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Emlékkõállítással, kiállítások megnyitásával
kezdõdött meg a Jászok XVI. Világtalálkozója Jászágón

Az észak-iráni eredetû és a magyarságba beolvadt népcsoport példamutatóan ápolja ôsei emlékét, emlékmûvek állításával, egykori viseletek felelevenítésével és használatával. Összetartozásuk igényét és erejét igazolja, hogy a szü-

lôföldjükrôl elszármazott jászok keresik a kapcsolatot egymással és a helyben élôkkel  hangoztatta Fejér Andor, a
Szolnok megyei közgyûlés elnöke az ünnepélyes megnyitón.

Fejér Andor külön szólt a Jász Lovas Bandériumról és a
jászberényi Jász Múzeumról, amely élen jár ebben a nemes
tevékenységben. Mint megjegyezte, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyûlés a jász és kun népcsoport iránti tisztelete jeléül a megyeháza dísztermének két oldalsó termét
Jász illetve Nagykun teremnek nevezte el, ahol festményekkel, tárgyakkal elevenítik meg e települések életképeit, jellemzô tájait.
A világtalálkozó nyitónapján felszentelték az egykori
négyszállási iskola elôtt tisztelgô emlékkövet, és a kis falu
testvértelepüléseit (Nagysomkút, Heiteuried) megjelenítô
márványtáblát is. Dávid Sándor korábbi jászkapitány emlékoszlopot faragott az ágói világtalálkozó tiszteletére. Az
oszlopra nemzetiszín szalagot kötöttek a résztvevôk. Az
eseménysor részeként számos kiállítás, bemutató nyílt meg
a település mûvelôdési házában, ahol bemutatták A Jászságért Alapítvány kiadványát, amelyben a Jászságért díjat elnyert köztiszteletben álló jászságiakat ismerhetjük
meg közelebbrôl
A szombaton az ünnepi fôpapi szentmisét a községi
templomban dr. Ternyák Csaba egri érsek celebrálta. Majd
a jász települések küldöttségeinek felvonulása után dísz-

Fotók: Tóth Péter

lességét nem csak az ünnepi alkalmakkor, hanem a mindennapokban is meg kell ôrizni.
A jászágói rendezvény június 11. és június 13-a között
zajlott.

A jászok elsô világtalálkozóját 1995-ben, Jászberényben
tartották a jász redemptió, azaz a jász önmegváltás 250.
évfordulója alkalmából. A jász önmegváltás története
1702-ben kezdôdik, amikor I. Lipót császár eladta a jászok
és kunok lakta területeket a Német Lovagrendnek. Az ott
élôk azonban ebbe a változásba nem nyugodtak bele, és
1745-ben saját pénzükön visszavásárolták szabadságukat
és régi kiváltságaikat.
(MTI)

ünnepséget tartottak, ahol átadták a Jászságért-díjat, és a
hagyományok szerint beiktatták a jászkapitányt, Dobos
Gergelyt. Az új jászkapitány nyilatkozta, hogy igazi kihívásként élem meg a kapitányi tisztséget, amelynek hite-

Nem kell mindent tudni
Azelôtt csak két fogalom volt a nagyképûségre: a pávakakas és a spanyol nagykövet. A többi teremtmény a maga
módja szerint, a maga természetességében élte le a világát. Az emberiség kétfajta gôgöt ismert: a XIV. Lajosét és
a Diogenészét. A többi ember vagy rossz volt, vagy jó volt, vagy okos volt, vagy nem volt okos, de nem bujkált mindenféle szerepkörökben. Átlátszók voltak. Azért még nem is kellett a Röntgen-sugarakat kitalálni.
Mikszáth Kálmán, 1904
Fotók: Petô István
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Jeles évfordulók
Június
215 éve született Vass Imre (Rozsnyó, 1795. június 4.  Sárospatak, 1863. március 20.) barlangkutató, földmérô. A pesti mérnöki intézetben tanult és lett 1818-ban
mérnök. Közel két évtizeden át Gömör-Kishont vármegye hites földmérôjeként tevékenykedett. Az 1848-49-es szabadságharcban hadmérnökként vett részt: kiemelkedô mérnöki munkája volt a dorozsmai és a szegedi sánc készítése. 1850-ben császári és királyi mérnöknek nevezték ki. Ô volt Baradla-barlang elsô tudományos értékû kutatója, felmérôje. 1825-ben 4,5 km hosszan feltárta a barlang fô ágát, részletesen leírta az ott látottakat, a környék hidrológiai, geológiai viszonyait. Munkája
1831-ben jelent meg magyar és német nyelven.
110 éve született Gábor Dénes (Budapest, 1900. június 5.  London, 1979. február
9.) Nobel-díjas magyar fizikus, gépészmérnök, villamosmérnök. A Budapesti Mûszaki Egyetemen kezdte meg tanulmányait, de diplomáját már Berlinben szerezte
1924-ben. 1927-ben doktori értekezést írt a katódsugárcsôrôl. Ettôl kezdve a berlini
Siemens és Halske Mûvek kutatómérnökeként dolgozott, és ott kezdte érdekelni a
gázkisülések fizikája is. A harmincas évek elején rövid ideig tartózkodott itthon,
majd végleg Angliában telepedett le. A második világháború után kezdett elektronmikroszkópiával foglalkozni, s mintegy mellékesen született meg a hologram is.
1949-tôl a londoni Imperial College-ban adott elô elektronikát. Sok gyakorlati alkotás fûzôdik a nevéhez: holografikus mikroszkóp, analóg számítógép, plazmalámpa, a lapos színes TV-k képcsöve. 1971-ben a holográfia feltalálásáért és lehetôségeinek kiaknázásáért érdemelte ki a fizikai Nobel-díjat.
150 éve hunyt el Tüköry Lajos (Körösladány, 1830. szeptember 9.  Palermo, 1860.
június 6.) katonatiszt. Katonai pályafutását 1848-ban a békési nemzetôrök között
kezdte, majd átkerült az 55. honvéd zászlóaljhoz, ahol hadnagy lett és Bem erdélyi
hadseregében küzdött. A világosi fegyverletétel után emigrált, török katonai szolgálatba lépett. Fôhadnagyként a damaszkuszi török lovasságnál mûködött, részt vett
a nomád beduinok elleni harcokban. 1853-tól a krími háború alatt elôször Guyon
Richárd, majd Kmety György hadsegédje lett. A Karszt körzetében vívott csatákban megsebesült, ôrnagyi rangra emelték és magas szultáni kitüntetésben részesült.
Az 1859-es olasz-osztrák háború a magyar légióhoz, de a közben megkötött béke
után az alig megalakult egységet leszerelték. 1860-ban csatlakozott Garibaldihoz,
és a palermói felkeléshez. Itt megsebesült. Lábtörés miatt amputálást végeztek, de
már nem tudták életét megmenteni.
200 éve született Dreher Antal (Anton Dreher, Bécs, 1810. június 10.  1863. december 27.) osztrák nagyiparos, a világhírû sörgyártó cég alapítója. Már az apja is
sörkészítéssel foglalkozott, ô maga Ausztriában, Münchenben, majd Angliában tanulta ki a mesterséget. Hazatérve 1840 körül bevezette az alsóerjesztésû sörtechnológiát, s kifejlesztett egy új sörtípust: a Lagerbiert. Felkeltette figyelmét a Kôbányán
zajló kiváló minôségû sörfôzés, és 1862-ben megvásárolta a Kôbányai Serház Társaság serfôzdéjét. További telkeket is vásárolt a bôvítéshez, de halála miatt fiára
várt, hogy igazán elismertté tegye a gyárat.
135 éve született Torday Emil (Budapest, 1875. június 22.  London, 1931. május
9.) Afrika-kutató, etnográfus. Iskoláit Budapesten és Münchenben végezte. 1895ben ment ki Belgiumba, ahol banktisztviselô lett. A belga állam szolgálatában Kongóba közigazgatási hivatalfônöknek nevezték ki. A Kongó vidékén végzett antropológiai és nyelvészeti kutatómunkát, késôbb az angol Royal Anthropological Institute majd a British Museum részére. Nyolc afrikai nyelvet beszélt. Embertani és
néprajzi megfigyelései úttörô jelentôségûek és az általa gyûjtött tárgyi anyag is páratlanul értékes. Ennek egy részét, egy 350 darabos gyûjteményt, a Magyar Nemzeti Múzeumnak adományozott.
120 éve született Baktay Ervin (Dunaharaszti, 1890. június 24.  Budapest, 1963.
május 7.) keletkutató, az indiai kultúra és mûvészet kiváló ismerôje. Festômûvésznek készült, majd orientalisztikai tanulmányokat végzett. 1926 és 1929 között Indiában tanulmányozta a mûvészeti emlékeket, a filozófiát, a vallást és a népéletet.
1928-ban felkutatta Kôrösi Csoma Sándor útjának fôbb állomásait és emlékeit.
1946-tól a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Múzeum igazgatóhelyettese volt. Halála elôtt
az indiai kormány meghívására újabb tanulmányutat tett. Számos ismeretterjesztô
mûvet, úti beszámolót és tanulmányt írt.
175 éve született Herman Ottó (Breznóbánya, 1835. június 26.  Budapest, 1914.
december 27.) természettudós, néprajzkutató, régész, polihisztor, politikus. 1853
1856 között a bécsi politechnikumban folytatta géplakatosi tanulmányait, itt keltették fel érdeklôdését a természettudományok. Ezután 12 évre besorozták katonának,
de hat év után sikerült leszerelne és folytatta tanulmányait. 1863-ban harcolt a lengyel szabadságharcban is. 1879-1886. között országgyûlési képviselô is volt. A Természettudományi Társaság megbízásából hatalmas gyûjtômunkával megírta Magyarország pókfaunáját, majd a magyar halászat könyvét. 1877-ben létrehozta és
tíz évig szerkesztette a Természetrajzi Füzeteket. A madártan nemzetközileg elismert tudósaként számos könyvet írt a madarakról. Jelentôs volt munkássága a néprajz (pl. a halászok, pásztorok ôsi mesterségének kutatása), a nyelvészet és a régészet terén is.
(Forrás: Neumann-ház  Jeles napok, MTA KFKI  HISTÓRIA, Új Könyvpiac  Évfordulók)

100 éve hunyt el a Jó Palóc

Mikszáth Kálmán, az íróóriás

Sokszor mondották, sokszor le is írták,
hogy Mikszáth Kálmán az eddigi magyar
irodalom legnagyobb regényírója. Az ilyen
kijelentés mindig kockázatos, mert a kultúra, a mûvészet világában nincs hossz- vagy
súlymérték, amely elsô vagy második helyet igazoljon a legnagyobbak között. Hogy
ki a nagy író, a nagy költô  azt meg tudom mondani, s indokolhatom, hogy miért
mondottam. De hogy az igazi nagyok között melyik a legnagyobb  ez gyakorta ízlés kérdése. És egy ilyen névsorban, mint
Jókai Mór, Kemény Zsigmond, Mikszáth
Kálmán, Móricz Zsigmond, Krúdy Gyula,
csak ízlés alapján lehet rangsorolni. De
annyi bizonyos, hogy nem lehet oly szûken
megszabni a legjobb, legszebb, legjelentékenyebb magyar széppróza irodalom körét,
hogy Mikszáth ne a legelsôk között foglaljon helyet.
A kisnemesség és a parasztság határvilágából indult. A családban nemesi nagy
múlt legendái éltek, de a gyermekkor környezete a palóc és szlovák parasztság volt.
Lelke egészével, finom költôi hangulatokkal szereti és rajzolja világéletében a paraszti alakokat, nemegyszer idilli, máskor
balladai fényben. De magamagát otthon a
dzsentrivilágban érzi, és ennek a dzsentrivilágnak senki sem látja oly világosan hibáit, társadalmi parazita voltát, mint ô.

asszony belebetegszik a szegénységbe. Erre Mikszáth kierôszakolja, hogy váljanak
el, menjen vissza a szeretett nô a jómódú
otthonba. És majd évek múltán, a már országos hírû, jó jövedelmû író újra elmegy
leánykérôbe, és akkor már örömmel adják
hozzá feleségül egykori feleségét. Olyan
ez, mint egy Mikszáth-anekdota. De hát az
írók élete gyakorta emlékeztet mûveikre,
mivelhogy mûveiket nem utolsósorban saját életük ihleti.
Mikszáth újra vidékre megy (most Szegedre), majd vissza Budapestre, sokfélét
próbál, és szívósan írja mûveit. És a nyolcvanas évekre a már harmincnégy-harmincöt éves író egyszerre nagyon népszerû lesz.
Mindig is bízott magában, és úgy fogadja
a sikert, mint ami eleve megillette. És ettôl
kezdve írói útja egyenes vonalú. Kezdetben erôsen érzôdik rajta Jókai és Vas Gereben hatása. Az anekdotisztikus jellemzési
mód mindig is jellemzô lesz mûvészetére.
XX. század elsô évtizedében írt legérettebb
és legrealistább regényeiben (Különös házasság, A Noszty fiú esete Tóth Marival, A
fekete város) bôven találkozunk romantikus elemekkel. Holott már indulásakor (Tót
atyafiak, A Jó palócok) is realistább, mint
Jókai vagy éppen Vas Gereben. Az embert
mindig egyszerre látja hibáival és erényeivel. Nála nincs angyalördög ábrázolási
módszer. Negatív alakjaiban is sok a megérthetô, nemegyszer szeretetre méltó csirkefogó;
pozitív alakjaiban is
sok a megmosolyogni
való gyengeség vagy
furcsaság.
Érett évtizedeinek egy
sajátosan ellentmondásos helyzet az alapja:
kormánypárti képviselô,
miközben a kormány
képviselte úri világ kritikusa. De éppen ezért
viselték el néha nagyon
is kemény kritikáját:
otthon mondotta el, feMikszáth Kálmán Szegeden autogramot ad
hér asztal mellett. Mint
Megveti ezt a nemesi világot, de belülrôl újságíró halhatatlan karcolatokban leplezlátja: elítéli, de megérti. Ez adja egészen te le az úri politikát, de ennek az úri politisajátos hangvételét és ábrázolási módját. kának résztvevôje volt, a legmagasabb köNem igazi szatirikus, mert a gúnyosan rökben. Korábban még hitt is Tisza Kálmegbírált alakokban is megmutatja a sze- mán liberalizmusában, és egy ideig ezt a
retetre, néha egyenest csodálatra méltót; de szeretetteljes érzelmet átvitte az álliberális
a csodálatra méltóban is megmutatja a ne- önkényúr fiára, Tisza Istvánra is. Közben
vetségeset. Ez igazi ironikus magatartása. azonban nyitott szemmel nézett, és belülMikszáthra elsôsorban az irónia lesz jel- rôl még többet láthatott, mint azok, akik
lemzô.
kint voltak. Ez a helyzet pedig egyre
De nagy utat kell megtennie elôbb a név- pesszimistábbá tette s egyre jobban valósítelenségbôl az elismertetésig, majd a ro- totta meg életmûvében a kritikus realizmantikától a realizmusig. Meg kell küzde- must.
nie a nyomorral, a kudarccal, míg el nem
Mikszáth életmûve a nagyregénytôl a
érkezik a siker és az anyagi jólét.
röpke novelláig, a Jókai életérôl szóló nagy
Jogásznak indul, mint oly sokan a kisne- korrajzi mûtôl a napi karcolatig átfogja a
messég körében. Hivatali életet próbál a széppróza és a publicisztika minden mûvármegyénél, mint a kisnemesi jogászok fajárnyalatát. Az anekdotisztikus ábrázolás
nagy része. De eleve nem való hivatalnok- meglepô helyzetben vagy meglepô fordunak. Költô akar lenni, egész ifjan verseket lattal jellemez egy-egy emberi magatartást.
is ír. Meghódítja vármegyei felettesének A magyar regényirodalom leghagyomáleányát, és titokban elveszi feleségül. A te- nyosabb ábrázolási módszere a kezdetektôl
kintélyes família indulatosan fordul ellene, mindmáig és alighanem éppen Mikszáth a
mire az ifjú szerelmes házasok otthagyják legnagyobb mestere.
a megyét, és felköltöznek a fôvárosba,
Végsô mûvei késôbbiek, mint Ady felléamely abban az évben (1873-ban) egyesült pése, még kortársa Móricznak, de az elôbBudából, Pestbôl és Óbudából Budapestté. bi korhoz tartozik. Az elôbbi korból azonA kiegyezés elsô évei ezek, a nagyobb lép- ban eleve kinôtt, azaz tovább tartott, mint
tû polgárosodás kezdetei Magyarországon, kortársai, és habár beleélt, nem lett igazi
a fôváros most indul el az útjára, hogy eu- XX. századi író. Ôvele vált teljessé a marópai nagyváros legyen. Itt akar Mikszáth gyar irodalom XIX. százada.
író és újságíró lenni. De sokáig hiába.
Hegedûs Géza
Olyan nyomorban élnek, hogy a fiatalliteratura.hu
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Egy élõ ünnep apropóján

A trianoni megemlékezésen (2010. június 4-én) elhangzott beszéd Jászfényszarun
Azt mondjuk, Trianon, sokan
lesütik a szemüket. Vajon
miért? Hisz a diktátum aláírásától fogva tudjuk, hogy
Trianon igazságtalan béke
volt. Tudták azok is, akik tetô alá hozták. Tudták az angol, a francia, az amerikai
diplomácia vezetôi is. Tudta
Lenin, le is írta. Tudta Churchill. Tudta, és kihasználta
Mussolini, Hitler. Tudta Károlyi, Kun Béla, Rákosi, Kádár. Tudta mindenki, még a
haszonélvezôk, a csehek, szlovákok, románok, szerbek is.
Tudta és tudja mindenki!
De... A békék sohasem igazságosak. Mindig a gyôztesek diktálják a feltételeket. De ha tudtuk és tudjuk, hogy
igazságtalan, akkor miért a mi szégyenünk? Mi ez a sunyítás, maszatolás? Hogy lehet az, hogy aki Trianont emlegeti, sokak szemében (magyarországi magyarok szemében), még ma is gyanús lesz? Nacionalista, irredenta,
rasszista, szélsôséges, veszélyes? De legalább is kényelmetlen, nem szalonképes. A válasz persze nem egyszerû:
lehetne sorolni történelmi, gazdasági, politikai, etikai, lélektani okokat. De inkább lehet egyszerû: nem ismerjük
a történelmünket! Ismerjük bûneinket, de nem ismerjük a
mentségeinket!
Mit tud egy átlag magyar ember? Tudja, hogy Magyarország mindkét világháborúban rossz oldalon állt. Hallott
a Horthy-korszakról, kakastollas csendôrökrôl, nyilasokról, arról, hogy a II. világháborúban zsidók százezreit
küldték haláltáborokba. De a magyar átlagember nem tudja, hogy Magyarország be sem akart lépni az elsô világháborúba, nem tudja, hogy a két háború közt Magyarország hányszor és hányféleképpen kért segítséget Trianon
sebeire. Nem német, olasz, hanem az angol, francia, amerikai kormánytól. És mit tud az átlag gróf Esterházy Jánosról, Márton Áronról, a rongyos gárdáról. Érdekes jelenség, vagy inkább képtelen! Mi nagyjából ugyanazt tudjuk magunkról, mint amit a körülöttünk lévô államokban,
a nem túl barátságos, minket ellenszenvvel figyelô Szlovákiában, Romániában, Szerbiában tudni akarnak rólunk.
Mit tud egy átlag szlovák? Tudja ezeresztendôs magyar
nemzetiségi elnyomás, nacionalizmus, arisztokratikus
gôg, Horthy-fasizmus, nyilasok, deportált zsidók történetét. Éppen azt tudja, amit nekünk is tanítottak. Az átlag
szlovák és átlag magyar ugyanúgy nem tud a cseh és szlovák bûnökrôl, a kegyetlenkedésekrôl, nem tud Esterházy
Jánosról, aki egyedül szólalt fel a szlovák parlamentben,
és szavazott nemmel a zsidókérdés drasztikus megoldásának kérdésében, nem tud a kitelepítésekrôl sem. Az
1946-os lakosságcsere embertelenségérôl, a szünet nélkül
zajló magyarellenes politikáról. Ez így van a többi szomszéd néppel, románnal, ukránnal, szerbbel is. Mi pedig
nem támadunk, nem védekezünk. (A kettôs állampolgár-

ság biztató jel.) Pedig a világ nem fog megvédeni  az
Unió meg pláne nem  magunk helyett. Annyi változott, hogy 45-ig legalább védekeztünk. A szocializmus
éveiben hallgatni kellett.
Nem létezett Erdély, Kárpátalja, Délvidék, Felvidék,
Muravidék, és nem léteztek
ezen területek magyarjai
sem. Sokszor születtek sorsfordító pillanatokban rossz
döntések. Linder Béla 18-ban
nem akart magyar katonát látni, pedig 100.000-ek voltak.
Károlyi megesküdött, hogy az antant nem hagyja, hogy
csehek, szerbek megszálljanak, (hagyta). Olyan színmagyar területeket kaptak, amiket saját bevallásuk szerint
még ôk sem vártak. A határokon sokszor átlépni sem lehetett. Aztán jött Ceausescu, Meciar, Funar, jöttek a faluromboló tervek. Még a 80-as években is voltak 20 órás
sorban állások a határnál. A XX. század végén szerb tüzérek magyar falvakat lôttek. Lassan 100 esztendeje szomorú, megalázó magyarnak lenni a Kárpát-medencében.
Vagy a fejünkre ütnek, vagy szép eszmékkel okosítanak.
Add ide ezt is, meg azt is, úgy is mindjárt itt a nagy szép,
közös Európa! Pedig ilyen szomszédokban bízni nem
szabad.
Nagyon idôszerû Cromwell tanácsa: Bízz Istenben, és
tartsd szárazon a puskaport! Ez kötelességünk önmagunkkal szemben, sôt logikus.
Trianon! Sok embert ma is indulatossá tesz ez a szó!
Vannak, akik felháborodva, dühösen, elkeseredve ejtik ki.
Mások türelmetlenül, bosszúsan, szomorkásan, kétségbeesetten. Manapság divat lett kinyilatkoztatni, már közömbös, már hidegen hagy, hisz ez régmúlt, történelem.
(Mondják: ha olyan rossz Erdélyben, Felvidéken, Délvidéken élni, minek költöztek oda? A székely himnusz meg
középszerû mûdal!) Igaz, hogy Trianon történelem, ha
szomorú is, de velünk élô, a miénk! Ma háromféle ember
él Magyarországon (mondta Wass Albert):
- az egyik rész kiszolgálja a hatalmat, mindig az aktuálisat,
- a másik állandóan veszekszik másokért, önmagáért,
mindenkiért,
- a harmadik, a legnagyobb csoport: a nép: aki csak van,
vár és tûr.
Trianon valósan történelem, de amíg a határokon túl
összegyûlik 10 magyar gyerek az óvodában, az iskolában,
10 férfi a kocsmában, vagy templomban, faluházban, addig élô valóság! Addig Trianont nem szabad hagyni,
NEM, NEM, SOHA!
Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy
isteni örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában! Ámen!
Az ünnepség szervezôi

Legendák a trianoni békeszerzõdés körül
Az I. világháborút lezáró békeszerzôdés kapcsán, a szigorú
tények mellett számos történet bukkan fel idôrôl idôre szájhagyományként vagy újságok hasábjain. Ezekrôl közlünk
egy összeállítást Ablonczy Balázs Trianon-legendák címû
könyve alapján.
A magyar békeszerzôdést a Kis-Trianon palotában írták alá 
Hamis
Az aláírás helyszíne az ettôl körülbelül 500 méterre levô
Nagy-Trianon palota volt. A Kis-Trianon palotában nincs akkora terem, ami egyszerre befogadta volna az aláírásra összegyûlt
diplomatákat.
A kommunista Tanácsköztársaságért cserében, büntetésként
szabták ilyen szigorúra a békekötés feltételeit  Hamis
A párizsi békekonferencia 1919 januárjában ült össze, és a
szakértôi bizottságokban 1919. március elejére készen állt a magyar határok terve, amelyen késôbb érdemben nem módosítottak. A tanácsköztársaság kikiáltására pedig március 21-én került sor.
A trianoni békeszerzôdés 50, 70, 99 év múlva lejár, esetleg
titkos záradékot tartalmaz  Hamis.
A trianoni békeszerzôdés már nincs hatályban, nemzetközi
jogi értelemben az 1947-es párizsi békeszerzôdés váltotta fel.
Titkos záradéka sosem volt.

A békekonferencián kifejtett magyar álláspont korszerûtlen
volt, sôt felháborodást keltett, a magyar delegátusok meg nevetség tárgyai lettek öltözékük miatt  Részben hamis.
Bár a delegáció magyar kultúrfölényrôl szóló érvei ma már
szinte elfogadhatatlannak tûnnek, és akkor is kiforgathatók voltak, mások  például a csehszlovák delegáció  is éltek ilyen
eszközökkel. A Közel-Kelet egyes területeinek és a volt német
gyarmatoknak a sorsát rendezô mandátumrendszer szintén abból indult ki, hogy az adott népek még nem érettek az önálló államiságra, nyugati nagyhatalmaknak kell gyámolítaniuk ôket.
A magyar békedelegáció a fennmaradt képek és sajtótudósítások szerint hagyományos nyugat-európai ruházatban (zsakett,
frakk) jelent meg a fontosabb eseményeken, nem a Nyugat-Európában furcsának ható fekete díszmagyarban.
Georges Clemenceau azért volt ellenséges a magyar igényekkel kapcsolatban, mert gyûlölte magyar menyét  Hamis
A francia miniszterelnök fia, Michel Clemenceau valóban
magyar nôt vett feleségül: Galántán ismerte meg Michnay Idát,
akit 1901-ben elvett feleségül, és két fiuk született. A házaspár
a háború alatt elvált, de Idát nem taszították ki a családból: 102
éves korában bekövetkezett haláláig a dinasztia tagja maradt.
Apósával a fennmaradt levelek tanúsága szerint szeretetteljes
viszonyt ápolt.
Közzétette: Petô István

Juhász Gyula: Trianon
Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá.
Mert nem lehet feledni, nem, soha,
Amíg magyar lesz és emlékezet,
Jog és igazság, becsület, remény,
Hogy volt nekünk egy országunk e földön,
Melyet magyar erô szerzett vitézül,
S magyar szív és ész tartott meg bizony.
Egy ezer évnek vére, könnye és
Verejtékes munkája adta meg
Szent jussunkat e drága hagyatékhoz.

A velünk élô emlékezet...
Jászfényszarun az elmúlt közel egy évszázad alatt sokszor
lehetett hallani ezt a szót: Trianon. Ne gondolja senki, hogy
állandó megemlékezés volt az 1920-as eseményekrôl, sokkal inkább azért lehetett hallani a közbeszédben, mert egy
útkeresztezôdés elnevezéseként élt a köztudatban. Azt már
kevesebben tudják s még kevesebben emlékeznek arra, vajon honnan e név. Ennek jártam utána s bizony meglepôdtem.
Még a pesti buszon utazó idegenek is azon tanakodtak, miért hívják ezt a földet Trianonnak, de a fényszarusiak sem
tájékozottabbak. Volt, aki azt mondta, 3 felé ágazik el az út,
talán azért hívják ezt a helyet így. Volt, aki azt mondta, emlékszik arra, hogy ott egy szép nagy fehér kô volt. Volt, aki
azt mondta, sokat elment arrafelé a tanyára sietve, de már
nem emlékszik.
S aki emlékezett, az pontosan le tudta írni: a régi 32-es
út Jászberény felôl jôve szinte nekiment egy ember nagyságú hatalmas keresztnek, rajta egy kép  nagy Magyarországé , benne kis Magyarország rajzolva. Az elôbbi fehér, s
benne a kicsi fekete. Felirat is állt rajta  a felvidéki területen a NEM, a mai Magyarország területén a NEM és a délvidéken a SOHA. József Attila is ezt a címet adta szép versének: Nem, nem, soha.

Ki állította, nem tudjuk, mikor tüntették el onnan, nem
tudjuk. 1944. november 17-én, amikor a szovjet csapatok
bejöttek a településre, még ott volt.
Az 1929-30 körüli idôkbôl egy verset mondott el nekem
egy kedves néni (88 éves), aki a mai napig el is tudja mutogatni, egy iskolatársától tanulta, aki Márkus Mariska óvodájába járt. A vers így hangzik (két kézzel felemelve mutatják):
Ilyen nagy volt Magyarország,
most meg ilyen kicsi.
Rossz emberek elrabolták,
jaj, Istenem, de nagy kár!
(Összetették a kezüket imára) s így folytatták:
Adják vissza országunkat,
drága nekünk szent pora.
Ha nem adják, visszavesszük,
nem engedjük, nem, nem, soha!
Miénk ez a Magyarország,
gyönyörû-szép Tündérország.
Milyen jó lenne, ha csokorba tudnánk gyûjteni mindazoknak
a visszaemlékezését, akik éltek már ebben a korban, s hitelesen el tudnák mondani a kor hangulatát, hogy valójában
mit is jelentett a trianoni döntés után újra reménykedni.
Tudjuk, hogy Jászfényszaruba is többen jöttek az elcsatolt
területekrôl, ki emlékszik még rájuk?
Azt is nagyon megköszönnénk, ha valaki korabeli fényképpel, újságcikkel, rajzzal segítené tényfeltáró munkánkat.
Lassan minden településen készül egy méltó emlékhely,
Jászfényszarun a Trianonnál álljon újra egy emlékmû, hogy
mindenki számára egyértelmû legyen a hely elnevezésének
eredete.
Nagyné Kiss Mária
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A nyári jeles napok

Június  Szent Iván hava

Június 8.  Medárd napja
- idôjárásjóslás: ha ezen a napon esik, negyven napig esni fog, ellenkezô esetben pedig negyven napos szárazság következik.
Június 10.  Margit napja
- Vértanú Szent Margit ünnepe
- vetônap
- legyekkel kapcsolatos hiedelem

Június 13.  Páduai Szent Antal napja
A háziállatok patrónusa, az egyház legfôbb alamizanás mestere
- Jósoló, varázsló hiedelmek
Június 24.  Szent Iván (Keresztelô Szent János) napja
- tûzgyújtás és tûzugrás szokása
- angyalozás
Június 29.  Péter-Pál napja
- elsôsorban Péter apostol fejedelem ünnepe
- az aratás kezdônapja
***
A nyári jeles napok közül Szent Iván napja (június 24.) a nyári
napforduló ünnepe, a szertartásos tûzgyújtás, egyik jeles napja.
A napfordulókat már a keresztény egyház létrejötte elôtt megünnepelték. A nap, évenkénti megújulását kívánták mágikus úton
elôsegíteni. A keresztény egyház Szent Jánost tette a Nap védôszentjévé, ünnepe az 5. századtól vált általánossá. Az egyház a
középkori liturgiájába építette és megszentelte a Szent Iván-napi
tüzet.
Az ünnep elnevezései Zoborvidéken Virágos Szent János, Szeged környékén Búzavágó Szent János, Székelyföldön Keresztelô
Szent János.
A Szent Iván napi tûzgyújtáshoz különbözô hiedelmek fûzôdtek.
Az ekkor gyújtott tûzrôl azt tartották, hogy megvéd a köd, a jégesô, és a dögvész ellen és elôsegíti a jó termést.
A Szent Iván napi tûznek egészségvarázsló szerepe is volt, közvetlenül a tûz átugrálása, valamint a felette füstölt különféle növények révén. Pl.: Gimesen virágos bodzafa ágat pároltak a tûzön és
késôbb daganatra tették. Tardoskedden a tûzön megpörkölt bodzát
az ágyba vitték bolhák ellen. Vajkán vasfüvet, fodormentát, tisztesfüvet füstöltek, ebbôl fôztek teát mellfájás ellen. A tûzbe gyümölcsöt dobáltak, hogy az elhalt gyermeket gyümölcshöz juttassák.

Egy kép 1938-ból... Jászfényszaru már ekkor is híres volt zöldségtermesztésérôl. A képen láthatjuk, hogyan készítik elô külföldi szállításra a félérett Lucullus paradicsomot.

A Szent Iván napi szertartásos tûzugrásnak egészség és szerelemvarázaló célja volt. A magyar nyelvterület különbözô vidékeirôl vannak adatok A legszebbeket Kodály Zoltán gyûjtötte össze
a Zoboralján. A tûzrevaló zsúpszalma, rôzse, májusfa, gaz és szemét is lehetett. Csallóközben Szent Iván estéjén a legények kocsival mentek végig a falun, és minden házba bekiabáltak:
Rôzsét, rôzsét, adjanak, rôzsét,
Ha nem adnak rôzsét, elvisszük a tôkét
Egy lány háromszor körbejárta és vízzel megszentelte a tûzrevalót,
majd egy legény, ugyancsak háromszor körbefutotta, és égô fáklyával meggyújtotta.
A szokás lényeges része a szerelemvarázslás a tûz átugrása közben párosító kiházasító dalokat énekeltek. A falu összes fiatalját
összeénekelték:
Sütnivalót loptam,
Az utcára csaptam,
Az egy ága vón, Ficó Paty vóna,
Másik ága vón, Kanyó Örzse vóna.
Gömör vármegyei Almaágyon tûzugrás közben kiáltották:
Keze, lábam ki ne törjön, minden csontom összeforrjon.
Keresztelô Szent János ünnepének vigiliáján a csíki székely falvak népe, falurészenként, lombsátrat készített. Ebben az imasátorban az elôimátkozó vezetésével olvasókat és litániákat imádkoztak
az összegyûlt szomszédok. Csíkszentdomonkoson ezeket keresték
fel az angyalozók. A játékban a csengettyûs kivételével lányok
vettek részt. Házról házra jártak köszöntôénekükkel, melyet recitálva adtak elô. A házbéliektôl tojást, süteményt, pénzt kaptak jutalmul, melyet a hátsó angyalok gyûjtöttek össze kosárba.
Péter-Pál napja (június 29.)
Elsôsorban Szent Péter apostol ünnepe, akit a halászok patrónusának tiszteltek. A Dunamenti falvakban így Dunaszekcsôn a halászok rúdra kötött ponttyal járták körbe a falut, így köszöntötték
a vásárlóikat, akik kaláccsal és borral vendégelték meg ôket. Másnap a halászok vendégelték meg ôket halászlével és túrós csuszával.
A magyar nyelvterületen úgy tartották, hogy a búza töve ezen a
napon megszakad, kezdôdhet az aratás. A Fejér megyei Sárkeresztesen kalendáriumi rigmussal biztatták egymást:
Elmúlott már Ézsaiás, vágd a búzát pôre gatyás
Forrás: Jeles napok ünnepi szokások
Tátrai Zsuzsanna, Karácsony Molnár Erika
Közzétette: Kaszainé Ocskó Györgyi

Nagymosás 1944, Pilisvörösvár, Horváth Ilona és Etus (Kiss András családi gyûjteménye)

www.gazdapiac.com

Egy új vásárlási modellt szeretne
megvalósítani a Gazdapiac  vásárlók adhatják le igényeiket, termelôk pedig azt, mijük van, mit értékesítenének

Az oldal célja
Az oldal célja röviden és tömören: szeretné összehozni a termelôt
a vásárlóval, mert így mindenki jól jár. A termelô el tudja adni az
áruját, és a vevô lényegesen olcsóbban jut hozzá jó minôségû áruhoz. (A Gazdapiac.com modellrôl részletesen a közösségi oldalon
olvashat.)
Kedves Látogató / Termelô!
Kérem, engedje meg, hogy egy személyes tapasztalattal indítsak, amely nagyban motiválta ennek az oldalnak létrehozását.
Akkoriban egy olyan cégnél dolgoztam, amely több más céggel
volt közös telephelyen. Nagy forgalom, ki-be járkálás. Egy napon
megállt egy kisteherautó a fôépület elôtt, tele zöldpaprikával. Jó
kinézetû, raschel zsákokba csomagolt paprika volt. A fiatalember
kiszállt belôle, odaszólt nekünk: tessék, itt a paprika, vigyék in-

gyen, mert NEM TUDOM ELADNI. Látszott, hogy legszívesebben elsírná magát. Természetesen adtunk neki valamennyi pénzt, de az eset mindannyiunkban
mély nyomot hagyott. Hát hol élünk, hogy ilyesmi elôfordulhat??
Ha ott és akkor lett volna egy ilyen weboldal, ahol a fiatalember
közzétehette volna, hogy jönni fog az árujával, biztosan összegyûlt volna annyi ember, hogy mindet el tudta volna adni. Ugyan
néhány év késéssel, de pótolom a hiányt.
Ha Ön termelô, adjon fel itt ingyenes hirdetést. Kezdetben inkább úgy, hogy más forrásokból is gondoskodik a vevôkrôl, például piacon árul. Az oldal használata hozni fog néhány plusz vevôt. Az az álmom, hogy látogassák annyian, hogy Ön mindent eladhasson.
Ha Ön érdeklôdô, kérem, látogasson vissza gyakran. Figyelje a
hirdetéseket, kommentálja ôket, és vegye fel a kapcsolatot a termelôkkel. Az oldal minderre lehetôséget ad. Csak így támaszthatjuk fel a magyar mezôgazdaságot.
Bohus Gábor

Hírét hallottuk
és megkérdeztük...
Galgahévíz a 30. sz. úton, illetôleg az M3as autópálya felôl a bagi kijáraton át közelíthetô meg a Bag és Tura között fekvô település. Nevét természeti adottságairól
kapta. A Galga-partján fekszik és területén
termálvíz tört fel. Nyújtott, halmazos beépítésû település, fésûsen beépített házakkal. Elsô okleveles említése Heuiuz néven
1214-bôl származik  ez a Váradi Regestrumban található. Az Ákos nemzetség ôsi
birtoka volt. A régi település a mai községtôl délre fekvô területen feküdt, a Szentandrás-hegynek nevezett részen. Itt egyes
források szerint a templáriusok, más források szerint a bencések kolostora állott. A
virágzó falucskát a tatárok 1241-ben elpusztították. A megmaradt lakosok áttelepültek a falu mai helyére, az akkor még védelmet nyújtó mocsaras, nádas területre. A
település királyi birtok, majd a Rozgonyiak, Báthoriak uradalma, a XVII. századtól
pedig az Esterházyak tulajdona. A szabadságharc alatt e vidék adta a legtöbb katonát.
A XIX. század második felétôl báró Schossberger családjáé volt.
Gódor Bio Kertészet bemutatása
Gódor Antal, a Biokertészet vezetôje vagyok. Mezôgazdász múlttal rendelkezô
családban nôttem fel. 1990-ben köteleztem
el magam a biotermelés mellett, mivel felismertem a sok vegyszer használata nagymértékben károsítja környezetünket és saját szervezetünket. A gyerekeimre gondolva átláttam, hogy változtatni kell a mezôgazdasági technológián. Egy féléves hollandiai tanulmányút során mélyebb betekintést nyertem a biotermelés rejtelmeibe,
a talajmûvelés, a megfelelô gépesítés és a
vetésforgó területén. Rájöttem, hogy nagyszüleim gazdálkodási módszerét átültetve
a jelenlegi folyamatokba, eredményesebb
lehet vállalkozásom. Hazatérve 10 Ha-on
indítottam el a biogazdálkodást egy-két
zöldségfélével (sárgarépa, burgonya, vöröshagyma). Az évek során 30 ha-ra fejlesztettem fel a bioterületemet, mivel
igény jelentkezett többféle zöldségre. A
Hipp Kft. és a Biohungarikum Kft. partnereként a piaci lehetôségek bôvültek. Folyamatosan történt a gépiesítés, különféle
munkagépek, öntözôberendezés alkalmazása, valamint megfelelô tároló helység elengedhetetlenül szükséges egy európai színvonalú gazdaság mûködéséhez. Egy 470
m2-es zölség-tároló építése és egy hûtôház beindítása lehetôvé tette a betakarított
termékek hosszúideig való friss tárolását.
Házhozszállítás: Külön kérésre 800 Ftos felárral mûködik ez a szolgáltatásunk,
Budapest területén! 20.000 Ft feletti rendelés esetén pedig díjmentesen házhoz szállítjuk termékeinket. Igényeiket telefonon,
faxon és e-mailban adhatják le. Tel. (Fax):
(28) 461 237 Mobil: 20 / 448-3963
E-mail: info@nyitottkertfutar.hu
Beszerzési forrásaink széles körûek, termékkínálatunk gazdag.
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Bedekovich Lôrinc Népfôiskolai Társaság
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A média szerepe, felelôssége a választási eredmények tükrében

A média új feladatai

Az Élhetô Városért Kulturális Egyesület
fontos konferenciát tartott 2010. május 28án Budapesten, a Kis Tirol Étteremben.
A konferencia célja rámutatni a fôvárosi,
kerületi, vidéki elektronikus sajtó és rádiók
felelôsségére a választási eredményekre
gyakorolt hatására.
A nagy számban megjelenteket Vas Ágota, az Egyesület elnöke köszöntötte. Elôadásokat tartottak:
 Tirst Tamás, ORTT tagja a konferencia
céljáról, jelentôségérôl, feladatáról beszélt
és röviden elemezte a választások tapasztalatait. Kitért a 2010-ben esedékes új média
törvény alkotására és a helyi médiumoknál
a tulajdonviszonyok tisztázásának kérdésére.
 Kondor Katalin, a rendezvény háziaszszonya A média diszkrét bája címmel
mondta el hétköznapi tapasztalatait, véleményét a média munkatársainak személyes
felelôsségérôl. A múltba való visszanézés
nélkül nem lehet jövôt építeni  történelmi
tisztánlátás nélkül nem lehet eljutni a jelenbôl a jövôbe.
 Osztie Zoltán atya, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége elnöke: Erkölcsi rend
elsôbbségét kell biztosítani mind a hír szerzése, mind a hír közlése terén  hangsúlyozta a KÉSZ egyházi vezetôje. Ô is említette a civil kontrollt, az alulról való építkezést, a helyi médiumok szerepét a közvélemény formálásában. A világ sok-központú  ki mondja meg, hogy mihez alkalmazkodjunk?
 Dr. Bogár László közgazdász profeszszortól megdöbbentô adatokat hallottunk a
rádió nyereséges mûködésérôl, a foglalkoztatás helyzetérôl, népességi adatokról,
majd a kérdésekre válaszolt.
 További elôadásokat hallottunk a Hír
TV vezérigazgató helyettesétôl, Gajdics
Ottótól, majd a Célpontosok beszéltek a
munkájukról, a tényfeltáró újságírásról.
Abban mindenki egyetértett, hogy a civilek szerepe nagyon fontos és nélkülözhe-

tetlen a közéletben, annak olyan speciális
területén is, mint a média. A civilség nem
egyenlô a dilettantizmussal és az amatôrizmussal. Független, politika fölött állóak a
civil szervezetek. Ettôl civil. Az a civil
szervezet, amelyik egzisztenciálisan függ
a pl. az önkormányzattól, nem tekinthetô
elfogulatlannak és fôként nem tekinthetô
civilnek! Abban is egyetértés volt, hogy a
szakma képviselôi igénylik a különvéleményt és jó esetben el is várják. Értéket
csak a szemléletek ütköztetésével lehet teremteni, bólogatással csak diktátumot lehet
elérni. Akkor van feszültség, legyintés, sajnálat, amikor a civil túlmerészkedik a saját határain. Értjük ez alatt, hogy nem kell
beleszólni a kamera mozgatásába, a cikkek
tördelésébe stb. Ezek szûk szakmai területek. Viszont elvárható, hogy az ott dolgozó
ember képes legyen mesterségének magas
fokú végzésére. Szó volt az elindított és
mûködô helyi rádiókról, helyi újságokról.
Céljuk a helyi közösségek véleményének terjesztése, az olyan emberek megszólítása, akik tenni akarnak csak nem találták
eddig a megnyilvánulás formáit. Nagyon
kevés pénzbôl sok munkával és lelkesedéssel, hittel, elszántsággal lehet és kell is a
véleményünknek hangot, helyt adni.
Összefoglalva elmondhatjuk, hogy kell
a civil kurázsi, a diszkrét civil nyomás
kellenek a kisközösségek média-megjelenései. A problémák felvetésével lehet és
kell is segíteni az adott hivatalok, intézmények munkáját. Ráadásul az ott dolgozó,
idônként magukat felsôbb rendûnek tekintô emberek sokan tevékenykednek valamilyen civil területen  többen itt tudnak
kiteljesedni. A kisközösségek, civilek feladata, hogy a média megjelenések által is
informáltabb, döntésekre felkészült, aktív
állampolgárok tenni tudjanak az élhetôbb
településükért.
Keresztessy János
és a Pipafüst szerkesztôsége

Múzeumok Éjszakája
a Hamza Múzeum szervezésében

A Múzeumok Éjszakája elôestéjén 2010.
június 18-án, 16.00 órakor a Déryné Mûvelôdési Központ dísztermében (5100 Jászberény, Lehel vezér tér 33.), Madarászné
Gecse Ágnes és Madarász Tibor Gecse Árpád élete és mûvészete címû kötetét mutatja be.
Köszöntôt mond: Szikra István, a Hamza Múzeum és Jász Galéria Közalapítvány
kuratóriumának alelnöke, valamint Koczkás Gábor, Alattyán község polgármestere. A könyvet bemutatja: B. Jánosi Gyöngyi, a Hamza Gyûjtemény és Jász Galéria
nyugalmazott igazgatója.
Közremûködik: Madarász Katalin, magyar nóta és népdal énekes.
A kötet szerzôi a bemutató után dedikálják a kiadványt, mely a helyszínen megvásárolható és elôfizetôk számára átvehetô!
(Az elôfizetôk június 14-tôl a Hamza Gyûjtemény és Jász Galériában is átvehetik
könyvüket!) A könyvbemutatót követôen,
18.00 órakor Gecse Árpád mûveibôl nyílik kiállítás a Jászkürt Fogadóban (5100
Jászberény, Déryné u. 6.)
A kiállítást megnyitja: dr. Egri Mária
mûvészettörténész. A kiállítás megtekinthetô 2010. július 3-ig, H-P: 10-17 óráig,
Szo: 10-13 óráig.

Június 19-én 18 órától a Jászkürt Fogadóban (Jászberény, Déryné u. 6.) 18.30
órakor a kiállítás helyszínén kerül vetítésre
a Gecse Árpádról 1995-ben készült portréfilm. (Belépés díjtalan).

21 órakor a Kátai Tamás Trió jazzkoncertje.
(Kátai Tamás  dobok, Magi Krisztián 
zongora, Dráb Károly  basszusgitár) (Belépôdíj 500 Ft)
A koncert alatt a Hamza Studio tagjai
(Bartos Kinga, Kerekné Mihalik Judit,
Nagy Tamás) a zene által inspirált közös
mûvet készítenek, melynek születését nyomon követheti a közönség.
A Hamza Gyûjtemény és Jász Galéria
Gyöngyösi úti épületében lévô állandó kiállítások június 18-án és 19-én (péntekszombat) a rendes nyitva tartástól eltérôen
csak 14 óráig látogathatóak!
Információ:
Hamza Gyûjtemény és Jász Galéria
5100 Jászberény, Gyöngyösi út 7. Pf.: 76.
Tel./fax: 57/503-260
e-mail: hamzamuzeum@invitel.hu
www.hamzamuzeum.hu

Újra megnyitja kapuit a Repüléstörténeti és Ûrhajózási Kiállítás

100 éves
a magyar motoros repülés

2010-ben 100 éves a magyar motoros repülés, ebbôl az akalomból ismét megnyílik
a Repüléstörténeti és Ûrhajózási Kiállítás.
A kiállításon több mint ötven légi jármû
tekinthetô meg, köztük a Libelle  az elsô
magyar repülôgép  hiteles másolata. A repülés élményét szimulátorokban ismerhetik meg a látogatók.
Adorján János, magyar gépészmérnök
1909-ben gróf Andrássy Géza anyagi támogatásával építette meg Libelle (Szitakötô)
elnevezésû, kéthengeres Adorján-Dedics
motorral szerelt repülôgépét. Elsô sikeres
felszállását 1910. január 10-én hajtotta végre Rákosmezôn.
Megújult a Magyar Mûszaki és Közlekedési Múzeum Repüléstörténeti és Ûrhajózási Kiállítása, amelynek 4000 négyzetméterén a Libelle hiteles másolata is látható. Ezen kívül több mint ötven kiállított
gépet, sok száz alkatrészt és fényképet tekinthetnek meg az érdeklôdôk, és megismerkedhetnek a magyar repülés történetével az 1900-as évek elejétôl egészen napjainkig. A gyûjtemény légi jármûvei közül

kiemelkedô jelentôségû a Junkers F-13,
amely a világ elsô fémszerkezetû polgári
repülôgépe, valamint id. Rubik Ernô motoros- és vitorlázó repülôgépei. A modellek
és az utánépített szerkezetek között a kiállítás gyûjteményét gazdagítja Leonardo da
Vinci csapkodószárnyas szerkezetének valósághû rekonstrukciója is.
Minden érdeklôdô számára különleges
látványt nyújtanak továbbá a mezôgazdasági- és iskola-repülôgépek, valamint a régi,
dugattyús repülôgépmotorok, forgómotorok, sugárhajtómûvek. A tárlatot színesíti a
Tu-154-es repülôgép pilótafülkéje és a látogatók által is kipróbálható repülési szimulátorok. A tárlat részét képezi a történeti modell gyûjtemény és a magyarországi
légiforgalmi irányítás történetét bemutató
kiállítás is.
A Repüléstörténeti és Ûrhajózási Kiállítás 2010. április 28-ától elôreláthatólag
2010. október végéig (hétfô kivételével)
minden nap megtekinthetô a Városligetben,
a Petôfi Csarnok emeletén.
Forrás: www.kepmas.hu

Nemzeti Vágta (2010, Budapest)
Idén, június 2-6. között ismét megrendezésre került a Nemzeti Vágta, melyet a szervezôk a Széchenyi-emlékév (Széchenyi István halálának 150. évfordulója) tiszteletére is ajánlottak. A rendezvény ebben az évben ötnaposra bôvült, valamint 11 vidéki elôfutamot is lebonyolítottak. A Hôsök terén megtartott központi eseményen
számos lovas-programot láthattak az érdeklôdôk: a teljesség igénye nélkül díjlovas
és díjugrató bemutató verseny, kishuszár vágta pónikon, éjszakai lovas parádé, és az
egyik neves hagyományos magyar lófajta, a nóniusz bemutatását. A Vágtán összesen
72 lovas állt rajthoz, a gyôztes Demecser lovasa lett.
Cikk és fotók: Petô István
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat az idén is köszöntötte a pedagógusokat a Megyeházán, és elismeréssel jutalmazta a kiemelkedô szakmai munkát végzô nevelôket. A megyei közgyûlés nevében Fejér Andor elnök szólt az ünnepség
résztvevôihez.
A mai napon azokra a tanítókra, tanárokra emlékezünk, akik tanítványaik egész
pályafutását figyelô szemmel kísérték,
azokra gondolunk, akik felelôsséget éreztek, hogy tanítványaik az életben megállják a helyüket, akik nem csak a sikereiket,
de eredménytelenségüket is a magukénak
érezték  mondta köszöntôjében a megyei közgyûlés elnöke.
Nélkülözhetetlen és mással nem pótolható a társadalmi munkamegosztásban a pedagógusok áldozatos tevékenysége, amely
egyben a nemzet-nevelés alapja is. Az iskolában folyó érték- és hagyományôrzés a
modern polgári társadalom megteremtése
szempontjából lényeges és nélkülözhetetlen.
A pedagógusok tiszteletet érdemelnek,
azért, hogy nap, mint nap, óráról órára
megfelelnek a tôlük elvárt rendkívül összetett feladatnak, miközben olyan különleges
gondokkal kell szembenézniük mint például az agresszió. Nem véletlen, hogy az új
kormány egyik elsô lépése volt a közfela-
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Pedagógusokat köszöntöttek
datot ellátó személyek  köztük a pedagógusok  ellen elkövetett erôszakos cselekmények büntetési tételeinek szigorítása 
mondta Fejér Andor.
A megyei elnök beszámolt a megyei önkormányzat oktatási intézményeiben történt jelentôsebb beruházásokról. Ezek egy
részét pályázati források bevonásával valósítottak meg, több esetben azonban saját
forrásból biztosította a fenntartó a fejlesztést a közoktatási feladatok magasabb színvonalon történô ellátása érdekében.
Ezt követôen adta át Rentzné dr. Bezdán
Edit fôjegyzôvel a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Közgyûlés által alapított JászNagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Díjakat. Az elismerés a megye oktató-nevelô
munkájában, a szakképzésben, a tehetséggondozás és felzárkóztatás területén kimagasló pedagógiai és szakmai felkészültségük alapján újszerû és hatékony pedagógiai
módszerek kidolgozásában számottevô sikereket elérô, helytállásuk alapján példamutató tevékenységet folytató személyek
és közösségek díjazását szolgálja.
A megyei díjak után vették át az elismerésben részesülôk a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Közoktatási Közalapítvány Kura-

tóriumának ,,Az év nevelôtestülete 2009
díját, valamint ,,Az év pedagógusa díját.
A pedagógusnapi ünnepségen adta át
Fejér Andor és Rentzné dr. Bezdán Edit a
megyei fenntartású közoktatási intézmények dolgozói részére az oktatási és kulturális miniszter által adományozott ,,Pedagógus Szolgálati emlékérmet.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Díjban kitüntetésben részesült:
 Borhy György, a jászapáti Mészáros
Lôrinc Gimnázium, Szakképzô Iskola és
Kollégium kertészeti mûszaki tanára, 35
éves oktató-nevelô munkájáért.
 A jánoshidai Jászsági Közoktatási
Intézmény Napsugár Egységes ÓvodaBölcsôde nevelôtestülete szakmai munkájáért, elkötelezettségéért és a szaktudás
folyamatos megújításáért.
 Nagy András, matematika-fizika szakos középiskolai tanár, aki 2009. novemberéig a jászberényi Lehel Vezér Gimnázium igazgatója volt, kimagasló színvonalú
oktató-nevelô munkájáért, eredményes,
újító vezetôi munkájáért.
 Papp János, a tiszaföldvár-homoki
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Óvoda,
Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium,

Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon gyógypedagógusa, eredményes, példaértékû pedagógiai munkájáért, a fogyatékos ügy iránti elkötelezettségéért.
 Pécskôi Miklós, martfûi nyugalmazott
középiskolai tanár, sokszínû, kimagasló
színvonalú oktató-nevelô munkájáért, a
pedagógus pályán mutatott elkötelezettségéért, kulturális, alkotó tevékenységéért.
 Tóth József, a kisújszállási Móricz
Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági
Szakközépiskola és Kollégium igazgatóhelyettese, szorgalmas, lelkiismeretes oktató-nevelô munkájáért.
 A Túrkevei Óvodai Igazgatóság és
Bölcsôde nevelôtestülete kimagasló színvonalú oktató-nevelô munkájáért, a minôségi pedagógiai munka megteremtéséért.
A kitüntetett nevelôknek és pedagógus közösségeknek gratulálunk s rajtuk
keresztül minden pedagógusnak örömteli oktató  nevelô munkát kívánunk.
(Szerkesztôség)
Félig sem oly fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, ahogyan tanítjuk. 
Amit az iskolában tanulunk, annak legnagyobb részét elfelejtjük, de a hatás, melyet
egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre gyakorol, megmarad. (Eötvös József)
Forrás: jnszm.hu

Integráció a gyakorlatban

Iskolánkban törekszünk a jó minôségi oktatásra! Minden tanulónk számára esélyt teremtünk s kitartó munkánk
eredményeként az össztanulói teljesítmény is emelkedni
fog. Törekvéseinket a nemzetközi, hazai gyakorlatok, kutatások is alátámasztják. Ha erôsen szelektálnánk  csak a
tanulásban kiemelkedô gyermekekkel foglalkoznánk, az
átlagos vagy gyengébb tanulmányi eredményt mutató
gyermekek fokozatosan leszakadnának. Amennyiben tö-

rekszünk a méltányosságra (ezt tesszük  tettük), amikor
megkeressük mindenkiben az ott szunnyadó tehetséget,
bevezettük az Integrációs Pedagógiai Rendszert (IPR),

amely a tanulók hatékony együtt nevelését célozza meg
nem csak az anyagi hátrányok kompenzálását, felzárkóztatást, hanem az esélyteremtést is jelenti, segíti a hátrá-

dagógiai módszertani akkreditált képzésen (30 kredit) és
19 fô szintén 30 órás differenciálás módszertani képzésen (30 kredit) vehetett részt. Aki élt a lehetôséggel, akár
88 kreditet érô képzésbe is be tudott kapcsolódni  helyben, IPR támogatás által finanszírozott módon. Látogatást
tettünk egy általános iskolában, ahol a gyermekek és családok elérésére egy sajátos módszert dolgozott ki az intézmény vezetôje K. Dr Nagy Emese. A kitartó munka eredményeként Hejôkeresztúron egészen más a világ az óvo-

nyos, de tehetséges gyermekek kiemelkedését. Ebben az
évben sikerült 1 fô tanulót az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkeztetni  felvételije eredményes
volt, a szolnoki Varga Katalin Gimnáziumban folytatja tanulmányait. Kívánjuk, hogy sikeresen vegye az akadályokat! Az elkövetkezô években reményeink szerint élnek a
szülôk és az osztályfônökök az Arany János program adta
lehetôségekkel, hiszen a rendszer már több éve mûködik,
csak a lehetôségeket nem szabad elengedni.

Pedagógusaink számára is fontos a szemléletváltás,
amely nem könnyû dolog! Közösen keressük ebben a rohamosan változó világban az utat, amely a családokhoz,
gyerekekhez vezet. Az IPR keretében személyenként 31
fô akár összesen 28 órában (28 kredit) kaptak hospitálásra, képzésre lehetôséget, illetve 17 fô 30 órás projektpe-

Fotók: Kovács Béláné Petô Magdolna

Intézményi stratégiánk alapja Jászfényszarun: a minôség
vagy eredményességre való törekvés, a méltányosság (hatékony együtt nevelés) és a társadalmi hatékonyság (gazdasági hatékonyságról a közoktatásban csak a nagyon
szûkös anyagi források esetén kell beszélni, hiszen az oktatás, egy hosszan megtérülô befektetés)  e három fogalom kellô aránya megteremti a jó minôségû oktatást.

dában, iskolában és a tantestület tagjai között. Errôl a következô lapszámunkban részletesen tudósítunk. Amit látunk és tudunk, az integráció, a képesség-kibontakoztató
felkészítés a pedagógusok módszertani megújulását is elvárja.
A fotók a képzéseken és a hejôkeresztúri iskolalátogatáson készültek.
Kovács Béláné Petô Magdolna,
IPR menedzsment vezetô tanára
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A képviselôtestület elôtt álló feladatok
az utóbbi idôben jelentôsen megsokasodtak. Ezt az a tény is bizonyítja, hogy az elmúlt három hétben soron kívüli ülések
sorozata követte egymást. Ezzel szemben
a munkatervben szereplô soros ülést nem
tartották meg.
Május 20.
Az Integrált Városfejlesztési Stratégia c.
pályázatban meghatározásra került, hogy
nagyobb eséllyel indul az az önkormányzat, amely rendeletben szabályozza a településen található lakóépületek homlokzati
felújításának illetve a lakóépületek korszerûsítésének módját. A rendelet alapján az
Önkormányzat vissza nem térítendô támogatást nyújthat a pályázó személyeknek. A
Képviselôtestület hosszú vitát követôen
megalkotta ezt a rendeletet. Az elôterjesztéshez képest jelentôsen megemelte az
összköltségbôl az Önkormányzat által adható támogatási arányt (20-ról 30%-ra).
Nekem a rendelet 5. §-ban meghatározott
feltételrendszer szigorúság nem tetszik.
Ugyanis a pályázathoz csatolni kell a következô mûszaki adatokat:
 Állapotrögzítô fotódokumentáció, mûszaki leírás,
 Részletes felújítási terv (mûszaki leírás,
alaprajz, homlokzati rajt, színezési rajz),
 Méretkimutatás alapján készített tételes
tervezôi/kivitelezôi költségvetés, indoklással,
 Tulajdonosi jogosultság igazolása (egy
hónapnál nem régebbi tulajdoni lap, adásvételi szerzôdés),
 Hatósági nyilatkozat arról, hogy a tervezett felújítási munka nem építési engedély-köteles tevékenység.
Emellett a pályázat egyéb feltételei között szerepel:
 A pályázónak vállalnia kell az épített
lakóépületre a pályázatra elnyert támogatás folyósításával egyidejûleg elidegenítési tilalom bejegyzését öt éves idôtartamra.
 Az öt éven belüli elidegenítésre kizárólag az Önkormányzat hozzájárulásával, a
támogatás visszafizetése után.
Elgondolkodtató, hogy szerencsés volt-e
ilyen szigorú feltételeket szabni? Mivel az
állampolgár, akinek az érdekében született
ez a rendelet biztosan elgondolkozik azon,
hogy egy pl. egy 500.000 Ft-os beruházásnál, melybôl a támogatási összegként
150.000 Ft-ot vehet igénybe, ki kell-e magát tennie ennyi adminisztrációnak?
18:00-kor a tervezôk bemutatták a Szociális Városrehabilitációs Pályázattal kapcsolatosan eddig elkészült látványterveket.
Örömömre az itt élôk több mint 20 fôvel
képviseltették magukat. A tervezô úr egy
háromfunkciós parkot (játszótér, dühöngô, tó), cigányzenészek emlékmûvét,
gondnoki (kiszolgáló) épületet, teljes útés járdafelújítást, a csapadékvíz elvezetésének megoldását és szociális bérlakások
(3 db) kialakítását álmodta meg. A tervek
valóban nagyon impozánsak! De véleményem szerint túlzottan a parkosítás irányába mutatnak. Meglátásom szerint több szociális bérlakás kialakítására lenne szükség.
Polgármester Asszony ismételten levelet
kapott Sinkovics Rajmund úrtól, a Jászfényszarui Városi Sportegyesület elnökétôl
(önkormányzati képviselô, bár az ülésen
nem volt jelen) a következôkrôl: A Sportegyesület vezetése az egyesület mûködésérôl készített bôvített beszámolóját az
eredeti határidô helyett csak május hónap
végére tudja elkészíteni. Azonban pozitív
példát is tudok említeni: a FÉBE elnökségi
tagjaként azt tapasztaltam, hogy az egyesületekre vonatkozó törvényi szabályoknak
megfelelôen Tóth Tibor elnök úr május 15én bemutatta az éves költségvetést és beszámolót, amelyet az elnökség elfogadott.
Nem értem, hogy a Sportegyesület vezetô-

Szemelvények és véleményem
a képviselôtestület május 20-i, 27-i
és június 10-i soron kívüli üléseirôl

ségének miért nem volt ideje, hogy elkészítse a kötelezôen elôírt beszámolót.
Május 27.
A képviselôtestületi ülés az ipari Parkban
kezdôdött, ahol az érdeklôdôk megtekinthették az új üzemcsarnokot. Ezt mintegy
265 millió Ft-ból építtetett az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló Jászfényszaru Ipari Centrum Kft., ebbôl a pályázati támogatás aránya majdnem elérte az 50%-ot.
A 2009. évi egyszerûsített éves beszámolóból kiderült, hogy a JIC Kft. mérleg
szerinti eredménye mintegy 5,9 millió Ft
volt (az elôzô évinek hozzávetôleg 50%-a).
Ez abból is adódhat, hogy a raktár korábbi
bérlôjével nem sikerült meghosszabbítani
a bérleti szerzôdést, egy másik bérlô viszont csak 10%-kal kevesebb bérleti díjat
fizet. Továbbá a személyi jellegû ráfordítások az elôzô évhez képest kb. 150%-os növekedést mutatnak.
Polgármester Asszony bemutatta az Ipari
Park legnagyobb szereplôjének jövôbeli
igényeit: A világcég szeretne a telephelyéhez lehetô legközelebb elhelyezkedô bölcsôdét és óvodát. Célszerûnek tartanák,
hogy az Ipari Park 60 hektárt meghaladó
területén önálló járôrautóval és hivatásos
rendôrszemélyzettel folyamatosan biztosítsák az Ipari Park szereplôinek külön védelmét. Valamint iparvágány létesítését illetve a közutak további fejlesztését is szükségesnek tartják. A cég vezetôje levelében
néha már futurisztikus elképzelésekkel állt
elô, valamint a jelenlegi magyar rendvédelmi törvényeket sem pontosan vette figyelembe. A település további fejlôdése érdekében azonban javaslatai pozitívak, további egyeztetések alapját képezhetik.
Zsámboki Sándor, az Ipari Centrum Kft.
mûszaki és vállalkozásfejlesztô menedzsere ismertette, a JIC Kft. stratégiai tervének
elsô éves végrehajtását, amely idôarányosan teljesült. A távlati tervek között szerepel az ipari park komplex fejlesztése. A
több elembôl álló beruházási elképzelésbôl
ez idáig megvalósult a mintegy 11 hektáros
terület megvásárlása, az elôzetes tervek elkészítése. Sikeres pályázat esetén megvalósulhat a szükséges infrastruktúra kiépítése,
egy kb. 1300 m2 alapterületû vállalkozói
ház létesítése és egy kb. 5000 m2 alapterületû raktár építése. Az erre vonatkozó pályázat kiírására várhatóan 2010 második félévében kerülhet sor. A beruházások tervezett összköltsége meghaladja az 1 milliárd
Ft-ot. A várhatóan 50% önerôt az Önkormányzat tôkeemelés formájában biztosítja.
Én ennek a beruházásnak nem látom a
hasznát a településen élô lakosság szempontjából. Egy raktárépület korszerû mûködtetéséhez elegendô 10-15 fô. A befektetett önerô megtérülési ideje 15-20 évre
tehetô. Ezt a fél milliárd Ft-nál magasabb
összeget olyan megújuló energiaforrások
felhasználására kellene fordítani, amelybôl
a település lakossága, intézményei közvetlenül profitálhatnának.
Augusztus 1-tôl Dr. Tóth Lajos frissen
diplomázott fogszakorvos fogja ellátni a
megüresedett körzet lakosait. Mint az már
köztudott, Gallóné Dr. Vida Zsuzsanna háziorvos július 1-tôl külföldre megy dolgozni. Az Önkormányzat által a háziorvosi állás betöltésére kiírt pályázat ez idáig eredménytelen volt. Még a helyettesítés sincs
megoldva. Dr. Tóth Zoltán háziorvos a
helyzet megoldása érdekében javasolta,
hogy az Önkormányzat nyújtson anyagi
segítséget a praxis mielôbbi betöltése érde-

kében, és ezt a pályázati hirdetményben is
tegye közzé. Az országban ugyanis 30%os a háziorvos-hiány, így a potenciális jelentkezôket ösztönözni szükséges. Más településeken ezt a módszert sikeresen alkalmazták. A Doktor Úr javaslata a helyzet
megnyugtató rendezése érdekében véleményem szerint megfontolandó.
Nagyszerû lehetôséget biztosít a Samsung
ZRt. azzal, hogy június 20-26. között a
balatonszárszói üdülôjében hátrányos helyzetû gyermekeket lát vendégül. A Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat dolgozói
javaslatára két turnusban 10-10 gyermek
és 3-3 kísérô üdültetésére lesz lehetôség.
A táborba a tanévet jó tanulmányi eredménnyel záró, kiemelkedô sport- és egyéb
eredményeket elérô hátrányos helyzetû
gyermekek kaphatnak meghívást. Igen dicséretes, hogy kapcsolódó kiadások fedezéséhez az Önkormányzat is hozzájárul.
A Vágó Bt. augusztus 31-i hatállyal felmondta a Régi Kaszinó Étterem bérleti
szerzôdését. Az idô gyorsan telik, ezért szerintem a képviselôtestületnek sürgôsen ki
kellene írnia az üzemeltetéssel kapcsolatos
közbeszerzési pályázatot. A minden szempontból ideális üzemeltetô kiválasztása
hosszú folyamat, ezért célszerû lenne ezt
mihamarabb beindítani.
Június 10.
Elôzô gondolatom feltehetôleg mások fejében is megfogant, hiszen az elsô napirendi
pontban a Régi Kaszinó Étterem ajánlati
felhívásának megtárgyalására került sor. A
közbeszerzési pályázatot kidolgozó cég
képviselôje tájékoztatta a testületet, hogy
abban az esetben is csak szeptember közepére bonyolódhat le az eljárás, ha minden
határidôt tartani tudnak. A képviselô hölgyek és urak részérôl több hozzászólás érkezett. Polgármester Asszony javasolta,
hogy célszerû lenne a bérleti díj csökkentése és Vágó Tibor nyilatkozata arról, hogy
az új feltételek mellett visszavonja-e a felmondását.
19 órára megérkezett Vágó Tibor. Polgármester Asszony ismertette vele a testület
állásfoglalását, és feltette a kérdést, hogy a
bérleti díjat az eddigi összeg 50%-ára (150
ezer Ft + ÁFA) csökkentik, akkor eláll-e a
felmondási szándékától? 10 perc gondolkodási idô után Vágó úr igent mondott.
Polgármester Asszony nagyon jó érzékkel
nyúlt ennek a problémának a megoldásához, hiszen elôször tudatosította a képviselôkben, hogy magas a bérleti díj, illetve a
törvények betartása mellett hosszú folyamat az új üzemeltetô kiválasztása. Így nem
garantált a közétkeztetés (napi 6-700 adag)
biztosítása, a jelentôs díjcsökkentés így
kézenfekvô lépésnek tûnik.
17:30-tól a Komplex telep program bemutatására került sor. Önkormányzatunk
olyan szerencsés helyzetben van, hogy
tagja annak az országosan 81 településnek,
mely pályázatot nyújthat be a ROM-TP-10
és a TÁMOP 5.3.6/10 programokra. Nyertes pályázat esetén a programba (ROM) a
Kôrösi Csoma Sándor és a Zöldfa utcákban 6 családot vonnak be. A családok által
eddig lakott házakat lebontják, részükre a
város területén komfortos lakásokat vásárol az Önkormányzat a pályázaton elnyert
összegbôl. Az új lakások szociális bérlakás
jelleggel mûködnek, melyek öt év után a
megfelelô feltételek (bérleti díj és közüzemi számlák pontos fizetése, lakókörnyezet
rendben tartása) fennállása esetén a lakók
tulajdonába kerülnek.

A másik program (TÁMOP) célja a hátrányos helyzetû, szegregált lakókörnyezetben élô állampolgárok fenntartható társadalmi integrációjának elôsegítése, életminôségük javítása, a foglalkoztatási, szociális, közoktatási és egészségfejlesztési eszközrendszer által. A két pályázat kapcsolódik egymáshoz, a TÁMOP-os programban tervezett képzés elsôsorban a ROM-os
programba bevont személyeket érinti, de
természetesen bevonhatók a településrôl
mások is. Sajnálattal vettem tudomásul,
hogy az akcióterületen vannak olyan családok, akik nem éltek ezzel a kedvezô lehetôséggel. A két pályázat 100%-os anyagi
támogatásban részesülhet, önerôt nem kell
biztosítani.
A településünkön dolgozó orvosok levélben fordultak az Önkormányzathoz az
orvoshiány megoldási lehetôségeit taglalva. Polgármester Asszony javasolta, hogy
a pályázati felhívás kiegészítésre kerüljön
azzal, hogy 2-3 millió Ft értékben pl. gépkocsi-használati támogatást vagy gépkocsivásárlási támogatást ajánljunk a pályázóknak. Ez a kiegészítés a város honlapján jelenjen meg, az Egészségügyi közlönyben
megjelent pályázatba pedig csak utalás kerüljön a honlapon olvasható további tájékoztatásra.
A csapadékos idôjárás következtében 3
ház esetén szükségessé vált az azonnal beavatkozás az életveszély elhárítása érdekében. A szükséges bontási munkákat Nagy
Sándor végezte el, mintegy 950 ezer Ft díjazás ellenében.
Az Jászfényszarui Ipari Centrum Kft.
megkezdte a városfejlesztési társasági tevékenységek ellátását. Pályázati szakértôi
tanácsadói feladatokat heti 2 napon látnak
el, valamint részt vesznek a Nagy iskola
felújítás és a Mûvelôdési ház elôtti tér
felújítás projektek menedzsmentjében.
Ezért, a megnövekedett leterheltség miatt
szükségessé vált egy városfejlesztési menedzser munkatárs felvétele, aki jelenleg
próbaidejét tölti. Amennyiben a funkcióbôvítô városfejlesztési illetve a szociális
város-rehabilitációs pályázatok is nyernek,
szükség lesz pénzügyi, adminisztratív illetve szociális szakértelmû munkatársak
felvételére is.
A JIC Kft. perspektivikus bôvítése tehát
szerintük elengedhetetlen, véleményem
szerint azonban így is túl sok fôt foglalkoztatnak.
Kaszai Tamás

Közérdekû
telefonszámok
Orvosi ügyelet: 06-37-341-040
Mentôk: 104
Tûzoltóság: 105
Tûzoltóparancsnok (Jászfényszaru):
06-30-974-5690
Rendôrség (Jászberény): 107
Rendôrôrs: (Jászfényszaru):
57-422-138, mobil: 06-70-330-7626
TIGÁZ hibabejelentés: 06-28-430-488
Falugazdász: 06-30-598-1307
Vízmû: hibabejelentés
munkaidôben: 06-57-422-631,
munkaidôn túl: 06-30-275-3350
Szennyvíz-ügyelet:
06-57-423-938 (munkaidôben) és
06-30-429-4195
ÉMÁSZ hibabejelentés: 06-40-282-828
Kleopátra Patika, Szabadság u. 40.:
06-57-424-046, 06-30-244-1456
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Szeretetteljes érintés  Babamasszázs
Ha hordozzák, ringatják, simogatják, kézben tartják,
masszírozzák: ez mind-mind táplálék a csecsemô számára.
És talán fontosabb is, mint a vitaminok, ásványi sók és
proteinek. (Dr. Frederick Lebolyer)

A babamasszázs gyakorlata több kultúrában jelenlevô
mûvészet, mely generációról generációra száll. Vimala Mc
Clure egy egyszerû és csodálatos gyakorlatsorban egyesítette saját tapasztalatait, az indiai és svéd masszázs pozitív

Az érintés az anyaméhen belül elsôként kifejlôdô érzékünk
és az utolsó mely halálunk elôtt elhagy minket. Dr. Ashley
Montagu ezt írta: Az ember nem tud élni érintés nélkül,
ez az egyik alapvetô életszükséglete.

A babamasszázs határozottan elôsegíti a csecsemôk jó
közérzetét és fejlôdését, és örömteli pillanatokhoz juttatja
a babákat és a mamákat egyaránt. A babákra gyakorolt jótékony hatások négy fô kategóriája:

hatásait, valamint a jóga, és a reflexológia elveit. 1986-ban
alakult meg a IAIM (Nemzetközi Csecsemômasszázs
Egyesület), 2004-ben Magyarországon is létrejött a Magyar Gyermekmasszázs Egyesület, Jelenleg 43 tagországban képeznek babamasszázs oktatókat. A Jászságban négy

A játszótér funkciójának
megfelelô használata

Kisgyermekes anyukaként rendszeres látogatója vagyok a sportpályán megépült új játszótérnek. Nagyon
szeretünk több anyukával ott találkozni, beszélgetni
(egymásnak tanácsot adni,vagy kérni). A gyermekek
önfeledten élvezik a játékot, mászókázást, csúszdázást.
Barátkoznak, ismerkednek egymással, ugyanúgy,
mint mi, szülôk. A hétköznapok megszokott ritmusából egy kis idôre ilyenkor ki tudunk kapcsolódni.
Az utóbbi hetekben szomorú dolgoknak lettünk
szemtanúi. Minden egyes játszótéri kinn tartózkodásunkat azzal kellett kezdeni, hogy az eldobott cigarettacsikkeket összeszedjük.
Természetes, hogy a kisgyermek a földrôl mindent
felvesz, megkóstol. Elég gyakran fordult az is elô,
hogy a késô délutáni órákban már tizenéves kamasz
gyerekek vették birtokukba az ott lévô játékokat (a
mieink pedig hiába próbálkoztak, kiszorultak ezekrôl
a játékszerekrôl). Belefáradtunk ebbe a rendteremtésbe, így most már egyre ritkábban látogatunk ki.
Mi lenne a megoldás?
Esténként bezárni a körülkerített terület kapuját,
reggel pedig kinyitni? Figyelemfelhívó táblát kihelyezni?
A vandalizmusnak mért kell mindent tönkretenni?
Kicsit a kamaszok szemével nézve a világot, az ô
helyzetük sem olyan egyszerû. Hová menjenek, hol
van olyan hely a településen, ahol szívesen látják
ôket? Van klubterem, fagyizó, kávézó, szórakozóhely,
ahol összeülhetnek beszélgetni, kikapcsolódni (ami
nem kocsma)?
Egy kisgyermekes anyuka

A Városi Könyvtár
júniusi könyvajánlata
Kölcsönhatások  kötôdés, kommunikáció, osztatlan figyelem, tisztelet, szeretet, empátia, szeretetteljes érintés.
Stimuláció  valamennyi életfontosságú szervrendszer.
pl. keringés, emésztési immun, és idegrendszer, csak úgy,
mint a beszédfejlôdés, érzékelés fejlôdése, testtudatosság
stb.
Ellazulás  alvási szokások javulása, fokozott alkalmazkodó képesség, stressz és stressz hormonok csökkenése stb.
Megkönnyebbülés  hasfájás, székrekedés, fogzási fájdalom, fokozott nyálképzôdés, feszültség.
A szülôk a csecsemô masszázs során mélyebben megismerhetik babájukat, elmélyíthetik irántuk való kötôdésüket.
A babamasszázs az egész családra is jótékony hatást gyakorol, egy eszköz, mely segíti a szülôket, hogy egyre jobban megismerjék babájukat és egyre több örömet találjanak
egymásban. Csökkenti a bántalmazást, durva bánásmódot,
és a szülés utáni depressziót. Növeli a szülôk magabiztosságát, csökkenti a szülôk elszigeteltségét. Növeli az elméleti és gyakorlati tudást. A szülô és baba tanfolyamok nemzetközileg egységes tananyag szerint zajlanak amelyet
CIMI-(okleveles nemzetközi babamasszázs oktató) vezet.

Az Ünnepi Könyvhét csütörtöki nyitónapján adták át a Szép
Magyar Könyv 2009 verseny elismeréseit: 65 kiadó összesen 120 könyvvel mérettette meg magát.
Az idén Béres József: Szép magyar ének címû kötetét
Antall József Emlékdíjjal (Akovita Könyvkiadó) ismerték el.

fô, köztük Kissné Szalai Csilla és Kaszainé Ocskó Györgyi jászfényszarui védônôk vettek részt a CIMI képzésben. Jelenleg gyakorlati vizsgájukat képezô tanfolyamot
vezetnek Sikeres vizsga után ôsztôl szeretettel várják a babákat, mamákat, családtagokat az induló tanfolyamokra.
Kaszainé Ocskó Györgyi
Kissné Szalai Csilla

A Születés Hete rendezvényére és a Baba-Mama Klub programjaira a kismamák hogyan jutottak be az akadálymentesített feljárón? (olvasói észrevétel)

Ez a daloskönyv azért született, hogy elvigye a családokba,
baráti társaságokba az éneklés csodálatos örömét. A válogatás szép magyar énekeinkbôl: gyermekdalokból, népdalainkból, népies és zeneszerzôi dalokból, görög és római katolikus, illetve protestáns egyházi énekekbôl ölel fel egy csokorra valót. A dalszövegek mellett jól énekelhetô hangnemben írott kottákat találunk, az énekeket érdekes magyarázatok és adatok egészítik ki. A könyv a dalok címét és a magyarázatokat angolul is tartalmazza.
Béres Klára: Cseppben az élet
A kötet szerzôjének nem titkolt célja, hogy egy kivételes
ember életútjából tanuljunk, építkezzünk. Ebben a könyvben
példát kapunk szorgalomból, kitartásból, emberségbôl, igaz
értékekbôl. Példát, melybôl meríthetünk, melyre támaszkodhatunk, mely eligazít, ha válaszúthoz érünk. És hitet. Hitet
abban, hogy létezik a Gondviselés, és gyôz az igazság.
A könyv Dr. Béres József születésének 90. évfordulója alkalmából jelent meg.
A Városi Könyvtárban mindkét kötet megtalálható, egy
kedves olvasónk jóvoltából.
Nagy Ildikó

