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Pesti srácok, 1956

1956 ôszén, a magyar nép világtörténelmet írt. Fellázadt a zsarnokság ellen. Harcba szállt az idegen megszállókkal. Egy független és szabad Magyarországért. Akkorra már tûrhetetlenné vált az
élet Európának ezen a felén. A kommunista utópia azt ígérte, hogy
földi paradicsomot teremt, kizsákmányolás mentes, egyenlôségen
alapuló társadalmat, amit azonban megvalósított, az nem volt más,
mint egy ázsiai típusú zsarnokság. A szovjetek uralma, a quislingjeik által mûködtetett totális diktatúra ellen az egész ország fellázadt. Mert tûrhetetlen volt az elnyomás, elviselhetetlen volt a terror, és fojtogatott a szabadság hiánya. (...)

Bartis Ferenc:

Isztambulig, Berlintôl Montreálig, Londontól Tallinig, Varsótól
Stockholmig, Bécstôl Rómáig. Mert ez a szûk két hétbe szorított
élet-halál harc mindenki számára nyilvánvalóvá tette a tényt, hogy
egy kis nép szabadságharca a nagyhatalmi érdekek, és erôviszonyok alapján kialkudott érdekszférák teremtette realitással szemben nem kaphat esélyt. Megkönnyezték a vérrel borított budapesti
utcákról érkezett tudósításokat. Aki tudott segített, aki tehette, befogadta az üldözötteket, támogatta a menekülôket. Voltak, különösen a szovjet megszállás alatt élôk között, akik súlyos megtorlást
kockáztatva fejezték ki szolidaritásukat a magyar hôsökkel. (...)
1956 forradalma és szabadságharca legújabb kori történelmünk
legfényesebb lapjai közé tartozik. A pártállami rendszer összeomlása a forradalom bitófára juttatott miniszterelnökének, Nagy Imrének és mártírtársainak ünnepélyes újratemetésén, 1989. június
16-án, mindenki számára nyilvánvalóvá vált. Amint népfelkeléssé, illetve forradalommá minôsült át az, amit több mint harminc
éven keresztül ellenforradalomnak és a fasiszta csôcselék lincselési tobzódásának hazudtak, illetve sajnálatos eseményekké
tompítottak, abban a pillanatban köddé vált a Kádár-rendszer vérben fogant és a Vörös Hadsereg jelenlétével nyomatékosított legitimitása. (...)
A húszadik századi totális diktatúrákban csak az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc mert szembeszállni a mindenhatóvá vált állammal. Mert a bolsevizmussal nem lehetett megbékélni. Mert végsô soron a nemzet megmaradásáról és az emberi
méltóságról volt szó. Mert nincsenek kis nemzetek. A legerôsebb,
a leghatalmasabb erôvel is muszáj szembefordulni, ha már tûrhetetlen a megalázottság. Mert egy nemzet sorsát azok a pillanatok
határozzák meg, amikor nemcsak sodródik a történelem árján, hanem ô maga a történelem.
Akkor, 1956-ban, egy pillanatra Magyarország úgy érezte, talán
sikerülni fog. És egy pillanatra sikerült is. Ezekért a pillanatokért
érdemes élni. Ezekbôl a pillanatokból áll össze egy nemzet. Ezekbôl a nemzetekbôl áll össze Európa. Ezekbôl az emlékekbôl lehet
építkezni. Ezekre az eseményekre muszáj emlékezni.
Schmidt Mária
a Terror Háza Múzeum fôigazgatója
Jobbágy Károly: Mondják a himnuszt énekelték...
Mondják a himnuszt énekelték,
úgy indultak a puskatûznek
s a könnygáz, meg a tûzzel telt ég
sem riasztotta vissza ôket.

1956 forradalma óriási áldozatokat követelt. A magyar nép, a
pesti srácok, halálos sebet ejtettek a kommunizmuson. Olyan sebet, ami azonnal üszkösödni kezdett. Mansfeld Péter, Kósa Ferenc
vagy Futó János társainak 1956-ban alig néhány nap jutott. Ahogy
jó száz évvel korábban a márciusi ifjakat, Petôfi, Jókai vagy Vasvári társait a szabadság, egyenlôség és testvériség eszméje fûtötte, ugyanúgy a pesti srácok küzdelme is a szabadságról szólt. A
tét a puszta létezés, a gondolkodás és érzés, a lélegzetvétel szabadsága volt. Ôk voltak 1956 forradalmának legifjabb hôsei. Nem
volt mit veszíteniük. Sokuk alig bírta cipelni a puskát. A kamaszok
konokságával lázadtak fel a szabadságért, egy félelem és szorongás nélküli életért. (...)
Az 1956-os forradalom, szabadságharc és nemzeti felszabadító
háború mindössze két hétig tartott, mégis megrengette a világot.
Megroppantotta a II. világháború után létrehozott európai békerendszert. Lerántotta a leplet a szovjet típusú terrorrendszerek rideg valóságáról. A világ egyszer s mindenkorra kijózanodott a
kommunista illúziókból. Mert 1956 után nem lehetett nem tudomásul venni többé, hogy a Szovjetunióban és a fennhatósága alatt
álló országokban tûzzel-vassal életben tartott illegitim, korrupt és
életképtelen rendszerek valójában népellenes, totális diktatúrák.
Többé senki sem áltathatta magát. (...)
Ekkor az egész világ Budapestre figyelt. Ökölbe szorított kézzel
ültek a rádiókészülékek elôtt a jóakaratú emberek Washingtontól

Csorgott a könnyük, talán sírtak,
Csorgott a vérük,  belehaltak
Diákok voltak s ôk csinálták
a dicsôséges forradalmat.

És mégis élünk
Széttépve és összetörten,
Gyôzelmektôl meggyötörten,
Már magzatként bajba-ölten,
Vándor bölcsô-temetôkben?
És mégis élünk!
Dobra vernek minden vágyat:
Árverezés a vasárnap.
Nászunkra is gyászhír támad:
Üresek a gyermekágyak?
És mégis élünk!
Elvadult a dulok lelke,
Kórót terem tarló, mezsgye:
Pusztul a föld egyre-egyre,
Hull a szikla tenyerünkbe?
És mégis élünk!
Fogaskerék, futószalag:
Egyik elmegy, másik marad.
Bölcsônk, sírunk porrá szakad:
Zokognak a kövek, szavak?
És mégis élünk!
Hogyha sírunk: kiröhögnek!
Hogyha küzdünk: fel is kötnek!
Hogyha kérünk: odalöknek
Történelmi kárörömnek!?
És mégis élünk!
Magyar, szavad világ értse:
Anyanyelvünk létünk vére!
Anyánk szíve tetemére
Átok zúdult: vége, vége?
És mégis élünk!
Bartis Ferenc ezt a versét Kolozsváron,
a házsongrádi temetôben szervezett tömegtüntetésen, 1956. november 1-jén
szavalta el Dsida Jenô, Reményik Sándor és Brassai Sámuel sírjánál. Bartist
külön ezért a verséért a Román Katonai Törvényszék 7 év börtönre ítélte.

Anekdoták

Mikszáth Kálmán: A tisztelt ház (részlet)
(Budapest, 1886.)
Ma napság bizonyos közepes tisztesség sokkal jobban van megôrizve a parlamentben, mint a diaetákon volt.
Nagy karakter kevés van, de becsületes ember nagyon sok. Nagy geniek alig vannak, de a zöm tehetséges
és mûvelt. A szónokok közül is kivesztek apródonként az originális példányok.
A mi szónokaink majd nem olyan egyformák, mint a chinaiak. A chinaiak azért, mert a szemöldjeiket borotválják; oratoraink azért, mert bizonyos kinyomkodott chablon van már a beszédekre, a mi olyan, mint a
pléh-forma, a melyben a kuglufot sütik. Ha valakinek valami mondanivalója van, hát beteszi ebbe az örök
formába.
A beszédek kilencz nyolczada a következô alkatelemekbôl áll: a szónok abból vesz hat unciát (még jó a
ki uncziákban dolgozik), a mi a pártja jelszavaiból ráragadt, három unciát abból, a mit olvasott és végre csak
egy uncziát abból, a mit ô maga kigondolt. Ezért egyformák több-kevésbé a parlamenti oratiok.
Oratio: beszéd szónoklat
Unczia: tömeg, mértékegység
Diaeta: (rendi) országgyûlés a XVI-XIX. században
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Jeles évfordulók
Október
65 éve hunyt el Mikola Sándor (Felsôpetróc, 1871. április 16.  Nagykanizsa, 1945.
október 1.) fizikus, pedagógus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Fizikusként a dielektrikumok polarizálásával foglalkozott, nevéhez fûzôdik a Mikola-csô megalkotása. Tanárként szerepe jelentôs, több nemzetközi hírû tudós, így
Wigner Jenô és Neumann János is tanítványai voltak. Jelentôs tankönyvírói és módszertani munkássága is. 1928 és 1935 között a budapesti Fasori Evangélikus Gimnázium igazgatója volt.
85 éve született Kállai Ferenc (eredetileg Krampner Ferenc; Gyoma, 1925. október 4.  Budapest, 2010. július 11.) Kossuth-díjas, Jászai Mari-díjas színész, rendezô, fôiskolai és egyetemi tanár, 1985-1989 között országgyûlési képviselô, 2000-tôl
a Nemzet Színésze. 1945-ben indult félévszázados pályafutása alatt 173 színházi
premieren lépett színpadra. Mozifilmjeinek száma 96 (legismertebb alakítása Pelikán gátôr, a Tanúban), hasonlóan magas tévészerepléseinek száma is. Emellett megszámlálhatatlan rádiófelvételben  rádiójátékokban és kabarékban is  szerepelt.
440 éve született Pázmány Péter (Nagyvárad, 1570. október 4.  Pozsony, 1637.
március 19.) esztergomi érsek, bíboros, a magyarországi ellenreformáció vezetô
alakja, író. Protestáns köznemesi családban született, de fiatal korában áttért katolikus hitre, majd nemsokára belépett a jezsuita rendbe. Bécsben és Rómában tanult.
Késôbb Forgách Ferenc esztergomi érsek vette a pártfogásába. Mellette vált a kibontakozó katolikus megújulás irányítójává. Számos nemesi családot térített vissza
a katolicizmushoz. 1616-ban nevezték ki esztergomi érsekké, bíborossá 1629-ben
avatták. 1635-ben Nagyszombaton egyetemet alapított teológiai és bölcsészeti karral (jogutódja a jelenlegi Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem). Emellett Bécsben papnevelô intézetet, Pozsonyban jezsuita kollégiumot is létrehozott. Legjelentôsebb katolikus hitvédô mûve az Isteni igazságra
vezérlô Kalauz, amely korának vitás hitbeli kérdéseit tárgyalja.
215 éve született Lahner György (Georg Lahner, Necpál, 1795. október 6.  Arad,
1849. október 6.): honvéd vezérôrnagy, az aradi vértanúk egyike. Német polgári
családba született. Katonai pályáját is a 33. császári gyalogezredben kezdte 1816ban. Katonai szolgálatait 1848 tavaszán ajánlotta fel a magyar kormánynak, noha a
magyar nyelvet is törve beszélte. A harmadik honvédzászlóalj parancsnokaként
1848 szeptemberéig a déli területeken mûködött. Októberben a Honvédelmi Minisztérium hadfelszerelési és fegyverkezési fôfelügyelôvé nevezte ki. A pesti központú magyar fegyvergyártás felfuttatása volt a feladata. Miután a kormánynak menekülnie kellett Pestrôl, a fegyvergyárat sikerrel költöztette Nagyváradra, majd
1849-ben vissza Pestre. Kötél általi halálra ítélték, hetedikként (a kötél által kivégzettek között harmadikként) végezték ki  a születésnapján.
20 éve hunyt el Ottlik Géza (Budapest, 1912. május 9.  Budapest, 1990. október
9.) író, mûfordító. A magyar intellektuális próza kiváló alkotója. Régi nemesi, katonai családban született, így ôt is katonának szánták, ezért több kadétiskolába is
beíratták. Érettségi után a budapesti egyetemen matematika-fizika szakra járt, késôbb újságíróként próbált elhelyezkedni. Írásai megjelentek a Napkelet címû folyóiratban, 1939-ben a Nyugat is közölte a Drugeth-legenda címû novelláját. 1948-ban
elkészült fômûve, az Iskola a határon elsô változata Tovább élôk címmel, Ottlik
azonban javításra visszakérte a kiadótól. 1948-tôl helyzete nehezebbre fordult,
1952-ben kulákká nyilvánították. Megélhetését mûfordításokkal igyekezett biztosítani. Az ötvenes évek végétôl fokozatosan visszatérhetett az irodalmi életbe. 1959ben megjelent az átdolgozott Iskola a határon.
100 éve született és 30 éve hunyt el Barnabás Kálmán (Jászapáti, 1910. október
21.  Budapest, 1980. október 6.), geológus. A budapesti tudományegyetemen tanári oklevelet szerzett, majd geológiából doktorált 1937-ben. Munkáját 1935-ben
az EUROGASCO-nál kezdte és a MAORT-nál folytatta, mint a dunántúli olajkutatás osztályvezetôje, késôbb fôgeológusa. 1948-ban az ÁVH letartóztatta az ún.
MAORT-per kapcsán, másodfokon felmentették. Rövid ideig a Földtani Intézet dolgozója volt, a következô évben már bauxitkutatással foglalkozott, a Magyar Alumíniumipari Tröszt fôgeológusa 1963-1972-ig. Jelentôs szerepe volt több dunántúli
kôolaj és földgáz-elôfordulás feltárásában. A bauxitkutatásnál bevezette az érckészlet értékelésének és nyilvántartásának korszerû módszereit. Közremûködésével
épült ki a bauxitkutatás új központja Balatonalmádiban.
135 éve született Csiki Ernô (Zsilyvajdejvulkán, 1875. október 22.  Budapest,
1954. július 7.), jelentôs rovartani kutató (entomológus) és gyûjtô. A budapesti Állatorvosi Fôiskola elvégzése után, 1879-ben került a Nemzeti Múzeum állattárához,
amelynek késôbb igazgatója lett. 1898-ban részt vett Zichy Jenô harmadik ázsiai
expedíciójában; ennek során Szibériából, Mongóliából és Kínából gazdag gyûjteményt hozott haza: többek között 250 gerinces állatot és 9000 rovart. A XX. század
elején Boszniában, Dalmáciában és Albániában járt gyûjtôúton. Az 1920-as években részt vett a tihanyi Biológiai Állomás megszervezésében. Kutatási területei az
egyenesszárnyú rovarok, a levéldarazsak és fôként a bogarak alak- és rendszertana
voltak.
(Forrás: Neumann-ház  Jeles napok, MTA KFKI  HISTÓRIA, Új Könyvpiac  Évfordulók)

Amnesztia

Orvos-apám hivatása miatt a családi házban
a betegeknek külön bejáratuk volt, kerítéssel elzárva a lakásunktól.
Ez volt a kapura írva: Rendelés: reggel
hattól  hétig.
A járványos gyerekbénulás óta anyám
nem engedett be minket a rendelôbe soha,
beteg sem léphetett a lakásba, így csak vártam, mikor fejezi be a rendelést az apám.
Szerettem a reggeleket. Két beteg fogadása között apa megterített, teát készített,
kávét pörkölt, majd munkája végeztével leült közénk az asztalhoz, derûsen nézegetve
a gyerekcsapatot. Tréfálkozott anyával,
csipkelôdött a gyerekekkel, s miközben
komótosan felvágta egyforma szeletekre a
kenyeret, mesélt, mert vele mindig történt
valami.
Ma szokatlan csend uralta a nagy házat,
sokáig kellett várnom, egyedül voltam a
konyhában, a többiek már iskolába mentek.
Nyílt a konyhaajtó, mint aki titkos ügyben jár, apám jött be gyors léptekkel, sehova sem tekintve.
Egy ismeretlen embert kísért sietôsen a
nagyszobába, mögötte rémült arccal szaporázott anyám.
Magas, nagyon sovány, szôke hajú férfi
volt az idegen, szeme alatt hatalmas karikák, a bôre fehér, fakó, szürkésen fehér.
Soha nem láttam ilyen furcsán fehér embert.
A cserépkályha melletti rés!  jutott
eszembe, hiszen ott szoktuk kilesni, amint
a karácsonyi ajándékokat csomagolja anya.
Fojtott hangok jutottak el csak hozzám,
homályosan láttam apát, amint fülét az
idegen mellkasára helyezi.
Vajon miért vizsgálja itt a nagyszobában
és nem a rendelôben?
 Kiengedtek, doktor úr, képzelje, nem
is hiszem magam sem, szédülök, reszketek,
de kint vagyok!
 Azonnal el kell kezdeni a kezelését, súlyos az állapota, még ma beviszem a kórházba...
 Ne, doktor úr, kérem, csak ma ne, hét

éve nem láttam a rokonaimat, ma este mindenki eljön hozzánk, anyám vacsorát készít, gondolja el, 56 óta nem találkoztunk!
Annyira örülök, majd holnap visszajövök
és bemegyek, de ma még ne, kérem, hagy
örüljünk!
 Akkor holnap reggel, várom, majd elkísérem...
Már az asztalnál ültem jógyerek arccal,
mikor a fehérarcú idegent szüleim kikísérték.
 A Martinek fiú, tudod, aki életfogytiglant kapott...  hallottam apám suttogását.
A reggelinél csak a kanalak csörögtek,
apa az újság lepedôje mögött hallgatott.
Tudtam, ilyenkor nem lehet tôle semmit
sem kérdezni.
 Miért volt olyan fehér ez a férfi? 
buggyant ki belôlem mégis a kérdés.
Apám továbbra is hallgatott, nem vette el
arca elôl az újságot, nem nézett rám, majd
kis idô múlva csak ennyit mondott, lassan
ejtve a szavakat, mint akinek nehezére esik
a beszéd:
 Hét évet ült, azért ilyen fehér. Majd
megérted... késôbb.
Nem mertem többet kérdezni. Mi az,
hogy ült? És hol ült? És ahol ült, ott mindenki ilyen fehér lesz?
Lefekvés után is ezen gondolkoztam, sokáig nem bírtam elaludni.
Éles csengôberregésre riadtam fel, azt hittem, reggel van, de sötét volt, testvéreim
szuszogtak mellettem.
 Beteg jött?  hallottam anyám aggódó
kérdését a másik szobából.
 A Martinek családtól jöttek, az asszony
rosszul lett. A fiút visszavitték a börtönbe,
még tegnap este, a vacsora alatt...  suttogta apám elcsukló hangon.
Késôbb, sokkal késôbb, valóban megértettem, amit apám nem mondott el.
Még két évet ült a Martinek fiú.
Szabadulása évében meghalt, rosszul kezelt tüdôbajától.
Czellár Judit

Az önkormányzati választásokat követõen
érdekes helyzet alakult ki
Jászberény képviselõ-testületében
A városatyák között ugyanis összesen három polgármester foglal helyet. Ahogy arról beszámoltunk, Dr. Szabó Tamást a Fidesz színeiben választották meg vasárnap a város elsô
emberévé. Ott lesz azonban a képviselôk között az MSZP listájáról dr. Gedei József is,
aki az elmúlt négy évben volt a város vezetôje. Rajtuk kívül pedig helyet kapott az Egy
Jobb Jászberényért Egyesület listavezetôjeként dr. Magyar Levente is a testületben, aki
pedig 1990-tôl 16 éven át volt (az SZDSZ politikusaként) polgármester a Jászság fôvárosában.
Arra kisebb településeken többször van példa, hogy egy korábbi polgármester helyet
foglaljon a képviselôi padsorokban  mondta érdeklôdésünkre dr. Forgács István címzetes fôjegyzô  ugyanakkor a térségben biztosan nem volt még arra példa, hogy a város
választott vezetôje mellett még két ex-polgármester is jelen legyen egy adott testületben.
Országos szinten is kuriózum egy ilyen helyzet kialakulása.
Forrás: szoljon.hu
Dr. Szabó Tamás Jászberény város megválasztott polgármesterének szívbôl gratulálunk,
munkájához sok sikert kívánunk!

Köszönetnyilvánítás
Ezúton köszönöm, hogy az önkormányzati képviselô választáson az elôzô ciklusokhoz viszonyítva nagyobb arányban éltek állampolgári jogaikkal és eljöttek szavazni.
Külön köszönöm a rám leadott voksukat. Természetesen továbbra is igyekszem városunk lakóinak, civil szervezeteinek mindennapi életét segíteni. Számomra fontos,
hogy Jászfényszarun javuljon az itt lakók életminôsége  alapvetô ellátások, munkahelyteremtés, vállalkozások fejlôdése, a város arculata  s elkötelezett híve vagyok
továbbra is a nagyobb nyilvánosságnak, hogy a számunkra fontos döntések elôkészítése, majd a döntések, minél szélesebb kör elôtt ismertek legyenek.
Kovács Béláné Petô Magdolna
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Pályaválasztóknak

Az EDU-REGIÓ Szakképzési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit
Kft., mint Térségi Integrált Szakképzô Központ a Jászságban, azaz
TISZK két Európai Uniós pályázatot nyert el, melyben szakmai
és infrastrukturális fejlesztések valósultak meg a jászberényi
Terplán Zénó Mûszaki és Közgazdasági Szakképzô és a debreceni
Diószegi Sámuel Közép- és Szakképzô Iskolákban. A fejlesztések
eredményeit és a megépült szakképzô központot elsôként a térség általános iskoláinak vezetôi, tanárai tekinthették meg.

 70/2010. (III. 24.) számú határozata alapján , amely szerint
közösen tervezzük egy szakképzési mintaprogram indítását a
20112012. tanévben. Jászfényszarun a mûszaki szakterületet és a

A gödöllõiek
megerõsítették
Gödöllõ helyét
a térképen

Interjú Gémesi Györggyel
Köszönöm, Gödöllô!  mondta a gyôzelem elsô pillanataiban Gémesi György,
Gödöllô hatodszor megválasztott polgármestere, aki éles, jogvitákban bôvelkedô kampány után toronymagasan
legyôzte a Fidesz-KDNP színeiben indított Liptákné dr. Boros Andreát.

Fotók: Kovács Béláné Petô Magdolna

A tájékoztatást tartották: Molnárné Somogyi Margit, Birinyi János, Molnár József fôigazgató
A Terplán Zénó Mûszaki és Közgazdasági Szakképzô Iskola tanulói létszáma: 886 fô  az intézmény vezetôi hangsúlyozták, hogy
nem törekszenek a létszám növelésére, hanem minôségi képzést kívánnak folytatni  visszaadva a szakmai képzés rangját,
megbecsültségét.
A fenntarthatóság biztosítékaként bemutatták a gazdaságos
mûködtetés alapjait  alternatív energia felhasználása fûtésre,
hûtésre, elektromos áram biztosítására, meleg víz elôállítására.
Ezért az épület maximális szigetelésével és tájolásával szinte
passzív házként üzemel, ezen túl geotermikus energiaellátásra,
napelemek (28 db) és napkollektorok (12 db) beépítésére, mûködtetésére került sor. További terv az alternatívák bôvítése  egy szélerômû építése is.
Cél a szakképzés elaprózottságának csökkentése, együttmûködés a szakképzés további szereplôivel.
A tanmûhely csarnok mellett tantermek, mérési laboratóriumok
és a minden igényt kielégítô oktatáshoz tartozó szolgáltatások,
szaktantermek megtalálhatók az új szakképzô központban.
(www.terplanszki.hu)
Az elôzô tanévben Jászfényszaru Város Önkormányzata és az
EDU-RÉGIÓ TISZK közötti szakmai együttmûködésrôl döntött

gazdasági szolgáltató szakterületet kívánjuk meghirdetni. A szakmai gyakorlati képzésekre a korszerûen felszerelt új szakképzô
központban kerül sor. A Terplán Zénó Mûszaki és Közgazdasági
Szakképzô Iskola biztosítja  megfelelô tanulmányi eredmény
esetén  a teljes átjárhatóságot, az érettségi megszerzésének lehetôségét is. Az intézmény bemutatására pályaválasztási kiállítás
keretében széles körben is sor kerül 2010 ôszén.
Kovács Béláné Petô Magdolna
pályaválasztási felelôs

Interjú Varnusz Xavérral
Az Állampolgári Részvétel Hete kapcsán

Az ÁRH Magyarország egyik legnagyobb civil eseménysorozata,
amelyen több száz szervezet és intézmény, helyi, kistérségi, megyei
esemény hívja fel a figyelmet az állampolgári részvétel és a helyi
cselekvés fontosságára!
Miért tartja fontosnak az állampolgári részvételt?
Mert ha nincs állampolgári részvétel, akkor állam sincsen.
Tudvalevôleg az államot nem papírok, hivatalok, komputerek tartják össze, hanem emberek. Tehát az állam egy nem egy elvont entitás, ami papíron létezik. Ön, én, az operatôr  ezekbôl állnak
össze az állami lehetôségek. Mi nagyon rosszul állunk Magyarországon ezzel az államtudattal. Nálunk van egy hôzöngô hazaszeretet, de legtöbbször úgy veszem észre, hogy ez a hazaszeretet a
legtöbb embernél valójában nem a haza valóságos szeretete, vagy
ragaszkodása, hanem ez egyfajta államszeretet.
Szeretünk egy korszakot, szeretünk egy kormányt. A hazát nem
lehet szeretni, az éppúgy hozzá tartozik az életünkhöz, mint a jobb
vagy a bal kezünk. Nem szoktunk reggelente feltenni magunknak
a kérdést, hogy szeretem-e a bal kezemet. Ott van. Anélkül, nem
lennék én. Éppen így vagyok ezzel is, hogy magával a hazával,
mint fogalommal nem tudok mit kezdeni. Hiszen része vagyok,
porcikája vagyok ennek a hazának, és majd ha meghalok egy napon, akkor nyilvánvaló, hogy a hamvaim is éppúgy a részei lesznek, meg mindaz, amit tettem, meg csináltam. Jót is meg rosszat
is. De ezek mind részei.
Az államszeretet az mindig gyanús, mert általában, aki az államot szereti, az egy érdeket szeret. A haza nem ad az embernek
semmit. Az állam viszont folyamatosan ott sompolyog az úgynevezett állampolgár mögött és ha jól viselkedik, akkor kirak egy

kitûzôt a szalonkabátjukra, ad zsíros munkákat. Amikor a politikusok fent állnak a tribünön, és verik a mellüket, akkor mindig elgondolkodom, hogy valójában ôk a hazaszeretet nevében egészen
másról beszélnek.
Én azért is tartom rossznak egy kicsit a kérdés feltevését, mert
én az államot nem szeretem. Nem is vagyok állampolgár. Én hazapolgár vagyok. És ez azért jelentôs különbség! A hazát viszont 
mint az elején is mondtam  hús-vér emberek alkotják. Senki más.
Nálunk a kezdeményezô kedv borzalmasan gyerekcipôben jár.
Gyerekcipôben jár, és valószínû, hogy ennek a legfôbb oka, hogy
Magyarországnak az igazi és nem hivatalos himnusza, az, ami
mindenkinek genetikailag, sejtileg be van itatódva, az az Aki nem
lép egyszerre, nem kap rétest estére. Tehát az emberekben olyan
 nem tudatosan, de olyan  mély zsigeri félelmek vannak, amitôl tulajdonképpen nem tud szervezôdni az ország.
Nagyon kevés olyan kezdeményezésrôl tudok, amit tényleg az
ország egy az egyben magáévá tett volna, amikor tényleg a hazáért emberek megmozdultak volna. Az egész ott kezdôdik, hogy el
kéne fogadni, és örülni kéne egy nemzeten belül az egyéniségeknek és a tehetségeknek. Ennyit lehet üzenni nekik. Napóleon
számtalan rosszat, de sok jót is adott Európának is. Az egyik leghíresebb mondata az így hangzik: Utat a tehetségnek! Egy országot nem lehet felépíteni úgy, hogy ha a tehetségeknek folyamatosan a szamárlétrán kell alsó fokokon várakozni, mert tehetségtelenek ... fent ülnek a felsô fokokon és tiszteletbôl, kor miatt
nem lehet ôket onnan lepiszkálgatni. Ha a tehetségeinket észrevennénk, ha a tehetségek szót kapnának, akkor ez az ország már
régen nem ott tartana, ahol tart.
Forrás: www.arh.hu

 Köszönöm mindenkinek, aki az elmúlt hónapokban, hetekben mellém és
a csapatom mellé állt, és segítette, hogy
tovább folytathassuk az elmúlt évek
építkezését mind a közösségben, mind
a város fejlesztése terén  nyilatkozta a
Gödöllôi Szolgálatnak a város újraválasztott polgármestere.
 Számított ilyen nagyarányú gyôzelemre?
 Már a kopogtatócédulák gyûjtése
során érezhetô volt, hogy sokan támogatnak, de ennek az arányait nem tudtuk, és az elmúlt hetek lejárató kampányának a hatását sem láthattuk elôre.
Az, hogy ilyen nagy számban kerültek
be a lokálpatrióta jelöltek a testületbe,
az elmúlt négy esztendô munkájának az
elismerése, egyértelmû állásfoglalás a
becsület, a tisztesség mellett, az itt élôk
részérôl, akik megerôsítették Gödöllô
helyét a térképen. Köszönettel tartozom
dr. Ángyán József államtitkár, professzor úrnak is, aki, amikor a szavahihetôségemet megkérdôjelezték korábbi
megállapodással kapcsolatban, világos
és egyértelmû állásfoglalásával igazolt
engem. Köszönöm a sok-sok szeretetet,
s mindazok munkáját, akik bármivel is
hozzájárultak ehhez a sikerhez.
 A városban jelentôs fejlesztések
zajlanak, és készülnek a 2011-es uniós elnökségi eseményekre. Az önre
váró teendôk között most mit tart legfontosabbnak?
 Elsôdleges a város további mûködési feltételek biztosítása. Ez a jelenlegi
gazdasági helyzetben különös fontossággal bír, s mindezek mellett be kell
fejeznünk a jelenleg zajló fejlesztéseket. Szintén sok munkát jelent az uniós
eseményekre való felkészülés, valamint
a 2011-es költségvetés elkészítése. Szeretném leszögezni, a testületi többség
nem jelenti azt, hogy a feladatokat magunk között osztjuk meg. Minden képviselô munkájára számítok, azokéra is,
akik kompenzációs listáról jutottak be.
Az a célom, hogy valamennyien együtt
dolgozzunk a városért.
 Az EU-elnökség idején szoros
együttmûködésre lesz szükség a kormánnyal. Az elmúlt hónapok eseményei, az önt ért támadások után, hogyan készül ezekre a feladatokra?
 Nagy feladat az uniós elnökségi rendezvények lebonyolítása. Ez városunk
és hazánk tekintélyét is növelni fogja,
ezért ennek a sikeréért mindent meg fogok tenni. A Magyar Önkormányzatok
Szövetségének elnökeként pedig 
amennyiben igényt tartanak rá  továbbra is segíteni fogom a tervezett önkormányzati reformot.
A Szerkesztôség nevében gratulálunk dr. Gémesi Györgynek!
Forrás: www.godollo.hu
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A magyar népfôiskolák
VI. országos találkozója

Tatán rendezték meg a szervezôk  Magyary Zoltán Népfôiskolai
Társaság és a Magyar Népfôiskolai Társaság  2010. szeptember
16-17-én a népfôiskolák országos szakmai találkozóját, amelyre
meghívást kapott a Bedekovich Népfôiskola is, s várták az érdeklôdô szervezetek, közmûvelôdési intézmények képviselôit is.
Helyszíne: Tata, Fáklya u. 4. (Esély Budapest Alapítvány Tábora)
Megnyitót, köszöntôt mondott Tata város polgármestere, Michl
József, aki büszkén méltatta az oktatási intézményekben használt
Tata  lépten nyomon címû tankönyvet. Az általános iskolák
visszajelzései alapján a fiatalok szívesen tanulnak városunk történetérôl. Az elsôsorban felsô tagozatosokat érintô oktatás keretében
az érdeklôdôk tanulással egybekötött kirándulásokon vehetnek
részt, melynek költségeit az önkormányzat magára vállalta.
Egyes tatai általános iskolák már megkezdték a helytörténet tanrendbe való beépítését. Alapvetô fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élô,
illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az ôket körülvevô
környezettel, a város történetével és nevezetességeivel. A helytörténet oktatást a jövôben is szeretnénk fenntartani.

A nyitó elôadást Dr. habil Birher Nándor fôiskolai tanár tartotta az Önszervezôdés ereje a felnôttképzésben címmel. Elôadásában nagyon sok hasznos információt, gondolatot kaptunk, pl: Új
gondolatok, az innovációk nagyon sokszor abból fakadnak, ha két
egymástól elszigetelt gondolatkör hirtelen találkozik. Nem csak én
vagyok, másokkal együtt vagyunk. A kapcsolatok építésében jelentôs szerepe van a kommunikációnak  az uniós átlag: 10-19 ember/napi kapcsolat, Magyarországon pedig csak 0-4 ember/napi kapcsolat jellemzi a kommunikációnkat. Fontos, hogy ezt a hiányterületet fejlesszük.
A Civil Felnôttképzési hálózat: Grundtvig Szövetség a Non-profit Felnôttképzésért címû programot Nagyné Kiss Mária, Magyar
Népfôiskolai Társaság alelnöke mutatta be.
A Magyar Népfôiskolai Társaság stratégiai fejlesztési tervét és
annak cselekvési tervét ismertette Bordás István, Magyar Népfôiskolai Társaság alelnöke.

Fotók: Kovács Béláné Petô Magdolna

InBalance címû nemzetközi program bemutatása  Varga Katalin projektvezetô részérôl nagy érdeklôdésre tartott számot. E
programban, a holland ROC Midden Nederland Fôiskola mint koordinátorintézmény innovatív európai együttmûködést kezdeményezett, amelynek célja az alapszintû matematikai jártasság fejlesztése
felnôttkorban, a napi munkában és életben szükséges gyakorlati
matematikai készségekre összpontosítva (errôl a következô lapszámunkban részletesen tudósítunk).
A Bedekovich népfôiskola kiadványain keresztül  amelyek nagy
tetszést arattak  bemutattuk Jászfényszaru város életét.
Kovács Béla
BLNT projektmenedzsere

Ifjabb Bedekovich Lôrinc
(17881857)
földmérô, mérnök, építész

Ifjabb Bedekovich Lôrinc Apjához sok dologban
hasonlít. Mindketten a Lôrinc nevet viselték, egyaránt földmérôként dolgoztak, sôt azonos napon
születtek. Idôsebb Bedekovich Lôrinc 1751. augusztus 8-án, míg fia 1788. augusztus 8-án született Jászfényszaruban.
1803-ban idôsebb Bedekovich Lôrinc, földmérôi pályára készülô fia számára a Jászkun Kerülettôl kért segítséget, hogy pesti tanulmányaira királyi ösztöndíjat kapjon. Arról, hogy megkapta-e
a kért ösztöndíjat nem tudunk, de az biztos, hogy
tanulmányai rendben haladtak a pesti Egyetem
Mérnöki Intézetében. 1806-ban Apja kéri, hogy fiát,
mint adjunktust az ô segítségére alkalmazzák, hogy késôbb utódja lehessen. A kerületek ezt engedélyezték is,
így az 1806-tól 1815-ig tartó gyakorlati idô alatt Édesapja volt elsô számú tanítója, az ô felügyelete alatt már
önálló felméréseket, mérnöki terveket és térképeket készített, azonban mûveit, apja írta alá, mint felelôs mérnök. 1815 elején ifjú Bedekovich számára a kerületi
gyûlés 150 forint támogatást engedélyezett, tekintettel
a kérelmezô jeles tulajdonságaira való reménységére.
Mérnöki oklevelét az Egyetemen 1815. szeptember
15-én szerezte meg. A diploma
megszerzése után Ô lett a Jászkun Kerület másod földmérôje.
Apja 1819-es nyugdíjba vonulása után ifjabb Bedekovich
Lôrinc lett a Jászkun Kerületek új földmérôje. Azonban
egy év múlva külön földmérôket választottak az egyes kerületek, hiszen ezt a számos földmérôi teendô és a kerületek közötti hatalmas távolságok indokolták. Így lett ifjabb Bedekovich a Jász kerület régi-új földmérôje. Apjához hasonlóan Ô
is számos térképet készített ezt
a források is alátámasztják,
azonban jelenleg még csak 8
térképérôl tudunk, de remény
van rá, hogy új térképek is elô
fognak kerülni! Egyik térképe
például a Zagyva és Galga folyók fényszarui szakaszát mutatja be. Fontos kiemelni,
hogy ifjabb Bedekovich Lôrinc térképeinek címei már
szinte kivétel nélkül magyar nyelvûek. Mûvei pontosak, újszerûek és ma is használhatóak.

Fotók: Farkas Kristóf Vince

Számtalan munkája mellett 1821-ben a jászfényszarui Vegyes céh a Mívesek (asztalosok, lakatosok, kalaposok és más mesterségek) vezetôjévé választotta.
1829-ben pedig újabb megtisztelô címet kapott, hiszen a Jászkun kerületi ülnöki tisztséget nyerte el.
Nagyon jelentôs ifjabb Bedekovich Lôrinc településrendezôi munkája. Kiemelendô jászberényi tevékenysége, amikor is elgondolása szerint kialakult a város ma
is meglévô fôtéri elrendezése. Jászberényben és Jászfényszarun is több új utcát jelölt ki, illetve tervezett meg.
Elkészítette a Jászság útjairól szóló részletes beszámolóját. Rendszeresen véleményezte a vízimalmok állapotát.
Emellett kiemelkedô Bedekovich építészi tevékenysége.
Jászberényben ma is több épület ôrzi ifjabb Bedekovich Lôrinc keze nyomát. Így a Jászkun Kerület új székházánál
(1829-30) (ma Városi Bíróság)
véleményezte az épület megjelenését és ô tervezte a székház
belsô elrendezését. Bedekovich
tervezte meg Jászberény új
városházáját (1838-39) és a
Nagytemplom melletti Szent
Rozália kápolnát (1839-40).
Bedekovich 1848-ig töltötte
be a Jász kerületi földmérô
tisztségét. 1855-ben érdemei
elismeréséül nyugdíjat kapott,
ám azt nem sokáig élvezhette,
mert 1857. október 2-án életének 70. évében meghalt. Városunk neves szülöttjére és
lakójára, tehát méltán lehetünk büszkék, életmûve pedig megôrzésre és bemutatásra méltó!
Farkas Kristóf Vince

Hátrányos Helyzetû Tanulók
Arany János Tehetséggondozó Programja
A Nemzeti Erôforrás Minisztériuma pályázatot hirdet helyi önkormányzatok számára a településükön lakhellyel
rendelkezô nyolcadik évfolyamos tanulói számára az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre. A program célja, hogy segítse a hátrányos helyzetû, tehetséges diákok továbbtanulását.
Ha úgy döntesz, hogy Téged érdekel ez a lehetôség, megismerheted miért is éri meg belevágni.
Mit kapsz az Arany János Programtól?
Elôször is a megyédben Arany Programot mûködtetô középiskolába felvételt nyerhetsz, Jász-Nagykun-Szolnok
megyében a szolnoki Varga Katalin Gimnáziumba, ahol speciális programok alapján felkészítenek az érettségire és a továbbtanulásra.
Ha felvételt nyertél a gimnáziumba, automatikusan kollégista is leszel.
A program keretében öt évig leszel a gimnázium diákja, amikor is az elsô évben (nulladik évfolyam) emelt
szintû idegen nyelv (angol) és informatika-oktatást kapsz. Továbbá kommunikációs, személyiség- és készségfejlesztô, önismereti és tanulás-módszertani programokon veszel részt. Ezek a programok nagyban megkönnyítik a további négy évben történô tanulásodat és segítséget nyújtanak a tehetséged kibontakoztatásához.
Ezeken kívül államilag elismert C típusú angol nyelvvizsgát, ECDL bizonyítványt és jogosítványt is szerezhetsz, térítésmentesen.
Végezetül egy összetartó csapatnak leszel a tagja, akik az országban számtalan városba látogatnak el, és több
programon is részt vesznek erôsítve, ezáltal a programot és annak jelentôségét.
Ha megtetszettek a fentiekben leírtak, akkor osztályfônöködnek jelezned kell részvételi szándékodat, majd írnod kell egy önéletrajzot, amiben be kell mutatnod az életkörülményedet, családi hátteredet, iskolai, mûvészeti
és sporteredményeidet, hobbidat, érdeklôdési körödet, jövôbeli elképzeléseidet és, hogy miért akarsz az Arany
Programnak a részese lenni.
Végezetül a pályázatodat 2010. december 10-ig a településed önkormányzatának kell eljuttatnia  postai úton
 az elsô helyen, általad kiválasztott, középiskolába. A továbbtanulási lapon a programban résztvevô intézmények közül hármat jelölhetsz meg, de elsô helyen, lehetôleg a lakóhelyed szerinti megyében mûködô intézmény
szerepeljen, tehát a szolnoki Varga Katalin Gimnázium.
Bízok benne, hogy sikerült felkelteni az érdeklôdésedet, és élsz ezzel a fantasztikus lehetôséggel.
Készítette: Hajnal Gitta, kistérségi koordinátor
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Francia vendégek Jászfényszarun

A csoport összetétele sokszínû volt, hiszen az országos
elnök, több megyei elnök, újságíró, turisztikai szakember,
animátor, gyógypedagógus és helytörténész is volt közöttük.
Nagy részük még nem járt Magyarországon, ezért nagyon kíváncsiak voltak mindenre  nemcsak a szûken vett
témára, amely a Nôi vállalkozások Európában címet
kapta.

A szeminárium programját közösen állítottuk össze, s
igyekeztünk az elméleti elôadások (Nagy László, Szarvák
Tibor, Dr. Soltész Anikó, Kovács Béláné Petô Magdolna
prezentációi) mellett megmutatni a Jászsági kistérség sajátosságait is, találkozót szerveztünk a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kara vezetôivel (Gödöllôn, az
egyetemen, majd Jászberényben), hallgatóival, vállalkozó
nôkkel. Körülnézhettek több vállalkozásban a szolgáltatások területén, az Ipari Parkban tájékoztatást kaptak a vá-

ros terveirôl. Találkozhattak alkotómûvészekkel, népmûvészekkel, polgármesterekkel és jelöltekkel.
A délutáni analízisek során sok érdekes kérdés felmerült, amelyekre igyekeztünk választ adni.
Elsô kérdéseik egyike volt, gondolkodott-e már Jászfényszaru vezetése és lakossága azon, mi történne abban
az esetben, ha a Samsung innen elköltözne  mert szerintük az katasztrófa lenne, sokan munkanélkülivé válnának.
Mivel tudjuk indokolni azt, hogy rendszerváltáskor a gazdasági szerkezet átalakítására az amerikai modellt választottuk. Ez persze olyan kérdés, amelyre mi nem tudtunk a
francia kollégáknak választ adni.

Ôk úgy ítélték meg a magyarországi kisvállalkozások
helyzete igen törékeny, de nagy az akarat és a merészség
az emberekben, hogy fenntartsák ezeket. A bemutatott
vállalkozások vezetôibôl sugárzott a hit, a meggyôzôdés,
hogy amit csinálnak az jó, és mernek vállalkozni a válság
ellenére is. Szerettünk volna a vállalkozó nôk családjaival is találkozni, kíváncsiak lennénk milyen itt a fiatalabb
generáció és az idôsebbek kapcsolata.

Mindenhol európai uniós projekteket, beruházásokat látunk, a magyarok nagyon ügyesen használják az EU-s támogatásokat. Ehhez azért fûztünk egy gondolatot, hiszen
néhány évtizeddel ezelôtt a franciák is hasonló programokat valósítottak meg  nekünk ennyi a lemaradásunk.

Mások a magyarok vendég szeretetét, a jászok öntudatát említették, amit magukkal visznek az útról.

A fogadtatás Jászfényszarun minôségi és elbûvölô volt,
mindenki kedves és készséges volt velünk  mondta a szeminárium vezetôje Chantal Tramoy  alkalmazkodóképességet és rugalmasságot tapasztaltam a programok során
mindenütt.
Nekem egy felfedezés volt ez a program itt Jászfényszarun, tetszett az optimizmus, amit itt tapasztaltam és
meglepett a jól kiépített struktúra a civil szervezetek, a mûvelôdési ház, a könyvtár, a tájház együttmûködése, a Jász
Múzeum Jászberényben és annak a vezetôje.

Fotók: Kovács Béláné Petô Magdolna, Nagyné Kiss Mária

Szeptember utolsó hetében a Francia Faluházak Szövetségének képviselôi egy hetet töltöttek városunkban azzal
a céllal, hogy a népfôiskolákkal együtt (Bedekovich Lôrinc
Népfôiskolai Társaság, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Népfôiskolai Társaság) egy közös szemináriumot valósítsanak meg, amely munkatársaik éves továbbképzési programjába illeszkedik.

Ezen a héten sok-sok színt fedezhettünk fel, sok fényt,
melegséget, mindenki igyekezett magából is adni a többieknek.
Finomakat ettünk és jó borokat ittunk  higgyék el, ez
egy francia szájából nagy bóknak számít.
Azt reméljük, egy közös európai projektben, a továbbiakban majd együtt dolgozhatunk  ezekkel a szavakkal
zárta a hét értékelését Jen Marie Beurton országos elnök.
Úgy legyen! Rajtunk nem fog múlni!
Nagyné Kiss Mária
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népfôiskolai Társaság
elnöke

Jeles napok ünnepi népszokások  október
OKTÓBER 4., FERENC (ASSISI SZENT FERENC) NAPJA
Göcsejben a vetésre legalkalmasabb hétnek az ún. ferenchetet tartották. Vásárosmiskén pedig ez a nap volt a szüret kezdete. Elôtte kanászostorral durrogtattak a hegyen a gonosz,
rossz szellemek elûzésére. A Mura-vidéki és szlavóniai földmûvesek a Ferenc-nap körüli hetet búzahétnek nevezik.
A gazdasszonyok nyírfaágat tettek a fészekbe, ha ilyenkor
ültettek kotlóst, hogy a csirkék el ne pusztuljanak. Úgy vélték, a nyírfaág mindaddig, amíg ki nem kelnek a csirkék,
megvédi ôket az ártó, gonosz hatalmaktól.

tokat. Szent Vendelt elsôsorban a Dunántúlon és a Jászságban tisztelték. E napon nem fogták be a jószágot és vásárra
sem hajtották (Szabadfalvi 1961: 1965).
A Tápió vidékén az állattartó és juhtartó gazdák ünnepe
volt Vendel-nap. Nagykátán a hagyomány szerint: Vendelke a juhászok pártfogója, ôrzi a határt. A falu szélén vagy a
legelôk közelében állították fel a szobrát (Gulyás É. 1985:
837). Vendel a pásztorok ünnepe a Csallóközben is. Dudaszó
mellett mulatoztak ezen a napon. A Hortobágy vidékén a
pásztorcsaládokban gyakori volt a Vendel név.

OKTÓBER 15., TERÉZ NAPJA
Teréz napja sokfelé volt szüretkezdô nap. Egerben Teréz-szedés a neve. Teréz napját a Balaton vidékén, Baranyában is
szüretkezdô napként tartották számon. A Bánátban, Bácskában asszonyi dologtiltó nap volt, amikor nem moshattak, kenyeret sem süthettek.

OKTÓBER 21., ORSOLYA NAPJA
A hajdúböszörményi pásztorok úgy tartották, hogyha Orsolya-napkor szép az idô, akkor karácsonyig meg is marad.
Szlavóniában Orsolya-napkor takarították be a káposztát.
Orsolya idôjárása a téli idôjárás jelzôje. Amilyen idô van
ilyenkor, olyan lesz a tél. A Somló-vidéken Orsolya-nap volt
a szüretkezdés hagyományos ideje.

OKTÓBER 20., VENDEL NAPJA
A jószágtartó gazdák és a pásztorok védôszentjükként tisztelték Szent Vendelt. Szobrokat állítottak számára, melyeken
pásztoröltözetben ábrázolják, lábánál kutyával és báránnyal.
Ha állatvész ütött ki, azt mondták, hogy Vendel viszi az álla-

OKTÓBER 26., DÖMÖTÖR NAPJA
Az ország keleti felében elsôsorban Dömötör volt a pásztorok
patrónusa. Dömötör napját juhászújévnek is nevezték, mert
sokfelé ezen a napon számoltak el a juhászok gazdáikkal,

meghosszabbították vagy megszüntették a szolgálataikat. Egy
vagy több napon át tartó mulatságokat rendeztek. Különösen
nagy ünnepségek voltak Szegeden, ahol a belvárosi templom
védszentjét is ünnepelték ezúttal. A juhászok a plébánia udvarán fôzték a birkapaprikást, a juhásznék rétest és bélest tálaltak (Bálint S. 1977: II. 402403). A Hortobágy környéki
pásztoroknál az uradalmi pásztorok és a paraszti legelôtársaságok rendeztek Dömötör-napi mulatságokat. A juhászok elszámolását bezáró mulatságot nevezték juhászbálnak, juhásztornak, juhtornak, juhdérmációnak és dömötörözésnek is.
Gyakran az egész hét ráment, amit dömötörhétnek mondtak
(Bálint S. 1977: 11. 404).
OKTÓBER 28., SIMON-JÚDÁS NAPJA
Ez a nap arról nevezetes, hogy Hegyalján ilyenkor kezdték a
szüretet. Errôl regula is szól:
Rég felírta Noé Tokaj hegyormára
Hegyaljai kapás várj Simon Judára.
Baranya falvaiban a Simon-Júdás-napi hidegre utalnak a rigmusok:
Eljön a Simon, Júdás
Dideregve fázik a gulyás.
Horgoson, Zentán a juhászok elszámoltatásának napja volt.
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Óvodai kirándulás
a fóti Gyermekvárosban

2010. szeptember 10-én az Országos Gyermekmentô Alapítvány rendezvényére kaptunk
meghívást Fótra, a gyermekvárosba. A rossz, esôs idô ellenére óvodásaink nagy izgalommal
készültek erre a napra. Sok kisgyermeknek már az is nagy élmény volt, hogy autóbusszal
utazhatott. Fótra érve már vártak bennünket, ahol gyermekeink kézmûves-barkács foglalkozáson vehettek részt, ill.
gyermekfogászati szûrôbuszon

Fotók: Langó Miklósné és Cseszkóné Zsámboki Tímea

ismerkedhettek a helyes fogmosás technikájával. Az ottani
fogorvos véleménye szerint a
mi óvodásaink többségének
meglepôen jók a fogai. Volt, aki
külön jutalmat is kapott ezért.
Minden gyermeknek jutott valamilyen kis ajándék.
A Nemzetközi Gyermekmentô
Szolgálat által mûködtetett mozgó fogászati rendelô az OTP
Bank jóvoltából 1995 óta áll a
Szolgálat rendelkezésére. A rendelôben a szervezet önkéntes
fogorvosai ingyenes fogászati
szûrést, kezelést, szaktanácsadást és oktatást végeznek, nem
utolsó sorban a gyermekek
fogorvostól, fogászati vizsgálattól való félelmének leküzdése érdekében, játékos módon.
A kézmûves sátorban a barkácsolás mellett, meleg kakaóval és süteménnyel vendégeltek
meg bennünket. A program végén megnézhettük a lovakat is,
ami szintén nagy élmény volt.
A rossz idô miatt sajnos elmaradt a lovagoltatás, valamint a
gyermekváros gyönyörû játszóparkját sem tudtuk kipróbálni.
Mindezek ellenére élménnyel
telve érkeztünk haza Jászfényszarura.
Ezúton fejezzük ki köszönetünket a 2006-2010. éves ciklus
Képviselô testületének, hogy
2010. szeptember 10-ére biztosította óvodásaink részére a két
autóbuszt, nagy élményt szerezve ezzel több, mint 70 kis
óvodásnak a Napsugár és a
Szivárvány óvodából.
Dobákné Sárközi Katalin
óvodavezetô-helyettes

A Jászsági Képzômûvészet-barátok Egyesülete
és a Hamza Gyûjtemény és Jász Galéria kiállítása
A JÁSZSÁG  a Jászsági Képzômûvészet-barátok Egyesülete alkotóinak tárlata
Kiállítók:
Deli Julianna  Faragó László  Farkas Edit  B. Jánosi Gyöngyi  Koncz Gábor
Lajkóné Nagy Mária  Máté György  Molnár János  Nagy Tamás
Nagyné Koncz Éva  Palkó Tibor  Szalkári Rózsa  Telek Béla
Terjékiné Mozsár Magda  Váczi Gyula  Velkeiné Pócz Ilona
2010. október 1631., Sáros András Kiállító terem
Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar
(Zirzen Janka Kollégium épülete, 5100 Jászberény, Rákóczi út 53.)
A kiállítás díjtalanul megtekinthetô naponta 10.00-18.00 óráig.
Megnyitó: 2010. október 16-án 16 óra
Köszöntôt mond: dr. Barkó Endre, a SZIE-ABK dékánja
A kiállítást megnyitja: Urbán Péterné, a jászapáti Mûvelôdési Ház munkatársa
Fuvolán közremûködik: Csirke Tímea, a Palotásy János Zeneiskola tanára
www.hamzamuzeum.hu

Ismét Zakliczynben jártunk

Lengyel testvérvárosunkban szeptember
12-én került megrendezésre immár XI. alkalommal, a hagyományos Babfesztivál.
A Bedekovich Lôrinc Népfôiskolai Társaság vezetôsége úgy határozott, hogy az
önkormányzattól támogatásként kapott
65.000 Ft-ot felajánlja a zaliczyni rendezvényre. Nem pénzadományt kívántak tenni, hanem a magyar babgulyáshoz szükséges alapanyagok megvásárlásához járultak
hozzá. A gulyás megfôzésével engem bíztak meg hiszen hosszú évek óta nagy megelégedésükre készítem ezt az ételt a babfesztiválokon a magyar ízek bemutatása illetve a rendezvény nemzetközi jellegének
erôsítése céljából. A dél-lengyelországot
érintô természeti katasztrófából Zakliczyn
sem maradt ki. Több ház összeomlott,
megrongálódott. A károsultak megsegítése
kapcsán a lengyel szervezôk úgy döntöttek,
hogy az elôzô évek gyakorlatától eltérôen
nem ingyenesen kerül kiosztásra a gulyás,
hanem 7 zloty-ért, ami kb. 500 Ft-ot ér (két
üdítô vagy 1 korsó sör), az így befolyó
összeget pedig az árvízkárosultak megsegítésére fordítják. Feleségemmel pénteken
délután indultunk útra, mint egy 6 óra utazás után  végig szakadó esôben  szerencsésen megérkeztünk. Másnap kora reggel
a helyi piacon megvásároltuk a gulyáshoz
szükséges zöldségféléket. nagy kaland egy
magyar egyetemista fiútól vásároltunk, aki
lengyel menyasszonya családjának segített
be, a helyi termékek árusításába.). Ezt követôen házigazdáink segítségével  megsajnáltak bennünket , megtisztítottuk és
összeszeleteltük az alapanyagokat (10 kg
hagyma, 10 kg sárgarépa, 10 kg zöldség,
zeller, fokhagyma.). Az itthonról vitt hús

alapanyagot (marhahús és füstölt csülök)
szintén ott készítettük elô. Este 7 órára készültünk el a önként vállalt feladatunkkal
(ennyi adalék a mások által családi kirándulásnak titulált programról), ezután tudtunk találkozni az Iglice gyermek néptánc
együttessel, akik már a délutáni órákban
megérkeztek és a helyiek vendégszeretetét
élvezték. Az 50 fôs csoport az úgynevezett
Zöld iskolában került elhelyezésre. A
Zöld iskola magyar megfelelôje az Erdei
iskola. A zakliczyn-i kistérség Zawada nevû településén, egy használaton kívüli iskolát újítottak fel. Ide járnak a régióból a
gyermekek kirándulni, ismerkedni a természettel. A környezetet óvni, szeretni tanulják, játékosan élményszerûen. Szívesen
vennénk hasonló hasznosítását az önkormányzat tulajdonában lévô vadászháznak
is. Vasárnap segítôimmel (Ézsiásné Ildi,
Cserhátiné Zsuzsa és feleségem) elkészítettük a négy 80 literes bográcsban a magyar
babgulyást. A lengyel szervezôk 186 adagot adtak el 1302 Zl értékben. A megmaradt mennyiség karitatív célra fordították,
önkéntesek és hivatásos tûzoltók megvendégelésére.
Az Iglice mûsorát nagy szeretettel és
örömmel fogadták a helyiek, amit szûnni
nem akaró tapsuk is jelzett. A visszautazás
elôtt a szervezôkkel megbeszéltük a jövô
évre vonatkozó terveket. Testvérvárosi
együttmûködés elmélyítéseként értékelték,
hogy a jászfényszarui önkormányzat Uniós pályázatot nyújtott be a kapcsolatok támogatása érdekében. Megállapodtunk: Jövôre veletek ugyanitt.
Kaszai Tamás

Köszönjük!  dziekujemy!  Thank You!
Külön köszönet illeti a magyar delegáció dicséretre méltó kezdeményezését, amelynek során a Zakliczyn várost kellemes meglepetés érte. A Helyi Termék Vásár rendezvényen Tomas Kosi (Kaszai Tamás), mint minden évben, hagyományos magyar
gulyást készített. De ez alkalommal, a kulináris termék eladó volt. A testvérváros
Jászfényszaru Népfôiskolája a finom magyar babgulyás értékesítésébôl származó
pénzt elkülönített adomány formájában átadta, segítve a rászorultakat, az árvízkárosultakat. Az 1302 Zl értéket a Jászfényszaru küldöttsége  szeptember 13-án, az
önkormányzat alpolgármestere és titkára jelenlétében  Stanislaw Zabinski, Janusz
Teuton, a Községi Hivatal pénztárosának kezébe adta át.
Za bardzo mily gest: Egy nagyon kedves gesztus: Köszönjük!
Agnieszka Kusiak
Forrás: zakliczyn.pl

Kirándulás Feketetóra

Két, a hagyományok megismeréséért tenni
akaró pedagógus, Szász Anita és Tóthné
Klippán Hédi kirándulást szervezett a több
évszázados múltú feketetói vásárba. Erdélyben a négy régió találkozásánál (Bihar,
Szilágy, Kolozs, Torda) már a 18. sz.-ban
október 2. hétvégéjén vásárokat tartottak.
Ez a hagyomány jelenleg is él. Negyvenöt
kalandos természetû helyi és berényi társunkkal vágtunk neki a 6 órás útnak. Magyarországról számtalan autóbusszal és
autóval jöttek a kíváncsiskodók. A Királyhágónál rövid idôre megálltunk és gyönyörködtünk a hely természeti szépségében, néhányunkat megérintett a történelmi
múlt...
Megérkezve, meglepôdve tapasztaltuk,
hogy az eddigi ismereteiket (internet, útikönyv, személyes élménybeszámoló) is felülmúló hatalmas területen több ezer árus
és több tízezer látogató jött el a vásárba. A
környezet természeti szépségekben bôvelkedik, a hegyek ölelésében a Sebes Körös
rohan Nagyvárad felé a két parton pedig

folyik a kirakodó vásár, ahol szinte mindent lehet vásárolni. Minket elsôsorban a
Népmûvészet vonzott. A különbözô tájegységek viseletei, használati tárgyai, személyes emlékei mind gazdára vártak. Folyt az
alku (ami kötelezô), a próba, a vásárlás.
Találkoztunk az úgynevezett Gábor Cigányokkal. A férfiak feketeszínû nagy karimájú kalapjukról, óriás bajuszukról, a nôk
színes mintás hosszú szoknyájukról azonnal felismerhetôek voltak. Igazi színes forgatag résztvevôi lehettünk. Megkóstoltuk
a helyi ételeket (mics, olajban sült apróhal
egészben), a kürtôs kalács is különlegesen
finom volt. A csoportunkból szinte mindenki, vásárfiával tért vissza a buszhoz. A
visszafelé vezetô úton sem aludtunk. Élményeket cseréltünk, a fiatalabbak énekeltek, a nôk sütöttek-fôztek, már a másnapra készülve. Családommal úgy érzem,
hogy érdemes volt eljönni, megtapasztalni
ezt az élményt, amit Feketetói vásár adott.
Köszönet a szervezôknek és a sofôrnek.
Kaszainé Ocskó Györgyi
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Finnagora
A 2004-ben alapított Finnagora 17 finn kulturális és tudományos
intézet egyike. Ebben az intézetben került megrendezésre 2010.
szeptember 30-án egy Finn  magyar felnôttképzési szeminárium program, amelyen a Bedekovich Lôrinc Népfôiskolai Társaság is képviseltette magát.
A Finnagora szerteágazó tevékenysége során kulturális exporttal, oktatással, tudományos együttmûködéssel és gazdasággal
foglalkozik. Tevékenységünk széleskörû finn, magyar és nemzetközi kapcsolatrendszerünkre, valamint a finn kultúra és szakértelem elmélyült ismeretére alapul.
A Finnagorát olyan alapítvány mûködteti, amelynek kuratóriumában finn városok, egyetemek, vállalatok és civil szervezetek
vannak. A Finnagora a budapesti Finn Nagykövetséggel és Finpróval közös székhelyen, azokkal szoros együttmûködést folytatva dolgozik.
Tevékenysége:
Kultúra  A Finnagora mûvészeti és kulturális tevékenysége a
kortárs mûvészetekre, a kultúra legfrissebb áramlataira és innovatív projektekre összpontosít a mûvészet minden területén. A
Finnagora a finn kulturálisexport-hálózat részeként mûködik.
Tudomány és gazdaság  A Finnagora kapcsolódási pont tudományos, gazdasági és oktatási kérdésekben. Tájékoztatást nyújtunk a finnországi tanulási és kutatási lehetôségekrôl. Szakmai látogatásokat és szemináriumokat tervezünk. A Finnagora gazdasági adatokat és kapcsolatokat közvetít.

Dsida Jenô: Temetôben
(részlet)

nyújtanak olyan kiemelkedô eredményt a finn diákok? Megtudtuk,
hogy a pedagógusok erkölcsi, társadalmi, anyagi megbecsülése
kiemelkedô, ezért a pedagógusok munkája is magas színvonalú,
mindenki által elismert. A folytonos, következetes munkának, a
változásokhoz alkalmazkodó új módszereknek, a továbbképzéseknek hosszú távon meg van az eredménye.

Köröttem csend  és temetô.
Csak néha suttog valami,
csak néha lehet hallani:
ez ô, ez ô, ez ô! 
Azután minden újra csendes,
és álmodik a temetô.
Mindenszentek napja
Mindenszentek, a göcsejiek ajkán mincién napja. Katolikus tanítás a szentek
egyessége. Eszerint az élô és elhalt hívek titokzatos közösséget alkotnak, és
az Úr színe elôtt egymásért könyörögnek, helytállanak. A küzdô egyház
(Ecclesia militans) a földön élô, a
szenvedô egyház (Ecclesia patiens) a
már meghalt, de még a tisztítóhelyen
szenvedô, a diadalmas egyház (Ecclesia triumphans) pedig a már mennyekbe jutott, üdvözült hívek társasága.
Mindenszentek napja mindazon megdicsôült lelkek ünnepe, akikrôl megszámlálhatatlan sokaságuk miatt a kalendárium külön-külön, névszerint
nem emlékezik meg.

Az elôadók: Billus Daniela, Mayer József, Dr. Lannert Judit

A megjelent finn és magyar vendégeket Harriet Lonka, a
Finnagóra igazgatója és Jari Vilén nagykövet köszöntötte. A
Nagykövet úr kitért arra, hogy dinamikusan fejlôdnek a két ország
gazdasági, kulturális, oktatási kapcsolatai. A finn érdekeltségû

Jari Vilén finn nagykövet

Fotók: Kovács Béláné Petô Magdolna

Kari Vahkangas, Finnpro/Magyarország

A finn résztvevôk

Harriet Lonka, Finnagora igazgatója
vállalatok befektetése közel 1 milliárd euró értékû s 20.000 embert foglakoztatnak Magyarországon. A finn elôadók többségében
a felnôttképzésrôl és az iskolarendszeren kívüli képzésrôl adtak
tájékoztatót, de többször visszatértünk a beszélgetések során az iskolarendszerû oktatásra is. Mindannyiunkat érdekelt, hogy miért

A magyar elôadók a felnôttképzés kihívásairól és eredményeirôl számoltak be: Dr. Sz. Tóth János elnök, MNT; Dr. Lannert Judit, TÁRKI  TUDOK vezérigazgatója a magyarországi
cigányság és a felnôttképzés kihívásairól mutatta be kutatási
anyagát. Mayer József az Oktatáskutató és Fejlesztô Intézet igazgatója és Billus Daniéla esélyegyenlôségi szakértô, hozzászólásaikkal egészítették ki a kutatás axiómáit (Axióma  alaptétel,
alapigazság, aminek hitelességét senki nem vonja kétségbe).
A program zárásaként Jari Vilén nagykövet fogadást adott rezidenciáján a szeminárium résztvevôi számára.
Kovács Béla
BLNT projektmenedzsere

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

Halottak napja
A katolikus egyházban a Mindenszentek utáni nap (nov. 2., ha az vasárnap,
akkor nov. 3.) a tisztítótûzben szenvedô lelkek emléknapja. Ezen a napon a
küzdô egyház tehát a szenvedô egyházról emlékezik meg. Általános szokás szerint az elôtte való nap délutánján, a halottak estéjén rendbe hozzák a sírokat; virágokkal, koszorúkkal
feldíszítik, és az este közeledtével
gyertyákkal, mécsesekkel kivilágítják,
hogy az örök világosság fényeskedjék az elhunytak lelkének. Idegenben
elhunyt, ismeretlen földben nyugvók
emlékének a temetôkereszt vagy más
közösségi temetôjel körül gyújtanak
gyertyát. Régente néhol egyenesen
máglyát gyújtottak, miközben szünet
nélkül harangoztak.
Elterjedt szokás szerint ezen az estén otthon is égett a gyertya, mégpedig
annyi szál, ahány halottja volt a családnak.
Forrás: Jeles napok

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

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
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Önkormányzati választások
2010. október 3.

A 2010. október 03-án megtartott önkormányzati választáson településünk 4732 választópolgára közül 2302 (48,65%) személy jelent meg a szavazáson.
A polgármesteri szavazólapra 2265 db érvényes szavazatot adtak le, melynek megoszlása:
Ézsiás Vencel (független) 422 szavazat (18,63 %)
Gyôriné dr. Czeglédi Márta Mária (független) 1843 szavazat (81,37 %).
A települési képviselôk egyéni listájára 2231 választópolgár szavazott érvényesen, melynek eredménye:
1. Szakali János Vendel (független)
1267 szavazat
2. Berényi Ferenc (független)
1227 szavazat
3. Zsámboki Sándor (független)
1188 szavazat
4. Lovászné Török Magdolna (független)
1180 szavazat
5. Sinkovics Rajmund (független)
924 szavazat
6. Gyôri János Bertalan (független)
890 szavazat
7. Sándor Sándor (független)
857 szavazat
8. Tóth Tibor (MSZP)
837 szavazat
9. Dr. Kocsis András (független)
509 szavazat
10. Tóth Norbert (FIDESZ-KDNP)
497 szavazat
11. Kovács Béláné Petô Magdolna (független)
489 szavazat
12. Szabó László (független)
470 szavazat
13. Ézsiás Vencel (független)
465 szavazat
14. Dr. Palencsár Csaba Ernô (független)
407 szavazat
15. Kaszai István Tamás (független)
401 szavazat
16. Mezei Zsolt (független)
365 szavazat
17. Matécsa László Csaba (FIDESZ-KDNP)
350 szavazat
18. Ézsiás István (független)
334 szavazat
19. Dávid Miklós Zsolt (független)
316 szavazat
20. Baranyi József (független)
300 szavazat
21. Bója-Kovács Andrea (független)
228 szavazat
22. Marton István (FIDESZ-KDNP)
228 szavazat
23. Kiss Ferenc Bertalanné (független)
225 szavazat
24. Farkas Tibor (FIDESZ-KDNP)
224 szavazat
25. Keresztesi János (FIDESZ-KDNP)
199 szavazat
26. Kiss Tibor (független)
73 szavazat
27. Horváth László (független)
100 szavazat
28. Baloghné Muhari Piroska (CIVIL MOZGALOM)
89 szavazat
29. Vig Tibor (független)
84 szavazat
30. Mezei Szilveszter (független)
56 szavazat
Megjegyzés: A megválasztott polgármester és települési képviselôk neve vastag betûvel
szedve.
A megyei közgyûlési listákra 2148 db érvényes szavazatot tartalmaztak az urnák, melynek megoszlása az alábbi:
1. MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT
699 szavazat (32,54%)
2. JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM
386 szavazat (17,97%)
3. Fidesz-Magyar Polgári Szövetség; Keresztényd. Néppárt 1063 szavazat (49,49%)
Jászfényszarui cigány kisebbségi önkormányzati választás eredménye:
1. Baranyi Lajosné (LUNGO DROM)
2. Farkas Lajos (LUNGO DROM)
3. Farkas Tibor (LUNGO DROM)
4. Horváth Tibor (LUNGO DROM)
Forrás: www.jaszfenyszaru.hu
Az önkormányzat megválasztott képviselôinek, polgármesterének gratulálunk, mindenkinek eredményes, a lakosság érdekeit folyamatos jelenlétükkel is képviselô,
nyilvánosságot biztosító munkát kívánunk.

Választások után...

Lezajlottak az önkormányzati választások.
Az eredmény mindenki számára ismert.
Azok a vélemények voltak többségben,
amelyek a korábbi városvezetésnek szavaztak bizalmat. Itt szeretnénk megköszönni
azok szavazatait, akik a Változás csapatát
támogatták. Sokan voltunk, de nem voltunk
elegen. A demokrácia játékszabályai szerint ezt a döntést tiszteletben kell tartani és
a választási küzdelmeket lezárva hozzálátni a mindennapi munkához. Ezért döntöttünk úgy, hogy felajánljuk munkánkat és
támogatásunkat a város érdekében végzendô feladatokhoz. Az alábbi levelet juttattuk el a polgármester asszonyhoz és a képviselô-testülethez:

Tisztelt Polgármester Asszony!
Gratulálunk a választáson elért eredményhez, Önnek és a megválasztott képviselôtestületnek egyaránt. Értékeltük a választás
eredményét, levontuk a következtetéseket és

arra a megállapításra jutottunk, hogy választási programjukban több olyan elem
van, amely a mi elképzeléseink között is
szerepel.
Ezért felajánljuk, hogy konstruktív együttmûködés keretében szívesen részt veszünk
azok elôkészítésében, megvalósításában.
Amennyiben felkérést kapunk, vállaljuk a
bizottságok munkájában való részvételt is.
Bízunk abban, hogy segíteni tudjuk a város érdekében végzendô munkájukat.
Sikeres munkát kívánunk!
Jászfényszaru, 2010. 10. 04.
Tisztelettel:
Baranyi József, Dávid Miklós Zsolt,
Ézsiás István, Ézsiás Vencel, Kaszai
István Tamás, Kiss Ferenc Bertalanné,
Dr. Kocsis András, Dr. Palencsár Csaba.
Lapzártáig nem érkezett hozzánk semmilyen megkeresés a levél kapcsán.
Ézsiás Vencel

Rendôrségi hírek
Tisztelt Olvasó!
A város közbiztonságával kapcsolatban jelentôs eseményre került sor 2010.10.09-én, a Jászfényszaru Városi Polgárôrség alakuló ülése eredményesen zárult és egy új civil szervezet
jött létre a városban.
A Polgárôrség 25 fô alapító taggal kezdi meg mûködését, az alapszabály bíróságon történô
nyilvántartásba vételét követôen. A megalakulás egy hetek óta tartó szervezô munka eredménye. A polgárôrök munkája jelentôs segítséget nyújthat a Rendôrség tevékenységéhez. A
már korábban megalakult szervezetek erre sok példát mutattak, széleskörû feladat-meghatározást tartalmaz a Jászfényszarui Polgárôrség alapszerzôdése is.
A Jászságban ezzel minden településen megalakult a Polgárôrség.
Amennyiben csatalakozni kíván valaki ehhez a civil szervezethez, szándékát jelezheti a
Jászfényszaru Rendôrôrsön is.
Szintén jelentôs biztonságtechnikai fejlesztés megvalósítására készül a Jászfényszarui
Önkormányzat. A város bevezetô útjain, és a legforgalmasabb belterületi közterületeken kamerarendszer kiépítése van folyamatban. A kamerarendszer kérdése évekkel ezelôtt vetôdött
fel elôször, a megvalósítás váratott magára, de az idei évben elôre láthatóan megvalósul.
Aki fenntartásokkal fogadja a tényt, meg szeretném nyugtatni, hogy a felvételek kiértékelése nagyon szigorú szabályrendszer szerint történhet, azt csak a meghatározott bûnmegelôzési, és bûnüldözési céllal az arra kijelölt személy végezheti. A kamerarendszer adataihoz a
Rendôrség jogosult hozzáférni. A beruházás véleményem szerint jelentôsen növelni fogja a
város biztonságát, és az itt élôk biztonságérzetére kedvezô hatással lesz.
Az iskola elôtt megkezdték a gyalogos forgalom segítését a 6. osztályos tanulók. Kérjük,
hogy nagyon nagy odafigyelést és elôzékenységet  a szabályos magatartást  tanúsítsanak
velük szemben!
A következô hetekben több rendôri akciót tervezünk végrehajtani, ezek keretében a körözött személyeket, ittas, illetve engedély nélküli vezetôket kívánjuk kiszûrni, és velük szemben eljárást kezdeményezni. A médiákban több alkalommal említett TISPOL elnevezésû
akció az Európai Unióban egy idôben megtartásra kerülô rendôrségi ellenôrzést takar, ami
során mindig egy konkrét elôírás betartását ellenôrizzük.
A biztonsági öv, a gyermekülés alkalmazása kiemelt jelentôségû, a szankció is szigorú, a
jogszabály konkrét közigazgatási szabálysértési bírság kiszabását rendeli, emiatt, de elsôsorban a biztonságuk érdekében is alkalmazzák ezeket az eszközöket. A vezetés közbeni mobiltelefon használat is konkrét, 10.000 Ft-os nagyságrendû bírságot von maga után.
A fentieken kicsit gondolkozva döntsék el, milyen gyakorisággal szabálytalankodnak a
jármûvezetôk az utakon.
Az év vége közeledtével az idôjárás hidegebbre fordul, ami a közlekedésre is kedvezôtlen
hatással van. Idôben készítsék fel jármûveiket a téli idôszakra, lehetôség szerint szereltessék fel jármûveiket téli gumiabroncsokkal, ellenôrizzék a világító berendezések állapotát. A
világító berendezések tekintetében megjegyzem, hogy a kerékpárúton is kötelezô kivilágítani a jármûveket korlátozott látási viszonyok között, és éjjel. Idôben induljanak útnak, ne
kelljen sietniük, hiszen ez figyelmetlenséggel párosul, és baleset elôidézôje lehet. Az elmúlt
hetekben nem történt sérüléssel járó közlekedési baleset a városban. Vigyázzanak magunkra, és egymásra!
Köszönöm megtisztelô figyelmüket!
Terenyi Imre r. hadnagy, ôrsparancsnok
telefon: 107, 57/422-138, 70/330-7626

Teret a Vidéknek fesztivál
Pécs, 2010. szeptember 10-12.

Pécs városa 2010-re megkapta az Európa
kulturális fôvárosa címet, ez alatt az idô
alatt a város lehetôséget kap kulturális életének és kulturális fejlôdésének bemutatására, ennek apropóján a Vidékfejlesztési
Minisztérium ÚMVP Irányító Hatósága, a
Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat, a Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesület és a
Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás összefogásában 2010. szeptember 10-12. között
került megrendezésre a Teret a Vidéknek
címû nemzetközi fesztivál. A rendezvényen
szakmai, kulturális, és családi programok
várták a vidék iránt érdeklô látogatókat. A
fesztiválon a nagy sikernek örvendô Hungarikum Falu is kitelepült. A falut, annak
szokásait és mindennapi tevékenységeit az
utcák idézték meg, melyek Pécs egyik központi helyén, a Kossuth téren kerültek kialakításra.
A fesztivál célja az volt, hogy mind nemzetközi, mind nemzeti szinten bemutatásra
kerüljenek azok az értékek, melyek a vidéket népszerûsítik és melyek fenntartása elengedhetetlen ahhoz, hogy a vidék életképes és fejleszthetô legyen.
Magyarország 7 régiója lehetôséget kapott, hogy egy nemzetközi fesztiválon bemutathassa szülôföldje értékeit. A régiókat
az országos lefedettséggel megalakult Helyi Akciócsoportok (HACS) mellett a különbözô régiók jellegzetességeit bemutató
iparmûvészek, kulináris, gasztronómiai bemutatók, és különbözô kulturális elôadók
mutatták be.

Az Észak-Alföldi Régión belül a Jászberényi kistérségnek is lehetôséget nyílt, rá
hogy bemutatkozzon. A Jászberényi kistérséget a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség
Egyesülete LEADER HACS képviselte. Az
egyesület a kistérség jellegzetes helyi termékeit mutatta be, árusította a fesztiválon.
E termékek közül nagy népszerûségnek örvendett többek között a termelôi méz, sókerámia, bôrdíszmû, ujjbáb, agyagtárgy,
egyéni tervezésû ékszer.
A fesztivál ideje alatt, szeptember 10-én,
pénteken a megyeháza dísztermében nemzetközi és hazai szakmai közönség osztotta meg egymással a jó példákat, bevált vidékfejlesztési gyakorlatokat, projekteket a
megrendezett mûhelykonferencián.
A Kossuth téren, egész hétvégén, faházak
és standok várták vendégeiket, a Hungarikum Falu mellett Ökopiac, Mesterségek
Tere, Borvidékek utcája, Ételek-Ízek utcája várta látogatóit. A táncegyüttesek, énekesek sokasága mellett fellépett többek között Rúzsa Magdi és a Ghymes együttes is.
Vasárnap, a családi nap keretén belül színházi elôadások és gyermektánccsoportok
várták az érdeklôdôket.
A fesztivált a magyar látogatók mellett
számos külföldi vendég is megtisztelte,
melynek köszönhetôen a magyar vidék jó
hírét világszerte megismertette e jól sikerült fesztivál.
Jászsági Kistérségi
Helyi Közösség Egyesület

