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Lapunk és blogunk online változatát a

 keksajo.blogspot.com. 
címen is megtekinthetik.

Kitti (Ónod)
Az előző munkahelyemből adódóan nekem nem új do-
log a családokkal való törődés, segítés, (léleksimoga-
tás). Ez a program számomra azért érdekes, mert 
megismerhetem a családokat egy teljesen más olda-
lukról is. Fontosnak érzem magam, mert sokuknak 
én nyújtom a támaszt még akkor is, ha csak meghall-
gatom azt, ami épp bántja őket. Úgy gondolom, hogy a 
program lehetőséget nyújt az embereknek, hogy eb-
ből a szörnyű monoton életből kizökkenjenek.

Klári (Kesznyéten)
Nem új dolog a családokkal való foglalko-
zás, mert elég jól ismerem a kesznyéteni 
családokat. míg nem voltam ebben a prog-
ramban is segédkeztem egy pár dologban. 
Elég jól megértetem magam velük, és ők is 
bíznak bennem és a segítségemben. Ezt a 
programot jónak tartom, mert örülök, ha se-
gítséget tudunk egymásnak nyújtani.

Tünde (Sajópetri)
Ez a projekt, amiben jelenleg 
dolgozom, azért áll közel a szí-
vemhez, mert itt lehetőségem 
adódik arra, hogy segítsek a rá-
szoruló embereknek, ha van 
valamilyen megoldásra váró 
gondjuk, problémájuk, kérésük.

Andrea (Taktakenéz)
A mentorprogramban dolgozva mentor és 
mentorált között olyan kapcsolat alakul ki, 
mely semmilyen mértékegységgel nem mér-
hető. minden gondolattal, beszélgetéssel, egy-
általán a kapcsolat felvételével valamilyen 
pozitív változást hajtunk végre. Az emberekre 
gyakorolt hatásunk nem mindig vehető észre 
rögtön. én abban hiszek, hogy ők hosszú távra 
elegendő erőt meríthetnek abból a rövid idő-
szakból, melyre segítőtársukul szegődünk. Ez 
a legfontosabb jutalom, melyet a munkánkért 
kaphatunk!

Nórika (Berzék)
A véleményem a programról jelenleg: tetszik, biztosan 
lesznek negatív események, pl.: lemorzsolódás, de 
emellett pozitív dolgok is, gondolok itt a tapasztalatokra. 
A kellemetlen tapasztalatokból tanulok, lemérem, hogy 
legközelebb mit kell másképpen tennem. A jó tapasz-
talatok pedig, például szakmai téren hasznosulnak: 
tudom gyarapítani magam akár adminisztrációs 
munka terén, akár más téren. Szeretek új dolgokat 
tanulni! És ezt is látom az előttem álló két évben. 
Remélem, hogy, ha nem is az összes családnak, 
de néhányuknak biztosan tudunk segíteni.

Jolika (Arnót)
A programot jónak tartom, mivel a legszegényebb családokkal foglalkozik. 
Arnót községben még soha nem dolgozott családsegítő. Nagyon jó és fontos,
hogy ha például hivatalos ügyben kell intézkedni, van kihez fordulni a családoknak. 
18 éve vagyok a településen képviselő, mindég emberekkel foglalkoztam, 
ismernek a községben, és én is ismerem a családokat, de így könnyebb dolgozni, 
ha segítséget kapok szakemberektől. 

Szandra 
(Sajóhídvég)

Nekem ez a program az első ko-
molyabb munkahelyem. Lehetősé-
get adott, hogy a közvetlen környe-
zetemben élő embereket jobban 
megismerjem, és bizalmi kapcsola-
tot építsünk ki egymással. Megtisz-
telőnek érzem, hogy ezek az embe-
rek megbíznak bennem és új 
oldalukról ismerhetem meg őket, 
és magamat is. Remélem, hogy ez a 
kapcsolat nem csak a program ide-
je alatt tart majd, hanem utána is 
bátran hozzám fordulnak majd 
problémáikkal!

Nem új dolog a családokkal való foglalko-
zás, mert elég jól ismerem a kesznyéteni 
családokat. míg nem voltam ebben a prog-
ramban is segédkeztem egy pár dologban. 
Elég jól megértetem magam velük, és ők is 
bíznak bennem és a segítségemben. Ezt a 
programot jónak tartom, mert örülök, ha se-
gítséget tudunk egymásnak nyújtani.

Kitti 
(Alsózsolca)

Nagyon örültem a lehető-
ségnek, hogy részt vehetek 
ebben a projektben, mint 
mentor! Úgy gondolom, szük-
ség van az ilyen progra-

mokra, hogy beindítsák 
a helyi folyamato-

kat!

de néhányuknak biztosan tudunk segíteni.de néhányuknak biztosan tudunk segíteni.

Gréta (Tiszalúc)
,A program kitűnő lehetőséget nyújt a 
közösség formálására, az elfelejtett 

„csapatmunka” életre hívására; okít, okosít, 
tettre késztet, önbizalmat ad. 

tehát nagyszerű!

Mónika  (Gesztely)
teljesen új kihívás az
életemben a mentorság! 
itt is hasonló a feladatom, 
mint az iskolában: a bizalom 
kiépítése, a segítségnyújtás, 
megtalálni az arany 
középutat a családtag 
és a „gyámügyes” 
között. 
összekötő kapocs 
vagyok a 
Polgármesteri 
Hivatal, a 
gondozási 
központ 
és köztük…
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Változások a közigazgatásban:
A járási rendszer

Járások B-A-Z megyében. 
Forrás: http://www.jaras.info.hu/wp-content/uploads/2012/05/baz.jpg

A Magyar Közlönyben is megjelent a 2013-tól kialakítandó új 
járási rendszerek listája a járási központokkal és az adott közpon-
tokba tartozó településekkel! Hogy ki-kivel, pontosabban kiknek 
hová is kell majd járniuk az illetékes járási hivatalokba, megtalál-
ható a közlöny listáiban. Akcióterületünk települései három já-
rásba kaptak besorolást:

•  MISKOLCI JÁRÁS  
Alsózsolca, Arnót, Berzék, Gesztely, Ónod, Sajóhídvég, Sajópetri

•  SZERENCSI JÁRÁS  
Taktakenéz, Tiszalúc

•  TISZAÚJVÁROSI JÁRÁS 
Kesznyéten

http://www.magyarkozlony.hu/

A fűzfa (latin neve: salix), mint 
tudjuk, igen változatos és elter-
jedt növény, amely a csapadéko-
sabb helyeket kedveli. Elterjedt-
ségére, ismertségére sok magyar 
közmondás, szólás-mondás is 
utal. Az egyik ilyen az elvetni a 
sulykot egy korábbi változata: 
fűzfa sulyokkal laptázol (ez eset-
ben, és több más szólásban is a 
fűzfa könnyű voltára utalnak a 
kifejezések). A fűz szó egyéb-
ként a ’fon/fonadék’ jelentésből 
származik, tehát mindkét jelen-
tése a vesszőhöz, illetve a vessző 
összefonásához kötődik, ám ma 
talán leggyakrabban ’rábeszél, 
elcsábít’ jelentésben használjunk 
(megfűz/befűz alakban – szleng).

A gyermekvédelmi törvény 
idén júliusban módosult! 
Mindez új szabályokat jelent 
például a családi pótlék isko-
láztatásához kötésében, a gyer-
mekétkeztetés díjazásával és a 
gyermekjóléti szolgálat meg-
szervezésével kapcsolatban is.

A rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményhez kapcsolódó pénz-
beli támogatást az Erzsébet-
utalvány váltja fel.

2012. október 1-jétől lép ha-
tályba a rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményhez kap -
csolódó pénzbeli támogatás 
természetbeni támogatássá való 
módosítása. Ennek értelmében 
az augusztusi és novemberi hó-
napban folyósított pénzbeli tá-
mogatást immár Erzsébet-utal-
vány formá (já)ban kell nyújtani.

A családi pótlék iskoláztatás-
hoz kötésének új szabályai:

Annak érdekében, hogy a szo-
ciális szempontokat és a családi 
pótlék kérdését élesen el lehes-
sen választani, szükséges, hogy 
az iskolába nem járó gyermek 
után családi pótlék kifizetésére 
ne kerülhessen sor. Az isko-
lalátogatási kötelezettségü ket 
nem teljesítő gyermekek után 
járó családi pótlék megvoná-
sa vonatkozásában áttekinthe-
tőbb, elvszerűbb és egyszerűbb 
rendszert szükséges kidolgozni. 
A törvény módosítás ezért új-
raszabályozza az iskoláztatási 
támogatás felfüggesztésének és 
szüneteltetésének rendszerét. A 
módosítás lényege, hogy az is-
kolalátogatási kötelezettség el-
mulasztása esetén minden gyer-
mekre, a gyermek életkorától és 
a család jövedelmi helyzetétől 
függetlenül, ugyanaz a jogkö-
vetkezmény vonatkozik, azaz 
ilyen esetben az iskoláztatási tá-
mogatás folyósítása szünetel. 

Megszűnik a felfüggesztés 
jogintézménye, azaz a családi 
pótlékot nem kell családtámo-

Azt a fűzfán fütyülő rézangyalát: ENERGIAFŰZ!

násának fenntartását jelenthetik. 
Ez annak figyelembevételével, 
hogy a módosítás szerint a csa-
ládi pótlék visszamenőlegesen 
nem fizethető ki, aránytalanul 
szigorú szankció. A módosí-
tás szerint ezért a szüneteltetés 
megszüntetését a jegyzőnek ak-
kor kellene kezdeményeznie, ha 
a gyermek igazolatlan hiányzá-
sai az öt kötelező tanóra foglal-
kozást nem haladják meg.

A módosítás az új tanév kez-
detétől, 2012. szeptember 1-jétől 
lépett hatályba.

A gyermekjóléti szolgálat meg-
szervezésére vonatkozó kötele-
zettség pontosítása: 

A Gyvt. szerint valamennyi 
települési önkormányzat köte-
lezettsége a gyermekjóléti szol-
gáltatás biztosítása, melynek 
önálló intézmény, illetve család-
segítő szolgálat, egészségügyi 
vagy közoktatási intézmény 
szervezeti és szakmai tekintet-
ben önálló intézményegysége 
fenntartásával, illetve a külön 
jogszabályban meghatározott 
képesítési előírásoknak megfe-
lelő személy foglalkoztatásával 
(együtt: gyermekjóléti szolgálat) 
tehet eleget. A hatályos szabá-
lyozás azonban a gyermekjóléti 
szolgálatra vonatkozó ellátási 
kötelezettség tekintetében nem 
kellően egyértelmű. Ezért a 
módosítás össz hangba hozza a 
jogszabályi rendelkezést a jog-
alkotó szándékával és a szolgá-
latok tényleges működésével. 
Ezzel egyértelműen rendezve a 
települési önkormányzatoknak 
a gyermekjóléti szolgálat vonat-
kozásában jelenleg is fennálló el-
látási kötelezettségét, kimondva, 
hogy valamennyi települési ön-

noki feladat sok pluszmunkát 
adott a szakembereknek, hiszen 
nem rendelt a törvény humán-
erőt a plusz feladat ellátásához. 
Ugyanakkor megkérdőjelezhető 
a szabályozás! A kérdés: kit bün-
tetnek majd? A tankötelezettség 
teljesítéséért felelős szülőt, vagy 
a gyermeket, aki számára más 
forrás nem lévén, a jövőben nem 
lesznek elérhetőek a fentebb so-
rolt ellátások? 

,,Nem ért egyet az alapvető jo-
gok biztosa a szociális törvény, 
és a gyermekvédelmi törvény 
tervezett olyan módosításával, 
amely egyes esetekben megszün-
tetné a családi pótlék visszame-
nőleges folyósításának lehető-
ségét. Szabó Máté az 
előterjesztés átdolgozását kéri.

Az előterjesztés megszün-
tetné annak lehetőségét, hogy 
szüneteltetés helyett felfüg-
gesszék az ötven tanórát mu-
lasztó gyermek iskolai támoga-
tásának folyósítását. A családi 
pótlékot így akkor sem lehetne 
visszamenőlegesen kifizetni, ha 
a gyermek ismét jár iskolába. 
Az alapvető jogok biztosa egyet-
ért azzal, hogy ösztönözni kell 
gyermekek tanulását, iskolába 
járását, azonban álláspontja 
szerint a családi pótlék mérle-
gelés nélküli megvonásával, te-
hát ösztönzés helyett büntetéssel 
nem érhető el ez a kívánatos cél.”

(MTI, 2012. október)

Várjuk az érintettek (eseti 
gondnoksággal érintett szakem-
berek, szülők, gyermekvédelmi 
szakemberek, érdeklődők) hoz-
zászólásait, véleményét a témá-
val kapcsolatban!

keksajo.blogspot.com

„Vannak még rossz gyerekek!”  
– változások a gyermekvédelemben

gatási folyószámlára folyósítani. 
Visszamenőleges kifizetésére 
ismételt iskolába járás esetén 
nem kerülhet sor. Az iskolázta-
tási támogatás szüneteltetésé-
nek időtartama alatt a rászoru-
ló, rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosult gyer-
mekek sem kaphatják meg a 
jelenleg természetben nyújtott 
ellátást. A módosítás előnye, 
hogy a szigorúbb szankciók 
a gyermekeket és család jukat 
jobban ösztönzik a tanulmányi 
kötelezettség maradéktalan tel-
jesítésére. A változtatás eredmé-
nyeképpen az eljárásrend jelen-
tősen leegyszerűsödik, hiszen 
az iskolalátogatási kötelezettség 
elmulasztása esetén minden 
esetben a családi pótlék szüne-
teltetését kell kezdeményeznie 
a jegyzőnek. Nincs szükség csa-
ládtámogatási folyószámlára, és 
a természetben nyújtott családi 
pótlék felhasználását biztosító 
eseti gondnokra sem.

Annak érdekében, hogy az is-
kolalátogatási kötelezettség nem 
teljesítésének hátterében álló, a 
gyermek magatartásbeli problé-
máinak, motiváltságának, vagy 
a gyermek környe zetében meg-
jelenő, a szü lők hozzáállásával, a 
családi, anyagi gondokkal össze-
függő problémák megoldásához 
a család segítséget kapjon, az 
iskoláztatási támogatás szüne-
teltetéséhez a 16 évnél fiatalabb 
gyermekeknél továbbra is köte-
lező védelembe vétel kapcsolódik.

Jelenleg a szüneteltetés, illet-
ve a felfüggesztés megszünteté-
sére csak akkor kerülhet sor, ha 
a gyermek egyetlen tanórát sem 
mulaszt el. Ez a rendelkezés azt 
jelenti, hogy néhány perces ké-
sések is a családi pótlék megvo-

Energiaültetvény létreho zá sá-
ra a fűz mellett az akác és a nyár 
is alkalmas: mindhárom fajra 
igaz, hogy növekedésük gyors 
az első években, vágás után 
gyorsan regenerálódnak, és 
mind három alkalmas szennyvíz, 
szennyvíziszap ártalmatlanítá-
sára is. Ezek a fajok belvizes, ár-
víznek gyakran kitett területek 
hasznosítására kiválóan alkalma-
sak.

A fűz cserje és fatermetű is le-
het, legismertebb fajtája a szo-
morúfűz, ám újabban egyre in-
kább ismertté válnak különböző 
energiafűz-fajták is. Energiafű-
zeket Svédország ban több mint 
30 éve nemesítenek, mégpedig 

kormányzat köteles működtetni 
gyermekjóléti szolgálatot.

A Gyvt. 94. §-a a következő 
(2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A települési önkormány-
zat, a fővárosban a fővárosi 
kerületi önkormányzat lakos-
ságszámtól függetlenül köte-
les gyermekjóléti szolgálatot 
működtetni.”

Gyermekétkeztetés térítési díj 
szabályai

2012 július 26.-ától módosul-
tak a gyermekétkeztetés szabá-
lyai. A Gyvt. 151. § (2) bekezdése 
helyébe a következő rendelke-
zés lép:

„(2) Ha a szülő (törvényes kép-
viselő) eltérően nem rendelke-
zik, a fenntartó az óvodában és 
az iskolában a gyermekek és a 
tanulók számára az óvodai ne-
velési napokon, illetve az isko-
lai tanítási napokon biztosítja 
a déli meleg főétkezést és két 
további étkezést. Iskolai étkez-
tetésben részesülhet az a tanu-
ló is, aki a napközit nem veszi 
igénybe. Az étkezések közül az 
ebéd külön is igényelhető.”
(Felhasználva: T/7678. számú 

törvényjavaslat indokolása, a  
2012. évi CXVIII törvény egyes 
szociális tárgyú és egyéb kap-
csolódó törvények módosításá-
ról és Erdős Zsuzsanna szociál-
politikai szakértő tájékoztatója.)

Korábban az eseti gondnok 
kirendelésével lehetőség volt 
arra, hogy a rászoruló gyermek 
részére a gondnok megvásárol-
hassa az iskolába járáshoz szük-
séges bérletet, esetenként gyógy-
szert, ruházatot, élelmet.

Nyilvánvaló, hogy – ismer-
ve a szociális ellátó rendszer 
leterheltségét – az eseti gond-

kosárfűz, szibériai fűz, fehérfűz 
és kígyófűz fajtákra alapozva. 
De ami a legfontosabb: az ener-
giafűz termesztése viszonylag 
kevés munkával jár (a 3. évtől 
csak aratni kell), gyorsan nő, ki-
válóan felhasználható lakossági 
és ipari fűtésre egyaránt, brikett-
ként például, vagy faapríték 
(más néven csipszet) formájá-
ban.

Lássunk néhány számot is: 
évenként 25-40 tonna (!) faanyag 
takarítható be hektáronként, ter-
mesztési élettartama várhatóan 
25-30 év. Az elképesztő termés-
hozam mellett fűtőértéke is ma-
gas (szalicilalkohol tartalmának 
köszönhetően 18-22 MJ/kg). 
Energiafűz ültetvényeket az or-
szág egyre több vidékén telepí-
tettek már, újabban Sajóhídvégen 
és Sajópetriben. 

Forrás:
O. Nagy Gábor: Mi fán terem? 
Magyar szólásmondások eredete. 
Talentum Kiadó, Bp., 1999.
Zaicz Gábor (főszerkesztő): Eti-
mológiai szótár. Magyar sza-
vak és toldalékok eredete. Tinta 
Könyvkiadó, Bp., 2006.

www.hollandalma.hu
www.biogalaxis.hu
www.wikipedia.hu: fűz szócikk.

További információk és fotók elér-
hetők újságunk internetes változa-
tán a keksajo.blogspot.com-n! 

Fotó: http://www.szatmar.ro/Energiafuz_tovabbi_telepitesek/hirek/36358 
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Aktuális pályázatok
PályáZZatok!

Pályázat gyermekek és fiatalok közösségeinek 
téli táborozási programjainak támogatására

A pályázat célja
A gyermek- és fiatal korosztály részére, egyúttal aktív részvételé-
vel, – kizárólag Magyarország területén megvalósuló – értékköz-
pontú és értékteremtő táborozási programok támogatása, amelyek 
szervesen illeszkednek a gyermek és ifjúsági közösségek, szerve-
zetek szakmai tevékenységébe, munkájába, továbbá hozzájárul-
nak a gyermek és ifjúsági kezdeményezések megvalósulásához, a 
közösségek erősítéséhez, a haza és a lakóhely szeretetére nevelnek, 
biztosítják a szabadidő hasznos eltöltését és hozzájárulnak a fiatal-
ság egészségmegőrzéséhez. A fenti célok elérése érdekében a pá-
lyázati programban gyermekeket és fiatalokat célzó téli táborozás 
támogatható, amely bentlakásos és minimum 3 napos.

Pályázható támogatás
A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája: Maximum 
600.000 Ft, vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

A támogatás mértéke:
A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható 
összes költségének 90%-a lehet. A Pályázó által biztosítandó saját 
forrás minimum a bekerülési költségek 10%-a. A saját forrás leg-
alább 50%-ának készpénzben kell rendelkezésre állnia, a fennma-
radó részt fedezhetik társadalmi, önkéntes, közérdekű munka fo-
rintos értékével. A saját forrás rendelkezésre állásáról-, a 
pályázatban nyilatkozni kell, és a saját forrás rendelkezésre állását 
a támogatási szerződés megkötésekor igazolni kell.

A támogatás folyósítása: 
A támogatás folyósítása egy összegben, előfinanszírozás formájá-
ban történik.

Támogatási időszak 
A pályázó által az internetes pályázati adatlapon „Projekt kezdete” 
és „Projekt vége” elnevezésű adatmezőkben kizárólag a 2012 dec-
ember 1. és 2013 május 31. közé eső időszak jelölhető meg.

A pályázat benyújtásának határideje 2012. november 12.

A pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos tudnivalók:
Pályázat benyújtására kizárólag a Nemzeti Család- és Szociálpoli-
tikai Intézet Pályázatkezelő Rendszerén (www.ncsszi-pr.hu) (to-
vábbiakban: Pályázatkezelő Rendszer) keresztül van lehetőség. 
A pályázat beadási határideje napján kell postai úton benyújtani a 
Pályázatkezelőnek.

Aktuális pályázatok
PályáZZatok!

Svájci-Magyar Civil és Ösztöndíj Alapok

Az Ökotárs Alapítvány az Autonómia Alapítvánnyal, a Demokra-
tikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvánnyal (DemNet) és a Kárpátok 
Alapítvány-Magyarországgal együttműködve a Svájci-Magyar 
Együttműködési Program forrásainak felhasználásával pályázatot 
hirdet civil szervezetek és marginalizált gyermekek támogatására!

1)  A Civil Alap célja a szociális és környezetvédelmi területen tevé-
kenykedő civil szervezetek megerősítése, kapacitásaik növelése 
Észak-Magyarország és Észak-Alföld régiókban (Nógrád, He-
ves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bi-
har vagy Jász-Nagykun-Szolnok megye), két témakörben: 

A) Szociális szolgáltatások nyújtása
B) Környezeti kihívásokra adott válaszok

2)  Az Ösztöndíj Alap célja olyan komplex projektek támogatása 
amelyek marginalizált helyzetű diákokat segítenek középfokú 
tanulmányaik elkezdésében vagy folytatásában, abból a célból, 
hogy sikeresen befejezhessék tanulmányaikat, illetve tovább ta-
nuljanak, szakmát szerezzenek. Az ösztöndíjak odaítélése min-
den megyében (illetve régióban) pályázati úton kiválasztott vég-
rehajtó szervezet(ek) feladata.

A 2015-ig tartó programban elosztható összes forrás a Civil és Ösz-
töndíj Alapban együtt 5 403 500 CHF (4 503 500 CHF + 900 000 
CHF). A Civil Alapra mindkét témakörben három kategóriában 
lehet pályázatot benyújtani:

– 2000 és 9999 CHF (481 560-2 407 560 HUF) nagyságú kisprojektek;
–  10 000 és 49 999 CHF (2 407 800-12 038 760) nagyságú középpro-

jektek;
–  50 000 és 100 000 CHF (12 039 000-26 078 000 HUF) nagyságú 

nagyprojektek.

Az Ösztöndíj Alapra - 50 000 és 150 000 CHF (12 039 000-36 117 000 
HUF) nagyságú pályázatokat lehet benyújtani. A pályázó szerve-
zetnek a teljes költségvetés legalább 10%-át kell készpénzbeli ön-
részként biztosítania a Civil Alapban, és 5%-ot az Ösztöndíj Alap-
ban. Mindkét alapra legalább 12 legfeljebb 24 hónap időtartamú 
programokkal lehet pályázni. 
Pályázni a http://www.svajcivil.hu űrlapkitöltő programján ke-
resztül lehet, az online pályázati adatlap és a költségvetési táblázat 
kitöltésével, a szintén ott található Pályázati Felhívás és Útmutató 
szerint. Az első körben pályázatokat 2012. szeptember 14-től 2012 
november 12-ig (éjfélig) lehet benyújtani.

Kesznyétenben járva bukkan-
tunk rá egy nemrégiben elhunyt 
fafaragó, kerékgyártó nyomára, 
a népművészet mestere fokoza-
tot is megszerző Samu bácsira, 
azaz Szabó Sámuelre (1919-2003). 
Ám nemcsak itt, hanem Sajó-
hídvégen, és Berzéken is hallot-
tak róla, ismerik munkásságát! 

Emlékművek és kopjafák mel-
lett használati tárgyakat is készí-
tett, például székeket, korsótat, 
vagy köztéri játékokat, címere-
ket, iskolai tablókat. A képen lát-
ható megható felirat feleségének 
készített kopjafáján található a 
kesznyéteni temetőben.

Az elkészült munkák néme-
lyikét Samu bácsi tanítványaival 
közösen készítette, akik közül 
van olyan, aki a mai napig gya-
korolja a mestertől szerzett tu-
dományát: többen asztalosnak 
tanultak és a szakmában dolgoz-
nak. 1992-ben indult Samu bácsi 
vezetésével Sajóhídvégen fafara-
gó szakkör és nyári tábor, ahol  
az iskolai tablók is készültek .A 
szakkör továbbra is működik, a 
táborokra viszont az utóbbi 
években már nem volt keret.

Tanítványai, a faragó szakkör 
tagjai több rendezvényen részt 
vettek az általuk készített eszkö-
zökkel, például a Miskolci Ope-
rafesztiválon.  

Samu bácsi 
nyomában

Projektünk mentorprogramja 
már a program elején megin-
dult: a mentorok kiválasztása 
után sor került a képzésükre is. 
A mentorképzés Sajóhídvégen 
valósult meg idén nyáron (2012 
július 16-20. között). Az akcióte-
rületen lévő településekről – 
Sajóhídvég, Berzék, Alsózsolca, Sa-
jópetri, Ónod, Arnót, Gesztely, 
Kesznyéten, Tiszalúc, Taktakenéz – 
egy-egy mentor állt tehát mun-
kába. Fontosnak tartottuk, hogy 
minden településen helyi, az 
adott település viszonyait, a csa-
ládok életét és problémáit jól is-
merő személy kezdje el a mun-
kát és lássa el a bevont családok 
mentorálását. A sajóhídvégi kép-
zésen a mentorok feladatainak 
tisztázásán túl, csapatépítésre, a 

közösségfejlesztés alapjainak 
meg ismerésére is sor került, va-
lamint a családokkal történő szo-
ciális munkáról is képet kaphat-
tak a résztvevők. Az egy hetes 
képzés jó hangulatban telt, ahol 
egy más megismerése mellett 
men toraink problémamegoldó 
képesség-fejlesztő, kommu niká-
ciós és érzékenyítő gyakorlatok 
segítségével próbáltak felkészül-
ni az előttük álló feladatok telje-
sítésére. 

A programban a mentorok vég-
zik a kapcsolattartást a családok-
kal, egyéni esetkezelést végeznek. 
Támogatják a családok program-
ban tartását, részt vesznek a 
képzések szervezésben, és a kö-
zösségi kezdeményezések, akciók 
előkészítésében, szervezésében. 

A szervezők szeretettel várják 
azokat az érdeklődőket, akik 
gyermekük kinőtt ruháit, meg-
unt játékait elhoznák a börzére 
csere céljából! (0-7 éves korig!) 
Gazdát cserélhet sok értékes 
holmi! Babaváráshoz, a gyerek 
ruháztatásához és játékainak 
beszerzéséhez nagyszerű alka-
lom nyílik a börzén! 
Gyermekére a játszóházban fel-
ügyelnek a szervezők. A ren-
dezvény helyszínéül a gesztelyi 
Művelődési Ház szolgál majd, 
kapunyitás reggel 9 órakor.

A szervezők várják továbbá az 
adományokat cégektől, civil 
szervezetektől vagy magánsze-
mélyektől! Gyermekjáték és 
ruha, a játszóházhoz szükséges 
gyerekbútorok és bármi, a ját-
szóházban hasznosítható esz-
közt szívesen fogadnak Vasadi 
Mónika és Tóth Rita szervezők. 

A gesztelyi Zsebi-baba klub-
ról írja röviden Vasadi Mónika:

„2012. augusztus közepén in-
dítottuk el a baba-mama klu-
bunkat. Régebben is volt már 
hasonló kezdeményezés, de ke-
vesen éltek a lehetőséggel. Mivel 
én is kismama voltam, szerettem 
volna egy olyan klubot létrehozni, 
ahol megbeszélhetem másokkal 
az anyasággal kapcsolatos prob-
lémákat, kérdéseket, foglalkozá-
sokat szervezhetünk, a gyerme-
keink a közös játék segítségével 

szocializálódhatnak. Simon Ist-
ván Polgármester Úr nagyon 
örült az ötletnek, helyiséget biz-
tosított számunkra. Az önkéntes 
anyukák reklámkampányának 
köszönhetően egyre többen jár-
tak el klubunkba, kezdetben 
csütörtökönként, aztán kedden-
ként. A klub hamar kinőtte a 
könyvtárszobát, és egy újabb 
klubszobát kaptunk. A lelkes 
anyukák szőnyeg-, függöny-, já-
ték-felajánlásainak hála sikerült 
berendezni a helyiséget. 

Október elején sikeres baba-
ruha-börzét tartottunk, ahol 
több száz kinőtt ruha, megunt 
játék cserélt gazdát.  

Október 19.-én ellátogattunk 
a Gyermekálom Óvoda Halacska 
csoportjába, ahol betekintést nyer-
hettünk a leendő óvodai életbe. 
Az ott zajló csodálatos munka 
láttán megnyugodhattunk gyer-
mekeink jövőjét illetően. 

Köszönöm minden önkéntes 
anyukának, a Polgármester Úr-
nak, a védőnőknek és óvodai 
dolgozóknak, Tóth Laci bácsinak 
és dolgozóinak a rengeteg segít-
séget és támogatást. 

Keddenként fél 10-től vá-
runk benneteket, kedves anyu-
ka és gyermeke(i)!

Vasadi Mónika,  
Zselyke anyukája,  

a program gesztelyi mentora

MOZAIK mentorképzés-
mentorprogram

Zsebibaba Gesztelyben!
A gesztelyi baba-mama klub 

börzéje és játszóháza december 4.-én

A kép forrása: http://www.studiolum 
.com/nm/hu/szabosamuel.htm

Sámuelné fejfája 
a kesznyéteni temetőben



A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Magyarország Megújul

KözösségiÉletKamra  2012. Nyár4 TÁMOP 5.1.3-09/2-2010-0042  keksajo.blogspot.com4

Sajópetriben és Sajó hídvé gen 
is sikerült beindítani az ener-
giafűz-programot (augusztus 
1.-től). Sajópetriben 40, Sajó-
híd vé gen 10 fő dolgozik az ül-
tetvényeken a START munka-
program keretei között.

Bővebben a Miskolci Kistérsé-
gi Társulás által működtetett 
programról a következő interne-
tes linken érhető el: 

http://belfold.ma.hu/tart/
cikk/a/0/139537/1/belfold/

Start_munkaprogram_elindult_a_
masodik_szakasz_Miskolcon

Jelenleg a talaj előkészítése 
zajlik több helyen is, hogy miha-
marabb megindulhasson a dug-
ványozás. 

A Gömör-Tornai Termék és 
Szolgáltatásfejlesztési klaszter 
termékei ez évben is megjelen-
tek az immár IV., Aggteleken 
megrendezett Gömöri Gyü-
mölcsfesztiválon.

A klaszter fő célja „a vidék ér-
tékeinek felkarolása az összefogás 
szellemiségében: a helyi ter mé -
kek fogyasztókhoz való eljut-
tatása, a helyi vállalkozások se-
gítése, a termékek és a turisztikai 
szolgáltatások kölcsönös, együt-
tes fejlesztésével. Mindezek mel-
lett a Gömör-Torna és Bódva-
völgye természeti szépségeivel 
és kulturális örökségével való 
élménydús megismerkedés is a 
klaszter kínálatába tartozik. 

A klaszter termékei között 
megtalálhatók különböző 
biotönköly-termékek, bio olajok 
és ecetek, biomangalica termé-
kek, gombák, lekvárok és ször-
pök, különféle pálinkák és pél-
dául forrásvíz is. 

Göncruszka kis faluja 
Észak-Magyarországon a 
szlo vák határ közelében 
található. Itt dolgozik 
Sohaj da Levente lelkész, 
aki három falu: Göncrusz-
ka, Vil mány, és Hejce re-
formátus lakosságát fogja 
össze. 

Egyedülálló gyülekezet 
az itteni. Bár igen kevés, 
mindössze százhuszonhá-
rom gyülekezeti taggal ren-
delkezik, ennek ellenére a 
közösség képes volt jórészt 
saját tagjainak önkéntes 
munkájára alapozva elindí-
tani egy méhészetet.

A göncruszkai méz kü-
lönleges, úgynevezett hi-
deg technológiával készül. 
Ennek során a pergetésnél 
a mézet nem hevítik fel any-
nyira, mint a hagyományos 
eljárásnál, így jóval több 
ásványi anyag marad ben-
ne. Az így elkészült  méz 
szilárd halmazállapotú, és 
a mézelő növénytől függő-
en kristályos állagú. 

Bagamér és a torma több 
évre visszamenően összekap-
csolódó fogalmak. Mára szinte 
az egyetlen lehetőség a létfenn-
tartásra, annak ellenére, vagy 
tán épp azért, hogy egy német 
tulajdonú cég mellett tíz másik 
társaság is foglalkozik a helyi 

„hungarikum” felvásárlásával 
és exportjával. A haszon állító-
lag busás!

A környékbeli települések (Ál-
mosd, Kokad, Vámospércs, Létavér-
tes, Újléta), köszönhetően a helyi 
kellemes mikroklímának és a jó 
minőségű termőföldnek, a ma-
gyarországi tormatermelés fel-
legvárai a múlt század eleje óta. 

Bagamér „fehér aranya” nem 
mindenki számára kínál megol-
dást! A komoly szakértelem mel-
lett a művelhető föld és a műve-
lés eszközei is rendelkezésre kell, 
hogy álljanak. 

 A rendszerváltást követően 
egyre többen vesztették el mun-
kájukat, kerültek leépítésre. 
Többségükben cigányok. E mel-
lett megindult a település lakos-
ságának átstrukturálódása is: 
egyre több roma költözött Baga-
mérra és nem roma Debrecenbe. 
Mára a falu mintegy fele tartozik 
a kisebbséghez. 

– A cigányság jó része évek óta 
robotol a magyarok földjén! – ke-
sergett Zsákai Sándor, aki maga is 
munkanélkülivé, állástalanná vált. 

– Miért jártok másokhoz napszámba, 
ha magatok is termelhetnétek?

„Bagaméri maga méri!” 
Vagyis: a bagamériek maguk mérik

Mottó: „Minden településnek legyen meg a maga tormája!” 
Rózsás Miklós

 Szorgos méhek, még szorgosabb közösség:  
gyülekezeti méheszet Göncruszkán

Beindult az energiafűz- 
program Sajópetriben 

és Sajóhídvégen!             

A Gömör-Tornai klaszter 
termékei  

a Gömöri Gyümölcsfesztiválon               

Ezen kívántak változtatni a 
helyi roma szervezetek vezetői. 
Szervezkedtek, keresték a meg-
felelő szakismerettel és kitartás-
sal rendelkező családokat. 

A „Talpraállító Program” csak 
keveseknek, de mindösszesen 
het venkét családnak nyújtott se-
gítséget, úgymond első lökést 
1996 és 2000 között. A „gyújtó 
pénzt” az Autonómia Alapítvány 
pályázata biztosította, amely csak 
részben volt vissza nem térítendő, 
de a köteles részt minden család 
vissza tudta fizetni. Ez azért is 
fontos, mert az elsődleges szem-
pont a fenntarthatóság volt. 

A programba bekapcsolódott 
családok szemben több más ha-
sonló programmal, nemcsak ön-
állósodtak, de máig is termelnek. 

– Úgy számoltuk, a befektetések – 
munka, eszközök, szolgáltatások – 
megháromszorozódtak – mondja 
Rózsás Miklós. 

A „pszichológiai” hatás felbe-
csülhetetlen! A bagaméri romák 
láthatták, tapasztalhatták, saját 
erőből, okosan gazdálkodva 
sokra lehet jutni! (Azért a „gyúj-
tópénz” sokat lendített!) 

Persze nem volt a program fe-
szültségmentes. A kimaradtak, 
más roma szervezetek vezetői 
gyakran kritizálták, felrótták Ró-
zsásnak, hogy „magyarokat” is 
bevont, sőt fel is jelentették sik-
kasztás miatt – mint kiderült, 
alaptalanul. Végül egyesületük 
jogutód nélkül megszűnt, de Ró-
zsás Miklós több társával létre-

Elkezdődött a kazánok telepí-
tése és a fűtési rendszer átalakí-
tása (szintén pályázati forrásból), 
hiszen lényegi elképzelés mind-
két településen, hogy az önkor-
mányzati üzemeltetésű épületek 
fűtését biztosítani tudják az 
energiafűzből.

A START-program december 
végéig tart majd, de a jövő évi 
folytatásra is lehet már pályázni. 
Ahhoz, hogy a jövőben „nagy-
ban”, komolyabb intenzitással 
legyenek képesek használni az 
új technológiát, több bevethető 
földterületre, és például 
aprítékológép beszerzésére len-
ne szükség. 

A polgármesterek bizakodóak, 
a munka megindult, a program 
jótéteményei reméljük hamaro-
san érezhetőek lesznek!

A termékek különböző vásá-
rokon és rendezvényeken is be-
szerezhetők, mint például a Mis-
kolci Biovásáron, vagy a már 
említett Gömöri Gyümölcsfesz-
tiválon. 

A klasztertől elválaszthatatlan 
a helyi fesztivál, amely idén is 
színes programokból állt össze: 
a szilvalekvár-főzés mellett gyü-
mölcstermékek versenye, térségi 
gyümölcs- és gombafajták kiállí-
tása, helyi termékek kirakodó-
vására, játszóház, bábszínház, 
táncház, szakmai konferencia. 

A klaszternek a helyi önkor-
mányzatok, vállalkozások és 
magánszemélyek, civil szerve-
zetek mellett a különböző üzlet-
hálózatok üzemeltetői, a ven-
déglátóipar szereplői is részesei. 

Bővebb információk, további 
linkek a klaszterről és a feszti-
válról: a www.gomortorna.hu 
oldalon és a keksajo.blogspot.
com oldal azonos című bejegy-
zésében érhetők el!

Az itt megtermelt méz 
egy kisebb részét Magyar-
országon, míg a nagyobb 
részét Svájcban és az USA-
ban értékesítik. A bevételt 
pedig a közösség további 
építésére fordítják; külön-
böző ösztöndíjakat oszta-
nak, roma missziót végez-
nek, sőt elindítottak egy 
iskolát is, ahol a holland 
módszer elvei szerint ok-
tatnak. Itt angolul már a 
nagycsoportban tanulnak 
a gyerekek. Kötelező to-
vábbá – heti rendszeres-
séggel – az úszásoktatás 
és a néptánc is. A tanulók 
a harmadik osztályban 
kez denek szlovákul tanul-
ni. Fontos a zenetanulás 
is: furulyán kezdenek, ez-
után pedig mindenki ma-
ga választja a következő 
hangszert. Szintén része a 
programnak a különböző 
régi mesterségek tanulása 
is, ezt hat éves korban kez-
dik el a gyerekek. Tanul-
nak fafaragást, bőrözést, 
méhészkedést, szövést is.  

hozta az Uniós Roma Vezetők Bi-
hari Egyesületét, mellyel további, 
már az EU támogatásával meg-
valósuló pályázaton dolgoztak. 
A kétkedők mondhatják: könnyű 
nekik, volt miből elindulni, de 
azt senki nem vitathatja, ők el 
akartak indulni! 

Ehhez kíván a fenti írás ked-
vet csinálni! Mindenkinek le-
gyen meg a maga tormája!

  

Forrás:
http://magyarnarancs.hu/belpol/
t o r m a t e r m e s z t o _ r o m a k _ 
bagameron_maguk_merik- 65897

További információk, prezentációs 
anyag (ppt) elérhetők újságunk inter-
netes változatán: keksajo.blogspot.
com! 
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A magyar történelemben kitün-
tetett helyet foglal el az Ónodi 
országgyűlés, amelynek során 
olyan jelentős és hírhedt ese-
mények történtek meg, mint 
például a Habsburg-ház trón-
fosztása Bercsényi Miklós szál-
lóigévé vált mondatával: „Eb 
ura fakó! József császár nem ki-
rályunk!”, vagy Turóc várme-
gye követeinek lemészárlása.

A hagyomány szerint az Óno-
di várban estek meg ezek az ese-
mények, Rákóczi Ferenc fejede-
lem ugyanis „nemes Borsod 
vármegyében levő Ónod nevű 
mezőváros tájékára” hívta össze 
a gyűlést 1707. május 1.-re. Ám 
az áradások miatt heteket csú-
szott a gyűlés, amelyet végül 
Beniczky Gáspár fejedelmi tit-
kár naplóbejegyzése szerint, az 

„Ónod táján lévő körömi mezőn” 
tartottak meg. Vagyis Köröm 
falu közelében (Ónod és Köröm 

„Eb ura fakó!” – országgyűlés Ónodon?

Csikóbőrős kulacs, forgács a kocsmacégéren, 
szóváltás a „Hernád-parti Tusculanumban”  

– Csokonai-anekdoták Gesztelyről

Buska és Arnót 

Kőkori és bronzkori  
népek Tiszalúcon

között), a Sajó-Hernád torkolat-
nál, és mivel az efféle történelmi 
elnevezések nem feltétlenül 
helyrajzi számhoz kötöttek, a 
környékbeli Rákóczi-birtokok 
központja pedig Ónodon volt, 
Ónodi országgyűlés néven 
híresült el az esemény.

Mindenesetre Ónod nevéhez 
kötődik ez a jeles történelmi ese-
mény – ennek köszönhető a kép-
zőművészet, a történettudomány 
és az egyéb társadalomtudomá-
nyok Ónod iránti kitüntetett fi-
gyelme. Ónod monográfiája 2000-
ben került kiadásra egy majd 
700 oldalas kötetben.

A romantikus festészetre oly 
jellemző historizáló szemlélet 
eredményeképpen pedig szá-
mos méltán dicsért alkotás szü-
letett: a Than Mór festménye 
mellett Madarász Viktor, Orlai 
Petrics Soma és Dudits Andor is 
feldolgozta a témát.

Mindkét település ápolja a 

Rákócziak kultuszát: az Ónodi 
Lorántffy Zsuzsanna Honisme-
reti Egyesület külön könyvben 
dolgozta fel a helytörténeti moz-
galom 30 éves történetét, és ez a 
szám önmagáért beszél; Köröm 
pedig Rákóczi-emlékparkot ho-
zott létre, az országgyűlés emlé-
kére.

  

Olvasnivaló:
Veres László-Viga Gyula: Ónod 
monográfiája, Ónod, 2000.
wikipédia: Ónodi országgyűlés, A 
Habsburg-ház magyar trónfosztá-
sa, Historizmus szócikkek

A további festmények elektroni-
kus formában a keksajo.blogspot.
com-on is megtekinthetők! 

Köszönet a cikkhez nyújtott se-
gítségért Tarnóczi Józsefnek, Ónod 
polgármesterének!

Gesztelyi élmény ihlette a 
„Szerelemdal egy csikóbőrös 
kulacshoz” című Csokonai-
verset - az egyik helyi anek-
dota szerint. Csokonai, 
aki gyakran tartózko-
dott Puky István „Her-
nád-parti Tuscula nu-
má ban”, egy ízben 
kifogásolta, hogy a 
közeli regálé kocs-
ma cégérét egy 
marék faforgács 
díszítette. A külö-
nös észrevétel 
nyo mán végül 
kulacs került a cé-
gérre – ehhez író-
dott a költő verse. 

Több más érde-
kes történet is kö-
tődik Csokonai 
Vitéz Mihály 
gesz telyi tartóz-
kodásához. Az 
egyik rosszmájú 
történet szerint nem 
csak barátjához, ha-
nem annak feleségé-
hez, Darvas Annához is 
„szoros” szálak fűzték 
Csokonait.

Egy másik anekdota szerint 
– bár az irodalomtörténészek ezt 
vitatják – Csokonai gyakran ta-
lálkozott a jó borokat szintén 

A Harangod mező délkeleti 
részén, a Takta-Holt Tisza tor-
kolatánál fekvő Tiszalúcon és 
környékén több-ezer éve éltek 
és élnek különböző kultúrák, 
csoportok, népek. 

A település határában a kő-
korszak korai szakaszából, Kr. e. 
5000-ből származó sírokat tártak 
fel a régészek. A rézkor középső 
szakaszában pedig már valósá-
gos falu alakult ki ezen a terüle-
ten. 

A régészeti kutatások azt iga-
zolják, hogy a bronzkorban a 
község határában lévő Sarkad-
pusztán emelkedő Danka-dombon 
sáncokkal megerősített, vársze-
rű erődítmény állt. Az erődít-
ményben lakott a közösség veze-
tő rétege, a falu pedig a domb 
lábánál terült el. 

A Tiszalúc-sarkadi telep ása-
tása 1974-ben indult meg és 
1986-ig tartott. Ez idő alatt 
6868 m2 területet tártak fel a ré-
gészek. 

kedvelő Lavotta Jánossal, a hege-
dűművésszel, akik között  szó-

váltás alakult ki: egyikük a má-
sik „tilinkozását és hamis 

éneklését”, míg a másik a 
cincogást nem tudta elvi-

selni – olvashatjuk Jó kai 
Mór novellájában, 

amelyben a gesztelyi 
történetet a Dunán-
túlra helyezi át.

A már elveszett 
„Gesztelyi-kódex” 
továbbá arról ne-
vezetes, hogy Cso-
konai több „radi-
kális” művét 
tartalmazta

. 

Forrás:
Simon István-Kő-

rösi László: „terra 
Keztel in Comintatu 
de Zemlen”, Gesz-
tely, 2011.

Szilágyi Ferenc: A 
tények és a képzelet 

(Négy Jókai-mű forrásá-
ról és  írójuk alkotói mód-

szeréről), Itk., 1975./3., 318-
333.o.
Szilágyi Ferenc: Észrevételek 

és kiegészítések Kilián István Köz-
léséhez, Itk, 1979./5-6., 608-618.o.

Arnót határainak megállapí-
tása nem könnyű feladat, és a 
múltban is akadtak nézeteltéré-
sek a nyugati és északi végeken 
is. Miskolc keleti határát a Sajó 
jelentette, ám a folyó időnként 
változtatott medrén, több ka-
nyart alakított - egyik ága, a Kis-
Sajó Sajópálfala felől kanyargott 
Buska és Arnót mellett közvetle-
nül, és Felsőzsolca mellett egye-
sült a másik Sajó-ággal. 

Sajópálfala irányában volt 
Buska, vagy Zbuska-puszta. A 
település, vagy településrész Ar-
nóthoz hasonlóan Árpád-kori 
eredetű; mindig is Arnóthoz tar-
tozott, vagy része volt annak. Az 
egri káptalan birtokaként több 
tulajdonlási viszály is kötődik 
Buskához. Az egyházi birtoklás 
után a Rákócziak, majd a 
Szrimayak, majd Bende György 
a tulajdonos, ám közigazgatási-
lag ekkor is Arnót része (a kora-
beli statisztikák vagy mindkettőt 
egybevonva állapították meg a 
lakosságszámot, vagy külön, 
Buskát külterületként jelölve). 
Buska 1944-ig lakott terület volt, 
ám már a XX. század első évtize-
deiben is felmerült a birtok fel-
osztása a környező települések,  
– Arnót, Sajópálfala, Sajóbesenyő 
és Szirmabesenyő –  között. Az 

1945-ös földosztásnál arnóti 
nincstelenek kapták meg a ma-
radékot (Frank-birtok), a 
buskaiak pedig főképp Arnótra 
költöztek be.

A valamikori Frank-birtokra a 
‚90-es években több arnóti is szí-
vesen emlékezett vissza. Emlé-
keik szerint „a Kis-Sajóhoz kö-
zel, az út mellett zsúfolódtak a 
cselédházak. Általában egy szo-
ba, pitvar és kamrából álltak, pa-
tics- vagy vertfalú, földes padló-
zatú építmények voltak. A 
löszdombok alatt több százmé-
teres pincerész épült. A gyenge 
minőségű bucsek borokat 25-30 
fillérért árusították.” A Frankok 
évi 7000 hl bort tudtak értékesí-
teni, emellett a gazdaságban 
szélmalom, gőzmalom is üze-
melt, cséplőgép és több más, a 
maga idejében korszerű beren-
dezés segítette a munkát, vala-
mint helyben megtalálható volt 
egy-egy kovács- és asztalosmű-
hely is. 

  

Forrás:
Molnár Béla: Arnót története, 
Önkormányzati Testület Arnót, 
1999.
 

„A lelőhelyen a Hunyadi-hal-
mi kultúra telep-objektumain és 
bőséges mennyiségű leletein kí-
vül az újkőkori alföldi vonaldí-
szes kerámia népének néhány 
gödre és 4 sírja, a korai bronzko-
ri makói csoport - ha nem is sok, 
de jelentős leleteket szolgáltató - 
gödrei és 1, vagy 2 sírja, szkíta-
kori leletek, egy 251 sírból álló 
11.sz-i temető (teljes egészében 
fel lett tárva) és végül – ami a 
rézkor kutatása szempontjából 
ugyancsak jelentős volt – strati-
grá fiailag megfigyelhetően késő-
rézkori bolerázi csoport leletei 
voltak jelen.” 

Részlet Patay Pál: A Tiszalúc-
Sarkadi rézkori telep ásatásá-
nak eddigi eredményei című 
művéből. Bővebben: http://tiszaluc. 
joomlaportal.hu/honlap/danka2.
html

A település eredeti-
leg az „Élő-Tisza” 
partján alakult ki. A 
Tisza-szabályozása 
után a nagyközség 
szerepe a vízi közle-
kedés szempontjá-
ból háttérbe szorult. 
A szeszélyesen ka-
nyargó folyószakasz 
a Tisza-mente egyik 
leginkább árvízveszé-
lyes szakasza volt. 
Innen zúdultak le az 
áradások az Alföld 
felé.

A Lányi Sándor 
vezette Tisza felmé-
rés (1833-1846) alap-
ján Széchenyi István 
ezen a vidéken indí-
totta meg ünnepé-
lyes keretek között a 
szabályozási mun-
kálatokat 1846. au-
gusztus 27-én. Erre 
emlékeztet a folyó 
tiszadobi oldalán 
felállított emlékmű.

Dudits Andor: Az ónodi országgyűlés. Kép:http://mek.oszk.hu/00800/00893/html/img/nagy/368d.jpg

 
A kép forrása: http://epa.oszk.hu
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Legenda az ólomról 

Sok-sok évvel ezelőtt, valami-
kor a 19. század végén élt Sze-
derkényben (ma Tiszaderkény) 
egy Belényesi nevű révész. Haj-
naltól napestig a Tiszát járta, vit-
te-hozta az átkelőket. Utasok hí-
ján halászott. 

Figyelmét semmi sem kerülte 
el. Egyszer éppen azon a helyen, 
ahol a víz az egykori földvár ma-
radványait mosta, észrevette, 
hogy a partfalat nyaldosó hullá-
mok valamit félig-meddig kiáz-
tattak az agyagos földből. Meg-
nézte, megtapogatta, leöblögette. 
Látta, hogy nem egy jókora ka-
vics, hanem valami gömbölyded 
fémdarab. Talált még többet is. 

– No, ezek éppen jók lesznek hálóne-
hezéknek! – gondolta. Az is lett 
belőlük. 

Idő múltán egy ócskaságokat 
is gyűjtő vándorkereskedő akart 
átmenni a vízen. Ahogy a szára-
dó hálókra nézett, meglátta a 
szokatlan nehezéket is, megkér-
dezte: hát ezek az ólmok meg 
honnan valók? 

– A partból mosta ki a víz, – felelte 
a révész, és elmondta a történetet. 
Ahogy az a kereskedőknél lenni 
szokott, a beszélgetés alkuval 
zárult. Az utas igazán kíváncsi 
lett a nehezékek minéműségére, 
és bicskakarcolásokkal szerzett 
róla bizonyosságot. Nem ólom 
volt az, hanem ezüst, de a ré-
vészt meghagyta ólomhitében. 
Csábító ajánlatot tett: egy liter 
pálinkát kínált érte, no meg azt, 
hogy ha lenne még, jó áron az 
összeset megvenné. Vízi ember 
az ilyen lehetőséget ritkán sza-
lasztja el. Kezet adtak rá. A ré-
vésznek egy darabig nem volt 
gondja pálinkára, a kereskedő 
meg jó pénzért megvette az 
ezüstöt, annak az árából Alsó-
zsolcán a szép és tekintélyes 
Munk-féle birtokot.

Forrás: 
Bodnár Tamás - Farkas Ferenc - 
Zsíros Sándorné: Mesélő képek. 
Szívünkben őrzött lakóhelyünk 
Dominium Könyvkiadó, Alsózsol-
ca-Miskolc, 2011.

A kiadvány beszerezhető Al-
sózsolcán a következő intézmé-
nyekben: Közösségi Ház és 
Könyvtár,  Helytörténeti Gyűjte-
mény, Polgármesteri Hivatal.

A három Tisza-parton 
fekvő Kenéz

A Taktaközben fekvő Kenéz egy 
mocsaras és folyóvizekben is bő-
velkedő környéken feküdt régi 
időktől fogva (Ó-Kenéz, illetve 
Takta-Kenéz). A Tisza-part soká-
ig a falu határában volt, és maga 
a település mai nevét adó Takta 
folyó is tulajdonképpen a Tisza 
egyik ága, amely Tokaj alatt ága-
zik el, és Tiszalúc mellett fut 
vissza a jelenlegi Holt-Tiszába.
Egy érdekes legenda Kenéz Tisza-
partjához, pontosabban part ja i-
hoz kötődik:

„Jöttek lefelé a tutajaikkal s el-
érkezve a faluhoz megkérdez-
ték: miféle község ez? – Ez 
Kenyizs község – felelték nekik. 
Tovább indultak, s másnap esté-
re, végigúsztatva egy nagy hu-
rokkanyart, ismét egy községhez 
értek. Miféle község ez, – kér-
dezték. Kenyizs ez atyafiak – fe-
lelték nekik a község lakosai. 
Mikor aztán harmadnap is 
ugyanezt a választ kapták a jó 
tutajosok, sehogy se tudták 
megérteni, hogy miért adnak a 
magyarok csupa egyforma ne-
vet a községeiknek, és hogy iga-
zodik el ezek között a faluk kö-
zött a szolgabíró.”

Forrás:
Takács László Válogatott források 
Taktakenéz történetéhez, 11.o.)

A Tiszán kereskedő szlovák 
tutajosok körében a fáma szerint 
tehát elterjedt volt egy időben a 
három Kenéz nevű falu esete. 

Helyi legendák 
 nyomában
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Kishírek a kisvilágból

Közösségi ÉletKamra – időszaki kiadvány

Égig érő paszulyt nem, paradi-
csomot viszont igen, legalábbis 
majdnem égig érőt, saját sze-
münkkel láthattunk a minap! De 
nem ám a mesék országában jár-
tunk, nem is ettünk varázsgom-
bát - csak utánajártunk a dolog-
nak a Berzék határában elterülő, 
Bőccsel szomszédos kertészetben. 
A kertészetben leginkább papri-
kát és paradicsomot termelnek, és 
borsó, retek, kukorica is van. A 
kertészet látja el a helyi napközi 
konyháját, de eladásra is jut (he-
lyiek, és kereskedők is vásárolnak). 

A kertészetben jelenleg 15 fő 
dolgozik – START közmunka-
program. Miután nem vált be a 
korábban alkalmazott gyakorlat, 
amikor is csak képzett kertészek 
álltak alkalmazásban, újabban „komplex bri-
gád” dolgozik: 6-8 kertész, 2-3 segédmunkás, 
rajtuk kívül továbbá villanyszerelő, fűtésszerelő, 
lakatos vagy ács dolgozik, hiszen az automati-
zált technológia (PLC vezérlés) megkívánja a 
műszaki szakemberek alkalmazását is. (A tető-
szellőztető berendezés mellett klíma- és locsoló-
berendezés, hő- és szélsebességmérő, illetve vegy- 
szeradagoló berendezés is része a rendszernek.)

A berzéki fóliasátor 2006-2007-ben épült meg 
uniós támogatással a Regionális Operatív Prog-
ram (ROP-3.2.2) Sajótér foglalkoztatási projekt-
jének keretei között. A programban Berzék Ön-
kormányzata mellett a Berzék Községért 
Közalapítvány és a Tokaji Szakképző Iskola vett 
részt: a 18 hónap alatt 40 főt képeztek 6 telepü-
lésről, a tanulást választó hátrányos helyzetű la-
kosokat, akikből kertészek és dísznövénykerté-

szek váltak. Közülük csak kevesen tudtak 
elhelyezkedni a szakmában, és nem vált be az az 
elgondolás sem, hogy a helyiek saját fóliasátra-
kat fognak majd építeni, építtetni a kertészeti 
nagysátor mintájára. Hiába, ez mégsem egy tün-
dérmese! Egyéb gondok is vannak: az UV-álló 
fólia 4 évet bír, aztán cserélendő (idén 7 éves 
már), a 6 millió forintos beruházásra jelenleg pá-
lyázati forrást keres az önkormányzat. A Start 
munkaprogram folytatásához is újabb pályázat-
ra van szükség. 

A paradicsom és a paprika azonban a jelek 
szerint nem csak szép, de még finom is!

További fotók a fóliasátorról: a keksajo.blogspot.
com vonatkozó bejegyzésében érhetők el. Köszönjük 
Farkas Lászlónak, Berzék polgármesterének a köz-
reműködést!

Közösségi felmérés zajlott az akcióterület 10 
településen július és augusztus folyamán. Mind-
ehhez öt kulturális antropológus hallgató volt 
stábunk segítségérére, Barbara, Dorka, Viki, Dávid 
és Ádám, akik nyári terepgyakorlat keretében 
szerezték így meg a kreditpontjaikat. A kutatás 

során több mint 200 kérdőív és interjú készült el. 
Köszönet a KVAI-nak!

A felmérés feldolgozása után pedig elindultak 
a felméréshez kapcsolódó, az eredmények ár-
nyalását lehetővé tevő közösségi beszélgetések, 
és azóta is zajlanak. 

  Még márciusban történt, hogy Arnóton jár-
va, belecsöppentünk a helyi szociális földprog-
ram indításába. Bárki kérdezheti: Mibe is? Mi is 
ez? Hát nézzük sorjába! Azt mindenki észreve-
heti, hogy a szociális támogatások köre, mértéke 
egyre szűkül, a rászorulók száma viszont épp 
ellenkezőleg. Az önkormányzatok anyagi forrá-
sai is végesek. Hogyan segítsen akkor egy tele-
pülés a legrászorultabbakon?  Arnót, mint sok 
más borsodi település szintén nem dúskál az 
anyagi javakban. A legrászorultabbak helyzetét 
az is nehezíti, hogy házaik mellet alig-alig van 
megművelhető telek, kiskert, ráadásul a földje is 
nagyon rossz, homokos, agyagos. Mégis volt, aki 
fáradságot nem kímélve, belefogott a művelésé-
be. Talán éppen ez a lelkes, bár kevés eredmény-
nyel kecsegtető próbálkozás adta az alapötletet a 
település alpolgármesterének, Hegedűs Sándornak, 
hogy azoknak, akik hajlandók művelni, ingye-
nesen biztosítsanak az önkormányzat tulajdoná-
ban lévő földterületből. A település határában 
volt is – részben egy START programhoz – hasz-
nosítható terület. 

 Az ötlet és a föld még kevés lett volna a meg-
valósításhoz, hiszen a képviselőtestület jóváha-
gyása és a földet művelni akarók nélkül csak öt-
let maradt volna. Mint minden döntés, ez sem 
született meg könnyen. De számba véve érveket, 
véleményeket, érdekeket, értékeket, végül is 
zöld utat kapott a lehetőség. Kimérhető az 
igénylőknek 700-700 m2 földterület, amit Hege-
dűs Sándor ki is mért, majd pedig később sorso-
lással dőlt el, ki melyik parcellát művelheti.

 A lakosság számára meghirdetett tájékozta-
tón már programunk is képviseltette magát igaz, 
leginkább érdeklődő kíváncsisággal. Már itt ki-
derült, komoly érdeklődés mutatkozik a „szoci-
ális föld” iránt. Végül 17 család kezdte meg a 
munkát. Nem volt könnyű dolguk, mert a föld 
– bár mélyszántása megtörtént – gyomos, tarac-
kos maradt az előző év művelése után. 

 Hogy az indulás kicsit könnyebb legyen, dr. 
Üveges István polgármester kezdeményezésére, 
a testület családonként 6000 Ft előleggel segítet-
te a vetőmagok beszerzését. Elindult a munka, a 
talaj-előkészítés, a veteményezés, palántázás. Ki-
nek jobban, kinek szebben sikerült, de hogy sen-
ki ne csüggedjen el, már a kezdetektől folyama-
tosan nyomon követte az „ötletgazda” és a 
testület is a munkálatokat. Akit kellett - ők vol-
tak kevesebben – rábeszéléssel, tanácsokkal is 
segítettek a nehézségeken túljutni.  A többség a 
kedvezőtlen időjárás ellenére, szép eredménye-
ket ért el. A burgonya, a paradicsom, a bab, a 
zöldségfélék a száraz nyár ellenére hoztak leg-
alább annyi termést, ami a családok számára 
biztosítják az alapvető készletet. Büszkén szá-
moltak be sikereikről és kivétel nélkül folytatni 
szeretnék a programot. Sőt! Az elért eredmények 
többeket arra sarkallnak, hogy jövőre ők is élje-
nek a lehetőséggel.

 Az önkormányzat szeretné a vízügyi igazga-
tóságnál megszerezni az engedélyt egy kút léte-
sítésére is.  A program biztosan folytatódik jövő-
re is, hiszen az idei résztvevők is azt mondták:
– „Legalább ennyink legyen! Csinálni fogom, persze!”

Égig érő paradicsom? – A berzéki fóliasátorban jártunk

Közösségi felmérés, közösségi beszélgetések

„80 liter babom van!”

 
A kép forrása: http://archivportal.
arcanum.hu/maps/html/katfelm2b_
google.html

 A 10 kvíz ezúttal a KÉK-újságban nem, 
de annak on-line változatán,  
a KÉK-blogon lesz elérhető!  
A helyes megfejtők között  

könyvnyereményeket sorsolunk majd ki! 

10 KVÍZ TOVÁBBRA IS:  
– KEKSAJO.BLOGSPOT.COM

TÍZ-KVÍZ


