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Közéleti Civil Hírmondó
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Köszöntõ  5 év elteltével

Egy izgalmas, kalandos útra hívunk Jászfényszarura,
Kedves Olvasó! Fedezzük fel együtt a mi kis világunk
szépségeit, életmódjának nehézségeit, értékeit, amely a
múltban gyökerezik s amire korunk ráépült.
Az életünk fája most van rügyezôben s  mint minden
fa  akkor borul virágba, ha gyökerein át az anyaföld
táplálja. A szülôföld megtartó ereje, szeretete elsôsor-

ban azokon a gyökereken át jut el hozzánk, amelyek dédszüleink, nagyszüleink életébôl, korunk szokásaiból, hagyományaiból fakadnak.
Ismerjük meg tehát településünk, szülôföldünk minden
kincsét, mert csak így tudjuk igazán becsülni, szeretni,
tisztelni s érdemben hozzátenni azt, amitôl élhetôbb
lesz a mi kisvárosunk.

Számvetést ígértünk a múltról  visszatekintve a futó évtizedekre, évszázadokra , jelenrôl, jövôrôl. Természetesen számunkra a fontos a jelen és fôként a jövô. Megfogadva Kölcsey intelmét: Messze jövendôvel komolyan
vess össze jelenkort!  munkánk során erre helyeztük a
hangsúlyt, számos gondolatébresztô írással, útmutatással.
Szerkesztôség

A kalaposmesterék sírköve
A Jászság déli részén fekvô Jászalsószentgyörgyön  az egykori
mezôvárosban  mind a mai napig sok nevezetesség, érdekesség
található. Kiemelkedô gazdagon díszített temploma, de több értékes középülettel, lakóházzal és szoborral dicsekedhet. Sôt a
Zagyva mellett az öreg vízimalom is megmaradt. Most a temetôkertben tett látogatásunkról írok, mely számunkra annál is érdekesebb mivel fényszarusi vonatkozással is rendelkezik.
A község 1775 óta használja a település határában álló temetôjét.
A sírkert az idôk folyamán jelentôsen terjeszkedett, amit az újabb
bôvítések helyén felállított kôkeresztek is jeleznek. Az alsószentgyörgyi temetô egyik legfontosabb értéke, hogy a hatalmas kiterjedése folytán az egymásra temetkezések nem annyira jellemzôek, mint máshol. Sôt az is elôfordult, hogy az elhunyt házaspárt
egymástól külön temették el. Ennek köszönhetô, hogy ebben a temetôben számos helyi nevezetes ember (plébánosok, hôsi halált
halt katonák, jegyzôk, mesteremberek stb.), de több Jászság szerte ismert család síremléke is fennmaradt. Egy lelkes csapat Simon
Károly, Lukácsi László helytörténész és az alsószentgyörgyi eredetû Halmai Tibor összefogtak, hogy megmentsék elfeledett értékeiket. Elsô lépésként még 2008-ban a temetô bejárata mellett létrehoztak egy védett területet ahol számos évszázados, de elhanyagolt, vagy kidôlt síremlékeket állították fel újra. Ezzel is méltón
emlékezve ôseikre, és jász nagyjainkra.
Tennivaló azonban még bôven van. Szeretnék, ha a védett sírkertet tovább lehetne bôvíteni, a temetô történetérôl, nevezetességeirôl, az itt eltemetettekrôl pedig egy kiadványt szeretnének megjelentetni.

A bejárások során az is kiderült, hogy több elfeledett érdekesség
rejtôzik még az avar alatt. Egy ilyen régi síremlék jelzi idôsebb Bedekovich Lôrinc unokájának nyughelyét is. A tardosi vörös mészkôbôl faragott síremlék ma a temetô hátsó részén elhagyottan áll.
Azaz pontosan, hogy nem áll, hiszen helyérôl kidôlve ma még a
földön fekszik. A sírkô tetején lévô kereszt sajnos mára le is törött.
Na de kiket temettek el a sírkô alá?
A válasz pontosan megadható: Árvai Imrét és feleségét, Bedekovich Ernesztinát. A tápiógyörgyei származású Árvai Imre kalapos mester az egykor nagyon fontos és keresett viseleti kiegészítô készítésébôl tartotta el családját. Felesége Bedekovich Lôrinc
idôsebb fiának, Vencelnek a lánya. A különleges hangzású Ernesz-

Radnóti Miklós:

tina nevet viselô hölgy Jászfényszarun született 1823-ban. Házasságukat Jászberényben kötötték 1846-ban. Ezután a házaspár
Jászalsószentgyörgyön telepedett le, ahol több gyermekük született. Árvainé Bedekovich Ernesztina azonban korán 40 évesen elhunyt (a sírkô felirata tehát téves), özvegye Árvai Imre pedig 74
évesen hunyt el. Mivel a házaspár gyermekei máshol telepedtek
le, Alsószentgyörgyön nem maradtak rokonok, akik megôrizték
volna emléküket. Így dôlhetett ki ez a sírkô az eltelt száz év során.
Felirata:
ITT NYUGSZANAK
ÁRVAI IMRE
ÉLT 74 ÉVET
. 1896. SZEPT. 24.
NEJE
BEDEKOVICS ERNESZTINA
ÉLT 38 ÉVET
. 1863. JÚN. 24.
Emeltették gyermekei.
Soproni Budapest
Fotók: Petô István

Farkas Kristóf Vince

Kedves Olvasóink!

Önök közül bizonyára sokan emlékeznek még tanítóikra, tanáraikra. Ez a kép nem tudjuk pontosan melyik évben készült,
de minden valószínûség szerint az iskolák államosítása elôtt,
a régi tantestületet ábrázolja. Kérjük, írják meg nekünk, ha valakit felismertek, esetleg van, aki Önöket is tanította. Várjuk
leveleiket a Szerkesztôség címén, elérhetôségein.
Tisztelettel a kép közreadója: Nagyné Kiss Mária

Február
Újra lebeg, majd letelepszik a földre,
végül elolvad a hó;
csordul, utat váj.
Megvillan a nap. Megvillan az ég.
Megvillan a nap, hunyorint.
S íme fehér hangján
rábéget a nyár odakint,
tollát rázza felé s cserren már a veréb.
1941. február 21.

Az 1% felajánlásáról

Bedekovich Lôrinc Népfôiskolai Társaság
Köszönjük, hogy az elmúlt évben személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával (55.231 Ft) támogatták szervezetünk
céljait, munkáját! Az Önök támogatása hozzájárult ahhoz, hogy továbbra is megjelentethettük a civil újságot, Pipafüst címmel.
Második kiadásként megjelentettük a Zarándokúton a Jászságban c. könyvet, amelyet ismét sokan kezükbe vehettek, fotókiállítást mutattunk be a helyi Fotómûhely
tagjainak képeibôl. Többen csatlakoztak a
szakmai programjainkhoz, résztvevôi voltak a népfôiskolai rendezvényeknek  pl.
nemzetközi kapcsolatok, Erzsébet napi
programok, Adventi Kávéház.
Célunk továbbra is  az elôzô évekhez
hasonlóan  segíteni a helyi közösség szervezôdését, információkhoz való hozzáférés
lehetôségének bôvítését, a Civil Fórum mûködését és a népfôiskolai tevékenységet.
Kérjük Önöket,
 ha programjaink, képzéseink segítették
szakmai, emberi fejlôdését;
 ha Ön vagy ismerôse emberi támogatást,
 ha szervezete, csoportja, vállalkozása
szakmai segítséget kapott tôlünk;
 ha kiadványainkat, publikációinkat hasznosnak találja;
 vagy egyszerûen egyetért a közösségi céljainkkal;
hogy továbbra is támogassák személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával Társaságunkat!

Az igazság szép dolog, jó dolog,
de akinek hatalma van, az nem szorul rá.
(Mikszáth Kálmán: Az én jeles mondatom)

A Bedekovich Lôrinc Népfôiskolai
Társaság adószáma: 18822197-1-16
Köszönjük a Bedekovich Lôrinc
Népfôiskolai Társaság nevében:
A Társaság elnöksége
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Jeles évfordulók Berettyóújfalu fogadta a váradiakat
Február
140 éve hunyt el báró Eötvös József (Buda, 1813. szeptember 3.  Pest, 1871. február 2.) író, miniszter, a Magyar Tudományos Akadémia és a Kisfaludy Társaság elnöke, Eötvös Loránd fizikus apja. Jogi tanulmányokat folytatott. Korán a reformeszmék hatása alá került; családjával is szakítva a liberális átalakulás hívévé vált.
Gondolkodására nagy hatással nagy volt nevelôje: Pruzsinszky János, az elsô reformországgyûlés, majd 1836-37-es nyugat-európai utazása. A harmincas években
verseket írt, drámákat fordított. A negyvenes években a fôrendi ellenzék tagja, a
polgári átalakulás érdekében emelte fel szavát. Elgondolásait a Pesti Hírlapba írt
cikkeiben, regényeiben (A falu jegyzôje; Magyarország 1514-ben) fejtette ki. 1848ban a Batthyány-kormány vallás- és közoktatásügyi minisztere lett, de a Lambergen
végrehajtott népítélet után emigrált. Megriadt a forradalmi fejleményektôl, s nem
helyeselte Magyarország kiszakadását a Habsburg Birodalomból. 1853-ban hazatért, részt vett az Akadémia munkájában. 1861-ben országgyûlési képviselô; 1867ben Deákhoz csatlakozott; a kiegyezés után újból vallás- és közoktatásügyi miniszter lett. Nevéhez fûzôdik az általános és kötelezô népoktatásról, valamint a zsidók
egyenjogúsításáról szóló törvények megalkotása.
5 éve hunyt el Dalnoki Jenô (Budapest, 1932. december 12.  Budapest, 2006. február 4.) olimpiai bajnok labdarúgó, labdarúgóedzô. A Ferencváros emblematikus
figurája volt: 1947-tôl 1987-ig  45 éven át , csupán öt év megszakítással, folyamatosan a klub szolgálatában állt. Összesen 439 mérkôzésen szerepelt a Fradiban,
ebbôl 283 bajnoki, 132 nemzetközi, 24 egyéb hazai díjmérkôzés. 14 alkalommal volt
válogatott, 1952-ben a helsinki olimpián arany-, 1960-ban a római olimpián bronzérmes lett. Edzôi pályafutását szintén a Ferencvárosnál kezdte, legnagyobb sikere
az 1974-75-ös KEK második hely volt. Emellett dolgozott a Tatabányánál, a Nyíregyházánál és volt az ifjúsági válogatott szövetségi kapitányai is.
60 éve hunyt el Bajor Gizi (sz. Beyer Gizella, Budapest, 1893. május 19.  Budapest, 1951. február 12.) Kossuth-díjas, kiváló mûvész, a Nemzeti Színház örökös
tagja. Az Angolkisasszonyoknál nevelkedett Bajor Gizi a Színmûvészeti Akadémiát 1911 és 1914 között végezte. Az Akadémiáról az útja egyenesen a Nemzeti Színházba vezetett, amelynek két évad kivételével (1924-1925 Magyar Színház) haláláig tagja volt. Bár számos filmben is szerepelt, sôt rendezett is, igazi sikereit a
színpadon érte el. Villájában a háború alatt katonaszökevényeket és családokat bújtatott: harmadik férjét, Germán Tibor professzort is itt rejtegette. 1951-ben megzavarodott férje attól való félelmében, hogy feleségét súlyos betegségek fenyegeti,
megölte, majd magával is végzett.
125 éve született és 70 éve hunyt el Csûry Bálint (Egri, 1886. február 13.  Debrecen, 1941. február 13.) nyelvész, nyelvjáráskutató. 1911-ben magyarlatin szakos középiskolai tanári oklevelet szerzett a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen. 1917-ben bölcsészdoktori képesítést szerzett. 1930-ban a magyar népnyelv tárgykörébôl habilitált, és a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem magántanára lett. 1932-tôl a debreceni Tisza István Tudományegyetemen tanított.
1938-tól haláláig az általa szervezett és alapított debreceni Magyar Népnyelvkutató Intézet igazgatója volt. Szamosháti gyûjtése és a Szamosháti szótár (1935-1936)
a magyar tájszótárak legjobbjai közé tartozik, de behatóan foglalkozott a BeregiTiszahát és az egykori Ugocsa vármegye magyarságának nyelvével, illetve az északi csángó települések nyelvjárásával is. Könyvei mellett háromszáznál több írását
közölték szakfolyóiratok, illetve jelentek meg mûfordításai is.
45 éve hunyt el Eisemann Mihály (Paripás, 1898. június 19.  Budapest, 1966. február 15.) zeneszerzô, karmester. Kántortanító édesapjától tanult kottát olvasni, énekelni. 1917-ben felvették a Zeneakadémiára, Kodály Zoltán, Siklós Albert és Weiner Leó voltak a tanárai. Ezzel egy idôben jogot is tanult a Budapesti Jogi Egyetemen. 1923 és 1927 között bárzongorista volt a Stefánia úti Admiral bárban. Itt fedezte fel Harmath Imre, akkor már ismert szövegíró. A Szeret-e még? és a Lesz
maga juszt is az enyém címû daluk néhány hét alatt Eisemannt is országosan ismertté tette. Elsô operettjét (Miss Amerika) 1929-ben mutatta be a Fôvárosi Operettszínház. Ezt további 20 operett, tucatnyi film zenéje és számtalan sláger követte.
145 éve hunyt el Kiss Károly (Buda, 1793. augusztus 12.  Pest, 1866. február 17.)
katonatiszt, hadtudós, hadtörténész, költô, író. Gyermekkorát Algyôn töltötte, Budán és Szegeden végezte tanulmányait, majd 1809-tôl a 37. magyar gyalogezredben volt kadét. Katonatisztként részt vett a napóleoni háborúk több ütközetében,
majd az 18481849-es szabadságharcban is fontos szerepet vállalt, mint a nemzetôrség szervezésével megbízott fôtiszt. A szabadságharc leverését követôen fogságba került, s tízévi várfogságra ítélték. Végül mindösszesen nyolc hónapot töltött le
az aradi börtönben, amikor 1850 júliusában amnesztiával kiszabadult. Fiatalabb
korában a pest-budai irodalmi élet, jeles alakjai közé tartozott, késôbb a török elleni háborúk hadtörténeti vizsgálatával és általános hadtudományi munkáival tüntette
ki magát. Egyebek mellett a nevéhez fûzôdik az elsô magyar nyelvû hadászati mûszótár megírása.
(Forrás: Neumann-ház  Jeles napok, MTA KFKI  HISTÓRIA, Új Könyvpiac  Évfordulók)

A tisztességes sajtópolémia alapszabálya:
Audiatur et altera pars!  Hallgattassék meg a másik fél is!
A cikkben szereplô adatok valóságtartalmáért a cikk írója felelôs. (Szerkesztôség)

Dr. Fleisz János a BINCISZ elnöke vezetésével egy kilenctagú
nagyváradi civil küldöttség látogatott Berettyóujfaluba, hogy leadják vagy elôjegyeztessék honosítási kérelmeiket.
A Magyar Kultúra Ünnepe
közös rendezvénysorozat lezárásaként látogattak a nagyváradi
civilek Berettyóújfaluba, hogy a
magyar állampolgárságért folyamodjanak. A küldöttség, a következôkbôl állt: dr. Fleisz János,
a Bihar Megyei és Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetsége (BINCISZ) elnöke, Lajos Annamária, a BINCISZ titkára, Fleisz
Judit, Alma Mater Alapítvány, Bányai
Szabados Katalin, a Tibor Ernô Galéria
elnöke, Dukrét Géza, a Partiumi és Bánsági Mûemlékvédô és Emlékhely Bizottság
elnöke, Kádas Károly, a Premontrei Öregdiákok Egyesülete vezetôségi tagja, Bücsi
Ilona Sapientia Varadiensis Alapítvány,
valamint Sándor Dénes és neje. A küldöttséget Muraközi István, Berettyóújfalu
polgármestere a városházán fogadta. Üdvözlô beszédében elmondta, hogy a jelenlegi országhatárok semmilyen formában
nem befolyásolhatják Berettyóújfalu és
Nagyvárad kapcsolatát, hiszen egy egyetemes magyar kultúra van. Azt is elmondta,
hogy terveik szerint az ünnepélyes eskütétel valószínûleg május 23-án a város ünnepén, vagy a késôbb jelentkezôk részére augusztus 20-án lesz Berettyóújfaluban.
A helyi sajtó kérdésére dr. Fleisz János
egyetemi tanár a váradiak nevében elmondta, hogy a két város civil szervezetei közötti
évtizedes kapcsolat megkoronázásának lehet tekinteni e napot, amikor a váradi civil
küldöttség a honosítási kérelemmel Berettyóújfaluba érkezett. Ez által a lelki közösség ismét sorsközösséggé formálódhat.
Újra kell értelmezni önmagunkat és újra
kell értelmezni kapcsolatainkat, a magyar
nemzeti egység alapján. Újságírói kérdésre, a történész kifejtette, hogy hosszabb távon mindenképpen azt várja, hogy a partiumi, erdélyi magyarok egyenrangú állampolgárok lesznek az anyaországiakkal és
ez a szavazati jog kiterjesztését is jelenti.
A szívélyes, fogadtatás után sor került az
iratok átadására, illetve az elôjegyzésre.
A Bedekovich Lôrinc Népfôiskolai Társaság 2011-ben ismét várja a BINCISZ képviselôit, akiket már magyar állampolgárokként köszönthetünk majd Jászfényszarun.
Dr. FLEISZ JÁNOS (Nagyvárad,1951)
Történész, egyetemi magántanár, a MTA
köztestületi tagja, nemzetközi sakk versenybíró. A kolozsvári egyetem történelem
szakán szerzett oklevelet. Doktori disszertációját 1995-ben védte meg Budapesten a
Magyar Tudományos Akadémián (MTA),
1999-ben Bukarestben honosítás által megkapta a történettudományok doktora címet.

2001-ben a Pécsi Tudományegyetemen habilitált.1994-ig iskolákban, majd óraadó
illetve vendégtanárként egyetemeken tanít
Budapesten az ELTE-n és a Pécsi Tudományegyetemen.
Nagyváradon elôbb Ady Endre Sajtókollégium igazgató-tanára, majd a Sulyok István Református Fôiskolán, 1999-tôl pedig
a Partiumi Keresztény Egyetemen tanít. Fô
kutatási területei Erdély, Partium és Bánság,
valamint Nagyvárad várostörténete 1800
1950 között, társadalom illetve sajtótörténet, valamint az 1848-49-es események története. Több alkalommal is kutat Budapesten az Európa Intézet, a MTA Domus Hungarica és Pro Cultura alapítványok ösztöndíjaival. Több kutatási programba is bekapcsolódott. Az utóbbi 10 évben 32 különbözô tudományos ülésszakon vett részt, köztük
Budapesten, Bécsben és Berlinben. 1990
óta tagja az EME-nek, amelynek létrehozta
1995-ben nagyváradi fiókszervezetét és elsô elnöke volt. 1995-óta tagja a Romániai
Várostörténeti Bizottságnak. 1998-ban megalapította a Sapientia Varadiensis Alapítványt, majd 1999-ben kezdeményezte a Bihar Megyei és Nagyváradi Civil Szervezetek Szövetségének  BINCISZ  létrehozását, amelyeknek elnöke lett. 2001-tôl a Varadinum Alapítvány Kuratóriumának ügyvezetôjeként, majd szóvivôjeként fontos
szerepet játszott a Varadinum rendezvények
2001, 2002 és 2003. évi lebonyolításában.
Kezdeményezte Nagyváradon a Magyar
Kultúra, Tudomány és Civil Szervezetek
Napjának bevezetését. Közéleti és tudományos tevékenysége és következetessége miatt 2003 novemberében Budapesten a Hûség a Hazához Nagykereszttel tüntették ki.
Tudományos tevékenysége mellett, egyéb
közéleti-politikai szerepet is vállalt. Így
19962000 között megyei tanácsos, 2000
és 2003 között elôbb a Bihar megyei
RMDSZ mûvelôdési, majd civil szervezetekért és a tudományért felelôs alelnöke, a
kedvezménytörvény Országos Felügyelô
Bizottságának tagja. Számottevô publicisztikai tevékenységet folytat, kutatási eredményeit pedig 1990 után több tanulmányban és különálló kötetben is közölte. Jelenleg Nagyvárad, illetve Erdély, Partium és
Bánság két világháború közötti várostörténetével foglalkozik.
Kovács Béla

Tesztelték a Látogatóközpontot
Novemberben avatták fel a Kossuth úton
megújított épületben a Jász Látogatóközpontot. A fényes ünnepség után lakat
került a kapura, hó a hatalmas kürtre.
Téli álomba merült az új turisztikai látványosság. Vajon mikor lesz benne igazi
turista? Erre volt szerkesztôségünk kíváncsi. (részlet)
Sas István, a Déryné Mûvelôdési Központ
igazgatója  egyelôre hozzá tartozik a Kossuth utcai létesítmény  érdeklôdésünkre
elmondta, valójában március elsejétôl nyit-

nak a megyében a látogatóközpontok, Karcagon és Szolnokon is. Egyetlen uniós projekt keretében készültek el ugyanis, a megyei turisztikai koncepciójának részeként.
A jászberényi városi költségvetés elkészülte után lesz tudható, mennyibôl tudnak gazdálkodni. Egyelôre az az elképzelés, hogy
a Tourinform iroda munkatársai fogják ott
várni a látogatókat. Elôzetesen bejelentkezett csoportok léphetnek majd be a titkok
kapuján és tekinthetnek be a kincses ládákba.
Kiss Erika (TutiHir.hu)
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Dinamikus módszertani képzés  gazdagító program Jászfényszarun
A Didaktikai Mûhelyrôl
A Didaktikai Mûhely (DM) egy megbízható, 1998. óta
folyamatosan mûködô, bôvülô oktatási cég. Fô profilunk
az akkreditált továbbképzési tanfolyamok (pedagógus, szociális, közigazgatási) szervezése, vezetése, de foglalkozunk
szakmát adó képzések (OKJ) indításával is. A DM az elmúlt években több módszertani, képességfejlesztô tréninget akkreditáltatott az Oktatási Minisztériummal és a Szociális Minisztériumnál. Tanfolyamainkat saját szakember

gárdánk dolgozza ki. Minden tanfolyamunk az óraszámának megfelelô pontszámmal, vagy szociális tanfolyam esetén a megállapított kredittel, beszámolható az adott továbbképzési rendszerébe. Cégünket a Regionális Munkaügyi
Központ vette fel a felnôttképzési nyilvántartásba, ahol
minden elôírt feltételnek megfelelt (nyilvántartási számunk:
01-0224-05). Tanfolyamaink folyamatosan indulnak, tájékoztatóink minden évben megjelennek az OKM és az
SZMM közlönyeiben. Ugyancsak fontosnak tartjuk, hogy
a továbbképzéseket érintô iskolai, óvodai, szociális helyiérdekû pályázatokban is segítségére legyünk a közoktatási
és idôsgondozási intézményeknek, ha azt igénylik, kérik.
A DM teamje folyamatosan bôvül, létszáma változik.
Minden oktatónk területének hiteles, magasan képzett
szakembere, aki a mindennapi munkája során alkalmazza
a tanfolyamán tanított ismereteket. Kollegáink kifejezetten gyakorlati szakemberek (komoly elméleti felkészültséggel), akik képesek egy csoportot kellô nyugalommal és
erôvel, de nem autokrata módon kezelni, rávenni a résztvevôket a közös munkára.
Tanfolyamainkat általában az intézményekbe kihelyezve (költségtakarékosan) szervezzük homogén és heterogén csoportoknak egyaránt. Ugyancsak a hatékonyságot
és a költségkímélést szolgálják a munkanapokat nem érintô idôbeosztási módozataink (délutánok, hétvégék, szünetek és ezek minden kombinációja).
2011. február 3-4-5-én, Jászfényszarun az iskola tantestületének érdeklôdô tagjai számára szerveztük meg A te-

hetség felismerése és gondozása: tehetségfejlesztés a mindennapi pedagógiai gyakorlatban c. 30 órás akkreditált
pedagógus-továbbképzést. (OKM 1/86/2010). A képzési
szolgáltatást a Didaktikai Mûhely biztosította, a finanszírozásra az IPR keretébôl került sor. Az IPR program lehe-

tôvé teszi nem csak a felzárkóztatást, hanem a tehetséggondozást is.
Álmodjunk egy iskolát  Olyat, ahová örömmel jönnek
a gyerekek, ahol a pedagógusok számára biztosított a
szakmai kiteljesedés, olyat, amellyel a szülôk elégedettek,
s a szakma is elismeri, elfogadja azt. Hisszük és valljuk,
hogy minden gyermek egy tehetség-ígéret, melyet úgy
kell csiszolgatni, ahogy a kagyló teszi ezt a belekerült
homokszemmel. Ha így cselekszünk mi is, az eredmény
egy csodálatos igazgyöngy lesz, mely egyedi, ritka, a világ legértékesebb képzôdménye.

 Tehetségfejlesztô programok  Az iskolai tehetségfejlesztés 3 formája. Tehetségfejlesztô programok az iskolákban. Tehetségfejlesztô foglalkozások tanórán kívül.
Szegregáció vagy integráció? Tehetséggondozó intézkedések 4 csoportja.
 Gazdagító programok metodikája  Tantervi mátrix.
Gazdagító program tervezése, a tervezés lépései. Az
elkészült gazdagító programok bemutatása.
 Alulteljesítô és tanulási zavarokkal küzdô tehetségek
 Az alulteljesítôk és tanulási zavarral küzdôk azonosításának lehetôségei. Az alulteljesítôk és tanulási zavarral küzdôk azonosítása a gyakorlatban. Válhat-e megvalósult tehetséggé (talentummá) egy tanulási zavaros,
alulteljesítô tehetségígéret? A fejlesztés lehetôségei.
 Tanácsadás, egyéni fejlesztés  Tanácsadás lépései. A
felkészült tanácsadó jellemzôi. A tanácsadás gyakorlata.
 A pedagógus szerepe a tehetségfejlesztésben  A megváltozott pedagógus-szerep. Tehetséges tanár Ön? A
tehetséges tanár profilja.
 Kreativitás és tehetségfejlesztés  A kreativitás szintjei. A kreatív személyiség jellemzôi. A kreativitás fejlesztésének lehetôségei. Összegzés, rendszerezés.
 Záró dolgozat elkészítése, értékelése  Minden résztvevô készített (saját mûveltségterületének megfelelôen) egy tehetséges tanulója számára gazdagító programot, melyet három hónap idôtartamra tervez az egyénre szabott bánásmód pedagógiai és stratégiai jellegû ismeretek felhasználásával.

Fotók: Kovács Béláné Petô Magdolna

Az elme tûz, amelyet lángra kell lobbantani,
nem edény, amit meg kell tölteni
(Plutarkhossz)

Amirôl hallottunk, amit kipróbáltunk a tréningen:
 Bevezetô beszélgetés, bemutatkozás, ismerkedés  Elvárások, aggályok.
 Fogalmi háttér  Mi a tehetség? Ki a tehetséges ember? A tehetség definíciói, fajtái; a meghatározások
szemléletbeli különbözôsége. A tehetség komponensei.
A sors-faktor értelmezése. Tehetség és társadalom.
 Tehetség-diagnosztikai eljárások  Tehetségek azonosítása. Összegzés.

A képzés trénere Bakonyi Anikó, aki Várpalotáról érkezett hozzánk, középiskolai magyar szakos tanár, egyben a
program és a kiosztott segédanyagok, füzet készítôje is. A
Mûhely szolgáltatásával, a tréner szakmai vezetésével való elégedettségünket tükrözte az is, hogy a sok munkánk,
elfoglaltságunk ellenére a maradék szabadidônkben végig
jelen voltunk  voltak az érdeklôdô pedagógusok. Köszönhetô a trénernek és a téma érdekességének.
Ha van valami, ami sokkal ritkább, mint a tehetség, az
a tehetség felismerésének képessége. (Robert Half)
Kovács Béláné Petô Magdolna
IPR menedzsment vezetôje
Forrás: www.didaktikaimuhely.hu

A sakkozás reménységei

Siker a Megyei Egyéni Sakk Diák Olimpián
Közel másfél éve már, hogy Gáspár Imre vezetésével iskolánkban, Jászfényszarun elindult a sakkoktatás  mint
tanórán kívüli tehetséggondozó tevékenység. Ilyen kis idô
távlatából is már jelentôs eredményeket értek el a lelkes

Fotók: Szücs Attila Lászlóné

gyermekeink. Szerepelnek minden megyei és számukra
elérhetô távolságban levô országos megmérettetéseken is.
Az 1-8. osztályos tanulókból álló 4 korcsoportban 20-25
fôvel mozgó kis csapat már nem elôször viszi el az arany
érmet más iskolák elôl. Egyik legnagyobb eredményüknek
tekintik, hogy ebben a tanévben, iskolánkban rendezték
meg az I. Jászfény Kupa Országos Gyermek Sakk versenyt,
melyen 108 gyerek mérkôzhetett az elismerésért.
2011. február 5-én, Újszászon vettek részt a Megyei
Egyéni Sakk Diák Olimpián, mely az év legrangosabb eseményének számít. Két korcsoportban is aranyérmet szereztek tanulóink: I. korcsoport  leány: Kovács Lilla 2.c. és
a IV. korcsoport  fiú: Czakó Patrik 7.c. osztályos tanuló,
akik így jogot szereztek megyénk és nem utolsósorban iskolánk képviseletére az egyéni Országos Diák Olimpián,
amely május 27-29-e között kerül megrendezésre Debrecenben. Ennek a versenynek még nagy érdeme az is, hogy
minden szereplô gyerekünk bejutott az elsô 8 helyre a maga korcsoportjában: Garas Ede, Nyers Dániel, Horváth
Ádám, Berényi Levente, Szücs Levente, Kovács Dániel.

Tanulóink a versenysorozat folytatásaként február 12-én
vesznek vészt a csapatbajnokságon is.
Szücs Attila Lászlóné
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Kopp Mária: A családosok tovább élnek

Az egyházi közösségeknek fontos feladata a fiatalok segítése a párkeresésben, hiszen diszkóban nem lehet
párt találni  mondja a Magyar Kurírnak adott interjújában Kopp Mária, akit tavaly karácsonykor elhunyt
férjével, Skrabski Árpáddal közösen írt könyvéért  A boldogságkeresés útjai és útvesztôi a párkapcsolatokban  tavasszal Stephanus-díjjal tüntetett ki Erdô Péter bíboros, prímás. A vele készült beszélgetés egy házaspárokat, családokat bemutató interjúsorozat elsô része, amiben a keresztény családeszmény megvalósíthatóságát, nehézségeinek leküzdését is hangsúlyosan mutatjuk be.

 Milyen sikereket ért el eddig a Három Királylány, Három Királyfi
Mozgalom?
A legfontosabbnak azt érzem, hogy
megmozgattuk az egész országot, például sokan írnak nekünk, rengeteg levelet kapunk még kisfalvakból
is. Úgy látszik, egy archetípust mozgattunk meg az emberekben,
hiszen a népmesékben is mindig a legkisebb királyfi menti meg a
királyt és az országot. A kiindulópont az volt, hogy tudtuk, a magyar fiatalok sokkal több gyermeket szeretnének, mint amennyi
megszületik. A mozgalom égisze alatt szerveztünk elôször két-három olyan összejövetelt, aminek az volt a témája, hogy a gyermek
a legbiztosabb befektetés, és a mozgalom biztosítja a Népesedési
Kerekasztal hátterét is. Kiírtunk egy pályázatot társkapcsolati készségfejlesztésre az óvodától az egyetemig. És meghirdettünk egy
filmpályázatot Jófej pár címmel, ahova párperces kisfilmeket és
szinopszisokat vártunk, és aminek már megvolt az eredményhirdetése is.
 Sokan beszélnek a család válságáról. Valóban válságban
van a család?
Olyan értelemben mindenképp, hogy a házasságok fele válással
végzôdik, a fiatalok közül pedig nagyon sokan nem találnak párt
maguknak, pedig a magyar fiatalok 80 százaléka úgy tartja, hogy
a legmegfelelôbb életforma a házasság, még akkor is, ha az általános gyakorlat az az, hogy elôször élettársi kapcsolatban élnek,
mintegy próbaházasság gyanánt. Viszont nehezebb elsajátítani a
párkapcsolati készségeket, amiket régen megtanultunk a nagycsaládban. Eközben soha nem volt ilyen fontos a jó család. Azok a
férfiak és nôk, akik házasságban élnek, két és félszer nagyobb
eséllyel élik meg a 69. életévüket, mint akik magányosak, de az
élettársi kapcsolatban élôk is sokkal nagyobb valószínûséggel halnak meg hamarabb. Másik szempont, hogy legnagyobb valószínûséggel a családosok közt is a két vagy több gyermekesek élik meg
a 69 évet. Fontos az az intim környezet, ami megvédi az embert a
külsô világgal szemben.
 Pedig régen föld a földdel házasodott, ma szerelembôl házasodunk, sokkal több lehetôségünk van az igazi szeretetkapcsolatra.
Régen azért a házasságok többsége valóban érdekházasság volt.
Ez persze átalakulhatott igazi életközösséggé. A mai világban ez
nincs, nagyon jó kapcsolatok kialakulására lenne lehetôség, viszont nincs olyan társadalmi környezet, ahol igazán találkozni, ismerkedni tudnának a fiatalok. Az egyházi közösségeknek fontos
feladata a fiatalok segítése a párkeresésben, hiszen diszkóban nem
lehet párt találni. Van egy párkapcsolati kurzusom orvostanhallgatók számára. Megkérdeztem, hallanak-e ilyen kérdésekrôl máshol, és az derül ki, hogy úgy jutnak el a negyed, ötöd évig, hogy
soha senki nem tanítja ôket ilyesmire.
Persze a huszadik század elsô feléig élô családmodellt nem kell
feltámasztani, nem is lehet. Hiszen abban a nô csak akkor érvényesülhetett, ha királynô volt. Elég elolvasni az Anna Kareninát. Talán Skóciai Szent Margitot említhetjük meg, aki Szent Istvánnak
volt az unokája, és ô állította fel az egész skót államszervezetet
Véres Malcolm feleségeként. Évente egyszer ezért egy skót küldöttség jön Magyarországra. Ma már minden nô tevékenységének
lehet társadalmi hatása, miközben megszületnek a gyerekei.
 A katolikus egyház által támogatott életforma ma mennyire válhat be?
Pontosan ez volna a valódi életszövetség alapja. Akarom, hogy
legyél, és minél inkább legyél, ahogy nekünk egykor Vácz Jenô
jezsuita atya megfogalmazta, ez tud tényleg boldoggá tenni egy
párkapcsolatot. Ma már a prüdéria sem jellemzô az egyházra, ami

azért fontos, mert a szexualitás nagyon fontos egy kapcsolatban.
A jó, gazdag szex, az intimitás képessége sokat nyom a latban, de
ezt meg kell tanulni. A felnôtté válás egyik fontos jellemzôje, hogy
képes lesz az ember intim kapcsolatokra. Viszont a prûdség sok
boldogtalanság forrása. Ugyanakkor azt is jó tudni, hogy a reklámok által hirdetett nagy szerelem, a meglátni és megszeretni az
állatvilágból ránk maradt érzés, amikor dopaminfürdôbe kerül az
agyunk, és valóban vakok vagyunk, olyan tulajdonságokat vetítünk
bele a másikba, amelyek nem is jellemzik ôt. Ez a természet csapdája, ami az utódnemzés érdekét szolgálja, viszont gyorsan elmúlik. Ezért ezt át kell tudni menteni egy valóban tartalmas, komoly
kapcsolatba, aminek úgyszintén van élettani alapja. Minden testi
érintéskor oxitocin szabadul fel, legyen az a csecsemô és a szülei
közti érintés vagy felnôttek szexuális élete, bizalmon alapuló testi kapcsolat. Ez az egyik legkomolyabb lelki védôfaktor.
 A saját életében hogyan sikerült összeegyeztetni a gyermekvállalást és a karriert?
A férjem, Skrabski Árpád informatikus mérnök volt, akivel már
egyetemista korunkban elhatároztuk, hogy együtt fogunk dolgozni,
ami nagyon sokat jelent. Évszázadokon át az volt ugyanis a természetes, hogy egy pár együtt dolgozik, ma azonban gyakran elôfordul, hogy teljesen más területen dolgozik a férj és a feleség. Ez
veszélyes, mert ha valaki jóban van a munkatársaival, közös problémáik vannak, amelyeket a házastársa meg sem ért, ideje nagy
részét pedig a munkahelyén tölti, akkor az válásba is torkollhat,
ahogy gyakran meg is történik. Mi mindketten munkamegszállottak voltunk, és amikor otthon voltam a gyermekeimmel, akkor is
tudtunk együtt dolgozni. Árpád az egyik elsô nagy számítógépközpontnak volt a vezetôje, ahol éjszaka kaptunk gépidôt a munkára.
Engem két évig nem vettek fel az orvosi egyetemre, pedig középiskolásként országos versenyeket nyertem, mivel a Patrona Hungariae gimnáziumba jártam. Szerintem fontos, hogy ha valaki elvégez egy egyetemet, akkor azon a területen is dolgozhasson, ahol
képeztette magát az állam pénzén. Amikor azt mondom, hogy el
kell érni, hogy egy nô a gyermekvállalás mellett a karrierjét is építhesse, nem a pozícióhajhászásra gondolok, hanem arra, hogy a
gyerekek felnevelése mellett a választott szakmájában is dolgozhasson, tevékenykedhessen. Az elsô lányom születése után két
évvel kaptam meg az ösztöndíjas aspirantúrát, ami olyasmi volt,
mint a mai PhD. Azaz keményen kellett dolgoznom, de nem kellett állandóan bejárnom. De már a lányaim egy éves kora után egy
szomszédasszony járt hozzánk, amikor dolgoztam. Tôle sokmindent megtanulhattak, amit tôlem nem, például, hogy hogy lehet finom süteményt sütni.
 Viszont ezt sokan nem engedhetik meg maguknak. Talán
a nagyszülôket be tudják vonni.
Az én szüleim akkor már nem éltek, de a férjem édesanyja sokat segített nekünk. De mindenképp jobb megoldás volt, hogy nem
estem ki tartósan a munkahelyi feladataimból, amikor a gyermekeink kicsik voltak. Úgy látom, hogy nekik sem ártott ez meg
egyáltalán, pontosan úgy alakult az életük, bár egyéni módon,
ahogy elképzeltük.
 Sokan attól tartanak, ha egy helyen dolgoznak a házastársukkal, hogy egymás agyára mennek.
Nyilván ez reális veszély. Mi a férjemmel sosem dolgoztunk egy
helyen, én itt, az orvosi egyetemen voltam, ô mérnökként dolgozott. A munkahelyeink hivatalos együttmûködési megállapodást
kötöttek, így tudtuk vinni a közös projektjeinket, és otthon is sokat dolgoztunk együtt. Egy helyen dolgozni tényleg veszélyes lehet, fôleg ha fônök-beosztott viszony van a házastársak között.
Szilvay Gergely MK

Küldetésünk a fenntartható gazdaság és az esélyegyenlôség elômozdítása
az etikus, tudatos és hatékony vállalkozói magatartás népszerûsítésén és fejlesztésén keresztül.

Családbarát munkahely, motivált alkalmazott  SEED konferencia
Ezúton hívjuk meg Önt és munkatársait, ismerôseit a Családbarát munkahely, motivált alkalmazott  módszerek,
eszközök, amelyekkel mindenki nyerhet címû konferenciánkra, melyet 2011.03.08-án, a Hotel Rubinban
(Budapest, XI. ker. Dayka G. u. 3.) tartunk.
Kinek ajánljuk: mikro-vállalkozóknak, foglalkoztatási szakemberek, kisvállalkozások.
A konferencián való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A rendezvényre regisztrálni kitöltött jelentkezési lappal lehet.
Elérhetôségek, részletes program a SEED honlapján található: www.seed.hu

Bemutatkozunk
A Magyar Üzletasszonyok Közhasznú
Egyesülete 1994-ben alakult azzal a céllal, hogy kapcsolatteremtési lehetôséget és
szakmai fórumot biztosítson az üzleti életben érvényesülni akaró tagjainknak. Bárki
csatlakozhat hozzánk, aki sikeres vállalkozóvá szeretne válni. Legyen akár családi-vállalkozás vezetôje, vagy csak a vállalkozással kacérkodó kismama, esetleg munkanélkülivé vált nô vagy kíváncsi egyetemista, aki elszánta magát, hogy kis befektetéssel és sok munkával boldogulni akar
az üzleti életben.
Szakmai programjaink, tréningjeink segítenek az üzleti életben az eligazodásban,
információgyûjtésben.
Éves tagdíjunk 6000 Ft. Szívesen látjuk
az egy-egy programunk iránt érdeklôdôket
is, így alkalmanként 1000 Ft a látogatói díj.
Tevékenységünket aktívan támogatja a
SEED Alapítvány, amely tagjainkat oktatással, fórumok szervezésével támogatja.
Klubtalálkozóinkon részt vehettünk több
sikeres, vagy sikertelen kisvállalkozó tagunk és még egy becsôdölt gyártulajdonosnô vállalkozói tapasztalatairól is szóló beszélgetésen. Az egyesület vendégei között
volt már a dél-afrikai nagykövet asszony,
pszichológusnô, újságírónô, mûvészek és
politikusnôk, akik nôi témákról, a nôi önérvényesítésrôl, és a nôk lobbi-tevékenységérôl beszéltek. A vállalkozóvá válást és a
vállalkozói létet segítik a jogi, gazdasági,
pénzügyi, és marketing szakértôk meghívásával szervezett klubnapjaink. Tagjainknak lehetôsége van találkozóinkon, hogy
bemutassák vállalkozásaikat, terveiket.
Egymás megismerésével, megbízható üzleti partnerekre is lelhetünk a klubban.
Évente egyszer, decemberben jótékonysági
árverést szervezünk, nosztalgikus apróságokból, amelynek bevételét egy gyermekintézménynek ajánljuk fel.
Az elméleti segítségen túl arra is lehetôségünk van, hogy a Bizalom Családi Hitelünk segítségével mikró-hitelt nyújtsunk
vállalkozó és vállalkozó szellemû tagjainknak.
Amiben segítünk:
 Üzleti kapcsolatépítés
 Tájékozódás a vállalkozás jogi, gazdasági környezetérôl
 Szakmai programok, oktatás
 Nôi témák, nôi vállalkozás, nôi vállalkozóvá válás, nôi lobbi-tevékenység
 Kapcsolat más nôi szervezetekkel, érdekvédelem
 Mikró-hitel
Minden hónap elsô keddjén 17.30-tól tartjuk összejöveteleinket Budapesten VI. kerület Andrássy út 124. I. emeletén.
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Velünk élõ történelem...

Hôsökre, áldozatokra emlékeztünk Jászberényben
Szerdán a Szentkúti templomban ünnepi
szentmisén emlékeztünk a második Moháccsal felérô tragédiára, a második magyar hadsereg nagy részének a Don-kanyarbeli pusztulására. Csaknem hetven éve
vesztette el az ország sok ezer fiát. Ma már
nem sokan élnek azok közül, akik átélték a
fájdalmas vereséget. Fogynak a vonások, a
tapintható emlékképek, s ugyanakkor egyre markánsabbak lesznek, ahogyan át tudjuk örökíteni a következô generációkba.
Emlékeim szerint a háború után több mint
húsz évvel kezdtek mesélni a tragédia átélôi a szörnyû fordulatról.
Mi még láttuk utoljára bevonulni azokat,
akik nem tértek vissza többé, de azokat is,
akik visszatérhettek a súlyos ütközet, avagy
a hadifogolytáborban eltöltött hosszú évek
után. Sokan közülük súlyos sebesülés nyomait, következményeit viselték egész életükben...
A szentmisét Kiss Lajos és dr. Medvegy
János plébános atya mutatta be. A templomot még karácsonyi fények tették ünnepivé. Valamivel kevesebben voltunk, mint
általában. Megjelent viszont városunk polgármestere és az önkormányzati képviseAz üzenetet a féltô gondoskodás küldte el.
A vastag boríték feladója
Lipcsében él, és 87 éves. Ô az
1942 karácsonyán feladott tábori levelezôlap címzettje, a
feladó pedig a MOKTÁR, azaz a Magyar Országos Központi Takarékpénztár akkori
igazgatója, Bánk (Beráts)
László fôhadnagy. Nála kezdte banki pályafutását az érettségi után Dr. Roszner Aladár
és egyfajta barátság alakult ki
kettejük között, melynek
mondhatni utolsó dokumentuma ez a tábori levelezôlap.
Bánk fôhandnagy halálhírét
Földényi-Fixl Lajos egykori
futóbajnok hozta a szovjet
frontról Roszner úrnak, aki ma
is szeretettel és tisztelettel emlékszik egykori barátjára, a
BEAC és a MAC színeiben
sok gátfutóbajnokságot nyert
sportemberre. A 44 éves korában hôsi halált halt sportoló
és bankigazgató a fronton is a
sícsapatban teljesített szolgálatot, mint síoktató.

lô-testülete túlnyomó többsége. A megválasztott énekek idézték nemzetünk múltjának némely fájdalmas mozzanatát (Isten
hazánkért), de helyet kapott a Ments meg
engem Uram kezdetû temetési ének is.
Az áldásosztás után külön ima, könyörgés hangzott el az oltár elôtt a hôsökért és
az áldozatokért. A záróima emelkedett hangulatú, igazán ünnepi volt.
Végül a Szózat és a Boldogasszony
Anyánk régi magyar himnusz hangzott fel,
majd a hívek a második világháborús emlékmûhöz vonultak és hamarosan gyertyák
tucatjai égtek világítottak a hôsök és az áldozatok emlékét küldve az égiek felé. Tudjuk, hogy kis hazánk számos települése is
gyertyákkal küldött üzenetet a világiaknak
és az égieknek, tisztelegvén a kegyetlen
sorsot megéltek emléke elôtt.
Hazánk történelmének eme tragikus pillanata, idôszaka örök tanulságul szolgál
minden felnövekvô magyar számára, hiszen
a hôsök áldozatkészsége életünk fontos kísérôje, gazdagítója, erôsítôje.
Farkas Ferenc
(TutiHir.hu)

Élõ történelem...

gramofononline

A medve meg a hangya
Vadászni ment a medve, és valahol széttépett egy tehenet. Enni kezdte, s amikor
jóllakott, egy vermet ásott, belerejtette a
maradék húst. Hangyák másztak a verembe, szintén falatozni kezdtek.
Másnap visszatért a medve az eleségéhez. A tehén bordái kívülre meredeztek,
egy hangya mászott rajta. Meglátta a
medve, és azt mondja neki:
 Mit mûvelsz te itt, hangyácska! A
tehenet én ejtettem el, miért nyúlsz a
máséhoz?
 A mi földünkbe ástad el, ami azt jelenti, nekünk is jár a zsákmányból.
 Jobb lenne, ha elmennél innen, nehogy szétharapjalak a fogammal a bordával együtt!
 Semmi hasznod nem lesz belôle,
medve koma, bármilyen nagy is vagy.
Mindenkinek megvan a maga ereje.
 Bömbölt a medve, csattogtatta az

A 30. elé

Február 16-án 18 órától a Megyeháza Dísztermében folytatódik az 5. tanévében járó
Szolnoktudás Egyeteme elôadássorozata.
Ez lesz a 30. elôadás.
2006 ôszén sok biztatás mellett aggodalmakat is kaptunk: meddig bírjuk? Szolnoknak talán az a legtovább élô hagyománya,
hogy elkezdôdik valami, aztán vagy belefullad az érdektelenségbe, vagy kimulasztja a konkurencia, esetleg belefáradnak létrehozói a gáncsok elhárításába. Ezért igen
bátortalanul jelentjük ki: hagyományt teremtettünk. Nem egyetemi városban nagy
népszerûségnek örvendô, egyetemi színvonalú elôadásokat hallgatunk hónapról
hónapra közérthetô nyelven.
A Szolnok Televízióval  és a megye
összes közösségi televíziójával  való
együttmûködésnek köszönhetôen megyénkben e tudás eljut úgyszólván mindenkihez,
a képernyôn keresztül lettünk családtagok.
Elôadóink  a színvonalat látva  szívesen
kötélnek állnak. Utólag érdeklôdnek: milyen volt elôadásuk visszhangja? Ebbôl is
érzékeljük: nem vidéki hakninak tekintik
elôadásukat a Szolnoktudás Egyetemén.
A február 16-i (szerda 18 óra) elôadás témája Horthy Miklós politikai pályakezdése. 52. életévében, 1920. március elsején, 91 éve választotta meg a nemzetgyûlés
(azaz az országgyûlés) Magyarország kormányzójává, és az maradt közel negyedszázadon át, 1944 októberéig. Megválasztásának körülményei mintha elôrevetítették volna a tragikus véget: Horthy mögött nem állt

Megemlékezés a doni áttörésre

2011. január 10-én 17 órai kezdettel került
sor az 1943. január 12-én kezdôdött II. világháború egyik legvéresebb csatájának
megemlékezésre a Mûvelôdés Házában.
Ádám Kálmán képviselô köszöntötte a
megjelent vendégeket és a település lakóit.
A Himnusz közös eléneklése után beszédében kifejtette, XX. századi történelmünk
egyik nagy tragédiáját az 1990-es évekig a
történészek ellentmondásosan ítélték meg.
A doni katasztrófa a magyar hadtörténet
legnagyobb veresége volt, idegen földön,
idegen érdekekért négyszer annyi ember
pusztult el, mint a mohácsi csatában. Ezt
követôen Ézsiás István jászkapitány, II.
világháborús hagyományôrzô elôadását
hallgathatták meg a jelenlévôk. Röviden

agyarát, a hangya azonban beugrott a fû
közé, eltûnt a szeme elôl. Hívta a többi
hangyát, akik rámásztak a medvére, és
azonnal elkezdték harapdálni.
Forgolódott a mackó, a fához dörzsölte magát, vakaródzott a sziklán, véresre
rongyolta a bundáját. Azután lerogyott,
és így szólt:
 Jól kioktattatok most engem, hangyák. Nektek adom a tehenet, csak hagyjatok békén!
Az a hangya, amely vitázott vele, azt
válaszolta neki:
 Hiába mondtam neked, hogy mindenkinek megvan a maga ereje. Te hatalmas növésû vagy és erôs, de egyedül
vagy. Aki egyedül van, az ereje is csak
egyetlené, a sokaságé megtöbbszörözôdik!
Oszét népmese
fordította: Kovács J. Béla

összefoglalta az akkori eseményeket. A II.
világháborúban a szovjet Vörös Hadsereg
támadása során a Don-kanyarban szinte teljesen megsemmisült a 200 ezer fôs 2. magyar hadsereg. Mint hagyományôrzô 2005
óta vesz részt a doni emléktúrán, melyhez
évrôl-évre egyre többen csatlakoznak mind
Magyarországról, mind külföldrôl pl. olaszok, románok. A 2008-as emléktúráról
készült fotókat mutatta be. Ezután Szakálné Torma Eszter elôadásában hallgathattuk
meg Csákvári István Üzenet egy tömegsírból c. versét. A Szózat eléneklését követôen a II. világháborús emlékmûnél helyezték el a megemlékezés koszorúit.
Forrás: www.jaszkiser.hu

politikai múlt, kapcsolatai nem terjedtek ki
a hazai és a nemzetközi politikai körökre,
tekintélye sem támasztotta alá államfôvé
választását. Államfôségét mégis széles politikai konszenzusnak köszönhette. Az
igaz, hogy a szavazást meglehetôsen túlbiztosították: fegyveres különítmények vették
körül a parlamentet, sôt, az épületbe is behatoltak.
Horthy Miklós Kenderesen született
1868. június 18-án és önkéntes számûzetésben Portugáliában, Estorilban hunyt el 1957.
február 9-én. A család immár Kenderesen
nyugszik, kriptájuk látogatható, a városban
múzeum ôrzi emléküket.
Jász-Nagykun-Szolnok megye értelmisége adós Horthy politikai pályájának, a
szûkebb család életének alapos elemzésével, értelmezésével. Ez részben érthetô, hiszen Horthy e föld, szûkebb pátriánk szülötte, nekünk nehezebb megszólalni.
A Debreceni Disputa címû folyóirat
2010. áprilisi számának néhány oldalát Horthynak és a két világháború közötti korszaknak szentelte. Dr. Püski Levente, a
20. század történetének kutatója a kormányzó és az akkori politikai elit viszonyát
vette számba. Szívesen vállalta, hogy eljön
közénk. Arra kértük, kezdje az elején: szóljon a kormányzó gyermek- és ifjúkoráról,
a tengereken átélt kalandjairól, Ferenc József melletti szárnysegédi szolgálatairól, a
szegedi kormányban betöltött hadügyminiszterségérôl, mutassa be kormányzói
hatalmának kiépülését.

Elôadások  2011 tavaszán
30. elôadás 2011. február 16. szerda 18.00
 Dr. Püski Levente történész, tanszékvezetô egyetemi docens (Debreceni Egyetem):
Tengerészbôl kormányzó  Horthy Miklós politikai pályájának kezdete
31. elôadás 2011. március 23. szerda 18.00
 Dr. Fülöp Sándor, a Jövô Nemzedékek
Országgyûlési Biztosa:
Alkotmányos jogunk az egészséges környezet
32. elôadás 2011. április 27. szerda 18.00
 Dunai Zoltán, a Stadler Magyarország
igazgatója:
A Stadler Európában, a Stadler Szolnokon
Forrás: Szolnoktudás Egyeteme
H-Szolnok, 5001 Pf. 199;
Tel.: 56 709 024, mobil: 30-279-1419
jaszkun@externet.hu
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Tanulmányúton Csíksomlyón

Erdélyi-magyar kapcsolatépítés  mûhelymunkák a civil felnôttképzésrôl
tekintettel a kórházi önkéntes és a plébániai önkéntes programokról.
A Magyarországon széleskörû elismertséggel rendelkezô Faludi Ferenc Akadémia munkájáról számolt be Medve Helga, aki már évek óta dolgozott önkéntesként az akadémia különbözô programjaiban, mielôtt munkatársként a

A csíksomlyói kegytemplom télen

A Kós Károly által tervezett KALOT Ház
A létesítmény, mint katolikus felnôttképzési ernyôszervezet fogja megszervezni tevékenységét. Csíksomlyói
központjában a Kalot épületének felújított termei biztosítják az infrastruktúrát, a tartalmat pedig az akkreditált, államilag nem akkreditált, valamint informális képzések hordozzák. Az ernyôszervezet magába foglalja jelenleg a Caritas iskola, az Áradat egyesület, a Háló egyesület tevékenységét. Saját képzéseket is tervez, továbbá beindította az
informális képzés keretén belül a nemzetközi filmklubot.
 Visszaadni a létnek a szakralitását, napjainknak egyik
legfontosabb kihívása  mondta elôadásában az Igazgató
Úr. Olyan világban élünk, ahol a lelki felüdülés, az elmélkedés, elengedhetetlenül fontos, hogy az embernek visszaadja egészséges életszemléletét. A kegyhely ôrzôivel, a
ferences atyákkal együtt, szeretnénk elérni azt, hogy Csíksomlyó ne csak évente három napig fogadja a zarándokok
tömegeit, hanem az év minden egyes napján. Minden hónap elsô hétvégére szervezett zarándok hétvégének immár
több ezer látogatója van.
Csíksomlyó politikamentes környezete lehetôséget kell,
hogy adjon a testi, szellemi és lelki megújulásra. Olyan mûhellyé kell válnia, ahol a társadalom káoszában elcsigázott,
Istent keresô emberek újra megtalálják lelki békéjüket.
A visszaavatás fô célja, hogy a zarándokokat a szakralitás kiragadja a hétköznapok káoszából és közelítse Isten
felé. Így a szakrális térbôl visszatérve a családjukra, és a
társadalomra is pozitívan tudnak hatni. Elemezni a társadalmi folyamatokat, és megérteni az összefüggéseket  a
keresztény ember egyik legfontosabb feladata. Ezért az
egyén és a társadalom szabadsága szorosan összefügg egymással.
Ezt követôen a délelôtti program moderátora Szekeres
Ildikó, a Caritas munkatársa vette át a szót, s kérte a jelenlévôket bemutatkozásra, szervezetük, programjaik bemutatására. Elsôként Fejes Ildikó, a romániai KALOT
munkatársa számolt be az újjászervezôdés tapasztalatairól,
a legújabb kezdeményezésekrôl (Nôk iskolája, fotótanfolyam, vállalkozói ismeretek képzés, projekt-menedzsment
képzés), majd Lindeisz Ferenc, a KIFE elnöke következett, aki reményét fejezte ki, hogy az együtt töltött idô alatt
sikerül további együttmûködéseket megalapozni. A KIFE
elkötelezett a felnôttképzési tapasztalatok átadásában.
B. Balog Edit, a KIFE ügyvezetôje az erdélyi és magyarországi szervezetek közötti projektgenerálást tartja az
egyik legfontosabb feladatnak ebben a két napban, megismerni egymás jó gyakorlatait, európai úniós és hazai pályázatok tapasztalatainak átadása, jövôbeni együttmûködések kialakítása a célunk most.
Pataki Szilvia és Hegedûs-Nagy Edit, a szegedi székhelyû Talentum alapítvány munkatársai az önkéntes programok iránti nagy érdeklôdésrôl számoltak be  különös

filmes programok szervezésével bízták volna meg. Lukács
Erzsébet, a Szociáis Kifizetések Ügynöksége képviseletében beszámolt a felnôttképzéssel kapcsolatos legfrissebb
szabályozókról, az akkreditáció tapasztalatairól, a kihívásokról, tervekrôl. Nagyné Kiss Mária, a Jász Nagykun
Szolnok Megyei Népfôiskolai Társaság elnökeként a magyarországi népfôiskolai mozgalom elmúlt két évtizedérôl
szólt összefoglalóan  kiemelve a népfôiskolák társadalmi
megújulásban betöltött szerepét. Dr. Kiss Katalin, az
Egészségért és Elviselhetôbb Életért Kiszombor és Vidéke
Alapítvány vezetôje érdeklôdéssel tekint a Caritas itteni tevékenységére, a kisebb településeken élôk között kifejtett
munkára. Vikor Csaba, a szegedi Nagyító Alapítvány vezetôje az elmúlt 15 évben kifejtett munkáról szólva megemlítette kiváló, több éves erdélyi szakmai kapcsolataikat.
Lázár Csilla, a Csíkszeredában mûködô Soros Oktatási
Központ Alapítvány sokoldalú tevékenységét mutatta be és
beszámolt sikeres EU-s pályázataik eredményeirôl. Nyelvi és számítástechnikai tanfolyamaik között, igazán figyelemre méltó a román nyelv magyaroknak és a magyar nyelv
románoknak c. kurzusok. Több sikeres Grundtvig programban is részt vesznek, idôskorú önkénteseket fogadnak
és küldenek Európa számos országába. Márton Judit, a
Hargita Megyei Kulturális Központ munkatársa négy sikeres akkreditált képzésüket mutatta be, melyek közül fontos szerepe van a kulturális menedzser  képzésnek, hiszen
az itt végzett hallgatók a kisebb települések közösségi
mûvelôdési életét szervezik. Intézményükben számos kiemelkedô kulturális programban vehetnek részt az érdeklôdôk (Régi Zene Fesztivál, Nyári Egyetem, Kulturális
Örökség Napja) az elsô nap utolsó elôadója Péter György
volt, a CARITAS egyik vezetôje bemutatta az otthoni szociális gondozás,idôsgondozói szakmai tanfolyamot, mely
akreditált képzés s nagy iránta a kereslet. Ugyancsak fontos tevékenységük az elôadók képzése, vidéken, sôt Maros és Kovászna megyékben is tartottak már programokat.
Nem véletlenül lett az elmúlt évben a Caritas a Forbes
toplista vezetôje.
A Gyulafehérvári Caritas mára már Erdély egyik legjelentôsebb szociális szervezetévé nôtte ki magát.
Péter György elôadását követôen meghívott bennünket
az elôadóterembe egy kis gyakorlatra a kinesthetica témakörben  amely gyakorlatilag mozgás megtapasztalást és
mozgás kompetencia  javítást jelent. A rendkívül sok információt tartalmazó délelôtt után kirándulás következett
Gyimesbükkre, ahol Deáky Andrással találkoztunk, aki
magyar-német szakos tanárként végzett a Babes-Bolyai
Tudományegyetem filológia szakán. Iskolaigazgatóként
ment nyugdíjba, de élete folyamán sok tisztséget töltött be,

A csoport úton Gyimesbükk felé

mint a gyimesi magyarság mindenese. A gyimesek völgyében végzi nemzetmentô munkáját. Az ezeréves határon álló 30-as ôrház, a szépen felújított kosztumáci kápolna, a
romos Rákóczi vár az összefogás tanújele.
Hideg, metszô szél fújt arrafelé s igyekeztünk, hogy még
sötétedés elôtt Csíksomlyóra érjünk. A vacsorát követôen
még egy dokumentumfilmet is megtekintettünk Sohasem
késô címmel, amely a központi régióban zajló felnôttképzésrôl szólt, a filmet beszélgetés zárta.
A második nap Gyergyószentmiklóson a Szent Benedek
tanulmányi Házban kezdtük a programot, a helyi felnôttképzési szakemberek elôadásait hallgatva. Bányász József,
a Caritas helyi vezetôje megnyitó beszédében a nagy elôdök példájára utalt, Kós Károly, Márton Áron, László József, Menczel Lajos fontos feladatuknak tekintették a felnôttek képzését s legfontosabb feladatként a jellemképzést
nevezték meg. Lehet-e ennél fontosabb faladata a maiaknak?
Moni Gizella-Alíz, aki a Caritas Vidékfejlesztési csoport munkatársa a nap moderátoraként az elsô elôadást
Papp Z. Attila kutatásaira alapozva a legfôbb felnôttképzési mutatók prezentálásával kezdte, amely a Tanulságok
a múlt hibáiból címet viselte. A Caritas szempontjából az
öko-szociális szempont bevezetése a legfontosabb feladat.
Kiss Adél, a Székelyföldi Fejlesztési Intézet munkatársa
azokról a kutatásokról számolt be, amelyek háztartásvizs-

Fotók: Nagyné Kiss Mária

2011. január 20-án reggel a szegedi vasútállomás elôtt
gyülekeztek azoknak a szervezeteknek a képviselôi, akik
megkapták a részvétel lehetôségét a tanulmányútra. A tél
kellôs közepén, barátságtalan idôben indultunk útnak reggel és estére meg is érkeztünk Csíksomlyóra a szakadatlan
hóesésben. Másnap dr. Szakács Ferenc Sándor igazgató
bevezetô elôadásával megkezdôdött a hivatalos program.
Röviden bemutatta a létesítményt a Jakab Antal Tanulmányi Házat, amelyet a Gyulafehérvári Fôegyházmegyei Caritas szervezet 1994 és 1996 ôsze között építtetett, külföldi segélyekbôl. Konferenciák, továbbképzések rendezésére
a csíkszeredai ARC Stúdió tervezte. Ide tartozik az 1930ban Kós Károly tervei alapján épült egykori KALOT-ház is.

Elôadás a Szent Benedek Tanulmányi Házban
gálat kapcsán kiterjedtek a felnôttek tanulási hajlandóságára. Tapasztalataik szerint az utóbbi években nôtt a tanulási hajlandóság, de a konkrét cselekvés még mindig alacsony, a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezôk motiváltabbak, a motiváltság erôsen kapcsolódik a munkaerôpiaci helyzethez, illetve a munkahely és az ismerôsök is
fontos szerepet játszanak abban, hogy valaki rászánja magát a tanfolyamra jelentkezésre.
Máthé Kinga, a Szent Benedek Tanulmányi Ház munkatársa röviden bemutatta az intézményt és a mintegy 920
méter magasan fekvô Csiky kertet 128 fafajtájával. Az
épületet Bálint Lajos érsek vásárolta meg a 90-es évek
elején azzal a céllal, hogy bencés szellemiséggel képzések
induljanak a házban. 1993-ban 7 fôvel indult a gazdaképzés, a tanárok Németországból érkeznek, karitatív munkában végzik a képzést, az elmúlt 17 év alatt 152 tanár járt
már itt, többen közülük 10-12-szer is visszatértek. Eddig
2200 fô végzett, a bentlakás kötelezô, 8 héten keresztül intenzíven tanulnak német nyelvet és alapvetô mezôgazdasági ismereteket. Az érdeklôdés nagyon nagy, az itteni
képzést 6 hónap gyakorlat követi Németországban, ill. 4
hónap Svájcban. Mire hazatérnek mentálisan átalakulnak
a fiatalok. Korhatár 28 év. A hazatértek 30%-a lett gazda,
40%-a a közösségi élet területén tevékenykedik (8 polgármester is van közülük) egy részük pedig nem tér haza.
Köllô Miklós építész elôadása bevezetôjében bevallotta, olyan városépítônek tartja magát, aki közösségben gondolkodik. 13 fôs építészmûhelyt hoztak létre és a gyergyói
központot szeretnék rendbe rakni. Szerinte nem minden
esetben kell újat építeni, inkább újítsuk fel a régit. Ehhez
azonban jó mesteremberekre van szükség. A faépítészetben jól állunk, de a szecessziós házak felújításához nagy
szakértelem szükséges. A legfontosabb azonban, hogy itt
vagyunk  de azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy az
üres csûrök dôlnek össze. Székely földen nemigen akarnak
az emberek régi házakban lakni. Több modell is van a világban arról, hogyan fogjunk hozzá a felújításokhoz  pl.
a Halland modell-közösségi terek fejlesztése válság esetén. Köllô Miklós élvezetes, magával ragadó elôadása
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mindannyiunkban felkeltette az érdeklôdést a városvédô
mozgalmak, az épített örökség védelme témákban.
A program utolsó elôadója Dicu Ramóna volt, aki a
Gyulafehérvári Egyházmegye Pasztorációs Irodájának
munkatársa és beszámolt nagy sikerû akolitus és lektor
képzôjükrôl, amelyen 49 fô vett részt.
Egyesületükben, amely a Szeretetváros nevet kapta ifjúsági lelkigyakorlatokat és táborokat szerveznek. Háromkúton vannak házaik, ahová magyarországiakat is szívesen látnak.
A sokszínû programok kapcsán ki-ki elgondolkodhatott

azon, milyen területeken tudna együttmûködni a bemutatott egyesületekkel. 3-4 terület azonnal adódott, az erdélyi
Caritas és Kalot érdeklôdik az Idôsek Népfôiskolája iránt.
Mi pedig a Nôk Iskolája kurzus részletesebb bemutatását
szeretnénk. A Képzôk képzése  amely a Caritas keretében
már akkreditált  a magyarországi felnôttképzési gyakorlatban is jól használható program lehet.
Érdemes volt tehát egész részletesen beszámolnunk egymásnak tevékenységeinkrôl, mert számos közös kapcsolódási pont jelentkezett.
Hazafelé Csíksomlyóra betértünk Csíkszentdomokosra

Összezárt sor(s)ok
A fejlett polgári demokráciákban választásokat követô elsô száz nap türelmi idônek
számít. Ez idô alatt a gyôztesek tevékenységét nem értékelik. A száz nap letelt.
A kampányidôszak történéseit és az eredményhirdetés utáni eseményeket is célszerû azonban megvizsgálni. A kampányban
két fô irányzat a változatlanság és a változás jelszavát zászlóikra tûzô csapatok
ismertették elképzeléseiket a jövôrôl. A változatlanság zászlaja alá sorakozók  élükön
a polgármester asszonnyal, mindannyian a
régi képviselô testület tagjai  szerint minden úgy jó, ahogy történt és az általuk elképzelt tervek megvalósításához kérték a
választók bizalmát. A változás hívei  mind
önálló egzisztenciával rendelkezô, az önkormányzattól független, a kor kihívásainak
megfelelô felkészültséggel rendelkezô személyek. Tükröt tartottak a település lakói
elé, amelyben kritizálták a régi képviselô
testület tevékenységét, de megoldást kínáltak a hibák kijavítására. Erre alapozták a
kampányukat is amely, sajnos elrettentette
az embereket. Az általuk felvázolt jövôkép
sokakban  nem alaptalanul  azt az érzetet keltette, hogy vége lesz az eddigi jó világnak  langyos víz- hiszen, a változás
tagjai az üzleti életbôl átvett tapasztalataikat fogják alkalmazni. Csak a kiváló teljesítményt ismerik el. Nem vezethet önkormányzati intézményt az, akinek erre nincs
meg a megfelelô végzettsége, szakmai tapasztalata, elismertsége. Változatlanság
csapata ezért személyre szabott kampányt
folytatott, amelynek az lett a következménye, hogy azok is elmentek szavazni, akiknek ez idáig eszébe sem jutott. Bebizonyosodott, hogy a változást akarók erôi rosszul
mérték fel a település szavazóinak gondolatvilágát. Nem vették figyelembe a KGy
BJ tengelyt amely, még ma is élénken él.
A változatlanság erôi által terjesztett röplap (piszkos kampány) elérte célját (csak a
vagyonra fáj a foguk, aki nem itt született
honnan veszi bátorságot, hogy képviselô
legyen, öt kiló disznóhúst és egy zsák
krumplit kap, aki rájuk szavaz). A változást
akarók azonban nem az önkormányzat által fizetett ciklusbeszámolókban ismertették elképzeléseiket, hanem saját zsebbôl
finanszírozták azt. A sorok összezárultak.
A választás a polgármester asszony és
csapatának nagyarányú gyôzelmét hozta.
A csapadékos idôjárásra való tekintettel
még a jász közmondás sem bizonyult idôlegesen igaznak: A békának sem örök a
tó. Az a sok értetlenkedô választópolgár
aki kifejezésre juttatta véleményét, hogy ez
így nem jól van, létezhetetlen, hogy nem
került be a képviselô testületbe, egyetlen
egy új tag sem, már a múlté. Az eredmény
ismeretében azonban ismét egy közmondás
jut eszembe, A kutya is jó dolgában veszik meg. Erre jó példa volt a választások
éjszakáján történt vese (?) beteg képviselô
cselekedete is. A Mártikafalva feliratot
biztos nem a változás csapatának tagjai
vagy szimpatizánsai készítették és helyezték ki, mert nekik ez egyáltalán nem használt. De akkor kinek? A változás csapatának polgármester jelöltje ellen indult lejá-

rató kampányról sem tudjuk, hogy kitôl indult el. A lényeg egy volt, aki egyszer elindult, tanulja meg örökre, hogy itt így mennek a dolgok.
A képviselôtestület ülései vita nélkül
nagy egyetértésben zajlanak. A testület megszavazta, hogy a polgármester asszony tevékenységét, félévente értékelik, tehát félévente van mód és lehetôség jutalmazására vagy megintésére. Az önkormányzati
képviselôtestület bizottságai elnevezésben
és személyi összetételben is teljesen átalakultak. Létrehozták például a Szociális,
Egészségügyi, Idôsügyi és Vallásügyi Bizottságot. Az elsô három elnevezést még
értem, a de a negyedik miértjét nem tudom
hova tenni, mi lehet majd ennek a bizottságrésznek a szerepe? Miért nem az oktatással foglalkozó bizottságban lett nevesítve? A képviselôtestület 1,2 milliárd forinttal megemelte az Ipari Park Centrum Kft.
törzstôkéjét, feltehetôen azzal a céllal, hogy
saját beruházásként megépítik az 5500
négyzetméteres raktárbázist a hosszá kapcsolódó egyéb épületekkel. A kampányidôszakban még ötven százalék pályázati
pénzre számítottak ehhez a beruházáshoz,
de az új kormány egyértelmûvé tette, hogy
látványberuházásokra nincs szüksége az
országnak. A másik jelentôs gesztus volt a
településen mûködô multinacionális cég
irányába, hogy az iparûzési adó mértékét
két tized százalékkal csökkentették. Ez a
gyakorlatban azt jelenti, hogy a város ilyen
jellegû bevétele több száz millió forinttal
csökken. Továbbá, ha azt is figyelembe
vesszük, hogy a törvényben kiszabható két
százaléktól hat tized százalékkal maradunk
el, ez évente milliárdos nagyságrendû bevételkiesést eredményez. Március 4. lehet
pályázni a meghirdetett aljegyzôi állásra.
A címzetes fôjegyzô úr sajnálatos betegsége miatt helyettesítését Dr. Gócza Tamás úr
Jászkisér jegyzôje látja el minden hét keddjén. Mészáros Lászlónak mielôbbi teljes
gyógyulást kívánok.
Feltehetôleg ez a helyzet ki sem alakulhatott volna, ha hosszú évek mulasztásos
törvénysértése helyett idôben választ a képviselô-testület aljegyzôt.
Várható hogy a közeljövôben jelentôsen
(100%) emelik a képviselôi tiszteletdíjakat,
a bizottsági elnök több mint 160 ezer Ft-ot
kapna havonta. Ezek szerint hiányzik az
empátia a képviselôkbôl. A multinál a gyártósoron dolgozók bruttó bére messze nem
éri el ezt az összeget. Csak bízhatunk abban, hogy a képviselôk nem megélhetési
politikusok ezért a tiszteletdíjukat jótékonysági célra ajánlják fel. Összezárulnak
a sorsok!
A közbeszerzéseknél két budapesti székhelyû, de fényszarui tulajdonosi hátterû
cég sikeresen pályázott. Ennek csak örülni
lehet.
Polgármesterasszony újévi köszöntôjének
sorait idézve a demokráciához pénz, idô
és az a képesség kell, hogy elfogadjuk,
hogy másnak a véleménye eltérhet az ember saját véleményétôl.
Kaszai Tamás
reformer

 Lázár Csilla már várt bennünket nagy szeretettel a Márton Áron Múzeumban , ahol egy csodálatos kiállítást tekinthettünk meg. Csilla tárlatvezetését ezúton is köszönjük, minden szavából az elkötelezettség és a Márton Áron
iránti tisztelet és szeretet érzôdött.
Este, a vacsora után még megtekintettük a Hétköznapi
mennyország c. filmet (közösségfejlesztôknek kötelezô
irodalom) majd Rodics Gergellyel beszélgettünk, aki a
Pogány-Havas kistérség ügyvezetô igazgatója.
Köszönjük, hogy részt vehettünk a programon!
Nagyné Kiss Mária

Rendôrségi hírek
Tisztelt Olvasók!
Jászfényszaru város élete bûnügyi szempontból nem volt csendesnek mondható az
elmúlt hetekben, a 2011-es év kezdetén. Széles körû érdeklôdésre okot adó, kiemelt
tárgyi súlyú bûncselekmény nem vált ismertté, ami rendkívül jó hír, azt mutatja,
hogy Jászfényszaru lakosai nyugodtan élhetik a hétköznapjaikat.
Ismertté vált egy nagyobb értékre elkövetett besurranásos lopás idôs személy sérelmére, több kis értékre elkövetett lopás, valamint lopás szabálysértések is. Ez
utóbbiak kerékpár, szemetesláda (!) és vasanyagok eltulajdonítása során valósultak
meg.
Több esetben rongálás, gépkocsi feltörés, valamint egy-egy esetben szórakozóhelyen elkövetett csoportos garázdaság, családon belüli erôszak, kábítószerrel visszaélés is ismertté vált hatóságunk elôtt az idei év elsô napjaiban. Egy testi sértés is
megvalósult, ami széles körben nyilvánosság elé került egy országos kereskedelmi
televíziós csatorna tudósítását követôen.
Hatóságunk a Jászberényi Rendôrkapitányság munkatársaival történô együttmûködéssel, folytatja az ügyek nyomozását, vizsgálatát és e tevékenység során számos
elfogásra, elôállításra került sor az elmúlt hetekben.
Kérem, hogy minden információval keressenek bennünket, minden részlet jelentôséggel bírhat a nyomozások során, amit bizalmasan kezelünk. Amennyiben segítik
a hatóságok munkáját, hozzájárulnak ahhoz, hogy Jászfényszaru városa továbbra is
a térség leginkább biztonságos települése lehessen.
Továbbra is elsôbbséget élvez az a figyelemfelhívás, miszerint figyeljenek szomszédokra, rokonaikra, idôs embertársaikra. Minél inkább megvalósul ez az odafigyelés, annál inkább megnehezítik a bûnelkövetôk-helyi, és idegen egyaránt- munkáját. Minden esetben ellenôrizzék lakásaik, ingatlanaik zártságát, elôvigyázatosságból akkor is, amikor otthon tartózkodnak. Zárják jármûveiket, kerékpárjaikat,
amikor vásárolni mennek, akkor, amikor csak a szomszédos utcában az ismerôsükhöz látogatnak el pár perc idôtartamra. Jármûveik utasterében látható helyen ne
hagyjanak értéket! Minden gyanús körülményre legyenek érzékenyek, az idegen
személyeket, jármûveket gyanús körülmények észlelése esetén jegyezzenek meg
adatokat, rendszámokat, és bátran jelezzék hatóságunk felé a tapasztaltakat.
A Rendôrôrs, és a Rendôrkapitányság állománya, a közvetlen telefonos elérhetôségük segítségével gyors reagálásra képesek a bûnelkövetôk felkutatása, segítségnyújtás biztosítása érdekében.
A közlekedéssel kapcsolatban meg kell említeni Jászfényszaru elhelyezkedésével
szoros összefüggésben a 32-es fôút jelenlegi minôségi állapotát. A fôút burkolata
sokat romlott az elmúlt napokban, ami kimondható, hogy balesetveszélyt hordoz
magában. Legyenek körültekintôek a jármûveik vezetése során, tartsanak kellô követési, és oldaltávolságot, hiszen a kátyúk hirtelen felbukkanása váratlan irányváltoztatást idézhet elô a jármûvezetôktôl.
Személyi sérüléssel járó közlekedési baleset egy esetben történt az elmúlt két hónapos idôszakban Jászfényszaru és Pusztamonostor között az elsô hó megjelenésével egyidejûleg, úgy tûnik jól alkalmazkodtak a jármûvezetôk térségünkben a megváltozott útviszonyokhoz.
Végezetül szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy a gyalogos átkelôk elôtt  már
4 is van a városban! , valamint a Posta bejárata, az ingatlanok bejárói elôtt tilos a
parkolás, ezt tartsák be, a reggeli idôszakban legyenek körültekintôek az iskolák
elôtt!
Köszönöm megtisztelô figyelmüket!
Terenyi Imre rendôr hadnagy
Rendôrôrs parancsnoka
Elérhetôségek: Tel.: 107, Rendôrôrs: 0670/330-7626, 57/422-138

MÉGIS!
Az emberek esetlenek, következetlenek és magukba fordulnak, mégis szeresd ôket!
Ha jót teszel, megvádolnak, hogy önzés és hátsó gondolat vezérli cselekedeted, mégis
tégy jót!
Ha sikeres vagy, hamis barátokat és igazi ellenségeket nyersz, mégis érj célt!
A jó, amit teszel, holnap már feledésbe megy, mégis tedd a jót!
A becsületesség és az ôszinteség sebezhetôvé tesz, mégis légy becsületes és nyílt!
Amit évek alatt felépítesz, lerombolhatják egy nap alatt, mégis építs!
Az embereknek szükségük van a segítségre, de ha segítesz, támadás érhet, mégis
segíts!
A legjobbat add a világnak,amid csak van,s ha verést kapsz cserébe, mégis a legjobbat add a világnak, amid csak van!
(Teréz anya)
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A honlapod a holnapod

A Magyar Marketing Szövetség és az Internet Marketing Tagozat felhívására rekord számú pályázat érkezett. Érdemes tanulni a díjazottaktól  a nyilvánosság, a minél szélesebb
körû informálás érdekében.
Az Év honlapja  2010  megvannak a gyôztesek! Ünnepélyes díjátadó gálaest keretében, 2010. december 2-án osztották ki Az Év Honlapja díjakat Budapesten a
Hotel Heliában.
A pályázatra ezúttal 353 nevezés érkezett. 22 kategóriában lehetett nevezni, melyek
közül a legnépszerûbbek a Szolgáltatás, Márkasite és az egyik újonnan bevezetett kategória, az E-Kereskedelem voltak  mondta Varga István, Az Év Honlapja pályázat alapítója. Díjakat 2004-tôl vehettek át az arra érdemes pályázók.
A rekordszámú nevezésnek megfelelôen, a korábbi évekhez viszonyítva, jóval kiélezettebb volt a verseny, rengeteg kiemelkedô honlap indult Az Év Honlapja díjért. Egyre
több hazai vállalkozás ismeri fel, hogy az online-kommunikáció kikerülhetetlen része a
sikeres piaci jelenlétnek.  nyilatkozta Béres Ferenc Attila, a pályázat projektvezetôje.
A pályázat célja:
Az internet rohamos fejlôdése miatt a vállalatoknak újra kell gondolniuk üzleti és kommunikációs stratégiájukat. Már nem elég a tetszetôs honlap, nem elég, ha a vállalat csupán kommunikációs eszközként éli meg az internet mindinkább fokozódó nyomását. Merôben új gondolkodásmóddal integrálnia kell üzletvitelébe az internet adta lehetôségeket.
Pályázat célja elsôsorban a figyelemfelkeltés, a korszerû marketinglehetôségek kiaknázására. A korszerû marketingtechnikák pályázat útján történô bemutatásával a kiíró példát
kíván állítani a cégek, vállalkozások, önkormányzatok számára, valamint ösztönzést, bátorítást adni a magasabb színvonalú szakmai tudás gyakorlati alkalmazására. Célja még
a hazai online-kultúra erôsítése, illetve a hiánypótló, értékteremtô, kiemelkedô minôségû
honlapok díjazása. Utat kíván mutatni minden vállalkozás, önkormányzat számára, akik
komolyan veszik az új gazdaság mûködését, illetve annak kihívásait.
Néhány példa a teljesség igénye nélkül a különbözô szektorokból (mindegyikben van
valami figyelemre méltó  szerk.):
Az Év Honlapja 2010 díjazottainak értékelése
Önkormányzatok és települések kategória  Minôségi Díj: Sopron. Pályázó: Sopron
Megyei Jogú Város Önkormányzata. Szép megjelenésû oldal, mely már az elején választási lehetôséget nyújt, hogy ne vesszünk el az információk rengetegében (gyorsmenü).
Rengeteg információt tálal ízléses módon.
Önkormányzatok és települések kategória  Különdíj: Budapest Fôváros XIII. kerületi Önkormányzat hivatalos honlapja. Pályázó: Budapest Fôváros XIII. kerületi Önkormányzat. Az oldal, amellett, hogy minden szükséges információt és funkciót megjelenít, nagyon emberközeli, barátságos, interakcióra bátorító designal rendelkezik, amely a
netezésben nem annyira jártas felhasználók számára is könnyû eligazodást nyújt.
Önkormányzatok és települések kategória  Az Év Honlapja: Szombathely MJV
hivatalos portálja. Pályázó: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata. Az önkormányzatok honlapjaira jellemzô, hogy nagyon sok információt kell megjeleníteniük, köztük szárazabb, hivatali témákat is. Elvárás mindemellett, hogy ezeket az információkat
átlátható, strukturált, felhasználóbarát módon tálalják. Ha ez még a megfelelô interakcióval, a helyi közösség számára releváns tartalommal és tetszetôs designal is kiegészül,
az nagyon jó eredmény. Ezt sikerült megvalósítania Szombathely honlapjának. Az oldal
megjelenése modern, felhasználóbarát, kulturálisan is magas színvonalú, jó elemek a
blog, melyet helyi írók töltenek meg értékes tartalommal, a videótár archív felvételekkel,
az esküvôfoglaló stb.
Non-profit kategória  Minôségi Díj: Mûtétinfo: Ortopéd traumatológiai betegtájékoztató weboldal. Pályázó: Conqet Interaktív. Igazi unikum, olyan szempontból, hogy a
laikusok számára is érthetô és egyáltalán nem távolságtartó módon közelíti meg a témát.
Non-profit kategória  Az Év Honlapja: Vigyél Haza Alapítvány honlapja. Pályázó:
Vigyél Haza Alapítvány. Kiváló kezdeményezés az online térben. Aktuális, folyamatos
tartalommal, szerethetô anyagokkal.
Turizmus kategória  Különdíj: West-Balaton.hu, a nyugat-balatoni régiót bemutató
portál. Pályázó: MKM Marketing Institute Kft. A Balaton nyugati medencéjét látogató turisták nélkülözhetetlen forrása. Félelmetes mennyiségû szöveges és vizuális információ
található ezen a visszafogott, elegáns designú és jól átlátható honlapon.
Kormányzat kategória  Különdíj: Az építésügy portálja. Pályázó: VÁTI Nonprofit
Kft. Szervezetek/magánemberek széleskörû építésügyi tájékoztatását kiválóan szolgáló
honlap.
Kormányzat kategória  Az Év Honlapja: A PSZÁF az interneten. Pályázó: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete. Szervezetek/ magánemberek széleskörû pénzügyi
tájékoztatása kiválóan szolgáló honlap. Valamint szimbiózisban él a hozzá tartozó szakminisztériummal.
Személyes oldal kategória  Minôségi Díj: Zsiros Mihály hosszútávfutó. Pályázó:
Zsiros Mihály. Rendkívül gazdagon felépített tartalom és megjelenés jellemzi.
Kultúra kategória  Minôségi Díj: Fidelio.hu  a kulturális portál. Pályázó: Fidelio
Média Kft. Gazdag tartalmú, kulturális választékú weboldal. Kiemelkedô, jól kereshetô,
magas tartalommal.
Kultúra kategória  Különdíj: Gramofon Online. Pályázó: Neumann Nonprofit Kft.
Kuriózumot jelent. Olyan értékeket tár a látogat elé, melyek korábban ilyen formában nem
voltak hozzáférhetôek.
Kultúra kategória  Az Év Honlapja: Huszadik Század. Pályázó: H.O.W. Project Kft.
Az adott kategóriában a legjobb, tartalmilag folyamatosan bôvülô, rendkívül gazdag site.
Oktatás kategória  Különdíj: MOME Diploma 2010. Pályázó: Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem. Egy iskola célja, hogy diákjai állást találjanak. Bár információtartalma
nincs akkora, mint a többi honlapé, de a mezôny legszebb, legesztétikusabb honlapja!
Oktatás kategória  Az Év Honlapja: Proud to be IBS. Pályázó: IBS Nemzetközi Üzleti Fôiskola. Egyszerûen, mégis teljes körûen és strukturáltan tájékoztató honlap.
Média kategória  Minôségi Díj: MR1-Kossuth Rádió. Pályázó: Piarsoft Kft. A Magyar Rádió évek óta résztvevôje az internetes kultúrának, magas értékeket teremtve ez-

zel. Gazdag, változatos kínálatával folyamatosan hozzáférhetô. A rádiózás kultúrájának
átfogó portálja magas színvonalon. A rádió napi mûsorstruktúrájába szervesen beleépül
az interneten való visszakereshetôség és visszahallgathatóság.
Média kategória  Különdíj: Online Versrádió. Pályázó: Magyar Versmondók Egyesülete. A médiumok körében új mûfajt teremt meg azzal, hogy a hír- és zenei rádiók mellett, magas kultúrát közvetítô verseket tûz mûsorára.
Egészségügy kategória  Minôségi Díj: Egészségkalauz  Irány az egészség. Pályázó: UBM Medica Magyarország Kft. Korrekt adatbázisra épített honlap. Az információs
tartalom szakmailag megalkotott. Jól használható honlap.
Egészségügy kategória  Különdíj: babaszoba.hu. Pályázó: HáziPatika.com Kft. A
felhasználók igényeit maximálisan kielégítô honlap. Teljeskörûség jellemzi.
Egészségügy kategória  Az Év Honlapja: WEBBeteg. Pályázó: H2Online Kft. Szolgáltatások sokszínûsége, kereshetôség, profizmus jellemzi. Rendkívül felhasználóbarát
honlap.
Életmód és Sport kategória  Minôségi Díj: Bôcs KSC labdarúgó csapatának hivatalos weboldala. Pályázó: Bôcs Sport Kft. Pár ezer fôs kistelepülés olyan színvonalas honlappal, amelyen mindenféle interaktív funkció szerepel. Közösséget épít, és jó példa lehet mindenki számára erre az életmódra és mozgásra ösztönzô missziójával.
Közösségi oldal kategória  Különdíj: Neked8, a fogyasztói öntudat portálja. Pályázó: Pear Media Kft. Legváltozatosabb szolgáltatások. A fogyasztók által történô sokrétû
értékelést, valamint a szolgáltatók megmérettetését teszi lehetôvé. Reméljük a kezdeményezés sikeres lesz!
E-learning kategória  Minôségi Díj: Fôzni akarok!  online fôzôiskola és recept
adatbázis. Pályázó: Németh Gábor. A Fôzni akarok az interneten elérhetô fôzési tanácsadó site-ok között az egyik legjobb, tartalmilag igen gazdag, állandóan bôvülô, esztétikailag is magas minôséget képviselô honlap. Legfôbb erénye a jól mûködô interaktivitás, vagyis nem csak egyre gazdagodó receptgyûjtemény, hanem jól érthetôen tanítja is
a látogatókat a fôzés tudományára.
Mûvészek és közszereplôk honlapjai kategória  Különdíj: In Memoriam Gábor
Dénes. Pályázó: VISUALIA Kreatív Ügynökség. Ötletes, tudományos jelleget kölcsönzô
design, hasznos tartalom.
www.azevhonlapja.hu
,,Olyan nemzedékre van szükségünk, amely a megváltozott gazdasági helyzetben is
szilárdan állja meg a helyét, foglalkozási körében végrehajtja a viszonyok és a gazdasági érdekek által megkívánt változtatásokat, s akkor sem esik kétségbe, ha a viszonyok hatása alatt más foglalkozási ágra kell áttérnie. (Klebersberg Kuno)
Hamarosan indul a Vidékfejlesztô szociális munka képzés
A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kara
és az Agrária-Apure Vidékfejlesztô
Egyesület közös TAMOP pályázata alapján Jászberényben.
Ahhoz, hogy egy ,,nemzedék szemléletváltását segítsük  változtatni kell a hagyományos képzések üzenetén is. A szociális munka képzés eddig többnyire a leszakadó
csoportok érdekképviseletét ellátó szakmaként definiálta magát, ebben a képzési modellben azonban a térségi, közösségi érdekképviselet lesz a kulcsszó. A hagyományos
segítés eszközei mellett a vidéki társadalom fejlesztésének tudástára is szerepel a
tananyagban.
Különösen a gazdasági válságok idején nem elhanyagolható szempont a vidékfejlesztô szociális munka preventív jellege. Ez a tudáscsomag, tudástípus képes fokozni
a közösségek, helyi társadalmak megtartó erejét, erôsíteni és gyakorlattá szervezni
az emberek közötti szolidaritást.
Alkalmas továbbá arra is, hogy a helyi közösségek azonosítsák saját társadalmi
szükségleteiket és megszervezzék új intézményeiket. Természetesen hozzátartozik a
képhez az is, hogy a vidékfejlesztési szociális munka nemcsak a sérülékeny csoportokkal foglalkozik, hanem az innovációra érzékenyebb társadalmi közösségek (középosztály) fejlesztésével is.  véli dr Barkó Endre dékán.
Minden felsôoktatási elképzelés, szakfejlesztés akkor hatékony, ha be tudja vonni,
meg tudja szólítani a térség gyakorlati szereplôit. Úgy gondoljuk, hogy a Bali István
vezette Agrár és Falusi Ifjúsági Körök Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesületének szemlélete, tevékenysége, hazai és külföldi kapcsolatrendszere garantálja azt,
hogy már ettôl a tanévtôl emeljük és szélesítsük a felsôoktatási képzések színvonalát; kínálatát. A tervek szerint hamarosan indul a vidékfejlesztési szociális munka
képzés, mint specializáció (a nappalis hallgatók számára), illetve a már diplomások
számára az ingyenes szakirányú továbbképzés.
További információ: http://szocped.abk.szie.hu/; illetve a tamop544@abk.szie.hu
email címen kérhetô.

Közérdekû telefonszámok
Orvosi ügyelet: 06-37-341-040  Mentôk: 104
Tûzoltóság: 105  Tûzoltóparancsnok (Jászfényszaru): 06-30-974-5690
Rendôrség: 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

