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Augusztus 20.  Szent István király és az államalapítás ünnepe
Augusztus 20-a az egyik legôsibb magyar ünnep, Szent István király ünnepének napja. A keresztény magyar államalapítás, a magyar állam fennállásának emléknapja;
1083-ban, a szentté avatási eljárás részeként ezen a napon, augusztus 20-án nyitották meg István király sírját.
Jankovich Marcell: Jelkép-kalendárium
(részlet)
Elsô királyunk a kereszténységben az István nevet kapta. A névválasztás tudatos lehetett az európai keresztény államok közé beilleszkedni vágyó Géza fejedelem részérôl: István, görögül Sztephanosz azt jelenti: koszorú, korona. Hogy a név jelentôségét
felismerték, arról a Kálmán-kori Hartvik püspök-féle István legenda tudósít. Eszerint a szülés elôtt álló Sarolt fejedelemasszony
elôtt álmában megjelent Szent István elsô vértanú, s így szólt hozzá: Bízz az Úrban, asszony, s légy biztos, hogy fiút fogsz szülni,
akinek e nemzetségben elôször jár korona és királyság, és az én
nevemet ruházd reá. Hartvik a görög nyelvben járatlanoknak
még a szájába is rágja a látomás értelmét: az István nevet kapta... mert ami «István» a görög nyelvben, «korona» a latin beszédben.
A Szent Korona noha a legfôbb királyi jelvény, a korona általában mindenütt nagy tiszteletben részesült, az a fajta szentség és
közjogi méltóság, amit a magyar nemzet tulajdonított a Szent Koronának, másutt ismeretlen volt. A megkülönböztetett tisztelet
okai közt elsô helyen szokás emlegetni, hogy a hagyomány Szent
István koronájával azonosította, sôt sokáig még a koronakutatók
is úgy hitték, hogy a koronának legalább a felsô része Istváné lett
Ismét lesz Tarlófesztivál  tudtuk meg a város honlapjáról.
Jászfényszaru Város Önkormányzata 2010. július 31én, szombaton, 9-20 óráig rendezte meg a III. Tarlófesztivált. A délelôtt folyamán a Tarló hétpróba versenyre,
benne a bálaépítésre, ügyességi próbákra került sor. A rendezvényhez két gasztronómiai esemény is kapcsolódott, a
fôzô és kenyérsütô verseny. A nap folyamán minden korosztály talált magának programot. Délután a fényszarusi
huszárok is bemutatót tartottak. Este a Zagyva Banda népzenei koncertjével zárt a fesztivál.
Másnap, augusztus 1-jén vasárnap került megrendezésre a II. Amatôr fogathajtó verseny. A póni, egyes és

Szt. István alakja Esztergomban,
a Széchenyi téri Szentháromság-szobron

volna. Györffy György mindmáig az ô személyéhez köti a felsô,
úgynevezett latin koronát, amennyiben feltevése szerint az István
fejereklyetartójából készült volna. (Koronánk készítésének helye
és idôpontja ma sem tisztázott egyértelmûen.) Magam a korona
hagyományok megszentelte közjogi állásának és tiszteletének fô
okát abban látom, amit a legenda is a szánkba rág, nevezetesen:
Szent István és a korona a nevükben egyek. Hagiosz Sztephanosz
hungarus magyarra, vagyis latinra fordítva szent koronát jelent,
s mint ilyen lett a személy, késôbb az ô nevét viselô tárgy a keresztény magyar államiság megtestesítôje. Más szóval, a korona
Sztephanoszt, elsô királyunkat, annak személyén keresztül pedig
a mindenkori királyt jelképezte. Szent István névünnepe, István
király, Szent Király vagy egyszerûen Király napja, 1949 óta az Alkotmány és az Új kenyér ünnepe, a rendszerváltás óta legfôbb állami ünnepünk lett. István szentté avatása, névünnepének naptárba iktatása, amihez VII. Gergely pápa adott felhatalmazást, I.
(Szent) László király és a magyar püspöki kar érdeme. (Csak az
1179. évi III. lateráni zsinat óta lett a szentté avatás az Apostoli
Szék kizárólagos joga.) A szentté avatási eljárás részeként 1083.
augusztus 20-án, a Nagyboldogasszony nyolcadába esô vasárnapon nyitották meg István király sírját. A magyar egyház ezt a napot iktatta a naptárba István névünnepeként.

Fényszarusi nyár

lók, egész napos túrák keretében ismerkedhetnek meg a
környék nevezetességeivel, kocsikázhatnak a történelmi
borvidéken és tanulhatják a magyar fogathajtó stílust 
tudtuk meg a honlapjukról (üdülési csekket is elfogadnak):
www.matyusudvarhaz.hu.
Majd az ifjú díjugratók is bemutatkoztak  köztük a
fényszarui Ézsiás Dominika is. A gyermekek, a póni-lovaglás mellett kézmûves foglalkozásokon vehettek részt 
Lajkóné Tanczikó Tünde és Szabó Erzsébet pedagógusok
segítségével; készíthettek kitûzôt, kipróbálhatták az üveggravírozást, só-gyurmázást, varrást és hasonló dolgokat.
A merészebb felnôttek sárkányrepülôzhettek is. A színvonalas, s az egész nap nagy érdeklôdést keltô rendezvény
szervezôinek  Zsámboki Zsolt, Petô Zsolt, Tamus Péter 
gratulálunk!
Szerkesztôség

Az ifjú díjugrató nemzedék

kettes fogatok versenyeztek, majd a négyes fogatok is. A
szlovén vendégek harci ruhában bemutatóval és tánccal
lepték meg az érdeklôdôket. Az egri Mátyus Udvarház
színvonalas bemutatóval kápráztatta el a közönséget. Az

A szervezôk, akik versenyeztek is

Az egri Mátyus Udvarház táncoló lova

egri vártól 2 km-re az Eged-hegy lábánál Eger és Noszvaj
között található a Mátyus Udvarház Lipicai Lovastanyája, ahol vendéglô és panzió áll vendégeink rendelkezésére  a tulajdonos lipicai lovak tenyésztésével és lovas
szolgáltatások biztosításával foglalkozik. Lovas-oktatást
már kezdô szinttôl igénybe lehet venni, a jó szinten lovag-

Fotók: Petô István

A jászágói Csajkás család gazdaságának büszkeségei

A lovassport nem csak a férfiaké!
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Jeles évfordulók
Augusztus
125 éve született Hevesy György (sz. Bischitz György, Budapest, 1885. augusztus 1.
 Freiburg im Breisgau, 1966. július 5.) Nobel-díjas vegyész. Budapesten a piaristáknál érettségizett, majd Németországban szerzett vegyészi diplomát. 1911-ben
Manchesterben Rutherford laboratóriumában dolgozott, itt ismerkedett meg és kötött barátságot Niels Bohrral. 1912-ben fedezte fel a radioaktív nyomjelzés módszerét, amiért késôbb Nobel-díjat kapott. Nemzetközileg elismert fizikai-kémiai kutatásai révén 1913-ban lett a budapesti tudományegyetem magántanára. 1918-ban
rendkívüli, 1919-ben rendes tanári kinevezést kapott. Utóbbit a Tanácsköztársaság
kormányától, ezért ezt 1920-ban visszavonták. Ekkor Koppenhágába ment és Bohr
intézetében folytatta kutatásait. Késôbb is gyakran megfordult Dániában, a háború
alatt innen menekült át a náci üldöztetés elôl Svédországba. 1943-ban ítélték neki a
kémiai Nobel-díjat. Felvette a svéd állampolgárságot, de élete végéig megôrizte
magyar útlevelét is.
65 éve hunyt el Csortos Gyula (Munkács, 1883. március 3.  Budapest, Erzsébetváros, 1945. augusztus 1.) színész. Küzdelmes gyerekkor után, apja akarata ellenére
iratkozott be a Színiakadémiára, amit 1904-ben végzett el. Pályája elején három vidéki színházban (Debrecen, Szeged, Temesvár) dolgozott. 1907-ben sikeresen mutatkozott be a Népszínház-Vígoperában, majd hamarosan szerzôdést kapott a Magyar Színházhoz, amelynek három éven át volt tagja. Ezután sorra játszott majdnem
mindegyik fôvárosi színházban, de fellépett kabarékban, varietékben, nyári alkalmi
darabokban is. 1927-tôl 1932-ig; majd 1937-tôl haláláig a Nemzeti Színház tagja
volt. Színházi szerepei mellett több mint 60 néma- és hangosfilmben is játszott.
25 éve hunyt el Szegô Gábor (Kunhegyes, 1895. január 20.  Palo Alto, 1985. augusztus 7.): matematikus. Fejér Lipót és Eötvös Loránd tanítványa volt a budapesti
Tudományegyetemen. Elsô világháborús katonai szolgálata alatt megismerkedett
Kármán Tódorral; valószínûleg a köztük kialakuló barátság is közrejátszott abban,
hogy érdeklôdése az aerodinamika és az elméleti fizika felé is kiterjedt. 1921-ben
Berlinbe költözött, majd zsidó származása miatt el kellett menekülnie Európából.
1938-ban Stanfordba hívták meg tanszékvezetô professzornak; itt azután ô hozta
létre a világ talán legtekintélyesebb matematikai központját. 1960-tól kezdve rendszeresen hazalátogatott, élénk szakmai kapcsolatot ápolt a magyar matematikusokkal.
150 éve született Bláthy Ottó Titusz (Tata, 1860. augusztus 11.  Budapest, 1939.
szeptember 26.), gépészmérnök. Fôiskolai tanulmányait a bécsi mûegyetemen végezte. 1883-ban a Ganz-gyár újonnan létesített villamossági osztályába lépett. 1885ben Zipernowskyval és Dérivel együtt alapszabadalmat jelentett be párhuzamos
kapcsolású, tetszôleges áttételû, váltakozó áramú induktorok alkalmazásán alapuló
áramelosztó rendszerre. Még ugyanez évben induktorait zárt vasmaggal látta el. Ezzel megszületett a mai transzformátor. Emellett száznál is több szabadalma fôleg a
villamos gépek területére vonatkozott. Nagy nyelvtehetsége kiváló fejszámoló-képességgel párosult; mint bonyolult sakkfeladványok szerzôje is ismert volt.
115 éve született Almásy László Ede (Borostyánkô, 1895. augusztus 22.  Salzburg,
1951. március 22.) utazó, Afrika-kutató, felfedezô. Elsô pilótajogosítványát 1912ben szerezte, két évvel késôbb saját összeállítású gépével sikeres repülést hajtott
végre. Az elsô világháborúban pilótaként több kitüntetést kapott. A húszas években
a Steyr gyár kereskedelmi képviselôje és neves autóversenyzô; cégének túrakocsijával a Nílus mentén egészen Szudánig hajt. Több autós expedíciót szervez a Líbiaisivatagba. Egyiptomi szolgálatban jelentôs kutató, térképezô szolgálatot végez, és
fontos szerepe van az egyiptomi polgári repülés megszervezésében is. A második
világháborúban a német hadsereg tanácsadója az afrikai fronton. Fôként a Szahara
kialakulása, ôstörténete érdekelte, ezzel kapcsolatban útjai során értékes információkat gyûjtött, felfedezéseket tett. 1933-ban újra felfedezte a legendás, elveszett
oázis, Zarzura völgyét és világhírû sziklafestményeket talált az Uveinat-hegységben. Emlékét az egyik Kairó melletti repülôtér és a sivatag belsejében álló hegy, a
Dzsebel Almásy valamint az Angol beteg címû film is ôrzi.
165 éve született Lechner Ödön (Pest, 1845. augusztus 27.  Budapest, 1914. június 10.) építész, a magyar stílusú szecesszió úttörôje. Budán és Berlinben végezte
építészmérnöki tanulmányait, majd hosszabb itáliai tanulmányútra indult. Itt szerzett benyomásai ellensúlyozták azt a merev akadémizmust, amely az akkori építészoktatásban uralkodó volt. Itáliai tanulmányút után tanulótársával, Pártos Gyulával társulva tervezôirodát nyitott. Ez idôben tervezett bérházaik még a német akadémizmus stílusát képviselték 1874-1878 között Franciaországban Clément Parent
mûtermében dolgozott, ahol számos francia mûemlék restaurálásában vett részt.
Hazatérve ismét Pártossal együtt nyitotta meg irodáját, s nagyszabású alkotások sorozatát építette (a szegedi városháza; a budapesti volt MÁV Nyugdíjintézeti bérház,
a szegedi Milkó-ház). Ezek még a historizáló stílust képviselik, de megjelenik már
késôbbi mûvészetének több jellemvonása, a népi ornamentika használata. Érett
mûveiben a magyar népi formajegyek mellett számos keleti, indiai és perzsa motívumokat is. Ismertebb építészeti alkotásai: kecskeméti Városháza, Iparmûvészeti
Múzeum, Kôbányai plébániatemplom, Földtani Intézet, Postatakarékpénztár, a pozsonyi Szent Erzsébet-templom (Kék templom).
(Forrás: Neumann-ház  Jeles napok, MTA KFKI  HISTÓRIA, Új Könyvpiac  Évfordulók)

Bionap Kishantoson
A 450 hektáros öko-mintagazdaság központjában tartottak bionapot Kishantoson
július utolsó vasárnapján, a szokásosnál is
nagyobb érdeklôdés mellett. A dán népfôiskolai csengôszóval és a beszélgetésre invitáló mécses láng meggyújtásával indította
bionap programját Ács Sándorné, a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ egyik ügyvezetôje. Nem véletlenül, hiszen a kishantosi ökogazdaság gondolkodási és gazdálkodási modellül a dán népfôiskolai rendszer szolgált. Az értelmiség elszivárog, a
családi gazdaságok felszámolódnak, a
nagyüzemek, multicégek által kínált élelmiszerek kizárólagossága nyomán válnak
még kiszolgáltatottabbakká az egyébként
is számos hátránnyal küszködô falvak, kisvárosok. Nincs munkahely, a helyi közösségeknek aligha van kitörési esélye  vélekedett az agrárszakértô asszony.
A bionap délelôtti tanácskozásán részt vett
Ángyán József vidékfejlesztési államtitkár
meglehetôsen részletesen számolt be a kormányzati tervekrôl, s az elkövetkezendô
hetek-hónapok törvényhozási sorrendjérôl,
a szemléletváltásról. A magyarság és a helyi közösségek érdekeit kívánják elsôsorban szolgálni, s a szemléletváltás alapfilozófiája, hogy nem technológia és tömegtermelés központú gazdálkodást preferálja.
Kiszámolták, hogy ma egy átlagos sárgarépa 847 kilométert utazik a termôhelytôl az asztalig, a világban keresztül-kasul
szállítják az élelmiszereket. Sok energiát
emésztenek fel ezek az utak, ezzel szemben
sok helyben termelô már alig termel, s ha
mégis, veszteségesen. Országon belül megpróbálják ezt hurcolászást számottevôen

lecsökkenteni  fogalmazott az államtitkár.
A kormányprogram részeként kidolgozott
40-45 pontos csomagból a legfontosabbakat
idézvén a földmoratóriumról is szó esett.
A külföldiek földvásárlását nem akadályozhatjuk meg uniós tagként a moratórium feloldása után, bár még a januári EUdöntés hozhatja a meghosszabbítást is. A
tervek szerint a magyar törvénymódosítás
nyomán az állam kapna a termôföldre elôvásárlási jogot, s a tulajdonába került földet adná 25-50 éves tartós bérletbe a helyben lakó igénylônek. Szigorúan újradefiniálják a helyben lakás fogalmát, hogy ne
legyen kijátszható. A tôkére szükség van, de
a spekuláns tôkére nincs, jelentette ki az
agrárprofesszor, s a kis, közepes, családi
és egyéni gazdaságok megtámogatásának
szándékát helyezte kilátásba. Az ilyen gazdálkodás során a vidéket nem elhagyó tulajdonos visszaforgatja a pénzt, s az önfoglalkoztatás révén a munkaerôgondok is
csökkennek. A tervek között szerepel az
úgynevezett demográfiai vagy népesedési
földprogram, amelyben fiataloknak juttatnak földet, akik vállalják annak megmûvelését, a helyben lakást, s azt is, hogy gyermekeik születnek. Sürgôsen módosítják az
ökológiai gazdálkodási stratégiát, újragondolják a vízgazdálkodást, megszigorítják a
másodlagos élelmiszer ellenôrzési szabályokat. A bionap kapcsán szomorú statisztikaként említették az elôadók, hogy míg
Európában mindenütt nô azon földterületek nagysága, ahol ökológiai gazdálkodást
folytatnak, addig nálunk az ellenkezôje
történt.
Forrás: Vidékjáró Hírlevél

Vidékfejlesztõ szociális munka képzés
A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kara és az Agraria-Apure Vidékfejlesztô Egyesület közös TAMOP pályázatára bólintottak rá a nyáron az NFÜ bírálói. A siker
kulcsa a szociális és a vidékfejlesztô képzés összekapcsolásának modellértékû elgondolása. A pályázat megvalósítása elkezdôdött.
Olyan nemzedékre van szükségünk, amely
a megváltozott gazdasági helyzetben is szilárdan állja meg a helyét, foglalkozási körében végrehajtja a viszonyok és a gazdasági érdekek által megkívánt változtatásokat, s akkor sem esik kétségbe, ha a viszonyok hatása alatt más foglalkozási ágra
kell áttérnie. Ez a gondolat akár napjaink
értelmiségi beszélgetéseiben is elhangozhatna, de mindezt Klebersberg Kunó, egykori vallás- és közoktatási miniszter írta
közel 80 évvel ezelôtt  hangsúlyozza a
pályázat egyik kulcsembere Dr. KhademiVidra Anikó egyetemi docens, andragógus.
Ahhoz, hogy egy ,,nemzedék szemléletváltását segítsük, változtatni kell a hagyományos képzések üzenetén is. A szociális
munka képzés eddig többnyire a leszakadó
csoportok érdekképviseletét ellátó szakmaként definiálta magát, ebben a képzési modellben azonban a térségi, közösségi érdekképviselet lesz a kulcsszó. A hagyományos segítés eszközei mellett a vidéki társadalom fejlesztésének tudástára is szerepel a tananyagban.
Középosztály-menedzser
Különösen a gazdasági válságok idején
nem elhanyagolható szempont a vidékfejlesztô szociális munka preventív jellege. Ez
a tudáscsomag, tudástípus képes fokozni a
közösségek, helyi társadalmak megtartó
erejét, erôsíteni és gyakorlattá szervezni az
emberek közötti szolidaritást. Alkalmas
továbbá arra is, hogy a helyi közösségek
azonosítsák saját társadalmi szükségleteiket és megszervezzék új intézményeiket.

Természetesen hozzátartozik a képhez az is,
hogy a vidékfejlesztési szociális munka
nemcsak a sérülékeny csoportokkal foglalkozik, hanem az innovációra érzékenyebb
társadalmi közösségek (középosztály) fejlesztésével is. Tulajdonképpen ez a (pedagógiai vagy életvezetési) reaktiváció kérdése, amely a vidéki térségek számára létfontosságú  teszi hozzá Dr. Barkó Endre,
az intézmény dékánja.
A pályázatban vállalt modulok, tömbszemináriumok segítik azt, hogy érzékenyítsük
a helyi szakembereket ahhoz, hogy képesek
legyenek a vidék problémáit együttesen
(fejlesztôi és segítô szemmel) kezelni. A
vidékfejlesztô szociális munkát tehát lehet
önálló szakmaként és interdiszciplináris
területként is értelmezni  mondja Dr.
Szarvák Tibor szociológus, tanszékvezetô.
A szûkebb régió vidékfejlesztési
tudásközpontja
Minden felsôoktatási elképzelés, szakfejlesztés akkor hatékony, ha be tudja vonni,
meg tudja szólítani a térség gyakorlati szereplôit. Úgy gondoljuk, hogy a Bali István
vezette Agrár és Falusi Ifjúsági Körök JászNagykun-Szolnok Megyei Egyesületének
szemlélete, tevékenysége, hazai és külföldi
kapcsolatrendszere garantálja azt, hogy már
ettôl a tanévtôl emeljük és szélesítsük a felsôoktatási képzések színvonalát; kínálatát.
A tervek szerint hamarosan indul a vidékfejlesztési szociális munka képzés, mint
specializáció, illetve a már diplomások számára az ingyenes szakirányú továbbképzés.
NKM
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Polgármesterválasztások 2010
A civil fórum vezetôjétôl  Kovács Béláné Petô Magdolnától 
felkérést kaptam
arra, hogy mutatkozzam be a Pipafüst olvasóinak
a közelgô önkormányzati választások kapcsán.
Reményeim
szerint az újság
olvasói jól ismernek engem az elmúlt húsz évben végzett közszolgálatom alapján,
így csak az utóbbi idôben legtöbbet feltett kérdésre
szeretnék válaszolni, miszerint Indul/indulsz-e a
polgármester választásokon?.
A legtöbb esetben én is visszakérdeztem, hogy
induljak-e és miután sok-sok biztatást is kaptam, és
magam is nagyon szeretem ezt a feladatot, családom, barátaim és munkatársaim egyetértésével indulni kívánok a 2010-es polgármesteri választásokon független polgármesterjelöltként.
Ezért tisztelettel kérem a jászfényszarui lakosokat, hogy aki egyetért elhatározásommal, tiszteljen
meg ajánlásával (az úgynevezett kopogtató cédulával), hogy tovább építhessünk egy erôs, vonzó, biztonságos települést, Jászfényszarut.
Gyôriné dr. Czeglédi Márta

Kin múlik
a jó közérzetünk?

Októberben helyi képviselôinkrôl dönthetünk
Alig vagyunk túl a parlamenti választásokon, máris el kell gondolkodni a közvetlen lakóhelyünket
érintô döntésekrôl. Az ország ügye a parlamentben
dôl el. Az, hogy milyen környezetben és hangulatban
élhetünk, függ a polgármester és az önkormányzati
képviselôk személyétôl  akiknek a nevében is benne van, hogy képviselnek valamit (az érdekeinket),
illetve valakit (bennünket). Nem mindegy hát, hogy
a választáson kiknek adunk bizalmat.
A kampány nem kezdôdött még el  nyíltan.
Nehéz döntés elôtt állunk, nem mindig érezzük,
hogy az intézkedések közvetlenül bennünket, családunk javát szolgálják. Míg a polgármesteri hivatal környezete tiszta, rendezett, pár száz méterrel
odébb az utcákat nem takarítják, további pár száz
méterre nem helyeznek ki a köztérre virágokat, a
járda akadálypálya a középkorúak számára is, az
üzletek állapota, az építkezések menete...
Tudom, hogy nagyon nehéz elérni, hogy rend legyen a városban (itt most a saját városomra, Budapestre gondolok)... A várost lehet takarítani, az embereket rá lehet szoktatni, hogy a szemetet ne a
földre, hanem a rendszeresen kiürített (!?) szeméttárolókba dobálják, ôk legyenek környezetük jó
gazdái...
Mindez nehéz feladat, de sok múlik az emberek
önbecsülésén, kevesebb az anyagi helyzetükön. A
csikket nem a földre dobni, a szemetet a kukába önteni, a házunk elôtt sorvadozó fácskának egy vödör
vizet adni, nem pénz kérdése.
Vannak olyan problémák is, amelyeket magunk
nem tudunk megoldani, de a helyi önkormányzat
másokkal összefogva tehet ellenük...
A bizalom a gyôztesre óriási felelôsséget ruház,
mint ahogy óriásiak azok a feladatok is, amiket meg
kell oldani a most majd felálló önkormányzati testületnek is. Mindaz, amiket az emberek a választástól várnak, csak akkor következik be, ha a választó
polgárok is közremûködnek.
Vannak jó példák a történelembôl, egyszóval nem
reménytelen a feladat. Csak meg kell találni a megfelelô embert, embereket.
Bókay László

Önkormányzati választások 2010

Az önkormányzati választás idôpontja 2010. október 3.
Augusztus 16-tól postázzák a kopogtatócédulákat, innentôl
megkezdôdhet a gyûjtése is, ami most rövidebb ideig, csak
szeptember 3-ig tart.
Képviselôjelölt az lehet, akit a település választópolgárainak
legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. A jelöléshez szükséges ajánlások pontos számáról a polgármesteri hivatalban mûködô
Választási Információs Szolgálatnál érdeklôdhet.
A helyi önkormányzati képviselô jogállása (elemei)
A települési képviselô jogállása
A települési képviselô a választók érdekeit képviseli a település
egészéért vállalt felelôsséggel, illetve részt vesz a helyi közakarat kifejezésében és megvalósításában. Mindennek biztosítékés garanciarendszerét a képviselôi jogállás foglalja egységbe.
A képviselôi tevékenység érdek-képviseleti jellege
A képviselô megválasztásával és testületi taggá válásával kétirányú tevékenység alanyává válik: mint választott képviselô
a település egészéért vállalt felelôsséggel képviseli választóinak érdekeit a testületi ülésen és azon kívül, mint a képviselô-testület tagja köteles részt venni saját testülete döntéseinek
elôkészítésében, végrehajtásában, szervezésében és ellenôrzésében.
A település egészét átfogó képviselôi felelôsség
A települési képviselôt, függetlenül megválasztásának módjától, érdekképviseleti tevékenységéért a település egészére
kiterjedô felelôsség terheli egyrészt választói, másrészt a testület irányában.

A politikai felelôsség érvényesítésének oka lehet például az
alkotmányellenes mûködés.
A települési képviselô jogviszonya nem foglalkoztatási
jogviszony, tevékenységéért a képviselô-testület tiszteletdíjat
állapíthat meg.
A testület jogi felelôsségének kereteit azok a hatályos jogi
szabályok adják, amelyek meghatározzák a képviselô-testület
jogát és kötelességét, feladat- és hatáskörét.
A testület etikai felelôssége olyan jogon túlmutató elemekbôl áll össze, amelynek következtében a testület választóival
szembekerül, és ez másként, mint a testület kollektív lemondásával, nem oldható fel. Ilyen pl.: a nyilvánosság elôtt megfogalmazott ígéret, amelyet jogos és elfogadható ok nélkül
nem tartott meg, illetve azt megváltoztatta.
A képviselô választókkal szembeni, egyéni politikai felelôssége csak a következô választási ciklusban érvényesíthetô,
azáltal, hogy a választók nem választják újra.
Forrás: Országos Választási Iroda
Megválasztható önkormányzati képviselôk számának
megállapítása Jászfényszarun:
A települési önkormányzat képviselô testülete tagjainak számát a választás évének január 1-jei lakosságszáma alapján
kell meghatározni.
A lakosságszám adatot nyilvántartó központi szerve közlése
alapján, Jászfényszarun érvényes lakóhellyel, ennek hiányában érvényes tartózkodási hellyel 5843 fô rendelkezik. A 10
ezer vagy ennél kevesebb lakosú település egy választókerületet alkot, melyben a képviselôk száma 8 fô.
Forrás: www.jaszfenyszaru.hu

A szavazás módja

 Szavazni csak személyesen lehet.
 A szavazatszámláló bizottság elôször
megállapítja az Ön személyazonosságát és azt, hogy szerepel-e a névjegyzékben. A személyazonosság és a lakcím igazolására a következô, érvényes igazolványok alkalmasak:
 lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány (régi,
könyvecske formátumú) vagy
 személyazonosító igazolvány (kártya formátumú) vagy útlevél vagy 2001. január 1-jét követôen kiállított vezetôi engedély (kártya formátumú) és mindegyik felsorolt igazolvány mellett a lakcímigazolvány (lakcímkártya).
 Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottságtól megkapja a szavazólapokat és a borítékot. A szavazólapokat az Ön jelenlétében lebélyegzik. A szavazólapok átvételekor Önnek alá kell írnia a névjegyzéket.

 A szavazásához szavazófülke áll rendelkezésére, amelyben kitöltheti a szavazólapokat. Érvényesen szavazni a jelölt neve mellett, illetôleg a lista neve felett elhelyezett körbe
tollal írt x vagy + jellel lehet! Egyéb megjelölés érvényes szavazatként nem vehetô figyelembe.
 Végezetül a szavazólapokat a borítékba kell helyeznie, és a
borítékot a szavazatszámláló bizottság elôtt az urnába kell
dobnia.
Szavazás mozgóurnával: Ha Ön mozgásában gátolt, és emiatt
nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, kérheti, hogy a szavazatszámláló bizottság vigye ki Önhöz a mozgóurnát. Mozgóurna csak írásban kérhetô! Mozgóurnát a szavazás napja elôtt
a helyi választási irodától, a szavazás napján a lakóhelye szerinti szavazatszámláló bizottságtól kérhet.

Új minisztérium, újabb esélyek a kistermelõknek és a vidéknek
2010. július 5-én lépett hatályba a 4/2010. (VII. 5.) VM jelû rendelet, mely újra módosította a kistermelôi élelmiszerelôállításra és kereskedelemre vonatkozó elôírásokat. A jogszabály olyan civil javaslatokat is tartalmaz, melyek a korábbi rendeletmódosításba nem kerülhettek bele. A változás újabb lehetôségeket is nyit a kistermelôk számára.
A kistermelôk érdekeiért fellépô 53 civil szervezet 2009. má-  Ellenôrzött állományból származó baromfi és nyúlféle házi
jusában javaslatcsomagot nyújtott be a Földmûvelésügyi és
vágása esetében a településen, végsô fogyasztó számára törVidékfejlesztési Minisztériumnak (FVM) a kistermelôi élelmiténô értékesítésnél nem kell a vágásnál a hatósági húsvizsszer-elôállítás és kereskedelem szabályainak módosításáért. A
gálatot elvégeztetni legfeljebb heti 50 db házi tyúkféle, 25
javaslatok közül számos bekerült a nagy jelentôségû 52/2010.
db víziszárnyas vagy pulyka, 13 db nyúlféle vágása esetén.
(IV. 30.) FVM rendeletbe, mely a kistermelôk számára kedve-  A falusi vendégasztal szolgáltatás, és a rendezvények kerezô változásokat hozott. Az új kormány vidékfejlesztési mitében lehetôség nyílik az ellenôrzött állományokból, helyi/
nisztere által jegyzett és már hatályos 4/2010. (VII. 5.) VM
házi vágás elvégzésére (bejelentve a hatóságnak), a hús
rendelet a civil javaslatok közül számos újabbat beemelt a szahelyben való elkészítésére, értékesítésére helyben fogyaszbályozásba, ami tovább javíthatja a kistermelôk helyzetét.
tás céljára.
Szabadkai Andrea, a Szövetség az Élô Tiszáért Egyesület el-  Az ökörsütés, birkapörkölt, házi disznótor a falusi vendégnökségi tagja, a kistermelôk érdekeiért fellépô 53 civil szerlátónál és a rendezvényeken is engedélyezett.
vezet munkájának koordinátora a kistermelôi rendelet legfon-  Kistermelô is végezhet falusi vendégasztal szolgáltatói tevétosabb módosításait a következôképp összegezte:
kenységet az általa megtermelt vagy elôállított, és kiegészí Az állati alaptermékek (tej, tojás, nyers hús stb.) és a feldoltô alapanyagként vásárolt élelmiszer felhasználásával.
gozott kistermelôi termékek (sajt, lekvár, kolbász stb.) értéTovábbi információ:
kesíthetôek az elôállítás szerinti megyében és Budapesten
Szabadkai Andrea  Szövetség az Élô Tiszáért Egyesület
(régióban), vagy a gazdaság helyétôl légvonalban számítva
(SZÖVET)  info@elotisza.hu  06-30-768-8718
az ország területén legfeljebb 40 km távolságon belül végsô
fogyasztó részére, valamint boltokba és vendéglátó egységekbe, így a közétkeztetésbe is.
 A kistermelô is végezhet szolgáltatásokat más
Két választás
magánszemély, kistermelô részére élelmiszerének
Magyarországon (18961897)
elôállítása során (pl. hús füstöltetés, terménytisztítás, zöldség-, gyümölcs-, olajosmag-szárítás, -ôrEleibe kell lôni a szerencsének, mint a vadgalambnak. Nem olyan
lés, -préselés). Az állat vágása és húsának feldolpályát kell választani, amelyik most jó, hanem amelyik jó lesz.
gozása és ételkészítés szolgáltatási tevékenység
Mikszáth Kálmán
más kistermelôvel nem végeztethetô.
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Egy önellátó falu Szabolcsban
A biciklis tüzéptôl a tudásházig

Hepehupás, szabolcsi utakon kanyarogva érkezünk meg a román határ közelébe, Magyarország legkisebb nagyközségébe, Rozsályba. A falu elején megrozsdásodott sínpár, szakadozott tábla hirdeti, valaha vasúti megálló volt itt. A mellette elterülô szántó és gyümölcsös azonban gondosan megmunkált, értô gazdálkodókról tanúskodik.
A Budapesttôl négyszáz kilométerre délkeletre elterülô, 806 lelkes település 90
hektáron gazdálkodik. A központ az egykori téesz helyét elfoglaló gazdasági udvar.
Itt fogad reggel a polgármester, Sztolyka
Zoltán. A fiatal, háromgyermekes tanárt a
falu egyik legnépesebb családjából választották elöljárónak negyedik éve. Mint
mondja, gazdag örökséget kapott elôdjétôl,
megpróbál még jobban sáfárkodni vele.
Ingyenes közétkeztetés
A történet a 90-es évekre nyúlik vissza,
amikor az önkormányzat életre hívta a Rozsály Községért Jóléti Szolgálat Helyi Alapítványt és elindította a szociális földprogramját.
 Célunk akkor és most is, hogy csökkentsük a munkanélküliséget és a szegénységet Rozsályon  kezdi a siker sztori legelején Bíró Gedeonné Mariann, az Alapítvány elnöke, aki tizenöt éve dolgozik a
polgármesteri hivatalban és foglalkozik a
közcélú munkásokkal. A civil szervezet az
önkormányzattal együttmûködve számos
feladatot ellát. Segíti a háztáji kisgazdaságokat az ügyintézésben és a földmunkákban, és maga is gazdálkodik, 83 ha földet
bérel az önkormányzattól. A termény egy
részét kedvezményesen megvehetik a lakosok, a másik felébôl hetven disznót etetnek.
A sertéseket az önkormányzat vásárolja föl
és a telepen lévô saját vágóhídján dolgozzák föl, a hús a közétkeztetésbe kerül, s a
rozsályi ovisok, iskolások napi háromszor
ingyen kapnak ételt, az idôsek napközijében
pedig 160 Ft-os áron ebédelhetnek a nyugdíjasok.
Helyi termékeiket a www.helyipiac.hu
internetes honlapon próbálják a nagyvilág
felé értékesíteni, több szatmári településsel
együtt. Az alapítványnak tizenhárom lova,
öt traktora, kombájnja, vetôgépe van, ezekkel kedvezményesen végeznek földmunkákat a lakosságnak is. A mûhelyben szintén
megcsinálják az apró javításokat a gazdáknak.
A település népességének jelentôs hányada roma származású, sokuk fô kereseti forrása a havi szociális segély, de a vezetés
igyekszik értelmes munkát biztosítani számukra. A gazdasági udvarban jelenleg 35
közcélú munkást foglalkoztatnak, ami azt
is jelenti, hogy ugyanennyi családon segítenek.
 A mi munkásaink nem utcát sepregetnek hétszámra, hanem értéket termelô feladatot kapnak: utat javítanak, gallyaznak,
a mûhelyben, a vágóhídon, a sertéstelepen
segédkeznek, a kóbor kutyákat fogják be,

télen pedig a magtárban terményt forgatnak
 mondja Sztojka Gábor telepvezetô mezôgazdász, aki most fejezte be a napi eligazítást. A munkalehetôség mellett az önkormányzat másként is próbálja a lakosság
megélhetését könnyíteni. A gazdasági udvarban tárolnak tûzifát, amit Gacsályból
vettek, és a piaci ár alatt 20-25%-kal árusítanak a helyieknek.
 Akik nem tudják befizetni az árát,
azoknak levonjuk a lakásfenntartói támogatásból. Ezzel két-három év alatt eltüntettük az ún. biciklis tüzépeket, amelyek
addig jócskán ritkították az erdônket  meséli a polgármester, hozzáfûzve, hogy saját
vízmûvet is üzemeltetnek, náluk 150 Ft
köbmétere a víznek.
A Kemencés Ház
A telepen fölépítettek egy szabadtéri konferenciatermet, hozzá kapcsolva füstölôt,
bográcsolót, kemencét.
 Az egész Kemencés Ház fából készült,
én kitaláltam, édesapám megrajzolta, a
munkásaink fölépítették. Itt zajlik a tradicionális kenyérsütés és lekvár fôzés. Nagyon szeretik a fiataljaink is, mert nyugodtan borozgathatnak, nem kell autóba ülniük, hogy hazaérjenek. Szívesen tartunk itt
családi ünnepségeket és a munkahelyi bulinkat is  büszkélkedik Zoltán, aki kifogyhatatlan derûvel és kreativitással további
terveket szô: tavat kialakítani és néhány
kulcsosházat felépíteni, s máris kész a rekreációs központ, hiszen tíz pónijuk van,
hozzá két lovász és kilenc nyereg. Tavasztól ôszig az iskolásaik tornaóra keretében
jönnek ingyenesen lovagolni, az ovisok kocsikázni. De nincs gondjuk a Mikulás szállításával sem.
Alig járjuk végig a gazdasági udvar minden részét, begördül az elsô lovas kocsi,
megrakva gallybálával. Rozsályon nem
szatmári szilvát, hanem almát termesztenek. A gyümölcsfa minden részét hasznosítják: az almából lekvárt és pálinkát fôznek, a gallyat pedig speciális munkagéppel
kötegelik és a telepre szállítják, hogy majd
tüzelônek felhasználják.
 Ez egy elôadás közben ötlött az agyamba  avat be a mûhelytitkokba Sztolyka
Zoltán.  A japán fûzrôl hallottam, hogy a
gallyát összegyûjtik és fûtenek vele. A jövôben pályázni szeretnénk, hogy a közintézményeink fûtésrendszerét alkalmassá
tegyük az almagallybálás fûtésre, hisz rengeteg költséget megtakaríthatunk ezzel.
Forrás: kepmas.hu
Szöveg: Sz. Kiss Mária

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

A falu legyen önfenntartó!
Ma már a vidéken élô emberek jó része is a városi szupermarketekben vásárol, még az
alapvetô élelmiszereket is ott veszi meg, pedig azt otthon is megtehetné. Túristvándi,
a kis erdôháti falu erre készül.
A vízimalmáról és csodás környezetérôl hí- zöldségre, a gyümölcsre, és a belôlük kéres falut évrôl évre sok-sok ezer turista ke- szített termékekre is. Vannak már erre bizresi fel, de vajmi kevés pénzt hagynak ott. tató példák, de ezt sokkal szélesebb körPedig a jó turista szívesen költ, s nemcsak ben is el lehetne terjeszteni.
a szállásra. Enni és inni akar, ajándékot
Éppen ezért az önkormányzat az érdekszeretne venni, de akár extrém szolgáltatá- lôdô családokkal hamarosan szerzôdést
sokat is szívesen igénybe venne. Istvándi- köt, és közösen pályáznak majd helyi húsban ehet, ihat, és van hol aludnia  bár en- és tésztaspecialitásokat bemutató helyek
nél sokkal több lehetôség van a faluban.
kialakítására. Aki pedig nem akar otthon
Sejtették ezt már régebben is a község bajlódni a vevôkkel, azoknak ott lesz a pivezetôi, de igazából akkor bizonyosodhat- ac, amit jövôre szeretnének átadni. Az öntak meg errôl, amikor három éve alaposab- kormányzat tulajdonában maradó árusítóban utánanéztek annak, vajon mit profitál helyet a helyi Szatmári Szociális Szöveta község a komoly idegenforgalomból. Ki- kezet mûködteti majd. A szövetkezetet jó
derült, sokkal kevesebbet, mint lehetne. egy éve tizenhárom munkanélküli hozta
Már ez is elég bosszantó, de ennél is na- létre az önkormányzat bábáskodásával, s
gyobb gond az az országos tendencia, ami már az eddig eltelt hónapok is azt mutatják,
alól Túristvándi se képes kivonni magát: a találnak maguknak munkát. Egyik legélethelyiek a pénzük túlnyomó részét a falun revalóbb kezdeményezésük a háztartáskívül költik el.
gazdálkodási szolgáltatás. A falusi portá-

Túristvándi büszkesége az ipartörténeti szempontból egyedülálló vízimalom.
Már 1315-ben a Kende féle levéltári anyagok is megemlítik létezését Istvándiban, de a jelenleg is
mûködôképes malom ôsét a Mária Terézia korából való 1752-es levéltári anyagokhoz kötik.

Egy ezer lakosú magyar község a becslések szerint évente mintegy 250-300 millió
forintot fordít élelmiszerre, gyógyszerre,
energiára. A hétszáz lelkes Túristvándiból
havonta körülbelül húszmillió forint áramlik ki, aminek ha csupán egy részét helyben
tudnák tartani, számtalan család sorsa lenne könnyebb. Ez az alapvetô igazság vezette a falu vezetôit akkor, amikor meghirdették az Önfenntartó Túristvándi fejlesztési programjukat, melynek eredményei
már az idén is megmutatkoztak.
A párját ritkító kezdeményezés arra alapul, hogy a szatmári falvakban még szeretik a munkát. Itt még a kerteket bevetik,
megmûvelik, a gyümölcsfákat megmetszik, s a baromfiólak se üresek. A városi
bevásárlóközpontok mégis aratnak.
 A városi üzletekben hagyott pénz egy
részének itthon a helye!  mondja Lakatosné Sira Magdolna polgármester.  Mi
ezer forintért vesszük például a disznóhús
kilóját, miközben 300-350 forintért viszik
el a sertéseket. Jól van ez így? Dehogy van
jól! Természetesen a kistermelô is tisztában
van ezzel, szép lassacskán abba is hagyja a
hizlalást. De ha mi lehetôséget teremtünk
arra, hogy részben vagy egészben feldolgozhassa, s majd értékesíthesse a hízóját 
kolbász, tepertô vagy füstölt sonka formájában , mindjárt elkezd gondolkozni: lehet, hogy mégiscsak érdemes volna megint
disznót tartani? De ez igaz a baromfira, a

kon sok teendô akad, amiket az idôs, betegeskedô gazda már csak nehezen tud elvégezni. A tennivalók egy részét átvállalja a
szövetkezet, természetesen jóval a valós
piaci árak alatt. De jól jár így is mindenki.
Igaz, ehhez szükséges az országos foglalkoztatási alap támogatása is  ami csak két
évig jár, a harmadik esztendôben már önfenntartóvá kell válniuk. Az eddig eredmények tükrében ez egyáltalán nem reménytelen vállalkozás.
Mint ahogy az önfenntartó falu megalkotása se hiú ábránd.
Forrás: www.agroland.hu
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Az idén ünnepeljük
a Védõnõi Szolgálat
95. évfordulóját
Jászfényszarun, a 30-as és a 40-es évek elejétôl
már volt védônô, Pénzes Miklós kántortanító felesége, Gréta asszony. Közben jött a háború, majd
megkezdôdött az újjászervezés. 1947-tôl, Hídvégi Józsefné, Ilonka néni, aki 1970-ig teljesített
szolgálatot. A második körzetet 1956. október
elsejével indították, Mészáros Tivadarné, Valika
nénivel.
Az 50-es évek végéig az anyák otthonaikban
szülték meg gyermeküket. Szülésnél, szülésznôk,
úgynevezett bábaasszonyok segítettek. Sok kisbaba világra jövetelében bábáskodott Palkovics
Béláné Gizi néni, valamint Czipperné Rózsika
néni. A szülésznôk végig kisérték az anyát, a
gyermekágyi idôszakban is. A védônôk, a várandóság alatt, a születés után, az újszülött csecsemô
és a kisgyermek korban is figyelik a fejlôdésüket
a családi életben.
Ilonka néni nyugdíjazásával, Szilágyi Dezsôné
Katika került a II. számú körzetbe, ahol 2005-ig
kísérte figyelemmel a gyermekek fejlôdését. A
III. körzet beindítását és a sort Fózer Tiborné
folytatta, aki mint Ocskó-Sós Mária jött haza
Jászfényszaruba 1975. szeptember 1-jével, immár 35 éve.

Grundtvig partnerség a képzésben
08/0025-G/1007. sz Grundtvig Tanulási Kapcsolat

3 ország, 3 módszer, 1 cél
Többszöri találkozók, tapasztalatcserék és helyszíni demonstrációk révén sikerült eredményesen lezárni a GRUNDTVIG
PARTNERSÉG A KÉPZÉSBEN program égisze alatt lebonyolított kétéves projektet.

Egyetértés abban, hogy a projektgazda kifejezést a partnerek
hogyan értelmezzék.
Egyetértettek azzal a 6 fontos területtel, amely a különbözô
tapasztalatokat hasonlítja össze.
A projekt közös munkamódszerének, tervének kialakítása.
A stratégia meghatározása abban, hogyan lehet mobilizálni a
vidéki területek helyi közösségeit abban, hogy projekteket hozzanak létre, hogy ezek a projektek életképesek legyenek és ehhez, hogyan lehessen adaptálni az optimális projektmenedzselést.
Milyen pedagógiai módszerekre, eszközökre van szükség a
projektek megvalósításának támogatása során.

Fólia alatti támrendszeres paradicsomtermesztés

Európai hálózat létrehozása a vidéki projekteket megvalósítók támogatása céljából  a címben definiált feladatot a három résztvevô szervezet: EPLEFA de Perigueux, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Region és a Jász Nagykun Szolnok Megyei Népfôiskolai Táraság munkatársai járták körbe.

A gyógynövénybôl készül az ital, ami a vendégek asztalára kerül

Várt hozzáadott érték európai szinten
Az európai hatás a tanácsadás célcsoportjai körül jelenik meg:
 a tevékenység által az európai partnerek jobban össze tudják egyeztetni a fejlesztési elméleteket a helyi projektek konkrét támogatási gyakorlataival. A képzô vagy oktatási intézmények így megnyílnak területük valósága elôtt, és lehetôvé válik
a szereplôk hálózatának kialakítása.

Szilágyi Dezsôné,
szül. Bodor Katalin
Jászfényszaru
Gyôriné Kiss Margit
Pusztamonostor
Fózer Tiborné,
szül. Ocskó-Sós Mária
Jászfényszaru
Zsámbokiné Dugonics Krisztina
Kollárné Dobák Marianna
Zsámbok
Kissné Szalai Csilla
Jászfényszaru
Egy hónapja vette át diplomáját Csizmadia Csilla, aki itt töltötte gyakorlatát és szeretne pár év
múlva haza jönni dolgozni.
Reméljük, úgy tudjuk szolgálni Jászfényszaru
lakosságát, hogy a védônôi hivatás még sok követôre talál és még sok születésnapot megél a
szakma.
Nagyon jó egészséget kívánunk Jászfényszaru
lakosságának!
A Védônôk

A régióra oly jellemzô kacsatenyészet

2009 januárjára, négy hónap munka után sikerült kialakítani
a RESTAP projekt munkamódszerét. Az elsô, perigueux-i találkozón a három partner egy-egy saját projektet mutatott be.
2009 májusában Szolnok adott otthont a következô egyeztetésnek, ahol egy módszertani segédkönyv megírásának igénye is
fölmerült. Júniusban a Sucha-Beskidzdkában a három ország
egy-egy képzési ajánlatát elemezték, míg októberben Franciaországban a projektmenedzselés során felmerült problémákat
egyeztették. 2010-ben a partnerek ismét több ízben egyeztették
tapasztalataikat, majd összegezték a program eredményeit. A
párbeszéd rámutatott a nyelvi különbségekbôl adódó eltérô értelmezésekre, a helyi sajátosságok eredményes kihasználására,
nem utolsó sorban pedig arra, hogy a jövôbeni közös munka
nélkül könnyen elszigetelôdhetnek Európa egyes régiói egymástól.

A csoport Sümegen LEADER támogatással létrehozott Vadászbolt elôtt

A várt eredmények
Különbözô projektek, azok támogatásának menedzselésének
bemutatása minden partner részérôl.

Fotók: Nagyné Kiss Mária

1992. március elsejével gyermekorvosi státuszt
kapott a település és így lehetôség nyílott az iskola-védônôi munkakör kialakítására, amelyre
már nagy szükség volt. A feladatot Kaszainé Ocskó Györgyi látta el, aki 2005-tôl a II. számú körzet védônôje.
Az I. számú körzetbe 1996 februárjától Kissné
Szalai Csilla került, Valika néni nyugdíjazásával.
Jelenleg három védônô segíti az anyák életét,
tanáccsal, szeretettel, segítôszándékkal.
Rendszeresen részt veszünk a lakossági szûrôvizsgálatokban, mint szervezôk, lebonyolítók, valamint ez egészségnevelési programokba is bekapcsolódunk oktatóként. Az egészségnapok lebonyolításában, mint szervezôk és megvalósítók,
együttmûködünk az oktatási intézményekkel, civil szervezetekkel. A települési egészségterv elkészítésében folyamatos aktualizálásában jelentôs szerepet töltünk be.
Elôdeink nagyon jó példát mutattak nekünk,
hiszen elég hosszú az a lista, aki választotta ezt a
hivatást a jászfényszaruiak közül.

A Sümegi Püspöki Palota felújítása jó példája a kulturális Örökségvédelemnek

Látogatás egy dél-lengyelországi gyógynövénykertben

 A partnerek rendszeres cseréken és közös tervek kidolgozásán keresztül megerôsítik európai hálózatukat.
 a partnerség európai intézményi sokfélesége gazdagítja a
résztvevô szervezetek gondolkodását és munkáját.
Nagyné Kiss Mária
JNSZM Népfôiskolai Társaság elnök
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Jeles napok

Augusztus  Kisasszony hava
Jeles Napok:
Augusztus 1. Vasas Szent Péter napja
Augusztus 10. Lôrinc napja
Augusztus 15. Nagyboldogassszony napja
Augusztus 20. Szent István napja
Augusztus 24. Bertalan nap
Jeles napok ünnepi népszokások
Vasas Szent Péter napja:
Szent Péter ünnepe annak emlékére, hogy
egy angyal kiszabadította Heródes börtönébôl, ahol láncra verve ôrizték. Péter napja
a Muravidéken a szôlôtermelôknek a dologtiltó napja volt, mert úgy vélték, a szemek lehullanának a szemrôl. Ha Vasas
Szent Péter napján még esô lesz, lesz kukorica, de ha még akkor sem esik, gyûlhet
a Duna vize is akkor sem lesz kukorica.

Nagyboldogasszony napja derült idejével
a jó gyümölcs, és szôlô termés elôhírnöke.
Az ún. két Boldogasszony közét (augusztus 15., szeptember 8.) szerencsés idôszaknak tekintették, különösen az asszonyi
munkát illetôen. Ilyenkor ültették a tyúkokat, hogy jó tojók legyenek és az összes tojásukat kiköltsék.
Az ebben az idôszakban tojt tojásokat
összegyûjtötték, mert úgy vélték, hogy sokáig elállnak. Ekkor kellett szellôztetni a
búzát, hogy ne legyen dohos, ne essen bele a zsizsik.
Szent István napja
Elsô államalapító királyunk ünnepe. Mária
Terézia 1774-ben országos ünneppé nyilvánította. Elsô alkalommal 1818-ban rendeztek körmenetet, Szent István jobbjának

Cséplés, 1942  Kondoros (Fotó: Hajdú Ilona családi gyûjteménye)

Lôrinc napja:
Lôrinc napjához a dinnyével kapcsolatos
hiedelmek kapcsolódnak.
Ha Lôrinc napján esik, a sárgadinnye
magja, belsô része lucskos lesz.
A Tápió menti falvakban úgy tartják,
hogy Lôrinc nap után a dinnye megkásásodik, folyós lesz.
A Lôrinc napi esô gazdag termést ígér.
A kalendáriumi regula szerint Lôrinc napja ha szép, sok a gyümölcs és ép. A Lôrinc napi szép idô hosszú meleg ôszt ígér.
Nagyboldogasszony napja:
A legrégebbi Mária-ünnepünk. Ezen a napon Mária mennybemenetelét ünnepli az
egyház.
A legrégebbi parancsolt ünnep, mert
Szent István az országot Szûz Mária oltalmába ajánlotta.
Szûz Mária Boldogasszony elnevezése
mögött a kutatás a kereszténység elôtti istenanyát sejt.
Nagyboldogasszony napja sokfelé búcsú
nap Palóc vidéken a gyerekágyas asszony
ágyát, a lepedôkkel letakart fekhelyét Boldogasszony ágyának nevezik. A moldvai
magyarok e napon mindenféle virágot,
gyógynövényt szenteltettek, hogy majd ezzel füstöljék a betegeket, mennydörgésnél
is ezt égették.
A Muravidéken dologtiltó nap volt, nem
volt szabad sütni, mert a tûz kitörne a kemencébôl.

tiszteletére. Különösebb paraszti hagyományok nem fûzôdtek Szent István napjához.
Egyes vidékeken ekkor rendezték meg az
aratási felvonulást. Augusztus 20-a az új
kenyér ünnepe is. A Gömör megyei református Szuhafôn a legszegényebb családnak
nagy kenyeret sütöttek, melyhez a lisztet
házról házra gyûjtöttek össze. Drávaszögben a szép idô jó gyümölcs-termést jelez.
A beregszegi Tiszaháton úgy tartják, hogy
István napkor mennek el a gólyák. Medvesalján, Péterfalván a málnaszedésének ideje
volt.
Bertalan napja:
Bertalan apostol ünnepe, aki a szûcsök és
csizmadiák védôszentje volt.
Az e napi jó vagy rossz idôbôl az ôszi
idôjárásra jósoltak, mint ahogyan ezt egy
18. sz.-i kalendárium rigmusa is bizonyítja: Amit Szent Bertalan magát mutatja, az
ôszi idô is magát aszerint tartja. A Bertalan
napkor köpült vajnak gyógyító erôt tulajdonítottak. Külön nagy fogadott ünnep a
széki Bertalan nap. Napján a falu távolban
dolgozó tagjai is hazajönnek, hármas istentisztelettel emlékeznek a 1717. évi utolsó tatár betörésre.
Forrás: Tátra Zsuzsanna
Karácsonyi Molnár Erika:
Jeles napok ünnepi népszokások
Boros Marietta Karácsony Zoltán 
Tátrai Zsuzsanna: Magyar népi kultúra
Közzétette: Kaszainé Ocskó Györgyi

Hungaria Nostra

A Jászság fôvárosa látta vendégül a Hun- város megújulása érdekében  sok helyen
garia Nostra Város és Faluvédôk Szövetsé- jó szándékkal  megkezdett munka városge konferenciájának résztvevôit. 2010. jú- romboló folyamatokat indított el. A nagy
lius 14-16. között.
multú városi terek felújítása egyre inkább
A rekkenô hôség dacára  a körültekin- az adott városi terek jellegét megváltoztatôen kiválasztott helyszínnek  a gondosan tó reprezentációs igények kielégítését szolfelújított Andrássy rendezvény háznak és a gálja! A túlburjánzó fantázia historikus
gondos házigazdáknak
köszönhetôen emlékezetes és szakmailag színvonalas programokon vettünk részt a Fényszaruiak Baráti Egyesületének
képviseletében. A plenáris ülés témája rendkívül
aktuális és izgalmas volt:
Értékmegôrzés és
korszerûség, avagy a
kisvárosok arculata
Bevezetô elôadásában
dr. Mezôs Tamás kiemelte a mikro architektúra
fontosságát a települések
arculatának megôrzésében. A Jászság  vélte az
Farkas Kristóf Vince rajza a régi kaszinóról
elôadó  egy olyan tárgyi és épített szerkezet, rendszer, ami ön- vurstlivá alakítja építészeti együtteseinket.
magában is értéket képvisel. Nem beszél- Kétségtelen, hogy a történeti együttesnek a
hetünk valóságos örökségvédelemrôl, ha mai várost szolgálnia kell, de úgy, hogy az
nem védjük a tájat és az épített örökséget ne feledje hirdetni annak klasszikus értékeegyszerre.
it. A hitelesség megkívánja, hogy egy törDr. Meggyesi Tamás sajnálatát fejezte téneti városi tér saját történeti értékén és
ki, hogy ma csak ingatlanfejlesztésrôl be- saját rangján újuljon meg. Nem a mai kor,
szélünk városfejlesztés helyett, akkora a alkalmazkodó funkcióinak megjelenése jesüllyedés szakmailag ezen a területen a lenti a veszélyt, hanem az, hogy sok esetben
múlthoz képest, amikor a városépítészet a hagyománytól és a történeti elôzményekvalóban a városi élettel, mint színtérrel is tôl független elemek közhelyszerû megjelefoglalkozott.
nítése válik fô céllá  és nem a mûemléki
Véleménye szerint a város igazi építô- együttes megôrzése a helyreállítások megkockái nem a házak  az igazi építôkockák határozó szempontja.
az utcák, a terek, melyek egymással összeAz intézményeknek, a civilszervezetekfüggenek s olyanok, mint egy csontváz. Az nek és a családoknak kiemelkedô szerepe
utca és a tér városépítészeti együttes (ak- van a természeti, az épített és a szellemi
kor is, ha jó, ha rossz). Milyen jó lenne, ha örökség megôrzésében.
szép, a város igazi arcát mutató térképek
A védelemre érdemes épületeket együtkészülnének.
tesként, a település karakterének megôrzéDr. Winkler Gábor a vidéki városok tör- sével kell megvédeni. Ennek elôsegítésére
ténelmi szemléletû megújításáról hozott jó a város- és faluvédôknek a településük éleés rossz példákat. Kiemelte az élô és termé- tében való aktív részvételére van szükség.
szetes város példáját (Lucca és Sienna) az A történelmi és népi hagyományok ápoláépületek a táj anyagából készültek, kono- sa mellett erôsíteni kell a nemzeti és helyi
kul emlékeznek múltjukra, de ugyanennyi- értéktudatot.
re fontos, hogy jövôkép nélkül nem lehet
Az elhangzottak fényében nagyon fonegyetlen várost sem fejleszteni. Elôadásá- tos, hogy kisvárosunk Jászfényszaru Fôteban kifejtette:
rének épületei is hitelesen újuljanak meg.
Kisvárosaink szinte egymással versengve kezdték fôtereik erôteljes átalakítását. A
Nagyné Kiss Mária

IV. OPTIKALAND  NYÁR
képességfejlesztô programsorozat

Kedves Gyerekek! Kedves Szülôk!
2010. augusztus 23-27-ig képzômûvészeti tábort szervez immár negyedik alkalommal a Hamza Gyûjtemény és Jász Galéria 714 éves korú gyermekek részére Jászberényben.
A tábor programjában, a múzeumban eddig rendezett, érdekes és újszerû élményeket
adó múzeumpedagógiai foglalkozások mellett, a gyermekek változatos képzômûvészeti
és kézmûves tevékenységekkel, technikákkal is megismerkedhetnek, mint például a
nemezelés, gyöngyfûzés, üvegfestés és más kreatív tárgykészítés.
A foglalkozások idôtartama: hétfôtôl péntekig naponta 9-12 óráig
Jelentkezési határidô és részvételi díj:
a 2010. augusztus 16-ig jelentkezôknek: 5000 Ft/hét
a 2010. augusztus 16. után jelentkezôknek: 6000Ft/hét vagy 1200 Ft/nap
A befizetett részvételi díj tartalmazza az összes foglalkozás díját, valamint az anyagés eszközköltséget is. A gyerekek az általuk készített rajzokat, tárgyakat hazavihetik.
A tábor kezdete, az elsô foglalkozás idôpontja: 2010. augusztus 23. reggel 9 óra a
Hamza Gyûjtemény és Jász Galériában.
Hamza Gyûjtemény és Jász Galéria
Jászberény, Gyöngyösi út 7.  Tel.: 57/503-260  www.hamzamuzeum.hu
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Rövid hírek
Tisztelt Olvasóink!
Tekintettel a közeledô választásokra, többek kérésére válaszolva, illetve júliusban többeket tájékoztattunk és folyamatosan tájékoztatunk arról, hogy (lapunk korlátozott terjedelme miatt) lehetôséget biztosítunk 1500 karakterben rövid bemutatkozásra, amenynyiben az önkormányzati választásokon, Jászfényszarun, képviselôjelöltként indulni
kíván. Lapzárta minden hónap 5-én, megjelenés a hónap közepén várható. Címünk:
info@bedekovich.hu
Szerkesztôség
Ünnepi elôzetes  augusztus 19-én
Szeretettel várja Jászfényszaru Város Önkormányzata minden polgárát a hagyományos
ünnepségére a Városháza elôtti térre.
18.00 Ünnepi megemlékezés
Ezt követôen kulturális mûsorra kerül sor, melyet a mûvészeti iskola tanulói és
tanárai adnak elô.
20.00 Operett mûsor a szolnoki Thália Színház társulata elôadásában.
21.00 UNITED együttes koncertje
22.00 Tûzijáték (az árvízre tekintettel szerényebb mûsorral)
Forrás: Mi újság Fényszarun
Cimbaliband Balkan Projekt
2010. évi ôszi és téli rendezvényeikhez sok szeretettel ajánljuk koncertezô zenekarunkat, a Cimbaliband-et, mely mára a magyar világzenei paletta egyik legkiemelkedôbb
képviselôje! Nézze meg honlapunkat, tájékozódjon szabad idôpontjainkról, kérjen emailben árajánlatot, mire mihamarabb válaszolunk!
Honlapunk, ahol tájékozódhat rólunk: www.cimbaliband.hu
Unger Balázs zenekarvezetô
2194 Tura, Rákóczi út 38. Tel.: +36-20-823-1180, e-mail: cimbaliband@mac.com
A Rendészeti Megelôzési Társaság (REMET) 2008-ban alakult politikamentes, kiemelten közhasznú, országos hatókörrel mûködô társadalmi szervezet. Vállalt közösségi feladata a bûnmegelôzés, az áldozatvédelem, a közrend és közbiztonság védelmének segítése civil eszközökkel. Tagjai biztonsági-rendészeti vonalon tapasztalatokat szerzett, illetve a bûnmegelôzést szakértôi szinten támogató, szakmájukban elismert  többnyire
nyugdíjas  személyek, akik partnereikkel eltökéltek a lakossági biztonság javításában.
A közösségi rendészet motorja, irányítója, koordinátora továbbra is a rendôrség kell,
hogy legyen, azonban csak a helyi önkormányzatok aktív és tevôleges részvételével, a
helyi erôk (önkormányzati források, intézmények, vállalkozások, civil szervezetek és
polgárok) összefogásával, partneri együttmûködésével és megsokszorozódott energiájával képes a biztonság alapú fenntartható életminôség elérésére.
Információk: REMET, Dr. Diószegi Gábor dioszegidr@t-online.hu (konzultációs segítséget kaphatnak, valamint a közeljövôben megjelenô  a közösségi rendészeti modellt tartalmazó Kézikönyvhöz ingyenesen hozzájuthatnak)
Felhívás! Polgárôr Egyesület létrehozása Jászfényszarun!
Azzal a felhívással fordulunk Önökhöz, hogy aki tenni kíván Városunk közbiztonságának javítása érdekében, azok részére Polgárôr Egyesületet kívánunk létrehozni.
Azt gondolom, hogy a Rendôrséggel, és a Polgármesteri Hivatal támogatásával egy
jogszerû, az egyesülési törvénykezésen alapuló polgárôr egyesületet szervezése szükségszerû. Tegyünk közösen annak érdekében, hogy Jászfényszarun a közbiztonság és az
emberek közbiztonság érzete javuljon.
Lakossági fórum összehívását kezdeményezem, ahol a témával kapcsolatos dolgokat
lehetôség szerint megbeszélhetik az érdeklôdôk.
A fórum megrendezésének helyszíne: Jászfényszaru Mûvelôdési Ház
Idôpontja: 2010. augusztus 26-án 17.00 óra
A fentiekkel kapcsolatos kérdésekre felvilágosítás kérhetô, a szervezôtôl:
Székely Bertalan 0620/621-7972  Rendôrôrs Jászfényszaru: 0670/330-7626
A tisztességes sajtópolémia alapszabálya:
audiatur et altera pars  hallgattassék meg a másik fél is
A cikkekben szereplô adatok valóságtartalmáért a cikk írója felelôs. (Szerkesztôség)

A meghívóban feltüntetett napirendi pontok kerültek megtárgyalásra.
A Mûvelôdési Ház elôtti tér felújításához
kiírt közbeszerzési eljárás eredményeként
a kivitelezési munkálatokat az ZÖFE Kft.
(Budapest) fogja elvégezni 59 millió Ft +
áfa összegért (a közbeszerzésben tanácsadó:
KÖZ-PÁLYA Kft.). Az egyéb közbeszerzési tanácsadói feladatok állandó ellátására
(a beszerzések számának növekedése, pályázatok elôkészítése indokolja) kedvezô
ajánlatot a KÖZ-PÁLYA Kft. is adott (megbízása a szerzôdéskötéstôl egy évre szólna).
A Vasvári Pál utcában keletkezett sorozatos csôtörések megszüntetése kapcsán
az útjavításokra (munkagödrök kiásása,
visszatöltése) 1,52 millió Ft-ot szavazott
meg a képviselôtestület.
Az ún. Madárleses  Turisztikai értékek hasznosítása, EMVA pályázat mûszaki

Rendôrségi hírek
Tisztelt Lakosság!
A nyáron forróság köszöntött ránk, ilyen idôben is közlekedni kell, de nem mindegy, hogy hogyan. A hirtelen jött meleg érezteti hatását a közlekedésben is. Gyakran érezzük, hogy kicsit fáradtabbak vagyunk, sokan nem számolnak azzal, hogy a
nagy meleg még az egészséges szervezetet is megviseli, nemhogy a fáradtat, kimerültet. Az emberek a hétvége jó idejét kihasználva autóba ülnek, és a városokon kívül túrázni, vagy strandolni indulnak. A fúvott gumiabronccsal rendelkezô jármûvek (gépjármûvek, kerékpár) esetében a jármûvezetôk a nyári idôszakban a nagy
meleg miatt gyakrabban ellenôrizzék jármûveik kerekének a légnyomását.
Ha hosszabb útra indulunk, a gépkocsiban utazók részére vigyünk  ha lehet hûtôtáskában  megfelelô mennyiségû folyadékot. A szeszesital fogyasztása a nyári
melegben a vezetési képességet még súlyosabban rontja. A nagy kánikula a jármûvezetôk szervezetét is nagyon megterheli, a reflexek tompulnak, a vezetôk még inkább türelmetlenebbek, indulatosak. A nyári idôszakban meglévô jó útviszonyok
ellenére is mindenhol tartsa be az adott útra megengedett legnagyobb haladási sebességet. Ha hosszabb utat kell megtenni, érdemes 2-3 óránként, vagy szükség szerint pihenôt tervezni és tartani.
A kánikula a vízparton, illetve a vízben viselhetô el leginkább, azonban ez felelôtlen és meggondolatlan viselkedéssel veszélyessé is válhat. Ne fürödjön közvetlenül étkezés után, teli gyomorral! Szeszesital vagy egyéb bódító hatású szer által
befolyásolt állapotban tartózkodjon a fürdôzéstôl! Napozás után testét zuhanyozással, vagy más módon hûtse le, felhevült testtel soha ne menjen a vízbe! Szív és érrendszeri, légzô- továbbá mozgásszervi betegségben szenvedôk egyedül soha ne
fürödjenek! Aki nem tud úszni, mély vízben ne használjon felfújható fürdôeszközt
(gumicsónak, gumimatrac), azon lehetôleg ne aludjon el!
A legutóbbi jelentkezésem óta nem történt súlyos kimenetelû közlekedési baleset
az illetékességi területünkön. A tulajdon elleni bûncselekmények között kerékpárlopások történtek 3 esetben, ezért felhívom a figyelmet arra, hogy zárják le, illetve
otthon zárják be a melléképületükbe a kétkerekû jármûveiket. A tolvajok a könnyen
elvihetô, lezáratlan jármûveket vitték magukkal. Az elkövetôt keresi a rendôrség.
Helyi kezdeményezés indul, legyen Polgárôrség Jászfényszarun is. A jelentkezést, regisztrálást a rendôrség szolgálati telefonján is megtehetik. A 18. életévét betöltött, büntetlen elôéletû személyek jelentkezését várja a szervezôség.
Köszönöm megtisztelô figyelmüket!
Központ: 107  Jászfényszaru  Tel./fax: 57/422-138  Mobil: 0670/330-7626
Terenyi Imre r. hdgy.
rendôrôrs parancsnok

Települési esélyegyenlôségi stratégia
Az egyenlô bánásmódról és az esélyegyenlôség elômozdításáról szóló 2003. évi
CXXV. Törvény (Ebktv.) alapján a települési önkormányzat helyi esélyegyenlôségi programot fogadhat el, amelyben elemzi a településen élô hátrányos helyzetû
csoportok helyzetének alakulását és meghatározza az e csoportok esélyegyenlôségét elôsegítô célokat, a célok eléréséhez szükséges feladatokat, megvalósításuk forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését.
2011. január 1-jétôl (a törvény módosítása értelmében) minden településnek, így
Jászfényszarunak is rendelkeznie kell a programmal s a benyújtandó pályázatokhoz azt csatolni szükséges. Jogszabályban elôírt, hogy az elôkészítést, áttekintést,
majdani felülvizsgálatot esélyegyenlôségi szakértô végezheti, a helyzetelemzéshez
szükséges adatszolgáltatást viszont nekünk szükséges biztosítani.
Ezért, tisztelettel kérjük mindazok segítségét, akik e témához kapcsolódóan kérdéseket, adatgyûjtô lapot kapnak, hogy szíveskedjenek segíteni a stratégia elkészítésében. Az együttmûködést köszönjük.
Gyôriné dr. Czeglédi Márta
Polgármester

Szemelvények és véleményem
a képviselôtestület július 28-ai ülésérôl

ellenôrének kiválasztása figyelemre méltó
eredményt hozott. A Közbeszerzési Bizottság a Keviterv Akva Kft.-t javasolta. Azonban képviselôi hozzászólások után a feladatot Bóta Zoltán mûszaki ellenôr kapta meg,
aki amúgy is a legalacsonyabb árajánlatot
adta be. A Közbeszerzési Bizottság vezetôjének elôterjesztését Zsámboki Sándor
képviselô úr, illetve Sinkovics Rajmund
képviselô úr erôteljesen kifogásolta, hiszen
az iskola és a sporttelep felújítása során
végzett mûszaki ellenôri munka sok kívánnivalót hagyott maga után.
Az árvíz-, illetve viharkárosultak javára
a Samsung ZRt. dolgozói adománygyûjtést

szerveztek. Az összegyûjtött pénzt a jászsági árvízkárosultak részére utalták át. Az
Önkormányzat augusztus 19-én jelképes
tûzijátékot rendelt meg. Az itt megtakarított 200.000 Ft-ot a jégkár sújtotta Mezôhegyes városának utalják át. Szûcs Antal
képviselô úr egy napos önkéntes munkavégzést is felajánlott.
Az Önkormányzat és a Gesztelyi ZRt.
között létrejött vállalkozói szerzôdés módosítására került sor. Ennek értelmében a
Nagy Iskola külsô munkálatainak befejezési határideje augusztus 15. (tûzivíz tározó
kérdése, föld visszatöltése, tereprendezés,
betonozás). A pótmunkák (belsô munkák)

Kovács Béláné Petô Magdolna
civil referens

többletköltség-igénye mintegy 19 millió
Ft, vállalt határideje 2010. augusztus 5.
A város óvodai intézményének kérelmét
elbírálva az önkormányzat támogatja az
autóbusz költségét, mely szerint a Napsugár óvoda meghívást kapott Fótra a Gyermekmentô Alapítvány rendezvényére.
A helyi népdalkör tagjainak egy-egy pár
cipô készítését finanszírozza az önkormányzat. A Tarlófesztiválra érkezô szlovén vendégek elhelyezésének biztosítására
200.000 Ft-ot szavazott meg a képviselôtestület.
Szûcs Antal képviselô úr napirenden kívüli hozzászólásában felhívta a figyelmet
a mezôôri szolgálat fontosságára, és sajnálkozását fejezte ki, hogy a négy éves ciklus
alatt ebben a kérdésben nem történt elôrelépés.
Kaszai Tamás
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Vajon megtörtént a csoda?

A hosszú nyári
szünetben, július elsô felében
mintegy 60 gyereknek adott 8 napon át változatos,
színes programot az idei, sorrendben
XIII. Mesetábor, ezúttal CSODAVÁR-Ó! címmel. A tábor helyszínéül
Kôszeget választottuk. A jászfényszarui Általános Iskola és a Bedekovich
Lôrinc Népfôiskolai Társaság Drámapedagógiai Mûhelye által szervezett
tábor általános célja: a kommunikációs és manuális készségek, a fantázia és
a kreativitás fejlesztése, a kulturális
értékekkel való megismerkedés, a természetvédelem tudatosítása és a környezettudatos magatartás fejlesztése
volt. Az elôkészületi munkák már az
elôzô év ôszén megkezdôdtek, majd
januártól tematikus megbeszéléseken készültünk a tábori
eseménysor összeállítására.
A drámajátékon alapuló komplex mûvészeti tábor gazdag
programjának megvalósulását a szülôi befizetéseken és hozzájárulásokon túl jelentôs anyagi támogatással segítette Jászfényszaru város Önkormányzata, a Jászfényszaruért Alapítvány, a Jászfényszaru az Oktatásért Alapítvány, a Diákön-

Fotók: Zsámboki Anna

Az idõ múlását
észre se veszed

kormányzat és a Nemzeti Kulturális
Alaphoz benyújtott pályázaton elnyert
összeg. Köszönjük Annus Gábor és
Csuzz Antal szülôknek, hogy segítettek a szállításban.
Az idei témánk az önismeret volt. E
téma kimeríthetetlen, hiszen szinte
semmilyen fogalma nincs az iskolás
korosztálynak róla (nekünk is tanulságos volt a felkészülés). Csak érinteni
tudtunk dolgokat és felhívni a figyelmet arra, hogy mennyire érdemes és
fontos az önismeretrôl információkat
gyûjteni és foglalkozni vele. Szó volt
arról is, hogy szükség esetén kitôl lehet segítséget kérni, akár szakember
személyében is. Az önismeret, személyiségfejlesztés mellett bôven jutott idô
játékokra, túrákra, várlátogatásokra 
még Ausztriában is jártunk.

Itt az idô, kicsi gyermek,
iskolánkban szépen köszöntelek.
Itt az idô, kicsi gyermek,
vedd magadhoz tollad, könyved!
Ne félj és ne ijedj meg,
a tanítók nem esznek meg!
Este nézd meg a mesédet,
holnapra készítsd elô könyveidet!
Reggelente korán kelj,
az iskolában tanulni kell!
Tanulj szépen, játékosan,
fejlôdj, gyarapodj okosan!
Kis játékodat elhozhatod,
de ígérd meg, az órán nem mutogatod!
Tanulj szépen, kitartással,
bírj az írással-olvasással!
Az idô múlását észre se veszed,
már tudod számolni a tízeseket!
(Aranyosi Sz. Attila:
Kisiskolások köszöntôje)

Mottónk: Önmagunk megismerése a legnagyobb utazás, a
legfélelmetesebb felfedezés, a legtanulságosabb találkozás.
(Márai Sándor)
A gyermekek által készített néhány fotó illusztrálja tábori
életünket.
Tóthné Basa Éva

A szeretet eggyé tesz

Aki a szeretet törvényeit éli, az járja a legtökéletesebb utat (12,31;13.).  Naponta legalább
egyszer ajándékozzak úgy, ahogy én tudok ajándékozni  Jézus szeretetét adni.
A múlt évben rendeztük az elsô napközis táborunkat 28 gyermekkel. A sikerre való tekintettel, az idei
évben folytatódott a tábor szervezése és a létszám is megduplázódott, 13 felnôtt szorgos keze pedig segítkezett,
igazi nagy összefogásban és testvéri szeretetben.
Nem csak hittanos gyerekeket szólítottunk meg, hanem
olyan gyerekeket, akik az egyház életének külsô szemlélôi.
A felnôttek a gyerekekkel együtt játszva és dolgozva adták
át a szeretet légkörét. A közös beszélgetések, a játékok és
programokért volt a fôszerep. Közös ima után minden nap
nagyító alá vettük a szeretet dobókocka titkait és igyekeztünk aznap megvalósítani. Például: Kölcsönösen szeretjük egymást, elsôként szeretek, szeretem az ellenségemet... A gyerekek szemtôl szemben tapasztalták meg a közösségi életet és Krisztus jelenlétének örömét  rendkívül
fogékonyak a krisztusi üzenetre, hiszen ilyeneké az Isten
országa (Mk 10,14).
Elsô nap olyan programokat szerveztünk, amelyekben
egymást, egyre jobban megismertük. Szép aszfaltrajzok
készültek, kivitték a gyerekek az utcára rajzaikban az igét,
a szeretetet. Vagy másnap megismerték a templomunk
szépségét, annak küldetését lényegét az életünkben. Har-

Még élvezzük a nyári szünidô egyre fogyó napjait, de
már többször kíváncsian tekintünk a jászfényszarui
megújuló iskolára. Nem lehetett nem észrevenni kezdetekben a nagymérvû rombolást, az ablaktalan üres
falakat, majd az építô munkások gyarapodó számát s
a növekvô sürgést  forgást. Azután az óriás táblát,
amely hirdeti a Nagy Iskola komplex fejlesztése
237,6 millió Ft EU támogatással valósul meg. A nagy
tábla mögé kukucskálva aggodalmunk is nôtt: vajon
idôre készen lesz? S mivel a határidô is szorít, a tábla
mögötti látvány naponta változott, szépült az iskola.
Az önkormányzati pályázat sikeres lebonyolítását az
önkormányzat, az Ipari Centrum Kft. illetékes munkatársai és egy külsôs projektcsoport is segíti. A heti
szintû bejárás és a szakmai konzultációk lehetôvé teszik a projekt eredményességét mind a kivitelezésben,
az utólagos igények megvalósításában, mind az anyagi források lehívásában.
Az iskola felújításáról folyamatosan kisfilmes tudósítást készített Berze Lászlóné, iskola-könyvtáros,
amelyet a jaszfenyszarusuli.hu honlapon (jobb oldali
filmek menüpontban) láthatunk.

2010. évi napközis tábor Jászfényszarun
madik nap megtanultuk a rovásírást, ebben a tevékenységben a harmadik osztályig eljutottunk. Szép volt a Lourdes-i
barlang körüli imaóra bekapcsolódva Isten áramkörébe,
vagy a lovas kocsikázás a Pethô tanyára ahol állat simogatás, etetés, horgászás élményei adtak örömet e gyermekeknek. Felejthetetlen a szombat esti Szentmisében az együttlét, megtapasztalni ennek lelki örömét, amit követett egy
közös vacsora a szülôkkel, segítôinkkel. A gyerekekkel

Kovács Béláné Petô Magdolna
vicces, humoros játékos estet rendeztünk. Sorolhatnánk még a sok-sok kalandot, amit együtt
megéltünk a néhány nap alatt. Egyedül a nagy
meleg volt, ami próbára tett bennünket. Mindezek ellenére szeretetben hordoztuk egymást és

szeretnénk megköszönni az Úrnak mindazt, amit eddig
végbevitt életünkben az eszköz mi lehetünk számára,
megadott mindent és mindenkit ahhoz, hogy ez megvalósuljon táborunk és bízunk ebben a tevékenykedô imádságban nem maradunk közömbösek és lesz folytatás.
Búcsúszavak, utolsó intelmek: Minden dolgotokat szeretetben intézzétek! (16,15) (A Korintusiakhoz írt 1. levél)
A Szervezôk
Fotók: Hornyákné B. Melinda

