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Önkormányzati Hírek
Képviselő-testületünk február 25.-én tartotta soros ülését, amelyen az alábbiak szerepeltek
napirenden, illetve megtárgyaláson.
Közmeghallgatáson megjelenő nem volt, kérdés sem merült fel.
Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének elfogadása az ülésen elhangzott és az Ügyrendi
és Gazdasági Bizottság javaslata alapján történt kiegészítéssel megtörtént. Sajnos elég magas
a betervezett hiány, amely nem feltétlenül forráshiány, de a biztos és megnyugtató működés
ellen hat. Ez pedig a Kormány hibája: évente egyre csökkenő támogatásban részesíti az
óvodás, az iskolás, a nyugdíjas és a szociálisan rászoruló rétegeket egyaránt. Ez nem
fogadható el, hiszen forint milliárdok mennek veszendőbe, válnak köddé kormányzati és
ahhoz közeli szervek és személyek között. És ezek felelőse nincs meg! Egy-egy végkielégítés
törvénytelenül kifizetett összege községünk negyedéves kiadását jelenti! Így lehetne
szemléletesen összehasonlítást tenni. És ez még csak a jéghegy csúcsa, mennyi és mennyi
törvénytelenség, harácsolás, kifizetés történik az állam, az adófizetők kárára.
A testület elfogadta a kistérségi szociális ellátások településünkre vonatkozó térítési díjait,
majd pedig a térképeken, nyilvántartásokban szükségessé váló belterületbe vonásról döntött.
Az előző évi önkormányzati költségvetés fő számainak módosítása is megtörtént az állami
pótelőirányzatok mértékével.
Ezt követően pályázatok benyújtásáról és egyebekről történt döntés.
Itt kívánjuk megjegyezni, hogy az előző számunkban tévesen jelent meg a Falunap és az
Egészségnap idei időpontja: természetesen július 3.-a szombat és 4.-e vasárnap a két
rendezvény időpontja.
dr. M. S.

Személyi jövedelemadó 1% felajánlása
2010-ben is lehetőség van a személyi jövedelemadó felajánlására. Kérjük, hogy az 1%-át a
Zsadányi Helytörténeti Hagyományőrző és Faluszépítő Egyesület számára ajánlja fel.

Adószámunk: 18388329-1-04
Köszönjük!

dr. Makai Sándor sk.
elnök
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Biztos Kezdet Gyerekház
„Reménysziget”
Örömmel értesítjük a Zsadányi családokat, hogy 2010. január 4-én megnyitott a Biztos
Kezdet Gyerekház a Zsadányi Napközi Otthonos Óvoda épületén belül.
Magyarországon 35 Biztos Kezdet Gyerekházat hoztak létre, melyből egy itt, a
településünkön működik. A Gyerekház mindennapjainak tevékenységeit a helyi szükségletek
határozzák meg, de az itt dolgozók felelnek azért, hogy a gyerekek és szüleik jól érezzék
magukat együtt a délelőtt folyamán.
A Gyerekház biztonságos, a kisgyermekkori fejlődést támogató személyes és tárgyi
környezetet biztosít, ahol kollegáimmal együtt segítjük a gyerekek spontán és szervezett
játéktevékenységét a szülők aktív bevonása mellett.
A nyitás napjától kezdve folyamatosan érkeznek hozzánk a 0-3 éves korú gyerekek és
hozzátartozóik. Szeretnénk, ha még többen ellátogatnának hozzánk, hogy egy vidám
délelőttöt töltsünk el együtt. A gyerekház dolgozóival együttműködnek különböző
szakemberek, így például a védőnő és a gyermekjóléti szolgálat munkatársa.
A Biztos Kezdet Gyerekház hétfőtől péntekig 8 órától 12 óráig várja a gyerekeket
(édesanyával, édesapával, nagyszülővel, közeli hozzátartozóval). A Gyerekházban mindenféle
szolgáltatás ingyenes, így például a tízóraiztatás, zenés, ritmikus mozgás, különböző
programok, stb.. Nem csak a gyerekeknek szeretnénk kikapcsolódást nyújtani, hanem a
felnőtteknek is. A mai zsúfolt, rohanó világban nehezen oldható meg, hogy néhány nyugodt,
meghitt percet szánjunk magunkra, szeretteinkre. A mi kis Gyerekházunkban nemcsak a
gyerekekre figyelünk oda, hanem a felnőttek „kéréseit” is szem előtt tartjuk, igyekszünk
igényeiket kielégíteni.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt a délelőttök folyamán.
Biztos Kezdet Gyerekház dolgozói
Nagy Anikó
Lupsán Mariann
Gyerekház vezető
Gyerekház munkatárs

Sallai Anikó
Gyerekház segítő

Kisebbségi Önkormányzat hírei
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat február 23.-án tartotta soros ülését, amelyen 4 napirendi
pont szerepelt. A testület a közmeghallgatást követően elfogadta a 2010. évi költségvetését,
amely minimális összegű és az alapvető működést, kisebb rendezvények támogatását
szolgálja.
Ezt követte a 2010. évi Munkaterv összeállítása és elfogadása, amely csak néhány kötelezően
megtartandó ülést és rendezvényt tartalmaz. Támogatják a települési Falunap rendezvényét is,
amelyre július 3-án, szombaton kerül sor.

3
A testület véleményezte a települési önkormányzat költségvetését, azt elfogadásra javasolta.
Ezt követően a bejelentéseket tárgyalta meg a testület.
dr. M. S.
Személyi jövedelemadó 1% felajánlás
Zsadány Fejlődéséért Közalapítvány Kuratóriuma kéri a tisztelt adózókat, hogy 2010 évben
is személyi jövedelemadójuk 1% felajánlásával támogassák az alapítványt.
Az eddigiekben felajánlott támogatásukat köszönjük.
Adószámunk: 18378959-1-04.
Köszönettel:
Lupsán Lászlóné
elnök

Az európai nő története ókortól- napjainkig
I. rész
A különböző társadalmi korokban a nők megítélése igen változatos volt.
A patriarchális társadalom alapja az, hogy a nő egyetlen férfi tulajdona, míg a férfi egyszerre
több nőt is birtokolhat, akár hivatalosan, akár nem hivatalosan. Az a nő, aki nem hajlandó
szexuális tevékenységét egyetlen férfire korlátozni, megbüntetendő. Ezzel szemben a férfi
annál férfiasabb, minél több nővel van dolga.
„ Ha fontos ember vagy, szerezz magadnak háztartást, és szeresd otthon a feleséged, ahogy
illik. Tápláld, öltöztesd és kenegesd tagjait olajjal. Töltsd el örömmel a szívét mindaddig,
amíg él: urának jó termőföldje ő. De óvakodj attól, hogy hatalmat adj neki magad felett.
Tekintett viharos tűz, nemisége és nyelve az ereje.”
i.e. óegyiptomi bölcs
Prométheusz ellopta az égből a tüzet és az embereknek ajándékozta, hogy megkönnyítse vele
életüket. Emiatt Zeusz magharagudott és elhatározta, hogy megfizetteti az emberekkel (is!) a
tűz örömét, keserves kínokat küld rájuk. Héphaisztosszal,- a nyomorék kováccsal- sárból egy
nőt gyúratott, akit az Olümposzi istenek csábító szépséggel, ravaszsággal és hízelgésre való
hajlammal ruháztak fel. Pandorát – a neve Csupa Ajándékot jelent- leküldték az emberek
közé. Pandóra magával hozta a Zeusztól kapott szelencét, amelyet nem volt szabad kinyitnia.
A kíváncsiság győzött. A szelencéből kiszabadult minden nyomorúság és gyötrelem;
betegség, éhség, viszály, szárazság, árvíz, tűzvész, csalás, gyűlölködés, hazugság. Amikor
becsukta a szelencét csak a remény maradt benne. Azóta is –a női kíváncsiság miatt- az egész
emberiség bűnhődik.
Hésziodosz nyomán
„ A törvény előírja, hogy csak az én kedvemre tégy. Az én kedvemért kell kellemesnek
lenned. Az én kedvemért kell cicomáznod magad. Szépséged titka kizárólag csak engem illet
meg. Minden egyes pillantás, amelyet magadra vonsz, még ha ártatlanul is, felkelti a gyanút,
hogy valamilyen bűntettre készülsz.”
egy római férfi
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A megfelelő nő (feleség) az igazgyöngyél is drágább volt. A közmondás szerint a báj csalóka,
a szépség mulandó, de magasztalandó az a feleség, aki féli az Urat (Istent), az ilyen feleségre
a férfi rábízhatja a szívét.
A tisztességes feleség fáradhatatlanul szorgalmas, adakozókedvű (szegények felé) ügyes
(háztartási munkában, áruk eladásában, szolgálók felügyeletében) vidám, okos, kedves. A
patriarchális társadalom fő alappillére a feltétel nélküli engedelmesség
A bibliai Éva és a görög rege Pandorája- engedve a kísértésnek -, örök szenvedésre ítélte az
emberiséget. Minden bűnök nyomorúságának okainak a nőt teszik felelőssé. (nőgyűlölet)
A keresztény hit hatására, az európai nők élete szabadabb volt. A vallás elvetette a
rabszolgaságot és megkívánta, hogy minden ember a saját lelki üdvösségén munkálkodjék.
380-ban a keresztény vallásból római államvallás lett. Isten törvénye és a római jog azonban
eltér egymástól.
-

Viking

feleség férje társa volt. (önálló, hiszen a férj kalandozott,
háborúzott)

-

Germánok:

-

Rómaiak:

nemzetségi közösségben éltek
többnejűség- ágyas tartása
válás- csak férfiaknak
fontos az egyén- személyes szabadság, felelősség
férfi joga- ágyas tartása
válás- mindkét fél joga

-

Keresztény vallás:

fontos a házasság, a család
egynejűség, egyenrangúság
válás szinte lehetetlen

Középkorban a nők szakmákban dolgoztak, feleannyi fizetésért. (kézművesség, selyemipar,
szövőipar, könyvmásolás, könyvnyomtatás) Az egyedüli hely ahol tanulhattak: a kolostorok.
A nő biztonsága attól függött, mennyire tudott megfelelni a férfiak elvárásainak. A magányos
nő, aki túlságosan eltért az elfogadott normáktól, boszorkánynak számított. Az embereket a
félelem kerítette hatalmába, (betegségek, járványok, természeti katasztrófák miatt) és
bűnbaknak a magányos nőt kiáltották ki. Európa szerte fellángoltak a máglyák.
Boszorkányüldözés a XIV. sz.- XVIII. sz.-ig tartott. Ezen időszak alatt több nőt gyilkoltak
meg, mint bármely vétek miatt összesen.
Az akkori kozmológia, a világ felépítéséről alkotott felfogás, lehetővé tette a démológiát és a
boszorkányok létezését. A történészek Európának ezt a korát a „nagy krízis” korának nevezik.
Az értelmes, gondolkodó ember keresni kezdte az énjét, hangsúlyozta saját személyiségét,
egyedülállóságát.
A mai ember mindenekelőtt egyén. A szabadság és függetlenség követelménye manapság
megelőzi a közösség előnyeit. Régen a közösség érdeke volt a fontos, az egyén nem számított.
Hagyományos közösség (tradicionális)
- A szerelemnek, szexuális vágynak nem volt helye
- A házasság üzlet, cél a család megerősítése
- A közösség (nemzetség, család) érdeke számított
Újszerű közösség (modern)
- A szerelmen alapuló házasság
- A gyermek szeretetteljes felnevelése
- Egyéni érdekek fontossága
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A reformátorok eszményítették az ember és az Isten, a felvilágosodás filozófusai az ember és
a tudomány kapcsolatát, de mindketten azt kívánták, hogy odahaza egy aranyos, kicsi
asszonyka várja készétellel a férjét.
„ A mindenki számára hallható udvarias, és ostoba szavak igazi jelentése a következő: A férfi
azt akarja, hogy valaki gondoskodjon családjáról, háztartásvezetőt kíván, akinek nem érdeke,
hogy szembeforduljon vele, és akiben eképpen jobban megbízhat, mint bárkiben, akit pénzért
felfogad. Akar valakit, aki gondozza gyermekeit, gondoskodik neveltetésükről fárad értük és
azért él, hogy neve és családja fennmaradjon. Akar valakit, akinek a szépsége , elméssége, jó
kedélye és bájos társalgása szórakoztatja őt otthon…. Egyszóval a férfi akar valakit, akin
tökéletesen uralkodhat, és akit saját kedve szerint formálhat, aki egész életében az ő tulajdona
anélkül, hogy lehetősége volna az elszakadásra, bármiképpen bánjék is vele a férfi.”
Mary Astell véleménye a házasságról
(1690)
Két francia közmondás:
„ Gazdag az a férfi, akinek meghalt a felesége, és él a lova.”
„ Két csodálatos nap van a férfi életében: a lakodalom napja és a feleségének temetése napja”
„ Bánkódom amiatt, hogy a nők rendszeresen alárendelik magukat, azzal hogy elfogadják a
másodrendű udvariasságokat, amelyeket a férfiak osztogatnak ennek a nemnek, csak hogy
férfiasságukat még jobban kidomborítsák. Valójában sértő módon dicsőítik saját
felsőbbrendűségüket.”
Mary Wollstonecraft (1760)
Felhasznált irodalom: Kaari Utrio, finn történész – író
Éva lányai 1984, Helsinki
Ezt a könyvet az írónő három kiváló férfi emlékének ajánlotta, akik méltóak a nők hálájára és
tiszteletére. Az egyik a magyar Semmelweis Ignác.
Benedek Erzsébet
ny.d. tanítónő
(Az írást a következő számunkban folytatjuk)

Biztos Kezdet Gyerekház
„Reménysziget”
Örömmel értesítjük a lakosságot, hogy 2010. február 26-án (pénteken) megtartottuk Farsangi
ünnepségünket a Biztos Kezdet Gyerekházban. Büszkén mondhatjuk, hogy a vártnál is többen
jelentek meg a mulatságon, és mi, a gyerekház dolgozói igyekeztünk jó hangulatot teremteni.
Az előkészületekben az elmúlt hét folyamán részt vettek a Gyerekházat látogató szülők is. A
gyerekek részére biztosítottunk egy kis süteményt, üdítőt. A szendvicseket a Gyerekházban
együtt készítettük a szülőkkel. Volt, aki otthonról hozott süteménnyel kedveskedett a
Gyerekházban összegyűlt vendégseregnek. A nap végén minden gyerek egy kisebb
ajándékkal távozott.
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Bízunk benne, hogy a további rendezvényeinken is ilyen szép számban megjelennek a kedves
szülők gyermekeikkel.

Biztos Kezdet Gyerekház dolgozói
Nagy Anikó
Lupsán Mariann
Gyerekház vezető
Gyerekház munkatárs

Sallai Anikó
Gyerekház segítő

FALUNAPRA
2010. július 3-án, szombaton tervezzük megtartani az immár hagyományos Falunapot. Erre az
eseményre várjuk amatőr zenekarok, tánccsoportok jelentkezését, fellépési lehetőséget
kívánunk biztosítani számukra. Várjuk piacozók, vendéglátósok (melegétel árusítás, stb.),
mutatványosok jelentkezését is.
Természetesen köszönettel fogadunk minden anyagi vagy természetben történő támogatást,
felajánlást a Falunapra. Elérhetőség: Önkormányzati Hivatal 497-100, 30/382-5885.

Kiadó:
Községi Önkormányzat
Felelős kiadó: dr. Makai Sándor
Szerkesztőség elérhetősége:
5537 Zsadány, Béke u. 82. Tel/fax: 66/497-100
E-mail: kzsadany@globonet.hu

