
I. évfolyam 1. szám, 2012 nyara
Lapunk és blogunk online változatát a

 keksajo.blogspot.com.  
címen is megtekinthetik.

- ÚJSÁG! A Közösségi 
ÉletKamra egy hírlevél és egy 

internetes oldal elnevezése, 
amely tíz települést szólít meg. 

Ez mi ez? 

Alsózsolca, Kesznyéten, Berzék, 
Arnót, Ónod, Sajópetri, Tiszalúc, 
Taktakenéz, Sajóhídvég, Gesztely. 

Milyen program ez,  
kinek szól? Romáknak? 

Nem!  
A nehézsorsú  

embereknek, akik:  
— régen nem dolgoznak,

— nincs iskolai végzettségük,
— kettőnél több gyermekük van,
— még dolgozhatnának, de nem 

tudnak

Semmit. Vagyis pénzt nem, 
de talán fontosabb dolgokat:  
eszközt, lehetőséget ahhoz,  

       hogy a nehézsorsú családok  
        ne váljanak hajléktalanná, 

        jusson mindennap meleg étel 
az asztalra. 

Mit osztanak? 

Azoknak, akik maguk is 
segíteni akarnak magukon

Tessék? Akkor mit osztanak itt? 

,,Észt osztanak!” 

A segélyezés, 
az alanyi jogon 

való pénzek 
osztása nemcsak 
hogy nem ér el 
igazi hatást, 

de a szegénység 
egyre csak na-

gyobb lesz!

ÉLET! Jelentése: folyók 
közelében található, ma-

gasabban fekvő föld- 
rajzi terület. 

Milyen kamra? 

Mi átvitt értelemben 
használjuk: olyan, élhető  

hely, melyet az ott  
lakók közösen tesznek  

jobbá.

Melyik tízet? 
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Aktuális pályázatok
Pályázzatok!

 TÁMOP 6.1.2/11/1 Egészségre nevelő és szemlélet-
formáló életmód programok - lokális színterek

A pályázat célja az egészséget szolgáló egyéni ma-
gatartásminták és közösségi értékek elterjedésének 
ösztönzése, az egészségfejlesztés színterein megva-
lósuló közösségi programok elterjesztése, az életmi-
nőség javítása. A pályázat keretében igényelhető tá-
mogatás összege: legalább 1.000.000 Ft, de legfeljebb 
10.000.000 Ft lehet.

A keretösszeg felhasználása két komponensen ke-
resztül történik az alábbiak szerint: 

•  ”A„ komponens - az önkormányzatok, illetve azok 
intézményei, valamint a nonprofit szervezetek (ci-
vil szervezetek, tömegsportot népszerűsítő sport-
egyesületek stb.) részére.

•  ”B„ komponens - a for-profit szervezetek, gazdasá-
gi társaságok részére.

Jelen pályázat a helyi színtereken folyó egészségfej-
lesztési/prevenciós programokat célozza a színtér 
típusa szerinti megközelítéssel: A pályázat ”A„ kompo-
nens esetében települési, bölcsőde/óvoda, egyéb/cél-
csoportspecifikus vagy munkahelyi, ”B„ komponens 
esetében munkahelyi színtereken valósulhat meg.

A pályázat beadásának határideje:
–  az ”A„ komponens esetében: 2012. július 2-tól 2012. 

szeptember 14–ig lehetséges,
–  a ”B„ komponens esetében: 2012. május 29-től 2012. 

június 29-ig lehetséges.

A pályázatok benyújtása és elbírálása folyamatos.

További információk a http://www.nfu.hu/doc/3377 in-
ternetoldalon tekinthetők meg.

Hatszáz egység nem kevés, 
főképp ha időről van szó, 
pláne ha évekről. Márpe-
dig az ónodi vásár több 
mint 600 esztendeje kerül 
megrendezésre!

Mégis megesett, hogy a 
vásár oly több évszázados 
története során stábunk 
néhány tagja is most elő-
ször vett részt a messze 
földön híres eseményen.  
Mivel az egészet megra-
gadni és számba venni 
reménytelennek tűnő fel-
adat, legyen elég néhány 
emlékfoszlány!

Április első csütörtökjén 
hosszú sorok kígyóztak 
már messze Ónod előtt...
 Elképesztő méretek a vá-
sár területét, a  látogatók 
és autók számát és a vásá-
rozók számát illetően is, de 
leginkább az áruk bősége, 
még inkább sokfélesége 
taglózza le a gyanútlan ér-
deklődőt: virágok, tyúkok, 
lovak, franciaágy, zokni, 
használt laptop, rozs dás 
szerszámok, bőröv, poros 
könyvek, használt kerék-
pár, Gazdálkodj Okosan! 
társasjáték, mobil telefon-

tartó, nyúl, elem, tollas- és 
squashütők, cirill betűs 
jelvények, lángos, babafej, 

”antik„ babakocsi, csa polt 
meggysör, gyros, puló-
ver, juhsajt, csiszolt üveg-
pohár… Persze megvan a 
maga rendszere, némiképp 
szabályszerű, de időn ként 
hihetetlen eklektika teszi 
elragadóvá az egészet.

Ajánljuk mindenkinek 
az Országos Állat- és Ki-
rakodóvásárt Ónodon, az 
első csütörtökön, az év 
minden hónapjában!

(DR)

Ráadásul alkalmanként 
szerencsés is, mert a vélet-
lenek – amik, mint tudjuk, 
nem is léteznek – segíthe-
tik céljaik megvalósulá-
sát. Még el sem kezdődött 
projektünk aktív szakasza, 
melyben a célcsoport szá-
mára szolgáltatunk, máris 
olyan segítséget nyújthat-
tunk, ami példaértékű le-
het a továbbiakra nézve..

 Arnóton, a település 
döntéshozóival történt 
kapcsolatfelvétel során, 
úgymond belecsöppen-
tünk a segítő folyamatok 
sodrába. Dr. Üveges István 
polgármester lelkesen új-
ságolta, hogy testületük 
döntése alapján a község 
tulajdonában levő földte-
rület egy részét szociális 
alapon kiosztják az arra 
igényt tartók között. Épp 
látogatásuk délutánján 
lesz (azaz volt) a lakossági 
tájékoztató a feltételekről, 
melyre mi is meghívást 
kaptunk.

 A falu Közösségi Háza 
nem telt meg zsúfolásig, 

de aki ott volt, szolgált szá-
munkra néhány, mondhat-
ni, szívet melengető meg-
lepetéssel is.

 Nem csak igényt jelen-
tettek be az „ingyen” föl-
dekre, de az is elhangzott, 
hogy „Ha kapnék egy ma-
lacot, azt felnevelném és 
annak malacaiból vissza is 
adnék, hogy más is boldo-
gulhasson!”. 

Elmondták azt is, töb-
bek azért nem igényelnék 
a 700 m2 földecskét, mert 
nincs mit vessenek bele, 
nincs pénzük még vetni-
valóra sem. Ezt is sikerült 
megoldani, 6-6 ezer Ft elő-
leget kaptak, a foglalkoz-
tatást helyettesítő támoga-
tás terhére.

 Mi pedig törhettük a 
fejünket, hogy tudnánk 
ehhez bármit is hozzá-
tenni. Nem malacunk, de 
egy zacskó vetőmagunk 
nincs, nem is tartunk ott a 
programban, hogy bármit 
is vinni tudnánk. Emiatt 
kicsit sajnálkozva, de a he-
lyiek lelkesedét látva még-

„Milyen leleményes is a mi népünk, Pelikán  elvtárs! KRUMPLI!”
(Bacsó Péter: A Tanú) 

Az ónodi vásárban jártunk

is jó érzésekkel feltöltődve 
indultunk haza péntek 
délután, majd hétfőn Ti-
szalúcra.

 Új hét, új település, új 

ismerősök. És köztük egy 
régi, Hankó János. Évek óta 
nem találkoztunk, így volt 
miről beszélgetni a „hiva-
talos” programon túl is. 

Persze, előkerült a prog-
ram eddigi összes jó és 
kevésbé jó történése is, így 
az arnóti szociális földosz-
tás is. És mi derült ki? A 
Tiszalúci Nonprofit Kft.-nek 
maradt egy kis vetőbur-
gonyája. Ráadásul szíve-
sen segítenek pár zsákkal, 
sőt, Jani barátunk másnap 
reggel be is szállította Mis-
kolcra. Mi pedig, mivel 
épp Arnótra készültünk, 
ki is vittük és a polgármes-
teri hivatalban a másnapi 
kiosztásig el is tároltuk.

 Mint kiderült, 15 család 
igényelt területet Arnót 
önkormányzatától, így 12 
kilogramm vetőburgonyá-
val segíthették a lúciak,  
magukon is segíteni aka-
rókat.

Reméljük, ez a nagyon 
szép gesztus nem lesz 
egye dülálló programunk 
történetében és a fent em-
legetett leleményesség fog-
ja jellemezni és segíteni 
céljaink megvalósulását! 

(JZs)
http://keksajo.blogspot.com
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Aktuális pályázatok
Pályázzatok!

TÁMOP-5.3.6-11/1 Komplex telep-program (komp-
lex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása)

A konstrukció a hátrányos helyzetű, szegregált 
lakókörnyezetben élő állampolgárok fenntartható 
társadalmi integrációjának elősegítését, életminő-
ségének javítását szolgálja komplex beavatkozási 
eszközrendszerrel. A komplex telep-program a hát-
rányok felszámolása, enyhítése érdekében szociális, 
közösség-fejlesztési, oktatási, egészségügyi, kép-
zési és foglalkoztatási elemeket tartalmaz, továbbá 
elősegíti a telepszerű környezetben élők lakhatási 
körülményeinek javítását. 

A program célcsoportjába a telepeken, telepszerű 
lakókörnyezetben, szegregátumokban élő, halmo-
zottan hátrányos helyzetű, alacsony, illetve elavult 
iskolai végzettséggel rendelkező, jellemzően szociá-
lis és anyagi gondokkal küzdő, roma és nem roma 
egyének és családok tartoznak, de a program a te-
lepülés egésze számára is nyújt olyan szolgáltatáso-
kat, amelyek segítik a hátrányos helyzetű emberek 
felzárkózását és a település életébe történő integrá-
ciójukat.
A pályázat csak konzorciumban nyújtható be.

A projekt megvalósítását a pályázó annak meg-
kezdésétől számítva 24-36 hónapra tervezheti. 
A jelen pályázat keretében igényelhető támoga-
tás összege: legalább 45.000.000 Ft, de legfeljebb 
150.000.000 Ft lehet.
Az első szakaszban a pályázatok benyújtása 2012. 
augusztus 1-től augusztus 31-ig lehetséges.

Az egyes projektekben a Türr István Képző és Ku-
tató Intézet (TKKI) kötelező konzorciumi partner-
ként lát el feladatokat. 

További információk az interneten: 
http://www.nfu.hu/doc/3367

Helyi szervezeteket, jó gyakorlatokat 
bemutató sorozatunk első darabjával Ti
szalúcra kalauzoljuk az olvasót: itt mű
ködik ugyanis a Tiszafa Kulturális Egye-
sület. 

Az egyesület talán leglátványosabb és 
legfontosabb tevékenysége a Tájházhoz 
kötődik. Az 1892-ben épült lakóház 99 
éves korában, 1991-ben nyílt meg közsé-
gi tájházként. 2006-ban az egyesület és az 
önkormányzat összefogásának köszön-
hetően megújult az épület, rá három évre 
pedig a hivatalos működési engedélyt is 
sikerült megszerezni. 2009-től a tájház hi-
vatalos működtetője a Tiszafa Kulturális 
Egyesület lett, egy évre rá pedig sikerült 
elnyerni a 2010 Vendégbarát Múzeuma cí-
met is. A tornácos lakóház vert falazással 
készült, eredetileg nádtetővel. A tárlat a 
régi paraszti lakáskultúrát, ezzel együtt a 
mindennapokat mutatja be, a hétközna-
pok, a gazdálkodás kellékeit, tárgykultú-
ráját. 

Ám a történet azért sikertörténet, mert 
az egyesületnek sikerült több programot 
is a Tájházhoz kapcsolni, melyek hagyo-
mányteremtő voltukkal a rendszeres 
használatot is célozzák. A Tájház külön 
internetes oldallal rendelkezik, mely egy-
részt a bemutatkozást szolgálja (elérhető 
például a kiállításról készített kiadvány 
elektronikus változata is), másrészt az 
itt zajló programokról információkat és 
képeket találhat az érdeklődő.  Az oldal 
címe könnyen megjegyezhető: 

tiszaluctajhaz.tiszafa.hu

A legismertebb és legsikeresebb prog-
ramsorozat kétségtelenül a Szalonna Park, 
mely 2007-ben indult. A hagyományőrző 
gasztronómiai rendezvény eredeti célja 
a tiszalúci szalonnaféleségek bemutatása 
volt, majd különféle népi ételkülönleges-
ségekkel bővült a kínálat. A programot 
népi játékok és zenés-táncos kísérőprog-
ramok színesítik. Bár a tavalyi évben – 
források híján – elmaradt a rendezvény, 
ez év őszén mindenképpen megrendezik 

– tudtuk meg Hankó Jánostól, az egyesület 
elnökétől. 

Az egyesület a tájház fenntartásán, üze-
meltetésén túl sok más programot, kez-
deményezést is magáénak tudhat, több 
alszervezete van: a Nefelejcs Asszonykórus 
népdalkör, az „Ifi klub”, amely sportprog-
ramokkal, közösségi játékokkal várja a 
fiatalokat. Ezek mellett önkéntes-progra-
mot, rajzpályázatot, Farsangi bált, a Virágos 
Szombat és a „Házhoz megy a Mikulás” elne-
vezésű programokat is működteti. 

tiszafa.tiszafa.hu

A tiszalúci Tiszafa

A sövényfonat, a „sövény-
fal” számos régészeti pél-
dával bizonyíthatóan az 
egyik legrégebbi építke-
zési technika. Már a neo-
litikumban is ismerték, 
a középkorban és még 
az újkorban is az egyik 
legelterjedtebb falazási 
módszernek számított. 
Nemcsak lakóházak, ha-
nem gazdasági épületek, 
középületek, sőt, templo-
mok is épültek így: ilyen 
például a gyönyörű, ka-
zettás mennyezetű tákosi 
templom. A sövényfalat 
nevezik pacsitfalnak vagy 
mereglyés falnak (pl. az 
Alföldön) is. Bár a pacsitfal 
rosszabb hőtároló képes-
ségű, mint a vertfal vagy 
a téglafal, nagyon szilárd: 
egy ilyen fal szétverése ke-
mény feladat. 

De hogy is készül a 
pacsitfal? Először oszlopo-
kat (ha rendelkezésre áll, 
akkor tölgyfából) ásunk 

a földbe, majd ezek közé 
vízszintesen veszőt fo-
nunk. Végül az egészet 
kívülről és belülről beta-
pasztjuk agyaggal, majd 
lemeszeljük. 

Ez a technika az 1930-as 
évekig fennmaradt Magyar-
 országon, és csak azután 
kezdett eltűnni, olyannyi-
ra hogy ma már szinte 
csak skanzenekben talál-
kozhatunk vele. Ezért is 
lepődtünk meg nagyon, 
amikor Alsózsolcán jár-
tunkban az egyik porta 
körül gyönyörű sövényfo-
nat kerítést találtunk. Ha-
mar előkerült a készítője is, 
aki elmesél te, hogy még 
gyerekkorában tanulta 
meg apjától hogyan kell sö-
vényt fonni, pacsitfalat ké-
szíteni, vagy ahogy Észak-
Magyarorszá gon mondják: 
pacsitolni. 

Külön érdekessége az 
általa készített sövényfo-
natnak, hogy a vesszőket 

nem vízszintesen, hanem 
függőlegesen fonja be, így 
azok gyökeret eresztvén 
idővel ki is zöldülhetnek.

Talán érdemes lenne ezt 

a technikát, ezt a tudást 
használni; a porták körül-
ke rítetlensége ugyanis 
szá mos probléma alapvető 
forrása. Kerítés nélkül a 

háztáji gazdálkodás elég-
gé reménytelen feladat, 
ezen segíthetne ez az egy-
szerű és olcsó megoldás. 

  (FÁ)

Nem kolbászból, vesszőből font kerítés Alsózsolcán
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A Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye apró falvaiban élő 
gyermekes családok sze-
génységét látva minden jó 
érzésű embernek elszorul 
a szíve. A gyermeksze-
génység a foglalkoztatott 
nélküli háztartásban élő 
gyermekek sorsát nem 
csak a jelenben pecséte-
li meg, kihat a jövőjükre 
is. Azokat sújtja, akiknek 
közvetlen hatásuk nincs és 
nem is lehet saját jólétük-
re: a gyermekeket.

Egy Alapítvány zászla-
jára tűzte a gyermeksze-
génység elleni küzdelmet, 
melynek aktualitását sen-
ki sem vitatja. A kétkedők, 
szkeptikusok elsősorban 
a program hatásosságát 
vonják kétségbe. Segít-e a 

A Magyar Katolikus Kari-
tász a helyi önkormányzat 
közreműködésével kony-
hakerti vetőmag-progra-
mot indított Ónod telepü-
lésen. 216 foglalkoztatást 
helyettesítő támogatásban 
(FHT szociális segély) ré-
szesülő ónodi lakos kapott 
vetőmagot az Egri Főegy-
házmegyei Karitásztól, 
hogy kertjeikben megter-
melhessék családjaik szá-
mára a szükséges zöldsé-
geket.

Az egri szervezet a ta-
vasz folyamán, több te-
lepülésen is osztott vető-
magot nehéz sorban lévő 
családoknak. A kertekkel 
rendelkező családok szá-
mára ez nagy segítséget je-
lentett, hiszen lehetőségük 
nyílt a számukra szüksé-
ges zöldségek termelésére. 

A csomagokban többek 
között burgonya, bab, bor-
só, répa, cékla és hagyma 
található, amelynek szét-
osztását az önkormányzat 
felmérése alapján a család-
segítő szolgálat aktív köz-
reműködésével végezte 
a Karitász. A vetőmagok 
mellett szakértő segítséget 
is kapnak a családok.   Az 
adományokat az ónodi 
polgármesteri hivatal ud-
varán osztották ki Árvai 
Ferenc atya, a főegyházme-
gyei Karitász igazgatója és 
a családsegítő munkatár-
sai.

A segélyszervezet ezzel 
szeretné rávezetni a helyi 
családokat az önfenntar-
tásra és a kétkezi mun-
ka értékére. A családok 
örömmel fogadták a lehe-
tőséget, sokan már elő is 
készítették kertjeiket a ve-

A Beregben található Tisza
adonyban 1999-ben indult 
az a szociális földprog ram, 
melynek ke re  té ben kecske
farmot és tejfeldol gozót 
hoz tak létre, még pedig 
úgynevezett újszerű  mező-
gazdasági foglalkoztatást 
biztosításával.

A programot kecskete-
nyésztésre, -szaporításra 
építették, majd családon-
ként néhány (3-5) anya-
kecskét helyeztek ki. A 
résztvevők kitanulták az 
állattartás, fejés, tejfelhasz-
nálás csínját-bínját: a saját 

fogyasztáshoz szükséges 
ismereteket (kecsketej), a 
szaporulat értékesítésé-
re, hízlalására vonatkozó 
tudnivalókat, a kötelező 
adminisztráció módját. 

Folytatásként fejlesz-
tették a saját fogyasztás, 
az önellátásra termelő 
rendszer megvalósítását, 
további kecskék kihelye-
zésével (5-10 anyakecske 
családonként).

Megoldották a takar-
mánybeszerzést, kialakí-
tották a kecsketej felvá-
sárlást és a feldogozott 
termékek piaci értékesíté-
sét is. Ám mindezen kez-
deményezés hosszú távú 

biztosításához további fej-
lesztésre is szükség volt.

Ezúttal egy központi te-
lepen rendezkedtek be 
kecsketartásra, ahol fejő-
házat és sajtüzemet alakí-
tottak ki. Megteremtették 
a pasztőrözés feltételeit, a 
terméket kiállításokon, vá
sá  rokon mutatták be, ismer
tették meg a vásárlókkal.  
Így egy olyan termelő
rendszert sikerült kialakí-
tani, amelyben szak képzett 
munkaerő látta, illetve lát-
ja el a kecsketenyésztés és 
a kecsketej-feldolgozás kü 
lön böző tennivalóit, mint 

például a szaporulat érté
kesítését, a tej feldolgo zá sát, 
a sajtkészítést és -értékesí-
tést. Utóbbit, saját csoma-
golásban viszik piacra! 

A szakképzett sajtkészí-
tők mellett több pásztort 
is foglalkoztatnak főállás-
ban, és ami a legfontosabb, 
a programhoz csatlakozó 
helyi családok egy része 
számára állandó kiegészí-
tő jellegű jövedelemforrást, 
míg másoknak fő bevételi 
forrást is jelent mindez. 

A leadott tejért havonta 
fizetnek, így átlagban csa-
ládonként 40.000 Ft a bevé-
tel (egyes családoknak en-
nek többszöröse is lehet). 

Hírek a Kecskesajt Fesztivál földjéről Konyhakert Program Ónodon

Mini háztájik Taktakenézen               

Mindezen eredményeket, 
a közösségi kecskefarmot 
oly módon sikerült létre-
hozni a helyi önkormány-
zat és a helyi családok 
közös munkájával, hogy 
egyúttal az EU szigorú 
előírásainak megfelelő 
üzem is elkészült. Ami 
a legfontosabb, egy saját 
terméket, egy saját márkát 
teremtettek meg: a TISZA-
ADONYI KECSKESAJT-
ot. Sőt, mindehhez egy 
rendezvény is kapcsoló-
dik: tavaly augusztusban 
a Bereg-Feszt 2011 kere-
tében rendezték meg a 

Kecskesajt Fesztivált Ti-
szaadonyban. 

 A jövőre nézve a szo-
ciális vállalkozás bővíté-
sét tervezi Lakatos József 
polgármester: még több 
rászoruló család bevoná-
sával, többféle termékkel, 
a térségi termelés bővíté-
sével, és a szociális szö-
vetkezeti forma esetleges 
bevezetésével.

Forrás: Kunbábony, 2012. március 
29-30. „Fenntartható helyi gazdál-
kodás” című képzés Lakatos József, 
Tiszaadony polgármesterének pre-
zentációja alapján.

További jó gyakorlatok a  www.rtop.
hu/helyigazdasag_jopeldak.htm 
oldalon tekinthetők meg

temények számára, meg-
szüntetve a korábbi gazos 
udvart.

A korábbi évek hason-
ló kezdeményezései kap-
csán felmerült negatív ta-
pasztalatokat figyelembe 
véve az önkormányzat 
a vetőmagok felhaszná-
lását ellenőrizni is fogja 
a közeljövőben.  Ónod 
ön  kor  mányzatának kép-
viselő-testülete szociális 
rendeletével a szociális el-
látásokra való jogosultság 
helyi szabályai alapján kö-
telezettségként előírta az 
ingatlanhoz tartozó kert 
rendeltetésszerű haszná-
latát, művelését a szociális 
segélyben részesülők szá-
mára.

Részükre nyújt nagy se-
gítséget a program, hisz 
mind az önkormányzat, 
mind a Katolikus Kari-
tász célja, hogy az öngon-
doskodás lehetőségének a 
megteremtésével enyhít-
senek az érintett családok 
nehéz anyagi helyzetén. 

A tervek között szerepel, 
hogy a konyhakerti prog-
ramban helyt álló családok 
további támogatásokra is 
számíthatnak kisállatok 
kihelyezésével, egy való-
ban működőképes háztáji 
gazdaság megteremtését 
célozva. 

 Fontos cél, hogy az érin-
tett családok juthatnak így 
saját maguk által termelt 
egészséges élelmiszerhez, 
ezáltal a sokat emlegetett 
felzárkózás, integráció is 
megvalósulhat ott, ahol 
a leginkább szükség van 
erre. 

(T.J.)

hirtelen jött vetőmagcso-
mag valamit azokban  a 
háztartásokban, ahol ed-
dig nem volt hagyomá-
nya a földművelésnek? Az 
elvadult, gyomos porták, 
kertek miként fognak ter-
mőre fordulni? Egyálta-
lán az érintettek miként 
vélekednek, belevágtak-e 
a kertészkedésbe? Ezekre 
a kérdésekre választ ke-
resve indultam útnak egy 
májusi napon, több héttel 
a vetőmagosztás után. A 
programban részt vevő 
gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülő csa-
ládok töredékét sikerült 
csak felkeresni, ezért pon-

tos, mérhető eredményről 
nem tudok beszámolni.

A tapasztalatom meg-
lehetősen szubjektív. Az 
általam felkeresetteknél 
korábban nem volt vete-
ményes, ősszel nem volt 
szántás. Ennek ellenére 

most büszkén mutatják 
az emberek a kis darab 
kertjüket, amelyek szinte 
a semmiből nőttek ki. A 
legalapvetőbb zöldség-
féléket, melyet a csomag 
tartalmazott (sárgarépa, 
petrezselyem, saláta, re-

tek, borsó, bab, spenót, 
tök), a családok elvetet-
ték. Az ügyesebbek még 
ki is egészítették maguk 
által vásárolt dughagy-
mával, vetőkrumplival. A 
vetemények kikeltek, a 
sorok szép rendezettek. A 
kiskertek a porta méreté-
hez képest minimálisak, a 
várható termés feltehetően 
szerény lesz és nyilván-
valóan az önellátást sem 
fogja biztosítani. Az udva-
rok nagy része továbbra is 
műveletlen, sok helyen hi-
ányoznak a kerti eszközök, 
a locsoló-felszerelés (köl-
csönbe adták egymásnak).

Valami mégis elindult 
Taktakenézen! A szándék, 
hogy segítsenek magukon…

(S.Andrea)
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  Köszönöm a projekt mun-
katársainak a lehetőséget 
arra, hogy néhány sorban 
én is „szólhatok”a prog-
ram első Hírlevelében. És 
külön köszönöm a találó 
címet…

Az Autonómia Alapít-
vány munkatársaként (kö-
zösen a Közösségfejlesz-
tők Egyesülete, a VÁTI és 
a Szociális Szakmai Szö-
vetség szakembereivel) 
– a TÁMOP 5.1.3. projekt 
25 nyertes programjának 
szakmai-módszertani tá-
mogatásában veszek részt.

A négy szervezet alkotta 

konzorcium (1. kompo-
nens) igyekszik képzések-
kel, szakmai műhelyekkel, 
szolgáltatásokkal, a prog-
ramot megvalósítók közöt-
ti együttműködés, tapasz-
talatcsere generálásával 
hozzájárulni a projektek 
sikeréhez. A Sajóhidvéget 
és másik kilenc települést 
lefedő projekt kapcsolat-
tartójaként (másik négy 
észak-magyarországi és 
észak-alföldi programmal 
együtt) a szakmai műkö-
dést, az előrehaladását 
próbálom segíteni – többek 
között minél gyakoribb 
személyes jelenléttel. Úgy 
tűnik, a „sajóhidvégi” pro-
jekt kicsit nehézkes kez-
det után elindult. Az első 
Hírlevél is azt bizonyítja, 
hogy az elkötelezett szak-
mai stáb felállt, a munka 
elkezdődött. A programot 
a helyi döntéshozók és 
szakemberek többsége is-
meri, és eddigi tapaszta-
lataim szerint elfogadják, 
támogatják azt. Mindezek 
alapvető fontosságúak a 
program eredményessége 
szempontjából. Az szintén 

elengedhetetlen azonban, 
hogy a tíz település lakos-
sága ismerje, megértse, és 
saját eszközeivel segítse 
ezt a projektet, amelynek 
célja nem csak a szegények 
nyomorának enyhítése, de 
a térség élhetőbbé tétele is 

– mindenki számára. A fel-
adat nem egyszerű; vélhe-
tően számos kudarcot, ne-
hézséget és konfliktust rejt 
a többéves munka. A helyi 
elfogadás és együttmű-
ködés viszont – mindenki 
előnyére – sok akadályt 
segíthet leküzdeni. Mind-
ezekhez kívánok kitartó, 
elkötelezett munkát és 
elfogadó, támogató helyi 
környezetet a projekt meg-
valósítóinak és a résztvevő 
településeknek egyaránt! 
És persze reménykedem 
benne, hogy engem sem 
fognak megunni… mert 
ahogy a cím jelzi, gyakran 
jön majd a Farkas…

Farkas Zsombor 
(Autonómia Alapítvány,
kapcsolattartó)
További információk: 
http://www.melyszegenyseg.hu

Tisztelt Olvasónk!

Amennyiben úgy érzi, hogy:
• ez a pályázat segítheti Önt és családját abban, hogy 
•  javuljon az életminőségük,
•  változtatások szükségességét érzi, de ehhez segít-

ségre van szüksége,
•  nyitott új információkra, tudásra,
•  tolmácsolni szeretné véleményét a település életé-

vel kapcsolatban,
•  ötletei vannak arra vonatkozóan, hogy tehetjük szí-

nesebbé az itt élő emberek hétköznapjait, szabad-
idejét,

•  foglalkoztatja önt saját lakókörnyezete élete, eset-
leg segítséggel szívesen tenne a településén élő em-
berek közösségé formálódásáért,

•  lehetőséget lát a projekt által nyújtott, teljes mér-
tékben térítésmentes szolgáltatásokban, úgy továb-
bi információkért keresse munkatársunkat: Szabó 
Adrienne szociális vezető – 06-30/3876595, e-mail: 
(513shmsz@indamail.hu)

Te pedig, tisztelt főiskolás, egyetemista olvasónk, 
amennyiben úgy érzed, hogy többet szeretnél meg-
tudni a pályázatról, részt vennél szakmai munkánk-
ban vagy szereznél gyakorlati tapasztatot önkéntes 
munkáddal, kérlek, jelentkezz az 513shmsz@indamail.
hu e-mail címen vagy telefonon keresd Jakab Zsolt 
projektmenedzsert a 06-30/3878775-es számon.
Elsősorban szociális, pedagógiai tanulmányokat 
folytató fiatalokat várunk, de ígérjük, minden lelkes 
érdeklődőnek találunk hasznos elfoglaltságot a pro-
jektben. 

— Mit kell még tudni a 
programról? – teheti fel a 
kérdést az olvasó.

— Jó kérdés! Úgyhogy a 
bevezető képregényes 
formát most egy saját ma-
gunkkal készült interjúval 
egészítjük ki – hangzik a 
választ a képzelt olvasó ér-
deklődésére. 

— Kik vesznek részt a prog-
ramban?

— Három szervezet part-
nerségére épül a projekt: 
Sajóhídvég Önkormány-
zata, az Észak-Keleti Átjá-
ró Egyesület és a Friss Eu-
rópa Nonprofit Kft. Ezen 
kívül helyi civil szerveze-
tek, NKÖ-k, és a többi ki-
lenc település önkormány-
zata is együttműködéséről 
biztosította a programso-
rozatot, támogatva a kö-
zös munkát. 

Fontosnak tartjuk hang-
súlyozni, hogy a célterület 
tíz településének egészét 
kívánjuk megszólítani. Hi-
szen komoly társadalmi 
változás, mint például a 
szegénység felszámolása 
csak széleskörű közössé-
gi összefogással lehetsé-
ges. A települések, ponto-
sabban a településen élő 
közösségek, családok a 

Öninterjú a projektről
maguk erejére, a saját öt-
leteikre és kitartásukra tá-
maszkodva tudnak a fejlő-
dés útjára lépni, leginkább 
ilyen módon képzelhető el 
a szerencsés továbblépés 
hosszú távon.

Mindezen túl a nehéz-
sorsú családok talpra állá-
sát igyekszünk támogatni, 
akik hajlandóak tenni a sa-
ját boldogulásukért, akik 
elhiszik, hogy önmaguk-
ban van a megoldás kul-
csa, és nem csak „fentről”, 
az állami-szociális szintről 
várhatnak segítséget. 

És még mindig nincs 
vége a felsorolásnak! A 
projektnek vannak to-
vábbi résztvevői is: négy 
másik szervezet támogat-
ja és ellenőrzi azt a közel 
30 programot, melyek a 
Társadalmi Megújulás 
Operatív Program pályá-
zati kiírásának nyertesei-
ként tevékenykednek or-
szágszerte. A következő 
szervezetekről van szó: 
Autonómia Alapítvány, 
Közösségfejlesztők Egye-
sülete, Szociális Szakmai 
Szövetség, VÁTI. 

— Milyen programok lesz-
nek?

— Három fő pillérre épül 
a projekt: az egyik a ne-
hézsorsú családokat célzó 
program, abból a célból, 
hogy segítse őket a min-
dennapi létfenntartásért 
folyó közdelemben (kép-
zések, mentorprogram); 
másrészt a helyi intézmé-
nyekben dolgozók mun-
káját segítő (képzések, fó-
rumok) programokra. A 
program harmadik pillére 
pedig a helyi közössé-
gek egészére vonatkozik 
(közösségi rendezvények, 
jövő műhely stb.). 

— Mennyi pénzt fordítanak 
minderre?

— Az elnyert összeg 
164.282.977 forint.

— Nem sok az egy kicsit? 
Nem magas a program rezsi-
je?

— Ahogy vesszük, ám ép-
pen hogy spórolós projekt-
ről van szó! A támogatás jó 
része a szakmai program-
ra, a képzésekre lesz for-
dítva. 

De számoljunk csak! 
Tíz település érintett, ha 

tíz hasonló, kisebb projekt 
működne településenként, 
amelyhez három-négy 
szakember kellene leg-
alább (főállásban), akkor 
ahhoz harminc főt jelent! 
Itt összesen 10 szakember 
van (részmunkaidőben 
vagy főállásban), akikre 
így több munka és na-
gyobb felelősség hárul. 

— Milyen szakemberekről van 
szó?

Jön a Farkas…

— Olyan segítő-fejlesztő 
szakemberekből áll össze 
a szakmai stáb, akik ko-
rábban nemigen dolgoztak 
együtt (szociális munkás, 
közösségfejlesztő, telepü-
lésfejlesztő). Talán inkább 

”el is dolgoztak„ egy kicsit 
egymás mellett.

— Kik fogják őket segíteni?
— Számos további szak-
ember vesz részt a prog-
ramban képzőként, rajtuk 
kívül terveink szerint tíz 
mentor támogatja még a 
munkát.  

Pusztai Laura
szociális munkás
06-30/387-4493

Jakab zsoLt
projektvezető 

06-30/387-8775

 Darázs richárD
szakmai vezető 
06-30/387-6682

  czikray aDrienn: 
terület-, és vidékfejlesztő

06-30/387-4723

 Fáy áDám:
közösségfejlesztő
06-30/387-7278

  szabó aDrienne:
szociális vezető  
06-30/387-6595
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Nemzeti Fejlesztési Ügynökseg
www.ujszechenyiterv.nfu.gov.hu
Infovonal: 06 40 638 638

Magyarország Megújul

Ki gondolná, hogy ilyen 
híres-nevezetes emberek, 
igazi világsztárok is járnak, 
jártak mifelénk? Pedig így 
igaz, Batu, a hatalmas 
Mongol Birodalmat meg-
alapító Dzsingisz kán uno-
kája a Sajóhídvég és Ónod 
közötti fahídon kelt át egy-
kor! Na, de nem ám turis-
taként átutazóban, mint 
inkább a Tatárjárás legvé-
resebb ütközetére érkezett. 
A mongolok Sajóhídvég 
közelében táboroztak, a 
Sajó-Hernád-Takta szög-
letében, és a sajóhídvégi 
híd mellett északon a Her-
nádon és a Sajón keltek át 
Berzék alatt, illetve Ónod 
és Sajópetri között, délen 
pedig Sajószöged felé. A 
magyar seregek Muhin 
és környékén, az Ónod, 
Nagycsécs, Szakáld és He-
jőkeresztúr közötti terü-
leten táboroztak. A muhi 
csata 1241. április 11-én 
hajnalban kezdődött, és 
mint ismeretes, a magyar 

seregek szekérvárából 
alig tudott kimenekülni IV. 
Béla király. A „jégesőként” 
hulló nyilak, a kőhajító gé-
pek és a menekülők irgal-
matlan üldözése vérfürdőt 
eredményezett:

A templomos lovagok 
és mesterük, Montroyal Ja-

kab, valamint több neves 
méltóság a csatában esett 
el: Mátyás esztergomi ér-
sek, Ugrin kalocsai érsek, 
Gergely győri, Jakab nyitrai 
és Rajnald erdélyi püspök, 
Miklós szebeni prépost, 
alkancellár, Tomaj Dénes 
nádor, Serafil fia András 
országbíró, Rátót Domo-
kos tárnokmester, Gutkeled 
Miklós horvát bán. 

Forrás:
Takács Győző: Sajóhídvég történe-
te. Sajóhídvégi Széchenyi István 
Faluvédő és Faluszépítő Egyesület 

– Réviai Digitális Kiadó, 2006.
Wikipédia: Muhi csata szócikk. 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Muhi_
csata

További ajánlott irodalom:
Csorba Csaba: A Sajó-mezei csata 
(1241.), Ónod monográfiája (szer-
kesztette: Veres László, Viga Gyula), 
2000. 65-86. oldal.
Katona Tamás: A tatárjárás emléke-
zete. Magyar Helikon, 1981.
Borovszky Samu: Zemplén várme-
gye és Sátoraljaújhely /Magyaror-
szág vármegyéi és városai sorozat/, 
1905. 

Batu kán Sajóhídvégen

Kiadja: Sajóhidvég Község Önkormányzata
513-09/2-2010-0042 projektmegvalósító stáb 

— Mélyszegények közösségi integrációja 
Sajóhídvég és környékén

Szerkesztő: Darázs Richárd szakmai vezető
A kiadásért felel:  

Jakab Zsolt projektmenedszer
Példányszám: 8500

Szerkesztőség címe:  
Sajóhídvég, Rákóczi F. u. 37. 

Megjelenik: Alsózsolca, Arnót, Berzék, 
Gesztely, Kesznyéten, Ónod, Sajóhidvég, 

Sajópetri,  Taktakenéz, Tiszalúc településeken 
a Magyar Állam kormánya  

és az Európai Unió Társadalmi Megújulás 
Operatív programjának támogatásával

 Nyomda: Passer 2000. Kft.
 Felelős vezető: 

Czimbolinetz István 30 999-56-466
keksajo.blogspot.com

Kishírek a kisvilágból

A Gesztelyi aratónap 2011-ben első ízben került 
megrendezésre. A látogatók hangulatos falusi kör-
nyezetben ismerkedhettek meg az aratás szokásai-
val, eszközeivel. A rendezvény célja a hagyományte-
remtés volt. Minden gazda életében a legfontosabb 
ünnep az aratás, ezért szerettek volna a szervezők 
ennek az eseménynek méltó ünnepet állítani. Mara-
dandó emlékként elkészítették a vendégeket fogadó 
szalmabábukat, ami jelenleg is látványosság telepü-
lésük bejáratánál. 
Másodjára 2012. július 7-én lesz az aratónap! A 
meg hívott fellépő vendégeink listáját a szervezők 
úgy állították össze, hogy humor, ének, tánc, zenés 
produkció, sport, technikai sportok egyaránt ki-
kapcsolódást kínáljanak.  Folyamatos programként 
egész nap megtekinthető lesz a mezőgazdaságban 
jelenleg is használt munkagépek széles tárháza, me-
lyeket az érdeklődő gyerekek közelebbről is meg-
vizsgálhatnak.

A Kesznyéteni Tájvédelmi Körzetet a Tisza, a Sajó, 
a Takta és a tiszalúci Holt-Tisza fogja közre. Olyan 
fajgazdag növény- és állatvilág jellemzi a ligeter-
dők, mocsárrétek, bokorfűzesek és nádasok vidékét, 
amely igazi kuriózumnak számít. Csak néhány fajt 
említünk a teljesség igénye nélkül: gém, kócsag, jég-
madár, barna és kékes rétihéja, egerészölyv, kabasó-
lyom, hőscincér, aranypettyes bábrabló, érdes fut-
rinka, óriás csíkbogár, tőzegpáfrány, elegáns kosbor, 
margitvirág, villás sás, fátyolos nőszirom…

Berzék egyik legfőbb nevezetessége a XVIII. szá-
zadban épült Potoczky-kúria, amelyet 1823-ban 
klasszicista stílusban építettek. A bonyhádi Per-
czel családnak nyaralója volt Berzéken, amely a 

Potoczky-kúriához hasonló stílusban épült. Mind-
kettő közös vonása, hogy téglából készült, melyeket 
helyben Dézsi Sámuel mester gyártotta. A téglaége-
tés helyszíne a református templommal szemben 
lévő Kossuth utcai útszakasz nagybányái voltak, 
ahol 2 méter mélységre leásva előkerülnek a tég-
laégető műhely maradványai. A Perczel-kúria tu-
lajdonosa az 1848-as honvédtábornok Perczel Mór 
volt, és a kastély a mai napig egyik leszármazottja 
tulajdonában van. A Potoczky-kúria ma a település 
önkormányzatának ad otthont, rendezett parkjában 
terebélyes fák kínálnak árnyat az ügyeiket intézők 
számára.

Sajópetriben 2008-ban adták át az Antal Imre Kö-
zösségi Házat. Az intézményben baba-mama klub 
és nyugdíjas klub is működik, illetve játszóház, fel-
olvasó estek és a ruszin kisebbség programjai. Itt 
kapnak helyet a közösségi rendezvények, a könyv-
tár és az internet-szoba (e-Magyarországpont) is. A 
könyvtár alapszolgáltatásai díjmentesen használha-
tók: könyvtárlátogatás, olvasóterem, internet-szoba. 

1.  Melyik település címerét jellemeztük az 
alábbiakban?

Csücskös talpú, ultramarinkék alapozású 
pajzs mezejében két balra úszó ezüstös hal 
(csuka), amelyet a község nevét feltüntető fel-
irat boltoz.
a) Tiszalúc,   b) Taktakenéz,   c) Arnót

2.  Ki volt az a történelmi személy, aki 1492-
ben a Monky családnak adományozta 
Tisza-Lucz települést?

...............................................................................

3.  Melyik állítás HAMIS az alábbiak közül?
a.)  Az Ónodi vár Borsod Vármegye első kővára.
b.)  Az ónodi állat- és kirakodó vásár 200 éves múlt-

ra tekint vissza.
c.)  Az 1700-as évek közepén épült Ónodon a Török 

kastély, ahol ma iskola működik.

4.)  Melyik település földrajzi elhelyezkedé-
sét írtuk le?

A Kis-Sajó bal partján, a Sajó hordalék-kúpján 
épült. Keletről a Cserehát-hegység nyúlvá-
nyai, délről az Alföld, nyugatról a Sajó völgye, 
ártere és északról a szél által kialakított lösz-
dombok határolják. Tengerszint feletti magas-
sága 110 méter.

................................................................................

5.  Melyik településről lehet szó az alábbi le-
írásban?

A község patinás épülete a Petőfi utca 44. 
szám alatt található Puky-kúria, a legendás 

„Tusculanum”, melyet 1800-ban építettek pa-
raszt barokk stílusban.
a.) Sajóhídvég,    b.) Gesztely,    c.) Sajópetri

6.  Melyik középkori település romjait tárták 
fel néhány évvel ezelőtt Alsózsolcán?

...............................................................................

7.  Melyik településen található az Antal 
Imre Közösségi Ház?

...............................................................................
 
8.  Melyik faluról lehet szó az alábbi leírás-

ban?
A község eredetileg a Hernád jobb partján fe-
küdt, de a folyó megváltoztatta a medrét, így 
a település a bal partjára került. 

...............................................................................

9.  Melyik falu közelében fekszik Kisabony 
tanya, mely egykor község volt Abony néven?

...............................................................................
 
10. Melyik településről lehet szó?
A település nevét az egyik feltevés szerint a 
magyarok ősétől, Bendegúztól kapta. A másik 
változat szerint a település a Berek nevet visel-
te egykor, mivel a környék csupa erdőség volt.

...............................................................................

A MEGFEJTÉSEKET LEADHATJÁK A HELYI 
POLGÁRMESTERI HIVATALOKBAN, ELKÜLD-
HETIK A SZERKESZTŐSÉG CÍMÉRE, VAGY AZ 
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