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A Válaszúton Hagyományőrző és Környezetvédő Alapítvány hírlevele

Kedves tiszagyendaiak!

Ugyan 2011. áprilisa óta
Alapítványunk székhelye Török-
szentmiklóson található, melyet
a rugalmasabb ügyintézés és a
jobb pályázati lehetőségek in-
dokoltak, tiszagyendai
tevékenységeink nem csökken-
tek. 
Továbbra is üzemeltetjük a
Faluházat: helytörténeti
gyűjteményünk már látogatható.
A házat Múltunk Házának
kereszteltük, így hozva közelebb
a gyűjteményt mindannyi-
unkhoz. 
Ha tehetik, tekintsék meg,
kiderülhet olyan érdekesség is,
amelyről eddig nem tudtak. 

2012-ben újraindulnak
foglalkozásaink is a fiatalabb
korosztály számára, tematikus
bontásban, hogy közösségi
házunk az értelmes szabadidő
eltöltés színtere legyen.

Zubor Kata - elnök

2011. június 25-től látogatható a
Helytörténeti Gyűjtemény a 

-ban!
Köszönjük a sok felajánlott tárgyat!

Jöjjenek el, tudjanak meg még többet a
múltról és Tiszagyendáról gyűjteményünk

és információs tábláink segítségével!

LÁTOGATHATÓ: 
hétköznaponként 16.00 - 19.00 óra között

Hétvégén: 10.00 – 17.00 óra között
Cím: Tiszagyenda, Rózsa F. u. 10.)

(Kulcs: Tiszagyenda, Ságvári E. u. 10. 
Telefon: 56/439-065

Előzetes bejelentkezés egyéb időpontban: 30/432-
0312)

A gyűjtemény látogatása ingyenes!

Áldott, békés karácsonyt és egészségben
bővelkedő új esztendőt kívánunk a
község minden kedves lakójának!

Jász-Nagykun Szolnok megyei termelők és
szolgáltatók adatbázisa

Alapítványunk új programot indított, melynek célja, hogy összegyűjtse
és adatbázisban rendszerezze a Jász-Nagykun Szolnok megyei helyi
termelőket, ezzel segítve azokat a környezettudatos vásárlókat, akik

ösztönözni szeretnék a hazai gazdaságot, a helyben történő
termékelőállítást, amivel hozzájárulhatnak a helyi családok

megélhetéséhez és környezetünk védelméhez (az áruszállítás
mellőzésével  a szennyező anyagok kibocsátásának csökken-

téséhez). 
Szándékunk, hogy ösztönözzük a fogyasztókat, hogy a minőségi,

helyben megtermelt, előállított termékeket válasszák, segítve ezzel a
helyi termékek megmaradását.

Az adatbázisból megfelelő számú termelő bejelentkezése esetén
átfogó kiadvány készül, amelyeket eljuttatunk a fogyasztókhoz,

elősegítve ezzel a könnyebb és gyorsabb fellelhetőséget. Az adat-
bázisba való bekerülés önkéntes és ingyenes, az adatlap kitöltésével

történik.

Várjuk tehát a helyi termelők, biogazdák, kézművesek, iparművészek,
javítási szolgáltatók jelentkezését!

Az adatlap elérhető honlapunkon (www.valaszuton.hu) vagy kérésre
postán is elküldjük!



Használt elemeit már a
Múltunk Házában is lead-

hatja!

Beszámoló a VII. Óballai Falunapról

Az Óballáért Egyesület 2011.
szeptember 10-én immár 7. alka-
lommal rendezte meg a Falunapot.
A 2006-ban alakult Egyesület célja,
hogy Óballát, ezen a majdnem
elfeledett, de egyedülálló ter-
mészeti környezetben fekvő
településen kulturális ren-
dezvényeket szervezzen,
közösséget építsen, így növelve a
település megtartó és vonzerejét.
A Falunap már hagyomány, hiszen évről-évre megrendezésre kerül
egyre bővülő programokkal és egyre növekvő embertömeggel. Ahány
autó és ember megfordul ezen a napon a faluban, annyi talán egész
évben összesen sem!
És a programok is nagyon színvonalasak: aTörökszentmiklósi Nép-
dalkör kezdte idén a programok sorát, Tisza-menti népdalokat adtak elő.
Majd szabadtéri szentmise és Galsi Zoltán helytörténész előadása
következett. A Boróka Együttes Tavaszi szél című CD-jét mutatta be,
volt nótadélután, előadás a Nagykörűi Nemzeti Színháztól, Miklós Nép-
táncegyüttes és Berecz András mesemondó. Mindez főzőversennyel,
kézműves vásárral és sporteseményekkel tűzdelve. 

Idén először Alapítványunk is
felállított egy standot, hogy
bemutassuk tevékenységein-
ket: sokakat érdekelt a
tiszagyendai Múltunk Háza, a
vízminőség-mérés és néhány
környezeti probléma. A falu-
napon tapasztalt pozitív
élmények miatt jövőre is min-
denképpen ott leszünk!

K ö r n y e z e t v é d e l m i  H í r e k

-Alapítványunk évek óta foglalkozik a légszennyezés problémájával,
keressék fel legszennyezes.hu címen üzemeltetett honlapunkat, ahol
óráról-órára követheti a nagyobb városok szmoghelyzetét, kérhet e-
mailes szmogriasztást, és megismerheti a legfrissebb híreket is a levegő
szennyezettségének témakörében.

- 2011. őszétől Alapítványunk vette át a Hulladék Munkaszövetségtől a
hulladékégető ellenes tevékenységeket, decemberben sikeresen szere-
peltünk az Ökotárs Alapítvány pályázatán, mely ezt a tevékenységünket
támogatja.

- Ezévben is pályáztunk autóbuszos tanulmányi kirándulásra a legjobb
tanulmányi eredményt elért tiszagyendai általános iskolások számára. A
pályázat még elbírálás alatt van. Amennyiben az elbírálás eredménye
pozitív lesz, azt honlapunkon tesszük közzé, hogy a gyerekeket a kirán-
dulás lehetősége is ösztönözze a jobb eredmény elérésére. A kirán-
dulásra jövő év tavaszán kerülne sor.

- Mivel a pályázati lehetőségek egyre szűkösebbek, minden támogatást
köszönettel fogadunk. A személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlását a
18615551-1-16 -os adószámunkra tehetik meg. Köszönjük!

- Honlapunkat a www.valaszuton.hu címen érhetik el, ahol az
Alapítványunkat érintő legfrissebb híreket is megtalálják.

Alapítványunk
támogatója a

www.esotanc.hu - A
felelős időjárás-előre-

jelzés


