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Közéleti Civil Hírmondó

A Bedekovich Lôrinc Népfôiskolai Társaság nevében minden kedves olvasónknak
és jászfényszarui lakosnak meghitt, békés Karácsonyi Ünnepeket és boldog új esztendôt kívánunk!
BLNT elnöksége

Kiskarácsony, nagykarácsony...

Kiskarácsony, nagykarácsony,
kisült-e már a kalácsom?
Ha kisült már, ide véle,
Hadd egyem meg melegébe!

Jaj, de szép a karácsonyfa!
Ragyog rajta a sok gyertya!
Itt egy szép könyv ott, egy labda!
Jaj, de szép a karácsonyfa!
Béke szálljon minden házra,
Kis családra, nagy családra!
Karácsonyfa fenyôága,
Hintsél békét a világra!

Angelus Silesius:

Karácsonyi párversek
Emberré lett az Úr, szalmán kapott helyet,
Hogy széna-szalma én már soha ne legyek.

Nézd a Szûz Gyermekét! S a szûk jászolt tekintsed:
Benne a föld s az ég és száz világ pihent meg.

Alázat s gyermeki lélek mily szent dolog!
Kik látták az Urat elsônek? Pásztorok.

Bizony a szíved is kicsi jászol ha lenne,
Újra jönne az Úr s gyermekként megszületne.

Mért mondod, hogy a Nagy kicsinnyé nem lehet,
S a porszem képtelen felfogni az eget?

Ha Krisztus százszor is születne Betlehemben,
Elvesznél, hogyha nem jönne el a szívedben.
Fordította: Csanád Béla

Orgonahangverseny
2010. december 19-én, vasárnap, délután 15.00 órától Orgonahangversenyre hívjuk az érdeklôdôket,
amelyet az

Adventi Kávéház keretében

a Bedekovich Lôrinc Népfôiskolai Társaság és a Petôfi Mûvelôdési Ház szervez,
Jászfényszaru Város Önkormányzata támogatásával.
A rendezvény helye: Petôfi Mûvelôdési Ház nagyterme
5126 Jászfényszaru, Fürst Sándor út 1.
Elôadó: Fekete Nándor orgonamûvész

Ára: 100 Ft

Mikszáth Kálmán:

Közigazgatási
történetek
1. A korlátfa
Tegyük fel, hogy valamely országúton elromlik egy
hídon a korlátfa. Mert ha nem tesszük is fel, elromlik. A községi bíró észreveszi s így szól magában: (azaz, hogy tegyük fel, mintha így szólna) 
Itt könnyen bedülhet valami részeg fuvaros lovastól kocsistól, ezt nem veszem a lelkemre.
S jelentést tesz az elkorhadt korlátfáról az útibiztosnak. Az útibiztos fölterjeszti a dolgot a járási szolgabírónak. A szolgabíró felír az alispánnak.
Az alispán átteszi az ügyet az államépítészeti hivatalhoz. Az államépítészeti hivatal kiküldi egy emberét, aki konstatálja, ha csakugyan el van-e romolva a korlát. Az államépítészeti hivatal embere
bejelenti, hogy igenis, a korlát el van törve.
Az államépítészeti hivatal tehát hozzáfog, megcsinálja a költségvetést s fölterjeszti a minisztériumhoz. A minisztérium (hol keresztülmegy az ügydarab az iktatón, a titkár és fogalmazó kezén), kiadja a számvevôségnek. A számvevôség jóváhagyja a költségvetést, s újra visszaterjeszti a minisztériumhoz. A minisztérium leküldi a vármegyéhez. A
vármegye kitûzi az árlejtést. A vállalkozók beadják
az ajánlatokat. Ezekre tárgyalást tûznek ki. Letárgyalás után megbízatik valamelyik vállalkozó,
hogy haladéktalanul csinálja meg a korlátot.
A vállalkozó magával visz a helyszínére egy hasábfát, kifaragja és beilleszti az elkorhadt korlát
helyett. És most már önök nyájas olvasók azt hiszik, hogy a korlátfa meg van csinálva s nincsen
többé vele semmi gond.
Ohó, uraim, nem úgy van. A községi bíró ôkigyelme jelenti a szolgabírónak, hogy a korlátfa elkészült. A szolgabíró jelenti az alispánnak. Az alispán átteszi az államépítészeti hivatalhoz. Az államépítészeti hivatal kiküldi a collaudálásra egy
emberét, aki megvizsgálja és beterjessze, ha a beillesztett fadarab megfelel-e a feltételeknek? Vegyük a legjobb esetet, hogy megfelel. Az államépítészeti hivatal tudomásul veszi megbízottjának jelentését, hogy minden rendben van, s bekéri a vállalkozótól a költségszámlát. Megállapítja a fizetendô összeget és fölterjeszti a minisztériumhoz jóváhagyás végett.
A minisztérium átteszi a számvevôséghez. A
számvevôség jóváhagyja (mert már annak a leírásába csakugyan nem mernék belefogni, ha jóvá
nem hagyja) és visszaterjeszti a minisztériumhoz.
A minisztérium leküldi a vármegyéhez s egyúttal
értesíti az adóhivatalt. A vármegye az egész aktacsomót beterjeszti az államépítészeti hivatalhoz.
Az államépítészeti hivatal approbálja a számlát és
most már folyóvá tétetik az összeg. A vállalkozó az
adóhivatalba megy, ahol az ellenôr és pénztárnok
aláírják a megbélyegzett nyugtát és kifizetik....
...És most valahára lekerül a napirendrôl a közigazgatási fórumok tömkelegében vándorló korlátfa. Csakhogy mit ér? mert noha a legrövidebb eljárást vettük, annyi idô telt ebbe bele, hogy azóta
ismét elkorhadt s ezt ismét jelenti a bíró a szolgabírónak, a szolgabíró az alispánnak, az alispán az
államépítészeti hivatalnak és így tovább-tovább...
örökkön-örökké. Amen.
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Jeles évfordulók Szükség van-e ma karácsonyra?
December
105 éve született Kellér Dezsô (Budapest, 1905. december 1.  Budapest, 1986. szeptember 24.) író, humorista, dramaturg, konferanszié. Újságíróként kezdte, elsô kabarétréfáját 1927-ben mutatta be a Komédia Kabaré. Ezután rendszeresen írt jeleneteket, tréfákat, kuplékat. 1931-ben dramaturgként dolgozott a Komikusok Kabaréjában. Elôször
1933-ban konferált a Terézkörúti Színpadon, saját, Hurrá, technokrácia! címû mûsorát
vezette. 1937 és 1941-ig Békeffy László Pódium Írók Kabaréjának állandó szerzôje volt,
eközben 1940-1943 közt a Kamara Varietének is dolgozott. 1945 májusától 1948 elejéig a Pódium Kabaré szerzôje és konferansziéja, 1950-1951-ben ismét a Kamara Varieté
tagja. Ez idôszakban többször is nézeteltérése támadt a korabeli, hivatalos mûvészetpolitikával szabad hangú, nyílt jelenetei, konferansziéi miatt. 1951 szeptemberétôl tizenkét
éven át a Vidám Színpadon, majd a Thália Színházban és a Kis Színpadon konferált.
55 éve hunyt el Galamb József (Makó, 1881. február 3.  Detroit, 1955. december 4.)
konstruktôr, a Ford Motor Company tervezôje, a Ford T-modell egyik megalkotója. Tanulmányait a Budapesti Állami Felsôipariskolában fejezete be 1901-ben. Rövid ideig
mûszaki rajzolóként dolgozott a diósgyôri Vasgyárban, majd egyéves katonai szolgálat
következett. Ezt követôen a Magyar Automobil Rt. ösztöndíjával Németországba utazott, útja végén Frankfurt am Mainban, az Adlernél, motor-összeszerelôként dolgozott.
Elhatározta, hogy eljut az 1904-es autó-világkiállításra, ezért 1903-ben az USÁ-ba utazott. Néhány hónapos new york-i élet után Pittsburgh-ben, a Westinghouse Mûveknél
dolgozott szerszámkészítôként, a keresett pénzbôl végül eljutott a kiállításra. Utána is
Amerikában maradt és 1905-tôl mûszaki rajzolóként csatlakozott a Ford Motor Companyhez. Sikeres karrierjének legismertebb állomása a híres Ford T modell egyes alkatrészeinek terve és a mozgó összeszerelô szalag melletti sorozatgyártás bevezetése volt.
345 éve született Bercsényi Miklós, székesi gróf (Temetvény, 1665. december 6. 
Rodostó, 1725. november 6.) kuruc fôgenerális. A nagyszombati egyetemen tanult, Esterházy Pál nádor oldalán kezdte a hadi mesterséget. 1686-ban Buda ostrománál kitüntette magát, majd a szegedi vár fôkapitánya lett. 1691-tôl Ung vármegye fôispánja, királyi tanácsos volt. Az 1690-es években fokozatosan szembefordult I. Lipót császár abszolutizmusával. 1696-ban ismerkedett meg II. Rákóczi Ferenccel, akinek ettôl fogva
leghûbb barátja volt. Elképzeléseinek sikerült megnyernie a fiatal Rákóczit, s hozzákezdtek egy nemesi összeesküvés megszervezéséhez. Attól kezdve, hogy 1703 tavaszán
megindult a szabadságharc, szinte állandóan hadat vezetett. Emellett a diplomáciában
is részt vállalt, s a fejedelemnek egyik legbizalmasabb tanácsadója volt. A szabadságharc bukása után 1716-ban a török-osztrák háború küszöbén a szultán meghívására török területre, az Al-Dunához ment, s 1717-ben Orsova felôl megpróbált betörni Magyarországra, de hamarosan visszavonulni kényszerült. A pozsareváci béke után, 1718ban Rodostóba költözött, ott is halt meg.
100 éve született Karády Katalin, sz. Kanczler Katalin, (Budapest, 1910. december 8.
 New York, 1990. február 8.) színésznô, énekesnô. Kôbányán, egy hétgyerekes proletárcsaládban, rendkívüli szegénységben nôtt fel. 1931-ben feleségül ment Vargha Rezsô
adótiszthez, akitôl még abban az évben elvált. 1936-ban Egyed Zoltán tanácsára színészetet tanult, akkor vette fel a Karády nevet. A színpadon elôször 1939-ben Somerset
Maugham: Az asszony és ördög c. darabjában lépett fel a Pesti Színházban, majd a Vígszínházban is kapott szerepeket. Elsô mozifilmje, a Halálos Tavasz (1939) sikerét követôen a kor ünnepelt dívája lett, kilenc év alatt kb. 20 filmfôszerepet játszott el. 1944
ôszén a Gestapo kémkedés vádjával letartóztatta, 1945 után rendôri felügyelet alá helyezték egy ideig. 1949-ben távozott külföldre, Brazíliába, majd az USA-ba. Néhány
fellépésen és alkalmi lemezfelvételeken kívül nem vállalt semmilyen szereplést.
110 éve született és 15 éve hunyt el Telkes Mária (Budapest, 1900. december 12. 
Budapest, 1995. december 2.) a napenergia-hasznosítás kutatója, az elsô napház tervezôje. A budapesti tudományegyetemen szerzett matematika-fizika szakos tanári diplomát. 1924-ben nagybátyja, a clevelandi magyar konzul vitte magával Amerikába, ahol
kevéssel halála elôttig élt. Elôször a clevelandi városi klinikán helyezkedett el; itt egy
fényelektromos készüléket szerkesztett, amely alkalmas volt az emberi agy energiakisugárzásait regisztrálni. 1939-tôl a Massachusettsi Mûszaki Egyetem tanáraként a Nap
energiájának hasznosításával foglalkozott. 1948-ban tervei alapján építették fel az elsô
napenergiával fûtött kísérleti házat Boston közelében. 1950-ben az intézet ôt nevezte ki
a napenergia hasznosításával foglalkozó kutatások élére. 39 szabadalom feltalálója volt.
210 éve született Vörösmarty Mihály (Kápolnásnyék, 1800. december 1.  Pest, 1855.
november 19.) költô, író, a magyar romantika egyik legnagyobb alakja. Gazdatiszt apja halála után a kilencgyermekes család súlyos helyzetbe került, nevelôséget vállalt a
Perczel családnál. Közben ügyvédi oklevelet szerzett, de ügyvédi gyakorlatot nem folytatott. Országos ismertséget az 1825-ben megjelent Zalán futása c. mûve hozott, 1826tól csak az irodalomnak élt. Vörösmartyt egyszerre foglalkoztatták a nemzeti és az
egyetemes emberi létezés problémái. Ez utóbbiban XIX. századi irodalmunkban szinte
egyedül áll.
250 éve született Diószegi Sámuel (Debrecen, 1760. december 29.  Debrecen, 1813.
augusztus 2.) botanikus. A debreceni teológia elvégzése után két évet töltött Göttingenben. Itt ismerkedett meg Linné rendszerével és elhatározta ennek magyar nyelvre való
átültetését. Visszatérve Hajdúnánáson és Hajdúböszörményben volt lelkész (17891789), majd debreceni esperes lett. Barátja és sógora volt a költô Fazekas Mihály,
együtt írták meg a Magyar Füvész-könyvet. A gyakorlati részt, az Orvosi Füvészkönyvet már önállóan írta és adta ki 1813-ban. A könyv értékes része a függelék, amely az
elsô magyar szinonimaszótár több mint 1400 régi magyar növénynévvel.
(Forrás: Neumann-ház  Jeles napok, MTA KFKI  HISTÓRIA, Új Könyvpiac  Évfordulók)

Tolcsvay Mária Evangéliumában két útszéli csavargó, pontosabban két besúgó énekel
Jézusról. Amikor elterjedt a hír a Megváltó fellépésérôl, felszedték a róla szóló kósza híreket a nép között és elhatározták,
hogy jelentik megbízóiknak. A szélhámosok kölcsönösen megállapítják: Én nem
tudom, hogy ki ez és nem tudom, hogy mi
ez. De azt tudom, hogy nekünk ez nem
kell. Megfeszítik, nem vitás, nem kell ide
Messiás! Nem kell, nem kell, nem kell
Messiás!
Sokan ma is tiltakoznak: Karácsony, kis
Jézus, üres romantika. Nem kell ez a mai
embernek! Magunkat kell megváltanunk.
Semmi szükség a Messiásra! Gondolkodjunk el, mit hozott nekünk a Megváltó?
Kell-e ünnepelnünk ma Karácsonyt?
Mit hozott nekünk a megváltó?
Reményt. Ez ma a legnagyobb hiánycikk.
Jellemzô ránk a sötéten látás, panaszkodás,
reménytelenség. Pedig igaza lehet annak a
filozófusnak, aki kijelentette: Láttam katonákat. Három hétig kibírták élelem nélkül. Láttam sivatagi utazókat. Három napig kibírták víz nélkül. De remény nélkül
három percig sem bírja ki az ember.
Jean Paul Sartre, francia író német hadifogságban írta meg Karácsonyi misztériumjátékát. Fogolytársai elô is adták a lágerben. A történet Betlehemben játszódik Jézus születésének idején. Betlehem bírája,
Barjona elkeseredésében megesketi a férfiakat, hogy nem nemzenek többé gyermeket. Így tiltakoznak a kegyetlen sors ellen.
A második felvonásban Barjona felesége,
Sára, tudtára adja férjének, hogy gyermeket
vár. A bíró rá akarja venni feleségét, vetesse el. A harmadik felvonásban angyalok
hírül adják a pásztoroknak: megszületett a
Messiás. Betlehem megindul a barlangistálló felé. Barjona elhatározza, hogy megöli a Gyermeket. Az egyik napkeleti bölcs
megmagyarázza neki: ha Isten Egyszülött
Fia beleszületett a földi létbe, akkor az életnek kell, hogy legyen értelme. Akkor van
remény az ember számára. Barjona lebocsátja karját és leborul a jászol elôtt. Sárát
is arra buzdítja, szülje meg gyermeküket.
Az utolsó szavak a reményt hirdetik a foglyoknak: örüljetek, bajtársaim, mert karácsonykor kigyulladt a remény csillaga a
sebesülteknek, foglyoknak, minden jóakaratú embernek!

A remény azt jelenti: van értelme az életnek. A bajok, tragédiák, kudarcok ellenére
érdemes élni. Ezt a reményt karácsony hozta el nekünk. ... Amikor Jézus vállalta sorsunkat, ezzel igazolta, hogy Ô olyan fantáziát lát az emberi életben, amelyet érdemesnek tart magára venni. Méghozzá olyan
életet vett magára, amely Betlehemben egy
istállóban kezdôdött és a Kálvárián a kereszten végzôdött. És erre utolsó percében
nem azt kiáltotta: Kár volt!, hanem azt,
hogy Beteljesedett! Vagyis életébôl nem
hiányzik semmi, teljes....
Jövôt. Kolbe atya a bunkerben hallotta,
hogy a rabok sírtak, kiáltoztak, panaszkodtak: Elvesztettük a hazánkat, szeretteinket, javainkat és most életünket is elveszítjük. Vége mindennek. Egy nyugodt ember
van közöttük: a pap. Szólni kezd hozzájuk:
»Gondoljatok arra: Nekünk van egy hazánk, amit nem vesztettünk el: az égi haza.
Van egy Atyánk, a Mennyei, aki vár ránk.
Vannak javaink, amelyeket rozsda és moly
nem emészt meg. És van egy életünk, amely
örök. Isten megígérte ezt a jövôt, amely
ránk vár. Ô nem csap be minket.« A rabok
megkérdezték: Honnét meríted az örök
jövôbe horgonyzó biztonságod? 2000 éve
eljött közénk Valaki. Megszületett köztünk,
tanított minket. Alagútnak nevezte ezt a
bunkert, ahonnét Ô maga vezet majd országába. És a foglyok megváltoztak. A
kétségbeesést felváltotta a remény, a rettegést a nyugalom, a félelmet a bátorság, a
földi értékekbe való kapaszkodást az égi
ország várása. Karácsony óta mi az abszolút jövôben bízunk!
Életcélt. Kerekes Károly zirci fôapát versben fogalmazza meg karácsony bölcsességét számunkra, a betlehemi kis Jézust szólaltatja meg, aki elárulja megtestesülésének
igazi okát: Arról beszél nekem a betlehemi
éj, hogy nagyon értékes lehet az életünk. //
Hisz érte földre szállt a Második Személy,
a Fiú Isten, s így szólt nekünk: // Mit gondolsz, otthagynám én mennyországomat,
ha nem tudnám, hogy arcod míly nemes. //
Oly szép a föld, az emberek és a gondolat,
karácsonyból tudd meg, hogy élni érdemes!
Papini Krisztus története végén megható
imával fordul Jézus felé: Szükségünk van
rád, csak rád és senki másra. Azoknak is,
akik tudják, még inkább, akik nem tudják.
Ámen.
Hajnal Róbert

Európai Nyelvi Díj

Európai szintû elismerés az idegen nyelvek tanításában
Magyarországon tizedik alkalommal hirdeti meg az Európai Bizottság és az Oktatási és
Kulturális Minisztérium az Európai Nyelvi Díjat, amely az idegen nyelvek tanítása terén megvalósuló, innovatív hazai programokat, folyamatokat hivatott elismerni. A díj
meghirdetôi 2011-ben is keresik a nyelviskolák, közoktatási, felsôoktatási, szakképzô intézmények, civil szervezetek példamutató nyelvoktatási, nyelvtanulási gyakorlatát.
Az Európai Nyelvi Díj 1998-ban az EU tagállamainak kezdeményezésére éppen azzal
a céllal jött létre, hogy hivatalos elismerésben részesítse az oktatás és képzés bármely
szintjén megvalósuló példaértékû, innovatív programokat. Magyarország 2002-ben
kapcsolódott be a versenybe, és a program hazai lebonyolítását végzô Tempus Közalapítvány azóta sikerrel kutatott fel olyan hazai nyelvi/nyelvoktatási programokat, amelyek
immár nemzeti és európai szinten is elismertek, és az Európai Nyelvi Díj logójának használatával képletesen is magukon viselik a minôség védjegyét.
2010-ben a díjat a következô kiemelkedô program kapta: Precedens Kft.  Közép- és
felsôfokú jogi szaknyelvi képzés angolul.
A 2011-es pályázatok beadási határideje: 2011. január 12.
A felhívás és a pályázati ûrlap a Tempus Közalapítvány következô oldalán található:
http://www.tpf.hu/pages/content/index.php?page_id=641
Útvonal: www.tka.hu/Pályázatok/Díjak/Európai Nyelvi Díj
Szabó Csilla

programkoordinátor/coordinator (Tempus Közalapítvány/Tempus Public Foundation)
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Jó gyakorlat Jászfényszarun

Intézményünk, az Általános Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Szakképzô Iskola, Jó gyakorlat, saját innováció mûhelyfoglalkozást szervezett, amellyel egyben az
IPR-hez kapcsolódó, hospitációs lehetôséget biztosított.
Karácsonyváró játszóház jó gyakorlatunkat 2010. december 4-én, szombaton délelôtt 9.00 órától 12.00 óráig
mutattuk be.

- tevékenység-kínáló, ösztönzô, tanácsadó, támogató pedagógusi attitûddel biztosított,
- sokoldalú ismeret- és tapasztalatszerzés egy lehetséges formája
- bemutató foglalkozások, helyszíni konzultáció, a szakértônk, Tóthné Eszes Éva vezetésével.

Látogatóink, vendégeink voltak Jánoshida, Jászfelsôszentgyörgy, Pusztamonostor iskoláinak vezetôi, pedagógusai.
A foglalkozást Szabó Erzsébet, rajztanár vezette. Szervezôk:
Óvoda-iskola átmenetet segítô-, Mérési fejlesztési IPR munkacsoportok az alsó tagozatban. Minden kollégánknak, aki
részt tudott venni a foglalkozáson köszönettel tartozunk!

A karácsony a legegyedibb egyetemes ünnep. Mindenütt sajátos hagyományok, szokások kapcsolódnak hozzá. A mûhelyfoglalkozást karácsonyi dal tanulásával kezdtük  Szász Anita vezetésével, aki a délelôtt folyamán a népi játékok tanítását
vállalta fel. A program célja:
- a tanulók verbális és manuális kreativitásnak, ötletgazdagságnak, fantáziájának, kifejezôkészségének fejlesztése,
- ajándékok, díszek, dekorációk készítése

Az eseményrôl képeket láthatnak a www.jaszfenyszarusuli.hu
honlapon.
Kovács Béláné Petô Magdolna (IPR vezetô tanár)

Tervezz! Bátran! Közöd van hozzá!

Érvek, ajánlások és ötletek a lakossági-közösségi bevonással megvalósuló városmegújítás gyakorlatához  a Közösségfejlesztôk Egyesületének színes kiadványa
A Közösségfejlesztôk Egyesülete az elmúlt évben egy hoszszabb szakmai program keretében foglalkozott a városmegújítási folyamat hazai gyakorlatával, abban a részvétel lehetôségeit kutatva.
Kiemelten azt vizsgálták, hogyan lehetne kikerülhetetlenné
tenni a tervezési folyamatokban az érintett lakosság, a helyi
közösség részvételét. Fontosnak tartják megismertetni tapasztalataikat a civilekkel, döntéshozókkal és a szakértôkkel is.
A Norvég Civil Alap által támogatott programban 3 városban
(Miskolc Avas lakótelepén, Debrecenben Nagyerdô kapcsán

és Pécs külvárosában Pécsbányatelepen) terepmunkát végeztek, szakmai tapasztalatcseréket szerveztek, egy elektronikus
formában hozzáférhetô Kézikönyvet szerkesztettek a lakossági részvételi tervezésrôl és felkészítési-képzési tematikát is kidolgoztak.
A Tervezz! Bátran! Közöd van hozzá! címû népszerûsítô
füzet nyomtatott változatban is elkészült, érdeklôdés esetén
szívesen küldenek belôle.
A 20 oldalas kiadvány letölthetô PDF formátumban:
http://otcef.hu/szakmai-tudastar/szakmai-kiadvanyok/
tervezz-batran
Forrás: Civil Területfejlesztési Hírmondó

Pillantás a jövôbe
A Pillantás a jövôbe címû rovat egy újszerû
kooperáció eredménye: a gödöllôi Szent István
egyetem, a vidék egyeteme keretében számos
olyan projekt zajlik, sok-sok olyan aktuális ismeret halmozódik fel, melyek bemutatása,
megosztása az ország lakosságával nem egyszerû. A tudományos szempontból értékes, s a
lakosság napi életét azonnal és pozitívan befolyásolni tudó hírek a helyi lapokon keresztül
hatékonyan és hitelesen juttathatók el Önökhöz. Jelen rovat a társadalmi felelôsségvállalás (CSR) jegyében, mindennemû külsô finanszírozás nélkül, a civil kurázsi egyszerû, bárki
által követhetô példájaként jött létre. Ha mindenki, aki megteheti, hogy egy-egy hasznos
ismeretet közzé tesz, ezt mg is teszi, jelentôs
lépésekkel jutunk közelebb ahhoz az európaisághoz, mely nem a segélyekért való lobbizásban, hanem a szabad és önálló gondolkodásban
ölt testet. Jelen cikk (http://miau.gau.hu/myxfree/index.php3?x=csr) tehát bármelyik helyi
lap által szabadon átvehetô, leközölhetô. Az
elsô együttmûködési kísérlet a Pipafüst és a
MIAÚ/MY-X non-profit szerkesztôség között
jött létre 2010 decemberében...
Környezettudatosság növelése
helyi kezdeményezések keretében
Mostanában, amikor az üzemanyagárak történelmi csúcsokon járnak, s a média az öngondoskodás, a civil kurázsi fontosságát az elmúlt évtizedekben már kellôen sulykolta, talán
végre nem eretnekség, ha helyi szinteken is felhívjuk a figyelmet olyan megoldásokra, melyek a jövôbe mutatnak, melyek teret és lehetôséget adnak az egyéni kreativitásnak, a napi
döntések mögötti felelôsségvállalás aktív
megélésének.
A http://www.bvkf.hu/?q=hu/node/169 címen bárki csatlakozhat egy KEOP pályázat keretében létrejött online szolgáltatáshoz. A közös autóhasználatot támogató szolgáltatás
abban segít mindenkinek, hogy személyes és
magányos autós útjait elôre felkínálja potenciális utasok részére.
Annak belátásához, miért is hasznos az közösségi szinten, ha kevesebb autóban, kisebb
zsúfoltság mellett, több utas, kevesebb károsanyag-kibocsátás mellett utazik, nem igazán
kellenek további érvek. De az, ami általában
jó, s személy szerint inkább áldozatvállalást,
mintsem hasznot jelent, nem feltétlenül terjed.
A közös autóhasználat azonban ideális esete
az úgy nevezett win-win élethelyzeteknek:
vagyis úgy az utas, mint a sofôr kevesebb költséggel jut el céljához azáltal, hogy megosztják
a közös utazás kiadásait. Hiteltelen lenne, ha
egy ilyen figyelemfelhívás nem terjedne ki az
esetleges problémák érintésére is: a környezeti
terhelés csökkenésének és a költségmegtakarításnak az ára a környezettudatos életforma
vállalása, vagyis életünk folyamatos tervezése,
át- és újraszervezése.
Ez a fajta menedzserkedés egyeseknek örömet okoz, mások rettegnek tôle. Ez természetes is, hiszen mások vagyunk. Ez a cikk tehát
nem arra kényszerít bárkit is, hogy életvezetési elveit, ösztöneit automatikus feladva azonnal váljon mintapolgárrá, csak arra hív fel,
hogy mindazok, akik saját életükkel tudatosan
szembe tudnak és akarnak nézni, most egy
újabb segítséget kapnak ehhez a fentebb megadott szolgáltatáson keresztül.
A rovat következô, potenciális témái:
 Környezettudatosság az oktatásban
(pl. http://miau.gau.hu/miau/148/pitliklaszlo.
wmv)
 Statisztikák mellett, avagy néhány szó a
normativitásról...
(pl. http://miau.gau.hu/miau2009/index.
php3?x=e20)
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Az ajándékozás ára
Mivel az illetékekrôl szóló törvény nem tartalmazza az ajándékozás fogalmának meghatározását, ajándékozáson  az
ajándékozási illetékfizetési kötelezettség vonatkozásában is 
a Polgári Törvénykönyvrôl szóló 1959. évi IV. törvény ajándékozás fogalmát értjük, melynek értelmében az egyik fél
(ajándékozó) saját vagyona rovására a másiknak (megajándékozott) ingyenes vagyoni elôny juttatására köteles.
Mindez azt jelenti, hogy ajándékozásnak minôsül minden
olyan ügylet, amelynek eredményeképpen az egyik fél (ajándékozó) vagyona csökken, a másiké (megajándékozott) pedig
visszteher nélkül nô.
Az ajándékozási illetékfizetési kötelezettség ingatlan ajándékozása, ingó ajándékozása, valamint vagyoni értékû jog ingyenes alapítása, ilyen jognak vagy gyakorlásának ingyenes
átengedése, továbbá az ilyen jogról ellenszolgáltatás nélkül
történô lemondás esetén keletkezik. A fenti meghatározással
érintett ajándékozás azonban csak akkor esik ajándékozási illeték tárgyi hatálya alá, ha arról okiratot állítottak ki, vagy ingó ajándékozása esetén okirat kiállítása ugyan nem történt, de
az egy megajándékozottnak jutó ingóság forgalmi értéke a
150.000 forintot meghaladja. Nem tárgya ugyanakkor az ajándékozási illetéknek a vagyoni értékû jog, ha azt az ajándékozó a maga javára tartja fenn, vagy ha olyan ingatlant ajándékoz, amely az átruházást megelôzôen már fennállott és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékû joggal terhelt. Ugyancsak mentes az ajándékozási illeték megfizetése
alól, ha bontó feltétel vagy véghatáridô bekövetkezésekor a
dolog az ajándékozóra visszaszáll.

Fentiektôl eltérô, speciális illetékszámítási szabályokat állapít meg a törvény a gépjármû és a pótkocsi tulajdonjogának,
valamint vagyoni értékû jogának ajándékozásának esetére,
mivel ez esetben az illeték mértéke a gépjármû és pótkocsi
visszterhes vagyonátruházási illetékének kétszeresét teszi ki.
Szintén nem az általános illetékkulcsok használatát írja elô
a törvény önálló orvosi tevékenység mûködtetési jogának folytatása és ajándékozása esetén, amikor is az illeték mértéke a
mûködtetési jog terhekkel nem csökkentett értékének 10%-a.

Ajándékozási illetékmentesség
A törvény természetesen mentességet is biztosít az ajándékozási illeték megfizetése alól. Ebben a körben az alábbi eseteket emelném ki a teljesség igénye nélkül. Mentességet élvez
az ajándékozási illetékfizetés alól  többek között  a hazai tudományos, mûvészeti, oktatási, közmûvelôdési, közjóléti célra juttatott ajándék megszerzése és az ilyen célú közérdekû
kötelezettségvállalás (alapítvány) alapján történô vagyonszerzés, továbbá a lakóház építésére alkalmas telektulajdonnak
(tulajdoni hányadnak) megszerzése, ha a megajándékozott az
ingatlanon a szerzôdés illetékkiszabásra történô bemutatásától
számított 4 éven belül lakóházat épít. Ugyancsak illetékmentes a takarékbetét ingyenes megszerzése, a termôföld megszerzése ajándékozással a termôföldrôl szóló törvényben meghatározott mezôgazdasági termelôk gazdaságátadási támogatása
feltételeként, valamint a munkáltató által a munkavállaló számára adott olyan ingyenes juttatás, amely mentes a személyi
jövedelemadó alól. Szintén nem kell illetéket fizetni a hitelintézet pénzügyi szolgáltatásból, vagy befektetési szolgáltatásAz illeték mértéke
ból származó, 10.000 forintot meg nem haladó követelésének
Az ajándékozási illeték összegét a megajándékozottnak jutta- elengedése esetén, feltéve, hogy az elengedéssel a hitelintézet
tott ajándék tiszta értéke alapulvételével, a törvényben meg- adott szolgáltatásból származó követelése a magánszeméllyel
határozott kulcsok alkalmazásával kell kiszámítani:
szemben végérvényesen megszûnik, emellett bizonyos feltételek teljesülése esetén a közüzemi díjtartozásnak
a szolgáltató általi elengedése. Kiemelendô toCsoport
Az ajándékozási illeték
Lakástulajdon-szerzés és az ahhoz
általános mértéke
kapcsolódó vagyoni értékû jog
vábbá e körben a törvény azon rendelkezése,
ajándékozási illetékének mértéke
amely az ajándékozó egyenes ági rokona (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolaI. Az ajándékozó házastársa,
18 millió forintig 11%
18 millió forintig 5%
mostoha és nevelt gyermeke, 18 millió forint feletti rész után
18 millió forint feletti rész után
tot is) által megszerzett ajándék vonatkozásában
a mostoha- és nevelôszülôje 35 millió forintig 18%
35 millió forintig 8%
is mentességet biztosít.
35 millió forint feletti rész után 21%
35 millió forint feletti rész után 12%
A fenti rövid összefoglalás a teljesség igénye
II. Az ajándékozó testvére
18 millió forintig 15%
18 millió forintig 8%
nélkül, figyelemfelkeltô és tájékoztató céllal kéterhére
18 millió forint feletti rész után
18 millió forint feletti rész után
35 millió forintig 21%
35 millió forintig 10%
szült, amely így nem minôsül jogi tanácsadásnak.
III. Minden más
megajándékozott terhére

35 millió forint feletti rész után 30%

35 millió forint feletti rész után 16%

18 millió forintig 21%
18 millió forint feletti rész után
35 millió forintig 30%
35 millió forint feletti rész után 40%

18 millió forintig 10%
18 millió forint feletti rész után
35 millió forintig 21%
35 millió forint feletti rész után 30%

Dr. Gonda Sándor
ügyvéd
www.gondairoda.hu
Forrás: Ügyvezetô

A siker egyik alappillére a hitelesség
50 Legsikeresebb Nô 
TOP 50  csapatban köszönthetjük régi ismerôsünket, akit megkértünk, hogy
lapunkban is mutatkozzon
be.
Radics Edit stíluskommunikátor, szín- és stílustanácsadó, karrierszakértô,
mentálhigiénés tanácsadó,
a STIL-Konzult Kft. cégvezetôje vagyok.
A fentiek, három pályamódosításom eredménye.
Ami fô, mindig azt csináltam amit szerettem, vagy legalább
úgy, ahogyan nekem (is) jó volt. Ha az életem során olyan
helyre kerültem, ami nem volt a szívem vágya, azt csak átmeneti állapotnak tekintettem és dolgoztam rajta, hogy ez megváltozzon. Ezért éreztem magam sikeresnek. Volt, amikor
anyagi, máskor erkölcsi sikereket arattam. A nehéz helyzetekbôl a barátaim segítségével keveredtem ki. A túlélési készletem legfôbb darabja az, hogy ápolom az emberi kapcsolataimat. Kapcsolatfüggô, álmodozó vagyok. Mint vízöntô
csillagjegyûnek nem esik nehezemre a változás, változtatás ez
a tulajdonságom nagyban hozzájárult a többszöri pályamódosítás a lakóhely változtatás, életmódváltozás kivitelezéséhez,
megéléséhez és az ezekhez való alkalmazkodáshoz.
Megterveztem az életemet, 92 éves koromig. Amikor ez
elkészült, akkor azt éreztem, hogy még nem is vagyok öreg,
mivel még sok van hátra, tehát még nagyon sok dolgom van.
A dolgaim elvégzéséhez mindig készítek minimál-, optimális-, és ideális tervet is, ez az anyagiak megszerzésére, a fela-

dataim elvégzésére, a túlélésre és még sok mindenre vonatkozik az életemben. A munkám örömmel végzett tevékenység,
ezért nevezhetem a hivatásomnak. Az én munkám tárgya
az ember, a végeredmény a megelégedett, sikeres karriert építô nô, férfi. Ehhez hozzájárulok a megfelelô külsô megteremtéséhez nyújtott szín- és stílustanácsadással, az életút közös
megtervezésével, a helyes stílus és stíluskommunikáció kialakításával, fejlesztésével.
A különbözô stílusok alkalmazásával saját magam is példát mutatok a hozzám fordulóknak. 55 éves pályaváltó nôként, túlképzettként a munkaerô-piaci érvényesülés valamennyi buktatójával tisztában vagyok, és így személyes élményeim felhasználásával, sokféle tapasztalatommal hiteles
vagyok abban, amit csinálok. Nálam ez a siker egyik nagyon
fontos feltétele, a hitelesség! Boldog vagyok a munkámban,
megélem az elismerést, odafigyelést, visszajelzéseket és köszönetet kapok azért a tudásért és tapasztalatért, amit átadok a
hozzám forduló tanácsot kérô pályakezdô, pályamódosító pályaváltó nôknek és férfiaknak. (www.stiluskommunikator.hu)
Nôként megismerhettem a hozzám való férfit, szültem egy
fiút is, akire nagyon büszke vagyok. Testépítésben jeleskedik,
ô ezt az utat választotta. Anyagiakban szerény, de érzelmileg
nagyon gazdag családba születtem, ez táplálja a bennem lévô
nagy lelki erôt. Soha semmit nem bántam meg idáig, a továbbiakban terveim vannak a nôtársaim önbecsülésének, munkaerô-piaci érvényesülésének támogatásával kapcsolatban. Remélem, hogy kapok rá fentrôl lehetôséget. Nagy szeretettel
dolgozom másokért, civilszervezetekben önkéntesként már
több mint 15 éve, elsôsorban fiatalok pályára juttatásával és a
nôk érvényesülésével kapcsolatos munkákban vállalok szerepet.
Ha újra kezdeném, ugyanezt csinálnám és ugyanígy élnék.
Szerkesztôség

A Jász-Nagykun-Szolnok
megyei közgyûlés
közmeghallgatással
egybekötött ülésérôl
Megyeháza (Szolnok), 2010. december 10.
A megyei önkormányzat bevételi szerkezetében
meghatározó a központi költségvetési támogatás és
az illetékbevétel, így e tényezôk alakulása és változása alapvetôen meghatározza a mûködési kiadásokat és a likviditási helyzetet. A 2011. évi kiemelt
tényezôk figyelembevételével a bevételek csökkenése 176.184 ezer Ft, a kiadások növekedése 678.840
ezer Ft, amelyek a hiányt 854.664 ezer forinttal növelik. A 2010. évi 1.242.934 ezer Ft összegû tervezett hiány és a 2011. évi tényezôk alapján képzôdô
854.664 ezer Ft együttes összege szerint a hiány
determináció mintegy kétmilliárd forint.
A jövô évi költségvetési koncepcióval kapcsolatban több kérdés és észrevétel is érkezett az MSZP
és a Jobbik részérôl is. Kovács Sándor, a megyei
közgyûlés elnöke a tervezett létszámleépítésekkel
kapcsolatos kérdésre elmondta, hogy a megyei önkormányzat az elmúlt években sem szándékozott
munkavállalókat elbocsátani, erre az elôzô kormány
forráselvonása miatt kényszerült a megye, majd
hozzátette, hogy jelenleg a megyei önkormányzat
nem tervez nagyobb mértékû leépítést.
A megyei közgyûlés elnöke a napirend tárgyalásánál elmondta még a várható intézményátadásokkal kapcsolatban, hogy addig, amíg ilyen jellegû
hivatalos megkeresések nem érkeznek a fenntartó
helyi önkormányzatok részérôl, addig nem kíván
érdemben nyilatkozni. Amennyiben érkezik ilyen
jellegû kérés, természetesen törvényi kötelezettségénél fogva átveszi a megyei önkormányzat a mûködtetést és a jó gazda gondosságával fogja azt továbbvinni.
A közgyûlés végül 11 igen és 9 nem szavazat
mellett elfogadta a koncepciót.
A megyei közgyûlés beszámolókat hallgatott meg
Jász-Nagykun-Szolnok megye közbiztonsági helyzetérôl, a megyei Polgárôr Egyesület munkájáról,
valamint a mezôgazdaság helyzetérôl és a lakosság
egészségi állapotáról is. Pást Gabriella, regionális
tisztifôorvos szóbeli hozzászólásában egyedülállónak nevezte azt a kezdeményezést, amelynek során
a megyei önkormányzat és a Hetényi Géza Kórház
közös szervezésében lehetôség nyílt kistelepüléseken egészségügyi szûrôprogram megvalósítására.
Személyi kérdéseket is tárgyalt a testület. Támogatták Farkas József rendôr ezredes Jász-Nagykun-Szolnok megye Rendôr-fôkapitányi kinevezését, az elôterjesztést az ülésen személyesen jelen
lévô Dr. Hatala József, országos rendôrfôkapitány
jegyezte. Minden bizonnyal ez a tény is hozzájárult ahhoz, hogy a közbiztonsági helyzetével kapcsolatos napirendi pont tárgyalásához rendkívül
sok kérdés, észrevétel és vélemény érkezett. A megyei közgyûlés elnöke Simon Tamás tábornok úrnak megköszönte megyei rendôrkapitányként végzett munkáját, és a Bûnügyi Szakértô és Kutató Intézetnél folytatandó munkájához sok sikert kívánt.
A pályázatot véleményezô bizottság támogatása
mellett a megyei közgyûlés 2011. január 1-jei hatállyal Dr. Bene Ildikót, az intézmény eddigi orvos-igazgatóját bízta meg a megyei Hetényi Géza Kórház és Rendelôintézet fôigazgatói teendôinek ellátásával.
A megyei Környezetvédelmi Program végrehajtását szolgáló intézkedési tervet fogadott el a
következô két évre vonatkozóan a közgyûlés. Döntöttek továbbá új szociális otthon építésének és az
újszászi Orczy-kastély turisztikai hasznosításának elôkészítésérôl, és a Nemzeti Kulturális Alaphoz pályázatok benyújtásáról egyedi muzeális
könyvtári dokumentumok restaurálása, továbbá a Jászkun Világ Gyermek és Ifjúsági Szemle
megrendezése céljából.
Galó Anita
irodavezetô-helyettes
Elnöki Kabinet Iroda
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal
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A Hagyományos Erzsébet Nap

gazdag programkínálat kicsiknek és nagyoknak
2010. november 19-én, Jászfényszarun immár 16. alkalommal, rendeztük meg az Erzsébet napi kiállítást és vásárt, a Bedekovich Lôrinc Népfôiskolai Társaság szerve-

zésében, a Petôfi Sándor Mûvelôdési Házban. Hagyományôrzô jelleggel indítottuk útjára ezt a programot, egyben az akkori közmûvelôdési hiányokat pótolva s az adventi várakozás idôszakát elôkészítve. Mi magunk sem
gondoltuk volna, hogy ennyire beépül a település életébe
 persze megtettünk mindent, hogy a családokat (gyerekeket, szülôket, nagyszülôket) is bevonjuk a programokba,
hiszen ebben az idôszakban az ünnephez kötôdô foglalkozásokat, mûvészeti elôadásokat is szerveztünk.

E mellett  mint minden évben  részesei voltunk egy
aktuális programnak is. Érdeklôdés kísérte a vásár társrendezvényét, ami idén egy Fotókiállítás megnyitója volt.
Elôször tekinthette meg a látogató közönség Kiss Judit
Az én életem és Petô István Jászsági templomok
kiállítását. Vendégként köszönthettük az egykori  és jelenlegi  Jász Kapitányokat is. A kiállítást a Fotómûhely
vezetôje Samuné Tusor Mária nyitotta meg.

kái, a kedvességük, szívélyességük, a csábító kóstoló mind
 mind a siker záloga voltak. Többen bemutatót is tartottak az érdeklôdôknek  bizony szívesen leültünk volna
egy kis mûhelymunkára is, de a szemünket elcsábította a
gazdag látvány.

A népfôiskolai társaság biztosította, hogy a jászsági települések lakosai a TRIÓ televízión keresztül is betekintést kapjanak az Erzsébet napi programokba  ahogyan
mindig is törekedtünk (saját és pályázati forrásokból) a
média nyilvánosságra.

E napon ismét a nagy sürgölôdés-forgolódás, fahéj illatú kürtôskalács vonzotta a látogatókat, csábította egy kis
vásárlásra  nem véletlen, régi ismerôsként köszönti vendégeit a Makai család. A mintegy harminc árus, a helyi
termékekkel bemutatkozó fényszarusi asszonyok a kézmûvesek; fafaragó, tûzzománcos, festô, fazekas, csipkeverô és népi iparmûvészek igényes és elérhetô árú porté-

Köszönjük mindazok munkáját, akik a szervezésben,
rendezésben, vendéglátásban, a helyi termékek bemutatásában segítségünkre voltak!
Kovács Béla

SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány
(sajtóközlemény)

2010-ben negyedik alkalommal hirdetett esettanulmány pályázatot célcsoportjának a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési
Alapítvány. Az idén fennállásának 20. évfordulóját ünneplô
közhasznú szervezet ezúttal annak a közel 20.000 mikro- és
kisvállalkozásnak címezte a felhívást, akiknek az elmúlt két
évtizedben segített az indulásban, illetve az eredményes mûködésben.
A vállalkozni készülô, illetve vállalkozást tervezô nôket
mindig is kiemelt célcsoportnak tekintô alapítvány felhívására hét vállalkozónô írta meg a történetét. Tanulságos és szép
pályázatok születtek arról, hogy hogyan teremtettek maguknak
megélhetést nagycsaládos, 50 év felett munkanélkülivé lett,
gyermeküket egyedül nevelô vagy pályakezdô nôk.
Az elsô díjat, valamint a Budapest Bank által a leginnovatívabb vállalkozónônek felajánlott díjat a Meska.hu Kft. nyerte, a pályamunkát az egyik tulajdonos és ügyvezetô, Porst
Réka készítette. A vállalkozás küldetése az igényes kézmûves alkotások internetes adásvételi lehetôségének megte-

remtése a méltányos kereskedelem szellemében, az egyedi
és kézmûves alkotások minél szélesebb körben történô népszerûsítése, elismertségének növelése, valamint a termékek iránt
fogékony vásárlói réteg és az alkotók közötti közvetlen kapcsolat megteremtése, elôsegítése.
A második helyezett az üzletviteli tanácsadással, pályázatírással, forrásteremtéssel foglalkozó Arundo Kft., illetve
alapító ügyvezetôje, Nádas Mihályné lett. Küldetésük, hogy
egyedi és cégre szabott megoldásokkal segítsék a mikro-, kisés középvállalkozásokat elképzeléseik hatékony és optimálisabb finanszírozási feltételekkel történô megvalósításában.
A harmadik díjat Zavicsa-Varga Viktória, a Bike Planet
Kft. alapító ügyvezetôje kapta. Cége küldetése a kerékpárosok minôségi termékekkel, szolgáltatásokkal és információval történô ellátásán keresztül a kerékpározás biztonságának és kultúrájának fejlesztése hazánkban.
www.seed.hu

Harmath József:

Születésnapodra
Megszülettél, mint mások.
Apró szíved üteme elindult,
S benned véreddel fürdik.
Nôttél, mint új tövisen a rózsa,
S elmédet a tudás körbe fonta.
Éveken átlovagolva, könnyekkel birkózva,
Mosolyt néha eltitkolva,
Elaludt megannyi gyertya fénye,
Átölelted magad körül a csendet.
Szemedben mindig a szeretet fénylett.
Nem válogattál, sem a múlt idôben
Sem a mostani térben.
Mindig önmagad voltál forró szeretetben.
Az út ahol jársz, végtelen,
Úgy ahogy van, porosan, vizesen.
S ha látsz egy fát, eldôlve az úton,
Vagy egy pávát sétálni rajta,
Hogy érdemes volt megszületned,
A fa susogja, a páva rikoltja.
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Sikeresen zárult a Felnõttképzõ Civil
Hálózat szervezése megyénkben
A kapcsolatok sokkal inkább meghatározóak lesznek az új évszázadban,
mint amennyire az emberek többsége erre felkészült.
(Barabási Albert László)
Az elmúlt hónapokban egy jelentôs felnôttoktató, szakértô, elôadó, tanácsadó.
TÁMOP program mûhelymunkáit szervez- (A képek a hálózat megyei mûhelymunkátük meg, a program egy Felnôttképzô Civil járól készültek.)
Hálózat kialakítását tûzte ki céljául. ÖsszeNagy igény van a szervezetek részérôl
az aktuális felnôttképzési jogszabályi változások követésére
és értelmezésére, az akkreditáció törvényi változására, mert
a jelenlegi magas díj megfizethetetlen a civil szervezetek
számára.
Tervezzük, hogy a hálózathoz tartozó felnôttoktatók számára is folytatjuk a megyei mûhelymunkákat a felnôttképzés
módszertani kérdéseirôl, az európai Jó gyakorlatok cseréje
révén is.
Jó alkalom lesz erre a soros
fogni az országban azokkal
a szervezetekkel, akik valamilyen formában felnôttek
képzésével foglalkoznak 
ez lehet általános felnôttképzés, készségfejlesztés,
de szakmai képzés is. Szeretnénk elérni, hogy az általános felnôttképzés minél
nagyobb teret kapjon, mert
azt tapasztaljuk, sokan 2-3
szakképzô tanfolyam elvégzése után sem igazán tudják
milyen céljaik vannak az
életben, milyen értékek
mentén szeretnének boldogulni, mit várnak
maguktól és a társadalomtól.
A Hálózathoz már 20 szervezet csatlakozott a megyébôl  számos egyesület, alapítvány, többek között a Bedekovich Lôrinc
Népfôiskolai Társaság is  és mintegy 100

EU elnöksége hazánknak, amikor egy konferenciát szeretnénk Szolnokon megrendezni a Felnôttképzés európai dimenziói
témában.
Nagyné Kiss Mária koordinátor
a JNSZM Népfôiskolai Társaság elnöke

HELYT-ÁLLÁS
A Fehér Bot Alapítvány a tanulásban akadályozottak és hallássérültek számára bolti eladó és irodai asszisztens, egy éves OKJ-s képzéseket indít Debrecenben 2011 februártól.
Ha Ön nagyothalló vagy gondjai voltak a tanulással és már elmúlt 18 éves, forduljon
munkatársainkhoz további felvilágosításért!
Ingyenes képzéseink:
 Bolti eladó képzés (900 óra)  tanulásban akadályozott személyek számára
Feltételek: betöltött 18. életév és nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség eltérô tanterv szerinti oktatásban részesült megjegyzéssel vagy enyhe
értelmi fogyatékosságot igazoló dokumentum vagy szakorvosi szakvélemény
 Irodai asszisztens képzés (700 óra)  hallássérült személyek számára
Feltételek: 18. életév betöltése és tízedik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség (1999. elôtt kiadott bizonyítványok esetében befejezett nyolcadik évfolyam) és szakorvosi szakvélemény vagy fogyatékossági támogatás határozata
Képzés helye és ideje: 2011. február  2012. február, Debrecen
Elérhetôségek: Molnárné Molnár Katalin, Szolnok, Tel: 06-30-822-3282,
e-mail: mnemkatalin@gmail.com

Átadták a Jászsági Civil Vándordíjat
Jászberényben a hétvégén átadták a 2010. évi Jászsági Civil Vándordíjat. A vándorkupát és a vele járó 200.000 forint elismerést elsô alkalommal ítélte oda A Jászságért Alapítvány Kuratóriuma.
A tízéves fennállását ünneplô Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Jászberényi
Csoportja nevében dr. Suba György elnök vette át a díjat dr. Dobos Lászlótól, a Jászok Egyesülete ügyvivôjétôl. Az elismerést a csoport benyújtott pályázata alapján
ítélték oda, mely jelentôs hozzájárulás a Jászság közösségi, szellemi arculatának formálásához (kiadványok, rendezvények).
A jász fôváros fôplébánia templomában rendezett ünnepséget  melyen megjelent
Pócs János országgyûlési képviselô, Jászapáti város polgármestere  szeretetvendégség és a Jászberény katolikus élete c. kézikönyv méltatása követte.

Rendôrségi hírek
Tisztelt Olvasók!
Alapvetôen az év végén elôforduló veszélyekre szeretném figyelmüket felhívni az
alábbi gondolatokkal. Az év végi ünnepekkel kapcsolatos bevásárlásaik esetében
legyenek figyelmesek az átlagosnál jobban az értékeikre, azokat tegyék biztonságos
helyre. A legszükségesebb tárgyakat vigyék magukkal. Amikor bevásárolni, szórakozni utaznak, a jármûveikben látható helyen ne hagyjanak értéket. A tömegközlekedési eszközökön figyeljenek oda az Önök közelében utazó személyekre, a zsebtolvajok egyszerre többen tevékenykednek, és nagyfokú éberségre van szükség ahhoz, hogy észrevegyék mozdulataikat.
A közlekedést egyértelmûen megnehezíti a beköszöntött téllel párosuló csúszós
utak, párás, ködös levegô, a rossz látási viszonyok. Az elmúlt napokban sok baleset történt fenti okok következtében az országban. A jármûveikkel felkészített állapotban induljanak útnak  téli gumiabroncs/hólánc/fagyálló/téli ablakmosó  a
hosszabb távra utazók pakoljanak be élelmiszert, elemlámpát, elemeket, homokot,
meleg ruházatot, tankoljanak több üzemanyagot. Amennyiben kerékpárra ülnek, legyenek kivilágítva, és nagyfokú körültekintéssel kerekezzenek.
Az év végi ünnepekkel kapcsolatban fontos megemlítenem a pirotechnikai eszközök használatának szabályozottságát. A termékeket az év utolsó napján lehet szabályszerûen felhasználni, a petárda használata pedig még akkor is TILOS. Kérem
a szülôket, hívják fel gyermekeik figyelmét erre a rendelkezésre, mert amellett hogy
rendkívül veszélyes eszközökrôl van szó, a szabálytalan használata esetén szabálysértési eljárást kezdeményeznek a hatóságok.
Amennyiben olyan személyrôl van tudomásuk, aki egyedül, és nehéz körülmények között él, ebben az idôszakban több odafigyelést tanúsítsanak irányában, mert
a hideg idô könnyen tragédiához vezethet. Amennyiben elesett sérült, magatehetetlen személyt észlelnek, nyújtsanak segítséget, majd értesítsék a mentôket, rendôrséget.
Szeretném megköszönni azon személyeknek, és civil szervezeteknek a segítségét,
akik idei munkánk végzéséhez hozzájárultak, továbbá a Jászfényszarui Rendôrôrs
munkatársai nevében kívánok Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, és Boldog Újévet
minden kedves olvasónknak.
Köszönöm megtisztelô figyelmüket!
Terenyi Imre r. hadnagy
Rendôrôrs parancsnok
Tel: 107, 06-57/422-138, 06-70/330-7626

Debrecen karácsonyi fényekben
A város polgármestere és egyházi vezetôk a Kossuth téren, Debrecen karácsonyfájánál 2010. november 27-én ünnepélyes keretek között kapcsolták fel a belváros díszkivilágítását, amelyet a Piac utcai sétálóövezetben a Széchenyi utcától a Nagytemplomig az utca mindkét oldalára, a villamospálya fölé pedig a Nagytemplomtól egészen a
Nagyállomásig szereltek fel a szakemberek az elmúlt hetekben.
Számos Piac utcai épület kivilágítása mellett 150 fára került ünnepi fény. Errôl
összesen körülbelül 180.000 égô gondoskodik. A Régi Városháza elôtt 16 fára korszerû, energiatakarékos LED-es fényforrások kerültek. Szintén LED-es égôkkel díszíti a várost 13 jégkristály-motívum hópehellyel, valamint 50 csengettyû-harang
motívum. 13 csillag és 26 csóva még hagyományos izzókat tartalmaz. A Piac utca
bevezetô útjaira és a Vezér utcára harangdíszek kerültek. Az elôször 2008-ban megismert fényfa és a fényszökôkút is újra részei lesznek a karácsonyi díszkivilágításnak.
A hagyományt folytatva ebben az évben
is lesz díszkivilágítás a Debrecenhez tartozó településrészeken. Így Bánk, Haláp, Józsa, Kismacs és Nagymacs központjában
összesen 50 harang jelzi majd az ünnepi
hangulatot. Ebben az esztendôben újdonságként a megújult Hal köz, valamint a
Nagytemplom melletti Romkert-Emlékkert
is díszkivilágítást kapott. Az elôbbit 4, az
utóbbit 12 LED-es motívum díszíti.
A díszkivilágítást 2010. november 27-én,
szombaton 17 órakor ünnepélyes keretek
között kapcsolták fel a város polgármestere
és egyházi vezetôk a Kossuth téren, Debrecen karácsonyfájánál. Az ünnepi díszítés
vízkeresztig, 2011. január 7-éig látható. A
mintegy 180.000 égô, a világító csillagok,
csengettyûk, hópelyhek és fénycsóvák eltávolítása ezután körülbelül két hétig tart.
A díszkivilágítás elemeit raktárba szállítják, a meghibásodottakat javítják, s legközelebb 2011 ôszén veszik ôket újra elô. A
2010-es debreceni díszkivilágítás összköltsége közel 5,4 millió forint.

Debrecenben folyamatosan 1998 óta van
karácsonyi díszkivilágítás, amit eredetileg
egy helyi vállalkozó kezdeményezett. Az
önkormányzat támogatását maga mögött
tudva más vállalkozókkal együttmûködve
néhány évig szervezte is, majd a megvalósítást teljes egészében átvette az önkormányzat. A cívisvároshoz tartozó településrészeken hat évvel ezelôtt volt elôször karácsonyi díszkivilágítás. A városháza arra törekszik, hogy lehetôség szerint fejlessze a látványosságot. Így évek óta tartó törekvés a hagyományos izzóknál jóval
energiatakarékosabb LED-es fényforrások
alkalmazása. A távlati cél az, hogy a díszkivilágítás összes izzója energiatakarékos
legyen.
Forrás: debrecen.hu

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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Minden gyerek lakjon jól!
a csöppségek mellett a helyi gazdákat is segítik

Újraindul január közepétôl a Minden gyerek lakjon jól! alapítvány gyermekétkeztetési programja, aminek keretében 5000 gyereknek biztosítottak heti rendszerességgel vitamindús élelmiszer-kiegészítést.
Hegedûs Zsuzsa, a kezdeményezés alapítója elmondta: a 2011-es program célja azzal
is bôvül, hogy az élelmiszereket helyi gazdáktól, 40 kilométeres körzetben, szerzik be.
Ezzel a lépéssel a kistermelôk is munkához jutnak. Elsôként magyar divattervezôk csatlakoztak a jótékonysági akcióhoz, de a szervezôk minél több szakma felajánlását várják.
(lm)
hírTV
***
A divatszakma a gyermekéhezés ellen
Online aukción vásárolhatnak magyar divattervezôk által felajánlott öltözékeket, kiegészítôket a segíteni szándékozók. A Fashion for food szervezôi a bevétellel a Minden Gyerek Lakjon Jól! Alapítványt támogatják.
Az érdeklôdôk a www.werkakademia.hu oldalon licitálhatnak a nekik tetszô ruhadarabokra december 16-ig  mondta el Vándor Ágnes, a Werk Akadémia felelôs vezetôje csütörtökön az MTI-nek. A jelenlegi választék 20-25 darabból áll, de ez folyamatosan bôvül, emellett az akadémia tanulói által tervezett ruhák is kalapács alá kerülnek.
Az a 600 ezer alultáplált és éhezô gyermek is a mi kölykünk  mondta Hegedûs Zsuzsa szociológus, a Minden Gyerek Lakjon Jól! Alapítvány alapítója a sajtó képviselôinek
rendezett tájékoztatón csütörtökön Budapesten. Kifejtette: 2008-ban körülbelül 450 ezer
gyermek élt olyan családban, ahol az egy fôre jutó jövedelem nem érte el a mindenkori
nyugdíjminimumot, ez a szám mostanra közel 600 ezerre tehetô. A Minden gyerek lakjon jól! kezdeményezés célja biztosítani az éhes, alultáplált gyermekek számára a megfelelô ennivalót az iskolai étkeztetésben a leginkább veszélyeztetett helyeken.
A szociológus kifejtette: a gyerekek nagyon kevés húst, gyümölcsöt kapnak, ellenben
rengeteg rántott levest.
Az alapítvány a 2010-es tanév végéig a 33 leghátrányosabb kistérségben összesen több
mint ötezer gyermek étkeztetésében segített, a segítô akciót januárban újraindítja. Mint
mondta, a legkevesebb, amivel a felnôttek a kicsiknek tartoznak, a megfelelô táplálék,
tudás és mozgás biztosítása. A társadalmi felelôsségvállalás értékesebb, mint a sok pénzt
hozó munka  hangsúlyozta.
A januárban folytatódó programban az alapítvány a 33 leghátrányosabb kistérség iskoláiban étkezési támogatásra szoruló gyerek számára továbbra is havi 3000 forint értékû
egészséges élelmiszert szeretne biztosítani. További információkat az érdeklôdôk a
www.mindengyereklakjonjol.hu olvashatnak.
forrás: MTI

Számvetés és köszönet
2007 decemberében indítottuk útjára civil
kezdeményezésre Jászfényszarun a Pipafüst címû közélet hírmondót. A cikkek
íróinak, szerkesztôinek, terjesztôknek, támogatóknak és az Új Berea Kft.-nek áldozatkész önkéntes munkájának köszönhetôen a 2010. év végével negyedik évfolyamát zárja az újság. Hónapról hónapra elkészített cikkek, fényképek színesítették lapunkat, amely az ország minden régiójába
eljutott.
A 2011. év az Európai Unióban az Önkéntesség Éve lesz. Az újság megjelentetését illetôen már negyedik éve végezzük
az önkéntes cikkírói, fényképkészítôi, szerkesztôi, egyéb tevékenységeket. Az újság
fenntartása az önkéntes munkának köszönhetô, a pályázati támogatásokat a nyomdai
költségekre fordítottuk.
Köszönjük és számítunk a jövôben is a
segítô munkára s továbbra is élünk a pályázati lehetôségekkel.
Áldott karácsonyi ünnepeket és
sikerekben gazdag, új esztendôt kíván
a Szerkesztôség

Húszéves
A Jászságért Alapítvány
Húsz éve, 1990. december 14-én jegyezte
be a Fôvárosi Bíróság A Jászságért Alapítványt, 922. sorszám alatt.
A közhasznú alapítvány célja, hogy támogassa és ösztönözze azokat a kezdeményezéseket, melyek a nemzeti (jász és jászsági) kulturális örökség megôrzését és gyarapítását szolgálják.
Mûködésének két évtizede alatt több tízmillió forintot fordított ösztöndíjakra, hagyományápoló kiadványokra, rendezvényekre.
Évente egyszer, az idén, 2010-ben tizenkilencedik alkalommal adományozta az
egymillió forinttal járó Jászságért Díjat.
A Jászságért Alapítvány elsô elnöke
Hamza D. Ákos festômûvész volt, 1993tól ezt a tisztséget dr. Csányi Sándor közgazdász, az OTP Bank elnök-vezérigazgatója tölti be.
Az alapítvány tevékenységérôl
további adatokat találhat
a www.jaszokegyesulete.hu honlapon

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

Megérezni azt, mit jelent adni
Advent
Szeretjük, ha kényeztetnek, ha kapunk valamit, mert egy
önzô kor gyermekei vagyunk. De adni is szeretünk. Erre
példa idén volt jó pár, és így karácsony közeledtével még
több. Létrejönnek alkalmi és állandó társulások, klubok,
melyek célja a rászorulók önzetlen segítése.
A budai villa elôszobáját különös illat lengi be: vanília,
fahéj, citrom és pörkölt dió egyvelege fogad. Szaglászok,
nyelek, finom süteményízt álmodok, közben egy klórszagú klinikáról ismert fôorvosnôt keresek. A konyha küszöbén Etus toppan elém a Szomszédokból, kötényben feszít,
mosolyog. Odébb lisztes kezû ügyvédnôt, tojást törô mûtárgyszakértôt, habverôvel hadonászó marketingszakem-

Zsámboki Gabriella, Siposné Tamás Krisztina, Tar Judit elnök
és Csûrös Karola a csomagolóanyagokat rendezi, válogatja.
Azt tartják, a színek, illatok harmóniája elengedhetetlen.

bert ismerek meg. Hova kerültem? A konyha, a hangulat,
a hangok és az illatok, a kötényben is elegáns nôk egy falusi lakodalomra készülô jókedvû asszonycsapatot juttatnak eszembe.
 Rohanó világban élünk. És idôrôl idôre meg kell állni,
hogy tudd, érezd, megérezd: adni jó. Emlékszem, Raksányi Kutyu kollégám csendben, észrevétlenül tudott adni.
Éveken át az elsôk között érkezett a karácsonyi bazárunk-

ra, kiválasztotta a legszebb kézimunkát, koszorút, a legjobb
tortát, lekvárt, és letette a támogatásra szánt nem kevés
pénzt. Szerzeményeivel leült, nézegette kicsit, majd egy
óra múlva visszahozta az egészet, és azt mondta: újra a
tiétek  meséli Csûrös Karola színmûvésznô, s közben ránéz a sütôben illatozó bejglikre.
Hallgatom ôt, és arra gondolok, nem szokványos dolog,
hogy több tucat diplomás nô csendesen összeáll egy csapatba, és hónapokon át azon töpreng, dolgozik, mit, miként adjon a rászorulóknak. Nehéz elképzelni, hogy egy
tárgyalás, mûtét, külföldi elôadás, filmforgatás után lekvárt fôznek, varrogatnak, masnikat kötnek és tobozokat válogatnak. Pedig ezt teszik. Nyár óta készülnek, néhány hete viszont lázban égnek. Azt mondják, a budapesti Inner
Wheel Klub mind a harmincnégy tagjának évrôl évre óriási öröm és kihívás a Karácsonyi Jótékonysági Bazárra
való készülôdés.
A konyha hangjai
Zsámboki Gabriella fôorvos (jászfényszarui származású 
szerk.) otthonában a zenekar extra. Tepsi és sütô, dió és
daráló, fakanál meg tál, habverô és rézüst, citrom és reszelô, no meg a sütögetô asszonycsapat együtt adják a konyha hangjait. Jó zene a fülnek, irigyelhetô látvány a szemnek. Bejglik tekerednek, csokis kuglófok sorakoznak, közben történetek születnek, álmok, mit kezd majd az adománnyal a három kedvezményezett.
 A jövô héten nálunk leszünk. Tíz éve ott sül a legtöbb
diós és mákos bejgli, a huszonöt Sacher-torta. Reggeltôl
estig, két teljes nap. Mintha szalagon dolgoznánk, tudjuk,
ki miben jó, van tojástörô, habot verô, töltelékkeverô, sôt
még csomagoló is. Tavaly diabetikus sütemények is készültek, van rá igény  mondja dr. Tornyai Magdolna ügyvéd.
 Mézeskalács betûk, különféle figurák. Néhány száz
forint adományért vihetôk. Nálunk a karácsonyi asztal részei, ajándékok a tányér mellé  mondja Zsámboki Gabriella, a Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinikájának
fôorvosa, aztán megmutatja a betegeitôl kapott csokrokat.

Függnek szárazon a spájz egyik sarkában, várva, hogy ajtódíszekként majd másoknál éljenek tovább.  A lányom,
Fruzsina sokat segít a virágkötészetben, a klinika nôvérkéi, sôt még a betegeim is jönnek, támogatnak.  Azt, hogy
a kis csomagokban sorakozó paprika a doktornô szüleinek
jászsági kertjébôl érkezik, mástól tudom meg.
Kik ôk?
A férfitársadalom elit, karitatív célokkal mûködô klubjai
nagy múltra tekintenek vissza. Ezek közül egy a világszerte ismert és elismert Rotary. Az Inner Wheel (vagyis belsô kerék) tömöríti a Rotaryban munkálkodó urak feleségeit.
Az elsô hazai Inner Wheel Klub Budapesten, 1997
ôszén alakult, huszonhárom fôvel, nürnbergiek bábáskodása mellett. A nürnbergi tagokkal azóta is jó a kapcsolat,
rendszeresen látogatják egymást. Az asszonyok célja a segítségnyújtás, embertársaik szolgálata, a béke, az együttérzés elmélyítése a mindennapokban és krízishelyzetekben. A klub céljai megvalósításához minden évben két
nagy rendezvényt szervez, egyik az advent elsô szombatján tartandó karácsonyi jótékonysági bazár Budapesten, a
Kempinski Szállodában, a másik húsvét körül van, anyák
napi koncert vagy virágvásár keretében.

Az idei támogatottak
A rendezvényeken kapott adományokból alapításuk óta
támogatják a Vakok Batthyány László Római Katolikus
Gyermekotthon, Óvoda, Általános Iskola közösségét. Az
idén segítenek a devecseri és kolontári iszapkatasztrófa
áldozatainak és az Egyesített Szent István és Szent László Kórháznak újszülöttek hallását vizsgáló készülék beszerzésében.
A rendezvény fôvédnöke Máthé Erzsi Kossuth-díjas
színmûvész, aki november 27-én 10 és 16 óra között várja a segítôkész vendégeket a jótékonysági bazárra.
Árvai Magdolna
Forrás: Nôk Lapja Cafe
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Wass Albert: Karácsonyi mese
Nagyapánk ott ült szokott helyén a kandalló mellett, s olykor egy-egy bükkfahasábot vetett a sziporkázó tûzre. A szûzdohány füstje kék felhôbe
burkolta pipázó alakját ott a nagyszoba végiben,
s ezüstös szakállán olykor megcsillant a láng.
Mi gyermekek a mennyezetig érô, gyertyafényben izzó karácsonyfa körül álltunk elfogódottan
és izgalomtól elmeredt szemmel, és sóvár pillantásokat vetve a karácsonyfa alatt fölhalmozott
ajándékokra, hûségesen elénekeltük a Mennybôl
az angyal összes verseit. Ének után apám fölolvasta a betlehemi csillag történetét a Bibliából,
elmondtuk közösen a karácsonyi imádságot, s
azzal nekiestünk a játékoknak, akár karámba szorított birkanyájnak az éhes farkascsorda.
Kis idô múltával nagyapánk megszólalt ott a
kandalló mellett a maga érdes vénemberhangján:
 Aztán tudjátok-é  kérdezte , hogy miképpen keletkezett tulajdonképpen a karácsony?
 Akkor született a Jézus Krisztus  felelte
Margit húgom okosan új babaháza elôtt térdepelve, s nagyapánk bólintott rá.
 Ez igaz  mondta , mert hogy ô volt az Úristen legnagyobb karácsonyi ajándéka az emberi
világ számára. De maga a karácsony már régen
megvolt akkor. Ha ideültök mellém a tûzhöz, elmondom, hogyan keletkezett.
Köréje gyûltünk a szônyegre, mindegyikünk
valami új játékot cipelve magával, s figyelmesen
lestük a száját, mert nagyapánk nagyon szép és
érdekes meséket tudott ám.
 Hát az úgy volt  kezdte el, miután nagyot
szippantott a pipájából , hogy réges-régen, amikor Noé apánk unokái megépítették volt a Bábel
tornyát, s annak ledôlte után nem tudták megérteni egymást többé, mert az önzés összezavarta a
nyelvüket, az irigység és az elfogultság egyre jobban és jobban kezdett elhatalmasodni ezen a földön. Aki nem volt olyan ügyes, mint a szomszédja, azt ölte az irigység, hogy a másiknak szebb
háza van. Aki rest volt megmûvelni a földjét, az
irigyelte azt, akinek szebb búzája termett, s mikor
az irigykedés már igen-igen elhatalmasodott az
embereken, akkor megszületett benne a gonoszság. A rest lopni kezdett, a tolvaj gyilkolni, s a
kéregetô rágyújtotta jótevôjére a házat. Addigaddig, hogy egy napon aztán az Úristen odafönt
az égben megsokallotta az emberek gonoszságát,
s rájok szabadította a sötétséget és a hideget.
A nap eltûnt az égrôl, a vizek befagytak, s a
rablógyilkos számára nem termett többé semmi az
elrablott földön. Nagy fázás, éhezés és pusztulás
következett ebbôl az egész emberi világra. Mikor
pedig már közeledett erôsen az idô, mikor minden
emberi életnek el kellett volna pusztulnia a földön, az Úristen odaintette maga mellé kedvenc
angyalát, a Világosságot, és ezt mondta neki:
Eridj le, hû szolgám, s nézz körül a földön,
melyet gonoszsága miatt pusztulásra ítéltem.
Vizsgálj meg minden embert, asszonyt és gyermeket, s akiben még megtalálod egy csöpp kis
nyomát a jóságnak, annak gyújtsál gyertyát a szívében. Én pedig majd az utolsó elôtti napon alánézek a földre, s ha csak egy kicsike világosságot
is látok rajta, megkönyörülök az emberi világon,
s megváltoztatom az ítéletet, amit kiróttam rája.
Ezt mondta az Úristen, s a Világosság angyala
alászállott a földre, hogy teljesítse a parancsot. A
föld sötét volt és hideg. Mint a csillagtalan, zimankós téli éjszaka, olyan. Az emberek tapogatózva jártak az utcákon, s akinek még volt egy
darabka száraz, fagyott kenyere, az elbújt vele a
pincék mélyére, hogy ne kelljen megossza mással. Egy birkabôr bundáért meggyilkolta apját a
fiú, s akinek még tûz égett a kemencéjében, az
fegyverrel ôrizte szobája melegét a megfagyóktól. Az angyal nagyon-nagyon elszomorodott,
hogy hasztalan járta az emberi világot, mert nem
talált benne sehol egy fikarcnyi jóságot sem.
Lassanként kiért a városból, s ahogy a dûlôúton haladt fölfele a hegyek irányába, egyszerre
csak összetalálkozott a sötétben egy emberrel, aki
egy döntött fát vonszolt magával kínlódva. Kiéhe-

zett, sovány ember volt, s csak szakadt rongyok
borították a testét, de mégis húzta, vonszolta magával a terhet, bár majdnem összeroskadt a gyöngeségtôl.
Minek kínlódsz ezzel a fával?  kérdezte meg
az angyal.  Hiszen ha tüzet gyújtanál belôle
magadnak itt, ahol állsz, megmelegedhetnél mellette.
Jaj, lelkem, nem tehetem én azt  felelte az
ember.  Asszonyom, s kicsi fiacskám van otthon, kik fagynak meg, s olyan gyöngék már,
hogy idáig nem jöhetnének el. Haza kell vigyem
nekik ezt a fát, ha bele is pusztulok.
Az angyal megsajnálta az embert, és segített
neki a fával, s mivel az angyaloknak csodálatos
nagy erejük van, egyszerre csak odaértek vele a
sárból rakott kunyhóhoz, ahol a szegény ember
élt. Az ember tüzet rakott a kemencében, s egyszeriben meleg lett tôle a kicsi ház, s míg egy sápadtra éhezett asszony s egy didergô kisfiú odahúzódtak a tûz mellé melegedni, az angyal meggyújtott egy gyertyát az ember szívében, mert jóságot talált abban.
Édesanyám, éhes vagyok...  nyöszörögte a
gyermek, s az asszony benyúlt a rongyai közé,
elôvett egy darab száraz kenyeret, letörte az
egyik sarkát, s odanyújtotta a gyermeknek.
Miért nem eszed meg magad a többit?  kérdezte az angyal.  Hiszen magad is olyan éhes
vagy, hogy maholnap meghalsz.
Az nem baj, ha én meghalok  felelte az aszszony , csak legyen mit egyék a kicsi fiam.
S az angyal ott nyomban meggyújtotta a második gyertyát is, és odahelyezte az asszony szívébe.
A gyermek leharapott egy kis darabot a kenyér
sarkából, aztán megszólalt:
Édesanyám, elhozhatom két kis játszótársamat
a szomszédból? Ôk is éhesek, s nincs tûz a házukban. Megosztanám velük ezt a kis kenyeret,
meg a helyet a tûznél!
Az angyal pedig meggyújtotta a harmadik gyertyát is, és odaadta a kisfiúnak, aki boldogan szaladt ki a gyertyával a sötét éjszakába, hogy fénye
mellett odavezesse kis társait a tûzhöz és a kenyérhez.
S pontosan ekkor érkezett el az utolsó elôtti
nap, és az Úristen alánézett a földre, s a nagynagy sötétségben meglátott három kis pislákoló
gyertyalángot. És úgy megörvendett annak, hogy
az angyal mégis talált jóságot a földön, ha nem is
többet, csak hármat, hogy azon nyomban megszûntette a sötétséget, visszaparancsolta a napot
az égre, s megkegyelmezett az emberi világnak.
S azóta minden esztendônek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy
a gonoszság útja hova vezet, s ezért ôsszel a napok rövidülni kezdenek, a sötétség minden este
korábban szakad alá, és minden reggel késôbben
távozik, hideg támad, és befagynak a vizek, s a
sötétség uralma lassan elkezdi megfojtani a világot. Mi emberek pedig megijedünk, s eszünkbe
jut mindaz a sok rossz, amit elkövettünk az esztendô alatt, és amikor eljön a legrövidebb nap, és
a Világosság angyala alászáll közénk jóságot keresni, egyszerre mind meggyújtjuk a karácsonyfák gyertyáit, hogy az Úristen ha alátekint, fényt
lásson a földön, s megbocsássa a bennünk lévô jó
miatt a bennünk lévô rosszat.
 Ez a karácsony igazi meséje  fejezte be nagyapánk ott a kandalló mellett azon a régi-régi karácsonyestén , én pedig azért mondtam el nektek, gyerekek, hogy megjegyezzétek jól, és emlékezzetek reá. Mert ez a mi emberi világunk újra
építeni kezdi a Bábel tornyát, melyben egyik ember nem értheti meg a másikat, jelszavakból, hamisságokból, elfogultságokból és elôítéletekbôl,
s jönni fog hamarosan az irigység is, a rosszindulat, meg a gonoszság, melyek miatt az Úristen újra pusztulásra ítéli majd az embert. Tolvajlás és
gyilkosság fog uralkodni a földön, s ha a nyomorúság és a nagy sötétség rátok szakad majd, akarom, hogy emlékezzetek: csak a szívetekben égô
gyertya menthet meg egyedül a pusztulástól.

Recept
Családi gesztenyesütés
Sajnos vagy nem sajnos egyik kedvencem a gesztenye, olyan vagyok
vele, mint Gombóc Artúr a csokoládéval. Szeretem mindenféle formában: gesztenyepüré, gesztenyés pulyka, gesztenyés szelet, és sorolhatnám, de talán a legjobban a sima,
sült gesztenyét szeretem.
A szelídgesztenyét (amely egyébként nem rokona a vadgesztenyének) megsütni nem ördöngösség.
Vásárlás
Jellemzôen inkább piacokon találsz
szelídgesztenyét, néha nagyobb szuper- vagy hipermarketben is. A gesztenye ugyanúgy ki tud száradni, akár
például a narancs, ezért alaposan
vizsgáld meg, mit veszel: ha túl könnyûnek találod, akkor valószínûleg
már száraz a termés.
Elôkészítés
Mindenekelôtt a gesztenyéket a lapos végükön késsel be kell vágni, majd
vízbe áztatni. Ezután már sütheted is.
Hogyan és hol süsd?
 A legegyszerûbb persze a sütôbe helyezni ôket.
 Ennél sokkal romantikusabb a téli tüzeskedés, amelyre sor kerülhet
a kertben, az udvaron, de az erkélyen is. Használhatsz alufóliával részben leborított, nyári grillt, de megfelel akár egy használaton kívüli fémvödör is, amelyre egy lyukas fazekat helyezel. Ezekben az esetekben,
persze, faszénnel vagy brikettel tüzelj. A legkényelmesebb kültéri megoldás a benzinkutaknál kapható, egyszer használatos gyorsgrill.
Mikor van kész?
Ha már majdnem mindegyik gesztenye szétnyílt, már ki is veheted ôket
a sütôbôl. Ezután már csak el kell távolítani a külsô, barna héját, és lehet is enni!
***

Egy igazi klasszikus: a forralt bor
A forralt bor valami egészen különleges, semmihez sem hasonlítható
lélekmelengetô, a téli beszélgetések
egyik kiváló ihletôje. Kevesen tudják, hogy azért jött létre, mert régen
gyakran nem tudták a bort megfelelô körülmények között tárolni, ezért
sok megromlott, megsavanyodott.
Hogy mégse kelljen kiönteni, felforralták, és mézzel meg különbözô
fûszerekkel ízesítették. Így újra fogyasztható lett. Sôt mára már olyan
különlegessé vált, hogy még forraltbor-versenyeket is rendeznek, és
biztosan furcsán néznének bárkire,
aki romlott borból próbál ilyen italt
készíteni. Az alaprecept körülbelül
így néz ki:
Hozzávalók: fehér- vagy vörösbor, fahéj, szegfûszeg, cukor, narancs.
Felteszed a bort tûzhelyre, és ízlés szerint beleteszed a hozzávalókat,
a naranccsal pedig díszíted (bár van, aki belefôzi). A cukrot utólag is beleteheted. Van, aki vizet is tesz hozzá. A nevével ellentétben nem kötelezô forralni, elég melegíteni.
Azt javaslom azonban, bátran kísérletezz, hiszen az alaprecepthez tehetsz még csillagánizst, mézet, erôs paprikát, narancshéjat, aszalt gyümölcsöt, gyömbért vagy akár mindezt egyszerre is, hiszen ahány ház,
annyi forralt bor...
Bár a forralt bor a valódi bornál jóval kevesebb alkoholt tartalmaz,
fogyaszd mértékkel, nehogy megártson...
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