„mindenkinek van véleménye”

Közéleti Civil Hírmondó

Integrációs, képesség-kibontakoztató
programról – ismét
„a fiatal palántát szeretni, gondozni kell,
mert különben nem fog az égbe nôni.”
(Juhász Gyula)
Jászfényszarui Általános Iskola, Mûvészetoktatási Intézmény és Szakképzô Iskolában folyamatosan zajlik az integrációs, képesség-kibontakoztató felkészítô program. A
szakmai munkát az Oktador Bt. szakértôje – Tóthné Eszes
Éva – segítségével, a nevelôtestület és a tanulók közremûködésével végeztük el. Az elôzô tanéveket eredményesen
lezártuk, a pályázati kiírás szerint elvárt intézményi önértékelést (szakmai és pénzügyi beszámolót) elkészítettük.
A program célja a halmozottan hátrányos helyzetû gyerekek tanulási sikerességének javítása a nem hátrányos helyzetû közösségek körében - hatékony együttnevelés.
Az IPR projekt menedzsmentjét 3 fô alkotja: Kovács
Béláné Petô Magdolna, Nádudvariné Jáger Judit, Nagy Józsefné. Az irányítást, a szakmai, gyakorlati munka tervezését, a stratégia és az önértékelés elkészítését, pénzügyi
tervezést, elszámolást a menedzsment végzi. Az egyéni fejlesztô munkát a fejlesztô pedagógusok és közremûködésükkel a tanítók, tanárok végzik, s annak dokumentálását az
osztályfônökök készítik el. A projekt intézményi felelôse
az iskola igazgatója. A program során munkacsoportokat
alakítottunk, feladatokat tisztáztunk.
A menedzsment továbbra is kapcsolatot tart fenn az
együttmûködô partnerekkel, mint pl: CKÖ, Gyermekjóléti
és Családsegítô Szolgálat, Városi Óvoda, az Iskola Egészségügyi Szolgálata, Városi Könyvtár, középiskolák, általános iskolák, civil szervezetek és a képzési szolgáltatást
nyújtó Didaktikai Mûhely.
Fotók: Berze Lászlóné

Tóthné Eszes Éva IPR tanácsadó, Torda Ágnes gyógypedagógus (elôadók),
fejlesztômûhely Jánoshidán

A tantestületünk több megbeszélést, egyeztetést tartott,
amelyre szakértôket is hívtunk, illetve képzéseken, hospitáláson, tájékoztatókon vettünk részt. A 2009-2010. tanév
végén két alkalommal is szerveztünk akkreditált IPR módszertani képzést (összesen 30–30 órában). Ugyanígy tervezzük erre a tanévre is a pedagógusok továbbképzését –
amelyek elônye, hogy helyben történik, a pályázati program, kötelezô eleme, így a támogatás terhére finanszírozható. Aki részt tud venni a képzéseken, e két tanév alatt
eleget tesz a 120 órás képzési kötelezettségének is.
A 2010-2011. tanévben az 5/2010. (I. 29.) OKM rendelet
alapján az IPR-be bevont tanulók száma (98 fô) alapján a
képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítéshez adott támogatás (2010.09.01.–2010.12.31. idôszakra): 1.245.580 Ft.
Ennek az összegnek minimum a 60%-át kötelezôen meg-

valósítandó tevékenységekre kell fordítani (továbbképzés
– hospitálás, szociális hátrányok enyhítése, partneri kapcsolatok erôsítése, szaktanácsadás), a fennmaradó maximum 40%-ot nem kötelezôen megvalósítandó tevékenységekre lehet fordítani (fejlesztô eszközök beszerzése, tanórai
munkát segítô eszközök vásárlása, projektnap lebonyolítása stb). A pedagógusok kiegészítô illetményét az osztályfônökök (24 fô) kapják meg, amely összege 940.800 Ft.

IPR csomagok átadása

A tanév során jelentôsebb események: pályaválasztási
fórum, iskolalátogatások, a Hátrányos Helyzetû Tanulók
Arany János Tehetséggondozó Programjába 4 fô jelentkezett – a fenntartó önkormányzat támogatását, a pályázat
beadását a szülôk, gyermekek nevében is köszönjük, az
Arany János Kollégiumi Programjába 3 fô, és az Arany
János Szakiskolai és Kollégiumi Programjába további 3 fô
tervezi jelentkezését. A középiskolai együttmûködésünk
eredményeként is tervezzük a helyi iskolában elindítani az
elôrehozott szakképzést.
Az Iskola Egészségügyi Szolgálat és a Gyermekjóléti és
Családsegítô Szolgálat folyamatosan végzi a tanulók vizsgálatát, felvilágosító programokat szerveznek s az ÁNTSZ
közremûködésével is programot biztosítanak, bekapcsolódnak a kézmûves foglalkozásokba is.
„Jó gyakorlat, saját innováció mûhelyfoglalkozást” – Karácsonyváró Játszóház – szerveztünk, a környék iskoláinak
vezetôi, tanárai is bekapcsolódtak a programba. Részt vettünk a „Befogadó pedagógiai gyakorlat /integrációs pedagógiai program alkalmazásában mintaadó intézmény, referencia-iskola” fejlesztômûhely programon, Jánoshidán.
A már elôminôsített intézmények vállalták, hogy referencia-területükön elkezdik a hálózati tanulás kiépítését. Ennek szakmai fóruma: a fejlesztômûhelyek mûködtetése.
Ebben a tanévben a szociális hátrányok enyhítésére szolgáló csomagot kapott 98 hátrányos helyzetû tanuló, személyenként 3440 Ft értékben. A csomag tartalma: számológép, ceruza, 2 db toll (kék, zöld), vonalzó, télapó – hóember mágnes, takaró, törölközô, tároló doboz csomag (3 db),
ajándéktasak volt, amelyet karácsony elôtt kaptak meg a
gyermekek.
Minden kollégának együttmûködô személynek, szervezetnek, intézménynek köszönjük a sok-sok munkát! S ebben a félévben tovább folytatjuk, hiszen a problémáink
megoldásában magunkra számíthatunk.
Kovács Béláné Petô Magdolna
IPR vezetô

Mikszáth szavai ma is igaznak tûnnek
„Mi is beszélünk a demokráciáról, mondjuk azt is, hogy hiszünk benne, hogy létezik, de nem látjuk.”
Hangzott el Tarlós István: „Vendégjárás Budapesten” címû kötetének bemutatóján. „Semmiféle »hátszéllel« nem
lehet valaki idôt-állóan hiteles, ha tudatosan más képet igyekszik festeni magáról, mint aki ô valójában. A sajtó,
a média úgyis kidomborítja a közéleti emberek bizonyos tulajdonságait, míg más vonásaik szinte teljesen rejtve
maradnak. A média hatalmas úr. Nem csak azzal befolyásolhat, amit bemutat, hanem azzal is, amit nem.”

Ára: 100 Ft

„Együtt a szakképzés megújulásáért!”
Az Általános Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és
Szakképzô Iskola (5126 Jászfényszaru, Szabadság út 32.) szakképzést indít a 2011/2012. tanévben. A Jászfényszarui szakképzésre a felvételi a tanulmányi eredmények alapján történik. Az
egyes szakmák képzésére a megfelelô számú jelentkezés esetén
van lehetôség (minimum 12 fô). Minden szakmacsoportra érvényes: a 3 évfolyamos „Elôrehozott szakképzés” kerettanterv
és központi program alapján. Az oktatott idegen nyelv: angol.
A képzést az alábbi tanulmányi területeken hirdetjük meg:
• Gépészet szakmacsoport – egyedi kód: 01
Megszerezhetô szakképesítés: hegesztô
• Gépészet szakmacsoport – egyedi kód: 02
Megszerezhetô szakképesítés: gépi forgácsoló
• Gépészet szakmacsoport – egyedi kód: 03
Megszerezhetô szakképesítés: szerkezetlakatos
• Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport –
egyedi kód: 04
Megszerezhetô szakképesítés: villanyszerelô
• Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport –
egyedi kód: 05
Megszerezhetô szakképesítés: elektromechanikai mûszerész
• Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
szakmacsoport – egyedi kód: 06
Megszerezhetô szakképesítés: élelmiszer- és vegyi áru eladó
• Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport –
egyedi kód: 07
Megszerezhetô szakképesítés: pincér
Új lehetôség a szakmunkás tanulók számára, hogy a gazdaság
által igényelt szakmákat tanulók, ösztöndíjat kaphatnak. A régiónkban jelenleg hiányszakmaként és ezért támogatott szakmaként jelölték meg a gépi forgácsoló, hegesztô, szerkezetlakatos,
villanyszerelô szakmákat is.
Az intézményünk a 2011/12. tanévben úgynevezett elôrehozott szakképzést indít. Ennek lényege, hogy az általános iskolát
végzett tanulók a szakiskolában három szakképzô évfolyam
elvégzését követôen szakmai vizsgát tehetnek, és 17 éves
korukra szakképesítést szerezhetnek. Ennek teljesítésével
eleget tesznek a tankötelezettségüknek is.

Fotó: Kovács Béláné Petô Magdolna
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A jászfényszarui intézményünkben történik a közismereti
tantárgyak oktatása és a tanulók eredményes szakmatanulásának elôsegítése érdekében a tanulási képességet fejlesztô programok biztosítása. Az elméletigényes szakmai és a gyakorlati
képzést az EDU RÉGIÓ TISZK jászsági szakképzô központja biztosítja a tanulók részére. Helyszíne: Jászberény
Monostori út 4. A képzés szakmai vizsgával zárul. A szakmai
képzést követôen a szakképzési együttmûködés alapján a tehetséges tanulók a felnôttek nappali munkarend szerinti gimnáziumában folytathatják tanulmányaikat, további két év alatt
érettségi vizsgát is tehetnek.
Kedves Pályaválasztók! Várunk az iskolánkba – fontos
számunkra, hogy biztonságban, jó körülmények között
tanulhassál és a szakmai tudásod a lehetô legjobb legyen!
Kovács Béláné Petô Magdolna pályaválasztási felelôs tanár
Tel: 57/424-203 • E-mail: info@bedekovich.hu
www.jaszfenyszarusuli.hu
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Jeles évfordulók
Január

Könyvajánló a Jászberény katolikus
élete címû legújabb kiadványunkról
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

250 éve született Diószegi Sámuel (Debrecen, 1761. január 5. – Debrecen, 1813.
augusztus 2.) református lelkész, botanikus. Iskoláit szülôvárosában járta, 1775-ben
lépett a felsô osztályba. 1783-ben primárius és poéták tanítója volt a fôiskolában.
1784-ben Hajdúböszörményben lett rektor, itt három évet töltött. 1787-ben Kecskeméten mint ideiglenes tanár mûködött. Innen egy félév múlva Göttingenbe ment
az egyetemre, ahol többek között mértant, természettant és orvostudományokat
hallgatott. Hazatérte után Hajdúnánáson, Hajdúböszörményben, majd Debrecenben választották meg papnak. 1806 januárjában egyházmegyei jegyzô, 1809. január 13-án esperes, április 22-én egyházkerületi jegyzô lett. Teológiai mûvei mellett
növénytani munkáiról ismert, a Fazekas Mihállyal közösen írt híres debreceni füvészkönyve 1807-ben, az Orvosi Füvészkönyv 1813-ban jelent meg.

Kedves Olvasó!
Minden könyv egyedülálló a maga nemében. Így van ez jelen esetben a „Jászberény
katolikus élete” c. könyvvel is, amit most
a kezébe vett.

245 éve született Fazekas Mihály (Debrecen, 1766. január 6. – Debrecen, 1828.
február 23.) költô, botanikus. A debreceni kollégiumban tanult, majd 1782-ben beállt önként katonának. 1796-ban hazatért, és Debrecenben telepedett le. Szoros barátság fûzte Csokonai Vitéz Mihályhoz, levelezett Kazinczy Ferenccel. 1804-ben
írta a Lúdas Matyi címû, népmesei tárgyú elbeszélô költeményét. 1807-ben jelent
meg a sógorával, Diószegi Sámuellel írt elsô magyar nyelvû, Linné botanikai rendszerét követô növényhatározója, a Magyar Füvészkönyv. 1819-tôl haláláig közreadta a Debreceni Magyar Kalendáriumot. Ebben elbeszélések, a fölvilágosodás
szellemében írt cikkek mellett saját verseit is közölte.
10 éve hunyt el Sinkovits Imre (Budapest, 1928. szeptember 21. – Budapest, 2001.
január 18.) színmûvész, a Nemzet Színésze. Az ötvenes évektôl a nyolcvanas évekig az egyik legnépszerûbb színpadi és filmszínész. A kilencvenes években már inkább színpadi színészként, a Nemzeti Színházban aktív. Nevéhez számos legendás
filmszerep fûzôdik, ezek közül is kiemelkedik A tizedes meg a többiek fôszerepe,
és az Egri csillagok filmváltozatában Dobó István egri várkapitány alakja. Számtalan színpadi szerepei közül jelentôs Madách Imre Mózes címû drámájának címszerepe, Prospero a Viharban, Bódi Vencel Sütô András Advent a Hargitán címû darabjában, és színpadon is játszotta Örkény Tóték címû darabjának egyik fôszerepét.
A rendszerváltozás idején egy ideig intenzíven segítette az MDF választási kampányát.
80 éve hunyt el boldog Batthyány-Strattmann László (Dunakiliti, 1870. október
28. – Bécs, 1931. január 22.) magyar fônemes, a „szegények orvosa”. Hivatását nem
találta meg azonnal, eleinte Bécsben különféle tárgyakat hallgatott. Életének e zavaros idôszakában egy leánya született, akirôl élete végéig gondoskodott. Végül
felfedezte igazi hivatását, és 1896-ban orvostanhallgató lett. Az egyetem befejezése után Batthyány magánkórházat nyitott Köpcsényben (ma Kittsee, Ausztria). Orvosként is folyamatosan továbbképezte magát, elôször sebész, majd szemész képesítést szerzett. 1915-ben nagybátyja halálakor megörökölte a hercegi címet és a
Strattmann nevet. Ekkor az újdonsült Batthyány-Strattmann herceg családjával a
körmendi kastélyba költözött, amelynek egy szárnyában szemészeti klinikát rendezett be. A mélyen vallásos orvos szegény betegeit ingyen gyógyította.
105 éve született és 25 éve hunyt el Sebes Gusztáv (sz. Scharenpeck – Budapest,
1906. január 22. – Budapest, 1986. január 30.) labdarúgó, edzô, az Aranycsapat a
szövetségi kapitánya. Labdarúgó pályafutása alatt (1919-1940) játszott többek között a Haladásban, a Vasasban, a Hungária FC-ben (ma MTK), illetve két évet Franciaországban is. Egy alkalommal volt válogatott. Nagyszerû edzôi karrierjét 1940ben a Szentlôrinci AC-ben kezdte, majd dolgozott Budafok, az Újpesti Dózsa, a
Honvéd és a DVTK együttesénél is. 1945-tôl 1949-ig a magyar válogatott edzôje,
1949-tôl 1956-ig szövetségi kapitánya volt. Irányításával nemzeti együttesünk
1952-ben Helsinkiben olimpiai bajnoki címet, az 1954-es svájci világbajnokságon
pedig ezüstérmet szerzett. 1948-tól 1960-ig a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke
volt. 1954-ben alapító tagja volt az Európai Labdarúgó Szövetségnek (UEFA), s
1954-tôl 1960-ig ô volt a testület alelnöke.
135 éve hunyt el Deák Ferenc (Söjtör, 1803. október 17. – Budapest, 1876. január
28.) államférfi, politikus, „a haza bölcse”. Nagykanizsán, majd a bencések pápai
gimnáziumában kezdte tanulmányait. Jogot tanult Gyôrött, ezt követôen Zalában
vármegyei szolgálatba lépett. Bátyja egészségi állapota miatt az országgyûlési követségrôl lemondott, helyébe az 1832-36-os országgyûlésre Deákot küldték. Az
1839-40-es országgyûlésen elôször tanúsított passzív ellenállást Metternich politikájával szemben. Mikor a Batthyány-kormány megalakult, Deák elfogadta az igazságügyi tárcát, reformok megvalósítására törekedett. A szabadságharc leverése után
Deák kehidai birtokára költözött. 1854-tôl Pesten, az Angol királynô szállodában
találkozott a szellemi élet fontosabb szereplôivel. Célja az 1848-as törvények elismertetése volt, követendô módszernek pedig a passzív rezisztenciát (ellenállást)
hirdette. A porosz-osztrák háborút, az osztrák vereséget követôen híres húsvéti cikk
elvei alapján jött létre 1867-ben a magyar-osztrák kiegyezés. A tárgyalásokat magyar részrôl végig Deák irányította, de miniszterelnökséget, miniszteri tárcát nem
vállalt. Utolsó parlamenti beszédében az állam és az egyház szétválasztásáért, a lelkiismereti szabadságért emelt szót.
(Forrás: Neumann-ház – Jeles napok, MTA KFKI – HISTÓRIA, Új Könyvpiac – Évfordulók)

A könyv arra vállalkozik, hogy bemutasson egy élô valóságot, a katolikusság életét.
Hallatlan értékkel bír ez a kiadvány, mert
a jelenrôl való pillanatfelvételben 700 év
elevenedik meg. Attól a pillanattól kezdve
tartó történés, amikortól a jászok itt a mocsaras, legelôs vidéken, a Mátra alján hazára leltek. A magyarság ekkor már kétszáz
éve keresztény. A Szent István-i törvények
értelmében itt a Zagyva partján volt egy
alkalmasnak látszó domb – a jászok egyik
szálláshelyén –, hogy ott egy egyszerû
templom épüljön. S attól kezdve elindult
az élet.
S mit látunk ma? A jászberényi nagytemplomot, a maga bazilika méreteivel.
Ott a ferences templom a maga gazdag történetével. És ott van a csodás forrásnál, a
szent kútnál a kápolna, ahogy errefelé ismerik. Azonban nem csak a templomok

állnak, mint egy letûnt kor maradványai,
hanem, aki belelapoz a könyvbe, azt látja,
hogy élet van a falak között, sok-sok lelkiségi, kulturális, emberbaráti közösség dolgozik, imádkozik ma is a három templom
köré csoportosuló közösségekben.
De nem csak e három nagy templomról
és a hozzá tartozó csoportokról van szó ebben a kiadványban, mert ellátogatunk Homokra, Négyszállásra, Peresre, Hajtára a
Szelei útra, Meggyespelére, Kerekudvarra.
A tanyavilág máig szerves része ennek a
tájnak. Az ott élô közösségek ugyancsak
megmutatták erejüket, megépítették a maguk templomát, létrehozták a maguk szervezeteit. S milyen szívesen vonulunk ki
búcsúk alkalmával évrôl évre az egykori
helyszínekre. Vissza oda, ahol sokaknak
kezdôdött az élete.
Azután itt van az egykori zárdaépület,
melyben ma katolikus iskola mûködik. Errôl is találunk bôséges információt. Beszámoltunk a Katolikus Szeretetszolgálat által mûködtetett Szent Klára Idôsek Otthonáról.
El ne felejtsük a temetôket! Sokan nyugszanak a megszentelt földben híres és kevésbé híres emberek, de mindenképpen az
ôsök, akiknek helytállásán múlt, hogy mi
itt vagyunk. Róluk is megemlékezünk.
Tehát él az egyház. Errôl a valóságról szól
ez a könyv. Nem titkolt célja az is, hogy
megszólítson sokakat, akik távolról szemlélnek bennünket, s talán már azt hiszik,
hogy meghalt a hit. Nem. Ez a könyv errôl
a nagyszerû, hétszáz éve bontakozó töretlen
hitrôl s hitbôl fakadó életerôrôl tanúskodik.
Dr. Medvegy János apátplébános
Kiegészítés:
A könyvet a KÉSZ jászberényi csoportja
jelentette meg a KÉSZ Könyvek sorozat
negyedik kiadványaként. Egy nagyszerû
összefogás eredménye, amelyet mi sem bizonyít jobban, mint az, hogy a szerzôk és
adatközlôk száma megközelíti a százat.
Dr. Suba Györgyné a könyv szerkesztôje, Keresztény Értelmiségiek Szövetsége

Rajtunk múlik
Megjelent a Rajtunk múlik c. elektronikus könyv a Közösségi Kapcsolat Alapítvány gondozásában az Ökotárs Alapítvány és a Pályázatfigyelô támogatásával. A kiadvány a helyi
cselekvésekhez kíván segítséget nyújtani, amit a pályázóknak is érdemes tanulmányozni
a pályázatok elôkészítéséhez, megírásához és lebonyolításához.
A kötet olvasása során az olvasó is látni fogja, hogy nem ördöngösség fellépni érdekeinkért, lakóhelyünkért, közös ügyeinkért. Számos olyan törvény adta jogunk van, amik
sokat segíthetnek ebben, de néha még csak nem is tudunk róla. Lépésrôl-lépésre olyan
egyszerû fogásokkal ismerkedhet meg, amelyek segítenek abban, hogy társakat találjon
a közös munkához, adatokat gyûjtsön, sikeresen tárgyaljon a közösség ügyei érdekében.
Szó lesz arról is, hogy mi a teendô, ha elakadna a munkában, s úgy tûnne, hogy reménytelen továbbhaladni. A módszerek, amikrôl szó lesz, nem csupán az érdekérvényesítés,
de a közösségépítés módszerei is. Reményeink szerint e füzetkét haszonnal fogják forgatni azok, akik az önkormányzatokkal, hatóságokkal szeretnének eredményesebben tárgyalni egyes ügyekben, ha úgy érzik, sérelem érte vagy érheti ôket. Azok is elsajátíthatnak belôle fogásokat, akik szeretnék elérni, hogy a szomszédságuk feléledjen, életteli,
összetartó közösséggé váljon. Az alábbi tanácsok azoknak is hasznára válhatnak, akik
egy-egy konkrét ügyet szeretnének sikerre vinni, pl. egy játszóteret létrehozni, falunapot
megszervezni stb.
A fejezetek végén található Tükröm, tükröm mondd meg nékem... címû részben olyan
kérdéseket talál, amelyek segítségével ráismerhet a saját ügyére és ötleteket kaphat,
munkaterve elkészítéséhez.
Ebben a kötetben azzal a céllal gyûjtöttük össze a helyi szervezkedés és érdekképviselet fôbb lépéseit, hogy mindenki számára a lehetô legegyszerûbben áttekinthetô legyen.
Nem kívántunk minden cselekvési lehetôségrôl, mód-szerrôl szólni: a kiadvány elsôsorban a vázlatos áttekintés igényével készült. Bármivel kapcsolatban kérdése van vagy valamit nem ért, üsse fel a Hasznos holmik,címû fejezetet, ahol további útmutatást talál arra, hogy mit érdemes elolvasni, kikhez fordulhat segítségért egy-egy témában.
Forrás: NCA
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Magolás helyett...
A „Pillantás a jövôbe” rovat elsô cikkében tett ígéretnek
megfelelôen a következô téma: a tanulás... Mint az már az
elôzô cikkben látható volt, ez a cikk is telis-tele lesz tûzdelve internetes hivatkozásokkal annak érdekében, hogy a
potenciális érdeklôdôk sok szálon követhessék a számukra érdekes gondolat elôzményeit...
Bevezetés
A 2010 nyarán Révkomáromban lezajlott innovációs konferencia (http://miau.gau.hu/miau2009/index.php3?x=
e0&string= komar) egyik hozzászólója kijelentette, hogy
saját felméréseik szerint az általuk pedagógussá kiképzendô hallgatók mintegy 80%-a objektív (megkérdôjelezhetetlen értelmezésre alapot adó) tesztek alapján funkcionális
analfabéta, vagyis nem képes pontos értelmezést adni egy
írott szöveg alapján ennek tartalmáról. Ezt (vagyis a mereven irányított/szabványos kommunikációra való képtelenséget) erôsítik meg a szerzô saját tapasztalatai is más
tudományterületeken zajló képzések kapcsán. Például a
kommunikáció szakos hallgatók hasonló arányban nem képesek automatikusan felismerni egy folyószövegben megbúvó a szabályokat, vagyis pl. egy jogszabályt nem képesek szakértôi rendszerré alakítani (vö. http://miau.gau.hu/
myx-free/ego/demo/ passziv.html). Emellett, ismét csak a
kommunikáció mûvészetét tanuló hallgatók ugyanazon
részére igaznak tûnik, hogy nem képesek hétköznapi kijelentô mondatok bizonyítására alkalmas „adatbázisok” felismerésére (pl. https://miau.gau.hu/mediawiki/index.php/
Ide%C3%A1lis_h%C3%ADrelemz%C3%A9s). Az önálló
és helyes hír-, szövegértelmezés hiányát súlyosbítja, hogy
pl. a környezettudatosság kapcsán félreérthetetlenül tetten
érhetô, a média véleményformáló hatása (http://miau.gau.
hu/miau2009/index.php3?x=e23)...
Ha tehát egy/több korosztály nem képes az írott szövegek könnyed és helyes értelmezésére, akkor a jelenleg általánosnak mondható magolásra kényszerítô tanulási stratégia veszélyes és értelmetlen: Veszélyes, mert demagóg,
pl. bizonyítatlan összefüggésekre alapozó „pavlovi nyálcsorgató” reflexeket alakít ki (nemzetközi összefüggésekben is – vö. http://miau.gau.hu/miau/117/alumni.pdf) a kiképzettekben. Értelmetlen pedig azért, mert nem teszi képessé a kiképzendôt komplex helyzetekben való döntések
elôkészítésére. A döntésképesség nem más, mint olyan
kérdésekre is válaszolni tudni, melyekre bárhol és bárhogyan is keressük a válaszokat (pl. melyik hazánk legnagyobb testû énekes madara? vs. hány éves a vadászaton
elejtett madár, azaz alkalmas-e emberi fogyasztásra leveshúsként? – vö. http://miau.gau.hu/miau2009/index.
php3?x=e0&string=csuszka).
Életen át tartó tanulás, de másként
Mi magunk és gyermekeink a legtöbbször olyan vizsgahelyzetekbe kerülünk, melyekben a feltett kérdésekre a
válaszok „puskára” írhatók, a tankönyvben visszakereshetôk (lennének). Vajon mi akadályozza az oktatókat, pedagógusokat abban, hogy zömmel olyan kérdéseket tegyenek fel, melyekre nincs bemagolható válasz, hanem az
adott helyzetben kell róla dönteni mindenkinek? Olyan
kérdéseket, melyekre maga a tanár sem tudhatja a választ
elôre felkészülve, maga választotta harcterepen és fegyverrel sarokba szorítva a diákot... Olyan kérdéseket választva, mely esetében a tanár is tévedhet (pl. meteorológiai alapösszefüggések sulykolása mellett/helyett, vajon
hány mm esô esik holnap?)...
A döntés-képességre való felkészítés (vö. kompetenciaalapú képzés) a tételes tudás mellett mára már nem eretnekség: pl. OKJ-s képzôhely keresi a szakmunkásképzés
megújításának lehetôségeit. Ezen megújulási törekvés keretében az alábbi elvek képezik alapját a tananyagfejlesztésnek:
Azokat a számonkéréseket/kérdéseket, melyek az egyes
technológiai eljárások lényegét, a szóba jöhetô gépek felépítését, mûködtetését, vezérlését, munkafeladatok tervezését úm. magolás-jelleggel kérik számon a diákokon nem
illik elhagyni, hiszen ezek esetében magáról a manipulációs készség elsajátításáról van szó (vö. OKJ-s minimumkövetelmények), bár formálisan ezen képességek esetén is
érdekes didaktikai kísérlet lenne, ha minden forrás felhasználása engedélyezett lenne a diák számára a vizsgakérdések megválaszolásához, hiszen késôbb elvileg is elô-elôveheti a kapcsolódó szakkönyveket... A helyzet hasonló
lenne, mint a gépjármû-vezetés esetén: elvileg elô lehet
venni a könyvet éles forgalmi helyzetben, de a real-time
valóságban ez még sem mûködtethetô, tehát reflex szintre

kell vinni a döntést és a cselekvést... Azonban mindenkor
érdemes közvetíteni a diákok felé: minden olyan egyelôre
emberi képesség, mely oly mértékig egyértelmû, hogy
akár algoritmizálható is, az elôbb-utóbb robotok fejlesztését váltja ki, s így ez a tanult képesség fokozatosan értéktelenné válik, mint ahogy a szakmunkák egyes részei betanított munkává „degradálódnak” a robotok megjelenése
elôtt... Az eddigiek alapján tehát olyan témakörökben kaphat szerepet a döntési képességek fokozását célzó képzés,
ahol a megoldás egzakt módon nem létezik, ahol nem lehet könyvekbôl kikeresni a válaszokat (függetlenül most a
real-time kényszerektôl), hanem valóban szükség van magára az emberre, ennek intuitív képességére. Ilyen lehetséges probléma az alábbi: ha egy adott munkafeladat kapcsán (pl. csavargyártás) felírjuk egy-egy egyedi gyártási
folyamatról a megmunkáló anyag jellegzetességeit, a megmunkált anyag jellegzetességeit, a kész darab méreteit, ill.
a nyersanyag és a kész darab közötti különbségeket, a környezet jellemzôit és a dolgozó jellemzôit, s végül mennyi
selejtet eredményezett maga a gyártási folyamat, akkor
innentôl bármilyen várható helyzet selejt-normája munkatársanként kiszámítható. A jutalom/prémium attól függ,
sikerül-e kevesebb selejttel megoldani a feladatot adott
személynek, mint amit tôle a norma-szimulátor elvárt.
Ugyanez a tudás alkalmas arra, hogy az egyes „szakikat”
adott feladatra be lehessen osztani elôretervezve, ki hol
mennyi kárt és hasznot képes okozni átlagosan. Ha sok selejtre lehet számítani (pl. az alapanyag és/vagy a megmunkálási lépések eredôjeként), akkor az önköltségszámítás
és egyéb üzleti megfontolások alapján egyes feladatok kiszervezésérôl is lehet dönteni. A selejt helyett várható
munkavédelmi események is lehetnek a szimulátor eredményei, vagyis a prevencióra való felkészülés operatívvá
válik (ha vélelmezhetô, hogy adott feladat adott körülmények között nagyon hasonlít olyan korábbi esetekhez, melyekben volt ilyen-olyan rendkívüli esemény, akkor a legnagyobb gondossággal lehet eljárni: legjobb szakmunkás,
legkisebb stressz stb. biztosítása mellett. A selejt-kalkulátor tehát a naponta képzôdô tranzakciós adatok (speciális
munkalapok) alapján képes a szakmunkás napi munkáját
meghatározó brigádvezetôt szimulálni, vagyis a termelésirányítói döntésekre felkészíteni azokat a szakmunkásokat,
akikbôl elôbb-utóbb brigádvezetôk lehetnek. A munkavállaló tisztábban látja ezáltal azt, miként döntenek róla a tények alapján. Ez egyben a szakszervezeti érdekképviselet
szakmai síkra terelése is lenne.
Interjúk és tanulságok
Mindezek fényében néhány másodikos-harmadikos gimnazistával készült egy interjú annak feltárására, vajon mi
is a véleménye egy érintetteknek a magolásról és az alkotásról?! Az elsô interjú annak kapcsán született, amikor a
diákok arról panaszkodtak, milyen sokat kell magolni
„földrajzból”. Ha valaki nem akar magolni, akkor talán
kellôen kalandosnak gondolja a gáz/olaj-kutatók életet:
http://miau.gau.hu/miau2009/index.php3?x=e0&string=
junior
Ahelyett tehát, hogy sok tájegység mezôgazdasági és
ipari tevékenységeit, ezek számszerû mértékét be kellene
fiblázni, érdekesebbnek tûnt az alábbi játék: képzeljük el
magunk elé Európa térképét (http://192.188.246.36:8080/
media/csuszkaflv): ezen legyen 50 kék és 50 piros pont
megadva. A kéket jelöljék a sikertelen, a pirosak a sikeres
(gáz/olaj/víz-) fúrásokat. A diákok legyenek kiképezve a
térinformatikai rendszerek használatára, vagyis legyenek
képesek a fúrási pontok környékét jellemzô adatokat az
adatbázisokból lekérdezni. A vizsgakérdés ezek után mi is
lehetne más, mint az, hogy sorsoljunk ki a diák számára
(vö. tételhúzásként) egy véletlenszám-generátor segítségével 3 térképi pontot, majd a diáknak csak annyit kelljen
mondania: hová küldi ki a fúrótornyot a három közül, s
miért... Ez a felvetés akkor tetszett az érintetteknek. Ennek
mintájára készült az elôzô cikk végén is beharangozott
videófelvétel: http://miau.gau.hu/miau/148/pitliklaszlo.
wmv
Egy évvel késôbb ismét készült egy interjú: a nyafogás
tárgya ekkor a mûvészettörténet-képzés magolós jellege
volt, vagyis immár egy kevésbé mûszaki/reál kérdéskör
került terítékre. A diákok nehezményezték, miért is kell
olyan részleteket megtanulni, mint az egyes korszakok
jellemzôi, ha ezekre egy hónap múlva már senki nem emlékszik. A probléma ismert, a megoldás... nos a megoldás
legyen például az alábbi tantervmódosítás: nincs magolás,
nincs dolgozat, nincs klasszikus felelés, sôt nincs klasszi-

kus óratartás sem. Van ellenben a falra vetítve 10 oszlopban 10-10 festmény. Minden oszlop egy korszakot jelent,
minden festmény a korszak jellegzetes alkotása. Minden
segédeszköz (korszakot jellemzô tanulmányok) rendelkezésre áll, szabadon felhasználható. A vizsgahelyzet pedig
az alábbiak szerint alakul (majd): A már ismert 100 kép
mellé egy elôre összeválogatott ezres nagyságrendû katalógusból 10 kép kisorsolásra kerül, s a diáknak legalább 8ról érvekkel alátámasztva be kell bizonyítania, melyik
korszakban született...
A mûvészettörténet mintájára a fentebb leírt módszertan
kiterjeszthetô például a zeneoktatásra is: pl. 10 korszak 10
jellegzetes mûve, s ezek felismerését segítô mindennemû
magyarázat alapján a diák lesz szíves 10 véletlenszerûen
kijelölt hanganyagról legalább nyolc esetben helyesen eldönteni indoklással alátámasztva, vajon melyik korszakba
tartozik...
A mûvészettörténeti és a zenei képzés ilyen jellegû reformjának lehetôségét a diákok érdeklôdô bólogatással
nyugtázták. Mikor azonban felhangzott a kérdés, vajon
melyik utat választanák: a már ismert, s némi kitartás és
szorgalom árán biztos sikert és gyors felejtést jelentô
klasszikus (magolós) utat, vagy a kihívásokkal teli szakértôvé válást ennek minden érdekességével és a potenciális
kudarc lehetôségével, akkor... akkor... a válaszadók többsége a klasszikus útra szavazott!
Konklúzió: Mint már oly régóta ismert, a demokrácia, a
szabad döntésekhez való jog rövidtávon semmiképpen
nem szavatolja a rendszer-optimumot. A gyerek nem nevelheti önmagát, a társadalom nem menekülhet a felelôsség elôl... Ha döntésképes és kreatív gyerekeket akarunk
magunk köré, akkor ne gurítsunk piros szônyeget az önámításra vágyók lábai elé...
Pitlik László (RIIRCORE)
2011. január

Ternyák Csaba egri érsek
újévi körlevele
Az új esztendô elsô napján körlevéllel fordult Ternyák Csaba érsek az Egri Fôegyházmegye papjaihoz és híveihez, amelyben a Család évérôl is szólt.
A körlevélben bejelentette, hogy 2011. április 30ra zarándoklatot szerveznek Egerbe az egyházmegyében élô roma családok számára. Az alábbiakban a levélbôl a Család évéhez kapcsolódó gondolatokat idézzük.
A 2011-es esztendô a Család Éve lesz a magyar egyházban. Kérem, hogy családjainkban és egyházközségeinkben jól használjuk ki ennek a kegyelmi évnek a lehetôségeit a megújulásra. Az a célunk, hogy
egyrészt a közös programok révén, másrészt a családi élet jobb megbecsülése által a társadalom és az
egyház e legkisebb sejtje hivatásában megerôsödjék
az év során. Számos példát ismerünk arra, hogy valaki családon kívül nôtt fel és felnôttként mégis jó
családot tudott alapítani. Tudjuk azonban, hogy nem
ez az általános. A gyermeknevelés természetes helye
ugyanis a család. Ezért szeretnénk az év során mind
egyházközségi, mind egyházmegyei programjainkban a családokat fókuszba állítani.
A különféle programok közül szeretném a figyelmet az egyikre külön is felhívni és azt minden kedves testvérünk imáiba ajánlani. A 150 évvel ezelôtt
született Boldog Ceferino (Szeferino), a cigányok védôszentje ünnepe alkalmából, idén április 30-án az
Egri Bazilikában egyházmegyei cigányzarándoklatot szervezünk egyházmegyénk roma családjai számára lelkipásztoraikkal együtt. Az a célja ennek a
zarándoklatnak, hogy cigány testvéreink találkozhassanak fôpásztorukkal, megerôsödjenek hitükben és
egyházunk iránti elkötelezettségükben. Ezt az alkalmat is megragadom arra, hogy nagy szeretettel hívjam cigány híveinket a fôegyházmegye központjába!
Egyházmegyénk minden hívének és minden lakójának ezúton kívánok eredményes, Istentôl megáldott új esztendôt.
Eger, 2011. január 1.
Dr. Ternyák Csaba
érsek
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Mi újság a LEADER
házunk tájékán?
Megkérdeztük a JKHK munkaszervezet vezetôjét:
„Sajnos az utóbbi idôben nem
sok pozitív dologról tudtunk
beszámolni. Pályázati felhívás
idén ôsszel nem került meghirdetésre, újabb megjelentetés
tavasszal várható. A megvalósult projektek száma csupán 5 db. Tervezzük településenként egy-egy tájékoztató anyag összeállítását, ami
már csak átnézésre vár és január végével legkésôbb
megküldjük a település önkormányzatainak. Sajtószoba
mûködik a honlapunkon, ahol minden hónapban cikkeket jelentetünk meg. http://jkhk.hu/index.php?id=23
Megvalósult projektek szöveges beszámolója a
http://jkhk.hu/index.php?id=15 menüpont alatt található meg”:
• Jászsági Randevú – Jászapáti – 2010. 08. 19-21.
• III. Tarlófesztivál Jászfényszarun – Jászfényszaru
– 2010. 07. 31.
• Falunapok – Jászladány – 2010. 07. 02-03.
• XVI. Jász Világtalálkozó – Jászágó – 2010. 06.
11-13.
• XIV. Jászsági Gazdanapok – Jászapátiak Baráti
Egyesülete Jászapáti – 2010. 05. 01-02.
Mit is takar a LEADER kifejezés?
egy kis ismétlés, amely soha nem árt
„L – Liasion E – Entre A – Actions de D – Development de l' E – Economie R – Ruale LEADER szó jelentése: „A vidék gazdaság-fejlesztési tevékenységei
közötti kapcsolat.” A LEADER program azzal a céllal indult a 90-es évek elején az Európai Unió tagállamaiban, hogy az elszegényedô vidéki térségek további leszakadását megállítsa.
A LEADER + célja, a vidéki térségekben élôk segítése és bátorítása, annak érdekében, hogy térségük
hosszabb távú fejlesztési lehetôségeit közösen átgondolják. Olyan integrált, újszerû megoldásokat magukban foglaló stratégiák megvalósításának támogatása a szándék, amelyek biztosítják a térség fenntartható fejlôdését, különös tekintettel:
– A természeti és kulturális örökség megóvására
– A vidéki gazdaság megerôsítésére, ami elsôsorban
munkahelyek teremtését jelenti
– A helyi közösségek szervezeti feltételeinek javítására
A LEADER+ program azon az újfajta elképzelésen
alapul, amely szerint a vidékfejlesztés csak akkor lehet
sikeres, ha az ott élôk, az ott mûködô szervezetek
együttmûködésével, tevékenységeik összehangolásával valósul meg. A LEADER+ keretei között kötelezô kialakítani ilyen kooperációt, amelynek alapja a
szereplôk közötti partneri viszony.
Partnernek lenni, együttmûködni a következôket
jelenti:
– Részt venni a térség, a közösség ügyeiben, tagjává
válni különbözô szervezeteknek, vagy egy fontos ügy
mögé állni.
– Aktívan közremûködni a közéleti döntéshozatali folyamatokban, abban felelôsséget vállalni.
– Kiállni egy fontos ügyért, nyilvánosan elmondani
vagy megvédeni egy véleményt.
– Információt átadni, azt terjeszteni, kommunikálni,
tapasztalatot cserélni.
Az együttmûködés elsôdleges célja az, hogy – egy
hosszú távú fejlesztési elképzelés megvalósítása érdekében – képes legyen pozitívan befolyásolni az adott
térségben élôk életét, és ennek érdekében átalakítsa a
térség intézményeinek mûködését.
A megfelelô fejlesztési elképzelés kimunkálásához,
a kiegyensúlyozott jövôkép megalkotásához elengedhetetlen különféle, a térség társadalmát jól reprezentáló
szereplôk bevonása az együttmûködésbe. A LEADER+
kedvezményezettjei a helyi vidékfejlesztési munkacsoportok (más néven Helyi Akciócsoport), amelyeknek a tagjai az adott térség gazdasági, civil és önkormányzati életének képviselôi.”
Összeállította: Kovács Béla
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Egymilliárdból piacra viszik a tanyákat
Ez évtôl felhasználható a tanyás térségek fejlesztésére
egymilliárd forint kormányzati támogatás.
A Felsô-Kiskunságban megkezdôdött a gazdaságszervezés. Biztos forrásnak tekinthetô az az egymilliárd forint, amit
tavaly ígért a kormány a tanyás térségek fejlesztésére – tájékoztatta lapunkat
Balogh József országgyûlési képviselô,
a Magyarországi Tanyákon Élôk
Egyesületének elnöke.
A támogatás felhasználására elkészült
a tanyafejlesztési program, mely a tanyákon élôk egészséges ivóvízzel való
ellátására, a dûlôutak karbantartására, a
közbiztonság javítására, a tanyák energiaellátásának fejlesztésére, a tanyafelújításokra, a tanyagondnoki szolgálatok
erôsítésére, a tanyasi áruk piacra jutásának elôsegítésére helyezi a hangsúlyt.
Az értékesítési csatornák szervezése – elsôként a felsô-kiskunsági tanyás gazdaságok hasznára – lényegében sínen van.
Idén januárban nyitották a fôvárosban a második olyan kereskedést, ahol döntôen a kistérségbôl származó terményeket értékesítik. A következô lépés a zöldségféléket, gyümölcsöket, állati eredetû termékeket nagy tömegben felhasználó
közületek bevonása lesz. Jelenleg tárgyal a tanyaegyesület
egy több mint 4 ezer embernek fôzô csepeli konyhával,
mely hajlandó fogadni a felsô-kiskunsági terményeket. A kistermelôk közületi beszállításait egy tavaly hozott jogszabály
lehetôvé teszi. Balogh József szerint az értékesítés könnyítésével a helyhatóságoknak lehetôségük nyílt arra, hogy állami segítséggel beavatkozzanak a gazdaságszervezésbe.
Már szervezik, hogyan jusson el az áru a tanyákról a nagypiacokra. A sok önálló kistermelôbôl álló tanyavilág ugyanis szervezetten képes garantálni a nagykonyhák és más jelentôs feldolgozók részére a teljes évi tervezhetô ellátást. A
gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az önkormányzatok saját
gazdasági társaságuk által biztosítanák a kellô piaci árualapot. A települési önkormányzatok együttmûködésével je-

lennének meg a köztulajdonú nonprofit helyi kereskedések
is, amelyek egyrészt javítanák az ellátást, fôleg a kistelepüléseken és a magánkereskedelem kizárásával lehetôvé válna
a kereskedelmi haszon egy részének visszaosztása a termelôkhöz.
Balogh József nemrég jelentette be a
parlamentben: az önkormányzati boltok ellátására a tanyaegyesület létrehozza a tanyasi áruk nagybani piacát
a Felsô-Kiskunságban. A tanyaegyesületben szó van továbbá feldolgozó
kisüzemek létesítésérôl, valamint az
élelmiszer-termelés szakképzésének
fejlesztésérôl is. Az utóbbi elképzelés
szerint a fülöpházi iskola adna helyet
egy szakiskolának, mely élelmiszergyártókat képezne.
A foglalkoztatás bôvítésére további lehetôséget kínál a viszonylag olcsó építôanyagot biztosító vályogvetés. Szakemberek szerint különösen a jó nyersanyaggal rendelkezô Felsô-Kiskunságban lehet értelme ismét termelésbe fogni a vályogos gödröket. A régi kisipart feltámasztó munkahelyek
szervezésénél tartanak most.
A termelés rutin, az eladás teljesítmény
A Magyarországi Tanyákon Élôk Egyesülete kizárólag a
foglalkoztatás bôvítésével látja megoldhatónak a tanyavilág
felzárkóztatását. A 2001-es népszámláláskor 210 ezer volt a
tanyasi népesség, azóta nôtt a kinti lélekszám, fôleg 2005
után élénkült meg a kivándorlás, elsôsorban a Homokhátságon. A városokat elhagyók az olcsóbb élet reményében választják a tanyát, ahol konzerválják a mélyszegénységet.
Többségük a mezôgazdasági termelés által képes lenne
egzisztenciát teremteni. A megélhetéshez elsôsorban piac
kell, az értékesítési csatornák létén múlik a tanyaprogram sorsa. A termelés rutin, az eladás teljesítmény.
Miklay Jenô
Forrás: szoljon.hu

Látássérültek segítése:
Fehér Bot Alapítvány
A Fehér Bot Alapítvány négy intézménnyel mûködik a régióban: Szolnok,
Debrecen, Nyíregyháza és Hajdúdorog helyszíneken.
A szolnoki alapítványunk legfôbb feladata, hogy felnôtt korú látássérült
személy önálló életvezetési képességeinek kialakítása, illetve helyreállítása,
fejlesztése, foglalkozási rehabilitációjának elôsegítése továbbá a társadalomba történô be- illetve visszailleszkedésének támogatása és az utógondozás
megszervezése. Intézményvezetô: Berndt Mónika.
Elérhetôség: 06-56-788-901, 30-825-3034, szolnok.feherbot@freemail.hu
Szolgáltatásaink: Tájékozódás és közlekedés tanítása, Mindennapos tevékenység újratanítása, Funkcionális látásvizsgálat és látástréning, Kommunikációs és számítástechnikai eszközök használatának tanítása, Életvitelt segítô eszközök használatának tanítása, Rehabilitációs, életviteli-és életmód tanácsadás, Célzott szociális és kommunikációs készségfejlesztô tréning, Klienskoordináció, Pszichológiai tanácsadás, Szociális ügyintézés, klienskísérés, Braille olvasás és írás tanítása.

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

„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,
Telefon: 06-30-822-3282, e-mail: mnemkatalin@gmail.com
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Hívom a családokat
2011-ben, a Család évében
Bíró László, a Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia családreferens püspöke
(részletek a püspöki levélbôl)
„Az ember mélységesen vágyakozik arra, hogy valaki szeretettel fogadja el ôt, és hogy azt a valakit ô is szeretettel elfogadva útjukat
együtt járják, életüket közösen alakítsák, majd ebben a meghitt körben megöregedjenek...
Ahhoz, hogy férfi és nô, anya és apa, szülô és gyermek szeretetben
éljen együtt, nem elég vonzódni egy romantikus vágyálomhoz. Elszánt akaratra, teljes személyes odafordulásra, sok erôfeszítésre,
sôt okosságra és ügyességre is szükség van ahhoz, hogy házasságban, családban, szülôként sikeres életet éljünk, és gyermekeinket egy sikeres, boldog élet felé indíthassuk el.
Ahogy egész Európában, úgy Magyarországon is csökken a házasságkötések száma, a
megkötött házasságok hamar fölbomlanak, sok a rossz, sikertelen házasság, az ilyenekre pedig nem épülhet boldog, harmonikus család. A rossz házasságban és a házasságon kívül született gyerekek nem látva jó szülôi
példát, már nem is gondolják, hogy házasságban, családban élni
jó, ebbe érdemes erôt és energiát befektetni. Valójában nem a
házassággal van baj, hanem az emberrel, aki nem tud, vagy nem is
akar felnôni ahhoz a kapcsolathoz, amelyre a lelke mélyén vágyik,
amelyben megtalálhatná végre önmagát és életének értelmét. A szeretet és elfogadottság utáni vágy ugyanis nem elégíthetô ki ideigóráig tartó kapcsolatokkal, csak tartós, végleges, kölcsönös elkötelezôdéssel. A szerelmes arra a kérdésre: Szeretsz? azt a választ várja, hogy »szeretlek ma, holnap, és jövôre
is, és örökre!« És rögtön hozzáteszi: »Ugye te is?«
A szerelmesek szívesen vennék, ha körülöttük megszûnne a világ, hiszen ôk ketten egymásnak mindent jelentnek. Azonban ôk is, mint minden ember beletartoznak a társadalomba, alakuló kapcsolatuk része a társadalom változó életének. Fontos tehát, hogy kapcsolatukat a társadalom elismerje és méltányolja. Mivel pedig a szerelmespárok által alapított családok adják a jövô nemzedékét, a társadalomnak sem közömbös, hogy milyen
minôségû kapcsolatok, mennyire termékeny, stabil, megbízhatóan mûködô családok jönnek létre... Ahogy az Egyház mint Isten népe zarándokúton van, úgy van úton egész életében egymás felé és mégis együtt a házaspár. Sikerük rajtuk múlik, akaratukon, képességeiken és erôfeszítéseiken, és a közösség támogatásán, a társadalmi körülményeken, de fôként Isten kegyelmében való bizalmukon.
A társadalmi körülmények nem kedvezôek, a tartós elkötelezôdéssel kötött házasság
eszménye és az ilyen házasságra épülô család nem áll a társadalmi célok élén. Korunk
társadalmát ugyanis a gyors változások jellemzik, ezért értéknek, sôt erénynek számít, ha
valaki döntéseit visszavonja, kapcsolatait önkényesen változtatgatja. Ha egy kapcsolat valamiért már kényelmetlen, az én-központú ember felszámolja, új kapcsolatot keres, vagy
egymaga akar boldogulni, mindent a maga kényére-kedvére formálva. Ezért is növekszik
a kimondottan haszonelvû, hedonisztikus és felelôsségkerülô magatartásformák elfogadottsága... Összezavarodtak a normák és értékek, nincsenek példaértékû viselkedés- és
szemléletminták. Korunk társadalma nem tiszteli az emberi méltóságot és nem szolgálja
a közjót. Az ember került válságba, mert »az önelégült ember úgy él, mintha Isten nem
létezne« (EE 9)
A család nem emberi konstrukció, hanem Isten ajándéka. A házastársak ajándékok
egymásnak, a gyermekek ajándékok a szülôknek, a generációk ajándékok egymásnak. A keresztény család az életet, az örömöt, a békés gyarapodást szolgálja, ahol mindenki kölcsönösen felelôs a többiekért, tiszteletben tartja a másik emberi méltóságát. Azok az erôfeszítések (hûség, megtartóztatás, áldozatvállalás, türelem stb.),
amelyek az ideál szerinti élet megvalósításához szükségesek, nem valami jóról való
lemondást jelentenek, hanem valami rossznak az elkerülését szolgálják; ezzel a család érdekét, de egyúttal a közjót is elômozdítják. Az értékek hierarchiájának élére
kell helyeznünk tehát a közjót és az emberi méltóságot. Nem korlátozódhatunk csupán
a gyakorló keresztény családokra, törôdnünk kell az összes családdal, fôleg azokkal, akik
nehéz vagy rossz körülmények között élnek. Mindenkinek segítenünk kell abban, hogy
megközelíthesse a család eszményét, melyet a Teremtô kezdettôl fogva akart, s amelyet
Krisztus megváltó kegyelme megújított...
Hívok minden jó szándékú embert, hogy élje, ünnepelje, hirdesse, a Család Evangéliumát. Az életet szolgálni öröm. Modern világunk az erôfeszítés nélkül birtokba vehetô
olcsó és múló örömöket reklámozza. A jövô nemzedékét azok a családok adják, akik
örömmel és szeretettel, sokszor áldozatok és küzdelmes erôfeszítések árán is szolgálják
az életet.”
www.csaladeve.hu

Zakliczyn polgármestere Mgr. Jerzy Soska
2010. november 21-én, a lengyel helyhatósági választások eredményeként testvérvárosunkban Zakliczyn-ben, az elsô forduló szavazatai alapján a tapasztalt, fiatal (1961ben született) Jerzy Soska került a polgármesteri pozícióba. A Városi Tanács ülésén,
2010. december 6-án tett ünnepélyes fogadalmat. A választási eredményhez gratulálva, sikeres munkát kívánunk s természetesen továbbra is erôsíteni kívánjuk a testvérvárosi kapcsolatokat.
Szerkesztôség

Rövid hírek
Civilek figyelmébe!
Jászfényszaru Város Önkormányzata Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága
és a Civil Fórum 2011. január 31-én, hétfôn 17 órakor a Városháza Dísztermében tartja szokásos év eleji Civil Fórumát, amelyre ezúton meghívja a település minden civil
szervezetének, csoportjának vezetôjét, képviselôjét. Sor kerül a város éves programjainak egyeztetésére is, ezért kérjük, hogy az éves rendezvénytervet január 26-ig mindenki juttassa el a mûvelôdési házba Nagyné Faragó Máriának, vagy küldje el a
k8018@koznet.hu e-mail címére. Felhívjuk a figyelmet, hogy január 31-e az elmúlt évi
támogatások elszámolásának legvégsô határideje is!
Berényi Ferenc és Kovács Béláné Petô Magdolna

Pályázati felhívás helyi civil szervezeteknek
Jászfényszaru Város Önkormányzata pályázatot hirdet helyi civil egyesületek, csoportok közérdekû tevékenységet végzô (oktatási, kulturális, közmûvelôdési, mûvészeti, ifjúsági, egészségügyi, szociális, sport és egyéb) helyi szervezetek részére, Jászfényszaru
érdekében, jászfényszarui közösségben kifejtett tevékenység részbeni finanszírozására.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó megnevezését, képviselôjének elérhetôségeit (cím, telefon, e-mail), tevékenységének fôbb adatait, a támogatás utalásának helyét, számlaszámát,
- a pályázott cél részletes leírását, megvalósításának költségigényét, saját erô vállalását, a résztvevôk, érintettek számát stb.
Az önkormányzat eredménytelennek nyilvánítja azon szervezetek pályázatát, amelyek
az elmúlt évi támogatás felhasználásáról határidôre, 2011. január 31-ig nem számolnak el. Az elszámolás a támogatás felhasználásáról készített szakmai, tartalmi és
pénzügyi beszámolót tartalmazza, amelyhez csatolni kell a záradékolt számlák és bizonylatok hitelesített másolatait is.
A pályázatokat 2011. február 21-ig kérjük benyújtani Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselôtestületéhez. Cím: Jászfényszaru, Szabadság tér 1. A pályázat
eredményét a pályázóval írásban közöljük, és a helyi lapok hasábjain közzé tesszük.
Berényi Ferenc, a Bizottság elnöke

Megjelentek a 2011. évi NCA pályázati kiírások
• Civil szervezetek mûködését, fejlôdését segítô szolgáltatások támogatása (NCACIV-11-B), beadási határidô: 2011. 02. 10.
• Az Önkéntesség Európai Évéhez kötôdôen az önkéntesség fejlesztését szolgáló
pályázati programok támogatása (NCA-CIV-11-A), beadási határidô: 2011. 02. 10.
• Civil szervezetek mûködésének támogatása (NCA-EA-11), beadási határidô: 2011.
02. 17.
• Civil szervezetek nemzetközi szerepvállalásának és együttmûködésének támogatása (NCA-NK-11-A), beadási határidô: 2011. 02. 24
• Civil szervezetek kapacitásfejlesztésének, képzésének támogatása (NCA-CIV11-D), beadási határidô: 2011. 03. 10.
• Nyomtatott vagy elektronikus kiadvány vagy sajtótermék létrehozásának és kiadásának támogatása (NCA-CIV-11-C), beadási határidô: 2011. 03. 10.

Országgyûlési képviselôi és Polgármesteri fogadóóra
Dr. Szabó Tamás országgyûlési képviselô, jászfényszarui városháza földszinti 11. számú irodahelyiségében, Gyôriné dr. Czeglédi Márta polgármester a földszinti tárgyalóban minden hónap utolsó péntekén, elsô alkalommal 2011. január 28-án 15.00 órától 17.00 óráig fogadó órát tart, melyre minden érdeklôdôt várnak.

Felhívás mammográfiás emlôszûrésre
A Népegészségügyi program keretében Jászfényszaruban élô 45–65 éves aszonyok részére emlôszûrést szervezünk.
A szûrés ideje: 2011. január 26.–február 01. között.
A szûrés helye: Jászfényszaru városban kihelyezett szûrôbusz Orvosi Rendelô és Védônôi Szolgálat udvara
Amennyiben nem tud megjelenni a behívó levélen szereplô idôpontban, új dátumot
kérhet személyesen a szûrôbuszon lévô személyzettôl, ill. a 30/257-2836 telefonszámon.
Behívás módja: Személyre szóló, lakcímre kiküldött meghívó levelek alapján.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerve, Jászberényi Kistérségi Népegészségügyi Intézete

Pályázati felhívás a 2011. évi Jászsági Civil Vándordíjra
„A Jászságért” Alapítvány kuratóriuma ezúton közzéteszi az általa alapított Jászsági
Civil Vándordíj második alkalommal történô kiírását. E díjat az a szervezet, intézmény
nyerheti el, mely a nemzeti (jász) kulturális örökség megôrzéséért tevékenykedik, legalább öt éve, a Jászok Egyesülete nyilvántartott, tagdíjat fizetô tagszervezete, s folyamatosan mûködik. Három éven belül ugyanannak a szervezetnek nem ítélhetô oda a
vándordíj.
A pályázó szervezet részletesen ismertesse éves munkatervét, és az elnyert összeg
felhasználásával kapcsolatos elképzelését. A Jászsági Civil Vándordíj 200.000 forint
pénzjutalommal és vándorserleggel jár együtt.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2011. március 31.
A pályázatokat az alábbi címre kérjük eljuttatni:
„A Jászságért” Alapítvány kuratóriuma,1537 Budapest 114 Pf. 367.
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Hazánk az Európai Unió
Tanácsának soros elnöke
Megyénkben is terveznek kapcsolódó programokat
Hazánk vette át az Európai Unió Tanácsának soros elnöki tisztét. Az elnökség egyszerre
jelent politikai, diplomáciai, szakmai és kommunikációs feladatokat. A megyei Europe
Direct vezetôjének tájékoztatása alapján, január végén „Európai találkozások” címmel
fórumsorozat kezdôdik a magyar EU elnökségrôl Szolnokon, a Verseghy Ferenc Megyei
Könyvtárban.
Dankóné Szabó Edit az elôadássorozattal kapcsolatban elmondta, hogy változatos témákkal várják az érdeklôdôket, akik hallhatnak majd válságkezelésrôl, fenntartható fejlôdésrôl, az Európa 2020 stratégiáról, valamint az energia és klímacsomagról is. A magyar elnökséggel kapcsolatos további információk, események megtalálhatóak a
www.eu2011.hu és a www.eu.hu honlapokon.

Elhelyezték az elnökségi vázát
Január 3-án a Gödöllôi Királyi Kastély
dísztermének elôterében felállított vitrinbe helyezték az EU-elnökség tiszteletére
a Herendi Porcelángyárban készült, egy
méter magas, Viktória-motívummal ellátott vázát. A porcelánon halványzöld
virágok és lepkék között aranyozott betûkkel az Európai Unió tagállamainak
himnuszaiból vett részletek olvashatók
– már közöttük van a tagjelölt Horvátország himnuszának kezdô sora is.
A váza az elnökség idôszaka alatt a kastélyba látogató turisták számára is megtekinthetô lesz a nyitva tartás idejében, majd
Brüsszelbe kerül az elsô magyar elnökség
emlékére.
A kastély múlt nyáron felújított Rudolf
szárnyában az év második felében volt látható a Herendi porcelán a nemesség palotáiban vándorkiállítás
elsô állomása. Az
arisztokrácia porcelánja címû gyûjtemény.
A magyar kastélyok
lakói kedvelték és vásárolták a Herendit, sôt
sok esetben egy-egy
dekoráció a mai napig
ôrzi a megrendelô családok nevét. Ezek nagy
részével nem kizárólag
múzeumokban találkozhatunk, hiszen ma
is gyártják, használják
ôket. Ma is ismertek a
Hadik-,
Apponyi-,
Batthyány- és Esterházy-minták, ma is
használatos a külön
megrendelésre alkotott
Héderváry-szín.
A Ferenc József
készlet a budai vár és
a gödöllôi kastély számára készült, de az
Országház étkészlete ma is ezzel a finom
arany mintával van díszítve. A Gödöllômintás herendi étkészlet hasonlóképp királyi megrendelés emlékét ôrzi. Az ebbôl a
mintából készült készlet az elnökségi vázát
befogadó terem melletti kisebédlôben látható, a Gödöllôi Királyi Kastély Múzeum
kiállításán.
Gödöllô kultúrája is megmutatkozik
az uniós elnökség alatt
Gödöllô városa gazdag kulturális programmal készül az Európai Unió magyar elnökségi eseményeire. A tanácskozások helyszínéül szolgáló Grassalkovich kastélyban
és a sajtóközpontnak helyet adó Mûvészetek Házában számtalan program várja majd
a rendezvények résztvevôit, akik így megismerkedhetnek Gödöllô rendkívül színe
és gazdag kulturális életével is.

A királyi kastélyban a néhány nap múlva
esedékes elsô nagyobb szabású tanácskozásra már helyükre kerül a „Habsburg galéria”, az uralkodókat bemutató kiállítás
képei, a VIP tárgyalókban és az adminisztrációs helyiségekben pedig a Gödöllôi Városi Múzeum tulajdonában lévô, többek
között a gödöllôi mûvésztelep alkotóinak
munkáit láthatják majd a vendégek.
Kiállítás várja a látogatókat a sajtóközpontban is, itt Gödöllô testvérvárosai mutatkoznak be: Giessen (Németország), Csíkszereda (Románia), Forssa (Finnország),
Beregszász (Ukrajna), Wageningen (Hollandia), Dunaszerdahely (Szlovákia), Zenta
(Szerbia), Hillerod (Dánia), Laxenburg
(Ausztria), Turnhout (Belgium), Zywiec
(Lengyelország), Aiach (Németország),
Valdemoro (Spanyolország), Brandys nad
Labem-Stará Boleslav (Csehország), Bogor
(Indonézia) nevezetességei láthatóak majd
a festményeken. Szintén itt kap helyet a Gödöllô sarok, amely a
város történetét, nevezetességeit mutatja be.
Nem maradnak ki a
rendezvényekbôl a gödöllôi mûvészeti csoportok sem. A tárgyalások szüneteiben a
városi intézmények –
többek között a Fréderic Chopin Zeneiskola
csoportjai – valamint
a helyi kulturális szervezetek színes mûsora
várja a résztvevôket.
Az uniós elnökségi
események egybeesnek
a gödöllôi Barokk Év
rendezvényeivel is.
2011-ben ugyanis a
város két jelentôs évfordulóra, Mária Terézia magyar királynô látogatásának 260.,
és a kastélyt építô gróf Grassalkovich I.
Antal (1694-1771) halálának 240. évfordulójára emlékezik. Ehhez kapcsolódóan az
év folyamán számtalan rangos esemény,
kiállítások és koncertek kínálnak kulturális
felüdülést az ide látogatóknak. A programok összeállítása során a szervezôk nagy
hangsúlyt helyeztek arra, hogy azokba az itt
tartózkodó vendégek, így a rendezvények
lebonyolításában résztvevôk is bekapcsolódhassanak. A kastélyban, a Chopin zeneiskolában, a máriabesnyôi bazilikában
megrendezésre kerülô hangversenyek, a
városi múzeumban és a városi könyvtárban
megnyíló kiállításokra nem csak a Gödöllôn élôket és a hazai vendégeket, hanem az
uniós rendezvényekre érkezôket is szeretettel várják.
www.godollo.hu

Átadták a megújult
Mûvészetek Házát
Ünnepélyes keretek között adták át a felújított Mûvészetek Házát december 19én Gödöllôn, ami januártól az uniós elnökségi események sajtóközpontja lesz.
Az épület korszerûsítésére és átalakítására azt követôen került sor, hogy Gödöllô
önkormányzata, a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség „Pest megyei településközpontok fejlesztése, integrált településfejlesztés
Pest megyében” címû pályázatán a „Gödöllô ökovárossá válásának elsô lépése: A
városközpont arculatának és infrastruktúrájának integrált fejlesztése” címû, módosított tartalmú pályázatával 936 millió forint
összegû támogatást nyert el. A három
elembôl álló projekt egyik részeként került
sor az 1981-ben épült Mûvészetek Háza
energiahatékony és funkcióbôvítô átalakítására. A felújítás 364 millió forintba került.

A pályázatban vállalt mûszaki tartalmon
felül az önkormányzat további nettó 54
millió forint saját erôt biztosított a színházterem légtechnikai korszerûsítésére.
A közel 30 esztendôs épület felújításának
elsô üteme 2010 júniusában kezdôdött.
Ennek keretében sor került az épület energetikai korszerûsítésére, mely magában
foglalja a külsô, mintegy 145 db homlokzati nyílászáró cseréjét, a villamoshálózat
teljes felújítását továbbá a fûtési és hûtési,
szellôzési rendszer kialakítását. A korábban
zajos, forgalmas fôútra nézô homlokzaton
lévô fôbejáratot áthelyezték az épületnek a
királyi kastély felé esô oldalára, s itt kapott
helyet az információs porta és a büfé is. A

földszinten nagy, többcélú rendezvényteret
alakítottak ki, és megtörtént az épület
komplex akadálymentesítése is.
A megnyitón dr. Gémesi György, Gödöllô polgármestere mondott köszöntôt, amelyben felelevenítette azokat a problémákat,
amikkel a felújítás elôtt meg kellett küzdeniük, többek között a mára elavult építészeti technológiák miatt. Mint mondta, az
épületet a lehetôségekhez képest legjobban
alakították át. Bár az uniós pályázat csak
az alsó szint felújítására adott lehetôséget,
ezzel a teljes korszerûsítés nagyobbik részét sikerült elvégezni. Ígéretet tett arra,
hogy még ebben a ciklusban meg fogják
teremteni a szükséges forrásokat a felsô
szint rendbetételéhez is. A következô hónapokban az európai uniós elnökségi események sajtóközpontjának ad majd helyet.
Kovács Balázs, a
Mûvészetek Háza igazgatója kiemelte: nagy
öröm, hogy a város vezetése számára ilyen
fontos a kultúra, hogy
az épület felújítása
mindvégig része maradt a Fôtér programnak, ebben a városban
egy modern helyszín
jött létre, ahol rengeteg
kulturális program lesz
a jövôben, s ami nem
csak a város, hanem a
kistérség kulturális életének is fontos helyszíne lesz. Bejelentette, hogy bár uniós helyszín lesznek, és csak július elsején vehetik
majd birtokba az épületet, az átadó rendezvény mellett a tervek szerint egy nagyszabású nyitó ünnepségre is sor kerül január 22-én. A Magyar Kultúra Napján
egész napos rendezvény várja majd a gödöllôieket, amikor is délelôtt a gyerekek
számára kínálnak tartalmas programokat,
délután pedig a gödöllôi mûvészeti csoportok mutatkoznak majd be.
Az ünnepséget követôen a résztvevôk
megtekinthették a megújult épületet, ami a
következô idôszak jelentôs részében zárva
lesz a nagyközönség elôtt.
Forrás: www.godollo.hu

Barokk év Gödöllõn
Programok elôzetesen – idôpont szerint
Február 26.: A Gödöllôi Szimfonikus Zenekar Alapítvány hangversenye
- Bach: II. h-moll szvit. Közremûködik: Illésy Orsolya – fuvola
- Vivaldi: g-moll kettôsverseny két gordonkára. Közremûködik: Kis-Domonkos Judit és Simonova Jaroslava – gordonka
- Rossini: D-dúr szonáta vonósokra
- Mendelssohn: X. h-moll vonósszimfónia
Vezényel: Horváth Gábor
Belépôjegyes koncert, rendezôje a Gödöllôi Királyi Kastély.
Place: Királyi Kastély Díszterem
Március 5.: A Mária Terézia-szobor ünnepélyes elhelyezése a kastélykertben
Place: Király Kastély
Március 5.: Grassalkovich Antal születésnapja, a Barokk Év ünnepélyes megnyitója: „Népélet a barokk korban” c. történeti kiállítás
Place: Városi Múzeum
Március 5.: Barokk koncert, Savaria Barokk Zenekar
Place: Királyi Kastély Díszterem
Március 12.: Kárpáti Tamás festômûvész kiállítása
Place: GIM-ház
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Ne Gyújts Rá! Világnap – Jászfényszaru városban
A Kistérségi Intézet 2010. november 17-én a 6., 7., 8. osztályos általános iskolások részére vetélkedôt és egészségnevelô délutánt szervezett az ÁNTSZ Kistérségi Intézet és
Jászfényszaru Város Önkormányzatával kötött Egészségkoalíció keretében, kapcsolódva
a „Ne Gyújts Rá!” Világnaphoz.

Vetélkedô helyszíne: Jászfényszaru Általános Iskola könyvtár helyisége
Résztvevô diákok száma: 40 fô (8 csapat)
Intézetünktôl részt vevô szervezô és lebonyolító személyek:
Tamásné Teleki Lilla kistérségi vezetô védônô
Gönczöl Anikó CSVSZ védônô
Elôkészítésben és a lebonyolításban segítô közremûködôk:
Kaszainé Ocskó Györgyi védônô – Védônôi Szolgálat Jászfényszaru
Fózer Tiborné védônô – Védônôi Szolgálat Jászfényszaru
Kovács Béláné Petô Magdolna – Bedekovich Lôrincz Népfôiskolai Társaság

A köszöntô után a „Ne gyújts rá!” Világnap fontosságáról, majd a vetélkedô játékszabályairól tájékoztatta a megjelenteket Tamásné Teleki Lilla kistérségi vezetô védônô.
A Villámkérdéseket, melyek közül 10 kérdés a dohányzás megelôzéshez, 10 kérdés a
leszokáshoz kapcsolódott Gönczöl Anikó CSVSZ védônô ismertette. A csapatoknak egyegy elôre kiosztott kerékpár „villogó” lámpa megnyomásával (fényének felvillanásával)
kellett jelezni, hogy tudják a helyes választ, melyet szóban mondtak el. A játék során a
gyorsaság és a jó megfejtés egyaránt fontos volt. 15 kérdésbôl álló igaz/hamis játék következett a diákok ismeretszintjének felmérése céljából, melyet írásban kellett megválaszolniuk a csapatoknak. Plakátösszerakó verseny követte a feladatsort, melyek természe-

tesen dohányzás ellenes felhívásokat ábrázoltak. Az összerakást követôen plusz pontokért a csapatok ismertethették a plakátok mondanivalóját. Ezt követôen Kaszainé Ocskó
Györgyi védônô az iskola udvarán légzô tornát tartott a vetélkedô résztvevôinek, melynek idôtartama alatt megtörtént a játékos verseny során szerzett pontok összesítése és a
csapatok által – a vetélkedôre készített – plakátok értékelése.
A három elsô helyezett csapat gyümölcskosarat kapott, melyet a Védônôi Szolgálat
biztosított és adott át a nyertesek részére.
Tamásné Teleki Lilla
kistérségi vezetô védônô

Karácsony másképpen...
A Neo FM rádió „Angyalkája”
megérkezett Jászfényszarura
is iskolánk 7.c osztályos tanulójához, Szénási Károlyhoz és
családjához. Az ország minden
tájáról özönlöttek a levelek,
melyben gyerekek kérhettek
ajándékot a családjuk számára.
20 családot ajándékozott meg
az „Angyalka”, és ezáltal lehettünk mi is tanúja a szeretet

e szép példájának. Hiszen errôl
is szólna a karácsony: szeretet,
család... Karácsony elôtti hétfôn
a szülôk legnagyobb meglepetésére csak hordták be a lakásba
a szebbnél-szebb ajándékokat a
rádió munkatársai: mosógépet,
gyümölcsöt, könyveket, üdítôitalokat, illatszereket, játékokat
és csokit. Riportot is készítettek
a „nap hôsével”, aki büszkén
mutatta meg a fociérmeit is. A
család még este sem hitte el ezt
a csodát és az ajándékokat körülvéve könnyezték meg a fiúk
szeretetét. Csodák márpedig
vannak!
Kép és szöveg:
Fáczán Izabella
Fotók: Kovács Béláné Petô Magdolna

8

V. évfolyam, 1. szám

Segíteni jöttem, nem tanítani
„Segíteni jöttem, nem tanítani” – ezzel a
számomra szimpatikus beköszöntôvel
kezdte Görög Ibolya az elôadását Jászfényszarun, a Városházán. A helyszín nem véletlen, hiszen az elôadás témája elsôsorban
a köztisztviselôi, közszolgálati, dolgozók
számára volt ajánlás...

Némi szakmai méltatás és életút bemutatás után elkezdôdhetett a várva várt elôadás. Görög Ibolya 1987-tôl 1999-ig dolgozott a Miniszterelnöki Hivatal Protokoll
Fôosztályán. 1992-tôl mint protokollfônök
irányította, szervezte a kormány hivatalos
rendezvényeit. A viselkedéskultúráról, a
protokollról és a rendezvényszervezésrôl
több könyvet is írt, híres például a 2007ben megjelent „Protokoll az életem” címû
kötete. Címzetes docensként oktat a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképzô Karán és az egri Eszterházy
Fôiskolán is.

Elôször az elôadó az európai és az amerikai illemkódex közötti különbségekbôl
szemezgetett, majd áttért a hivatali, közszereplôi etikett, protokoll kérdéskörére. Mindenek elôtt hangsúlyozta a hitelesség jelentôségét. Többször visszatérô mondatát
idézve „a hivatalnokoknak a tanult ember
képét kell tükröznie”. Ami természetesen
akkor hiteles, ha ez együtt jár a megfelelô
szakmai képzettséggel!
A közel három órás elôadás igen széles
spektrumot ölelt fel a protokoll témakörébôl. Volt szó a térközök, zónák szerepérôl,
a metabeszéd (testbeszéd) árulkodó vagy
éppen figyelem felhívó jeleirôl. A megszólítástól a tegezôdésen át, a kézfogás, kézcsók, illemtana is szóba került. Hasznos
tudnivalók a prezentáció tartása, az ügyfél,
ill. vendég fogadás szabályai, konferencia,
elnökség ültetés rendje stb. témakörökben.
Az öltözködés, nôi-férfi viselet tárgyalása
közben is többször elhangzott a hitelesség
kérdése. Görög Ibolya javasolja, hogy mindenkinek azt kell felvennie amit el akar magáról hitetni. De vigyázat: „A hitelesség
halála a nevetségesség” mondta többször
is elhangzott az elôadótól.
Görög Ibolya elôadói stílusa a hallgatóságot magával ragadta. Élt a párbeszéd lehetôségével. Igyekezett szellemes, vicces,
olykor groteszk szituációkat elmesélni, melyet a közönség láthatóan nagyra tartott.
Gyakran hozott fel saját szakmai pályafutásából személyes példákat.
Bevallom, kissé meglepetés volt számomra az elôadás. Másra számítottam. Talán a
nagy név, talán a szakmában eltöltött évek,
pozíciók, a számtalan könyv? Protokoll tanácsadóként másként képzeltem el. Kicsit
sok volt a „lazaság”, a poén, a hatásvadász
megoldás. Hakni ízûre sikeredett. Ennek
ellenére jól éreztem magam. A Márai Sándor idézetet külön köszönöm.
Kaszainé Ocskó Györgyi

A Gödöllôi Lovas Sport és Hagyományôrzô Közhasznú Egyesület
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját
a Lázár Lovasparkban (Domonyvölgy) 2011. február 5-én, szombaton tartandó

XII. Lovasbáljára
A bál védnöke: Dr. Gémesi György, Gödöllô város polgármestere
Program:
19.00-tól Vendégvárás: édes-száraz pezsgôvel, narancslével, frissen sütött tepertôs
pogácsával, ágyaspálinkával
20.00
Ünnepélyes megnyitó
20.30
Ültetett vacsora
21.30
A mûsort az Old Songs Group szolgáltatja
24.00
Tombola
0.30–4.00 Tánc
A hazaszállítást 24.00 és 04.00 óra között Gödöllôre és a környéki településekre
kívánság szerint az Egyesület biztosítja.
A belépôjegy ára 10.000 Ft,
mellyel Egyesületünk non-profit tevékenységét támogatjuk.
Érdeklôdni Balázsfalvi Juditnál, a (06-30)-637-1514-es telefonszámon,
illetve a glse@invitel.hu e-mail címen lehet.

Itt a farsang, áll a bál...
A vízkereszttôl hamvazószerdáig tartó
idôszak a vigadozás, mulatozás, evés-ivás,
bálozás, karneválozás ideje, amit viszont
majd böjt követ.
Alig léptünk át az új
esztendôbe, január
6-án (azaz vízkereszt
vagy háromkirályok
napján) máris kezdetét veszi a lakomázás, szórakozás másfél-két hónapos idôszaka: egymást érik
a különféle bálok,
mulatságok; a farsangi mulatságoknak
majd csak a húsvét
elôtti negyvenedik
napot, vagyis a húshagyókeddet követô
hamvazószerda vet véget.
A karácsonyi ünnepkör után talán éppen
a farsanghoz kapcsolódik a leggazdagabb
szokáshagyomány. Ennek legjellegzetesebb
eseményei az álarcos, jelmezes bálok, táncos mulatságok. A farsang csúcspontja a
karnevál, hagyományos magyar nevén „a
farsang farka”. Ez a farsangvasárnaptól
húshagyókeddig tartó utolsó három nap,
ami nagy mulatságok közepette, valójában
télbúcsúztató is. Számos városban ekkor
rendezik meg a híres karneválokat (riói karnevál, velencei karnevál), Magyarországon
pedig a farsang legnevezetesebb eseményét, a mohácsi busójárást.
A farsangi mulatságokat gazdagon terített asztalok jellemzik: sok a különféle húsukból készített leves és sült, sok az édesség. Íme, néhány recept:

Farsangi részeges csirke
Hozzávalók: egy csirke, 8 dkg vaj, 3 dl fehérbor, 12 dkg füstölt szalonna, majoránna, ôrölt bors és só
A megmosott csirkét kívül-belül megsózzuk, belsejét majoránnával, külsô felületét borssal fûszerezzük. Az így elôkészített csirkét magas
falú tepsibe helyezzük, leöntjük olvasztott vajjal, továbbá
aláöntjük a fehérbort. Sütôben, letakarva pároljuk, szükség szerint pótoljuk
az elpárolgott bort. Mikor megpuhult, hajszálvékony szalonnaszeleteket borítunk rá,
és ropogósra sütjük.
Sonkás kifli
Hozzávalók: 20 dkg liszt, 10 dkg vaj, 2 tojássárgája, 1 tojás, 1 dl tejföl, 15 dkg sonka, 5 dkg vaj, pirospaprika, só
A lisztet vajjal, a tojássárgájával, kevés
tejföllel és sóval tésztává gyúrjuk. Vékonyra kinyújtjuk, és háromszögletû darabokra
vágjuk. A sonkát ledaráljuk, vagy apróra
vagdaljuk, vajjal és pirospaprikával gyúrjuk
össze. Az így nyert sonkás tölteléket a háromszögletû tésztácskákon elosztjuk, majd
ezután a kis háromszögeket kifli formára
feltekerjük, tojással megkenjük, és forró
sütôben megsütjük.
Gyûjtötte:
Kovács Béláné Petô Magdolna

A két fivér
Valamikor, réges-régen élt két fivér. Az
egyikük igazmondó volt, a másik meg hazudós.
Amikor az egyikük igazat beszélt, az emberek közül senki sem hitte el neki. A másik meg hazudott, mint a vízfolyás, és mindenki szentírásnak vette a szavait.
Egyszer megszólal az igazmondó:
– Hát nem érdekes? Mindig igazat szólok, és senki sem hiszi el. A fivérem meg
hazudik,¯ és senki sem kételkedik a szavaiban. Gyerünk, én is füllentek majd egy jó
nagyot, hátha majd hisznek nekem!
A fivére erre azt mondta:
– Te nem vagy képes füllenteni, senki sem
fogja elhinni.
Az igazmondó feldühödött, elment a nihaszra*, azt mondta az ott üldögélô embereknek:
– Egy golyót töltöttem a puskámba, kilôttem egy zergére, mind a fülén és mind a
lábán eltaláltam vele.
Azt felelték neki:
Képtelenség elhinni a szavaidat. Hogyan
lehetséges egyetlen golyóval mind a fülén
és a mind a lábán is eltalálni? Ne hazudozz
itt nekünk!

Az igazmondó hazatért, és azt mondja a
fivérének:
– Igazad volt, nem hittek nekem!
A fivére azt felelte:
–¯Most pedig lássuk, kételkednek-e az
én szavaimban?
Elment a nihaszra és megkérdezte az
ücsörgôket:
– Miért nem hittetek ma a testvéremnek?
– Hazudott nekünk, hogyan is hihetnénk
neki –¯ felelték az emberek –, ha a golyó a
zerge fülét találja el, hogyan megy át még
a lábán is?
Azt feleli nekik a hazudozó:
Pedig igazat mondott. Amikor rálôtt, a
zerge éppen a füle tövét vakarta a lábával,
így találta el a golyó mind a kettôt egyszerre.
Ekkor azt válaszolták az emberek:
– Hát igen, ez így már megtörténhetett!
– A hazudós hazatért, és azt tanácsolta a
fivérének:
– Te igazmondó ember vagy, neked nem
áll jól a hazudozás, maradj meg továbbra
is ilyennek, a füllentést meg hagyd nekem.
(Oszét népmese
Kovács J. Béla fordításában)

* nihasz = fôtér, ahol összegyûlnek az emberek

Legyen önkéntes! Tegyen a változásért!
Az Európai Bizottság útjára indítja Az Önkéntesség Európai Éve – 2011 programot.
Ha azt szeretnénk, hogy a jobb és biztonságosabb világgal
kapcsolatos reményünk ne maradjon puszta vágyálom, nagyobb szükségünk lesz az önkéntesek közremûködésére,
mint valaha – nyilatkozta Kofi Annan. Csaknem százmillió
európai szenteli idejét és szaktudását a rászorulóknak ebben
a szellemben, eképpen is viszonozva a közösségétôl kapott

támogatást. Egy nyugdíjas mûvészettanár elôadásokat tart a
külföldi látogatóknak egy múzeumban az európai képzômûvészeti remekmûvekrôl. Egy középiskolás diák felolvas
a beteg gyerekeknek az egyik kórházban. Egy korábbi válogatott labdarúgó edzéseket tart a helyi klubban. Ezernyi módon járulhatunk hozzá a világ jobbá tételéhez. Annak érdekében, hogy ráirányítsa a figyelmet ezen erôfeszítésekre, és
egyre több polgárt buzdítson önkéntes tevékenységre, az

Európai Bizottság decemberben útjára indította Az Önkéntesség Európai Éve – 2011 programot. Viviane Reding alelnök, a jogérvényesülésért, az alapvetô jogokért és az uniós
polgárságért felelôs uniós biztos, Jean-Marc Delizée, Belgium szociális ügyekért felelôs államtitkára, valamint Marian
Harkin európai parlamenti képviselô együtt mutatták be az
év szlogenjét: Legyen önkéntes! Tegyen a változásért.
Forrás: HVTK

