek és
magyarok között. Találkozásokat, elôadásokat, szemináriumokat és koncerteket szervezett, könyveket és dokumentumokat gyûjtöttek. Minden magyar aki több, mint fél évszázad
alatt meglátogatta Tarnów-ot,
itt szívélyes fogadtatásra és segítségre számíthatott.
A Társaság magyar nyelvet,
kultúrát és történelmet kedvelô
tagjainak köszönhetôen több
kezdeményezést indított – Bem
és Petôfi szobor, székelykapu,
kopjafák – ez csak néhány a
sok egyéb között. Több éve a
Jagelló Egyetem magyar tanszékével együttmûködve a társaság a magyar nyelvi lektorátust vezeti.
Tarnówi Hírek, 2009

A plakátok forrása: Magyar Széchenyi Könyvtár

A fekete város (részlet)
Nyugtalan, rossz évek következtek nemcsak Lôcse városára, de az egész szkítiai nemzetre – mint az akkori krónikás megjegyzi. Hanem iszen csak ki kell ôket állni, lesznek még azokból szép évek is, mivel az idôk olyanok, mint az asszonyok, csakhogy megfordítva. A szép asszonyok idôvel csúnyák lesznek, majd mindég, a csúnya idôk ellenben szépek lesznek, nem mindég – de igen gyakran.
Olyan ruhákba öltözködnek utólag, lassankint, észrevétlenül, hogy egyszer csak vakító fényben ragyognak elôttünk. Így a kuruc
idôk is. A sebek, melyeket kaptunk, erôforrásokká változnak, a sebek, melyeket ütöttünk, rózsákká. Isten bölcsen rendelte, hogy a
kéz, mely az igazaiért nyúl fegyverhez, ha levágatik is, kinô, mint a szalamander elnyesett testtagja.
Mikszáth Kálmán

Igényes és gazdag mûsorfüzetet kaptam, amely arról tudósít, lesz színház
Jászberényben. A városi mozi épületébe
színpadot és világítást építettek, így az
színházi elôadások bemutatására is alkalmassá vált.
Nem kis izgalommal érkeztem meg
2009. szeptember 25-én délután Jászberénybe, sajnos kissé késve, mert ezúttal lemaradtam a Napsugár Gyermekszínpad és a Fortuna Együttes utcaszínházi produkcióiról, akik szülôvárosom
Jászfényszaru nagy múltú amatôr színjátszását idézték ezen a nevezetes napon.
„Új színházat felavatni és útjára bocsátani nem lehet ma anélkül, hogy ne
emlékezzünk meg mindarról az emberi
tartásról és mûvészi hozzáállásról, amelyet Nagy József a színpadon képvisel.”
– vallja Várszegi Tibor mûvészeti vezetô, aki a MALOM filmszínház emeleti
elôcsarnokában ajánlja jó szívvel Nagy
József rajzainak megtekintését.
Egyre többen leszünk, szép idô van,
a színház elôtti kis téren gyülekeznek az
emberek, ünnepi hangulat, találkozások.
Sokan eljöttek, várakozással teli a levegô, végre beengednek. Szép a színpadkép elôrevetíti a történetet.
Vidnyánszky Attila, a debreceni
Csokonai Színház igazgatója hatásos
nyitóbeszédében a színház erejérôl szól
,amely a közösség erejével alkot és a
befogadó a közönség nélkül elképzelhetetlen. Mai világunkban Jászberény az
építkezés, az alkotás útját választotta,
amely gyôzedelmeskedik a nehézségek
felett. Ez csak az örök értékekben való
hit által lehetséges.
A beszédét követô elôadás méltó
színházavató volt. Molnár Ferenc közel
százéves darabja az Olympia ma is frissen él a színpadon.
A darabban semmi sem volt fölösleges, az események óramû pontossággal
követték egymást, a szereplôk alaposan
összekuszáltak mindent, hogy ne egy
egyszerû szerelmi történetet lássunk.
Molnár Ferenc csodálatosan megkomponálta a darabot, amely Ferenc József
Monarchiájában játszódik egy osztrák
fürdôhelyen, s ahol a gyógyforrásnak
köszönhetôen „keverednek” a birodalom társadalmi rétegei és népei. A problémák is ebbôl adódnak.
Köszönjük a színészek kiváló játékát,
hol sírtunk, hol nevettünk. Ráckevei Anna, Újhelyi Kinga, Horváth Lajos Ottó,
Oláh Zsuzsa, Csíkos Sándor, Bakota
Árpád és Miske Sándor alakítása emlékezetessé tette ezt a színházavatót!
Nagyné Kiss Mária
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Jeles évfordulók
Október
135 éve született gróf Bethlen István (Gernyeszeg, 1874. október 8. – Moszkva, 1946.
október 5.) jogász, mezôgazdász, politikus. Sokan ôt tekintik a két világháború közötti
Magyarország legtehetségesebb konzervatív politikusának. 1921–1931 között miniszterelnök, nevéhez kapcsolódott az elsô világháború után szétzilált politikai és gazdasági
viszonyok rendezése, az ún. „bethleni konszolidáció”. Ezután is aktívan politizált, mint
Horthy egyik tanácsadója. A második világháborúban angol orientációja miatt a németek, és az oroszok is üldözték. 1944 ôszétôl szovjet házi ôrizetben volt, majd Moszkvába vitték, ahol valószínûleg egy évvel késôbb egy rabkórházban hunyt el.
160 éve, 1849. október 6-án végezték ki a 13 aradi vértanút és Pesten gróf Batthyány Lajost, Magyarország elsô alkotmányos miniszterelnökét. A vértanúk névsora: Knezic Károly, Nagysándor József, Damjanich János, Aulich Lajos, Lahner György, Poeltenberg
Ernô, Leiningen-Westerburg Károly, Török Ignác, Vécsey Károly, Kiss Ernô, Schweidel
József, Dessewffy Arisztid, Lázár Vilmos. 1849 augusztusa és 1850 februárja között Aradon még további három honvédtisztet végeztek ki: 1849. augusztus 22-én Ormai Norbert
honvédezredest, a honvéd vadászezredek parancsnokát, 1849. október 25-én Kazinczy Lajos honvéd ezredest, 1850. február 19-én Ludwig Hauk alezredest, Bem tábornok hadsegédét. Lenkey János honvéd vezérôrnagy megtébolyodva halt meg az aradi várbörtönben.
200 éve született Flór Ferenc (Váradolaszi, 1809. október 10. – Pest, 1871. július 7.)
orvos, orvosi szakíró, honvéd alezredes, az 1848-49-es szabadságharcban a hadügyminisztérium egészségügyi osztályának vezetôje. 1833-ban orvosdoktori, 1934-ben sebész- és szülészmesteri oklevelet szerzett. 1834-1837-ben a sebészeti klinika tanársegédje, 1837-1840-ben Pest város fôorvosa, 1840-1848-ban a Rókus Kórház fôorvosa és
igazgatója. 1847-ben elsônek alkalmazott éterbódítást mûtétnél. A fegyverletétel után
másfél év börtönre és állásvesztésre ítélték, ami után tápiószelei birtokán – rendôri felügyelet alatt – visszavonultan élt. 1861-ben ismét Pest város tiszti fôorvosa és kórházigazgató lett, de tíz hónap múlva tiltakozásul a kormányzati rendszer megváltoztatása
miatt lemondott és csak a kiegyezés után tért vissza.
15 éve hunyt el Balázs Dénes (Debrecen, 1924. szeptember 17. – Budapest, 1994. október 19.), magyar karsztkutató földrajztudós, világutazó, számos földrajzi ismeretterjesztô mû szerzôje. Útjai során bejárta a teljes Földet, Kínától a Közel-Keletig, az indonéz szigetvilágtól az Andokig, a Szaharától Alaszkáig és Grönlandtól Új-Zélandig
kutatta a földrajzi, geológiai jellegzetességeket. 1959–1962 között esti tagozaton végezte el az ELTE földrajz szakát, doktori címet 1964-ben szerzett. Utazásai során értékes kôzet-, növény- és állattani gyûjtést is végzett és mindenfelé kutatta a magyar utazók és földrajzkutatók emlékeit.
70 éve hunyt el Csonka János (Szeged, 1852. január 22. – Budapest, 1939. október 27.)
gépészmérnök, feltaláló. Apja kovácsmûhelyében lett szakmunkás, majd Bécsben, Párizsban, Londonban dolgozott. Külföldi tanulmányútjai után hazatérve, mindvégig a
Budapesti Mûszaki Egyetemen dolgozott mûhelyvezetô beosztásban. 1877-ben elkészítette az elsô gázmotort, 1884-ben a róla elnevezett vegyes üzemû gáz- és petróleummotort. Bánki Donáttal a világon elsôként szabadalmaztatták (1893) a porlasztót. Együttmûködésük eredménye az elsô magyar motorkerékpár és motorcsónak is. Komoly mûszaki találmányainak és munkásságának értékét növeli, hogy nem rendelkezett diplomával. Eredményeit elsôsorban kitûnô mûszaki érzékének és szorgalmának köszönhette.

Jászsági Kistérségi Helyi Közösség
Egyesülete bemutatkozása
a II. Magyar Vidék Napján
Az Új Magyarország Vidékfejlesztô Program az Európai Unió LEADER-elvének
megvalósulásával, a helyi akciócsoportokkal összefogva hozták létre a Magyar Vidék Napját. Az idén már második alkalommal megrendezésre kerülô rendezvény
célja a térségek turisztikai kínálatának, hagyományának, mûvészetének megismertetése és az ott élô emberek bemutatása volt. A nagyvárosokban élôknek igazi csemege volt a rendezvény, melyet egyszerre érzünk „távol, mégis közel” magunkhoz.
A Jász-Nagykun-Szolnok megyei faház kialakításában a Jászsági Kistérségi Helyi
Közösség munkáját a Tiszafüredi HVI irodavezetôje és a Tisza-tó Térsége Leader
Egyesület munkatársai segítettek. A helyi
akciócsoportok és a HVI iroda munkatársai
már kora hajnaltól sürgölôdtek, hogy a 10
órától kezdetét vevô programarzenál kiegészítéseként kirakodóvásáron kínálják portékáikat, mutassák be térségük nevezetességeit, hagyományait. Az egésznapos rendezvény során vidéki mûvészeti csoportok elôadásait tekinthették meg az érdeklôdôk, a
gyermekekre is gondoltak a szervezôk, s így
kis idô erejéig maguk is fazekasok, bôrdíszmûvesek, népi hímzôk lehetnek. A gasztronómia kedvelôinek is kedveskedtek, többek között az Észak-Alföldi faháznál is finomabbnál finomabb ételekkel várták ôket.
A konferencián jelenlévôket Gôgös Zoltán államtitkár, Forgács Barnabás szakállamtitkár, Pásztohy András fôtitkár köszöntötte. Gôgös Zoltán arról beszélt, hogy a
LEADER csoportok új kihívások elôtt állnak. Forgács Barnabás szakállamtitkár, a
Magyar Irányító Hatóság vezetôje elmondta, hogy az EMVA-ból eddig összesen
37 000 pályázat nyert, összesen 500 milliárd Ft támogatást. Pásztohy András fôtitkár
fontos feladatnak nevezte, hogy az egyes
akciócsoportok által elért eredmények mielôbb közkinccsé váljanak és tanuljanak
egymás eredményeibôl, hibáiból is.
A konferencia keretén belül több projektgazda is bemutathatta nyertes projektjét a

nagyérdemûnek. Külön öröm számunkra,
hogy az egyik elôadó, a Jászberényi kistérség képviseletében, Pap Béla volt, aki
Jászboldogháza Községi Önkormányzat
„Komplex falufejlesztés Jászboldogházán”
címû nyertes pályázatát mutatta be. A bemutatókat követôen régiónként egy-egy
nyertes projekt díszcsekkének átadására
kerülhetett sor.
Az Észak-Alföldi régió képviseletében a
díszcsekket Szûcs Lajos, Jászboldogháza
Községi Önkormányzat polgármestere vehette át. A több mint 29 millió Ft támogatásról szóló díszcsekket Gôgös Zoltán, az
FVM államtitkára ünnepélyes keretek között adta át polgármester úrnak, sok sikert
kívánva a projekt megvalósításához.
2009. év október 1-jétôl pályázhatóak a
LEADER rendeletek, azaz az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. tengelyes „pályázati felhívásai”. Törekvésünk,
hogy a LEADER támogatási források lekötését olyan kérelmekkel (projektekkel)
biztosítsuk, melyek helyi közösségünk javát, településeink, vállalkozásaink fejlesztését, illetve civil kezdeményezések megvalósítását segítik elô.
2009. november 1-jétôl várhatóan ismét
pályázhatók az ÚMVP III. tengely jogcímei is (mikrovállalkozás fejlesztés, turizmusfejlesztés, vidéki örökség megôrzése
és falumegújítás- és fejlesztés).
Az aktuális hazai (regionális) és uniós
pályázati lehetôségekrôl tájékoztattak a
kistérség vidékfejlesztési munkatársai.

170 éve született Steindl Imre (Pest, 1839. október 29. – Budapest, 1902. augusztus
31.): építész, mûegyetemi tanár. Tanulmányait a József Politechnikumban (Királyi József Mûegyetem), illetve a bécsi Képzômûvészeti Akadémián végezte. 1869-tôl a budai
mûegyetemen tanított. Építészeti stílusára a historizmus jellemzô: érdeklôdése elôbb a
reneszánsz, késôbb a gótika formavilága felé fordult. A mûemléki épületek restaurálása
és bôvítése terén is sokat dolgozott. Legfôbb mûve az Országház, amely tervei alapján
1885-1904-ben épült. Az épület teljes befejezését már nem érhette meg.
375 éve hunyt el Káldi György (Nagyszombat, 1573. február 4. – Pozsony, 1634. október
30.) jezsuita szerzetes, bibliafordító. Bécsben tanult teológiát, majd pappá szentelték.
1598-ban Rómába ment, ahol belépett a jezsuita rendbe. 1625-ben Pázmány támogatásával megalapította, és nyomdával szerelte fel a pozsonyi kollégiumot, amelynek haláláig
rektora volt. Elsô biblia-kézirata 1605-1608 között készült korábbi kísérletek felhasználásával. Az 1626-ban Bécsben megjelent elsô teljes katolikus magyar nyelvû Szent Biblia általánosan elterjedt és jelentôsen hatott a magyar irodalmi nyelv fejlôdésére.
(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

Fórumokat minden településen szept. 23. és okt. 6. között megtartották, amelyek témái:
1. Az Európai Uniós és a hazai források legfontosabb tudnivalói
Fazekas Éva, Hajnal Gitta – kistérségi koordinátorok – Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.
2. Pályázati aktualitások a lakosságnak és vállalkozóknak
Fazekas Éva, Hajnal Gitta – kistérségi koordinátorok – Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.
3. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. és IV. tengely pályázati felhívásai
Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete, HVI iroda munkatársai
Szóróanyag MNVH (Magyar Nemzeti Vidék Hálózat)
Elérhetôség:
Ügyfélfogadás:
Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesület
H:
8:00 – 12 00; 13:00 – 19:00
Székhely: 5130 Jászapáti, Velemi Endre út 4-6.
K-P: 8:00 – 12 00; 13:00 – 17:00
Iroda: 5130 Jászapáti, Tompa Mihály u. 2.
E-mail: jaszsagi.kistersegi@gmail.com • Web: www.jkhk.hu • Tel./fax: 06-57-443-570
Jászapátiak Baráti Egyesülete – HVI iroda
Mihályi Mónika – HVI irodavezetô • Tel: 06 (30) 600-4818
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A választó és a választott felelõssége
Szerkesztôbizottságunk tagjaihoz több szóbeli kérdés érkezett a képviselôtestületi ülésekrôl szóló tájékoztatók miatt. Többen érdeklôdtek, hogy a tudósítónak csak ennyire telik a szókincsébôl, hogy
Berze Péter képviselô úr távolmaradását csak az
„ismételten” vagy „szokás szerint” szavak váltogatásával jelzi. Hiszen a magyar nyelv több rokon értelmû kifejezéssel rendelkezik a több esetben ilyen
cselekvést megvalósító jellemzésére.
Lehet, hogy a beszámolók alapján a képviselô úr
is érezte, hogy valamit tennie kell. Ezért levelet írt
a Polgármester Asszonynak, amelyet az ismertetett
a képviselôtestület nyílt ülésén. Berze urat tanulmányi szerzôdés köti a Tesco Global Áruházak
ZRt.-hez, amely ez év utolsó negyedévében jár le.
Ekkor dôl el, hogy a gyakornoki pozícióból feljebb
léphet-e. Ez a gyakornoki munka tôle jelentôs idôés energiaráfordítást igényel. Bízik benne, hogy a
jövô évtôl rugalmasabb munkaideje lesz, így választott képviselôi feladatainak is eleget tud tenni.
Polgármester Asszony válaszlevelében kiemelte,
hogy „amit a jogi szabályozás lehetôvé tesz, nem
tilt, vagy netán joghézag okán nincs rá megoldás,
az még etikailag elítélhetô”. Ezért kérte, hogy a
testületi üléseken megjelenni szíveskedjen.
Mindig nehéz helyzetben van a választópolgár,

A város képviselôtestülete 2009. szeptember
16-i ülésén tizenkét képviselô volt jelen, ismételten hiányzott Berze Péter.
Az elsô napirendi pontban a képviselôk
egyhangúlag módosították a hatályos településrendezési tervet, mivel a benyújtandó
pályázatokhoz (mûvelôdési ház elôtti tér,
városközpont átépítése) erre szükség volt.
A második napirendi pontban az általános
iskola igazgatója számolt be az oktatási intézmény helyzetérôl, éves munkájáról és az
elkövetkezô idôszak feladatairól. Az oktatási bizottság elôzetesen megtárgyalta és jónak értékelte az általános iskolában folyó
munkát. A felkért szakértôk csak a felsôsöknek biztosítandó tanulószoba bevezetését
javasolták, amely folyamatban van. Polgármester asszony hozzászólásában kiemelte,
hogy az Önkormányzat minden anyagi segítséget megad a magas színvonalú oktatónevelô munkához. Az intézmény vezetôsége és nevelôi a kor követelményeinek megfelelôen, jó színvonalon végzik munkájukat.
A Jászfényszarun a szegregáció jelei nem
mutatkoznak, sôt az integrációs tevékenységet kiemelkedôen jónak tartja.
Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy
a 2009. évi elsô féléves költségvetés elôirányzatának végrehajtásából egyértelmûen
kiderül, hogy a rendelkezésre álló pénzeszközök valamennyi tételét (mûködési kiadás,
személyi juttatás, dologi kiadás) az iskola
gazdálkodása átlagosan 10%-kal lépte túl.
A harmadik napirendi pont keretében az
óvodai intézményvezetô számolt be az intézmény helyzetérôl, személyi és tárgyi feltételeirôl és az elkövetkezô idôszak terveirôl. Az írásos beszámolót Ácsné Csontos
Mária a jegyzô úr kérdésére annyiban egészítette ki, hogy minden gyermeket felvettek, aki jelentkezett az óvodába.
Az ötödik napirendi pontban az elsô féléves gazdálkodás helyzetét áttekintve kiderült, hogy idôarányosan mind a bevételi,
mind a kiadási oldal egyensúlyt mutat, kivéve az elôzôekben említett általános iskola gazdálkodását. A város költségvetésében
a bevételi oldalon jelentôs, 29,4%-os (idôarányos) többlet jelentkezett a kincstárjegybe és államkötvénybe fektetett pénzeszközök után járó kamatból.
A hetedik napirendi pontban jelentést
hallgatott meg a képviselôtestület a 20082009. évi szabálysértési munkáról. Az elôadó, Nádudvari László hatósági csoportvezetô részletes írásos beszámolót készített,
amelyet a képviselôtestület egyhangúlag el-

amikor egy régi, köztiszteletben álló, hosszú képviselôi múlttal rendelkezô személy ajánlására, a szavazófülke magányában „egy elôször indulóra” adja a voksát. A magyar választójogi rendszer alapján azonban nem hívható vissza a képviselô abban
az esetben sem, ha az élet által hozott új helyzetekre, kihívásokra csak úgy tud választ adni, hogy
képviselôi munkáját nem teljesíti. Ez a választó és
a választott felelôssége is.
Lapunk hasábjain természetesen helyt adunk Berze Péter úr válaszára, amit az alábbi kérdésekre várunk:
1. Amikor a Tesco Global Áruházak ZRt.-vel tanulmányi szerzôdést kötött, tisztában volt-e azzal,
hogy ez majd a gyakorlati munka során mennyi
idejét fogja lekötni?
2. Nem gondolt-e arra, hogy távolléte esetén élve
a kor nyújtotta technikai lehetôségekkel pl. e-mailen keresztül is kifejtheti álláspontját a testület elé
kerülô anyagokról – még ha szavazásra ebben az
esetben nincs módja?
3. A képviselôtestületi ülésekrôl való hiányzások
után is felvette-e a képviselôi tiszteletdíját (mintegy bruttó 60.000 Ft/hó)? Ha igen, tervezi-e a tiszteletdíj jótékony célra való felajánlását?
Szerkesztôbizottság

Olvasói levél
Kerékpárút – biztonságos megközelítés nélkül
A nemrégiben átadott kerékpárút használata során elég hamar bebizonyosodott, hogy annak biztonságos megközelítése, a kijelölt gyalogátkelôhelyek hiánya miatt problémás. Településünkön csak egy
helyen van kijelölt (felfestett, táblával jelzett) gyalogátkelôhely: a
Fehér Iskolánál. Nagyon hiányzik, hogy a Samsungnál, a Fehér és a
Sárga Iskolánál villogó sárga közlekedési lámpával védett átkelési
lehetôséget biztosítsanak. A Wesselényi utcánál, a Rimóczi Kastélynál, a Coop ABC-nél és a Polgármesteri Hivatalnál pedig táblával
védett átkelôhelyre lenne szükség.
Levelem megírása után érkezett a tragikus hír, hogy egy 21 éves
helyi fiatalembert halálos közlekedési baleset ért a Samsung gyár
elôtt, a kerékpárútról lehajtva. Szomorú aktualitását adja az elôbb
leírtaknak ez az esemény. Kérem az illetékes hatóságok vezetôit
(Polgármesteri Hivatal, közútkezelôség, rendôrség), hogy ezen az
áldatlan helyzeten minél elôbb változtassanak. Azon is el kellene
gondolkodni – ahogy más településeken már mûködik –, hogy az
esztelenül száguldozó autósok és motorosok lelassítására terelôszigeteket és fekvôrendôröket lenne érdemes kialakítani a Szabadság
úton és a Dobó István utcában.
Véleményem szerint az Önkormányzat által pályázaton nyert 3 db
sebességkijelzô készülék erre a problémára csak tüneti kezelés jelent, mivel szankcionálási lehetôséget nem biztosít. Kérem az illetékeseket, hogy az elôbb részletezett problémákra mielôbb hatásos intézkedéseket tegyenek!
Név és cím a szerkesztôségben

Tájékoztató
a képviselôtestület szeptember 16-i soros
és szeptember 28-i rendkívüli ülésérôl
fogadott. Mészáros László címzetes fôjegyzô úr hozzászólásában kiemelte, hogy az
Önkormányzat meg fogja teremteni a közérdekû munka végzésének feltételeit, ezzel
növeli a szabálysértési pénzbírság behajtásának hatékonyságát.
A parlagfûirtás elmulasztása miatt 2008.
évben 79 esetben 83 fôt, 2009-ben augusztus 30-ig 55 esetben 54 fôt bírságolt meg a
Mezôgazdasági Szakigazgatási Hivatal.
Az elôterjesztések között szerepelt, hogy
az Önkormányzat 12 db térfigyelô kamerát
kíván felszereltetni a város különbözô pontjain. Döntés abban született, hogy a tervezést és a kamerák pontos helyének kijelölését meg kell kezdeni. Sajnos pályázati úton
a beruházás összköltségének csupán 25%-a
finanszírozható, illetve az országosan jelentkezô fokozott igény miatt nagy túligénylés
várható a pályázati forrásokra.
A Vadászház megvásárlásával kapcsolatban egyöntetû álláspontot képviselt a testület: A város lakosságának, civil szervezeteinek erre az építményre szüksége van! A
szakértôk munkájukat elvégezték, 3-6 millió Ft közötti összegre értékelték az ingatlanegyüttest. Az oktatási és kulturális bizottság a Vadászház karbantartására, üzemeltetésére a Jász Íjász Hagyományôrzô Egyesületet javasolta. A nehéz döntést azonban
nem tudták meghozni, mivel az ingatlanért
kifizethetô árban jelentôs nézetkülönbségek
voltak, így a döntést elnapolták.
A pénzügyi bizottság javaslatára a „Helyi
önkormányzatok közmûvelôdési érdekeltségnövelô támogatása” pályázatával kapcsolatban a saját erôt 850.956 Ft-tal kiegészítették. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a
Mûvelôdési Házban nem kézi, hanem gépi
mozgatású függöny lesz!
Ismételten tárgyalta a képviselôtestület a
sikeresen megnyert és kivitelezés alatt álló
sportpálya-beruházást, amely további 7
millió Ft-ot igényel. A képviselôk e kérdés
mellett nem mehettek el szó nélkül. Tóth Tibor képviselô úr megkérdezte, hogy folyamatban van-e már a kézilabdapálya garanciális javítása, amelyen jelen pillanatban 32
helyen áll a víz. Gyôri János alpolgármester

úr mûszaki ismeretei birtokában azt is megkérdôjelezte, hogy a kivitelezônek volt-e
megfelelô mûszere a pálya szabvány szerinti elkészítéséhez. Zsámboki Sándor képviselô úr határozott ígéretet tett arra, hogy a
színpad tetôszerkezete magasságát pontosan
leméri, mert a kivitelezô ezt is 1 méterrel
alacsonyabbra készítette el. Összességében
a testület megállapította, hogy sokkal körültekintôbben, sokkal több referenciamunkát
átnézve kell kiválasztani a jövôbeli kivitelezôket, és a garanciális hibajavításokat maximálisan meg kell követelni, és azt folyamatosan ellenôriztetni.
A „tájékoztató fontosabb eseményekrôl
és a végzett munkáról” címû napirendi
pontban a pénzügyi ellenôrzô bizottság javaslatára összesen 1.412.000 Ft-ot fizettek
a Szaturnusz Kft.-nak a Szivárvány óvoda
felújítása során keletkezett pótmunkák ellenértékeként. Az Ipari Park Centrum Kft.
törzstôkéjét 38 millió Ft-tal emelte meg a
képviselôtestület, mivel egy inkubációs házat és egy 8000 m2-es csarnokot terveznek
(pályázati pénzbôl is) felépíteni. A törzstôke-emelés az épületek tervezési díját foglalja magában.
Isten malmai lassan, de ôrölnek! A GAMESZ vezetôje tájékoztatta a képviselôtestületet, hogy megkezdôdött a településen az
elsô és második ütemben épült szennyvízhálózatra illegálisan történt rácsatlakozások
vizsgálata. A vizsgálat során 77 ingatlan
vizsgálatát végezték el úgynevezett kamerás
módszerrel. Ezek közül 8 esetben találtak
nem regisztrált rákötést. A jogellenes felhasználókkal szembeni önkormányzati rendelet elkészítése folyamatban van, ezt a közeljövôben tárgyalja a képviselôtestület.
A 2009. szeptember 28-i rendkívüli ülésérôl
hiányzott Berze Péter, Kiss Zoltán, Sinkovics Rajmund és Berényi Ferenc.
Elsô napirendi pontként a Vadásztársaság
elnöke, Fehér József úr ismertette a homokerdei Vadászház értékesítésével kapcsolatos
új árajánlatát, amely sokkal kedvezôbb ez
elôzô írásban közölt ajánlatnál. A testületi
tagok kérdésére ismertette áram- és vízellá-

tással kapcsolatos gyakorlati tudnivalókat.
Ezek alapján az a döntés született, hogy ismételt helyszíni szemlét kell tartani és a
végsô döntést ezt követôen hozza meg a
testület.
Az Önkormányzat pályázatot nyújt be a
Fürst Sándor és József Attila utak felújítása
érdekében. A szükséges mintegy 26 millió
Ft önrészt az Önkormányzat biztosítja.
Jó hír van születôben: „A nagy iskola
komplex fejlesztése, a minôségi oktatás feltételeinek megteremtése, valamint a hátrányos helyzetû és sajátos nevelési igényû tanulók esélyegyenlôségének megteremtése
érdekében” címmel benyújtott pályázat a
projektfejlesztési szakaszának mindhárom
mérföldkövét elfogadta az Irányító Hatóság.
Az elôzetes támogatói döntést tartalmazó
levél értelmében az Önkormányzat 238,5
millió Ft támogatásban részesülhet, amely
a beruházás költségének 90%-a. A szükséges 10% önerô biztosítását a képviselôtestület egyhangúlag megszavazta.
Az elôzô ülésen a sportpálya felújítására
megszavazott 7 millió forint keretösszeg felhasználásának jogát – utólagos elszámolás
mellett – a Sportegyesület kapta meg. A testület felhatalmazta Sinkovics Rajmund képviselôt (a Sportegyesület elnökét), Zsámboki Sándor képviselôt (az oktatási és kulturális bizottság elnökét) és Szakali János képviselôt (az ifjúsági és sportbizottság elnökét,
iskolaigazgatót), hogy a beruházást kísérjék
figyelemmel annak érdekében, hogy az igények szerinti tartalommal valósuljon meg.
A beruházás a teniszpálya és a játszótér
bekerítését, nyílászárók cseréjét, padok,
székek, asztalok, szekrények vásárlását, kézilabda kapuk beszerzését, vonalazó gép,
gyúrópad, mosógép, fûnyírótraktor és motoros fûkasza vásárlását foglalja magában.
A Prospera Europe Tanácsadó Kft. 2009.
november 1-tôl 2014. december 31-ig bérbe kívánja venni az Ipari Park Centrum Kft.
tulajdonában lévô földterületbôl 34.617 m2
alapterületû kivett beépítetlen területet azzal
a kikötéssel, hogy 2010. április 30-ig PET
Kft. kérte a vételi jog biztosítását is. Az interneten böngészve felvetôdik a kérdés,
hogy biztosan megfelelô körültekintéssel
került-e kiválasztásra a pályázat nyertese
(illetve hogy volt-e másik pályázó), hiszen
egy alapvetôen pályázatírással és -bonyolítással foglalkozó cég számára mi az üzlet
az ingatlanbérlésben? A testület egy tartózkodással megszavazta az elôterjesztést.
Kaszai Tamás

4

III. évfolyam, 10. szám

Szakmai tanulmányút a Balaton-felvidéken
A Bedekovich Lôrinc Népfôiskolai
Társaság a Nemzeti Civil Alapprogram
támogatásával szakmai tanulmányutat
szervezett és bonyolított le 2009. augusztus 28-30-án a
Közép-Dunántúli régióban és szomszédságában: „Közösségi szerep és partnerség – tapasztalatcsere két régió
között” címmel, NCA-CIV-09-D-0069.
A népfôiskola hasonló céllal kapcsolatépítést kezdeményezett az Észak-Magyarországi (Miskolc), Nyugat-Dunántúli (Zalaegerszeg) régiókban s most a Közép-Dunántúli
régióban jártunk. Mintaértékû programjaink folytatásaként
célul tûztük ki most is a régiók közötti együttmûködést.
A programunkban együttmûködô partner volt a JNSZM
Népfôiskolai Társaság. Az eredeti tervezett program mellett lehetôségünk volt Hévíz, Keszthely, Szigliget, Szentbékkálla életébe is betekinteni a települések polgármesterei segítségével. Elsô állomásunk Paloznak volt, ahol
1996-ban egy régi parasztház felújításával tájház és falumúzeum létesült – itt adnak helyet a nyári kézmûves fog-

met fordítanak az idôsek otthonának magas színvonalú mûködtetésére – amelyet be is mutattak számunkra. A közmûvelôdési, közoktatási helyzetrôl, a történelmi értékekrôl, a városi sétáról, bemutatásról a polgármester úr és Dr.
Szántó Endre közmûvelôdési referens gondoskodott.
Keszthelyen a Farkas Edit Római Katolikus Szakképzô
Iskola és kollégium igazgatója, Dr. Vértesaljai József fogadott és mutatta be iskoláját, amely 1991 óta mûködik, OKJ
szakképesítést ad. A négyéves szakiskola 9. és 10. osztályában családi életre nevelést és a kétféle szakképzést
(szociális gondozó és ápoló ill. házvezetônô szakképzés)
alapozó tárgyak gyakorlati oktatását (fôzés, varrás, csecsemôgondozás, betegápolás, háztartási ismeretek, illetve
élelmezési, vendéglátási, gazdálkodási és levelezési ismereteket) biztosítják.
Pedagógiai hitvallásuk: a megbízhatóságra nevelés és az
erkölcsi értékrend kialakítása.
Kollégiumukban családias légkör uralkodik. Fontosnak
tartják kialakítani tanulóikban, hogy egymást segítsék,
szociális érzékenységgel bírjanak az idôsek és az elesettek
iránt. A családanyai szerep vállalására, az emberi kapcsolatteremtésre készítik fel az illemtan, kommunikáció, családépítés tantárgyak keretében.

Fotók: Kovács Béláné Petô Magdolna

Szigliget önkormányzatát, turisztikai attrakcióit Balassa
Balázs polgármester ismertette a projekt részvevôkkel,
majd aktív túrára vitte Szigliget várhegyére, amely szikláin ott magaslik a 730 éves vár, melyet a pannonhalmi apátság épített 1262-ben. Az 1000 fôs lakosság kertészettel,
idegenforgalommal foglalkozik. A településen található a
volt Eszterházy kastély, amely ma az írók alkotóháza.

lalkozásoknak. A Magyar Népfôiskolai Társaság 1988ban alakult s munkájában jelentôs szerepe van a felnôttkori képzésnek, annak érdekében, hogy a felnôtt lakosság
megbízható kompetenciákkal rendelkezzen a család, a
munka, a szakma-szerzés és az élet minden területén. A
képzéseiket a Balatonszepezdi Népfôiskola Közép-Európai Képzési Központban bonyolítják le, a mi programunknak is itt biztosítottak helyet. A központ a helyi közélet formálásában is fontos szerepet játszik: közösségi
könyvtár és teleház, nyilvános internet-hozzáférés szolgáltatásaival és egyéb kulturális feladatok megvalósításával –
a helyi önkormányzattal kötött közmûvelôdési megállapodás keretében. Az MNT munkáját annak titkára, Mihályfi
Márta mutatta be. A Bibó István Népfôiskolai Alapítvány
táji központja az MNT-nek. Az egyik legjelentôsebb tevékenysége az, hogy alapítótagja a Balaton-felvidéki LEADER
akciócsoportnak, amely célja: „Közösen az élhetô Balaton-felvidékért, a környezettudatos gazdálkodásra, a helyi
termékekre, a fenntartható turizmusra és a térségi marketingre építve” mondta el tájékoztatójában Piros Ágnes az
alapítvány képviselôje.
Kovács Béláné Petô Magdolna, a BLNT elnöke bemutatta a partnerség – együttmûködés projekteket amelyek a
népfôiskola 16 éves mûködése alatt valósultak meg. Ezt
követôen ismertette Jászfényszaru Város civil fórumának
tagjait, tevékenységeit, annak kapcsolódási pontjait a helyi önkormányzattal.
Nagyné Kiss Mária által a Szolnok város civil stratégiája került bemutatásra, Mihályfi Márta pedig bemutatta a
„Közösségi szerep és partnerség” ROP 3.1.3. projektjüket.
2007 decembere óta civil és vállalkozói kezdeményezésre létre jött egy közéleti civil hírmondó újság Pipafüst
címmel. Az újságban minden olyan gondolatnak helyet
adunk, amely érdeklôdésre tarthat számot, politikamentes,
korrekt, valósághû. Végül Kovács Béla kiemelte a helyi
média közösségformáló szerepét.
A Balaton-felvidéki LEADER akciócsoport kapcsolatai
révén, Hévízen Vértes Árpád polgármester úr bemutatta a
4.900 lakosú települését, ahol nyaranta 25.000 fô is megfordul a híres tófürdônek köszönhetôen. A fürdôélet felvirágozása legfôképpen gróf Festetics (I.) Györgynek köszönhetô, aki céltudatosan építette ki a fürdôtelepet. A virágos (Európa-díjas), tiszta, nagy közbiztonsággal rendelkezô település, aktív testvérvárosi kapcsolatot ápol német
és horvát ipari jellegû településekkel – itt szolgáltatva számukra a rekreációs lehetôséget. Számos civil szervezetet
bôségesen támogatnak (pályázataik révén) és nagy figyel-

Szentbékkálla települést polgármestere, Sárvári Attila mutatta be – a koncert után. A templomtól a Káli-medence
síkját látjuk. Nem skanzen, nem holt múzeum, hanem a
maga évszázados helyén továbbélô közösség, melyben a

Ôszi ínyencségek
Birsalmasajt
Ôsszel nagyon kedvelt édesség a birsalmasajt. Elkészítése viszont nem egyszerû, de megéri. Nem írok
konkrét mennyiséget, mert ez attól függ, mennyit kapunk ajándékba, vagy terem a kiskertben. Az almákat
megmossuk és nagy fazékban puhára fôzzük. Hagyjuk kihûlni és utána pucoljuk meg és távolítsuk el a
magházat, vagy a már barnuló részeket. Áttörjük a
gyümölcs húsát és a pépet mérjük le. Ugyanannyi
cukrot adunk hozzá és közepes hôfokon 40 percig kevergetve fôzzük.
Vigyázzunk, mert forrás közben könnyen égési sérülést kaphatunk, ha nem veszünk kezükre védôkesztyût! Úgy tudjuk megállapítani, hogy jó lesz-e már a
sajt, ha tányérra cseppentve nem folyik, és gyorsan
bôrösödni kezd. Tûzrôl levéve celofánnal kibélelt ôzgerincformába öntjük és szobahômérsékleten hagyjuk
1-2 napig. Celofánba csomagoljuk és száraz helyen
tartjuk, míg el nem fogyasztjuk...
Az ôszi dekoráció dísze is lehet az ünnepi terített
asztalon. Tálalhatjuk sült vadhoz, pástétomhoz, de a
gyümölcskenyérbe is keverhetjük.
Jó nassolgatást!
Baliné Bazsó Mária

Fügelekvár
Hozzávalók:
• 1 kg szárától megtisztított, negyedelt friss füge
• 5 narancs, meghámozva, kimagozva, kifilézve
• 200 g dr5ker befôzôcukor 2:1
• 2 narancs reszelt héja
• 3 evôkanál citromlé
• 1 csapott mokkáskanál ôrölt gyömbér
• 1 csapott mokkáskanál ôrölt szegfûszeg
• 1 csapott mokkáskanál fahéj
• 15 g vaj
Az összetevôket egy nagy kerámia tálban összekevertem, hagytam állni 30 percig, hogy a gyümölcsök kiengedjék a levüket, a cukor feloldódjon és a fûszerek
íze átjárja a keveréket. Majd az egészet egy vastag aljú,
rozsdamentes edénybe tettem és addig fôztem, amíg
kedvemre való állaga nem lett. Sterilizált üvegekbe
szedtem, lezárás után fejtetôre állítottam 10 percre,
majd (kikapcsolt) langyos sütôben hagytam kihûlni.
Nagyné Kiss Mária
* * *

Lúd lakomára ajánljuk
gyerekek száma nagyobb, mint az idôskorúaké. A Szentbékkállai Nyár keretein belül templomi koncertsorozat (10
alkalom) indult a faluban. A koncerteken a Nemzeti Filharmonikusokból alakult Grazioso kamarazenekar mûvészei játszottak. Az elôadók ráadás koncertjén augusztus
30-án vasárnap vehettünk részt, ahol Telemann, Köhler,
Bach, Marcello, Vivaldi, Rolla, Handel mûveket hallottunk.
Közremûködtek: Gál Márta – csembalo, orgona, Detvay
M. Marcella – hegedû, Migróczi Tamás – cselló, Horváth
Laura – fuvola (Szentbékkállai tehetség)
Az állandó mûsorvezetô: Kovács Géza a Nemzeti Filharmonikusok fôigazgatója volt (aki turai származású). A
Nemzeti Filharmonikusok Grazioso Kamarazenekara 2007
májusában alakult. Alapítója és vezetôje: Detvay Mária
Marcella. Koncertmester: Bangó Ferenc. Az együttes tiszteletbeli mûvészeti vezetôje: Kocsis Zoltán.
Hazafelé Balatonudvariban láttuk a mûemlék temetôt,
amelyet 1770-80-as években nyitottak meg a református
és római katolikus hívek számára. A szív alakú sírköveket
a monda szerint egy „udvari” kômûveslegény készítette az
akali határban fejtett kövekbôl.
Utolsó állomásunk volt Tihany, a Bencés Apátság barokk temploma és I. András király által, 1055-ben – a monostor alapításával egyidejûleg – épített háromhajós román csarnokkripta volt. Itt nyugszik az 1060-ban elhunyt
I. András király.
A tanulmányutat szakmai, településfejlesztési és turisztikai élményekkel gazdagodva zártuk.
Kovács Béláné Petô Magdolna

Márton napja (november 11.) hosszú hagyományokkal rendelkezô, számos népszokással, különleges ételekkel és új borral ünnepelt nap. Régen ez a nap zárta
le a gazdasági évet, mely szent György napján indult
áprilisban. Ezen a jeles napon Márton napi lakomákat,
vigadalmat rendeztek, ahol bôven ettek-ittak, hogy év
közben se kelljen nélkülözniük.

Márton napi Libacomb
aszalt szilvával
Hozzávalók:
4 db libacomb, 2 paprika, 2 paradicsom, 10 dkg vegyes zöldség, 3 gerezd fokhagyma, 20-25 szem aszalt
szilva, 1 dl vörösbor, cukor, fahéj, olaj, só, bors, majoránna.
Elkészítés:
A libacombokat sózzuk, borsozzuk, majd szórjuk meg
a majorannával. A tepsibe rakott libacombok mellé
szeletekre vágott zöldséget, 1 paprikát, 1 paradicsomot és fokhagymát teszünk, kevés olajat és vizet is
öntsünk rá. Közepesen meleg sütôben, alufólia alatt 1
óra alatt puhára pároljuk, majd pirosra sütjük. Az
aszalt szilvát beáztatjuk, serpenyôben, kevés vajon egy
evôkanál cukrot karamellizálunk. Ehhez hozzáadjuk
a szilvát, ôrölt fahéjjal megszórjuk, és azonnal felengedjük vörösborral (Szekszárdi Bikavér). Rövid ideig pároljuk.
Kísérô borként Szekszárdi Kékfrankos 2006, majd
desszertként Lúdláb szeletet ajánlanak az ínyenceknek.
Forrás: Bodri Pincészet Szekszárd
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Jászsági zarándoklat
- egy készülô könyv kapcsán Vianney Szent János (1786–1859) halálának 150. évfordulójához kapcsolódóan XVI.
Benedek pápa a 2009. június 19. és 2010. június 11. közötti idôszakot a Papság Évének
nyilvánította. Ebbôl az alkalomból jászfényszarui egyházközségünk kétnapos zarándokutat szervezett, melynek során meglátogatja a Jászság valamennyi templomát. A zarándoklat idôpontja 2009. október 3. és október 10.
Október 3-án, kora ôszi szombat reggel gyülekeztek a hívek a jászfényszarusi templom
padsoraiban, negyven fô Jászfényszaruból és tízen Pusztamonostorról.
A 6 órakor tartott szentmisében utunk céljaként mi mást is jelölhetett volna ki Csôke
György plébános atya, mint azt, hogy közösen, így együtt tegyünk tanúságot Isten kegyelmérôl, legyünk tanítványokká, adjunk hálát az ôsöknek és hívjuk fel a jelenkor figyelmét az összetartozás fontosságára.
Nagyné Kiss Mária

Rövid hírek
Nemzeti ünnepünk tiszteletére
Jászfényszaru Város Önkormányzata 2009. október 22-én 17.00 órakor emlékezik
meg nemzeti ünnepünkrôl a Petôfi Mûvelôdési házban. Jászfényszaru minden polgárát várja Gyôriné dr. Czeglédi Márta polgármester.
Második alkalommal rendezi meg a Lumina Cornu Klub Történelmi Emléknapját a jászfényszarui Petôfi Mûvelôdési Házban, október 24-én, szombaton 10-14
óráig. Elôadásokkal, filmvetítéssel, kiállítással, emlékidézô beszélgetésekkel várják
a történelemkedvelô diákokat, az érdeklôdôket és az ünneplôket.
www.jaszfenyszaru.hu
Iskolai hír
A jászfényszarui Általános Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Szakképzô Iskola Gyermek- és ifjúságvédelmi szakreferense Nádudvariné Jáger Judit
óvoda- és gyógypedagógus.
Elérhetôsége: Fogadóórák: minden hétfôn 12–15-ig a Nagyiskolában,
minden csütörtökön 12–15-ig a Kisiskolában.
Telefon: 06 (30) 598-1340 (állandóan)
Forduljanak hozzá bizalommal!
Igazgatóság
Konferencia a Civil Kamaráról
A rendezvényre meghívást kaptak a Civil Kamarával foglalkozó kérdôívre névvel
és címmel válaszoló civil szervezetek. A konferencia megrendezésére 2009 szeptember 29-én került sor, Budapesten.
Az év eleje óta folytatott elôkészítô munka után végzett országos jellegû tájékozódás és helyzetfelmérés azt mutatja, hogy a meghatározó többségû civil szervezetek elérkezettnek látják az idôt arra hogy, egy országos jellegû civil érdekvédelem
megszervezésére egy önkéntes tagsággal rendelkezô Civil Kamara jöjjön létre. Bôvebben: www.civilkamara.eu
Kovács Béla

Fotó: Petô István

2009. október 1-jétôl megnyitásra kerültek
az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP)
IV. tengelyes LEADER Program pályázati felhívásai
A LEADER pályázataiban a helyi közösségek célkitûzései jelennek meg. A Jászberényi kistérségben, a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesületének Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája alapján kerültek meghatározásra a LEADER Program pályázati kiírásai.
A pályázatokat 2009. október 31-ig, ezt követôen évente március 1. és 31., valamint október 1. és 31. között a Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)
által rendszeresített formanyomtatványon, postai úton kell benyújtani az illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodájába.
A 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet az Európai Mezôgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeirôl szól.
A rendelet célja: a helyi igényekhez és sajátosságokhoz igazodó, a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiákban meghatározott LEADER fejlesztések megvalósításának elôsegítése érdekében meghirdetésre kerülô LEADER pályázati feltételeket és támogatási
célokat határozza meg, amelyek hatékonyan hozzájárulnak a vidéki területeken az
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: ÚMVP) IV. intézkedéscsoportja keretében megfogalmazott célok eléréséhez a fenntarthatóság és esélyegyenlôség elveinek figyelembevételével.
122/2009 (IX.17.) FVM RENDELET;
141/2009. (X. 5.) MVH Közlemény: PÁLYÁZATI ADATLAP, KÖZPONTI MELLÉKLETEK

Jász Világtalálkozó – Jászágó, 2010
A Jászok Egyesülete és Jászágó Község Önkormányzata közösen rendezi 2010-ben
a XVI. Jász Világtalálkozót, a REDEMPTIO 265. évfordulója alkalmából. A szervezési munkát 2009. március 12-én kezdtük. Találkozót szerveztünk a Jászágóval
jó kapcsolatot tartó elszármazottakkal, az országgyûlési képviselônkkel, a Jászágó
területéhez kapcsolódó gazdasági egységek vezetôivel, köztiszteletben álló személyekkel, hogy megismerjük véleményeiket, javaslataikat a rendezvény idôpontjáról, költségvetésérôl, a lehetséges támogatókról, védnökökrôl, programjairól, kiadványairól, emléktárgyairól, logójáról.
Kérjük, hogy aki teheti, ezzel is szíveskedjen segítséget nyújtani. A költségek
biztosítása mellett mindenki hangsúlyozta a munkában az összefogás fontosságát,
amelyrôl már a Jászok Egyesülete, az ÁBE tagsága, valamint Jászágó lakossága
többször tanúságot tett.
Várjuk támogatásaikat, javaslataikat, az alábbi címeken:
Támogatás számlaszáma: 11745121-15412524-10140004
Mozsár Lászlóné polgármester • Tel.: 57/426-020
BLNT hírelés
A Bedekovich Lôrinc Népfôiskolai Társaság 2009. november 20-án (pénteken)
ismét megszervezi a hagyományos Erzsébet napi programjait – kézmûves kiállítást,
vásárt és kísérô rendezvényeit.
„Megôrizte a szeretet”
Gazdag programot kínáltak és kínálnak a nyár végén – kora ôsszel a jászfényszarusi
könyvtárak, olvashattuk a helyi önkormányzati újságban. 2009. október 5-én szívünket melengetô kiállítást láthattunk nagyszüleink féltve ôrzött tárgyaiból a Városi
Könyvtárban. Címe: „Megôrizte a szeretet” – s valóban rengeteg emlék, villanásnyi kép, már – már feledésbe merült történet, esemény jutott eszünkbe. Jól esett
megosztani a képeket, emlékeket, s mesélni csak úgy..., mint kukoricamorzsolás
közben, ülve a kis széken, s hallgatni a nagyszülôket.
Köszönjük az ötletet s a szép kiállítást!

LEADER CÉLTERÜLETEK JKHK EGYESÜLETE
Az ÚMVP Irányító Hatósága a 122/2009. (IX.17.) FVM rendelet alapján meghirdeti
a LEADER-térségek pályázati felhívásait, melyek a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete esetében a következôk:
LEADER pályázati felhívás CÉLTERÜLETEK – www.jkhk.hu oldalon elhelyezve
1. Helyi vállalkozások létrehozása, fejlesztése, versenyképességének javítása; 2. Helyi termékek piacra jutásának ösztönzése; 3. Szabadidôs és sporttevékenységek,
szolgáltatások fejlesztése; 4. Helyi szektorok képzésének támogatása; 5. Természeti
és kulturális örökség megôrzése; 6. Közösségépítô programok, hagyományok ápolásának ösztönzése; 7. Kulturális és gasztronómiai turizmus fejlesztése rendezvények
keretében; 8. Turisztikai tevékenységek ösztönzése; 9. Településbiztonság fejlesztése; 10. Társadalmi felelôsség és környezettudatosság erôsítésének, esélyegyenlôség
növelésének támogatása.
A LEADER Program pályázati felhívásai, a pályázatok adatlapjai, formanyomtatványai megtalálhatóak a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete honlapján,
a www.jkhk.hu címen, a Pályázatok menüpont alatt, a www.umvp.eu oldalon is.
Elérhetôség: Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete
E-mail: jaszsagi.kistersegi@gmail.com • web: www.jkhk.hu • Tel./fax: 06-57-443-570

Fotó: Kovács Béláné Petô Magdolna
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„A zene az kell!” – DE!
A muzsika nevében, a zenei világnapra
Minden esztendôben október elsején a muzsikát ünnepeljük. A muzsikát, amely körülvesz bennünket, átszövi életünket, mint
az árnyék kíséri napjainkat. Olyan fontos és
olyan természetes életünkben, mint a színek. Fel sem tûnik, hogy milyen gazdag
általa a világ és milyen mérhetetlenül hiányozna, ha mindent a szürkeség, az egy
hangúság fedne be. Jó, hogy így van még
is nem mindegy, milyen zenei hatások érnek
bennünket. A zene sokféle lehet; könnyû,
komoly, a népi kultúrát hordozó. Ami fontos: ÉRTÉKET közvetítsen!
A zene nyelve talán az egyetlen, mely
mindenki számára egy formán érthetô, hiszen érzelmeinkre hat. Pontosan ezért nem
mindegy, milyen zenei hatások érnek bennünket! Ebben a világban, mely felfokozottságával, zaklatottságával valamennyiünket próbára tesz, az értékes muzsika abban segít, hogy felfedezzük a szépet, a derût, segít megtalálni a nyugalmat. Segít felemelkedni, hogy ne ragadjunk le a profánnál, hogy emberek maradhassunk a teremtett világban is egymás számára is. Ezért

rendkívül fontos, hogy olyan zenei élményekhez jussunk és jussanak gyermekeink,
melyek ezeket az értékeket hordozzák és
nem a „pörgést” a zajt erôsítik tovább.
A mûvészeti tárgyak, a mûvészeti iskolák legfontosabb hivatása ez! Jó lenne, ha
ennek fontosságát valamennyien felismernénk, hiszen a világ mindenki számára akkor érthetô, ha jelen van benne a szeretet.
Ez pedig csak akkor lehetséges, ha túl tudunk lépni önmagukon, nyitottakká válunk
mások gondjaira. Az ide vezetô úton nyújt
„segítô kezet” a zene. Gondoljunk csak arra – biztosan mindenki életében elôfordult
már – milyen sokat segített örömében vagy
bánatában egy-egy kedves melódia.
Ezért is köszönet minden zenét szeretô
ember nevében a Weiner-Szász kamaraszimfonikusoknak és az est szervezôinek
az örömért, a felemelô hangversenyért!
Sokak nevében kérem, a jövôben gyakrabban legyenek ilyen hangversenyek!
MERT „A zene az kell, mert körülölel és
nem veszünk majd el.”
Egy zeneszeretô városlakó

Weiner-Szász
Kamarszimfonikusok
Az 1992-ben alakult zenekar repertoárjának Bartók, Kodály, Liszt és Weiner mûvei
mellett Bach, Vivaldi, Haydn, Mozart, Stravinsky és Britten kamarazenekari kompozíciói állnak a középpontjában.
Médiatámogatója a Magyar Rádió, amely rendszeresen sugározza hangversenyeit
és felvételeit. Nagy szakmai és közönségsikert aratott a Weiner-Szász Kamaraszimfonikusok 2006/7 évadbeli Muzsikáló Európa sorozata, melynek 16 nemzeti estjét
a 22-es stúdióból sugározta – és ott rögzítette is – a Magyar Rádió.
A zenekar munkáját mûvészeti tanács irányítja, melynek tagjai: Szászné Réger
Judit – alapító elnök, Rohmann Imre – zongorista, karmester (Mozarteum, Salzburg), a két hangversenymester: Juniki Spartakus és Somogyi Péter, valamint Szilágyi Mihály – mûvészeti menedzser.
A Weiner-Szász Kamarszimfonikusok közhasznú alapítványi formában mûködik.
Sokrétû – szakmai, közönségnevelô, zeneterápiai és jótékonysági – tevékenységének költségeit adományokból, céltámogatásokból, pályázatokból és szponzorációból fedezi.
A zenekar fôszponzora: SAMSUNG Electronics Magyar ZRt.

„Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érett apostollá az
apostolok lelke, és bitófák tövében kell forradalmárrá érni a magyar lelkeknek.”
(Lázár Vilmos aradi vértanú utolsó mondata)

Aradi Vértanúk Emlékmûve
Jászkiséren
Színültig megtelt a Mûvelôdés Háza ünnepelni érkezô
emberekkel, amikor az elôzô évben felavatták azt az
emlékmûvet, amelyet a napokban is megcsodálhattunk.
A Jászkisériek Baráti Egyesületének kezdeményezésére
és szervezésében az önkormányzattal közösen ünnepi
keretek között emlékeztek
meg a jászkisériek az 1848–
49-es szabadságharc 13 katonai vezetôjérôl, akiket 1849.
október 6-án Aradon végeztek ki.

Rövid hír
A Szabadság úton található egyik vendéglátó ipari hely üzemeltetését nemrégiben másik vállalkozó vette át. A környéken lakó idôs emberek eddig megszokott nyugodt
életvitelét a sörözô törzsközönségének hangos szórakozása erôsen zavarja. A szomszédok részérôl felvetôdött, hogy aláírást gyûjtsenek a sörözô zajszintjének csökkentése érdekében. Ezzel talán kikényszeríthetnék az illetékes hatóságok vizsgálatát. Az
aláírásgyûjtésbôl eddig a vélt vagy valós félelemérzet miatt semmi sem lett. De az illetékeseknek nem kellene várni az aláírásgyûjtô ívekre, hanem a jogszabályi kereteket
betartva és kihasználva minél elôbb lépni kellene, nem pedig a kifogásokat szajkózni.
Fotó: Baranyi József

Illemtani leckék II. – Magázódás, tegezôdés
Kit tegezhetünk, és kit kell magázni? Nem egyszerû, de
annál jobb kérdés! Még én is tanulom az illemtan tudományát, és bizony nekem is voltak olyan szituációk az életemben, amire pironkodva emlékszem vissza. Vagy azért,
mert én viselkedtem neveletlenül: megkértem egy idôsebb
hölgyet, hogy hagy tegezzem, vagy engem hoztak kínos
helyzetben: férfiak, akikkel soha életemben nem akartam
tegezô viszonyba kerülni, letegeztek.
A magyar nyelv azon különleges nyelvek közé tartozik,
ahol lehetôség van tegezésre és magázásra is. Ez a hagyományunk azonban nem olyan régi, mindösszesen 200 éves.
A reformkornak köszönhetjük ezt a nyelvi vívmányt is.
(Az önözést Széchenyi István népszerûsítette, Révai Miklós grammatikájában szerepelt elsôként ez a forma, mely
szóelvonással, az önmaga, önként szavak elôtagját használva jött létre.)
A legalapvetôbb szabályok, amelyeket mindig szem elôtt
kell tartanunk, az alábbiak:
1. A tegezést az azonos nemûek között az idôsebb kezdeményezheti (rangtól függetlenül).
2. Férfi–nô kapcsolatban kizárólag a nô – kortól és
rangtól függetlenül – kezdeményezheti a tegezést.
3. Felajánlott tegezést nem elfogadni illetlenség, még
akkor is, ha eleinte kínosan érezzük magunkat a megváltozott kommunikációs helyzetben. Ha túl idôs az

illetô, akkor tompíthatjuk a helyzetet a néni és a bácsi szavak keresztnévhez való toldásával.
4. Ha egy társaságban mindenki tegezôdik, tegyük mi is
azt. Azonos szakmában dolgozóknál (pl. pedagógus,
újságíró) ez az elfogadott forma.
5. Ha bizonytalanok vagyunk abban, hogy tegezhetünke valakit, inkább válasszuk a magázódást, várjuk meg
még a másik tisztázza a helyzetet.
A másik fontos kérdés, hogyan használjuk helyesen a magázódó formát? Magázás, önözés vagy tessékelés?
Ha magázunk vagy önözünk valakit, az csak annyit jelent, hogy általában a mondat elején nem a nevén szólítjuk
az illetôt, hanem azt mondjuk neki, hogy Ön vagy Maga.
Sokan nem éreznek különbséget a kettô között, pedig az
önözés udvariasabb és kicsit távolságtartóbb, a magázás
viszont néha kifejezetten durva. Nagyon kell figyelnünk a
hangsúlyra, ahogyan kimondjuk ezeket a szavakat.
Vegyük észre, hogy az Ön mit keres itt? és a Maga mit
keres itt? között bizony komoly különbség van. A városi
emberek elônybe részesítik az önözést, míg falun nem szeretik az önözést és kifejezetten sértônek tartják.
Az illemtanban és az udvariasságban nagyon fontos a figyelmesség és az emlékezôtehetség.
Figyelni kell arra, hogy a körülöttünk levôk hogyan beszélnek, hogyan fordulnak felénk és emlékezni kell arra,
hogy kivel hogyan beszéltünk egy korábbi találkozásnál.

Ne legyünk tehát restek, tanuljunk minden nap valami
újat! Figyeljünk egymásra, törekedjünk arra, hogy a jólneveltségünkrôl ismerjenek minket, adjuk meg a másik embernek is azt a tiszteletet, ami jár, hiszen mi is ezt várjuk
másoktól!
Végezetül Görög Ibolya, protokoll szaktanácsadó sorait
ajánlom mindenki figyelmébe:
„A társadalomban betöltött szerep szerinti megszólítás
és az ennek megfelelô magázás az, ami életünk nagy részében elvárt, s ezért kötelezô. Ezért a szerepért mindenki megharcolt, tanult, felelôs döntéseket hoz nap mint nap.
Csak azért, mert ma mindenki tegezôdik, ne sekélyesedjünk el mi is; legyen valami esemény, indok, közös ügy,
ami kapcsán valóban úgy érezzük: azon túl, hogy egyidôsek vagyunk, más is közrejátszik abban, hogy közel engedjük-e a másikat magunkhoz a közvetlenebb te megszólítással.”
Viszontlátásra a következô találkozásig!
Nagy Ildikó

Felhasznált irodalom:
Köves J. Julianna: Illik tudni, Minerva, Budapest, 1985
Görög Ibolya: Protokoll az életem, Athenaeum 2000, Budapest, 2007
www.sulinet.hu
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Ahogyan folytatódott...
Jászfényszaru Város Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be az Európai Bizottság által meghirdetett „Európa a polgárokért program (2007-2013) kiírásra. A testvérvárosok polgárainak találkozójára 2009. július 30. és augusztus 5. között került sor
Jászfényszarun. A lengyel (Zakliczyn), román (Bors) és magyar polgárok több évre
visszanyúló kapcsolata nem ért ezzel véget, hiszen a 10. Bab Fesztiválra meghívást
kapott egy 3 tagú delegáció az önkormányzat részérôl, illetve már a zakliczyniek számára ismert és rendszeresen külön meghívott Kaszai család, akik elkápráztatták
fôztjükkel a lengyel vendéglátókat.
Az Iglice Folklór Kulturális Alapítvány az NCA-NK-09-C-0048 a Magyarországi
civil szervezetek határon átnyúló civil kapcsolatainak ápolása c. pályázati kiírásra sikeres projektervet nyújtott be és valósított meg – amelyhez gratulálunk. Ennek keretében meghívást kaptak a zakliczyni néptánc csoportok (gyermekek és felnôttek egyaránt),
a kísérô együttes s a felkészítôk. A delegáció vezetôje Kazimierz Dudzik volt. Nagysikerû Gálamûsort adtak 2009 október 3-án a Petôfi Mûvelôdési házban.
A fenti eseményekrôl Zakliczyn város honlapján gazdag képanyagot és szöveges
beszámolót találunk: http://www.zakliczyninfo.pl
Jaszfenyszaru – Zakliczyn; jubileusz „Iglic”

Egy valódi testvérvárosi program még itt sem ér véget! Még ebben az évben további közös programra kerül sor: VII. Sztafetcie Pamieci Lowczóvek Zakliczyn
A cím talán csak annyiban árulkodó, hogy Lengyelországgal kapcsolatos, de mit is
jelenthet? Hetedik alkalommal rendezik meg a Lengyel Szabadság Napján testvérvárosunkban azt a 23 kilométeres Emlékfutást, melyen immár harmadszor, november
hónapban 10 fôs jászfényszarui csapat is részt vesz.
Idézet a Pipafüst II. évfolyam 8. számából (2008 december):
„...újult erôvel keltünk útra, hogy megemlékezzünk az I. világháborúban elesett és
idegenben eltemetett hôseinkre. Ismét rájöttünk történelem-oktatásunk több tízéves
gyengéjére, miszerint huszadik századi történelmünk oktatása teli van fehér foltokkal.
Sajnos ezzel arányosan a miénk is. 1914 ôszétôl kezdve a galíciai fronton az OsztrákMagyar Monarchia, Oroszország és Németország katonái vívtak véres háborút egymással, az akkor önálló állammal nem rendelkezô, de hazájukat védô lengyel katonákkal kiegészülve. 1915 nyaráig több ezren estek el itt, a volt frontvonal mentén, majd
400 katonai temetôben nyugszanak. Ezek közül kerestük fel azt, ahol a legtöbb magyar
katona nyugszik.”
Kovács Béla

Testvérvárosi hírek
2009. szeptember 11. és 13. között Jászfényszaru város hivatalos, önkormányzati küldöttséggel
képviseltette magát Zakliczynben, a 10. jubileumi Bab Fesztivál ünnepségén. Az önkormányzat
ajándékkal kedveskedett a testvérváros lakosainak. A magyaros gulyásleves hozzávalóit (20 kg
marhahúst, 12 kg füstölt csülköt, 10 kg magyar

tarkababot), az önkormányzat ajándékát, Kaszai
Tamás megfôzte, barátai 300 fô részére szolgálták
fel. (Mi hatan önköltségi alapon vettünk részt a
fesztiválon, hiszen annyi jót hallottunk már róla.)
Zakliczyn település a Dunajec folyó völgyében
23 települést fog össze. A Dunajec folyót a lengyel hegyi folyók királyának tartják. Jobb és bal
partján, a folyó széles völgyében a jellegzetes
„Piekny Jas” (Szép Jancsi) babültetvényekkel, a
hegytetôk bájával, ezt
adta a természet ennek
a vidéknek.
A Bab fesztivál kiemelkedô helyet foglal
el a térség turisztikai,
kulturális, és agrárjellegû programjai sorában. A kétnapos rendezvényen szakmai
képzések, találkozók,
kiállítások, kulturális
programok mellett, kirakodóvásár, termékbemutatók, kóstolók is
a látogatók rendelkezésére álltak. Évek óta
tartó hagyomány hogy
Jászfényszaru kisebb
nagyobb küldöttséggel
képviselteti magát a fesztiválon. Volt, amikor a
Szûcs Mihály Huszárbandérium nyalka huszárjai és a Jászasszonyok arattak nagy sikert a fesztiválon, máskor az Iglice gyermek néptánc együttes, Vágó Tibor szakács mester a jászsági ízekkel

ismertette az érdeklôdôket. A magyar babgulyásnak legalább olyan nagy a sikere, mint a magyar
küldöttségnek. Évek óta barátokként hívnak bennünket, és mi barátokként érkezünk. A személyes
ismeretségek, kapcsolatok, barátságok vitték
elôre a két város közötti testvérvárosi kezdeményezést.
Zakliczyn alpolgármestere a búcsúzáskor
kihangsúlyozta, hogy
nincs a miénknél,
élôbb, tartalmasabb,
személyesebb testvérvárosi kapcsolat a Malopolska régióban. Hiszen az Iglice gyermek
néptánc együttest számos más civil kapcsolat követte: huszárok,
tûzoltók, sportolók (futók, focisták, íjászok),
iskolások csere nyelvi
tábora, és most alakulhat a Pávakörösök kapcsolata is. Hát mi ez
kérem, ha nem egy ragyogóan mûködô testvérvárosi kapcsolat? Az alpolgármesterrel csak egyetérteni tudunk. Természetesen nem maradt el a személyes baráti búcsúzkodás sem. Jövôre veletek ugyan itt!
2010 szeptemberében szerkesztôségünk a 11.
Babfesztiválra társasutazás szervezését fontolgatja. Az ötnapos program során megismerkednénk
Krakkó és Tarnow nevezetességeivel, vasárnap
részt vennénk a Babfesztiválon. A csütörtöki és

a hétfôi nap az utazással telne. A szállást, a zakliczyni falusi vendéglátók biztosítják, amelynek
költsége ez évben reggelivel és vacsorával mintegy 3500 Ft volt személyenként.
Kaszainé Ocskó Györgyi

Bab zakliczyni módra
Hozzávalók (4 liter leveshez):
• 1 kg bab „Piekny Jas”
• 30 dkg füstölt császár szalonna
• 30 dkg füstölt oldalas
• 30 dkg kolbász
• 1 db sárgarépa
• 1 db petrezselyem gyökér (zöldség)
• 5 dkg zeller
• 1 db vöröshagyma
• 1 gerezd fokhagyma
• babérlevél
• 1 kanál leves ételízesítô
• só, bors ízlés szerint
A képek forrása: www.jaszfenyszaru.hu
• 1 db kis paradicsom sûrítmény
Elkészítés módja:
A babot leöblítés után feltöltjük hideg vízzel egy éjszakára, majd ezt követôen megfôzzük ugyan abban a vízben. A megmosott oldalast a fôzôedényben lévô babhoz tesszük, hozzáadjuk a babérlevelet és egy órán keresztül
fôzzük. A sárgarépát, zöldséget és a zellert megpucoljuk, megmosás után apróra vágjuk, vagy lereszeljük. A vöröshagymát megpucoljuk és félbevágva a
zöldségekkel együtt a leveshez tesszük. A leveshez hozzáadjuk az ételízesítôt és fôzzük addig, amíg a bab és az oldalas meg nem puhul. Kivesszük az
oldalast, a babérlevelet és a vöröshagymát. Az oldalasról lefejtjük a húst,
kockára vágjuk és visszaöntjük a levesbe. A császár szalonnát, kolbászt közepes nagyságú kockákra vágjuk és elôsütjük, majd a leveshez adjuk. A fokhagymát megpucoljuk, sóval összetörjük és a leveshez adjuk. Hozzáadjuk a
paradicsom sûrítményt. Egy kanál lisztbôl és egy kanál zsírból aranyszínû
rántást készítünk, vízzel felöntjük és a babhoz adjuk és még egy kicsit fôzzük. Ízlés szerint borssal és sóval ízesítjük.

Przepis na fasolke po Zakliczyńsku
Skl/ adniki na 4 litry zupy:
• 1 kg fasoli „Piȩkny Jaś”
• 30 dkg boczku wȩdzonego
• 30 dkg z.eberek wȩdzonych
• 30 dkg kiel/ basy
• 1 marchewka
• 1 pietruszka
• 5 dkg selera
• 1 cebula
• 1 za̧bek czosnku
• liść laurowy
• 1 l/ yz.eczka przyprawy do zupy
• sól pieprz do smaku
• 1 mal/ y przecier pomidorowy
Sposób przygotowania:
Fasolȩ wypl/ ukać
. zalać zimna̧ woda̧ na noc a nastȩpnie zagotować w tej
samej wodzie. Zeberka umyć wl/ oz.yć do garnka z fasola̧, dodać liść laurowy
i gotować 1 godzinȩ. Marchewkȩ, pietruszkȩ i seler obrać, umyć drobno
pokroić lub zetrzeć na tarce. Cebule obrać i poprzekrawać na pól/ i razem z
pokrojonymi warzywami dodać do wywaru. Dodać przyprawȩ do zupy i
gotować, az. fasola i z.eberka bȩda̧ miȩkkie. Wyja̧ć z.eberka, liść laurowy i
cebulȩ. Z z.eberek obrać miȩso, pokroić w kostkȩ i z powrotem wrzucić do
zupy. Boczek, kiel/ basȩ pokroić w średniej wielkości kostkȩ i, podsmaz.yć i
wrzucić do zupy. Czosnek obrać, rozetrzeć z sola̧ i dodać do zupy. Dodać
przecier pomidorowy. Przygotować zasmaz.kȩ z l/ yz.ki ma̧ki i z l/ yz.ki smalcu,
usmaz.yć na zl/ oty kolor, rozprowadzić woda̧ i wlać do fasoli i jeszcze chwilȩ
gotować.
Przyprawić pieprzem i sola̧ do smaku.
.
ZYCZYMY SMACZNEGO!!!
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Kézilabda volt, van és lesz!
Interjú Gere Ferenccel, a nôi kézilabdacsapat edzôjével
Újabban egyre jobb híreket hallani a csapat háza tájáról, ezért is kértem meg Ferit,
hogy számoljon be az olvasóknak az elmúlt idôszakról.
– Mióta foglalkozol a csapattal? Honnan
ered a sportág szeretete?
A csapat 2006 májusában alakult. Elôször 2 fôs edzôi stáb és 28 játékos alkotta.
Én nyár közepén vettem át a szakmai munka irányítását, azóta dolgozom a lányokkal.
A sportággal, illetve még inkább a sporttal
már gyermekkoromban „eljegyeztem” magam. Nálunk az általános iskolában a kézilabda kötelezô tantárgy volt. Nagyon jó
testnevelô tanárt kaptunk, aki megszerettette velünk ezt a remek játékot – mert számomra ez továbbra is játék.
Felejthetetlen emlékem, hogy felsôs koromban a diákolimpia csillebérci döntôjében a legtechnikásabb játékosnak választottak. Késôbb Vácon ifistaként a felnôtt
kerethez tartoztam, ami nagyon nagy megtiszteltetés volt számomra. Fôiskolás koromban Budapest bajnokságot nyertünk,
ami igen komoly teljesítménynek számított
az erôs mezônyben. Egyébként amit labdával játszunk – legyen az foci vagy pingpong – mindet kedvelem és ha tehetem,
gyakorlom is.
– Kik alkotják a csapatot? Hol edzettek?
A kezdetekkor csak fényszarui lányok,
alkották a csapatot, két monostori játékossal kiegészülve. Néhány edzés után leültünk
megbeszélni, hogy maradjunk-e sportkörként hobbi-kézisek vagy legyünk eredmény
centrikusak, és dolgozzunk többet, játszunk
bajnokságban.
Ez utóbbi mellett döntöttünk és így kevesebben is maradtunk. Megkerestek néhányan Jászberénybôl és Tóalmásról is, akik
NB-s játékosok voltak, de most nem volt
csapatuk és szívesen azonosultak céljainkkal, terveinkkel. Ettôl függetlenül nem idegenlégiósok játszanak itt, mert a jászberényiek is fényszarui származásúak, ami sokat könnyít a csapat összetartásában. Az
esetleges új igazolásokat közösen beszéljük
meg a lányokkal, de a döntés felelôssége
az enyém.
Az edzések... A legelején az iskolai tornatermekben és aszfaltpályán edzettünk,
de hamar nyilvánvalóvá vált, hogy ez nem
megfelelô. Utána tárgyaltam a környéken
több helyszínen is, jártunk Kókára, majd
kedvezôbb anyagi feltételek mellett Tóalmásra is. Jelenleg Jászberényben, a hûtô-

gépgyári sportcsarnokban edzünk, kiadásaink zömét a terembérlet teszi ki.
– Kik a támogatóitok? (És nem csak
pénzügyi értelemben.)
Állandó tagdíjunk van, amely minden
hónapban 1000 Ft. A Samsung korábban
autóbuszt adott a mérkôzésekre való utazáshoz, most a
buszköltséget fizeti. A TESA
Budaörs és néhány helyi vállalkozó is komoly anyagi segítséget nyújt nekünk. A
sportegyesülettôl is kaptunk
tavaly 100.000 Ft-ot. Az indulásban nagy szerepe volt
az önkormányzatnak, mert
akkor 170.000 Ft-os segítséget kaptunk, azóta is azokban
a mezekben játszunk, amiket
akkor tudtunk venni. Sokat
segítene, ha helyben játszhatnánk, ez bevételt is jelentene
és támogatókat is könnyebben találnák. (Már megint az
a fránya sportcsarnok-utópia
– a szerzô)
– Milyen eredményeket értetek el? Milyen bajnokságban szerepeltek?

Sokan nem hittek a csapatban, amire
100%-ban rácáfoltunk. Mi egész évben
edzünk, csak karácsonykor állunk le. Ennek az áldásos hatását érezzük most is,
mert míg mások a munka elején tartanak,
mi lendületbôl vesszük az akadályokat.

A bajnokságban elsô alkalommal a mezôny végén értünk célba, de tavaly már a
3-5. helyért voltunk versenyben.

Sajnos végül az 5. hely lett meg.
Idén nyáron két strandkézilabda-tornán
indultunk Abádszalókon és Berekfürdôn.
A mi osztályunkból (megyei bajnokság)
mindenki ott volt. Abádszalókon a döntôben az NBII harmadik helyezett Abony
gárdája volt az ellenfelünk, akik ellenében
a miénk lett az aranyérem. Berekfürdôn
szintén. Ez a két tornagyôzelem hitet adott
a csapatnak, érettebbé váltunk, nagyobb
lett a rutinunk. Ebbôl merítve a bajnokság
elsô két mérkôzését meg is nyertük!
(Jászfényszaru-Kunhegyes:
14-10 és Jászfényszaru-Jászladány: 21-19) Május óta
nem veszítettünk! Tudjuk, ez
nem tart örökké, de próbáljuk minél tovább kihúzni.
– Mik a jövôbeli terveitek?
Nehéz tervezni, mert pl. 1-2
gyermekszülés keresztül is
húzhatja a számításainkat.
Dobogó közeli eredményt
várok a csapattól, reálisan a
4. hely elérhetô, de a mezôny nagyon kiegyensúlyozott. (Nem úgy, mint a játékvezetés – a szerzô) Óriási
szükség volna helyben egy
sportcsarnokra, ezért küzdünk, hogy itthon is örömöt
okozhassunk szurkolóinknak.
– Köszönöm az interjút!
Matécsa László Csaba

Jásziványban jártam...
2009 nyarán többször is a Jászság legkisebb településére utaztam a TÁMOP 5.5.3-08/02 „Jövônk a tét” c. projekt keretében,
mint szervezetfejlesztési tanácsadó. Közösségi közlekedéssel
utazni nem is olyan könnyû vállalkozás ma Magyarországon.
Szolnokról a piros vonattal Jászapátiig, s onnan busszal tovább.
A végállomáson minden alkalommal Lóczi Miklósné várt, aki a
Jásziványért Közhasznú Egyesület elnöke, s a Polgármesteri
Hivatalba indultunk. A településen közel 400-an élnek, mintegy
200 házban. Széles utcák, szép porták, s közöttük idônként elhagyott házak. Többnyire kihaltak a tulajdonosok, s egyenlôre
üresen állnak. A település gondozott, virágos.
A falu elsô említése 1234-ben II. András uralkodása idején
történik. Ekkor a Palóczy család birtoka volt a település, melyet
1527-ben az egri káptalanra hagytak. A hazánkból kivonuló törökök bosszúból legyilkolták Ivány lakosságát és felégették a
falut. 1685-ben a falu teljesen elpusztult. 1717-1750-ig az Apátiak (Jászapáti) bérelték az egri érsekségtôl Hevesivány pusztát,
majd 1750-tôl Jászapáti birtoka lett. 1950-ben lett önálló közigazgatású a falu, melyet 1975-ben ismét Jászapátihoz csatoltak. A rendszerváltás után Jászivány újra önállóvá vált. Kialakította intézményeit, óvoda, alsó tagozatos általános iskola (jelenleg üresen állnak, a gyerekek Jászszentandrásra buszoznak na-

ponta), könyvtár és mûvelôdési ház mûködik a községben. Az
idôseket házi gondozás keretében látja el az önkormányzat.
Megalakult a civil kerekasztal melynek tagjai az Ifjúsági Klub,
a Nyugdíjas Klub, a Polgárôrség és az Önkéntes Tûzoltók.
Az Ifjúsági Klub tagjai megalapították a Jásziványért Közhasznú Egyesületet, amelynek célja a településen élôk életének
színesebbé tétele. Az alapszabályban meghatározott tevékenységek köre átfogó:
A gyökerek ápolása, a valahová tartozás, identitás erôsítése, a
település megtartóerejének fokozása, a lakosság tájékoztatása,
ismeretterjesztés, példamutatás a hagyományok ápolásában, az
állami, egyházi, civil és magán szektor együttmûködése példáinak kialakítása.
Szép példa erre, hogy az Egyesület az egri érsekkel kötött
megállapodás alapján az üresen álló plébánia épületben kapott
helyet, ennek fejében gondozza a kertet és élettel tölti be a házat, amely kisebb közösségi rendezvények számára alkalmas
helyszín.
Bár a lakosság száma egyre fogy, és növekszik az idôsebb
korosztály aránya, az itt maradók szeretik csendes, nyugodt, békés községüket.
Nagyné Kiss Mária

Mesenap a jászfényszarusi Városi Könyvtárban
„A mesék világa, melyet én bejártam, színekben
pompázó világ.” (Benedek Elek)
Benedek Elek születésnapja (szeptember 30.) minden évben a
Magyar Népmese Napja, ehhez a jeles naphoz kapcsolódva a Városi Könyvtár 2009. október 2-án
Mesenapot szervezett. Délelôtt a
nagycsoportos óvodásokat, délután
az alsó tagozatosokat vártuk diafilmvetítéssel, beszélgetéssel, egy
kis ôszi gyümölcs kóstolóval. 6 csoportban, 115 gyereket láttunk vendégül. Izgalommal tekintettünk a
nap elébe, vajon sikerül-e elvarázsolni a gyerekeket a saját gyermekkorunk világával, az élôszóban
elhangzott mesével? Emlékeink szerint a diafilmvetítésnek, a sötétben
való mesehallgatásnak megvan a
varázsa, a jó viselkedésért beígért
meglepetésnek szintúgy. A gyere-

kek érdeklôdéssel, figyelemmel hallgatták végig a Benedek Elek:
Szóló szôlô, mosolygó alma, csengô barack címû meséjét, lelkesen beszéltek a látottakról, ôszintén örültek a meglepetésnek, majd
a szétosztott mesekönyvekben is nagy beleéléssel merültek el.
Örömmel tapasztaltuk, hogy minden
csoportban volt olyan gyerek, aki
már rendszeres könyvtárlátogató,
beiratkozott olvasónk. Ez a remek
hangulatú nap is megerôsített minket abban a hitünkben és reményünkben, hogy az ilyen alkalmaknak igenis lesz hatása a gyerekekre,
hisz a könyv és a benne lévô tartalom értéke maradandó, magát az
életet tárja elénk. Kívánjuk, hogy
minden kisgyerek részesüljön nap
mint nap a mese szépségébôl, segítô erejébôl.
Bujdosó Katalin és Nagy Ildikó
könyvtárosok
Fotó: Nagy Ildikó
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