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Ára: 100 Ft

Becsengettek  183 nap tanulás

Szeptember elsején a reggeli becsengetéssel véget ér a közel két és fél hónapos nyári
vakáció, megkezdôdött a 2010/2011-es tanév.
Az oktatási államtitkárság közlése szerint nappali rendszerben mintegy 1,3 millió diák
ül az iskolapadba, az óvodásokkal együtt ôsztôl 1.661.870-en járnak közoktatási intézményekbe; a felnôttoktatásban további 71-75 ezer felnôtt vesz részt. Általános iskolában
az idén 760.110, szakiskolában 126.260, speciális szakiskolában 9.780, gimnáziumban
197.540, szakközépiskolában 237.460 diák tanul majd. Általános iskolában az idén 97
ezer, szakiskolában 33.600, speciális szakiskolában 2.900, gimnáziumban 40.600, szakközépiskolában pedig 45.500 elsô évfolyamos kezdi meg tanulmányait.
A 2010/2011-es tanév rendjérôl szóló miniszteri rendelet szerint a szeptember 1-jén

kezdôdô és június 15-ig tartó tanév 183 tanítási napból áll. Az ôszi szünet október 30tól november 7-ig, a téli szünet december 22-tôl január 2-ig, a tavaszi szünet április 21tôl 26-ig, míg a jövô nyári szünet június 16-tól augusztus 31-ig tart.
Az elsô félév szorgalmi idôszakának vége január 14-én lesz, ezen a napon zárják le
a tanulók elsô félévi jegyeit, a bizonyítványokat pedig legkésôbb január 21-én osztják ki.
Az utolsó évfolyamon tanuló középiskolások utolsó tanítási napja április 29-én lesz.
Az írásbeli érettségi vizsgákat május 2. és 23. között rendezik, június 2. és 8. között az emelt szintû, június 14. és 28. között pedig a középszintû szóbeli vizsgákat tartják.
Forrás: Privátbankár.hu

Meghívó felolvasó estre

A februári Wass Albert felolvasó est sikerén felbuzdulva,
hagyományteremtô céllal, ezúttal Mikszáth Kálmán halálának 100. évfordulója kapcsán hívtunk minden irodalombarátot 2010. szeptember 3-án, este 7 órára a Városi
Könyvtárba.

100 évvel a szerzô halála után van-e helye, üzenete az
életmû egy-egy darabjának napjainkban? Van-e még akit
megérintenek elbeszélései, anekdotái? S van-e igényünk,
hogy felélesszük az egymásnak olvasás szép hagyományát?
Ez utóbbi kérdésre néhányunk válasza igen volt ezen a
szeptemberi estén.
A könyvtárban gyûltünk össze. Ottan épp elférünk, húzódjunk közelébb, hogy jól halljuk egymást.
Kiscsoltói Mikszáth Kálmán ismert magyar író, újságíró, szerkesztô, országgyûlési képviselô, az MTA tagja 
talán még ma is érettségi tétel élete, munkássága. A televízióban idônként látható a Fekete város, Beszterce ostroma filmváltozata. Néhány mûve, amelyeket ma is szívesen
olvasunk: Tót atyafiak, A jó palócok, A két koldusdiák, A
tisztelt ház, A beszélô köntös, Kísértet Lublón, Beszterce
ostroma, Szent Péter esernyôje, Gavallérok, Különös há-

zasság, Akli Miklós, A Noszty fiú esete Tóth Marival, A fekete város, A néhai bárány stb.
Szokás szerint néhány mondatban felidéztük életének
jelentôsebb eseményeit. A szót a legifjabb jelenlévô kapta meg. Kedves mesével, s egy verssel mutatta be, hogy a
nagy anekdotázó ilyet is alkotott.
A Két szekér öregasszony címû novella után a nagy
klasszikusból a Noszty fiú esetébôl kaptunk ízelítôt.
Mikszáth cikkeibôl, karcolataiból is felidézôdött néhány:
Országgyûlési karcolatok, Vezércikkek és politikai cikkek
(a Pipafüst minden számában olvashatunk néhány sort).
S az Új Zrínyiászból a Praeludium-elôhang s az Epilog
felolvasásával zártuk a megosztott mûvek sorát.
Kicsinyt még beszélgettünk, tervezgettük a folytatást.
Felmerült, hogy régebben is volt Olvasókör a településen.
Írásos anyag is biztosan található errôl, de talán az emlékezet is megôrzött adatokat arról, hogyan is mûködött.

Iskolafelújítás

Fotó: Darázs Melinda

Jászfényszarun A Nagyiskola komplex fejlesztése 
minôségi oktatás feltételeinek megteremtése, valamint
a hátrányos helyzetû és sajátos nevelési igényû tanulók
esélyegyenlôségének megteremtése érdekében címû
nyertes pályázatunk megvalósult, elkezdôdött az új,
2010-2011. tanév. Fotónk az iskola megnyitó ünnepségén készült, amelyen többségében a nyugalmazott
pedagógusok, igazgatók láthatók.

Egy igazi kamaszvers nem csak kamaszoknak 
Ami a szívedet nyomja címû svéd gyermekversek kötetbôl)
A Felolvasó est folytatása november utolsó péntek estéjén lesz Szabó Magda mûveibôl.
Köszönet mindazoknak, akik segítették e szép este létrejöttét!
Hangosiné Réz Mária

A társadalom és az ember
A társadalom hasonlít egy óriási géphez, melyben minden halandó lény egy-egy kerék, szög, csavar; elannyira,
hogy e nagy gépben minden lénynek megvan a maga kijelölt helye, rendeltetése. Az egyik nagyobb kerék, mely
nélkül talán egészen másképp forogna a gép, a másik csak szög, mely nélkül csupán tágulna kissé, a harmadik pedig rozsda, mely nélkül meg éppen jobban fogna az forogni.
Hanem ez óriási gépezetnek két nagy kereke van, ezeken nyugszik a mû, ezek az alap, mely nélkül megszûnnék
az forogni, megszûnnék lenni társadalom. Az angol címer körirata »Dieu et mon Droit« (Isten és Jogom) legjobban fejezi ki a két alapkerék eszméjét: tehát egyik a vallás, másik a jog...
...Én ugyan nem ösmerem el, hogy minden ember minden cselekedetének közvetlen befolyása van az egész társadalomra: de közvetett igenis van, azaz majd minden cselekedete bír némi jelentôséggel, habár nem is az egész
társadalomra, hanem legalább saját környezetére...
Ebbôl láthatja tehát az ember, mennyire fönséges és nagyszerû azon szerep, melyet elfoglal, mily roppant felelôsség terheli minden tettét, s mennyire meg kell gondolnia minden lépést, melyet tesz, hogy az a társadalom határain, a »vallás« és »jog«-on túl ne terjedvén, annak erkölcsi hasznára váljék.
Mikszáth Kálmán, Cikkek és karcolatok 1870

Ingrid Sjöstrand:

Van hozzá közöd?
Van hozzá közöd,
mit csinálok?
És hogy mit gondolok?
Van hozzá közöm,
mit csinálsz?
És hogy mit gondolsz?
Van közünk egymáshoz?
Hozzám, hozzád, mindenkihez,
aki véletlenül éppen itt él
épp most,
és akitôl függ,
hogy mi lesz a világból?
Van közünk egymáshoz?
Talán igen.
(Fordította: Tótfalusi István)
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Jeles évfordulók
Szeptember
35 éve született Ocskay Gábor (Budapest, 1975. szeptember 11.  Budapest, 2009.
március 25.) jégkorongozó. Az elôkészítô csoporttól kezdve, 1983-tól az Alba Volán SC játékosa. 1992-ben a junior Eb volt az elsô világversenye, ahol rögtön gólkirály lett. 18 éves korában már felnôtt vb-résztvevô. Pályafutása alatt kilenc magyar bajnoki, két C-csoportos és egy Divízió I-es világbajnoki címet szerzett. 2004
szeptemberében diagnosztizált szívizombetegsége miatt veszélybe került a pályafutása. Végül négy hónapnyi kihagyás után döntöttek úgy orvosai, hogy továbbra is
játszhat. 34 éves korában tragikus hirtelenséggel, szívelégtelenségben hunyt el.
150 éve született és 80 éve hunyt el Korb Flóris Nándor (Kecskemét, 1860. április 7.  Budapest, 1930. szeptember 16.) építész. Berlinben végezte tanulmányait,
majd diplomája megszerzése után hazatért és 14 éven át Hauszmann Alajos irodájában dolgozott, ahol részt vett a New York-palota tervezésében is. 1893-tól kezdve
Giergl Kálmánnal társult és vele tervezte többek között a két Klotild palotát, majd
a Zeneakadémiát, illetve több budapesti bérházat. 1924-ben Greguss-díjat kapott,
az angol Királyi Építésztársaság pedig tagjává avatta.
135 éve hunyt el Virághalmi Ferenc (Komárom, 1826. szeptember 5.  Kiscell,
1875. szeptember 24.) író, mûfordító, honvédszázados. Középiskolai tanulmányait
a komáromi bencéseknél kezdte, majd a Pannonhalmi Szent Benedek-rend gyôri fôgimnáziumában fejezte be és a piarista rend fogadalmasaként volt tanár. A szabadságharc kitörésekor honvédnek állt a gyôri 23. honvédzászlóaljnál, 1949 júniusában már századosként szolgált. Haditettei közül kiemelkedik az 1849. júliusi ácsi
erdôben lezajlott ütközet. A fegyverletétel után besorozták az osztrák hadseregbe,
éveket szolgált Itáliában. Szabadulása után piarista rendfônöke elutasította visszatérését a szerzetesek közé. A magyar Hadügyminisztérium 1868-as újjászervezésekor elismerték korábbi rangját és oda osztották be. Irodalmi munkássága az 1860as években bontakozott ki: Regényei, balladái, elbeszélései, versei, verses elbeszélései, humoros karcolatai, komoly tanulmányai jelentek meg.
100 éve született Faludy György (Budapest, 1910. szeptember 22.  Budapest,
2006. szeptember 1.) költô, mûfordító, író. Budapesten született zsidó polgári családban. 1928-ban érettségizett a fasori Evangélikus Fôgimnáziumban. Ezután a bécsi, a berlini, a párizsi, és a grazi egyetemen tanult. 1938-ban hagyta el Magyarországot, Párizsban telepedett le, de a német megszállás miatt onnan is menekülnie
kellett. Marokkón át az USÁ-ba került, ahol a Szabad Magyar Mozgalom titkára és
lapszerkesztôje volt, három évig az amerikai hadseregben is szolgált. 1946-ban tért
haza, a Népszavánál helyezkedett el. Noha baloldali érzelmû maradt, a kommunista
hatalom is ellenségesen viszonyult hozzá, további mûvei nem jelenhettek meg.
1949-ben hamis vádak alapján 3 évre a recski kényszermunkatáborba zárták. 1956ban ismét menekülni kényszerült, 7 évig Londonban élt (az Irodalmi Újság szerkesztôje volt), majd firenzei és máltai kitérô után 1967-ben Torontóban telepedett
le. Eközben itthon tiltott költônek számított. Kanadában élt 1988-as hazatelepüléséig. Legismertebb alkotásai a Villon-átköltések (1937) és a Pokolbéli víg napjaim
(1962) címû önéletrajzi mûve.
70 éve hunyt el Iványi-Grünwald Béla (Som, 1867. május 6.  Budapest, 1940. szeptember 24.) festô. A középiskola alsó osztályait Székesfehérváron végezte, majd
Budapestre került, s ott a mûvészeti szakközépiskola elôdjébe, a Mintarajz-iskolába íratták szülei. A Mintarajz-iskolában Székely Bertalan növendéke volt. Ennek
elvégzése után Münchenben és a párizsi Julian Akadémián tanult. 1894-ben Egyiptomban járt. A Nagybányai mûvésztelep egyik alapító tagja volt. Nagybányán vallást váltott (eredetileg zsidó volt), ami kiváltotta családja rosszallását. 1896-tól
Nagybányán a realista tájak és jelenetek egész sorát festette meg. 1904-ben Rómában töltött egy évet a Fraknói-díj elnyerése után. 1906-tól stílusa megváltozott, dekoratív, stilizáló, szecessziós kísérletei váltották fel a naturalista és plein air törekvéseket. 1907-ben a Kecskeméti mûvésztelep vezetôje lett. Az I. világháború után
a Balatonnál az alföldi festôk stílusával rokon, valósághû tájképeket festett.
140 éve született és 70 éve hunyt el Székely Aladár (Gyula, 1870. március 5.Budapest, 1940. szeptember 27.) fotómûvész. Hivatásos fényképészektôl sajátította el
a szakmát. Szülôföldjére visszatérve Gyulán, majd Orosházán vezetett mûtermet.
A századfordulón már budapesti fényképész volt. A Nyugat írógárdájának több tagjáról, Rippl Rónairól, Bartók Béláról, Eötvös Lorándról és másokról készített képeinek albumához Ady és Ignotus írt elôszót. Ady Endrét ábrázoló fényképsorozata önálló kiadványként Móricz Zsigmond elôszavával jelent meg. Nádai Pál, a neves mûvészeti író már 1917-ben úgy vélekedett munkásságáról, hogy abban a mûvészi ízlés a mesterségbeli tudás nagy fegyelmezô erejével párosul.
195 éve született és 115 éve hunyt el Veres Pálné, sz. Beniczky Hermin (Lázi,
1815. december 13.  Váchartyán, 1895. szeptember 28.), a hazai nônevelésügy kiemelkedô zászlóvivôje. 16 éves korára mindkét szülôjét elvesztette, testvéreivel
együtt nagyszülei nevelték, de élete pozitív fordulatot vett, amikor feleségül ment
Veres Pál Nógrád vármegye fôjegyzôjéhez, majd alispánjához. A nôképzés helyzete saját lánya nevelése kapcsán kezdte el foglalkoztatni. Ô volt a kiegyezés utáni
elsô magyar nôi iskola kezdeményezôje. Javaslatára ült össze 1867 májusában a
magyar nôk egy csoportja, hogy a nôk képzésének ügyében egyesületet hozzanak
létre. Munkájuk eredményeként jött létre 1868. március 23-án az Országos Nôképzô Egyesület. Célkitûzésük a leányok, nôk tanulásának segítése volt.
(Forrás: Neumann-ház  Jeles napok, MTA KFKI  HISTÓRIA, Új Könyvpiac  Évfordulók)

Költésben jelesek a diákok
Szégyen: a középiskolások zöme nem tudja, mi az a kamat.
Bár a tinédzserek naponta több órát töltenek a tévé elôtt és reklámokat is néznek,
fogalmuk sincs alapvetô fogalmakról. Sokszor hallanak kamatról, THM-rôl és befektetésrôl, mégsem tudják, hogy mit jelentenek. A Budapesti Corvinus Egyetem Tanárképzô Központjának középiskolások körében végzett kutatásából kiderül, a megkérdezettek átlagosan 77 százaléka tájékozatlan a pénzügyi alapfogalmakkal kapcsolatban. A legtöbben ismerték a HUF és az
infláció jelentését, de kevesen tudták megmondani, mit takar a THM, azaz a teljes
hiteldíjmutató, a lízing, a betéti kamat
(EBKM) és a betétkártya. A portfoliót mindössze egy diák tudta értelmezni. A bankok
feladatainak meghatározása ugyancsak nehézségekbe ütközött: mindössze 8-8 százalék válaszolt helyesen arra a kérdésre,
hogy mivel foglalkozik a Magyar Nemzeti
Bank, és mi a szerepe a kereskedelmi bankoknak az ország gazdaságában.
Szarvák Tibor szociológus szerint az
eredmény nem meglepô. Mivel a gyerekek
még nem vesznek fel lakáshitelt, személyi
kölcsönt, nem fektetik be a pénzüket, nem
is érdeklôdnek a pénzügyek iránt. Illetve
valamilyen szinten mégis csak kénytelenek
részt venni benne.  A gondok gyökerét
abban látom, hogy a magyar lakosság nem
számolt azzal, hogy minden fellendülési
idôszaknak egyszer vége, s ez nyilvánvaló
negatív hatással van a fogyasztási színvonalra, végeredményben az álmaik megvalósítására.
A szakember kifejtette: a rendszerváltás
óta eltelt idôszak alatt sokakban nem tudatosult a kapitalizmus árnyoldala, többek
között az, hogy válságos évek is bekövet-

kezhetnek. A gyerekek pedig a szüleik példáján is láthatták, hogy adott esetben nyakló nélkül költenek, tovább nyújtózkodnak,
mint ameddig a takaró ér, azaz a szülôk
körében sem ritka, hogy hiányosak a pénzügyi ismereteik. Szarvák Tibor szerint
hasznos lenne, ha a közoktatásba integrálnák a mindennapi gazdasági, pénzügyi ismereteket, a háztartás-gazdaságtant. A fôiskolások, egyetemisták pedig
még szorosabban kötôdnek a pénzintézetekhez, már csak azért is, mert a tanulmányi ösztöndíjukat számlára kapják. Nem
véletlenül bombázzák az ajánlataikkal ezt
a korosztályt a bankok. Szabó Ádám szerint nemcsak a diákoknak, hanem a felnôtteknek is problémát okozna egy-egy fogalom.
 Középiskolás lányomat mindig arra neveltem, tanulja meg beosztani a zsebpénzét
 mondta a szolnoki édesapa.  Azt nem
tartom tragédiának, ha nem tudja még, mi
az a befektetési kártya. Igaz, a témában a
közoktatás is nagyobb szerepet vállalhatna.
Elsôsorban azt tanítanám meg már az általános iskola utolsó évfolyamától kezdve,
hogy milyen kockázatokkal jár az adósság.
Mert a magyar társadalom alapvetôen hajlamos költekezni. S a rendszerváltás óta lényegében minden kommunikációs csatorna, fogyasztásra sarkall, még a kölcsönök
árán, a hitelcsapda veszélye árán is. A média mást sem sugall közvetlenül vagy közvetetten, mint hogy vegyünk ezt vagy azt,
kérjünk személyi kölcsönt, hogy mindenhez azonnal hozzájussunk. Ez persze igazán
nem újdonság, ha belegondolunk, hogy nálunk Lúdas Matyi vagy Toldi Miklós is hitelre vásárol. (A valóságban nem minden
végzôdik úgy, mint a mesében. Szerk.)
Forrás: szoljon.hu

Miért szeretek Fényszarun lakni?
Másfél éve élek tartósan Jászfényszarun.
Gyermekkori vágyam vált ezzel valóra. Az
univerzum is egy akaraton volt velem. Szeretek itt lenni. Az itt lét nekem mindig különleges dimenziókat nyitott meg. A családi történetek, a felmenôkrôl szóló családi
legendárium alakjai, helyei, nevei, tárgyai
úgy éltek a fejemben kisgyerekkorom óta,
mintha részese lettem volna ezeknek az
idôknek. Minden egyes megsárgult fénykép, levél egy más világról mesélt, ahol a
dolgok a helyükön voltak, amikor a valóság
kézzel fogható volt. Ez a Fényszaru ma is
létezik, de rejtve marad, vár az újjászületésre, az újra felfedezésre. Nem nyomul erôszakosan, nem kiabál, de a szívekben él, és
várja a jobb sorsát. Amíg vannak, akik erre
emlékeznek, addig van remény.
Én hazatelepültem, igyekszem visszailleszkedni abba a világba, ami mindig is
a mindenséget, a világ közepét jelentette
nekem. Eleinte féltem attól, hogy csalódni
fogok, és semmi sem lesz olyan, mint amit
a gyermekkor ígért. Félelmem azonban
alaptalannak bizonyult, mert még mindig
érzem a régi illatokat, érzem a régi érzéseket, a folytonosságot, a körforgást, a
természet rendjét, hogy a gyökerek milyen fontosak. Eleinte gyakran kérdezték,
hogy mikor mész Pestre dolgozni, mert ott
jobban lehet keresni. És megrökönyödve
fogadták a választ, hogy nekem ez a végállomás. Hogy nekem jó érzés, hogy tudják,

ki vagyok, hogy mivel foglalkozom, szeretem, hogy a szülôföld része lehetek, és
nemcsak elszármazottként, elméletben
lehetek jász. Identitásom jelentôs része ettôl a világlátástól függ, ennek birtoklása,
az, hogy a mindennapjaim is idekötnek, hihetetlen jó érzéssel tölt el. A közalkalmazotti munkakör pedig nap mint nap közelebb enged az emberekhez, megteremti azt
az esélyt, hogy megismerjük egymást, hogy
érezzük a falusi lét védôhálóját, a biztonságot, azt, hogy itt nem nagyon lehet hazudni, mert minden 2 nap alatt kiderül. Sokan elvágynak innen, a nagyváros anonimitásába, azt gondolva milyen jó, ott nincs
pletyka, nem tudják, ki vagyok, nem figyel
a szomszéd néni, bácsi, nem kérdezik meg
minden nap honnan jössz,hová mész? Pont
ezek a dolgok hiányoznának, az, hogy tudod, mikor van a boltba friss hús, hogy a
gyógyszertárban a neveden szólítanak,
hogy a butikban tudják a ruhaméretedet,
ismerik az ízlésedet, hogy a könyvtárban
elrakják a megrendelt könyvet, hogy a szívességet virággal, süteménnyel köszönik
meg, hogy egy városi rendezvény lebonyolításához 20 ember jön el segíteni, önzetlenül, hogy paprika palántát kapsz, csak úgy.
Hogy tudják a Rimóczi Marika és a Pap
Kiss Sanyi unokája, a Kiss Mari lánya
vagy.
Én ezért szeretek itt élni!
Nagy Ildikó

A tisztességes sajtópolémia alapszabálya:
audiatur et altera pars  hallgattassék meg a másik fél is
A cikkekben szereplô adatok valóságtartalmáért a cikk írója felelôs. (Szerkesztôség)
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Önkormányzati választások 2010

Az önkormányzati választás idôpontja 2010. október 3.
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 biztosíték- és 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.
Forrás: Országos Választási Iroda

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

Kedves Jászfényszarui Lakosok!
Köszönöm a hozzám eljuttatott ajánlásaikat és arra kérem
Önöket, hogy a szavazáson is erôsítsenek meg, hogy városunk Jászfényszaru, továbbra is egy dinamikusan fejlôdô,
vonzó település legyen.
Újraválasztásom esetén továbbra is egy olyan helyi adottságokra alapozó fenntartható fejlôdésért fogok dolgozni,
amely a lakosság véleményén alapszik és békés, biztonságos,
kiegyensúlyozott, és szilárd gazdasági alapokkal bíró települést eredményez.
Gyôriné Dr. Czeglédi Márta
Beköszönô
Kovács Béláné Petô Magdolna vagyok. 1983-tól a helyi iskolában tanítok. Agrármérnöki végzettségem után mérnöktanári, térség- és vállalkozásfejlesztési menedzser diplomákat
szereztem. A tanári munka mellett találkozhattak velem a
felnôttképzésben, civil fórum vezetôjeként, közoktatási esélyegyenlôségi referensként, civil szervezet vezetôjeként és önkormányzati képviselôként.
Választóim tudják, hogy az elmúlt 4 évben következetesen
vállaltam a véleményemet a bizottságok és a testület munkájában  javaslatokat tettem és képviselôi beadványokat
nyújtottam be. Több pályázat kezdeményezésében, elôkészítésében, megvalósításában
közremûködök, amelyek már átnyúlnak a következô évekre is. A javaslataimnak köszönhetôen folyamatosan változik Jászfényszaru arculata, elkezdôdött a fôút virágosítása, információs táblák kihelyezése. A Pipafüst kiadói feladatainak felvállalása mellett (civil
pályázat) olyan sikeres kiadványokat is megjelentettünk az Önök támogatásával, mint a
Gyökereink vagy a Zarándokúton a Jászságban. Civil tapasztalataimat jól hasznosítottam a városmarketing munkám során, amikor rendezvényeken bemutattam településünket, annak gazdag civil életét és gazdasági eredményeit.
Újraválasztásom esetén is, fontosnak tartom a helyi társadalom minden korosztályát
 a képzési, oktatási helyzetet újabb pályázatokkal kívánjuk javítani. A lakossági igények
alapján fontos a felnôttképzés a szakképzés elindítása, a fiatalok letelepedésének segítése. Ez csak akkor várható, ha munkahelyet, szép és biztonságos környezetet, gyermek
ellátó intézményeket (egészségügy, oktatás, nevelés), infrastruktúrát és szabadidôs programokat biztosítunk.
Az Ipari park is jobban segítheti a település fejlôdését, ha ellátó, szolgáltató városgazdálkodási és városüzemeltetési feladatokat is végez. Olyan új vállalkozások (a helyi
termék elôállítása, feldolgozása, értékesítése, alternatív energianyerés) elindítását szorgalmazom, amelyek munkát adnak és értéket teremtenek.
A településünk több mint 30%-a az idôsödô korosztályba tartozik. Úgy gondolom, közös érdekünk, hogy életet adjunk az éveknek. Legyen lehetôsége az aktív életre, aki
ezt szeretné, aki már ellátásra szorul, az a lehetô legjobbat kapja. Ezért a Gondozási Központ bôvítését, korszerûsítését szorgalmazom.
Civilként és megválasztásom esetén képviselôként is azért dolgozom, hogy a nyilvánosság bevonásával, a többséget képviselô döntések szülessenek.
Köszönöm a biztatásukat, a bizalmukat s az ajánlást, amellyel támogattak. Kérem,
hogy október 3-án jöjjenek el szavazni és segítsék, hogy az Önök képviselôje lehessek.
Kedves Jászfényszaruiak!
Születésem óta Jászfényszarun élek. Pedagógusként, igazgatóhelyettesként, a mûvészeti iskola vezetôjeként, több civil
szervezet tagjaként, lokálpatriótaként, 8 éve önkormányzati
képviselôként sokat tehettem városunk fejlôdéséért.
Bármerre járok, viszem városunk jó hírét. Dicsérô szavaim hatására sokan irigylik városunk fejlôdési ütemét, a civil szervezetek sokszínûségét, az oktatás magas színvonalát,
a mûvészeti képzés gazdag kínálatát, a sport és a szabadidô
eltöltésének feltételeit, a felújított, szép középületeket, a ját-

körbe tollal írt x vagy + jellel lehet! Egyéb megjelölés
érvényes szavazatként nem vehetô figyelembe.
Érvényes, ha maximum 8 vagy ennél kevesebb jelöltre adja le szavazatát.
 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.
A nyár folyamán és az elôzô lapszámunkban tájékoztattuk
az érdeklôdôket és olvasóinkat arról, hogy a jelöltek részére lehetôséget biztosítunk a bemutatkozásra, korlátozott
terjedelemben. A lehetôséggel az alábbi jelöltek éltek:

szótereket, a fôtér jövôbeli megújulásának lehetôségét, ünnepségeink, rendezvényeink
magas színvonalát. Mindemellett önkormányzatunk vagyoni helyzete is pozitív képet mutat. Büszke vagyok, hogy cselekedeteimmel, szavazataimmal én is részese lehettem e
fejlôdésnek. Az Egészségügyi, Szociális és Idôsügyi Bizottság elnökeként igyekeztem
segíteni a rászorulókon: idôseken, betegeken, munkanélkülieken, egyéb ok miatt hátrányos helyzetbe kerülô embertársaimon.
Tisztelt Választópolgárok!
Köszönöm az ajánlószelvényeket. Kérem, szavazataikkal is erôsítsék meg irántam érzett bizalmukat!
Tisztelettel: Lovászné Török Magdolna
Sándor Sándor vagyok, 52 éves jászfényszarui lakos, független képviselô jelölt.
Büszke vagyok családomra, keresztény hitemre, melyet
szüleimtôl kaptam örökségül, és büszke vagyok szülôvárosomra, Jászfényszarura.
Édesapám megtanított a munka szeretetére, fakadjon az a
mindennapi kenyér megszerzéséért folytatott verejtékezésbôl
a Samsung gyárban, vagy a Polgármesteri Hivatal tanácstermében zajló eddigi 12 éves munkából a város fejlôdéséért, és
lakóinak boldogulásáért. Egyszerû gyári munkásként, három
gyermek nevelôjeként és két idôs ember ápolójaként átérzem
sok társam mindennapos problémáit.
A nagy szavak és meddô ígéretek helyett csak annyit fogadhatok, hogy lelkiismeretes
munkámmal, önös érdekektôl nem hajtva igyekszem szebb jövôt biztosítani mind
magunk, mind az elkövetkezô nemzedékek számára. Kérem, forduljon felém megújult bizalommal, és szavazatával támogasson Jászfényszaru képviselôjeként, ígérem én
is támogatni fogom Önt.
Sándor Sándor
Tisztelt Választópolgárok!
Jászfényszarun születtem, itt élek 58 éve. A kulturális programok szervezése sokszor mindennapi munkám része volt.
A település társadalmi, politikai életébe bekapcsolódva szabadidôm nagy részét is ennek szenteltem. Segítettem a színjátszóknak, a népdalkörnek, az ifjúsági közösségeknek. 1989ben elkerültem Jászberénybe dolgozni, de maradék szabadidômet utána is a közre fordítottam. Így lettem elnöke a lakásszövetkezetnek, a gázközösségnek, a Fényszaruiak Baráti
Egyesületének.
Mindenkinek van meggyôzôdése, világnézete még az önmagát függetlennek mondónak is. Én negyven éve a baloldali értékeket vallom magaménak. Meggyôzôdésem mellett kitartok, noha politikai hovatartozásomat látványosan
soha nem hirdettem. Másokban mindig azt kerestem miben tudunk együtt mûködni,
mi köt össze bennünket. A helyi politika a városfejlesztésrôl, az itt élôk életminôségének javításáról szól, nem pozíciószerzésrôl és személyes érdekérvényesítésrôl. Martin
Luthert idézve: az igazság egy átmeneti dolog, amely végül véget ér, de a lelkiismeret
örökkévaló és soha nem szûnik.
Az embereket nem politikai hovatartozása szerint ítélem meg, hanem embersége, tisztessége és szûkebb pátriánk, Jászfényszaruért megnyilvánult cselekedetei, tettei alapján.
Hiszen orvost, fodrászt, festôt sem pártszimpátia alapján választunk.
16 éve vagyok képviselô, az ügyrendi bizottság elnöke. 2006-tól dolgoztam a közbeszerzési, az egészségügyi, szociális, idôsügyi bizottságokban, a pályázatok elkészítésében. Támogatom az iparûzési adóbevétel legalább felének visszajuttatását az ipar, a
mezôgazdaság fejlesztésére, a munkahelyteremtésre. Egyetértek a városfejlesztési
stratégiában megjelölt célokkal. Megválasztásom esetén Szentgyörgyi Albert gondolatai
szerint végezném munkámat: az udvarias szó és a jóindulat nagyobb biztonságot ad,
mint az erôs ököl.
Tóth Tibor
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Tisztelt Jászfényszarui Választópolgárok!
Amikor a Pipafüst szerkesztôsége felajánlotta a bemutatkozás lehetôségét mindazok számára, akik Jászfényszarun képviselô jelöltként indulni szeretnének az ôszi önkormányzati
választáson, eszembe jutott, hogy közel két évvel ezelôtt a
Pipafüst újság gondolatébresztô körkérdést intézett az önkormányzati képviselôkhöz. Az egyik kérdés így szólt: Képviselôi munkája félidejében hogyan értékeli a saját tevékenységét, mit valósított meg a választási terveibôl? A válaszom így
szólt: Saját fogadalmam az volt, hogy tapasztalataimat, tudásomat és helyismeretemet Jászfényszarun lakóként a józan
ész diktálta módon a közösség javára fordítom. Célom, amennyire tehetségem engedi,
az Önkormányzat munkájának hatékonyabbá tétele, a mûködési folyamatok ésszerûsítése, átláthatóbbá tétele, a fenntartható fejlôdés és minôségi élettér megteremtésének segítése.
Nincs okom rá, hogy az akkor adott válaszomon változtassak. Szeretném újra megmérettetni magam a választók elôtt, hogy az eltelt évek tapasztalataira és a Város együttesen elért komoly eredményeire alapozva tovább dolgozhassak Jászfényszaruért.
Tisztelt Jászfényszarui Választópolgárok! Köszönöm Önöknek a lehetôséget, hogy az
elmúlt 8 évben, elsô képviselôi idôszakaim alatt megtapasztalhattam, milyen is felelôsséggel, döntéshozóként részt venni városunk sorsának alakításában. Köszönöm ajánlószelvényeiket és kérem, hogy október 3-án szavazataikkal is támogassanak!
Zsámboki Sándor

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
Fény Patika, Szentcsalád tér 13.: 06-57-522-460

Rendôrségi hírek
Tisztelt Olvasó!
Elkezdôdött a tanév, az iskolások minden hétköznapon reggel egyedül, illetve szüleikkel ellátogatnak az oktatási intézményekbe, onnan kora délután pedig hazatávoznak. Legyenek egymásra tekintettel, figyeljenek a gyerekekre, a balesetek megelôzése érdekében. A Rendôrség folytatja reggeli idôszakban a gyalogos átkelôknél a forgalomsegítô tevékenységét, amiben oktatásukat követôen a kijelölt tanulók,
a kisrendôrök is rész fognak venni. Az elsô napok tapasztalati jók a gépkocsit vezetôk elôzékenyek a gyalogosokkal szemben.
Tájékoztatom Önöket arról, hogy augusztusban megrendezésre került egy lakossági beszélgetés, Jászfényszaru városban Polgárôrség létrehozásával kapcsolatban,
amely rendezvényen jelen voltam. Nagy örömömre szolgál a kezdeményezés, egy
jól mûködô polgárôr szervezet sokat tehet a város biztonsága érdekében. A beszélgetésen megfogalmazódott, hogy szervezett formában kell életre hívni a jászfényszarui polgárôrséget, annak tagjai büntetlen elôéletû, a városért tenni akaró polgárok legyenek. A résztevôk között kitûzésre került a 2010. 09. 18-án 17.00 óra idôpontban kezdôdô alakuló ülés, aminek szintén a Mûvelôdési Ház ad otthont. Az érdeklôdôket nagy szeretettel várják a szervezôk.
A rendôrôrs személyi összetételében változások történtek az elmúlt hónapban,
egy járôr kollégánk, Zsámboki Nándor r. fôtörzsôrmester 12 év Jászfényszarun eltöltött szolgálatot követôen más szervezeti egységnél, míg egy rutinos körzeti megbízott a Jászfényszarui Rendôrôrsön folytatja a munkáját. Az új munkatárs Katona
Péter r. fôtörzsôrmester, aki beilleszkedését követôen fontos munkakört betöltve
segíti a munkánkat, elsôsorban a külterületek biztonságának javításában fog részt
vállalni.
Köszönöm a megtisztelô figyelmüket!
Terenyi Imre r. hdgy.
Rendôrôrs parancsnok
Tel: 107, 06-57/422-138, 06-70/330-7626

Öt választás Jászfényszarun

Önkormányzati választások 1990-tôl napjainkig a számok tükrében
Az elsô szabad helyhatósági választások óta eltelt két évtized történelmi léptékben nézve nem sok idô egy település életében, sôt az egyes ember életében azonban jelentôs.
Pillantsunk vissza 1990 szeptemberére, amikor új jelöltekre volt szükség, legalábbis olyanokra, akik korábban
nem voltak elsôszámú vezetôk. A régiek többsége valószínûleg el sem indult volna, a kislistás szavazás pedig nem
kedvezett a korábban kijáró szerepet jól betöltô tanácstagoknak. Három markáns érdekcsoport jelent meg Jászfényszarun: a KisgazdaSZDSZ csoport Gyôriné dr. Czeglédi Márta jelölését támogatta, a TSZ csoport Kiss Zoltánt
kérte fel az indulásra, aki már korábban 1975-1980 között
tanácselnök volt a településen, a Kisgazda-Vállalkozók
csoportja pedig a volt ktsz elnököt Jánosi Imrét vette rá az
indulásra polgármesterként.
Mindhárman tagjai voltak az állampártnak korábban, s
részt vettek a közéletben is. A várakozásoknak megfelelôen
igen szoros eredmény született. Minimális különbséggel
Gyôriné dr. Czeglédi Márta nyert (925) Kiss Zoltán (834)
elôtt. Ezzel a tsz csoport vereséget szenvedett, de az önkormányzatba az ô jelöltjeik jutottak többségbe (szerényen).
Nagyon érdekes és izgalmas volt tehát az indulás, s igen
tanulságos, hogyan alakult az egyes képviselôk helyzete,
ki milyen támogatást kapott, s hány cikluson keresztül tudott tevékenykedni.
Kiss Zoltán 1994-ben visszatért mint képviselô (független), és a harmadik legtöbb szavazatot kapta (1013). Képviselôi munkáját több cikluson keresztül végezte, de már
nem jelölteti magát újra.
Ugyancsak érdekes személyiség Szûcs Antal, aki mindvégig megôrizte képviselôi státuszát, sôt az egyetlen, aki
kontinuitást mutat az elmúlt társadalmi berendezkedéssel,
hiszen tanácstagból lett képviselô. Idén már ô sem jelölteti
magát újra.
Pályájuk, átélt élményeik a helytörténet számára rendkívül tanulságosak lehetnek.
Polgármesterként Gyôriné dr. Czeglédi Márta a rekorderek közé tartozik, nemcsak a megyében, hanem országosan is, kevesen vannak már, akik ilyen hosszú ideig állnak
egy-egy település élén. Támogatottsága is kiemelkedô
(925-1767-1395-1522-1363), figyelemreméltó, hogy 1998ban az összes érvényes szavazatból 100%-os a rá szavazók aránya, igaz, ebben az évben nem is volt más jelölve.

Gyôriné dr. Czeglédi Márta öt cikluson keresztül töretlen
népszerûséggel nyerte a választásokat, csupán az elsô évben kapott kevesebb szavazatot, amikor még nagy volt a
bizonytalanság.
A magyar választók általában szívesen adnak bizalmat a
hosszabb ideje hivatalban lévô polgármestereknek. A
gyakran évtizedek óta a közigazgatásban munkálkodó
polgármestereket meggyôzô kihívók hiányában sokszor
szinte rutinszerûen erôsítik meg a szavazók újabb négy
évre.
A helyi viszonyokat a rokoni és vállalkozói kapcsolatok,
csoportosulások formálják. Megfigyelhetô, hogy a sokszorosan újraválasztott városi polgármesterek jó része gyakran egyforma receptet alkalmazott (látványos beruházások, központi pályázatok...).
Jászfényszarun, mint a többi kisvárosokban jelen vannak a pártok képviselôi, a pártok mûködésérôl helyi programjaikról a két választás között ugyan keveset tudhat a
közvélemény, mégis vannak, akik pártszimpátia alapján
választanak.
Visszatekintve az elmúlt öt választásra a polgármesterasszony mellett volt néhány képviselô, aki ezer szavazatnál többet kapott, s jelenleg is indulni fog: Berényi Ferenc
és Szakali János, mindketten pedagógusok.
Az örökös képviselôk, a mai napig kitartók:
 Gyôri János Bertalan független, Szakali János
SZDSZ, mára függetlenné vált
Akik alól elolvadt a párt és/vagy a párttámogatás:
 Gyôriné dr. Czeglédi Márta  SZDSZ + FKGP +
MSZP + KDNP
 Berényi Ferenc  SZDSZ
 Szakali János  SZDSZ + FKGP
 Sándor Sándor  FKGP + SZDSZ
A sikeres visszatérôk:
 Berényi Ferenc  SZDSZ, 1998 óta független
 Sándor Sándor  FKGP + SZDSZ, 2002 óta független
A pártjához mindvégig hû:
 Tóth Tibor  MSZP
A választás mint látjuk, mindig változást hoz. Az elsô képviselôtestülethez képest mára a testületi tagok többsége
egyúttal az önkormányzat alkalmazásában áll intézménye-

in keresztül, bár ezt a törvény megengedi, mégis szerencsésebb a független státusz.
Végezetül arra biztatnám Önöket, éljenek törvényadta jogukkal, menjenek el szavazni, mert a településen a
választási részvétel sajnos igen alacsony volt az elmúlt két
évtizedben. Az elsô évben, 1990-ben haladta csak meg a
2000 fôt, azóta sajnos e szám alatt van, tehát a választásra
jogosultaknak még a fele sem élt választási jogával. Fontos lenne ezen változtatni, hiszen minél többen nyilvánítnak véleményt, annál megalapozottabban lehet döntéseket
hozni.
Önök is így emlékeznek a választásokra?
Nagyné Kiss Mária
Forrás jegyzék:
 Egy mikrorégió az ezredfordulón  Dr. Pethô László,
Bp. 1999. MTA Politikai Tudományok Intézete [online:
http://mek.niif.hu/01700/01755/01755.pdf]
 JNSZM Levéltár választási jegyzôkönyvek
 www.valasztas.hu

Jelöltek listája  2010, Jászfényszaru
Polgármester
Ézsiás Vencel (Független); Gyôriné Dr. Czeglédi Márta Mária (Független)
Képviselô:
Baloghné Muhari Piroska (Civil Mozgalom Egyesület); Baranyi József
(Független); Berényi Ferenc (Független); Bója-Kovács Andrea (Független); Dávid Miklós Zsolt (Független); Ézsiás István (Független);
Ézsiás Vencel (Független); Farkas Tibor (Fidesz - Magyar Polgári Szövetség/Kereszténydemokrata Néppárt); Gyôri János Bertalan (Független); Horváth László (Független); Kaszai István Tamás (Független);
Keresztesi János (Fidesz - Magyar Polgári Szövetség/Kereszténydemokrata Néppárt); Kiss Ferenc Bertalanné (Független); Kiss Tibor
(Független); Dr. Kocsis András (Független); Kovács Béláné Petô Magdolna (Független); Lovászné Török Magdolna (Független); Marton
István (Fidesz - Magyar Polgári Szövetség/Kereszténydemokrata Néppárt); Matécsa László Csaba (Fidesz - Magyar Polgári Szövetség/Kereszténydemokrata Néppárt); Mezei Szilveszter (Független); Mezei
Zsolt (Független); Dr. Palencsár Csaba Ernô (Független); Sándor Sándor (Független); Sinkovics Rajmund (Független); Szabó László (Független); Szakali János Vendel (Független); Tóth Norbert (Fidesz - Magyar Polgári Szövetség/Kereszténydemokrata Néppárt); Tóth Tibor
(Magyar Szocialista Párt); Vig Tibor (Független); Zsámboki Sándor
(Független)
Forrás: www.valasztas.hu
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Kitekintés, szomszédolás

Vendégei lehettünk
az augusztus 20-i ünnepségnek Gödöllõn

Gödöllô díszpolgárává avatták Pécsi Ildikó Kossuth-díjas színmûvészt
A hagyományoknak megfelelôen augusztus
20-án Gödöllô város képviselô-testülete
ünnepi ülést tartott a Városházán, melyen
átadták a Gödöllô Város Díszpolgára kitüntetést. Ebben az évben Pécsi Ildikó Kossuth-díjas színmûvész vehette át az oklevelet Gémesi György polgármestertôl.
Az ünnepi képviselô-testületi ülés után
az Alsóparkban, az idén újonnan felállított
Világfánál rendezték meg a Szent Istvánnapi ünnepséget augusztus 20-án. Elôtte
térzenét adott a Gödöllô Városi Fúvószenekar Ella Attila vezényletével. Az ünnepélyes zászlóbehozatalt követôen a történelmi egyházak képviselôi megáldották az új
kenyeret. Ünnepi beszédet mondott Gémesi György polgármester  idézve Szent
István király intelmeibôl, István király imájából  kiemelve az összefogás erejét. Ezt
követôen részesei lehettünk egy felemelô

mûsornak  csak tiszta forrásból. Koncz
Gábor színmûvész, Maczkó Mária, magyar örökség díjas népdalénekes, valamint a Gödöllô Táncegyüttes (mûvészeti
vezetô: Széphalmi Zoltán) adott színvonalas programot. A táncegyüttest Szalonna és
Bandája kísérte. A tûzijáték után Sóki Ferenc tárogató mûvész elôadását hallottuk.
Koncz Gábor elôadásában az alábbi vers
hangzott el, amely ismerôs szavait már sokan együtt mondtuk az elôadómûvésszel:
Wass Albert: Üzenet haza
(részlet)
Üzenem az otthoni hegyeknek:
a csillagok járása változó.
És törvényei vannak a szeleknek,
esônek, hónak, fellegeknek,
és nincs ború, örökkévaló.
A víz szalad, a kô marad,

a kô marad...
Üzenem a földnek: csak teremjen,
ha sáska is rágja le vetését,
ha vakond túrja is gyökeret.
A világ fölött ôrködik a Rend,
s nem vész magja a nemes gabonának,
de híre sem lesz egykor a csalánnak.
A víz szalad, a kô marad,
a kô marad...
...
És üzenem volt barátaimnak,
kik megtagadják ma nevemet:
ha fordul egyet újra a kerék,
én akkor is barátjok leszek,
és nem lesz bosszú, gyûlölet, harag.
Kezet nyújtunk egymásnak, és megyünk,
és leszünk Egy Cél és Egy Akarat:
a víz szalad, de a kô marad,
a kô marad...
Kovács Béláné Petô Magdolna

Fotók: Tóth Péter

III. Gödöllõi Vadásznap

2010. szeptember 19., Gödöllôi Királyi Kastély
A Gödöllôi Királyi Kastélyban idén ôsszel, harmadik alkalommal
kerül megrendezésre a Gödöllôi Vadásznap. Egész napos gazdag
programkínálattal várják a vadászat különleges világába bepillantani vágyókat.
Néhány programajánlat:
10.00 órától 20.00 óráig: Megnyitó a Vadászkamara Kürtegyüttes közremûködésével; Vadász-íjász verseny a kastélyparkban;
Ôserdei Vadászatok Afrikában  Hidvégi Béla, világjáró magyar
vadász elôadása és könyvbemutatója a Barokk Színházban; Csodaszarvas  bábjáték az Aranyszamár Bábszínház elôadásában;
Vadászruha bemutató  a DElia Szalon szervezésében.

13.00: Folyamatosan zajló bemutatók a Kastélyparkban: Íjászbemutató, Solymászbemutató; Vadászkutya bemutatók. Kutyás
szarvasgombakeresés stb.
14.00: Vadászkaland  mesejáték a Hahota Gyermek Színház
elôadásában.
15.00: Részletek a Rudolf és más ismert musicalekbôl; Kézmûvesek, Jurta-bemutató, Íjásztatás, Vadászgörény simogató, Vadpörkölt fôzôverseny; Filmvetítés a Barokk Színházban, Vadból
készült ételek, Kürcsi-ôskalács, kenyérlángos; Hintózás a kastélyparkban stb.
Forrás: Gödöllô.hu

Örökségvédelmi napok a kastélyban

Szeptember 18. szombat
A Park bemutatása: A Gödöllôi Kastélypark évszázadai  Jámbor Imre professzor, a Felsô kert rekonstrukciójának tervezôje tart
elôadást a Barokk színházban 11 órától. Ezt követôen vezetett séta a kertben, 11:45-tôl.
A Barokk színház bemutatása 15 órától. A második U alakú
épületszárny felújítása során derült fény arra, hogy a királyi korszakban lakosztályként funkcionáló épületrész korábban színház
volt. A színházat II. Grassalkovich Antal építette és csak idôszakosan mûködött a herceg gödöllôi tartózkodása idején. A felújítási
munkálatok 2003-ban fejezôdtek be, azóta opera elôadásoknak és
más színházi elôadásoknak a helyszíne. A színház felfedezése:
Papházi János múzeumi osztályvezetô elôadása a színház történetérôl, rekonstrukciójáról. A látogatók megismerkedhetnek a színház belsô díszítôelemeivel és az egyedülálló színpadi technikával.

Döntött a kormány:
Gödöllõ fél évig
az EU középpontjában!
Gödöllô lesz a központi helyszíne az Európai Unió Tanácsa 2011. elsô félévi magyar
elnökségi eseményeinek. Ezt Robák Ferenc
kormánybiztos jelentette be az augusztus
11-ei kormányülést követô sajtótájékoztatón.
Az államfôi csúcsértekezletet Budapesten, a Parlamentben tarják, a tizenhat
miniszteri szintû tanácsülés közül tizennégyet, valamint további húsz konferenciát Gödöllôn, a Királyi Kastélyban rendeznek meg. Egy tanácskozást rendeznek
Debrecenben, egyet pedig Balatonfüreden.
Gémesi György, Gödöllô város polgármestere elmondta:
A kormánynak ez a most véglegesített
döntése hatalmas elismerés Gödöllô városának és a teljes lakosságnak egyaránt. Ez
óriási öröm és megtiszteltetés a számunkra, hiszen a kormány ezzel elismerte az elmúlt 20 évben elvégzett erôfeszítéseinket
és munkánkat.
Ezzel együtt természetesen óriási felelôsség is hárul ránk. Mi azon leszünk  az
elôkészületek és a rendezvények alatt is ,
hogy a lehetô legjobb feltételeket biztosítsuk az eseményeknek, és Gödöllô méltó
helyszíne legyen az európai uniós tanácskozásoknak.
Gödöllô ezzel végleg felkerült Európa
térképére, és mindent megtesz azért, hogy
öregbíthesse Magyarország jó hírnevét a
világon.
A Gödöllôi Szolgálat információja szerint az elôkészítô munka már több mint egy
éve megkezdôdött, a múlt nyáron Gémesi
György polgármester és Révész T. Mihály,
a Gödöllôi Királyi Kastély Kft. igazgatója
már azzal a céllal írta alá szándéknyilatkozatot a lovarda és a barokk istálló helyreállítására, hogy a történelmi terek alkalmasak
legyenek kulturális és konferenciaközpontként az európai uniós elnökségi helyszín
céljaira is.
Gödöllô EU-s elnökségi helyszínné választásához a fôváros közelsége mellett
hozzájárul, hogy az M31-es megépítésével
Ferihegy mindössze 20 perc alatt elérhetô,
így könnyen megoldható a delegációk,
szakemberek mozgása. Az Erzsébet Királyné Szálloda megépülésével biztosított az
apparátus elhelyezése, a kastély pedig  az
addig elkészülô lovardával  méltó helyszíne lesz a rendezvényeknek; kb. 50 ezer
fô érkezik hazánkba.
Forrás: Gödöllô.hu

Kulturális Örökség
Napjai
2010. szeptember 18-19.
Gödöllôi helyszínek

Szeptember 19. vasárnap
A gödöllôi Királyi váró bemutatása. A vasút kiépítése Budapest
és Gödöllô között a királyi család itt tartózkodásának köszönhetô.
Udvari vonatok, királyi utazások. Dr. Frisnyák Zsuzsa az MTA
Történettudományi Intézetének fômunkatársa tart elôadást vasúttörténetrôl, királyi utazásokról és a gödöllôi Királyi váró megépítésérôl a Barokk színházban 15 órától.

Máriabesnyôi temetô (Fogadalom utca)
2010. 09. 18., szombat 16.00-kor a máriabesnyôi temetôt és a Grassalkovichkriptát bemutatja: dr. Lencsés György
helytörténész, közremûködik: Pécsi Ildikó Kossuth-díjas színmûvész, Gödöllô díszpolgára. Indulás: a máriabesnyôi
temetô bejárata elôl!

A Gödöllôi Kastély hatása környezetére egykor és most tematikára összeállított fotókiállítás, valamint az Európai Királyi Rezidenciák Szövetségének tagjai által létrehozott multimédiás kiállítás
megtekinthetô 2010. szeptember 18-19-én 10-18 óráig a felújított
1. szárny földszinti 58-60 termeiben.

Premontrei Temetô (Egyetem tér 16.)
2010. 09. 19., vasárnap 15.00-tól 16.00ig: Gödöllôi Premontrei Perjelség és a
temetô története címmel elôadás, majd
séta a temetôben. Indulás: a temetô bejáratától.

Az elôadások és a kiállítás ingyenesen látogathatóak!
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Egy lángot adok, ápold,
add tovább...

Születésének 120. évfordulója alkalmából
a két világháború közötti erdélyi magyar
líra kiemelkedô alakjára, Reményik Sándorra emlékezünk (1890. augusztus 30. 
1941. október 24.).

Az Öröktûz címû versében található fenti
idézet. Az életében több neves díjjal és elismeréssel kitüntetett Reményik a legutóbbi idôkig viszonylag ismeretlen volt Magyarországon, mert ôt és költészetét 1945.
után  jórészt politikai megfontolásból 
évtizedekre számûzték a hazai irodalomból.
A költô 1890. augusztus 30-án született
Kolozsvárott. Elemi, középiskolai, majd

felsôfokú tanulmányait is szülôhelyén, Erdély fôvárosában végezte. Elsô költeményét az Új Idôk címû újság közölte 1916ban, 1918-tól állandó munkatársa az Erdélyi Szemlének, majd 1921-ben szerkesztésében indul meg a Pásztortûz.
Reményik Sándor életét egymásra hatóan
két tényezô határozta meg: kereszténysége
és magyarsága. A trianoni békediktátum
kihirdetése után elhallgatott, a magányosság szigetére vonult. Késôbb Végvári álnéven jelentette meg köteteit (Fagyöngyök,
Mindhalálig, Végvári versek 1918-21).
Szenvedésekben bôven volt része, hónapokat töltött szanatóriumokban és a húszas
évek derekától úgy érezte, hogy népe felmorzsolódása is elkerülhetetlen. Ennek ellenére mindig az életet hirdette, s emberileg
is nagy tett volt az élete: reménytelenül is
csillagokkal népesítette be az erdélyi éjszakákat.
Ha nem lesz többé iskolánk címû verse
több mint illusztráció, egy nép élni akarás vágyának szimbóluma. Versei a
transzszilvanizmust tükrözik, melyekben
érzôdik a költô humanista felfogása. Költészetét 1940-ben Corvin-lánccal ismerték el.
Verseit angol, cseh, francia, lengyel, német, olasz, román, svéd és szlovák nyelvre
is lefordították. 51 éves korában, 1941. október 24-én Kolozsvárott halt meg. Városa,
mint a magyar nemzet halottját temette a
házsongárdi temetôbe. Sírkövén ez áll:
Egy lángot adok, ápold, add tovább...
Kovács Béláné Petô Magdolna

Pipafüst, de nem füst
Az OBSERVER (Magyarország legnagyobb
médiafigyelôje) honlapján olvastuk:

Kedves és olvasható. Hasznos és nem hosszú.
Távolabbi és közeli hírek lelôhelye. Nyomtatott, és papírjának barátságosan szembarát
a sárgás színe. Címe kézírásos betûkhöz hasonló karakterekkel: Pipafüst. Közéleti Civil
Hírmagazin, már negyedik éve jelenik meg
Jászfényszarun, a Bedekovich Lôrinc Népfôiskolai Társaság jegyzi a kiadást. Múlt és jelen, jövô egyaránt helyett kapott lapjain. Az
áprilisi szám a jelen választási híreket hozza címlapon, de Mikszáth hasonló írását is
közli, 1885-bôl.
Ima Magyarországért  Jókai Anna verse
az elsô oldalon kapott helyett, de a lap nem a
pátoszos írások gyûjtôhelye. A mûemlékek
értékeirôl, a város életérôl, szellemi értékeirôl, az idôsek helyzetének javításáról is ír.
Ami érdekes, az a pályázatok: a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány vállalkozásoknak  a kicsiknek  nyújtott képzési lehetôségérôl a kapcsolathoz szükséges elérhetôségekkel együtt, az ipari park bôvülésérôl, de
az iparjogvédelemrôl szóló anyag is szolgálja a nagyérdemût.
Vagyis az olvasóknak a közgyûlési, települési információk  melyek valljuk meg, az ott
élôket húsba-vérbe vágóan érdekli  mellett
tágabb szemhatárt nyit, és felhívja a figyelmet arra, hogy a múlt és a jövô összefügg:
tanulni, okulni kell az elôbbibôl, az utóbbi
érdekében is. Hiszen ma már mindenki lehet
vállalkozó, és ennek fortélyait igenis kell tanulni. Aki pedig már a haladó kurzusokon,
magán az ÉLET iskoláján szerzett tapaszta-

latot, az lehet talentum. És a város éppen a
Talentumok találkozóját szervezi a közös
gyarapodás, a közös munka érdekében 
ahogy arról az egyik legterjedelmesebb, még
a fogalommagyarázatra is kitérô iromány beszámol. Persze a kikapcsolódás is helyet kapott a hasábokon: török fürdôkrôl, évszázadaikról, mai kényeztetô szolgáltatásaikról
is publikálnak a szerkesztôk.
Szóval nem elillanó füstje van a Pipafüstnek, melyet érdemes lenne szemlézni.
Mi kell ehhez? A kiadónak, szerkesztônek
a meglévô adatállományt az OBSERVER számítógépes rendszerére kell feltölteni, átküldeni szakértelmet igénylô, de példányonként
 ha az elektronikusan rögzített  pár perces
munkával történô feltöltésével. Így akár országosan is ismertté lehet tenni. A tartalma
becses, megéri ezt a plusz munkát, megéri a
lehetôség megragadását.
A Bedekovich Lôrinc Népfôiskolai Társaság weboldala: www.bedekovich.hu

Személyi változások az ÉARFÜ-nél

Megtartotta elsô ülését a részben újjáalakult Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács,
amelynek munkájában a korábbi tagok mellett a minisztériumok új delegáltjai vesznek
részt. Az ÉARFT ülésén személyi kérdésekrôl is döntött. Tagjai közül az ÉARFT elnökké választotta Pajna Zoltánt, Debrecen város alpolgármesterét, aki a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium miniszteri delegáltja is.
Mint ismert, a korábbi elnök, a szocialista Gazda László a kormányváltás után mondott
le pozíciójáról.
Szeptember elsejétôl új ügyvezetôje van az ÉARFT munkaszervezetének, az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökségnek (ÉARFÜ)  errôl a cég taggyûlése döntött.
Az ÉARFÜ Nonprofit Kft. élére Fodor Andrást, a debreceni székhelyû Euro-Régió Ház
Közhasznú Nonprofit Kft. korábbi ügyvezetôjét nevezték ki. Fodor András közgazdász
végzettségû, szakterületéhez tartozik a területfejlesztés, a programozás, a projektfejlesztés, valamint a pénzügyi tervezés.
Az ügynökség tulajdonosai döntöttek arról is, hogy a következô taggyûlésen társügyvezetôkké fogják választani a Szabolcs-Szatmár-Bereg és a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Területfejlesztési ügynökségek ügyvezetôit, Kósa Tímeát és Karancsi Tamást.
Forrás: dehir.hu

III. Nemzetközi Rönkhúzó
Verseny és Hidegvérû Találkozó

Idén már harmadik alkalommal
került sor a Magyarországon
egyedülálló, kizárólag hidegvérû
és sodrott lovak
népszerûsítését
szolgáló találkozóra. A több ezer
érdeklôdôt vonzó
rendezvénynek
ezúttal Kóspallag
adott otthont.
A találkozó célja, hogy bemutassa, ezeknek a hatalmas lovaknak
még napjainkban is lehet helye a mezôgazdaságban vagy az erdôgazdálkodásban 
vagy akár hátaslóként a szabadidôs lovaglásban.

Ennek megfelelôen a nevezett magyar és
szlovák fogatok illetve lovak fogathajtásban, rönkhúzásban és szánhúzásban, valamint nyereg alatti munkában mérettettek
meg. Emellett a
gyerekek megpróbálhattak állva maradni lovak
húzta szônyegen,
a férfiak pedig kötélhúzásban mérkôzhettek meg a
lovakkal.
Az érdeklôdôk
további információt találhatnak a
http://hidegverulo.hu weboldalon
Petô István

Forrás: http://www.observer.hu/main/main.php?id=248

Közéleti Civil Hírmondó
Kiadja:
Bedekovich Lôrinc Népfôiskolai Társaság
Felelôs kiadó: Kovács Béláné Petô Magdolna
Szerkesztôség:
5126 Jászfényszaru, Fürst Sándor u. 1.
Fax: (57) 422-527  E-mail: info@bedekovich.hu
Szerkesztôbizottság elnöke: Dr. Palencsár Csaba
Készítette: az Új Berea Kft.
Tel.: 455-9080, fax: 455-9081
e-mail: ujberea.kft@chello.hu
Felelôs vezetô: a Kft. ügyvezetô igazgatója
ISSN 1789-6304
Fotók: Petô István
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Visszatekintés
Egy közéleti mérföldkôhöz közeledve, óhatatlan, hogy ne adjunk számot magunknak,
másoknak  mit tettem, értem-e el eredményeket önkormányzati képviselôként?!
Visszalapoztam az emlékeimben a fényképek
között és a számítógépen lementett dokumentumaiban.
Visszatekintve az elmúlt évekre elmondhatom, hogy mindvégig következetesen végeztem a munkámat. Több bejáráson, szemlén,
szakmai fórumon ad hoc bizottságban részt
vettem. Vállaltam a véleményemet az
Egészségügyi, Szociális, Idôsügyi, és a Környezetvédelmi, Mezôgazdasági, Közbiztonsági Bizottságokban és a testület munkájában
 javaslatokat tettem és képviselôi beadványokat nyújtottam be több szakterületen is
(településfejlesztési, oktatási és kulturális bizottságok munkáját önkéntesen segítve.
Néhány példa a teljesség igénye nélkül:
- Civil szervezetek pénzügyi elszámolásának formai követelményei;
- Képviselôi dolgozószoba kialakítása
(egyeztetések ügyfélfogadás, jegyzôkönyvek
átolvasása, munkavégzés  telefon, internet
használat);
- ÁSZ ellenôrzéshez Tanúsítvány kiállítása egyéb segítség;
- Javaslat: a Rimóczi Kastélyban Bedekovich emlékszoba kialakítása  a megyei múzeumok s a Levéltár közremûködésével;
- Több javaslat a Turisztikai célú létesítmények kivitelezése Jászfényszarun tárgyú,
az úgynevezett Madárleses pályázatunkkal
(vásártér és Lehel tó környéke) kapcsolatos
terek, tanösvény kialakítására, növényzet telepítésére (talajigény, élettani hatás);
- Feljegyzések, rendszeres tájékoztatók
az iskolához kötôdô pályázatokról (integrációs program, bûnmegelôzési program,
TÁMOP pályázatok  egészséges életmódra
nevelés, tanórán kívüli programok) és további pályázatok, tervekrôl: Közoktatási esélyegyenlôségi program és felülvizsgálata, Antiszegregációs terv, Integrált városfejlesztés
 lakossági kérdôívezés, Szociális célú városrehabilitáció  soft elemek tervezése, Kerékpárút, Mûvelôdési ház elôtti tér rehabilitációja  lakossági kérdôívezés, értékelés. További anyagok: javaslatok turisztikai programokra, tájékoztató az idôskorúak programjáról. A lakosok száma (5844 fô) mellett
jelentôs az idôsödô korosztály aránya (60
év felettiek 1821 fô, azaz 31%), így fontos a
számukra szükséges szolgáltatások körét bôvíteni az intézményi hátteret biztosítani.
Komplex telep, Elsô lépés pályázatok, Testvérvárosi pályázatok készítése, Környezetvédelmi Alap, Környezetvédelmi rendelet és
Környezetvédelmi program  javaslatok,
sportcsarnok építése a KM régióban (PPP
beruházások), ÚMVP IV. tengelyes LEADER
fejlesztések;
- Javaslatok a kerékpárút építése kapcsán
felmerülô fásítási tervekhez (talajigény,
fényigény, városi szennyezôdés, méret);
- Javaslatok szakmai tapasztalatok, jó
gyakorlatok cseréjére: együttmûködés szakközépiskolákkal, Cserkeszôlô  vállalkozásbarát önkormányzat, Ivánc  Európa virágos
települése, Güssing-i minta  energia és
környezettudatos település, a hódmezôvásárhelyi önkormányzat átfogó népegészségügyi programot indított el;
- Javaslat sport központ elnevezésére;
- A Rimóczi Kastély felhasználására, kihasználtságának, Penczner Pál gyûjtemény
elhelyezése és egyebek;
- Javaslatok az Ifjúságbarát Önkormányzat cím pályázatához;
- Bizottságok munkájához összefoglalók a
4 év pályázatairól (szociális, oktatási, környezetvédelmi,) önkormányzati ciklusbeszámoló kiegészítései;

- Képviselôi beadvány: az Orvosi rendelôk
és Védônôi Szolgálat elôtti rendezett parkban
álló szobor  Anya gyermekével  restaurálása;
- Zakliczyn testvérváros programjának
támogatása (árvíz és viharkárok miatt szerényebb körülmények között szervezték a
városi programot;
- Az 1920. június 4-én aláírt trianoni békeszerzôdére emlékeztetô emlékmû létesítése
Jászfényszarun;
- Jászfényszaru Város Mûvelôdési Ház
környezetének rehabilitációja, közösségi
park c. nyertes pályázat kialakítása kapcsán
a közösségi tér kialakításának tervezésekor
meghatároztuk, hogy a település jeles személyiségeinek is emléket kívánunk állítani.
Javaslat: Bedekovich tér, vagy Bedekovich
park.
Képviselôi bemutatkozó anyagomból
idézve: folyamatosan változik Jászfényszaru
arculata. A helyi újság honlap is jobban betölti nyilvánosság formáló szerepét  ezt továbbra is szorgalmazom. Eddig is ezt tettem
s teszem. Apró lépésekben ugyan, de halad a
nyilvánosság ügye. Az újság bôvül, a honlap szintén apránként változik  reméljük,
hogy nagyobb teret fog kapni az önkormányzat nyilvánossága is. Érdemes böngészni a
világhálón.
Mi az üvegzseb? Az Üvegzseb törvény
a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóvá tételével és ellenôrzésének bôvítésével összefüggô egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény közismert rövidítését jelenti.
A közzététel néhány jogszabálya:
 2003. évi XXIV. törvény a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának
nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenôrzésének bôvítésével összefüggô egyes
törvények módosításáról
 1096/2003. (IX. 11.) Korm. határozat a
közpénzek felhasználásáról, a köztulajdon
használatának nyilvánosságáról, átláthatóbbá
tételérôl és ellenôrzésének bôvítésérôl szóló
Üvegzseb törvénybôl eredô és az államháztartási információs és mûködési rendszer
korszerûsítését szolgáló egyes feladatokról
Végezetül (egy kérdés, amely sok találgatásra adott okot  remélem, csak idáig)
Mennyi ma egy képviselô tiszteletdíja
Jászfényszarun?
A 7/2006. (III. 23.) rendelet (a 6/1999. (III.
18.) helyi rendelet módosítása)  lapzártáig
ez még nem található meg a város honlapján,
így a rendeletbôl idézek:
A települési képviselô havi tiszteletdíja
bruttó 48.100 Ft.
Ha a települési képviselô egy önkormányzati bizottság tagja, úgy tiszteletdíja az alapdíjon felül 15%-kal nô, így havi tiszteletdíja
bruttó 55.315 Ft.
Ha a települési képviselô két önkormányzati bizottság tagja, úgy tiszteletdíja az alapdíjon felül 30%-kal nô, így havi tiszteletdíja
bruttó 62.530 Ft (ez az SZJA-tól függ, nettó
31.400 Ft-ot jelentett az esetemben).
Ha a települési képviselô egyben önkormányzati bizottság elnöke, úgy tiszteletdíja az
alapdíjon felül további 74%-kal nô, így havi
tiszteletdíja bruttó 83.694 Ft.
A társadalmi megbízású alpolgármester
havi tiszteletdíja, bruttó 118.700 Ft.
Bizottság nem képviselô tagjának tiszteletdíja a települési képviselô havi alapdíjának
15%-a, így havi tiszteletdíja bruttó 7.215 Ft.
A képviselônek hármas szerepe van: támogatni, részfeladatot átvállalni és ellenôrizni.
Önök is így tudták, így gondolják?
Kovács Béláné Petô Magdolna
önkormányzati képviselô

Rövid hírek
Kézimunkázó Lányok, Asszonyok figyelmébe!
A Foltvarró Klub ôsztôl folytatja munkáját. Minden hónap elsô csütörtök délutánján,
14.00 órától tartjuk foglalkozásainkat a Városi Könyvtárban. Készítünk apró ajándékokat, faliképet, párnát és terítôt. Minden érdeklôdôt, alkotni vágyót szeretettel várunk!
Érdeklôdni az alábbi telefonszámon lehet: 06-20-208-7031
Minden nemzedék okosabbnak hiszi magát az elôzônél, és bölcsebbnek az ôt követônél. (Orwell)
2010. október 15-én 18 órától a Városi Könyvtárban újra felolvasóestet tartunk. A
soron következô alkotó George Orwell angol író, kritikus, újságíró, az ô mûveibôl (pl .
1984, Hódolat Katalóniának, Állatfarm) választhatnak a felolvasni vágyók.
Aki szívében ôrzi a felolvasóestek hangulatát, vagy szeretné azt velünk együtt átélni,
azt szeretettel várjuk olvasókörünkbe.
Pál Katalin Alíz, Nagy Ildikó
KÖN programok
A JÁSZSZENTANDRÁSI ABA-NOVÁK FRESKÓK
2010. szeptember 18-án délelôtt 10 és 12 óra között a Kulturális Örökség Napjai
keretében megtekinthetô a Jászság egyik legkülönlegesebb képzômûvészeti kincse Jászszentandráson, a Római Katolikus Templomban (Rákóczi út 86.) Az 1903-ban épült
neogótikus templomot Aba-Novák Vilmos és Chiovini Ferenc 1933-ban készült csodálatos, ám akkor nagy vihart kavart freskói díszítik. A helyszínen szóbeli ismertetés
kérhetô a templomról, illetve megvásárolható a Hamza Múzeum 2007-ben megjelent,
a freskókat részletesen bemutató képzômûvészeti albuma.
FESTÔK EMLÉKEZETE JÁSZBERÉNYBEN
A Jászsági Képzômûvészet-barátok Egyesülete és a Hamza Gyûjtemény és Jász Galéria
szeretettel vár mindenkit a Kulturális Örökség Napjai keretében 2010. szeptember
18-án 14 órától a Festôk emlékezete Jászberényben címû közös sétára, melynek keretében a Jászberényben élt vagy alkotott festômûvészek emléktábláinak felkeresésére, és
a helyszíneken munkásságuk rövid ismertetésére, megemlékezésre kerül sor.
A séta indulási helye: Jászberény, Gyöngyösi út 7. (Hamza Gyûjtemény és Jász Galéria)
A séta idôtartama: kb. 2 óra
A tervezett útvonal: Hamza D. Ákos, Benke László, Vuics István, Sáros András, Thorma János és Gy. Riba János emléktáblája
www.hamzamuzeum.hu
A formatervezéstôl az üzleti tervezésig
Szakmai konferencia tudatos, kreatív vállalkozóknak
Helyszín: Hotel Platanus (1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 44.)
Idôpont: 2010. szeptember 22. 9:00-15:30
A konferencián való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részvételi szándékát kérjük 2010. szeptember 17-ig jelezze a www.seed.hu honlapon feltüntetett elérhetôségeken. Ugyan itt található a részletes program is. A rendezvény költségeit a Magyar
Szabadalmi Hivatal és a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány fedezi.
A SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány és a WAMP ismét 8 napos,
ingyenes, vállalkozói ismereteket nyújtó és készségfejlesztô tréning-programot
hirdet mûvészeknek, iparmûvészeknek.
Ha:
 Szépek a munkáid, szereted, amit csinálsz, és szeretnél jobban érvényesülni a piacon;
 Szeretnéd egységben látni a tevékenységedet, és marketinggel, menedzsmenttel erôsíteni pozíciódat;
 Még nincs vállalkozásod, de elkerülhetetlen, hogy számlaképes legyél;
 Már önfoglalkoztató/vállalkozó/adószámmal rendelkezô magánszemély vagy, és szeretnél tudatosabbá válni,
 Vagy csak szeretnéd látókörödet gazdasági, vállalkozási ismeretek terén bôvíteni.
akkor ez a tréning pont Neked szól!
Idôtartama 8 nap: Szeptember 27-28., október 4., 5., 11., 12., 18., 19. (hétfô és kedd)
9 és 16 óra között.
Déryné szoboravatás Budán
Most van a 200. évfordulója annak, hogy Déryné Széppataki Róza (Jászberény, 1793 
Miskolc, 1872) színpadra lépett.
A Budavári Önkormányzat a Magyar Dráma Napján, 2010. szeptember 21-én, kedden 17,00 órakor avatja fel Ligeti Miklós 1945-ben elpusztult Déryné szobrának rekonstruált másolatát az I. kerületi Horváth-kertben.
Az egykori szobor és a közelében állt Budai Nyári Színkör történetét mutatja be a Várnegyed Galéria (I. kerület, Batthyány utca 67.) kiállítása. A jászok azt is számon tartják, hogy itt, a Nyári Színkörben aratta elsô tomboló sikerét  mint Cyrano  Pethes Imre (Jászárokszállás, 1864  Budapest, 1924), a Nemzeti Színház örökös tagja.
A galéria kiállítása megtekinthetô szeptember 28-ig, kedd-szombat, 11-18 óra között
Dr. Dobos László,
Jászok Egyesülete ügyvivôje
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A helyi piac

Szerettük  szeretjük  szeretnénk?!
Sajnos legtöbben már csak a képeslapgyûjteményekben sárguló régi fotókon láthatnak igazi piacot! Ugyanis fogyasztói és
globalizált társadalmunk elsilányította ôket. Multikba járunk
Hatvanba, Berénybe, néha még Pestre is, mindent megtalálunk
egy helyen, mit fárasszuk magunkat piacra járással, kosarak
cipelésével, mikor beülhetünk a szép és kényelmes autónkba,
és elmehetünk a hipermarketekbe, ahol nem csupa deformált,
görbe, méreten aluli uborkát kapunk, hanem szép sudarat,
szabványosat, ráadásul télvíz idején is! Nem is kell vacakolni
a kerttel, hiszen a legolcsóbb távol-keleti, nyugat- és dél-európai árukat a szánkba teszik! Ha a fenti cinikus megjegyzéseket félretesszük, mindjárt kiderül, hogy a legolcsóbbnak tûnô áru a legdrágább! Elsôsorban azért, mert elveszi a munkát
tôlünk, akik vidéken élünk, másodsorban azért, mert pl. a kínai fokhagyma ideutaztatása sokba kerül nekünk, pl. a levegôbe kerülô szennyezôdés miatt, harmadsorban azért, mert nem
ismerjük, hol és kik állították elô, milyen anyagokkal kezelték.
Arra voltam kíváncsi, hogy állunk ezzel a kérdéssel idehaza, Jászfényszarun?
Kicsit utánajártam a helyi termékek kínálatának a boltokban,
a piacon, s hát elég vegyes képet tapasztaltam. Végigjártam az
élelmiszer boltokat, Cserháti és társánál tudták név szerint
megnevezni, kitôl szerezték be az árut, itt legalább volt néhány
idényjellegû zöldségféle, ami nem utazta át a fél világot (paprika, paradicsom, uborka...). A COOP és a CBA hálózatok
központi beszerzésbôl kapják az árut, pedig pl. a COOP-nak
még 5 évvel ezelôtt volt arra lehetôsége, hogy helyiektôl vásároljon. Furcsának és megdöbbentônek is nevehetném, hogy
miközben évszázadok óta termelnek településünkön zöldségés gyümölcsfélét (ezt Bedekovich Lôrinc gyönyörû kéziratos
térképein is láthattuk), csak gyéren jut a helyi fogyasztók asztalára belôle  még szerencse, hogy a kertekben sok minden
megterem.

De mi van a helyi piacon? Egyáltalán hol van a piac? Mert
árulni láttam a COOP bolt elôtt, a Posta elôtt és azon az eléggé eldugott helyen, ami most a piac  s korszerûnek kevésbé
sem nevezhetnénk. Egy idôs néni árulta a saját termékeit, amikor ott jártam  ô szerepel a fotón is. Visszaemlékezett, régen
milyen nagy piacok voltak, igaz központi helyen voltak a településen, és mindenki innen szerezte be a hiányzó zöldséget,
húsárút, sokszor a ruhának valót, no meg persze a híreket. Piacra járni jó volt!
Amikor másokkal is szóba elegyedtem, fôleg idôsebbekkel,
kezdtük közösen felidézni a piacokat Jászfényszarun.
Valamikor még a háború elôtt, a 30-as, 40-es években a
Nagyvendéglô elôtt volt minden nap a piac, reggel 5-6 órától
kb. 10 óráig, s a heti piac csütörtökönként volt. A piacon fôleg
a Vízsoriak árultak zöldségeket, ami a fôzéshez kellett (sóska,
spenót, karalábé...), lekvárokat is lehetett venni és persze kóstolni kiskanállal tányérról. Külön voltak a tejtermékek: túró,
vaj, tejföl. Külön voltak a ruhák, illetve ruhaanyagok asztalokon és sátrakban, s persze kiteregetve is, mintha szárítókötélen lennének, hogy alaposan meg lehessen nézni.
Lehetett itt seprût, szakajtót, kosarat venni, mindent, ami a
hétköznapi élethez szükséges. Ha odébb mentünk, a piac másik végén a csirkések voltak, ún. csirkepiac (amihez a tojás,
liba, kacsa, pulyka is értelemszerûen hozzátartozott).
Friss áru elsôkézbôl.
Jászfényszarunak híres kofái is voltak, akik felvásárolták a
termékeket és Pestre, valamint Tarjánba (Salgótarján) szállították elsôsorban, sokszor ott is aludtak, amíg nem tudták eladni
az árut.
Ahogyan azután nôtt a forgalom, a piacnak új helyet kellett

Bárhol utazol a világban,
menj ki a piacra  mondja Alain Ducasse
francia szakácspápa , rögtön megérted magát
az országot, lakóinak kulturális színvonalát.

keresni, s az óvoda mellé telepítették az 1960-as években. Ekkorra már alakultak a kisboltok. Mi például elsôsorban a Riesz
Fülöp bácsiék házában lévô boltba jártunk, ahol Erzsike és Pirike volt az eladó  kedvességüket, szorgalmukat, segítôkészségüket máig nem lehet elfelejteni; ami náluk nem volt, azért
a piacra mentünk ki. Minden nap a kora reggeli órákban volt
nyitva s bizony ha nem siettünk, elvitték az orrunk elôl a terméket.

Egy évtizednyi itt tartózkodás után újra vándorolt a piac, a
Koncz-féle ház mellé, a boldogi út elejére, egészen az új iskola építéséig s azután a mostani végleges helyére.Volt itt halsütögetô, gyümölcs, zöldség, virág piac s tavaszi idényben sok
szép palánta a híres fényszarusi fóliásoktól. Az idôsebb nénik
pedig szívesen árulták az általuk elôzô években gyûjtögetett
magokat a kis kézzel varrt zacskókból.
Sokan piacra is azért szerettek járni, mert megszokták, hogy
évtizedek óta ugyanattól az árustól veszik meg a tojást, zöldséget, gyümölcsöt. Ismerték,
megbíztak benne, tudták, hogy
mivel eteti a tyúkokat, mivel
permetezi a salátát.
Az elmúlt 5-6 év radikális
változást hozott, megjelentek
közelünkben is az áruházláncok, s lassan elhalt a piac. Ez
azonban nem törvényszerû, ha
kicsit tudatosabban törekszünk
arra, hogy a helyi termelôket
támogatjuk, talán nem viszik
az összes terményüket a nagybani piacra, s nem kell a mi
zöldségboltjainknak a nagybaniról vásárolni, hiszen ez az
igazi környezetszennyezés, az
áru felesleges utaztatása, ideoda rakosgatása.
Fotók: Nagyné Kiss Mária
A megjelent új kistermelôi
rendelet és a közétkeztetésekkel kapcsolatos szabályok módosítása támogatja a helyi termelôket, a helyi piacokat.
Éljünk ezekkel a lehetôségekkel!
Önök miért szerettek piacra járni?
Nagyné Kiss Mária

Recept
Egyik nyári kedvencem  Lapcsánka, tócsni, vagy éppen
tócsi
Több felôl vagyunk, ismerhetjük többféle képen!
Erre is van recept, hogy mihez mennyit stb..., de bízz magadban, ha fôzni tudsz, ez is menni fog:
 Reszeld meg a krumplit (vagy cukkinit) a kisebbik reszelôn (mondjuk 6 nagyszemû krumplit vegyünk, csak hogy
érzékeltessem az arányokat!)
 reszelj hozzá 2 nagyfej vöröshagymát
 1 egész tojás,
 1evôkanál só,
 bors,
 amennyit lisztet felvesz.
Tegyél fel kevés olajat, ha megforrósodott, egy nagy kanálnyi masszát tégy bele, lapogasd el, fedd le, süsd az egyik
oldalát fedô alatt, majd fordítsd meg. Tejföllel, lila vagy újhagymával, bármilyen zöldséggel, vagy joghurtos öntettel
kiváló eledel. Akár hús mellé is!
JÓ ÉTVÁGYAT HOZZÁ!
Egy olvasó

47 HÍRes termék
használhatja
ezentúl a védjegyet
Ismét különleges történeti íz-utazás és színes
mûsorok vártak augusztus utolsó hétvégéjén,
a városligeti Vajdahunyadvárban a HÍR-es Íznapok látogatóira. A harmadik alkalommal
megvalósuló látványos esemény fô célja a
Hagyományok-Ízek-Régiók élelmiszer-gyûjteményben szereplô különleges alapanyagok
és termékek ismertebbé tétele, terjesztésük támogatása.
Az Agrármarketing Centrum (AMC) által
rendezett HÍR-es Íznapokon az olyan különleges, kifejezetten regionális, hagyományosan
magyar termékek kaptak fôszerepet, mint a
különféle ízesítéssel készített kenyérlángos,
kürcsi ôskalács, rétes, mézeskalács, kecskesajt,
gomolya, csigatészta, lebbencs- és száraztészták, különféle mézfajták, valamint friss gyümölcsök és zöldségek, ízes magyar pálinkák.
Az ismert hungarikumok sora mellett az érdeklôdôk akár rackajuh húst is vásárolhattak.
A rendezvényt a városligeti Vajdahunyadvár
reneszánsz udvarán, a Jáki kápolna és kolostori kerengô melletti területen kereshették fel
az érdeklôdô ínyencek.
A HAGYOMÁNYOK-ÍZEK-RÉGIÓK
(HÍR) programot a Vidékfejlesztési Minisztérium 1998-ban indította el az Európai Unió
Euroterroirs kezdeményezéséhez csatlakozva.
A HÍR program célkitûzése az volt, hogy létrehozzuk Magyarország hagyományos és tájjellegû mezôgazdasági termékeinek gyûjteményét és elômozdítsuk gazdasági hasznosításukat. A program eredményeként 300, a magyar
gasztronómiai kultúra részét képezô hagyományos és tájjellegû élelmiszer szakmai-történeti leírása készült el, régiónként és azon
belül ágazati bontásban. A HÍR gyûjteményt
könyv és CD formájában is megjelentettük.
A HAGYOMÁNYOK-ÍZEK-RÉGIÓK
(HÍR) védjegy díjkiosztó gálára augusztus 28án szombat délben került sor, melyen az idén
elsô alkalommal összesen 47 termék kapott jogosultságot a HÍR védjegy használatára.
A nagy érdeklôdésre való tekintettel ismét
lehet pályázni a védjegy használatra. Az új
pályázatok beadási határideje: 2010. szeptember 30.
Uniós és nemzeti oltalom alatt álló
termékeink
Európai uniós oltalom alatt álló mezôgazdasági termék és élelmiszer földrajzi árujelzôk: Szegedi téliszalámi vagy Szegedi szalámi,
Budapesti téliszalámi, Hajdúsági torma, Makói vöröshagyma vagy Makói hagyma, Csabai kolbász vagy Csabai vastagkolbász, Gyulai kolbász vagy Gyulai pároskolbász.
Átmeneti nemzeti oltalom alatt álló mezôgazdasági termék és élelmiszer földrajzi árujelzôk (az uniós elismerés az Európai Bizottság elôtt folyamatban van): Alföldi kamillavirágzat, Gönci kajszibarack, Kalocsai fûszerpaprika-ôrlemény, Szegedi fûszerpaprika-ôrlemény vagy Szegedi paprika, Szôregi rózsatô, Magyar szürkemarha hús.
Uniós oltalom alatt álló szeszes ital földrajzi árujelzôk: Békési szilvapálinka, Gönc(z)i
barackpálinka, Kecskeméti barackpálinka,
Szabolcsi almapálinka, Szatmári szilvapálinka, valamint önmagában a pálinka és a
törkölypálinka megnevezés.
Nemzeti szinten jóváhagyott (2010), az
uniós elismerésre váró hagyományos különleges termék: Tepertôs pogácsa.
Nemzeti oltalom alatt álló Garantáltan Hagyományos és Különleges Termék (2004): Hagyományos szódavíz vagy szikvíz.

