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Közéleti Civil Hírmondó

Családi Egészségnap
Az Arcadia-Reklám Kft. több éve szervez pályázatokat
az iskolák részére. A mi iskolánk is rendszeres pályázója és nyertese a programnak. A 2011. évi, tavaszi Egészségnap Projektet tanulók-felnôttek részére hirdette meg
a Kft.

csontsûrûség mérések) és sport vetélkedôkkel egybekötött, Arcadia-Reklám Kft által is támogatott Családi
Egészségnap megtartására, illetve a „Mama mérföld”
program meghirdetésére.
A programok megvalósítását segítették: a védônôk
(aktív, nyugdíjas, helyi származású), egészségügyi dolgozók, Mûvelôdési ház és a Városi Könyvtár dolgozói, a

Ára: 100 Ft

A Jászok Egyesülete elkészítette
beszámolóját
a szervezet 2010-es munkájáról
A beszámolóból kiderül, hogy a Jászságból elszármazottak és az otthon élôk intézményes kapcsolattartása érdekében alakult civil szervezetnek tavaly év végén 573 tagja volt és 33 tagszervezete van. Tavaly továbbfejlesztették az egyesület honlapját (www.jaszokegyesulete.hu), a
szervezet már a facebook közösségi portálon is elérhetô.
Az egyesület tavaly is több rangos budapesti és jászsági összejövetelt, rendezvényt szervezett, amelyek a jászok
múltjának megismerését segítették, kapcsolatok ápolását
és építését szolgálták.

Lakitelek Népfôiskola
A Lakiteleki Népfôiskola Alapítvány 2011. március 8-án pályázatot hirdetett helyi- és térségi népfôiskolák részére. Felhívásukra a megadott határidôig 28 pályázat érkezett. A nyertes pályázók között volt a Bedekovich Lôrinc népfôiskolai
társaság is.
Az eredményhirdetésre 2011. május 8-án került sor.

Jászfényszarun, a Város Napján, 2011. május elsején
kezdôdött a védônôk által szervezett „Születés Hete”
programsorozat – a megyében összesen két településen,

A nap programjai:
• Ökumenikus istentisztelet a Szent István Kápolnában.
• Kollégiumi beszámolók a Kölcsey Házban.
• Gulyás Gergely a Nemzetbiztonsági Bizottság alelnöke –
Magyarország alaptörvényérôl
• Dr. Rétvári Bence KIM államtitkár – A kétharmados törvényekrôl
• A pályázatok eredményhirdetése
A programokat közösségi beszélgetések és ebéd zárta.
Kovács Béla

Fotók: Kovács Béláné Petô Magdolna

az országban 80 helyszínen zajlott hasonló rendezvény.
Ekkor került sor az ingyenes szûrôvizsgálatokkal (vércukor, koleszterin, testsúly, testmagasság, testzsír, BMI,

Sport Egyesület, a Bedekovich Lôrinc Népfôiskolai Társaság és az Általános Iskola IPR programja.
Köszönjük a támogatásokat és az aktív közremûködést.
Védônôi Szolgálat munkatársai

Mikszáth Kálmán: A fekete város (részlet)
***
1910. május 28-án hunyt el Mikszáth Kálmán író, országgyûlési képviselô. 1907-ben összegyûjtött munkáiért a Magyar Tudományos Akadémia nagyjutalommal
tüntette ki. 1910-ben még megünnepelték írói pályafutásának negyvenedik évfordulóját, ezután Máramarosszigetre utazott, ahonnan már nagybetegen tért vissza,
s néhány nap múlva meghalt. Utolsó munkájának, az
„A fekete város”-nak könyv alakban való megjelenését (1911) már nem érte meg.

Lezsák Sándor, a Magyar Országgyûlés alelnöke

Fotók: Kovács Béláné Petô Magdolna

„Nyugtalan, rossz évek következtek nemcsak Lôcse városára, de az egész szkítiai nemzetre – mint az akkori
krónikás megjegyzi. Hanem iszen csak ki kell ôket állni, lesznek még azokból szép évek is, mivel az idôk olyanok, mint az asszonyok, csakhogy megfordítva. A szép
asszonyok idôvel csúnyák lesznek, majd mindég, a csúnya idôk ellenben szépek lesznek, nem mindég – de igen
gyakran. Olyan ruhákba öltözködnek utólag, lassankint, észrevétlenül, hogy egyszer csak vakító fényben
ragyognak elôttünk. Így a kuruc idôk is. A sebek, melyeket kaptunk, erôforrásokká változnak, a sebek, melyeket ütöttünk, rózsákká. Isten bölcsen rendelte, hogy
a kéz, mely az igazaiért nyúl fegyverhez, ha levágatik
is, kinô, mint a szalamander elnyesett testtagja.”

Szerkesztôség

„Ahol hiányzik az értelem, ott a lárma foglalja el a helyét.”
Leonardo da Vinci

A hallgatóság
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Jeles évfordulók
Április-május

Megemlékezés
Kálmán herceg szobránál

95 éve hunyt el Veress Ferencz (Kolozsvár, 1832. szeptember 1. – Kolozsvár,
1916. április 3.) fényképész, feltaláló, a magyar fotótörténelem meghatározó alakja.
1852-ben Kolozsvárott nyitott mûtermet. Kezdetben Kornis Zsigmonddal a jódbróm-ezüst eljárással kísérletezett, majd rájött az emulzió nyitjára. Nevéhez kötôdik az elsô névvel jegyzett hazai fotókerámia elkészítése, melyhez égetôkemencét
rendezett be. 1881-ben a kolozsvári egyetemen a fényképészet elôadója lett. Ugyanez évben kezdett foglalkozni a színes fényképezéssel. 1884-ben színes diapozitívokról már kielégítô másolatokat tudott készíteni. Az 1889-i párizsi világkiállításon bemutatott találmányát nagy elismeréssel fogadták. Kísérleteinek folytatását
pénzhiány akadályozta meg. Szerkesztette és kiadta a Fényképészeti Lapok c. folyóiratot, mely 1882-tôl 1888-ig jelent meg Kolozsvárott. Erdély legszebb vidékeirôl
és nevezetes személyiségeirôl számos képet készített, s felvételeit az Erdélyi Múzeumnak ajándékozta.
440 éve hunyt el Thury György (1519 körül – 1571. április 2.) végvári vitéz, várkapitány, Bars vármegye fôispánja. Neves katonacsaládból származott, a források
szerint sohasem járt iskolába, így valószínûleg írni és olvasni sem tudott. Az 1540es években huszárfôlegény lett a sági várban. 1556-ban a lévai vár kapitányává nevezték ki, 1558-ban Bars vármegye fôispánja, majd Várpalota kapitánya lett. Neve
itt vált rettegetté a törökök körében. A pénztelenségen állandó portyákkal próbált
segíteni, így akadályozta meg azt, hogy katonái a zsoldhátralék miatt elszökjenek
tôle. 1566 júniusában 500 katonájával mindaddig tartotta Palota várát Arszlán budai pasa 7000-8000 fôs seregével szemben, míg a felmentô sereg Salm gróf gyôri
várkapitány vezetésével meg nem érkezett. 1567-tôl a kanizsai vár kapitánya, egyúttal a dunántúli fôkapitány helyettese is lett. Ekkorra az ország elsô számú bajvívója, kortársai szerint mintegy 600 párbajt vívott meg gyôztesen. Mivel a törököknek
sok bosszúságot okozott, 1571-ben Orosztony község határában 150 lovasával
együtt tôrbe csalták és megölték. Fejét a törökök levágták és Isztambulba küldték,
testét gróf Zrínyi György Kanizsán temettette el.
165 éve hunyt el Vásárhelyi Pál (Szepesolaszi, 1795. március 25. – Pest, 1846. április 8.) vízépítô mérnök. Eperjesen filozófiát tanult, és itt döntötte el, hogy mérnök
lesz. A pesti tudományegyetem mérnöki karán 1816-ban diplomázott. 1829-ben rábízták a Duna terep- és vízviszonyainak felvételét. 1837-ben a legveszélyesebb
sziklazátonyok kirobbantásával befejezôdött a vaskapui víziút építése a Dunán,
amelynek tervezésében és kivitelezésében is oroszlánrésze volt. Tervei alapján elkészült a Fertôt lecsapoló csatorna. 1846-ban a Tisza szabályozásának tervét két
változatban is elkészítette, de többre már nem futotta az erejébôl, mert április 8-án
a Tiszavölgyi Társulat ülésén szívroham végzett vele.
140 éve született Mikola Sándor (Felsôpetróc, 1871. április 16. – Nagykanizsa,
1945. október 1.) fizikus, pedagógus. Fizikusként a dielektrikumok polarizálásával
foglalkozott, nevéhez fûzôdik a Mikola-csô megalkotása, melyet az egyenes vonalú
egyenletes mozgás bemutatására gyakran használnak. Tanárként szerepe jelentôs,
több nemzetközi hírû tudós, így Wigner Jenô és Neumann János is tanítványai voltak. Jelentôs tankönyvírói és módszertani munkássága is. 1928 és 1935 között a budapesti Fasori Evangélikus Gimnázium igazgatója volt.
135 éve született és 75 éve hunyt el Bárány Róbert (Bécs, 1876. április 22. – Uppsala, 1936. április 8.) magyar származású Nobel-díjas osztrák orvos, egyetemi tanár. Várpalotai zsidó családból származott. Bárány Róbert már Bécsben született és
a sors sok helyre sodorta, azonban a magyar tudományos élettel soha nem volt intézményes kapcsolatban. Orvosi oklevelét szülôvárosában szerezte, majd belgyógyászati és pszichiátriai tanulmányokat folytatott. 1905-tôl a bécsi orvosi egyetem
fülészeti klinikáján dolgozott, ahol 1909-tôl docens volt. Nobel-díjat is a füllel és az
egyensúlyérzékeléssel kapcsolatos munkásságáért kapott 1914-ben: az elismerést a
„vesztibuláris apparátus (egyensúlyszerv) fiziológiájával és kórtanával kapcsolatos
munkáiért” ítélték oda.
190 éve született Szontágh Pál (Dobsina, 1821. április 26. – Budapest, 1911. február 10.) gömöri rézhámoros, politikus, evangélikus egyházi vezetô. Jogot tanult,
letette az ügyvédi vizsgát. 1840 és 1844 között Gömör vármegye tiszti ügyésze és
táblabírája volt. Megszervezte és vezette a csetneki rézhámort és vasolvasztót.
1845-tôl Gömör vármegye tiszti ügyésze és táblabírája volt. A szabadságharc alatt
a Felvidéken mûködött statáriális bíróság tagja volt, majd nemzetôrszázadosként a
kassa-budaméri csatában. A szabadságharc után a jogi gyakorlattól eltiltották. 1856ban a csetneki rézhámort gyárüzemmé fejlesztette. 1867-tôl elôbb Deák-párti, majd
mérsékelt ellenzéki országgyûlési képviselô volt.
100 éve született Rodolfo, polgári nevén Gács Rezsô (született: Gross Rezsô, Budapest, 1911. május 16. – Budapest, 1987. január 25.) bûvész. Szegény zsidó családban született, 4 elemit és 4 polgárit végzett, elsôsorban anyagi okokból. Tizennégy éves korában inasnak adták a Gál úridivatüzletbe. Bûvészkedésre egy kínai
gyöngyárus inspirálta, aki megtanított neki egy bûvészmutatványt a dunai kavicsokkal. Odry Zuárd karolta föl és tanította az 1920-as évek második felében. 1939-tôl
Rodolfo bejárta a Balkánt, turnézott Egyiptomban, Nyugat-Európában, tanította a
szakmát az Artista Akadémián, majd az Állami Artistaképzô Intézetben. Több
könyvet is írt, a legismertebb a Vigyázat, csalok! címû. A televíziózás hôskorában
több mûsora volt, köztük a Bûvészettörténet címû sorozata.
(Forrás: Neumann-ház – Jeles napok, MTA KFKI – HISTÓRIA, Új Könyvpiac – Évfordulók)

A muhi csata évfordulója alkalmából április 12-én a Premontrei Szent Norbert Gimnázium megemlékezést tartott Kálmán
herceg szobránál, a Szent István Egyetem
parkjában.
Árpád-házi Kálmán herceg szobrát 1931.
szeptember 27-én állították fel a premontrei rendház (a jelenlegi Szent István Egyetem fôépülete) elôtt. A bronzból készült lovas szobor Róna József alkotása. Kálmán
herceget (1208-1241) apja, II. András hatéves korában tette meg Halics királyának.
S bár a belsô felkelések miatt el kellett menekülnie innen, királyi címét élete végéig
viselte. Kárpótlásul a szepességi grófságot
kapta apjától. Így került kapcsolatba a já-

szói monostorukat építô premontrei szerzetesekkel.
Az építkezést birtok- és pénzadományokkal segítette. 1226-ban Kálmán herceget
horvát bánná nevezték ki. A muhi csatába
horvátországi csapatai élén vonult a tatárok
ellen. Az ott szerzett sérüléseibe halt bele
1241-ben.
A gödöllôi intézet létrehozása részben a
Kálmán hercegtôl kapott birtokok jövedelmébôl vált lehetségessé. Erre emlékezve
állítottak neki szobrot a premontreiek; a
szobor talapzatának két oldalán a muhi
csatában elesett Ugrin kalocsai érsek és
Montreáli Jakab, templomos lovagrendi
nagymester portréját is megörökítve.

Hírek a „Premibôl”
Megjelent a középiskolák legújabb országos rangsora
Több mint két évtizede folyik a magyar
középiskolák tanulóinak eredményeit
összegyûjtô munka, amely évrôl évre elkészíti a középiskolák eredményességi mutatóit tartalmazó különféle táblázatokat. Ezek
segítik az egyes iskolák vezetôit és pedagógusait, hogy összehasonlítsák intézményük eredményeit a többi középiskolával.
Tájékoztatják a középiskolákat választó tanulókat valamint szüleiket az iskolakínálatról, és értékes adatokat szolgáltatnak az
iskolát irányító szerveknek és a közoktatással foglalkozó civil szervezeteknek.
Óvjuk az olvasót attól, hogy az iskolákat
csak a táblázat mutatója alapján akarja
megítélni. Sok egyéb mutató, és objektív
mutatókkal ki sem fejezhetô tulajdonság
megismerése szükséges ahhoz, hogy egy
iskola munkáját minôsíteni lehessen. Ez azt
jelenti, hogy sok iskola van a táblázatban
láthatókon kívül, amelyben jó munka folyik, és a táblázatban látható iskolák közt
is van több, ahol lehet és szükséges javítani a munkán.
(Köznevelés – Neuwirth Gábor)
***
Az elmúlt évek sok jó tanulmányi és versenyeredményei mellett, idén érte el iskolánk a legnagyobb sikerét a középiskolák
összehasonlító eredményességi vizsgálatában. A 2005–2009 közötti évek középszintû érettségi vizsgáinak átlagpontszámai tekintetében a tanulóink által elért 85,0%-os
eredmény a vegyes típusú iskolák (gimnázium és szakközépiskola) között az országban a legjobb. Mivel iskolánk diákjainak

döntô többsége gimnazista, ezért érdemes
eredményünket a tisztán gimnáziumokkal
is összehasonlítani, de szerencsére így sincs
szégyenkeznivalónk. A rangsort a Fazekas
Gimnázium vezeti 88,5%-kal, és a mi
85,0%-os teljesítményünk a több mint 1000
magyar középiskola között a 8. legjobb.
Csak budapesti vagy megyeszékhelyen lévô neves intézmények elôznek meg minket, és az egyházi iskolák között is ez a legjobb teljesítmény.
Vegyes típusú iskolák:
1. Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakközépiskola és
Diákotthon, Gödöllô, 85,0%
2. Tóparti Gimnázium és Szakközépiskola, Székesfehérvár, 84,3%
3. Pannonhalmi Bencés Gimnázium és
Szakközépiskola, Pannonhalma, 82,3%
Gimnáziumok:
1. Fazekas Mihály Gimnázium, Budapest,
88,5%
2. ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Iskola,
Budapest, 87,6%
3. Révai Miklós Gimnázium, Gyôr, 86,1%
4. Krúdy Gyula Gimnázium, Nyíregyháza,
86,0%
5. Bolyai János Gimnázium, Szombathely,
85,9%
6. Zrínyi Miklós Gimnázium, Zalaegerszeg, 85,6%
7. ELTE Apáczai Csere János Gimnázium,
Budapest, 85,3%
8. Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakközépiskola és
Diákotthon, Gödöllô, 85,0%
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Idôkapszulákat találtak Erzsébet királyné szobrában
Erzsébet királyné halála után 1898. november 6-án szoborbizottság alakult Gödöllôn, hogy önálló szobrot állítsanak a szeretett királynénak, amelyre végül is 1901 májusában került sor. 110 évvel az avatás után, 2011-ben a
Norvég Alapnak köszönhetôen sor került a szobor felújítására. A restaurátori munkák során a szoborban egy idôkapszulát találtak.
Az 1901-es idôkapszulában a következô pergamenre írt
szöveg található:
„Az Erzsébet szobor talapzata zebegényi trachitból készült
s három lépcsôfokon, nyolcz szögû formában emelkedik 3
méter magasra. A lépcsô alján pompás bronz koszorú van,
melyet Kapczy Vilmos hitvesének, szül. Prepeliczay Irénnek kezdeményezésére a Gödöllôi nôk megbízásából készített Róna József. A koszorú szalagjának ez a felírása: A
gödöllôi nôk szívében örökké élni fog emléked.
A talapzat felsô része oszlopfejszerûen van kiképezve;
nyolcz oldalát kôbôl faragott, részben aranyozott virágfüzérek díszítik. Felirata a következô:
Az oszlop elôlapján: Erzsébet királynénk.
Az oszlop hátlapján: Közadakozásból 1901.
A szobor leleplezése nagy ünnepély keretében a folyó
év május hó 19. napján fog megtörténni s kilátásba helyezte megjelenését ez alkalomra I. Ferenc József apostoli királyunk s a legmagasabb uralkodó háznak több tagja is.
Az ünnepségen, melyen a budai dalárda a Ganz-gyári dalkörrel egyesülten fog közremûködni, részt vesznek: a magas kormány, a törvényhozás, Pest vármegye, Budapest
székesfôváros, a szomszéd községek s Gödöllônek minden
lakója.

A szoborbizottság a leleplezés ünnepére Emlékkönyvet
íratott Ripka Ferenc végrehajtó bizottsági elnökkel, melyben a kegyes és jó királyné gödöllôi életét kívánta az utódoknak megörökíteni, s amelynek árusítása után befolyó
összeget a bizottság, vagyonának fölöslegéhez csatolva
Erzsébet királyné alapítványt fog létesíteni a gödöllôi szegény sorsú iskolás gyermekek segélyezésére.
Jólesô, bensô érzéssel, édes, fájó könnyel munkálkodtunk ennek az emlékmûnek a megteremtésén, mert hisz
egyetlen vigaszunk, egyetlen büszkeségünk, hogy emléket

állíthatunk Neki, Magyarország legjobb királynéjának ezen
a helyen s hogy e mûben dicsô emlékezetét fennen megôrizhetjük, hogy amit Ô magasztos lélekkel imádott, a nagy
természetet, dicsô emlékének megôrzôjévé, emlékszobrának méltó keretévé avathatjuk.
Ti pediglen derék utódaink, ha ezen legnemesebb érzelmeinkkel állított emlék, melyet mi szent ereklyeként fogunk ôrizni s amelynek szeretettel való gondozására titeket is kérünk, a századok súlya alatt mégis romba dôlne,
állítsátok azt fel újból a magyar haza mindenkori védôangyalának, Erzsébet legjobb királynénknak emlékére s még
haló porainkból is hálás köszönetünk száll érte felétek.
A magyarok Istene áldjon benneteket!
Kelt Gödöllôn, az Úrnak 1901. évi május hó 1-sô napján”

Ismét eredeti pompájában ragyog a Róna József által készített Erzsébet királyné szobor az Erzsébet-parkban. A
szobrot a restaurálást követôen 2011. április 28-án állították vissza a szintén felújított talapzatra.
Kezében virággal és napernyôvel – ahogyan a gödöllôiek magányos sétái során oly gyakran látták – örökíti
meg Ferenc József osztrák császár és magyar király fele-

***
1951-ben ledöntötték a szobrot és elhurcolták. Hosszú idô
múlva lakossági bejelentés alapján fogták el a tetteseket.
A szobor rossz állapotban került elô, a feje le volt törve, a
melle behorpadva. Lakossági nyomásra a községi tanács
úgy döntött, hogy engedélyezi a szobor újbóli felállítását,
de a legnagyobb csendben, minden átadási ünnepség nélkül. Gesztesi József lakatos „hozta rendbe” a szobrot, amit
1964. július 13-án állítottak vissza a helyére.
Az 1964-es visszaállítás alkalmával is elhelyeztek egy
idôkapszulát a szobor alatt a következô szöveggel:
„Emlékirat. E szobrot barbár kezek 1951-ben egyéni haszonlesésbôl ledöntötték. A tettesek ellen bûnvádi eljárás
indult és megbûnhôdtek bûneikért. A Községi Tanács VBje 1964 májusában megbízta Csiba József VB-tagot a
visszaállítással. Hosszú huzavona után 1964 júliusában e
megbízatásnak a nevezett eleget tett.
Ekkor hazánkban a szocialista társadalmi rend felépítése volt a cél. Gödöllôn nagyarányú építkezések folytak és
az Agrártudományi Egyetem, valamint a Humán Oltóanyag Gyár építése volt folyamatban. A vezetô párt a Magyar Szocialista Párt volt, melynek élén Kádár János állott, aki az 1956. évi ellenforradalom után mint a vezetô
került az ország élére.
A Községi Tanácsot Tury Nagy Sándor VB-elnök irányította. Titkára: Berze Á. János, elnökhelyettes Nádaski
Sebô volt. A Járási Tanácsot dr. Gyetvai József, a járási
párt VB-t Nemes István vezette. Országgyûlési képviselônk volt: dr. Baskai Tóth Bertalan és Szabó Gusztáv.
A ledöntött szobor restaurálását Gesztesi József lakatos
kisiparos és Stogl Béla szobrász végezte társadalmi munkában.
A lakosság körében a 13 év alatt többször felvetôdött a
gondolat a szobor visszaállítása érdekében. Számtalan tanácsülésen hangzott el a kívánság és tették szóvá a szobor
visszaállításának fontosságát.
Kelt Gödöllôn, 1964. július 13-án.”
***

ségét a világ elsô, egészalakos Erzsébet királyné-szobra,
Róna József szobrászmûvész alkotása. A virágfüzéres kôtalapzaton álló, életnagyságnál jóval nagyobb, két és fél
méter magas bronzszobor egyenes tartásával, arcának finom vonásaival, alakjának gondos kidolgozásával sokat
elárul a királyné szépségérôl, összetett személyiségérôl, a
magyarok iránta érzett szeretetérôl.
A szobor aljába visszakerült az a két idôkapszula is,
amit a restaurálás elôtt, pár hete találtak meg, és amit még
a szobor 1901-es állításakor, valamint az 1964-es újraállításakor helyeztek el abban. Melléjük egy új pergamen is
került, emlékezve a jelenlegi felújításra. Az új emlékiratot
Siri Ellen Sletner, Norvégia nagykövete és Gémesi
György, Gödöllô polgármestere is ellátta kézjegyével.
Erzsébet kriályné szobrának és ezzel együtt a felújított
Erzsébet-park átadására az eredeti avató ünnepség után
pontosan 110 évvel, 2011. május 19-én kerül sor. A szoborba a két idôkapszula mellé egy harmadik idôkapszulát
is elhelyeznek - az újraavatás tiszteletére.
G. Merva Mária
a Gödöllôi Városi Múzeum igazgatója

Rhoda Scott és Varnus Xavér országos turnéra indult
Miután egy csapásra elkelt minden jegy
Rhoda Scott és Varnus Xaver elsô hangversenyére, „Az orgonák csatájából” országos
turné kerekedett.
Miskolcon, Debrecenben, Szombathelyen, majd április 10-én a Papp László Budapest Sportarénában zajlott a két híres or-

gonista duóturnéja, amelynek elsô állomására a Dohány utcai Zsinagógában már

minden jegy elkelt. Közremûködött a gödöllôi Talamba együttes. Az orgonák csatája elnevezés onnan ered, hogy eredetileg a
londoni Temple Church-ben 1684-ben a kor
két legnevesebb orgonaépítôje, Renatus
Harris és Bernhard Smith egyidôben építettek két orgonát a templom két végébe,
majd leszerzôdtették a leghíresebb orgonistákat a négy esztendeig tartó mûvészi
párbajhoz, amelynek végén az egyik hangszert lebontották és elszállították, míg a
másik ottmaradt. (A történeti hûség kedvéért: a mérkôzést Smith nyerte.)
„Természetesen nem valódi csatára hívtam ki Rhoda Scott-ot, hiszen saját mûfajában, a Hammond-orgona világában ez a
csodálatos mûvésznô verhetetlen, mint
ahogy Bach orgonazenéje – amelyet én
szólaltatok meg – pedig vitathatatlanul Isten hangja. Nem egymás ellen játszunk tehát, hanem két nagy korszak legnemesebb
hagyományaival fogunk össze, hogy megmutassuk a világnak mindazt a gazdagsá-

got, amely az orgonazenében rejtezik” –
nyilatkozta a világhírû magyar muzsikus.
Rhoda Scott egy metodista tiszteletes lányaként New Jersey-ben született 1938-

ban, 1967 óta Párizsban él. Hétéves korában ült elôször a Hammond orgonához, és
ösztönös tisztelettel levetette a cipôjét, mielôtt a hangszer pedál-billentyûihez hozzáért. Azóta hívják ôt a „mezítlábas orgonistának”. Varnus Xaver hétesztendôs volt,
amikor elôször hallotta Rhoda Scott-ot. Az
orgonista akkoriban olyan népszerû volt,
hogy még Hofi Géza is parodizálta. Scott
és Varnus két évtizeddel késôbb egy televíziós mûsor felvételén barátkozott össze.
Miután Varnus Xavér 2007-ben elkészítette From Ravel to Vangelis címû albumát,
amely platina-lemez lett, a nyilvánosság
elôtt is meghívta Scottot duózni.
A turnén Bach d-moll toccata és fúgájától kezdôdôen Beethoven Holdfény-szonátáján át Ravel Bolerójáig válogattak a zenetörténet gyöngyszemeibôl, és felcsendültek olyan újabb keletû örökzöldek is, mint
az Operaház fantomja és Vangelis 1492 címû mûve is.
Kovács Béla
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Az Év Anyavállalata
A Gazdagmami.hu 2011-ben második alkalommal osztja ki az „Év Anyavállalata” díjat annak az anyának, aki gyermekek mellôl az olvasóink által is legnagyobb teljesítményt nyújtva építette fel cégét. Célunk
felhívni rá a figyelmet, hogy az anyák számára meglehetôsen kilátástalan munkaerôpiaci helyzetbôl is van kiút: a verseny során olyan anyukákat mutatunk be, akik
nem féltek a saját lábukra állni és kisgyermekek, család, házimunka mellett indították el saját vállalkozásaikat – és ezzel példát mutatnak minden anyukának!
Díjkiosztó: május 20-án az „Üzletanyu
Konferencián”.
***
A konferencia témakörei:
1. Nôi karriertervezés
A gyermekvállalás után sok anya ösztönösen is úgy érzi: nem szeretne visszatérni a
korábbi munkahelyére, szeretne örökre
búcsút inteni a 10 órás munkanapoknak, a
napi 1-2 órás utazásnak, az egyéni érdekeket háttérbe szorító munkahelyi elvárásoknak. A kismamák 47%-a pedig ugyan szeretne és próbál, de nem tud visszatérni a
munkahelyére és akár évekig is eltart, mire
tartós idôre szóló állást talál. De vajon mit

lehet tenni? Errôl lesz szó a konferencia
elsô részében.
2. Vállalkozás, mint lehetôség
Az anyukákban gyakran már a GYES ideje alatt felmerül alternatívaként a vállalkozás, mint lehetôség, azonban csupán kevesen mernek belevágni: félnek a buktatóktól,
a bonyolult szabályoktól, a magas adóktól,
a bizonytalanságtól, és megfelelô vállalkozási ismeretek híján nem tudnak kiigazodni a tennivalók között.
3. Akadályok
A vállalkozás, a vállalkozói létforma nem
csak lehetôség, hanem nehézségeket is hordoz magában: meg kell tanulnod beosztanod az idôdet, célokat kitûzni, projekteket
tervezni, pénzügyeket átlátni – ezekre a
kérdésekre kapsz választ a konferencia 3.
részében.
4. Online vállalkozás, mint lehetôség
A legtöbb anyuka fejében ma már felmerül
az internetes vállalkozás indítása, mint lehetôség, azonban az ezzel kapcsolatos ismeretek hiánya és a tévhitek miatt sokan
nem használják ki az ebben rejlô lehetôségeket.
http://gazdagmami.hu/uzletanyu/
www.seed.hu

Fényképezzük le
Magyarország Egy Napját! – 2011
Új kezdeményezéssel jelentkezik most a
TanárBlog, reméljük, hogy sok követôre
talál majd tanárok, diákok körében. Az ötlet egyszerû: egy napon (2011. május 27!)
az ország minél több pontján minél több diák dokumentálja azt, amit környezetében
lát, a képeket egy képmegosztóra töltse fel,
valamint minden képhez rövid (1-2 mondatos) történetet, magyarázatot fûz. Ebbôl
aztán kialakul egy idôvonal (reggeltôl estig), amely bemutatja azt, hogy a gyerekek,
diákok miként látják otthonukat, városukat,
környezetüket. Itt, a TanárBlogon külön
rovatot indítottunk a Magyarország Egy
Napja aktuális eseményeinek, híreinek. Hetente jelentkezünk újdonságokkal, a jövô
héttôl lehet már regisztrálni a versenyre.
Természetesen a legjobb képek beküldôit
komoly nyeremények várják majd!
Kedves érdeklôdôk!
Mint bizonyára sokan tudjátok, 2011. május 27-én indul el (és fejezôdik is be) a
Fényképezzük le Magyarország Egy Napját! nevû – reméljük népszerû – mozgalmunk. A lényeg (ha valaki esetleg még
nem tudná): egy napon minden diák készítsen olyan érdekes képeket, amelyek lakóhelyét mutatják be, ehhez írjon rövid, egykét mondatos kommentárt, majd töltse fel
a TanárBlog és az Indafotó közösen készülô oldalára. Abban bízunk, hogy több ezer

diák, még több képén keresztül kaphatunk
mi, felnôttek egy érdekes mozaikot arról,
hogyan is látják a diákok Magyarországot,
illetve szûkebb környezetüket. Természetesen igyekszünk minél több, minél értékesebb ajándékokat szerezni a legérdekesebb
képek készítôinek jutalmazására! A lapozás
után az intézményi regisztráció adatlapja
található. Legyünk minél többen!
Egy kis ízelítô: pár éve egyetlen osztállyal
csináltunk egy Budapest egy napja mini-projektet. Szerintem érdekesek lettek a képek!
Magyarország Egy Napja –
osztályok, csoportok regisztrációja
Kedves Kollégák! Az alábbiakban a Fényképezzük le Magyarország Egy Napját!
projekthez csatlakozhattok – intézményi
szinten (azaz pl. osztályokat, nyelvi csoportokat vagy akár egy iskolát lehet regisztrálni). FONTOS, hogy a regisztráció nem
kötelez senkit semmire, azért fontos, hogy
az ajándékokat el tudjuk küldeni. Utolsó
fontos kérés: találtok lent egy ‘azonosító’
mezôt. Ez bármi lehet, és majd a májusban
feltöltendô képekhez is hozzá kell tenni.
Így garanráltan be tudjuk azonosítani a képek beküldôjét, és el tudjuk küldeni az
ajándékokat. Hajrá, lehet regisztrálni – akár
már ma! (regisztráció a honlapon)
Írta: Prievara Tibor
Forrás: http://www.tanarblog.hu/

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

Rendôrségi hírek
Tisztelt Olvasók!
Az elmúlt hónapok leginkább jelentôs eredményérôl szeretném Önöket tájékoztatni. Május 01-én a Jászfényszaru rendôrôrs munkatársai egy hétvégi ház betörésével
kapcsolatban elszámoltattak, majd elôállítását követôen kihallgattak egy helyi, külterületen élô férfit. A gyanúsított további 10 bûncselekmény elkövetését ismerte be
miután jellegzetes elkövetési módszerének nyomaival, és a rendelkezésre álló bizonyítékokkal szembesítette a hatóság. A rendôrôrs munkatársai a Jászberényi
Rendôrkapitányság bûnügyi szolgálatával együttmûködve göngyölítette fel a bûncselekmény sorozat további körülményeit. Az eset érdekessége hogy az eljárás során további 3 gyanúsított került kihallgatásra, akik közül kettô személy fiatalkorú
volt. Az eljárást követôen remélhetôleg ismét nyugodtabb lesz az élet a Jászfényszaru környéki tanyavilágban, az ott élôk, és pihenni vágyók megelégedésére.
Felhívom a figyelmet, hogy fémbôl készült használati tárgyaik megôrzése érdekében azokat elzárt, körbekerített helyen tárolják, a vasat felvásárló személyekkel
szemben legyenek bizalmatlanok, kérjék ki véleményünket nyugodtan velük kapcsolatban, idegeneket pedig jelentsék a rendôrségre azonnal.
Megvalósult idôs személy sérelmére lopás a városban az utóbbi jelentkezésem óta,
így felhívom a figyelmet a házalók, idegenekkel szembeni bizalmatlanságra, a Tisztelt Olvasók errôl, és a megelôzés lehetôségeirôl tájékoztassák idôs korosztályhoz
tartozó rokonaikat, ismerôseiket.
Tájékoztatom a lakosságot, hogy 2011. január 1-tôl egy országos program keretén belül megyénkben, így illetékességi területünkön is mûködik a „Tett – program
az áldozatokért és a tettesekért” elnevezésû bûnmegelôzési program. Az Áldozatsegítô Szolgálat szolgáltatásai bôvültek az Önkéntes Segítô Hálózat, valamint a nap
24 órájában hívható Áldozatsegítô Vonal kialakításával. A bûncselekmények áldozatainak megsegítésére a Szolgálat személyre szabott felvilágosítást nyújt, segít az
ügyintézésben, bizonyos feltételek teljesülése esetén azonnali pénzügyi segélyt ad,
lehetôség van jogi segítségnyújtásra, illetve állami kárenyhítésre. Amennyiben bûncselekmény áldozatává vált és segítségre van szüksége, hívja az ingyenesen hívható 06-80/225-225 telefonszámot, ahol az Áldozatvédelmi Szolgálat munkatársaitól
tájékozódhat lehetôségeirôl.
Köszönöm megtisztelô figyelmüket!
Elérhetôségek: Tel.: 107, Rendôrôrs: 0670/330-7626, 57/422-138
Terenyi Imre rendôr hadnagy
Rendôrôrs parancsnoka

A „Francia szemmel” címû
könyv bemutatója
Megyeháza (Szolnok), 2011. április 20. 16.30 óra
Jász-Nagykun-Szolnok megye francia kapcsolatairól szól az a könyv, amelynek bemutatóját tegnap délután tartották a Megyeházán. A könyv szerzôje Bali István, a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal nyugalmazott külügyi
szakreferense, akinek elévülhetetlen és vitathatatlan érdemei vannak abban, hogy
Jász-Nagykun-Szolnok megye és a térség
települései évtizedek óta ilyen széles körû
és rendkívül gyümölcsözô kapcsolatot ápolnak több francia (és lengyel) megyével, településsel. A könyv megjelenését és a szerzô munkásságát Kovács Sándor, a megyei
közgyûlés elnöke méltatta.
Több mint 20 évet ölel föl ez a könyv,
amelynek folytatásában már biztos vagyok,
mint ahogy biztos vagyok abban is, hogy

Bali István továbbra is egyengetni fogja a
meglévô magyar-francia kapcsolatok útját
megyénkben – mondta köszöntôjében Kovács Sándor.
A rendezvényen beszélgetôpartnerként
volt jelen Valkó Mihály, újságíró, a Jászkun-Picard Baráti Kör elnöke. Az ô segítségével idézte föl Bali István a francia kapcsolatok kezdetét egészen napjainkig, aki
további, a könyvbôl kimaradt érdekes történetekkel szórakoztatta a Megyeháza
Dísztermét zsúfolásig megtöltô közönséget.
A könyvbemutatót a francia-portugál
Guitar'essone zenekar mûsora, valamint Bálint Erika közremûködése színesítette, aki
részleteket olvasott fel a szerzô mûvébôl.
Galó Anita
Elnöki Kabinet irodavezetô-helyettes
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Ez a hét más, mint a többi
A Születés Hete az évnek az a kiemelt hete, amikor a családalapítással kapcsolatos
fontos információk egy egységes arculattal
rendelkezô országos rendezvénysorozat keretében koncentráltan érhetôk el az érdeklôdôk számára. Minden esztendôben egyszer, egy héten át, országszerte anyák napjával kezdôdôen tartjuk a Születés hetét.
Ez egy populárisabb mûfaj, melynek
célja a sajtó, illetve a szélesebb közönség
figyelmének a felhívása, céljaink elérésé-

nek érdekében. Nagyon fontos eseménynek
tartjuk, és szinte egy teljes esztendôn keresztülkészülünk az aktuálisan következôre.
A Születés Hetén összefognak azok a
szakemberek, akik az év többi hetében külön-külön azon dolgoznak, hogy a családok
tagjai megtalálják azokat az információkat
és alternatívákat, melyek ismeretében kiválaszthatják a számukra megfelelô irányt.
Annyiszor hallani: érték vesztetté vált a
társadalom, válságban a család, mint eszme, mint követendô példa. A születések
száma évrôl évre csökken, az abortuszok
száma stabilan tartja magát, a válások száma egyre nô. Biztatunk magunk körül minél több szakembert, hogy csatlakozzon
kezdeményezésünkhöz, és ne csak egy
fesztiválnyi idôre, egy hétre, hanem egy
teljes esztendôre segítse tevékenységi köreinket épülni, virágozni országszerte.
– Tartsanak rendhagyó szexuális felvilágosító órákat középiskolásoknak (énkép,
identitás, felnôtté válás, felelôsség, testtudat, párkapcsolat, szexualitás, fogamzásgátlás témakörökben)...
– Szervezzenek nôi köröket, anyaköröket, apaköröket, baba-mama klubokat...
– Adjanak hangot a legújabb tudományos kutatások eredményeinek, és propagálják a szoptatást, a kötôdô nevelést, az éjszakai
gondoskodást, az aranyóra
fontosságát, a gyermekágy
idôszakának a jelentôségét
és még oly sok minden
klassz dolgot...
– Tanítsák környezetükben családoknak a környezettudatos lehetôségeket a
gyermeknevelésben...
– Szorgalmazzák a medikális orvoslás és az alternatív módok és a
különbözô nézetû intézmények közeledését egymás felé...
– Segítsék a családokat nehézségeik
megoldásában, az érzelmi túlélésben,
konfliktuskezelésben...
– Szenteljenek különös figyelmet azoknak a családoknak, ahol NEM KEREK A
VILÁG! (egyedül nevelô szülô, betegen
született baba, haláleset a családban...)
– Támogassák az édesapák kiteljesedését a családi örömökben és a generációk
újbóli egymásra találását...

A szülés és a megszületés megváltoztatja azt a világot, amelynek abban a pillanatban középpontja a megszületett élet. Akik
kapcsolatban vannak a kisbabával, visszavonhatatlanul mások lesznek, mint azelôtt
voltak. Az életük, ünnepeik és hétköznapjaik egy olyan folyamatosan alakuló és
épülô világgá változik, amelynek minôségét alapvetôen befolyásolja az a tudás,
amely alapján döntéseiket meghozzák. A
Születés Hete ezért ahhoz kíván hozzájárulni, hogy ezek az információk elérhetôk, feldolgozhatók legyenek, és segítsék
a legmegfelelôbb egyéni
döntés megszületését.
Május 1-tôl május 8-ig a
Születés hete rendezvénysorozat zajlott Jászfényszarun. A Születés hetéhez már
6. éve csatlakozott a Védônôi szolgálat. Minden évben
egy-egy elôadással, beszélgetéssel, voltak jelen az országos palettán Ebben az
évben ténylegesen egy hétig
zajlottak a programok.
A nyitó napon, május elsején – Anyák napján – városnapi Családi
egészségügyi szûrôvizsgálat zajlott, melyen
62 fô vett részt. A Mamamérföld programot az esô elmosta így a következô hétvégén, szombaton került megrendezésre.
A hét folyamán délelôttönként elsôsorban a kisgyermekek és szülei számára kínáltunk programokat. Megismerhették a szülôk a babamasszázs jótékony hatásait, a kiscsecsemôk pedig a saját bôrükön
tapasztalhatták a kellemes
hatását is. A dúdolóban a
sok apróság Dr. Kocsisné
Horti Mónika mondókáira,
dalaira „táncra” perdült,
egymás és a szülôk legnagyobb örömére. A nagyobb
gyermekek már a gyermektornán próbálhatták ki a játékokat.
Szentirmai Orsolya mozgásos fejlesztô játékai nagy sikert arattak az ifjú tornászok
körében.

dultak sétára a sportpálya körül, hogy megtegyék az 1 mérföldet, ami kb. 1,5 km
A próbatétel után a játszóteret vették birtokukba az apróságok. Ezúttal az idô kegyes volt a résztvevôkhöz, és a szervezôkhöz egyaránt, így aztán egy igazán jó hangulatú, majálisban lehetett része a családoknak. Minden résztvevô ajándékot kapott. A babakocsi toló versenyre is voltak
vállalkozó kedvû anyukák és gyermekek.
Leggyorsabban Kasza Mariannának sikerült teljesíteni a távot.
A szombat estét és a Születéshetét egy
meghitt hangulatú pódium mûsor zárta. Az
anyáról a családról szóló versek megindították a hallgatóságot. Nehéz volt a
könnyeket titkolni. Méltó zárása volt a Születéshete rendvény sorozatnak. Köszönjük
a versmondóknak.
Köszönjük a támogatóinknak, segítôinknek hogy hozzájárultak a Születéshete
programsorozat sikeréhez.
Támogatóink, segítôink voltak:
• Arcadia Reklám Kft.
• Babafalva.hu internetes veblap
• Bedekovich Lôrinc Népfôiskolai Társaság – Drámapedagógiai Mûhely
• Csomnóné Libmayer Katalin bába, szülésznô
• Dr. Kocsisné Horti Mónika ének-zene
tanár

Fotók: Fózer Tiborné

• Hipp Kft- Laufer Antal
• Dr. Ördög János szülész-nôgyógyász
• Jászberény Szent Erzsébet Kórház
• Jászfényszaru Város Önkormányzat
• Kocsisné Dr. Péterfi Hajnal szakgyógyszerész
• Könyvtár
• Országné Juhász Mariann szülésznô
• Petô Lászlóné Katika
• Petôfi Sándor Mûvelôdési Ház
• Születéshete Egyesület
• Szentirmai Orsolya gyógytornász

Közéleti Civil Hírmondó
Kiadja:
Bedekovich Lôrinc Népfôiskolai Társaság
Felelôs kiadó: Kovács Béláné Petô Magdolna

A délutánok inkább az ismeretszerzés,
felvilágosítás jegyében teltek. A szülôk,
nagyszülôk érdeklôdôk, választhattak a
szülésre felkészítés, anyatejes táplálásra
felkészítés, homeopátiás elôadás, közönségtalálkozó-a Babafalva.hu internetes
weblap alapítószerkesztôjével, valamint a
szülôszoba látogatás között. A serdülôkorú lányok a „Holdsátor” alatt nagylánnyá
avatási szertartáson vehettek részt.
A Születéshete záró rendezvénye a Mamamérföld nagy családi programmá kerekedett. Anyukák apukák, nagyszülôk, in-

Szerkesztôség:
5126 Jászfényszaru, Fürst Sándor u. 1.
Fax: (57) 422-527 • E-mail: info@bedekovich.hu
Szerkesztôbizottság elnöke:
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Készítette: az Új Berea Kft.
Tel.: 455-9080, fax: 455-9081
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Felelôs vezetô: a Kft. ügyvezetô igazgatója
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Elismerések
a Jászok Egyesülete
jubileumán
A jász kulturális örökség ápolásában feladatot vállaló Jászok Egyesülete 2011. március 19-én ünnepelte a Hadtörténeti Intézet
és Múzeum Márványtermében fennállásának – napra pontosan a 20. évfordulóját. A
megemlékezésen közremûködött a Jászfényszarui Huszárbandérium.
Dr. Dobos László ügyvivô számadásában a mintegy 660 tagot számláló egyesületrôl szólva rámutatott, hogy a szervezet a
két évtized alatt mindig meg tudta ôrizni
szellemi, anyagi és politikai függetlenségét.
Rékasi Károly szavalata után a jelenlévôket köszöntötte prof. dr. Szakály Sándor
hadtörténész, Kô Pál Kossuth-díjas szobrászmûvész, Eszes Béla polgármester, a
Jászsági Önkormányzatok Szövetségének
elnöke, Smuta Zsolt jászkun fôkapitány,
Farkas Kristóf Vince, az ifjú jászok képviselôje.
Az jász kulturális örökség megôrzését
szolgáló egyesületrôl további információ
található a www.jaszokegyesulete.hu honlapon.
Az ünnepségen díszoklevelet vehettek
át eredményes és önzetlen tevékenységükért mindazok, akik a Jászságban élôk és
az onnan elszármazottak kapcsolatának
ápolása érdekében a legtöbbet tették.
Elismerésben részesült az egyesület legidôsebb tagja, dr. Móczár László professor
emeritus (97 éves nyugalmazott egyetemi
tanár, gránitdiplomás rovartani kutató, Budapest), az Ügyvivôi Testület volt tagja: dr.
Kissné Kalmár Mária (Budapest), az Ügyvivôi Testület tagjai: Gyôzô Gyula (Budapest), Hortiné dr. Bathó Edit (Jászberény),
László Márta (Budapest), Nemoda István
(Budapest), Paksy Gábor (Budapest), a
Számvizsgáló Bizottság tagjai: dr. Tóth Pál
Péter elnök (Budapest), Bartha Andorné
(Taksony), Gosztony Ernô (Budapest), az
egyesület gazdasági ügyintézôje: dr. Borsiné Both Zsuzsa (Budapest), továbbá Bán
János (Szolnok), Bánkiné dr. Molnár Erzsébet (Kiskunfélegyháza), Banka Csaba (Jászberény), dr. Barna Gábor (Budapest), dr.
Bleuer István (Budapest), Bognár Mária
(Budapest), Budainé Szalkári Rózsa (Jászapáti), dr. Csányi Sándor (Budapest), Csuth
Gábor (Budapest), Darázs Melinda (Budapest), Dávid Sándor (Jászszentandrás),
Doros Judit (Eger), Dögei Imre (Gödöllô),
Dunai Árpád (Budapest), dr. Farkas Ferenc
(Jászberény), Fodor István Ferenc (Jászjákóhalma), Gaál Valéria (Budapest), Gábriel
Tibor (Budapest), Gubicz András (Jászkisér), Gulyás Erzsébet (Jászberény), dr. Gyôri Gyula (Jászapáti), Homoki János (Budapest), Illéssy Ádám (Telki), Jakab Péter
(Budapest), Kakuk Mátyás (Kunszentmárton), Kiss János (Jászapáti), Dr. Kissné Kohári Erzsébet (Jászberény), Kladiva Imre
(Jászapáti), Kovács J. Béla (Budapest), Makai Gyôzô István (Budapest), Mátics Béláné
(Jászberény), Miklós István (Jászberény),
Modla László (Budapest). Molnár Pál (Budapest), Oláh Lajos (Kunhegyes), Ossik János (Budapest), Patakiné Kocza Anita
(Jászberény), dr. Rédei István (Jászberény),
dr. Skultéty Csaba (Budapest), dr. Suba
Györgyné, (Jászberény), Süveges István
(Lajosmizse), Szabó Gyöngyi (Budapest),
Szabó Jánosné (Jászberény), dr. Szakály
Sándor (Budapest), Szôrös Zoltán (Lajosmizse), Tálas Ernô (Budapest-Stockholm),
Husszein Zakeri (Budapest-Teherán).
Jászfényszaruról is elismerést vehettek
át: Ézsiás Vencel és Kovács Béláné Petô
Magdolna.
Dr. Dobos László
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Egyházmegyei cigánytalálkozó
az egri bazilikában
Elsô alkalommal tartottak egyházmegyei
cigánytalálkozót Egerben, 2011. április
30-án. A találkozót Ternyák Csaba egri érsek kezdeményezte idén januári 1-jén kelt
körlevelében.
Az ünnepi szentmise fôcelebránsaként is
ô köszöntötte a mintegy kétezer, az egyházmegye szinte minden táját képviselô
részvevôt, akik több mint 40 településrôl
érkeztek. A homíliát
Székely János esztergom-budapesti segédpüspök, püspökkari cigányreferens
mondta. Beszédében
megemlékezett Boldog Ceferino Gimenez Malláról – cigány
nevén El Pelé –, az
elsô cigány emberrôl,
akit oltárra emelt az
egyház; II. János Pál
avatta
boldoggá
1997-ben.
A püspök a továbbiakban beszélt a házasság és a család fontosságáról és arról,
csak közösen boldogulhatunk. „Ebben a

hazában csak együtt boldogulhatunk. Mi a
szeretetrôl akarunk tanúságot tenni. Krisz-

A búzaszentelés

latát: „Ne féljetek!...”, vagyis azt kívánta a
jelenlévôknek, hogy ne féljenek megnyitni
szívüket Krisztus elôtt. „Nyissátok meg a
szíveteket és életeteket Krisztus elôtt! Engedjétek be ôt családjaitokba és otthonaitokba!” – buzdított végül Székely János.
Ezt követôen a Szent József Kollégium
diákkonyhájának jóvoltából kaptak ebédet
a résztvevôk, hogy egy kis felüdülés után a

Búzaszentelés 1945-bôl. Plébános: Tercsényi László (közreadta: Kohári Andrásné)

délutáni tanúságtételekre és programokra
térjenek vissza a fôszékesegyházba. Ennek
során Dúl Géza cigányreferens, a Kazincbarcikai Szakképzô Iskola, a karcagi Szent Pál Általános
Iskola és a marista
testvérek, a Cursillo
mozgalom és a szedrôládiak, valamint a
körömi, az arlói, a
törökszentmiklósi, a
miskolc-vasgyári közösségek és a gyöngyösi Kolping csoport tettek tanúságot,
illetve adtak elô zenés, táncos mûsort.
Többek közt Boldog Ceferino életét bemutató színdarabot és liturgikus táncot is lát-

A búzaszentelés története többezer esztendôs (görög-római mitológiában is megjelent) múltra tekinthet vissza. A termesztett
növényeket károsító betegségek megjelenését az ember évezredeken át istencsapásként, bûneinek büntetéseként tekintette.
A kereszténység búzaszentelô szertartásának elsô, hitelesnek tekinthetô nyomai a IX. századból maradtak ránk. A
rómaiakhoz hasonlóan április 25-éhez kötötték ezt az eseményt. Ezen a napon
Szent Márk evangélistát ünnepli az egyház, de nagyjából ez az az idôpont, amikor
az ôsszel elvetett búza olyan fejlôdési állapotban van, hogy a gabonarozsdák és más
károsítók gyakran és könnyen támadják.
A frankok földjén elterjedt magánájtatosságból alakult ki a késôbbi, már „hivatalosnak” is tekinthetô, imádsággal és körmenettel egybekötött szentelési gyakorlat a
XI. században, német nyelvterületen, majd
onnan terjedt tovább, Magyarországra is
gyorsan eljutott. A búzaszentelés napja hivatalos egyházi ünnep volt, maga a szentelés az egész Kárpát-medencében hasonlóképpen történt.
Szent Márk napján minden község népe, a pap vezetésével körmenet keretében
kivonult a határba. Magukkal vitték a máskor is használt templomi zászlókat és a feszületet. Általában minden évben más-más

helyre mentek, de csak oda, ahol szép és
gondozott volt a búzatábla. A kijelölt táblához érve a hívek körülvették a papjukat,
aki imádkozott, majd megszentelte a vetést.
A szertartást követôen mindenki igyekezett
legalább néhány szál szentelt búzát tépni,
azt mindig az imakönyvükben ôrizték. A
búzaszentelési körmenet alatt és közben
litániát imádkoztak és énekeltek. A szertartás végén a pap a négy világtáj felé fordulva négy evangéliumi szakaszt énekelt,
annak jeléül, hogy az áldást az egész határ,
sôt az egész világ búzavetésére kéri.
A búzaszentelési körmenetet az ötvenes
évek elején betiltották, azt követôen vagy
a templom falain belül végezték el a búzaszentelést, vagy kénytelenek voltak még
arról is lemondani!
Napjainkban már nem tiltja senki, s így
a búzaszentelésnek – legalábbis elvben –
nincs akadálya. Nagy kár volna tehát, ha
hagynánk feledésbe merülni, hiszen a hitben való erôsödésünket és gyarapodásunkat is szolgálja. Ôrizzük, ápoljuk ezt a tisztes hagyományunkat is féltô szeretettel. Ne
feledkezzünk meg arról, hogy ezt a Földet
mi csak bérbe vettük az unokáinktól. Ezért
kötelességünk azt minden szép hagyományunkkal együtt továbbadni nekik – ápoltan, tisztán és sértetlenül.
Bognár Sándor ny. egyetemi tanár

Tóth János iskolaigazgató
életútja

Fotók: Petô István

tus útját akarjuk járni. Milyen szép lenne
megtanulni Isten szemével látni a másikat!”
Kitért arra is, hogy Boldog Ceferino is bátran beengedte életébe Krisztust, s II. János
Pál pápa is e szavakkal kezdte meg szolgá-

hattak a jelenlévôk. A program az egyes
közösségeknek ajándékozott Boldog Ceferino-képek átadásával és ünnepélyes áldással zárult.
Egri Fôegyházmegye/Magyar Kurír

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

Az 1890-ben született Tóth János az évszázad elsô felének kiemelkedô egyénisége
volt községünkben. Iskolai és iskolán kívüli tevékenysége sokirányú, példaértékû.
Tanítói pályáját 1912-ben kezdte, és miután 1913-ban két tanító helyet is meghirdettek Jászfényszaruban (a 12. és 13. helyet), ô a 12. helyet kapta meg. 1914-ben
behívták katonának, 39 hónapig katonáskodott az I. világháborúban. Katonaként
bronz vitézségi érmet kapott, valamint kitüntették a Károlyi csapatkereszttel is. A
katonai szolgálat alatt szerzett tapasztalatát
késôbb községünkben végzett munkájában
is kamatoztatta.
Részt vett a leventemozgalom megszervezésében és leventeoktatóként is dolgozott. Több mint tíz évig oktatott a gazdasági továbbképzô népiskolában. Segítsége
nyomán sok gazdasági udvar változott
meg, lett mintaudvar, mintakert. Ô volt a
növény-egészségügyi helyi állomásának
vezetôje. Rendszeresen tájékoztatta a Föld-

mûvelési Minisztériumot a helyi növényés állatbetegségekrôl.
A község kulturális életének is kiemelkedô személyisége volt. Megszervezte az
agrár és ipari legényegyletet, valamint a
vöröskeresztes fiatalok egyletét. Megválasztották a helyi iskolán kívüli népmûvelés elnökének, ô szervezte a nyári napközis táborokat. Tagja volt az Akcio Katolika
szervezetnek, az egyházi képviselôtestületnek sok éven keresztül jegyzôje volt.
Megszervezte a Szívgárda mozgalmat is.
Több mint tíz évig volt a helyi katolikus
népiskola igazgatója. Vezetése alatt sokat
fejlôdött a település közoktatása. Emellett
a kerület tanfelügyelôje is volt. Több díjnyertes pályamunkával dicsekedhetett.
1943. május 1-én a helyi képviselôtestület miniszteri kitüntetésre terjesztette fel, a
VII. fizetési osztályba való sorolását is
kérték. Nyugdíjba 1948-ba ment, 1954-ben
halt meg, a felsô temetôben nyugszik.
Összeállította: Kohári András
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Egy élet a kezedben
„Ha a gyerekek kritizálva élnek, megtanulják, milyen megbélyegzettnek lenni.
Ha a gyerekek ellenségeskedésben élnek, megtanulnak veszekedni.
Ha a gyerekek kicsúfolva élnek, megtanulnak szégyenlôsnek lenni.
Ha a gyerekek megszégyenítve élnek, megtanulnak bûnösnek lenni.
Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek, megtanulnak türelmesnek lenni.
Ha a gyerekek bátorítva élnek, megtanulnak bizalommal élni.
Ha a gyerekek megdicsérve élnek, megtanulják megbecsülve érezni magukat.
Ha a gyerekek méltóságban élnek, megtanulják az igazságot.
Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat, megtanulnak hinni.
Ha a gyerekek hitelesen élnek, megtanulják, mit jelent szeretni.
Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek, megtanulják megkeresni a szeretetet a világon.”
(Dorothy Law Holtz)
A fenti mottóval vezette be elôadását Dallos Tamásné szakmai vezetô (Educatio Társadalmi Szolgáltató NKFT Esélyegyenlôségi Projektiroda) az „Integrációs bázisiskola a
Jászságban” TÁMOP-3.3.3-08/1.-2009-0011. pályázat projektzáró konferenciáján 2011.
május 11-én, a SZIE
ABK
Jászberény
dísztermében. A bázis iskolai programokat segítette a „Civil
jelzôrendszer”, Tanoda program, „Láthatatlan kollégiumi
program”.
Köszöntôt mondott
Dr. habil. Barkó Endre PHD dékán, a projektet, a szakmai vezetô, Tóthné Eszes
Éva mutatta be. A pályázat konzorciumban valósult meg –
jánoshidai általános
iskola, óvoda, civil
Demeter Ilona Educatio TSZN Kft.; Tóthné Eszes Éva JKI
szervezetek CKÖ és
Petôfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény
a SZIE ABK Jászberény együttmûködésével. Különös hangsúlyt fektettek a családokkal való együttmûködésre, a tanulás tanítására, szülôi klub mûködtetésére, szolgáltatások szervezésére, hálózat építésére. A projektben 5 fô hallgatót
vállaltak, ezzel szemben 13 fô jelentkezett, akik végig részt
vettek a szakmai
munkában.
További elôadások
voltak: IPR a tanítóképzésben / tanítóképzés az IPR-ben
Dr. Fábiánné dr. Kocsis Lenke ny. fôiskolai tanár, az alprojekt vezetôje; IPR a
gyakorlati képzésben
Nyíri Mihályné ny.
fôiskolai adjunktus,
gyakorlatvezetô; TaDr. Barkó Endre dékán, Dr. Szarvák Tibor egyetemi docens
nítóképzés és közoktatás Erdészné dr. Molnár Marietta tanszékvezetô fôiskolai tanár. A programot zárta:
„Miénk a szó” IPR-es fôiskolai hallgatók véleménye, kívánsága. „Könnyebb az útról beszélni, mint járni rajta” – a fôiskolások becsülettel végig járták az utat. Gratulálunk!
Kovács Béláné Petô Magdolna
IPR menedzsment vezetô tanára

Kulturális program
az általános iskolások részére
2011. május 12-én,
csütörtökön került
megrendezésre a hagyományos kulturális program, amelyet
több éve indított útjára Török Imréné
„Jutka néni” azzal a
céllal, hogy a fejlesztô és roma programokon részt vevô
gyermekeket, a többiekkel együtt bátorítsa a bemutatkozásra, szereplésre.
Az idei tanévben
is több osztályfônök,
fejlesztô pedagógus,
alsós nevelô dolgozott a nap sikeréért –
gyönyörûen csengô
ének, zene, tánc, mese, számos vers hangzott el. A szervezô
pedagógusok: Nádudvariné Jáger Judit,
Kovács Lászlóné,
Nagy Natália, Papp
Péterné. A program
megvalósulását támogatta az alsós
munkaközösség, a
Diákönkormányzat
és az IPR pályázati
rendszer. A meghívott együttmûködô partnerek: Városi Óvoda vezetôi,
pedagógusai, Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai,
CKÖ képviselôi, az alsó tagozatos munkaközösség
tagjai és civil szervezetként
a Bedekovich Lôrinc Népfôiskolai Társaság képviselôi.
Az elôzô évek tanulsága:
a program kinôtte a kisiskola méreteit. A szervezôk köszönik a mûvelôdés ház vezetôjének és dolgozóinak,
hogy helyet adtak a rendezvénynek, biztosították a
technikai feltételeket.
Kovács Béláné
Petô Magdolna
IPR menedzsment
vezetô tanára

Fotók: Kovács Béláné Petô Magdolna

A fôiskolai hallgatók, Nyíri Mihályné ny. fôiskolai adjunktus, gyakorlatvezetô
Fotók: Kovács Béláné Petô Magdolna
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Európa Nap Jászfényszarun
A „Heuréka” vetélkedôsorozat keretein belül került sor az
Európa projekt megvalósítására. Az elsô fordulója február 23-án volt a Nagyiskolában, ahol osztályonként 4 fôs
csapatok vettek részt. A téma: Az Európai Uniós Elnökség
Magyarországon.

Mit jelent az Európa Nap?
1950. május 9-én történt a mai Európai Unió létrehozásához vezetô elsô lépés megtétele.
Ezen a napon Párizsban, egy egész Európát elnyelô harmadik világháború veszélyének fenyegetô árnyékában,

Robert Schuman francia külügyminiszter a sajtó elôtt felolvasta azt a nyilatkozatot, melyben felhívta Franciaországot, Németországot és más európai államokat, hogy egyesítsék szén- és acéltermelésüket, ezzel megteremtve az
„európai szövetség elsô konkrét alapjait”.
Javaslatának lényege, hogy egy nemzetek felett álló eu-

rópai intézmény volt, melynek feladata a szénbányászat és
az acélgyártás irányítása. Vagyis azoké az ágazatoké, melyek akkoriban mindennemû katonai hatalom alapját ké-

pezték. Javaslatával azokhoz az országokhoz fordult, melyek a háború folyamán majdnem elpusztították egymást,
s ennek következtében kénytelenek voltak viselni a konfliktus anyagi és erkölcsi következményeit.
Mivel tehát az egész folyamat ezzel a nappal vette kezdetét, az EU vezetôi 1985-ben, a milánói csúcstalálkozón
úgy határoztak, hogy „Európa Napja” május 9-én kerüljön megünneplésre.
A tanulóink körében februárban és május 9-én került sor
játékos vetélkedôsorozat megszervezésére. Ez utóbbi na-

pon az iskola felsô tagozatos tanulói a Sportpályán mérték
össze tudásukat, ügyességüket, erejüket. A Suli Kupa vándorserlegét a 7.b. osztály nyerte. A rendezvénysorozatot a

Diákönkormányzat szervezésében, az EUROPE DIRECT
JNSZM Európai Információs Pont, az Arcadia Reklám
Kft. támogatásával és az IPR pályázati forrásaiból valósítottuk meg. A program, segítô partnerei voltak: Védônôi
Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Könyvtár, Szülôi Munkaközösség, Sport Egyesület, Bedekovich Lôrinc
Népfôiskolai Társaság képviselôi és a felsô tagozatos ta-

nárok. Az alsó tagozatos csoportok, nevelôikkel ezt a napot a jászberényi állatkertben töltötték.
Az EUROPE DIRECT iroda munkatársai – Dankóné
Szabó Edit, László Cecília e nap alkalmából iskolánknak

egy tulipánfát ajándékozott, amely a nagyiskola udvarában
a gyôztes 7.c. osztály által került elültetésre. Tulipánfa
(Liriodendron tulipifera) – különleges megjelenésû díszfa,
tulipán alakú, hármas karéjú levelei vannak – reméljük emlékezve a napra – sokáig gyönyörködhetünk szépségében.
Kovács Béláné Petô Magdolna

Ennivaló hírességek Európából
PIZZA MARGHERITA

A GRAHAM-KENYÉR

Raffaello Esposito pizzasütô 1889-ben készítette Umberto király számára a nemzeti
színben pompázó pizzát: zöld bazalikomot,
piros paradicsomot és fehér mozzarella sajtot rakott rá. A királynônek annyira ízlett a
kreálmány, hogy levélben fejezte ki köszönetét – így született meg az egyik legkedveltebb pizza, s azóta tesznek rá mozzarellát.

Sylvester Graham az elsô dietetikai tanácsadók közé tartozott, igazi reformer volt.
Úgy vélte, a rengeteg fehér kenyér és hús
helyett inkább sok zöldséget, gyümölcsöt,
teljes kiôrlésû gabonát kellene fogyasztania az embereknek. Az ô nevét viseli a ma
is kedvelt Graham-liszt, bár valószínûleg
Graham forogna a sírjában, ha a ma kapható termékek összetételét látná.

***
***

UJHÁZY TYÚKHÚSLEVES

SACHER-TORTA

Ujházy Ede színmûvész nevéhez kötôdik,
akinek a történet szerint – ahogy Krúdy
Gyula és Nagy Endre elmesélte – a kedvenc levese volt. Tyúk helyett azonban kakasból készült, s Nagy Endre elmondása
alapján Ujházy, aki kiválóan fôzött három
napig fôzte az öreg kakasokat, míg azok
puhábbra nem fôttek a zöldségeknél.

Ki ne ismerné a csokoládés-lekváros tortacsodát, a Sachert? Története egy véletlennek köszönhetô, hisz az akkor 16 éves cukrásztanuló Franz Sacher csak beugróként
dolgozott egy vacsorán. Sachert megbízták, hogy készítsen egy különleges desszertet Metternich kancellárnak: a fiú két szelet csokoládés piskóta közé baracklekvárt
kent, és az egészet csokoládéval vonta be.
Szó sem volt benne mindenféle meggydarabokról, vagy erdei gyümölcsös lekvárról.

***

Forrás: nepszava.com

