I. évfolyam 2. szám, 2012 ősze
Lapunk és blogunk online változatát a
keksajo.blogspot.com.
címen is megtekinthetik.

Jolika (Arnót)

Szandra
(Sajóhídvég)

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.

Nekem ez a program az első komolyabb munkahelyem. Lehetőséget adott, hogy a közvetlen környezetemben élő embereket jobban
megismerjem, és bizalmi kapcsolatot építsünk ki egymással. Megtisztelőnek érzem, hogy ezek az emberek megbíznak bennem és új
oldalukról ismerhetem meg őket,
és magamat is. Remélem, hogy ez a
kapcsolat nem csak a program ideje alatt tart majd, hanem utána is
bátran hozzám fordulnak majd
problémáikkal!

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 tapasztalatok 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.

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…

Gréta (Tiszalúc)
,A program kitűnő lehetőséget nyújt a
közösség formálására, az elfelejtett
„csapatmunka” életre hívására; okít, okosít,
tettre késztet, önbizalmat ad.
tehát nagyszerű!

Kitti (Ónod)
Az előző munkahelyemből adódóan nekem nem új dolog a családokkal való törődés, segítés, (léleksimogatás). Ez a program számomra azért érdekes, mert
megismerhetem a családokat egy teljesen más oldalukról is. Fontosnak érzem magam, mert sokuknak
én nyújtom a támaszt még akkor is, ha csak meghallgatom azt, ami épp bántja őket. Úgy gondolom, hogy a
program lehetőséget nyújt az embereknek, hogy ebből a szörnyű monoton életből kizökkenjenek.

Andrea (Taktakenéz)
A mentorprogramban dolgozva mentor és
mentorált között olyan kapcsolat alakul ki,
mely semmilyen mértékegységgel nem mérhető. minden gondolattal, beszélgetéssel, egyáltalán 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 időszakból, melyre segítőtársukul szegődünk. Ez
a legfontosabb jutalom, melyet a munkánkért
kaphatunk!

Kitti
(Alsózsolca)
Nagyon örültem a lehetőségnek, hogy részt vehetek
ebben a projektben, mint
mentor! Úgy gondolom, szükség van az ilyen programokra, hogy beindítsák
a helyi folyamatokat!

Klári (Kesznyéten)

Tünde (Sajópetri)

Nem új dolog a családokkal való foglalkozás, mert elég jól ismerem a kesznyéteni
családokat. míg nem voltam ebben a programban 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 segítséget tudunk egymásnak nyújtani.

Ez a projekt, amiben jelenleg
dolgozom, azért áll közel a szívemhez, mert itt lehetőségem
adódik arra, hogy segítsek a rászoruló embereknek, ha van
valamilyen megoldásra váró
gondjuk, problémájuk, kérésük.
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A gyermekvédelmi törvény
idén
júliusban
módosult!
Mindez új szabályokat jelent
például a családi pótlék iskoláztatásához kötésében, a gyermekétkeztetés díjazásával és a
gyermekjóléti szolgálat megszervezésével kapcsolatban is.
A rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményhez kapcsolódó pénz
beli támogatást az Erzsébetutalvány váltja fel.
2012. október 1-jétől lép hatályba a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kap
csolódó pénzbeli támogatás
természetbeni támogatássá való
módosítása. Ennek értelmében
az augusztusi és novemberi hónapban folyósított pénzbeli támogatást immár Erzsébet-utalvány formá(já)ban kell nyújtani.
A családi pótlék iskoláztatáshoz kötésének új szabályai:
Annak érdekében, hogy a szociális szempontokat és a családi
pótlék kérdését élesen el lehessen választani, szükséges, hogy
az iskolába nem járó gyermek
után családi pótlék kifizetésére
ne kerülhessen sor. Az iskolalátogatási
kötelezettségüket
nem teljesítő gyermekek után
járó családi pótlék megvonása vonatkozásában áttekinthetőbb, elvszerűbb és egyszerűbb
rendszert szükséges kidolgozni.
A törvény
módosítás ezért újraszabályozza az iskoláztatási
támogatás felfüggesztésének és
szüneteltetésének rendszerét. A
módosítás lényege, hogy az iskolalátogatási kötelezettség elmulasztása esetén minden gyermekre, a gyermek életkorától és
a család jövedelmi helyzetétől
függetlenül, ugyanaz a jogkövetkezmény vonatkozik, azaz
ilyen esetben az iskoláztatási támogatás folyósítása szünetel.
Megszűnik a felfüggesztés
jogintézménye, azaz a családi
pótlékot nem kell családtámo-

„Vannak még rossz gyerekek!”
– változások a gyermekvédelemben

gatási folyószámlára folyósítani.
Visszamenőleges
kifizetésére
ismételt iskolába járás esetén
nem kerülhet sor. Az iskoláztatási támogatás szüneteltetésének időtartama alatt a rászoruló, rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosult gyermekek 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 teljesítésére. A változtatás eredményeképpen az eljárásrend jelentősen leegyszerűsödik, hiszen
az iskolalátogatási kötelezettség
elmulasztása esetén minden
esetben a családi pótlék szüneteltetését kell kezdeményeznie
a jegyzőnek. Nincs szükség családtámogatási folyószámlára, és
a természetben nyújtott családi
pótlék felhasználását biztosító
eseti gondnokra sem.
Annak érdekében, hogy az iskolalátogatási kötelezettség nem
teljesítésének hátterében álló, a
gyermek magatartásbeli problémáinak, motiváltságának, vagy
a gyermek környezetében megjelenő, a szülők hozzáállásával, a
családi, anyagi gondokkal összefüggő problémák megoldásához
a család segítséget kapjon, az
iskoláztatási támogatás szüneteltetéséhez a 16 évnél fiatalabb
gyermekeknél továbbra is kötelező védelembe vétel kapcsolódik.
Jelenleg a szüneteltetés, illetve a felfüggesztés megszüntetésére csak akkor kerülhet sor, ha
a gyermek egyetlen tanórát sem
mulaszt el. Ez a rendelkezés azt
jelenti, hogy néhány perces késések is a családi pótlék megvo-

násának fenntartását jelenthetik.
Ez annak figyelembevételével,
hogy a módosítás szerint a családi pótlék visszamenőlegesen
nem fizethető ki, aránytalanul
szigorú szankció. A módosítás szerint ezért a szüneteltetés
megszüntetését a jegyzőnek akkor kellene kezdeményeznie, ha
a gyermek igazolatlan hiányzásai az öt kötelező tanóra foglalkozást nem haladják meg.
A módosítás az új tanév kezdetétől, 2012. szeptember 1-jétől
lépett hatályba.
A gyermekjóléti szolgálat megszervezésére vonatkozó kötelezettség pontosítása:
A Gyvt. szerint valamennyi
települési önkormányzat kötelezettsége a gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása, melynek
önálló intézmény, illetve családsegítő szolgálat, egészségügyi
vagy közoktatási intézmény
szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegysége
fenntartásával, illetve a külön
jogszabályban
meghatározott
képesítési előírásoknak megfelelő személy foglalkoztatásával
(együtt: gyermekjóléti szolgálat)
tehet eleget. A hatályos szabályozás azonban a gyermekjóléti
szolgálatra vonatkozó ellátási
kötelezettség tekintetében nem
kellően egyértelmű. Ezért a
módosítás összhangba hozza a
jogszabályi rendelkezést a jogalkotó szándékával és a szolgálatok tényleges működésével.
Ezzel egyértelműen rendezve a
települési önkormányzatoknak
a gyermekjóléti szolgálat vonatkozásában jelenleg is fennálló ellátási kötelezettségét, kimondva,
hogy valamennyi települési ön-

Azt a fűzfán fütyülő rézangyalát: ENERGIAFŰZ!

Fotó: http://www.szatmar.ro/Energiafuz_tovabbi_telepitesek/hirek/36358

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

keksajo.blogspot.com

Energiaültetvény létrehozásá
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
mindhárom alkalmas szennyvíz,
szennyvíziszap ártalmatlanítására is. Ezek a fajok belvizes, árvíznek gyakran kitett területek
hasznosítására kiválóan alkalmasak.
A fűz cserje és fatermetű is lehet, legismertebb fajtája a szomorúfűz, ám újabban egyre inkább ismertté válnak különböző
energiafűz-fajták is. Energiafűzeket Svédországban több mint
30 éve nemesítenek, mégpedig

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

kosárfűz, szibériai fűz, fehérfűz
és kígyófűz fajtákra alapozva.
De ami a legfontosabb: az energiafűz termesztése viszonylag
kevés munkával jár (a 3. évtől
csak aratni kell), gyorsan nő, kiválóan felhasználható lakossági
és ipari fűtésre egyaránt, brikettként például, vagy faapríték
(más néven csipszet) formájában.
Lássunk néhány számot is:
évenként 25-40 tonna (!) faanyag
takarítható be hektáronként, termesztési élettartama várhatóan
25-30 év. Az elképesztő terméshozam mellett fűtőértéke is magas (szalicilalkohol tartalmának
köszönhetően 18-22 MJ/kg).
Energiafűz ültetvényeket az ország egyre több vidékén telepítettek már, újabban Sajóhídvégen
és Sajópetriben.

Forrás:
O. Nagy Gábor: Mi fán terem?
Magyar szólásmondások eredete.
Talentum Kiadó, Bp., 1999.
Zaicz Gábor (főszerkesztő): Etimológiai szótár. Magyar szavak és toldalékok eredete. Tinta
Könyvkiadó, Bp., 2006.
www.hollandalma.hu
www.biogalaxis.hu
www.wikipedia.hu: fűz szócikk.

További információk és fotók elérhetők újságunk internetes változatán a keksajo.blogspot.com-n!

kormányzat köteles működtetni
gyermekjóléti szolgálatot.
A Gyvt. 94. §-a a következő
(2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A települési önkormányzat, a fővárosban a fővárosi
kerületi önkormányzat lakosságszámtól függetlenül köteles gyermekjóléti szolgálatot
működtetni.”
Gyermekétkeztetés térítési díj
szabályai
2012 július 26.-ától módosultak a gyermekétkeztetés szabályai. A Gyvt. 151. § (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a szülő (törvényes képviselő) eltérően nem rendelkezik, a fenntartó az óvodában és
az iskolában a gyermekek és a
tanulók számára az óvodai nevelési napokon, illetve az iskolai tanítási napokon biztosítja
a déli meleg főétkezést és két
további étkezést. Iskolai étkeztetésben részesülhet az a tanuló 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 kapcsolódó törvények módosításáról és Erdős Zsuzsanna szociálpolitikai szakértő tájékoztatója.)
Korábban az eseti gondnok
kirendelésével lehetőség volt
arra, hogy a rászoruló gyermek
részére a gondnok megvásárolhassa az iskolába járáshoz szükséges bérletet, esetenként gyógyszert, ruházatot, élelmet.
Nyilvánvaló, hogy – ismerve a szociális ellátó rendszer
leterheltségét – az eseti gond-

noki feladat sok pluszmunkát
adott a szakembereknek, hiszen
nem rendelt a törvény humánerőt a plusz feladat ellátásához.
Ugyanakkor megkérdőjelezhető
a szabályozás! A kérdés: kit büntetnek majd? A tankötelezettség
teljesítéséért felelős szülőt, vagy
a gyermeket, aki számára más
forrás nem lévén, a jövőben nem
lesznek elérhetőek a fentebb sorolt ellátások?
,,Nem ért egyet az alapvető jogok biztosa a szociális törvény,
és a gyermekvédelmi törvény
tervezett olyan módosításával,
amely egyes esetekben megszüntetné a családi pótlék visszamenőleges folyósításának lehetőségét.
Szabó
Máté
az
előterjesztés átdolgozását kéri.
Az előterjesztés megszüntetné annak lehetőségét, hogy
szüneteltetés helyett felfüggesszék az ötven tanórát mulasztó gyermek iskolai támogatásának folyósítását. A családi
pótlékot így akkor sem lehetne
visszamenőlegesen kifizetni, ha
a gyermek ismét jár iskolába.
Az alapvető jogok biztosa egyetért azzal, hogy ösztönözni kell
gyermekek tanulását, iskolába
járását, azonban álláspontja
szerint a családi pótlék mérlegelés nélküli megvonásával, tehát ösztönzés helyett büntetéssel
nem érhető el ez a kívánatos cél.”
(MTI, 2012. október)
Várjuk az érintettek (eseti
gondnoksággal érintett szakemberek, szülők, gyermekvédelmi
szakemberek, érdeklődők) hozzászólásait, véleményét a témával kapcsolatban!
keksajo.blogspot.com

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 központokba tartozó településekkel! Hogy ki-kivel, pontosabban kiknek
hová is kell majd járniuk az illetékes járási hivatalokba, megtalálható a közlöny listáiban. Akcióterületünk települései három járásba kaptak besorolást:
• MISKOLCI JÁRÁS
Alsózsolca, Arnót, Berzék, Gesztely, Ónod, Sajóhídvég, Sajópetri
• SZERENCSI JÁRÁS
Taktakenéz, Tiszalúc
• TISZAÚJVÁROSI JÁRÁS
Kesznyéten
http://www.magyarkozlony.hu/

Magyarország megújul
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Zsebibaba Gesztelyben!
A gesztelyi baba-mama klub
börzéje és játszóháza december 4.-én
A szervezők szeretettel várják
azokat az érdeklődőket, akik
gyermekük kinőtt ruháit, megunt játékait elhoznák a börzére
csere céljából! (0-7 éves korig!)
Gazdát cserélhet sok értékes
holmi! Babaváráshoz, a gyerek
ruháztatásához és játékainak
beszerzéséhez nagyszerű alkalom nyílik a börzén!
Gyermekére a játszóházban felügyelnek a szervezők. A rendezvény helyszínéül a gesztelyi
Művelődési Ház szolgál majd,
kapunyitás reggel 9 órakor.

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

közösségfejlesztés
alapjainak
megismerésére is sor került, valamint a családokkal történő szociális munkáról is képet kaphattak a résztvevők. Az egy hetes
képzés jó hangulatban telt, ahol
egymás megismerése mellett
mentoraink problémamegoldó
képesség-fejlesztő, kommuniká
ciós és érzékenyítő gyakorlatok
segítségével próbáltak felkészülni az előttük álló feladatok teljesítésére.
A programban a mentorok végzik a kapcsolattartást a családokkal, egyéni esetkezelést végeznek.
Támogatják a családok programban tartását, részt vesznek a
képzések szervezésben, és a közösségi kezdeményezések, akciók
előkészítésében, szervezésében.

keksajo.blogspot.com

A szervezők várják továbbá az
adományokat cégektől, civil
szervezetektől vagy magánszemélyektől! Gyermekjáték és
ruha, a játszóházhoz szükséges
gyerekbútorok és bármi, a játszóházban hasznosítható eszközt szívesen fogadnak Vasadi
Mónika és Tóth Rita szervezők.
A gesztelyi Zsebi-baba klubról írja röviden Vasadi Mónika:
„2012. augusztus közepén indítottuk el a baba-mama klubunkat. Régebben is volt már
hasonló kezdeményezés, de kevesen éltek a lehetőséggel. Mivel
én is kismama voltam, szerettem
volna egy olyan klubot létrehozni,
ahol megbeszélhetem másokkal
az anyasággal kapcsolatos problémákat, kérdéseket, foglalkozásokat szervezhetünk, a gyermekeink a közös játék segítségével

szocializálódhatnak. Simon István Polgármester Úr nagyon
örült az ötletnek, helyiséget biztosított számunkra. Az önkéntes
anyukák reklámkampányának
köszönhetően egyre többen jártak el klubunkba, kezdetben
csütörtökönként, aztán keddenként. A klub hamar kinőtte a
könyvtárszobát, és egy újabb
klubszobát kaptunk. A lelkes
anyukák szőnyeg-, függöny-, játék-felajánlásainak hála sikerült
berendezni a helyiséget.
Október elején sikeres babaruha-börzét tartottunk, ahol
több száz kinőtt ruha, megunt
játék cserélt gazdát.
Október 19.-én ellátogattunk
a Gyermekálom Óvoda Halacska
csoportjába, ahol betekintést nyerhettünk a leendő óvodai életbe.
Az ott zajló csodálatos munka
láttán megnyugodhattunk gyermekeink jövőjét illetően.
Köszönöm minden önkéntes
anyukának, a Polgármester Úrnak, a védőnőknek és óvodai
dolgozóknak, Tóth Laci bácsinak
és dolgozóinak a rengeteg segítséget és támogatást.
Keddenként fél 10-től várunk benneteket, kedves anyuka és gyermeke(i)!
Vasadi Mónika,
Zselyke anyukája,
a program gesztelyi mentora

Aktuális pályázatok
PályáZZatok!

Aktuális pályázatok
PályáZZatok!

Pályázat gyermekek és fiatalok közösségeinek
téli táborozási programjainak támogatására

Svájci-Magyar Civil és Ösztöndíj Alapok

A pályázat célja
A gyermek- és fiatal korosztály részére, egyúttal aktív részvételével, – kizárólag Magyarország területén megvalósuló – értékközpontú és értékteremtő táborozási programok támogatása, amelyek
szervesen illeszkednek a gyermek és ifjúsági közösségek, szervezetek szakmai tevékenységébe, munkájába, továbbá hozzájárulnak a gyermek és ifjúsági kezdeményezések megvalósulásához, a
közösségek erősítéséhez, a haza és a lakóhely szeretetére nevelnek,
biztosítják a szabadidő hasznos eltöltését és hozzájárulnak a fiatalság egészségmegőrzéséhez. A fenti célok elérése érdekében a pályázati 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 legalább 50%-ának készpénzben kell rendelkezésre állnia, a fennmaradó részt fedezhetik társadalmi, önkéntes, közérdekű munka forintos 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 formájában történik.
Támogatási időszak
A pályázó által az internetes pályázati adatlapon „Projekt kezdete”
és „Projekt vége” elnevezésű adatmezőkben kizárólag a 2012 december 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 Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelő Rendszerén (www.ncsszi-pr.hu) (továbbiakban: Pályázatkezelő Rendszer) keresztül van lehetőség.
A pályázat beadási határideje napján kell postai úton benyújtani a
Pályázatkezelőnek.

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

Az Ökotárs Alapítvány az Autonómia Alapítvánnyal, a Demokratikus 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 tevékenykedő civil szervezetek megerősítése, kapacitásaik növelése
Észak-Magyarország és Észak-Alföld régiókban (Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar 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 tanuljanak, szakmát szerezzenek. Az ösztöndíjak odaítélése minden megyében (illetve régióban) pályázati úton kiválasztott végrehajtó szervezet(ek) feladata.

Samu bácsi
nyomában

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

Kesznyétenben járva bukkantunk rá egy nemrégiben elhunyt
fafaragó, kerékgyártó nyomára,
a népművészet mestere fokozatot is megszerző Samu bácsira,
azaz Szabó Sámuelre (1919-2003).
Ám nemcsak itt, hanem Sajó
hídvégen, és Berzéken is hallottak róla, ismerik munkásságát!
Emlékművek és kopjafák mellett használati tárgyakat is készített, például székeket, korsótat,
vagy köztéri játékokat, címereket, iskolai tablókat. A képen látható megható felirat feleségének
készített kopjafáján található a
kesznyéteni temetőben.
Az elkészült munkák némelyikét Samu bácsi tanítványaival
közösen készítette, akik közül
van olyan, aki a mai napig gyakorolja a mestertől szerzett tudományát: többen asztalosnak
tanultak és a szakmában dolgoznak. 1992-ben indult Samu bácsi
vezetésével Sajóhídvégen fafaragó 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 eszközökkel, például a Miskolci Operafesztiválon.

A 2015-ig tartó programban elosztható összes forrás a Civil és Ösztöndíj 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 középprojektek;
– 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 szervezetnek a teljes költségvetés legalább 10%-át kell készpénzbeli önrészként biztosítania a Civil Alapban, és 5%-ot az Ösztöndíj Alapban. Mindkét alapra legalább 12 legfeljebb 24 hónap időtartamú
programokkal lehet pályázni.
Pályázni a http://www.svajcivil.hu űrlapkitöltő programján keresztül 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.

Sámuelné fejfája
a kesznyéteni temetőben

Magyarország megújul
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„Bagaméri maga méri!”
Vagyis: a bagamériek maguk mérik
Mottó: „Minden településnek legyen meg a maga tormája!”
Rózsás Miklós

2012. Nyár
keksajo.blogspot.com

A Gömör-Tornai klaszter
termékei
a Gömöri Gyümölcsfesztiválon
A Gömör-Tornai Termék és
Szolgáltatásfejlesztési klaszter
termékei ez évben is megjelentek az immár IV., Aggteleken
megrendezett Gömöri Gyümölcsfesztiválon.
A klaszter fő célja „a vidék értékeinek felkarolása az összefogás
szellemiségében: a helyi ter
mé
kek fogyasztókhoz való eljut
tatása, a helyi vállalkozások segítése, a termékek és a turisztikai
szolgáltatások kölcsönös, együt
tes fejlesztésével. Mindezek mellett a Gömör-Torna és Bódvavölgye 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 termékek, gombák, lekvárok és szörpök, különféle pálinkák és például forrásvíz is.

Bagamér és a torma több
évre visszamenően összekapcsolódó fogalmak. Mára szinte
az egyetlen lehetőség a létfenntartásra, 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 állítólag busás!
A környékbeli települések (Álmosd, Kokad, Vámospércs, Létavértes, Újléta), köszönhetően a helyi
kellemes mikroklímának és a jó
minőségű termőföldnek, a magyarországi tormatermelés fellegvárai a múlt század eleje óta.
Bagamér „fehér aranya” nem
mindenki számára kínál megoldást! A komoly szakértelem mellett a művelhető föld és a művelés eszközei is rendelkezésre kell,
hogy álljanak.
A rendszerváltást követően
egyre többen vesztették el munkájukat, kerültek leépítésre.
Többségükben cigányok. E mellett megindult a település lakosságának átstrukturálódása is:
egyre több roma költözött Bagamérra és nem roma Debrecenbe.
Mára a falu mintegy fele tartozik
a kisebbséghez.
– A cigányság jó része évek óta
robotol a magyarok földjén! – kesergett Zsákai Sándor, aki maga is
munkanélkülivé, állástalanná vált.
– Miért jártok másokhoz napszámba,
ha magatok is termelhetnétek?

Ezen kívántak változtatni a
helyi roma szervezetek vezetői.
Szervezkedtek, keresték a megfelelő szakismerettel és kitartással rendelkező családokat.
A „Talpraállító Program” csak
keveseknek, de mindösszesen
hetvenkét családnak nyújtott segítséget, 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 szempont a fenntarthatóság volt.
A programba bekapcsolódott
családok szemben több más hasonló programmal, nemcsak önállósodtak, de máig is termelnek.
– Úgy számoltuk, a befektetések –
munka, eszközök, szolgáltatások –
megháromszorozódtak – mondja
Rózsás Miklós.
A „pszichológiai” hatás felbecsülhetetlen! A bagaméri romák
láthatták, tapasztalhatták, saját
erőből, okosan gazdálkodva
sokra lehet jutni! (Azért a „gyújtópénz” sokat lendített!)
Persze nem volt a program feszültségmentes. A kimaradtak,
más roma szervezetek vezetői
gyakran kritizálták, felrótták Rózsásnak, hogy „magyarokat” is
bevont, sőt fel is jelentették sikkasztás miatt – mint kiderült,
alaptalanul. Végül egyesületük
jogutód nélkül megszűnt, de Rózsás Miklós több társával létre-

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

hozta az Uniós Roma Vezetők Bihari Egyesületét, mellyel további,
már az EU támogatásával megvalósuló pályázaton dolgoztak.
A kétkedők mondhatják: könnyű
nekik, volt miből elindulni, de
azt senki nem vitathatja, ők el
akartak indulni!
Ehhez kíván a fenti írás kedvet csinálni! Mindenkinek legyen meg a maga tormája!

Forrás:
http://magyarnarancs.hu/belpol/
tormatermeszto_romak_
bagameron_maguk_merik- 65897

További információk, prezentációs
anyag (ppt) elérhetők újságunk inter
netes változatán: keksajo.blogspot.
com!

A termékek különböző vásárokon és rendezvényeken is beszerezhetők, mint például a Miskolci Biovásáron, vagy a már
említett Gömöri Gyümölcsfesztiválon.
A klasztertől elválaszthatatlan
a helyi fesztivál, amely idén is
színes programokból állt össze:
a szilvalekvár-főzés mellett gyümölcstermékek versenye, térségi
gyümölcs- és gombafajták kiállítása, helyi termékek kirakodóvására, játszóház, bábszínház,
táncház, szakmai konferencia.
A klaszternek a helyi önkormányzatok, vállalkozások és
magánszemélyek, civil szervezetek mellett a különböző üzlethálózatok üzemeltetői, a vendéglátóipar szereplői is részesei.
Bővebb információk, további
linkek a klaszterről és a fesztiválról: a www.gomortorna.hu
oldalon és a keksajo.blogspot.
com oldal azonos című bejegyzésében érhetők el!

Beindult az energiafűzprogram Sajópetriben
és Sajóhídvégen!
Sajópetriben és Sajó
hídvégen
is sikerült beindítani az energiafűz-programot (augusztus
1.-től). Sajópetriben 40, Sajó
hídvégen 10 fő dolgozik az ültetvényeken a START munkaprogram keretei között.
Bővebben a Miskolci Kistérségi Társulás által működtetett
programról a következő internetes 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 mihamarabb megindulhasson a dugványozás.

Elkezdődött a kazánok telepítése és a fűtési rendszer átalakítása (szintén pályázati forrásból),
hiszen lényegi elképzelés mindkét településen, hogy az önkormányzati 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 „nagyban”, komolyabb intenzitással
legyenek képesek használni az
új technológiát, több bevethető
földterületre,
és
például
aprítékológép beszerzésére lenne szükség.
A polgármesterek bizakodóak,
a munka megindult, a program
jótéteményei reméljük hamarosan érezhetőek lesznek!

Szorgos méhek, még szorgosabb közösség:
gyülekezeti méheszet Göncruszkán
Göncruszka kis faluja
Észak-Magyarországon a
szlo
vák határ közelében
található. Itt dolgozik
Sohajda Levente lelkész,
aki három falu: Göncruszka, Vilmány, és Hejce református lakosságát fogja
össze.
Egyedülálló gyülekezet
az itteni. Bár igen kevés,
mindössze százhuszonhárom gyülekezeti taggal rendelkezik, ennek ellenére a
közösség képes volt jórészt
saját tagjainak önkéntes
munkájára alapozva elindítani egy méhészetet.
A göncruszkai méz különleges, úgynevezett hideg technológiával készül.
Ennek során a pergetésnél
a mézet nem hevítik fel an�nyira, mint a hagyományos
eljárásnál, így jóval több
ásványi anyag marad benne. Az így elkészült méz
szilárd halmazállapotú, és
a mézelő növénytől függően kristályos állagú.

Az itt megtermelt méz
egy kisebb részét Magyarországon, míg a nagyobb
részét Svájcban és az USAban értékesítik. A bevételt
pedig a közösség további
építésére fordítják; különböző ösztöndíjakat osztanak, roma missziót végeznek, sőt elindítottak egy
iskolát is, ahol a holland
módszer elvei szerint oktatnak. Itt angolul már a
nagycsoportban tanulnak
a gyerekek. Kötelező továbbá – heti rendszerességgel – az úszásoktatás
és a néptánc is. A tanulók
a harmadik osztályban
kezdenek szlovákul tanulni. Fontos a zenetanulás
is: furulyán kezdenek, ezután 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. Tanulnak fafaragást, bőrözést,
méhészkedést, szövést is.
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„Eb ura fakó!” – országgyűlés Ónodon?

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

A magyar történelemben kitüntetett helyet foglal el az Ónodi
országgyűlés, amelynek során
olyan jelentős és hírhedt események történtek meg, mint
például a Habsburg-ház trónfosztása Bercsényi Miklós szállóigévé vált mondatával: „Eb
ura fakó! József császár nem királyunk!”, vagy Turóc vármegye követeinek lemészárlása.
A hagyomány szerint az Ónodi várban estek meg ezek az események, Rákóczi Ferenc fejedelem ugyanis „nemes Borsod
vármegyében levő Ónod nevű
mezőváros tájékára” hívta össze
a gyűlést 1707. május 1.-re. Ám
az áradások miatt heteket csúszott a gyűlés, amelyet végül
Beniczky Gáspár fejedelmi titkár naplóbejegyzése szerint, az
„Ónod táján lévő körömi mezőn”
tartottak meg. Vagyis Köröm
falu közelében (Ónod és Köröm

között), a Sajó-Hernád torkolatnál, 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 esemény – ennek köszönhető a képzőművészet, a történettudomány
és az egyéb társadalomtudományok Ónod iránti kitüntetett figyelme. Ónod monográfiája 2000ben került kiadásra egy majd
700 oldalas kötetben.
A romantikus festészetre oly
jellemző historizáló szemlélet
eredményeképpen pedig számos méltán dicsért alkotás született: 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 Honismereti Egyesület külön könyvben
dolgozta fel a helytörténeti mozgalom 30 éves történetét, és ez a
szám önmagáért beszél; Köröm
pedig Rákóczi-emlékparkot hozott létre, az országgyűlés emlékére.
Olvasnivaló:
Veres László-Viga Gyula: Ónod
monográfiája, Ónod, 2000.
wikipédia: Ónodi országgyűlés, A
Habsburg-ház magyar trónfosztása, Historizmus szócikkek

A további festmények elektronikus formában a keksajo.blogspot.
com-on is megtekinthetők!
Köszönet a cikkhez nyújtott segítségért Tarnóczi Józsefnek, Ónod
polgármesterének!

Csikóbőrős kulacs, forgács a kocsmacégéren,
szóváltás a „Hernád-parti Tusculanumban”
– Csokonai-anekdoták Gesztelyről
Gesztelyi élmény ihlette a
„Szerelemdal egy csikóbőrös
kulacshoz” című Csokonaiverset - az egyik helyi anekdota szerint. Csokonai,
aki gyakran tartózkodott Puky István „Hernád-parti Tusculanu
má
ban”, egy ízben
kifogásolta, hogy a
közeli regálé kocsma cégérét egy
marék faforgács
díszítette. A különös
észrevétel
nyomán
végül
kulacs került a cégérre – ehhez íródott a költő verse.
Több más érdekes történet is kötődik Csokonai
Vitéz
Mihály
gesztelyi tartózkodásához.
Az
egyik rosszmájú
történet szerint nem
csak barátjához, hanem annak feleségéhez, Darvas Annához is
„szoros” szálak fűzték
Csokonait.
Egy másik anekdota szerint
– bár az irodalomtörténészek ezt
vitatják – Csokonai gyakran találkozott a jó borokat szintén

kedvelő Lavotta Jánossal, a hegedűművésszel, akik között szóváltás alakult ki: egyikük a másik „tilinkozását és hamis
éneklését”, míg a másik a
cincogást nem tudta elviselni – olvashatjuk Jókai
Mór
novellájában,
amelyben a gesztelyi
történetet a Dunántúlra helyezi át.
A már elveszett
„Gesztelyi-kódex”
továbbá arról nevezetes, hogy Csokonai több „radikális”
művét
tartalmazta
.
Forrás:
Simon István-Kőrösi László: „terra
Keztel in Comintatu
de Zemlen”, Gesztely, 2011.
Szilágyi Ferenc: A
tények és a képzelet
(Négy Jókai-mű forrásáról és írójuk alkotói módszeréről), Itk., 1975./3., 318333.o.
Szilágyi Ferenc: Észrevételek
és kiegészítések Kilián István Közléséhez, Itk, 1979./5-6., 608-618.o.
A kép forrása: http://epa.oszk.hu

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

keksajo.blogspot.com

Buska és Arnót
Arnót határainak megállapítása nem könnyű feladat, és a
múltban is akadtak nézeteltérések a nyugati és északi végeken
is. Miskolc keleti határát a Sajó
jelentette, ám a folyó időnként
változtatott medrén, több kanyart alakított - egyik ága, a KisSajó Sajópálfala felől kanyargott
Buska és Arnót mellett közvetlenül, és Felsőzsolca mellett egyesült a másik Sajó-ággal.
Sajópálfala irányában volt
Buska, vagy Zbuska-puszta. A
település, vagy településrész Arnóthoz hasonlóan Árpád-kori
eredetű; mindig is Arnóthoz tartozott, 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 közigazgatásilag ekkor is Arnót része (a korabeli 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 évtizedeiben is felmerült a birtok felosztása a környező települések,
– Arnót, Sajópálfala, Sajóbesenyő
és Szirmabesenyő – között. Az

1945-ös földosztásnál arnóti
nincstelenek kapták meg a maradékot
(Frank-birtok),
a
buskaiak pedig főképp Arnótra
költöztek be.
A valamikori Frank-birtokra a
‚90-es években több arnóti is szívesen emlékezett vissza. Emlékeik szerint „a Kis-Sajóhoz közel, az út mellett zsúfolódtak a
cselédházak. Általában egy szoba, pitvar és kamrából álltak, patics- vagy vertfalú, földes padlózatú építmények voltak. A
löszdombok alatt több százméteres pincerész épült. A gyenge
minőségű bucsek borokat 25-30
fillérért árusították.” A Frankok
évi 7000 hl bort tudtak értékesíteni, emellett a gazdaságban
szélmalom, gőzmalom is üzemelt, cséplőgép és több más, a
maga idejében korszerű berendezés segítette a munkát, valamint helyben megtalálható volt
egy-egy kovács- és asztalosműhely is.

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

Kőkori és bronzkori
népek Tiszalúcon
A Harangod mező délkeleti
részén, a Takta-Holt Tisza torkolatánál fekvő Tiszalúcon és
környékén több-ezer éve éltek
és élnek különböző kultúrák,
csoportok, népek.
A település határában a kőkorszak korai szakaszából, Kr. e.
5000-ből származó sírokat tártak
fel a régészek. A rézkor középső
szakaszában pedig már valóságos falu alakult ki ezen a területen.
A régészeti kutatások azt igazolják, hogy a bronzkorban a
község határában lévő Sarkadpusztán emelkedő Danka-dombon
sáncokkal megerősített, várszerű erődítmény állt. Az erődítményben lakott a közösség vezető rétege, a falu pedig a domb
lábánál terült el.
A Tiszalúc-sarkadi telep ásatása 1974-ben indult meg és
1986-ig tartott. Ez idő alatt
6868 m2 területet tártak fel a régészek.

„A lelőhelyen a Hunyadi-halmi kultúra telep-objektumain és
bőséges mennyiségű leletein kívül az újkőkori alföldi vonaldíszes kerámia népének néhány
gödre és 4 sírja, a korai bronzkori makói csoport - ha nem is sok,
de jelentős leleteket szolgáltató gödrei és 1, vagy 2 sírja, szkítakori 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
gráfiailag megfigyelhetően késő
rézkori bolerázi csoport leletei
voltak jelen.”
Részlet Patay Pál: A TiszalúcSarkadi rézkori telep ásatásának eddigi eredményei című
művéből. Bővebben: http://tiszaluc.
joomlaportal.hu/honlap/danka2.
html

A település eredetileg az „Élő-Tisza”
partján alakult ki. A
Tisza-szabályozása
után a nagyközség
szerepe a vízi közlekedés szempontjából háttérbe szorult.
A szeszélyesen kanyargó folyószakasz
a Tisza-mente egyik
leginkább árvízveszélyes szakasza volt.
Innen zúdultak le az
áradások az Alföld
felé.
A Lányi Sándor
vezette Tisza felmérés (1833-1846) alapján Széchenyi István
ezen a vidéken indította meg ünnepélyes keretek között a
szabályozási munkálatokat 1846. augusztus 27-én. Erre
emlékeztet a folyó
tiszadobi
oldalán
felállított emlékmű.

Magyarország megújul
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Helyi legendák
nyomában

keksajo.blogspot.com

Kishírek a kisvilágból
Égig érő paradicsom? – A berzéki fóliasátorban jártunk

Legenda az ólomról
Sok-sok évvel ezelőtt, valamikor a 19. század végén élt Szederkényben (ma Tiszaderkény)
egy Belényesi nevű révész. Hajnaltól napestig a Tiszát járta, vitte-hozta az átkelőket. Utasok híján halászott.
Figyelmét semmi sem kerülte
el. Egyszer éppen azon a helyen,
ahol a víz az egykori földvár maradványait mosta, észrevette,
hogy a partfalat nyaldosó hullámok valamit félig-meddig kiáztattak az agyagos földből. Megnézte, megtapogatta, leöblögette.
Látta, hogy nem egy jókora kavics, hanem valami gömbölyded
fémdarab. Talált még többet is.
– No, ezek éppen jók lesznek hálónehezéknek! – gondolta. Az is lett
belőlük.
Idő múltán egy ócskaságokat
is gyűjtő vándorkereskedő akart
átmenni a vízen. Ahogy a száradó hálókra nézett, meglátta a
szokatlan nehezéket is, megkérdezte: 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 révészt 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 szalasztja el. Kezet adtak rá. A révésznek egy darabig nem volt
gondja pálinkára, a kereskedő
meg jó pénzért megvette az
ezüstöt, annak az árából Alsózsolcán a szép és tekintélyes
Munk-féle birtokot.
Forrás:
Bodnár Tamás - Farkas Ferenc Zsíros Sándorné: Mesélő képek.
Szívünkben őrzött lakóhelyünk
Dominium Könyvkiadó, Alsózsolca-Miskolc, 2011.

A kiadvány beszerezhető Alsózsolcán a következő intézményekben: Közösségi Ház és
Könyvtár, Helytörténeti Gyűjtemény, Polgármesteri Hivatal.

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

A három Tisza-parton
fekvő Kenéz
A Taktaközben fekvő Kenéz egy
mocsaras és folyóvizekben is bővelkedő környéken feküdt régi
időktől fogva (Ó-Kenéz, illetve
Takta-Kenéz). A Tisza-part sokáig a falu határában volt, és maga
a település mai nevét adó Takta
folyó is tulajdonképpen a Tisza
egyik ága, amely Tokaj alatt ágazik el, és Tiszalúc mellett fut
vissza a jelenlegi Holt-Tiszába.
Egy érdekes legenda Kenéz Tiszapartjához, pontosabban partjai
hoz kötődik:
„Jöttek lefelé a tutajaikkal s elérkezve a faluhoz megkérdezték: miféle község ez? – Ez
Kenyizs község – felelték nekik.
Tovább indultak, s másnap estére, végigúsztatva egy nagy hurokkanyart, ismét egy községhez
értek. Miféle község ez, – kérdezték. Kenyizs ez atyafiak – felelték 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 nevet a községeiknek, és hogy igazodik el ezek között a faluk között 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.

TÍZ-KVÍZ
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

Égig érő paszulyt nem, paradicsomot viszont igen, legalábbis
majdnem égig érőt, saját szemünkkel láthattunk a minap! De
nem ám a mesék országában jártunk, nem is ettünk varázsgombát - csak utánajártunk a dolognak a Berzék határában elterülő,
Bőccsel szomszédos kertészetben.
A kertészetben leginkább paprikát és paradicsomot termelnek, és
borsó, retek, kukorica is van. A
kertészet látja el a helyi napközi
konyháját, de eladásra is jut (helyiek, és kereskedők is vásárolnak).
A kertészetben jelenleg 15 fő
dolgozik – START közmunkaprogram. Miután nem vált be a
korábban alkalmazott gyakorlat,
amikor is csak képzett kertészek
álltak alkalmazásban, újabban „komplex brigád” dolgozik: 6-8 kertész, 2-3 segédmunkás,
rajtuk kívül továbbá villanyszerelő, fűtésszerelő,
lakatos vagy ács dolgozik, hiszen az automatizált technológia (PLC vezérlés) megkívánja a
műszaki szakemberek alkalmazását is. (A tetőszellőztető berendezés mellett klíma- és locsolóberendezés, hő- és szélsebességmérő, illetve vegyszeradagoló berendezés is része a rendszernek.)
A berzéki fóliasátor 2006-2007-ben épült meg
uniós támogatással a Regionális Operatív Program (ROP-3.2.2) Sajótér foglalkoztatási projektjének keretei között. A programban Berzék Önkormányzata mellett a Berzék Községért
Közalapítvány és a Tokaji Szakképző Iskola vett
részt: a 18 hónap alatt 40 főt képeztek 6 településről, a tanulást választó hátrányos helyzetű lakosokat, 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 fóliasátrakat fognak majd építeni, építtetni a kertészeti
nagysátor mintájára. Hiába, ez mégsem egy tündérmese! Egyéb gondok is vannak: az UV-álló
fólia 4 évet bír, aztán cserélendő (idén 7 éves
már), a 6 millió forintos beruházásra jelenleg pályázati forrást keres az önkormányzat. A Start
munkaprogram folytatásához is újabb pályázatra 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 közreműködést!

Közösségi felmérés, közösségi beszélgetések
Közösségi felmérés zajlott az akcióterület 10
településen július és augusztus folyamán. Mindehhez 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 árnyalását lehetővé tevő közösségi beszélgetések,
és azóta is zajlanak.

„80 liter babom van!”
Még márciusban történt, hogy Arnóton járva, belecsöppentünk a helyi szociális földprogram indításába. Bárki kérdezheti: Mibe is? Mi is
ez? Hát nézzük sorjába! Azt mindenki észreveheti, hogy a szociális támogatások köre, mértéke
egyre szűkül, a rászorulók száma viszont épp
ellenkezőleg. Az önkormányzatok anyagi forrásai is végesek. Hogyan segítsen akkor egy település 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 művelésébe. Talán éppen ez a lelkes, bár kevés eredmén�nyel kecsegtető próbálkozás adta az alapötletet a
település alpolgármesterének, Hegedűs Sándornak,
hogy azoknak, akik hajlandók művelni, ingyenesen biztosítsanak az önkormányzat tulajdonában lévő földterületből. A település határában
volt is – részben egy START programhoz – hasznosítható terület.
Az ötlet és a föld még kevés lett volna a megvalósításhoz, hiszen a képviselőtestület jóváhagyása és a földet művelni akarók nélkül csak ötlet 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 Hegedűs Sándor ki is mért, majd pedig később sorsolással dőlt el, ki melyik parcellát művelheti.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökseg
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Magyarország megújul
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A lakosság számára meghirdetett tájékoztatón már programunk is képviseltette magát igaz,
leginkább érdeklődő kíváncsisággal. Már itt kiderült, komoly érdeklődés mutatkozik a „szociális föld” iránt. Végül 17 család kezdte meg a
munkát. Nem volt könnyű dolguk, mert a föld
– bár mélyszántása megtörtént – gyomos, tarackos maradt az előző év művelése után.
Hogy az indulás kicsit könnyebb legyen, dr.
Üveges István polgármester kezdeményezésére,
a testület családonként 6000 Ft előleggel segítette a vetőmagok beszerzését. Elindult a munka, a
talaj-előkészítés, a veteményezés, palántázás. Kinek jobban, kinek szebben sikerült, de hogy senki ne csüggedjen el, már a kezdetektől folyamatosan nyomon követte az „ötletgazda” és a
testület is a munkálatokat. Akit kellett - ők voltak kevesebben – rábeszéléssel, tanácsokkal is
segítettek a nehézségeken túljutni. A többség a
kedvezőtlen időjárás ellenére, szép eredményeket ért el. A burgonya, a paradicsom, a bab, a
zöldségfélék a száraz nyár ellenére hoztak legalább annyi termést, ami a családok számára
biztosítják az alapvető készletet. Büszkén számoltak be sikereikről és kivétel nélkül folytatni
szeretnék a programot. Sőt! Az elért eredmények
többeket arra sarkallnak, hogy jövőre ők is éljenek a lehetőséggel.
Az önkormányzat szeretné a vízügyi igazgatóságnál megszerezni az engedélyt egy kút létesítésére is. A program biztosan folytatódik jövőre is, hiszen az idei résztvevők is azt mondták:
– „Legalább ennyink legyen! Csinálni fogom, persze!”

Közösségi ÉletKamra – időszaki kiadvány
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: 1500
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

