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„Minden emberélet valódi története csak igen rövid 
időszakasz, 
a többi mind vagy előkészület, vagy következtetés.” –  

Eötvös József 
    

NAGY ANDRÁS 

1928. június 8. – 2008. május 19. 

80 év a történelem viharából, aki félre-

verte a csíkosi harangot 

    
A település önállóvá válásának 50. évfordulójára 

jelent meg az „Évek könyve”, melyben a falu történel-
méből kerültek megörökítésre részletek. Ebben a 
könyvben Nagy András két eseményt örökített meg. 
Az 1963-as árvíz és a strandépítés történetét. 

A falu építésben egy nagyon fontos időszakban volt 
elsőszámú vezető. 

Az 1958. november 16-án megtartott tanácsi vá-
lasztáson végrehajtó bizottsági tagnak választották. Az 
1958. december 8-án az alakuló ülésen végrehajtó bi-
zottság elnökének választották. Ezt követően még 2 
alkalommal választották meg, és 1971. február 22-ig 
látta el ezt a tisztségét. 

VB elnöki tisztsége alatt a településen az alábbi 
fontos szervezések történtek, beruházások valósultak 
meg:  

1959 -tsz szervezése, alapítása, 
1960 -sportpálya építés 
1961 -önkiszolgáló bolt építés 
1962 - 30 gyermek részére óvodai helyiség kijelölé-

se a volt Olvasókör épületében. 
 Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár építése 
1962 -a Kossuth utcában a 2 tantermes iskola építé-

se  pedagógus lakással, 
1963. -március 7. a Zagyva és Tápió folyók a köz-

ség területének mintegy 2/3 részét elöntötték. 
A tavaszi árvíz még vissza sem húzódott szep-
tember 9-én a Tápió vize újabb területeket 
öntött el. A település lakossága az ő vezetésé-
vel birkózott meg az árvízzel. 

1964 –postahivatal építése szolgálati lakással, 
1965 –a ravatalozó építése, 
1966 -vágóhíd, 
 -szolgáltató ház, 
 -iker pedagógus szolgálati lakás a Rákóczi 

úton 
 -7000 m vízelvezető árok 
 -4854 m2 járda 
 -4360 m villanyhálózat kiépítése 
1967 - a gázcsere telep és  
 - a tűzoltószertár építése. 
1968 - kútfúrás és STRANDFÜRDŐ építés. 
1969-megkezdődött az új 6 tantermes általános 

iskola építése 
Nagy András a kezdetektől rész vett a település 

ipari egységének szervezésében, megépítésében. A 

falu lakosságának jó anyagi helyzete köszönhető volt 
a jól működő szövetkezetnek, és az 1970. augusztus 3-
án termelését megkezdő Radiátor gyáregységnek, ahol 
a tsz-ben dolgozó férfiak feleségeik dolgoztak. 1971. 
februártól a gyáregység dolgozója lett egészen az 
1988-as nyugdíjba vonulásáig. A település közéleti 
tevékenységétől visszavonult. A faluért érzett tenni 
akarását szemléltesse az  Évek könyvéből egy rövid 
idézet: 

„1963. március 7-én este a  Művelődési Házban 
tartott nőnapi ünnepségről telefonhoz rendelt a Járási 
Tanács elnöke  és  közöl te ,  hogy é jje l 
Jászalsószentgyörgynél, a boldogházi oldalon több 
helyen elvágják a Zagyva-gátat… 

A telefonbeszélgetés után visszatértem a Művelő-
dési Házba, és arra kértem mindenkit, hogy segítsenek 
a csíkosiak mentésében. A tsz vezetői gyorsan össze-
hívták a traktorosokat, hogy kapcsolódjanak be a men-
tési munkálatokba. Öt traktor és 30 ember indult el 
esőben és mérhetetlen nagy sárban a leginkább veszé-
lyeztetettek mentésére. Éjfél után félrevertem a csíkosi 
templom harangját. Ez jelentette szokatlan időben a 
riasztást. 

..Bizony voltak ellenállások, hangoskodó emberek 
is…A község szorgalmas, dolgos lakossága a károsul-
tak segítségére sietett, ezzel is enyhítve az árvíz okozta 
károkat és fájdalmat.” /Az 1963-as árvíz Évek könyve 
204-205.oldal/ 

„…az ünnepélyes üzembe helyezés időpontját 
1968. augusztus 20-ra tűztük ki. Az ünnepség megren-
dezésére már a strand területén került sor, szinte az 
egész lakosság részvételével. Színvonalas ünnepségen, 
szavalatok, kultúrműsor, énekszámok, cigányzene szó-
rakoztatta a jelenlévőket. 

Büszkék lehetünk ma is arra, hogy önállóan, lakos-
sági összefogással sikerült a strandfürdőt megépíte-
nünk, melyet gyermekeink, unokáink napjainkban is 
élvezhetnek testnevelésórán és nyári szünetben. 
Nagy András a község akkori tanácselnöke” 

Turóczi Istvánné 
 

Bandi bácsi eltávozott közülünk, de mindaz, amit 
Jászboldogházáért tett maradandó, és örökre  

emlékeztet bennünket. 

In memoriam 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
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2008. július ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Tájékoztató Önkormányzati ülésekről, aktualitásokról 

2008. május 28-án került sor a 
Képviselőtestület soron következő 
ülésére. A napirendi pontok tárgya-
lása előtt a Polgármester bejelentet-
te, hogy az önkormányzat Képvise-
lőtes tületének előterjesztésére 
Zrupkó Ferencné a Mátyás Király 
Általános Iskola volt igazgatója a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei  
Pedagógiai Díjban részesült, me-
lyet a megyei ünnepségen 2008. 
június 2-án Szolnokon vehetett át.  

A testület ezután megtárgyalta a 
községi civil szervezetek 2007. évi 
gazdálkodásáról szóló pénzügyi 
beszámolót. A Testület az alábbi 
határozatot hozta: 
„Jászboldogháza község Ön-

kormányzatának Képviselőtestü-
lete megtárgyalta és elfogadja a 
civil szervezetek beszámolóját a 
2007. évi gazdálkodásról. Köszö-
netét fejezi ki a településen műkö-
dő civil szervezetek munkájáért, 
mellyel hozzájárulnak a település 
komfortosabbá tételéhez. Ezáltal 
olyan pluszt biztosítanak a község 
részére, melyet az önkormányzat 
anyagi vagy más okok miatt nem 
tud biztosítani.” 

A jogszabályi előírásoknak meg-
felelően készült el az önkormányzat 
2007. évi gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi feladatairól szóló be-

számoló. 2001. május 1-jétől 2007. 
december 31-ig nem működött a 
településen gyermekjóléti szolgálat. 
2008. január 1-jétől a Jászsági 
Többcélú Társulás keretében a tele-
pülésen is foglalkoztatásra került 
egy családgondozó. Erről a munká-
ról, majd 2009 májusában tárgyal a 
Testület. Jelenleg 101 gyermek, 
fiatalkorú felnőtt részesül gyermek-
védelmi kedvezményben. Az óvo-
dában, iskolában összesen 82 fő 
kap 50%-os vagy 100%-os étkezési 
támogatást. A településen 2007 év-
ben gyermekkorú bűnelkövető nem 
volt. A nyári időszakban polgárőr 
táborban vettek részt Debrecenben.  
A településen található és kóborló 
ebek miatt felvetődött, hogy az 
ebek tartását helyi rendeletben kell 
szabályozni. A rendelet-tervezet 
elkészítéséről döntött a Testület. 
Amennyiben elfogadásra kerül a 
rendelet, akkor 2008.szeptember 1-
jétől már a helyi szabály alapján 
lehet kutyát tartani a faluban. Meg-
tárgyalásra került a Jásztelek hatá-
rában működő un. kommunális sze-
métlerakót üzemeltető Regio-Kom 
Kft. 2007. évi üzleti terve, melyben 
a községi Önkormányzat is tulajdo-
nos. A Testület döntött arról, hogy 
2008 évben nem kerül átadásra a 
Jászboldogháza községért kitüntető 

díj, és a Jászboldogháza díszpolgára 
kitüntetés. 

A községi önkormányzat az 
alábbi pályázatokat nyújtotta be 
2008. május 15-ig . /lásd lent/ 

 
Amennyiben a pályázatok nem 

nyernek, az eljárási díjak összegét a 
Kincstár visszautalja: 375.767,- Ft. 

Az elkészített tervek, engedé-
lyek, szakhatósági hozzájárulások 
pedig érvényesek 2 évig, amelyek-
nek összege: 1.495.500,-Ft 

Fontos döntést hozott a Képvise-
lőtestület arra vonatkozóan, hogy: 
Jászboldogháza község közigaz-
gatási területén a közterületen 
való mozgó árusítást megtiltja, 
kivétel az élelmiszer és takar-
mány árusítások. 

A meghirdetett háziorvosi állás-
helyre továbbra sem érkezett pályá-
zat. Így a határozott időre szóló 
szerződést meghosszabbította a 
Testület dr. Kiss Imre háziorvossal 
2008. december 31-ig. 

2008. június 5-én soron kívüli 
ülést kellett tartani, mivel a benyúj-
tott pályázatokhoz módosítani kel-
lett a februárban elfogadott költség-
vetési rendelet fejlesztési kiadásai-
nak tételeit. 

Turóczi István Zoltánné 

HÖF-CÉDE 
Játszótér rekonstrukció 2008 

2.998.000,- 
899.400,- fejlesztési célú 

hitel 
Eljárási díj: 20.986,- 
Tervezési kltsg:   48.000,- 

HÖF-TEKI 
Településrendezési terv 

6.720.000,- 
2.016.000,- fejlesztési célú 

hitel 
Eljárási díj: 47.040,- 

HÖF-TEKI 
Strandfürdő felújítás 2008-2010 

71.135.866,- 
21.340.760,- (2 évre)  
fejlesztési célú hitel 

10.670.380,- 

Eljárási díj: 250.000,- 
Tervek: 720.000,- 
Természetvédelmi elemzés: 156.000,- 

TEUT 
Bajnok utca felújítás 

11.548.143,- 
5.774.072,- fejlesztési célú 

hitel 

Eljárási díj: 57.741,- 
Tervezési díj: 451.500,- 
Lebonyolítási díj: 120.000,-Ft 

Összesen: 
  

92.402.009,- 30.031.000,- 1.871.267,- 
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� Az elmúlt hónapok eseményei között kiemelkedő 
az önkormányzatunk életében, hogy  nagyon sok 
pályázatot nyújtottunk be különböző felújítások-
hoz-fejlesztésekhez illetve programok szervezésé-
hez. Ezek közül több esetben a civil szervezetek-
kel és a Jászsági Többcélú Társulással való 
együttműködéssel tettük ezt. 
Ilyen volt például a gyermeknap megrendezésére 
elnyert 250 ezer Ft támogatás, melyet az iskolai-
óvodai  gyereknapon használtunk fel. 

 
� A többi benyújtott pályázatunknak még nincs 

eredménye. Ezek a következők: 
1.  Strandfürdő felújítása  

vízforgató berendezéssel  71 m Ft 
2. Játszótér felújítása 3 m Ft 
3. Településrendezési terv készítése digitálisan7 mFt 
4. Bajnok utca felújítása 11 m Ft 
5. Egészségház felújítása 35 m Ft 
6. Gyermekjóléti szolgáltatás fejlesztése 11 m Ft 

 
� A Boldogházi Gyermekekért Alapítvány az ön-

kormányzat és a helyi Sportegyesület közreműkö-

désével Sporttábor megvalósításához pályázott, 
melyhez 420.ezer Ft támogatást nyertünk. Ennek 
eredményeként 18 sportoló gyermeknek tudtunk 1 
hetes ingyenes tábort szervezni és felszereléseket 
vásárolni. 

 
� Fontos esemény a település életében, hogy min-

den engedélyt sikerült végre beszerezni ahhoz, 
hogy a Strandfürdőt egyesületi formában lehessen 
működtetni. Ha közfürdőként nem is működhe-
tünk jelenleg, így mégis van lehetőség annak 
hasznosítására illetve igénybe vételére az egyesü-
leti tagok részére. A Jászboldogháza Ifjúságáért 
Egyesület módosította bírósági bejegyzését, hogy 
lehetősége legyen a fürdőklub működtetésére. Ezt 
követően bérbe vette az önkormányzattól a 
Strandfürdőt, melyet hétvégenként üzemeltethet 
saját tagjai részére. Így a tagoknak lehetősége van 
a különböző szabadidős, családi és sportprogra-
mok mellett a fürdési lehetőségre is. 

 
Szűcs Lajos 

polgármester 

Polgármesteri tájékoztató 

Tájékoztató 
 

A Jászboldogháza Ifjúságáért Közhasznú Egyesület ezúton tájékoztatja a lakosságot,  
hogy célja kiegészült a fürdőklub működtetésével.  

 
Ezáltal az egyesület a jövőben tagjai részére biztosítani kívánja a sporttolási, fürdési lehetőséget, mely-

hez többek között a Jászboldogházi Önkormányzat tulajdonában lévő Strandfürdőt  
kívánja használatba venni.  

 
Az egyesületi tagdíjak mértéke: 

 
2008-ban 3000 Ft 

 
14 év alatt 50% kedvezmény 
6 éves kor alatt ingyenes 

 
Egyéb információért személyesen érdeklődni: 

 
Hétfő, szerda pénteki napokon munkaidőben: 

 Jászboldogháza Polgármesteri Hivatal 
 

Szőllősi Péter 
06 30-521-7008  
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2008. július HITÉLET 

Szomorúan tapasztaljuk, hogy miután a templombúcsú 
ünnepe elveszítette lényegét: a bűnbocsánat megtapasztalá-
sát, és a körmenetben és egyéb külsőségekben érte el csú-
csát, ma már otthoni, családi ünnepléssé alakult át. Mintha 
kevesebben lennénk búcsú ünnepén a templomban, mint 
általában vasárnap szoktunk. 

Mi a búcsú? „A búcsú Isten színe előtt a már megbocsá-
tott bűnökért járó, ideig tartó büntetések elengedése, melyet 
a keresztény hívő, aki megfelelően fölkészült, és teljesítette 
a kiszabott föltételeket, elnyer az Egyház segítségével, 
amely mint a megváltás szolgálója Krisztus és a szentek 
elégtételt nyújtó érdemeinek kincstárát hivatalosan kezeli, és 
abban részesít. A búcsú részleges vagy teljes, attól függően, 
hogy a bűnökért járó ideigtartó büntetéstől részlegesen vagy 
teljesen szabadít-e meg. Minden hívő nyerhet búcsúkat ön-
maga számára vagy az elhunytak javára.” – olvassuk a Kato-
likus Katekizmusban. 

Hogy az Egyháznak a búcsúkról szóló tanítását és gya-
korlatát megérthessük, tudnunk kell, hogy a bűnnek kettős 
következménye van. A súlyos bűn megfoszt az Istennel 
fönnálló közösségtől, és ezért alkalmatlanná tesz az örök 
életre; az ettől való megfosztottság „az örök büntetés”. Más-
részt minden bűn, még a legkisebb is, a teremtményekhez 
való rendetlen ragaszkodással jár, ami szükségessé teszi a 
tisztulást, akár itt a földön, akár a halál után, az úgynevezett 
„purgatóriumban” (tisztítótűz, tisztítóhely). E tisztulás sza-
badít meg attól, amit „ideigtartó büntetésnek” nevezünk. E 
kétféle büntetést nem szabad valamiféle bosszúnak tartani, 
mellyel Isten az embert kívülről sújtja, hanem nagyon is a 
bűn természetéből származó valóságként kell fölfogni. Egy 
lángoló szeretetből fakadó megtérés létrehozhatja a bűnös 
teljes megtisztulását, úgyhogy semmi büntetés nem marad 
fönn. 

A bűn megbocsátása és az Istennel fennálló közösség 
helyreállítása a szentgyónás által magával hozza a bűn örök 
büntetéseinek elengedését. Az ideigtartó büntetések azonban 
megmaradnak. A keresztény embernek mindenfajta szenve-
dést és megpróbáltatást türelemmel kell viselnie, és amikor 
eljön a nap, a halált derűs lélekkel fogadnia, törekedve arra, 
hogy a bűn ezen ideigtartó büntetéseit kegyelemnek tekintse. 
Az irgalmasság és szeretet cselekedetei, az imádság és a 
különböző vezeklési gyakorlatok által igyekeznie kell, hogy 
teljesen levesse magáról a „régi embert”, aki önmaga istene 
volt, és magára öltse az „új embert”, aki Isten engedelmes 
gyermeke. 

A búcsút az Egyház által lehet elnyerni, mely a Jézus 

Krisztustól kapott oldó és kötő hatalom birtokában közben-
jár egy keresztény érdekében, és megnyitja neki Krisztus és 
a szentek érdemeinek kincstárát, hogy az irgalmasság Atyjá-
tól elnyerje a bűneiért járó ideigtartó büntetések elengedését. 
Ily módon az Egyház nem csupán segítségére akar sietni 
ennek a kereszténynek, hanem a jámborság, a vezeklés és a 
szeretet cselekedeteire is serkenteni akarja. 

Mivel a tisztulás útján lévő elhunyt hívők tagjai a szentek 
ugyanazon közösségének, segíteni tudunk rajtuk többek kö-
zött azzal is, hogy búcsúkat nyerünk számukra úgy, hogy a 
bűneikért járó ideigtartó büntetés elengedést nyerjen. 

Eredetileg búcsút csak azok nyerhettek, akik elzarándo-
koltak a római Szent Péter bazilikába. Nem az volt a fontos, 
hogy megláthassák a templomot (és megfogják Szent Péter 
lábát*), hanem hogy a gyalogosan, egy-egy szakaszon alkal-
mi szekérrel megtett úton megtapasztalják Isten gondviselés-
ét, és újra bizalommal tudjanak ráhagyatkozni Isten akaratá-
ra. Aki megtett egy ilyen zarándoklatot, annak semmi kétsé-
ge nem maradt a felől, hogy Isten kísér minket életünk útjain 
és szükség esetén beavatkozik történetünkbe.  A XIII. szá-
zad elején Assisi Szent Ferenc elérte a pápánál, hogy ne 
csak a Szent Péter-bazilika, hanem a Porciunkula-templom 
is lehessen zarándoklat célja, és ott is teljes búcsút lehessen 
nyerni. Az Egyház a történelem folyamán egyre gazdagab-
ban akarta kiárasztani az Istennel való teljes kiengesztelő-
dés, a teljes búcsú lehetőségét, így aztán sok templom nyert 
olyan rangot, hogy a zarándokok ott teljes búcsút nyerhettek. 
Sőt, nem csak a templomokhoz végzett zarándoklat, hanem 
más vallási cselekmények elvégzése is járhat teljes búcsúval, 
ha azt megfelelő előkészülettel és megfelelő módon végzi a 
hívő. 

Ahogy a szentgyónásra, úgy a búcsúra is készülni kell. És 
ha a búcsú nagyobb jelentőségű esemény lelki életünkben, 
mint a szentgyónás, a rá való készülődésnek is alaposabbnak 
kell lennie. 

Aki nem készült fel lelkében arra, hogy ne csak a bűnei-
től, hanem a bűnhöz való ragaszkodásától is elszakadjon, 
nem nyeri el a búcsút. Ezért fontos lenne, hogy minden év-
ben augusztus első vasárnapjára, templomunk felszentelésé-
nek évfordulójára, a teljes búcsú elnyerésének erre az ünnepi 
alkalmára bűnbánattal, szentgyónással előkészüljünk, és a 
szentmise után az Istenhez tartozás ujjongó örömével otthon 
szent örömmel folytassuk az ünneplést. 

 

Csergő Ervin plébános 

Egyházközség hírei 
Az újjá alakult egyházközségi képviselőtestület 2008. júni-

us 3 – án tartotta első testületi ülését, melyen megválasztás-

ra kerültek a tisztségek. Csergő Ervin atya előterjesztése 

alapján a szavazás eredményeként az alábbi tisztségek ke-

rültek betöltésre: 

Világi elnök: Szaszkó Zoltán 

Jegyző: Bóta Mizsei Ilona 

Gondnok: Kövér István 

Gazdasági felügyelő: Muhari András 

Pénztáros: Kispálné Baranyi Aranka 

Számvizsgáló: Dékány Imre, Kisádám József 

Perselyező: Kispál Sándor,  

Kisádám Péter,  

Dékányné Bozóki Zsuzsanna 

 

Liturgikus felelős: Muhariné Szőke Bernadett 
 

Bóta Mizsei Ilona 

A templombúcsú 
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Az óvodai élet sok programmal tele-
tűzdelt hónapja a május. 

A ballagás, évzáró utáni hetet az 
egészséges életmódra nevelés hetének 
jelöltük ki.  

Hétfőn gyümölcsnapot tartottunk, 
ismert és kevésbé ismert gyümölcsöket 
mutattunk meg és ízleltettünk meg a 
kis pajtásokkal. pl.: ananász, kivi, lichi, 
papaya, avokádó. Megbeszéltük szár-
mazási helyét, a gyümölcs részeit, ízét 
…stb. 

Kedden zöldségféléket tisztítottunk, 
kóstoltunk, elmondtuk, hogy miből 
milyen élelmiszer, étel, készülhet. So-
kan nem ismerték a sóskát, brokkolit, 
spárgát. 

Az óvodáskorú gyermekek már szí-
vesen tevékenykednek, segítkeznek a 
veteményeskertben. Vonjuk be őket! 
Jelöljünk ki a gyerek számára egy terü-
letet, amely csak az övé és hagyjuk, 
hogy ott kedvére kertészkedhessen. 
Oda ő vethet virágot, zöldségfélét, és ő 
is tartja rendben. Felügyeletünk alatt 
megismerheti a hasznos és gyomnövé-
nyeket, szemmel kísérheti a kerti növé-
nyek fejlődését. 

A cselekvés, a munka örömmel tölti 
el, és mindenképpen hasznosabb tevé-
kenység, mint a tévé előtt ülni. 

Szerdára virradóra elérkezett a várva 
várt nap, mikor kirándulni indultunk a 
budapesti állatkertbe, és a Fővárosi 
Nagycirkuszba. Sokan alig aludtak 
előző éjjel. 8.00-kor indultunk az óvo-
dából, hátizsákkal, élelemmel felszerel-
kezve. Útközben megálltunk, megreg-

gel i ztünk,  majd 
10.00 óra körül ér-
keztünk az állatkert-
be. Ezután birtokba 
vettük a hatalmas 
területet. 

Nagyon meleg 
volt, ezért sok állat a 
hűvösbe húzódott, és 
keveset láttunk belő-
lük. Viszont később 
szerencsénk lett! 
Akkor adták át a 
szafari területet, 
amelyet megnézhet-
tünk, és ott láthattunk kárpótlásul orr-
szarvút, zsiráfot, bogarakat, sáskákat. 

Időnk többi részét a játszótéren töl-
töttük, ahol közben meg is ebédeltünk. 
Ezután útnak indultunk a Nagycirkusz-
ba, ahol a színvonalas előadást nagy 
lelkesedéssel fogadták a gyermekeink. 
Legnagyobb tetszést a pónilovak, és a 
bohóc aratta. A légtornászok, az ugró-
csoport lélegzetelállító produkciójára 
tágra nyílt szemekkel rácsodálkoztak 
óvodásaink, és tetszésüket tapssal és 
visítással fejezték ki. 

A csodálatos vadállatok, fehér tigris, 
oroszlán, elefánt idomítását részemről 
szívesen kihagynám. Szívesebben né-
zem őket a saját környezetükben, fil-
men. 

Műsor után fagyiztunk, uzsonnáz-
tunk, gyümölcsöt ettünk, üdítőt ittunk. 
A fárasztó nap után este fél 8 körül 
értük haza, sokan már a buszban szu-
nyókáltak. Az ovi előtt anyukák, apu-
kák tolongtak, hogy végre hazavihes-
sék sok élménnyel gazdagodott cseme-
téjüket. 

Másnap, csütörtök reggel csendesen 
indult a nap. Érezhető volt, hogy az 
előző nap fáradalmait még nem pihen-
ték ki a pajtások. Ezen a napon a nagy-
csoportnak egészségügyi vetélkedőt 
szerveztünk a védőnéni, Faragó 
Józsefné segítségével. 

Majd másnap a gyermeknap és csa-
ládi nap következett. Erre az alkalomra 
Deák János és családja két láda földi-
epret, Pócsai István és családja cseresz-
nyét ajánlott fel óvodásaink részére, 
melyet örömmel fogyasztottak el. Kö-
szönjük szépen. 

A Syngenta növényvédelmi Kft. És 
Élelmiszerbank közös adománylavina 
programjának keretén belül A BOL-
DOGHÁZI GYERMEKEKÉRT ALA-
PÍTVÁNY pályázatot nyert a cégtől 
250 ezer forint értékben, élelmiszercso-
magot. Ezzel is gazdagodott a finom 
csemegék választéka. Köszönet érte. 

 
Dr. Kisné Fazekas Ildikó 

óvónő 

Május az óvodában Az állatkertben 

Búcsú az óvodától 
 

„Az emlékezéshez nem emlék,  
hanem szeretet kell. 
S akit szeretünk, azt nem felejtjük el…” 

/Shakespeare/ 
Elérkezett az óvodai ballagás napja, 2008. május 24-e. Az 

idén 18 kisgyermek búcsúzott el az óvodától, óvó néniktől és 
kispajtásoktól. 

Nagy-nagy izgalommal és várakozással készültünk erre a 
napra. Megérte a nagy készülődés, hiszen a lakodalmas mű-
sorunkkal, amibe bevontuk a Maci csoportba járó középsős 
gyermekeket is, nagy sikert arattunk. 

A gyerekek megmutatták tánc és ének tudásukat és bebi-
zonyították, milyen bátor kiállásúak és felkészültek az isko-
lára. A közönség vastapssal jutalmazta szereplésüket.  

A kisebbek a VUK csoportosak is óriási sikert arattak, 
mert bátran előadták azt a sok-sok verset, dalt és dalos játé-
kot, amit az év folyamán tanultak. 

Néhány éve már hagyomány óvodánkban, hogy a ballagást 
megelőző nap végigsétálunk minden csoportszobán, elbúcsú-

zunk az óvó néniktől, kispajtásoktól és a konyhás néniktől, 
akik mindig kedvesen, nagy örömmel fogadnak bennünket, 
és valami kis „meglepivel” várnak. 

A gyerekek kezükbe vehetik az SzMK által vásárolt balla-
gási tarisznyát és a kis ajándékot. A középsősek pedig egy-
egy szép könyvjelzővel kedveskednek és versekkel búcsúz-
nak el a nagyoktól. 

A délelőtt lezárásaként lovaskocsikáztunk, ami óriási él-
mény, hiszen énekelve járjuk be a falut, közben jókat beszél-
getünk és nevetünk. Minden kisgyermek utcájába elkocsiká-
zunk és amikor közeledünk ahhoz a házhoz, ahol laknak, 
nagyon hangosan énekelünk, hogy meghallják érkezésünket. 
Aranyosak voltak a szülők, hiszen aki otthon volt, az kisza-
ladt és integetett. Volt, aki még meg is állított bennünket, 
mert valami kis édességgel kedveskedett. Krasnyánszkiné 
Marika néni is kijött a boltból, és miután énekeltünk neki 
egy szép ballagási dalt, rágóval jutalmazta a gyermekeket. 
Köszönjük szépen! 

Minden kisgyermek boldog volt, hiszen elmentünk a háza 
előtt. Köszönjük szépen Krasnyánszki Imre bácsinak és 
Józsa Kálmán bácsinak, hogy lehetővé tették számunkra ezt 
az élményekkel teli kocsikázást. 
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Az elválás, a búcsúzás percei, mindig fájdalmasak, szív-
szorítóak, hiszen az itt töltött 3-4 év emléke örökre megma-
rad, bevésődik.  Amikor sok-sok év múlva ránézek volt óvo-
dásaimra, mindenkiről eszembe jut valami kedves kis törté-
net, szerepélmény vagy valami kis „gyerekszáj” mondás. 

Ezzel a csoporttal történelmet írtunk, hiszen mikor közü-
lük sokan óvodába jöttek, 2004 őszén a gyermeklétszám 
csökkenése miatt leépítés történt. A 3 azonos korosztályú 
csoport helyett 2 vegyes csoporttal működtünk tovább, ami-
nek előnyét és hátrányát az évek során megtapasztaltuk. 

A különböző életkorú gyermekek egy csoportban történő 
nevelése, gondozása nagyobb feladatot ró a nevelőkre, de a 
gyermek számára sokkal inkább a családi környezetet adja 
vissza.  

 Végezetül szeretném megköszönni a nagycsoportos szü-
lők kedvességét, segítőkészségét. Számukra is emlékezetes 

marad ez a 3-4 év, hiszen bőven kivették részüket abból a 
sok-sok munkából, ami az óvoda udvarának felújításával az 
új kerítés készítésével járt. Nem felejtjük el, hogy hétvégéi-
ket feláldozva jöttek és tevékenykedtek annak érdekében, 
hogy gyermekeink szebb, esztétikusabb környezetben tölt-
hessék napjaikat. 

Kivették részüket a hulladékgyűjtésben, az óvodai ünnep-
ségek és gyermeknapok lebonyolításában. Mindig minden-
ben számíthattunk rájuk. Ez nagyon jólesett, és nagyon szé-
pen köszönjük! 

A nyári szünidőben mindenkinek nagyon jó pihenést és 
kikapcsolódást kívánok!  

Sósné Baráth Erika 
óvónő 

Mesevár-Híradó 
Izgalmas héttel búcsúzott az idei tanév a Mesevár óvodá-

saitól. Egy percre sem hagyott unatkozni sem kicsiket, sem 
nagyokat. Volt ezen a héten minden: egészséges életmódra 
nevelés, izgalmas vetélkedő, vidám kirándulás Budapestre, 
gyerekeket, szülőket lázban tartó családi nap. 

Ez utóbbira május 30-án került sor. Míg a gyerekek az 
iskolában rendezett bábelőadáson vettek részt, addig szorgos 
anyukák és apukák varázsolták át az udvart: lufikat, színes 
szalagokat kötözgettek, sátrakat állítottak. Közben egyre 
több szülő érkezett, egyre több lett a szorgos kéz. A gyere-
kek vidáman vették birtokukba az udvart. Csodálkozó tekin-
tetük elárulta, tetszik, amit látnak. Pedig akkor még nem is 
sejtették mennyi kaland vár rájuk: arcfestés, kézműves fog-
lalkozás, pónifogatos kocsikázás Krasnyánszki Imre bácsi-
val, kerékpáros ügyességi verseny, a helyi tűzoltóság autójá-
nak teljes birtokba vétele, fagyizás.  

Az egyik sátornál Faragóné Rózsika vérnyomást és vér-
cukrot mért. A másiknál Szádvári Heni egész nap festette a 
kipirult gyerekarcokat: lepkévé, oroszlánná, cicává varázsol-
va őket. Kobeláné Ica a kislányok körmét tette 
„nagylányossá”. Az asztaloknál az óvó nénik által öntött 
gipsz képeket lehetett kifesteni, de akinek kedve volt, rajzol-
hatott, sógyurmázhatott. 

A REHAB-CHANCE BT-től 15 db kismotort és nagymé-
retű labdát kaptak a gyerekek, melyek megállás nélkül üzem-
ben voltak. Ezalatt a szülők sem unatkoztak. Lemérhettük 
tudásunkat a Jenei Tamás által összeállított KRESZ 
TOTO-n, válaszolhattunk egészséges életmóddal kapcsolatos 
kérdésekre. Arról pedig, hogy a szülők se maradjanak sport 
nélkül, Rózsika néni gondoskodott: vidám családi sorváltót 

állított össze a résztvevő családoknak. Sokat nevettünk a 
verseny során! De a gyerekek is büszkék voltak babzsákkal a 
fejükön futó édesanyjukra, labdával szökellő édesapjukra. 
Az ezt követő kötélhúzáson pedig szinte minden szülő részt 
vett, a gyerekek hangos biztatására feszültek az izmok! 

Aki pedig megéhezett, megszomjazott, ehetett-ihatott ked-
vére. Az anyukák kérés nélkül tették a dolgukat, valaki min-
dig észrevette, ha üres volt a pohár vagy mosogatni kellett. 
Köszönjük a felajánlott epret, cseresznyét, a finom sütemé-
nyeket! Köszönjük az Állatkerti és Vadasparki belépőket!  

Ettől volt jó ez a nap, ettől a közösségtől, ami itt kialakulni 
látszik. Azt, hogy utánpótlásban sem lesz hiány, bizonyította 
a babakocsik sokasága, a még nem ovis kistestvérek jelenlé-
te. 

Nagyon jól sikerült ez a nap! Jól sikerült, mert a szülők és 
a pedagógusok egyet akartak, ugyanazért dolgoztak: a gyere-
kek öröméért! Köszönet a sok munkáért, vidámságért, felejt-
hetetlen percekét! 

Tóth Zsuzsanna 

Egy kis huzakodás a családi napon 
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A 2007-es országos kompetencia felmérés eredményei matematika és szövegértés tantárgyak esetében azt 
mutatják,  hogy iskolánk  ezúttal is jó helyen szerepelt a megmérettetésben. Természetesen  az eredmények 

a tanár –diák közös munkáján alapulnak.  
Reméljük, hogy a 2008 májusi felmérés eredménye is hasonlóan alakul majd. 

ISKOLA HÍREI 

A 2007-2008-as tanév eredményei 
  1. o. 2. o. 3. o. 4. o. 5. o. 6. o. 7. o. 8. o. Iskolai átlag 

Magatartás 4,5 4,5 4,9 4,72 4,19 4,4 4,4 3,57 4,4 

Szorgalom 4,6 4,5 4,65 4,16 3,76 3,5 3,7 3,19 4 

Tanulmányi szöv. ért. szöv. ért. szöv. ért. 4,29 3,86 3,74 3,66 3,4 3,8 

Az „Év tanulója” vándorserleg tulajdonosa a 2007- 2008- as tanévben - tanul-
mányi- és versenyeredményei alapján - Turóczi Zsófia 7. osztályos tanuló. 

3. osztály: Ámort Marcell 
  Baranyi Fanni Nóra 
  Baráth Klaudia 
  Gulyás Norbert 
  Kalota Richárd 
  Szabó Dávid 
  Vajda Lilla 

4. osztály Badari Norbert 
  Berkó Albert 
  Borsányi Boglárka 
  Kocza Dominika 
  Kordács Nóra 
  Nagy Márk 

1. osztály: Csinger Fanni 
  Fekete Gréta 
  Mézes István 
  Muhari Brigitta 
  Szabó Dorottya 

2. osztály: Bajor Richárd 
  Berdó Rita Adrienn 
  Fehér Ferenc 
  Klinkó Mónika 
  Mizsei Melitta 
  Sápi Fanni 
  Tóth Zsófia 

5. osztály: Fecske Nóra 
  Farkas Imre 
  Horváth Gréta 
  Sass Adrienn 

6. osztály: Adamecz Zsuzsanna 

7. osztály: Gerhát Edina 
  Szabó Fruzsina 
  Szőllősi Tamara 
  Turóczi Beáta 
  Turóczi Zsófia 

8. osztály: Muhari Beatrix 

8. évfolyam  szövegértés 

8. évfolyam  matematika 

Pótvizsgára bocsátottunk: 
4 tanulót- 5 tantárgyból. 

Kitűnő tanulóink 
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Mozaik Országos Biológia Verseny országos döntő 
Turóczi Zsófia 7.o   7. hely 
Gerhát Edina 7.o  17. hely 
Turóczi Beáta 7.o  18. hely 

Felkészítő: Rigó Andrásné 
 

,,Madarak és fák napja” Országos Verseny   
megyei döntője (csapatverseny) 2. hely   
Gerhát Edina 7.o  
Turóczi Beáta 7.o  
Turóczi Zsófia 7.o  

Felkészítő: Rigó Andrásné 
 

Herman Ottó Országos Biológia Verseny megyei döntő 
Turóczi Beáta 7.o  4. hely 
Turóczi Zsófia 7.o   6. hely 
Gerhát Edina 7.o   7. hely 

Felkészítő: Rigó Andrásné 
 

Kaán Károly Országos Természetismereti Verseny  
megyei döntő 

Horváth Gréta 5. o.  7. hely 
Szadai Levente 5. o.  8. hely 
Kelemen Péter 5. o 13. hely 
Farkas Ibolya 6. o.  7. hely 

Felkészítő: Rigó Andrásné 
 
 
Megyei Természetismereti csapatverseny Tiszapüspöki  

5. hely  
Adamecz Zsuzsanna  6.o 

 Farkas Ibolya  6. o. 
Vajda Csilla 6.o 

Felkészítő: Rigó Andrásné 
 

„Környezetünk védelmében” Regionális verseny 
 Szűcs Péter 8. o 1. hely 
 Szappanos Ákos 8. o 3. hely 
 Borsányi Dávid 7. o 11. hely 

Felkészítő: Rigó Andrásné 
 

Jászsági Helyesíró Verseny helyezés Felkészítő: 
Adamecz Zsuzsanna 6. o. 1.   Konkoly Béláné 
Kordács Nóra 4. o. 4. Káposztás Istvánné 
Badari Norbert 4. o. 4. Káposztás Istvánné 
Turóczi Beáta 7. o. 4. Konkoly Béláné 
Koncsik Tamás 7. o. 8. Konkoly Béláné 

 
Simonyi Zsimgond Kárpát-Medencei Helyesíró Verseny 

megyei döntő 
Turóczi Beáta  7. o. 7. Felkészítő: Konkoly Béláné 

 
Országos kapufarúgó verseny 

Pomaházi Gábor 4. o.  2. hely Felkészítő: Tóth Pál 
 

Góliát gyermekfoci országos döntő  
  Felkészítő: 
 I. korcsoport fiú (kik?) 4. hely  Tóth Pál 
 III. korcsoport lány 5. hely Tóth Pál 

A tanév legkiemelkedőbb versenyeredményei 
A levelező versenyek eredményei: 

Angol nyelv: 
 helyezés felkészítő tanár 
Vajda Csilla 6.o. 1. Hambergerné Válik Sarolta 
Dudás Szilvia 6.o. 2. Hambergerné Válik Sarolta 
Berdó Kristóf 5.o. 8. Hambergerné Válik Sarolta 
Ménkű Petra 6.o. 9. Hambergerné Válik Sarolta 
 
Történelem: 
Badinszki István 7.o. 14. Muhariné Szőke Bernadett 
 
Magyar nyelv: 
Vajda Csilla 6.o. 5. Konkoly Béláné 
Klinkó Andrea 5.o. 2. Konkoly Béláné 
Kordács Nóra  4.o. arany. fokozat Káposztás Istvánné 
 
Meseíróverseny: 
Fecske Nóra 5.o. 1. Konkoly Béláné 
 
Rajz: 
Nagy István 6.o. 13. Gerhát Károly 
 
Matematika: 
Nagy Márk 4.o ezüst fokozat Káposztás Istvánné 
Vajda Lilla 3.o. arany fokozat Gerhát Károlyné 
Baranyi Fanni 3.o ezüst fokozat Gerhát Károlyné 
 
Természetismeret: 
Baranyi Fanni 3.o.  arany fokozat Gerhát Károlyné 

A reneszánsz év keretében rendezett 
Mátyás királyról szóló vetélkedőn 

1. helyezést ért el: 
Baranyi Andrea 6.o. 
Farkas Ibolya  6.o. 
Gerhát Edina   7.o. 
Mizsei László 5.o. 

A verseny a következő tanévben folytatódik. 

Iskolánk tanulói Budapesten a Góliát 

Gyermekfoci országos döntőjén szere-

peltek. Erre az alkalomra 1 garnitúra 

szerelést kaptak az Aranykalász Ter-

melő- és Szolgáltató Szövetkezettől. 

Köszönet érte  

Menyhárt Károlynak,  

a szövetkezet elnökének. 
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Nyári tábor 
A helyi gyermekjóléti szolgálat július hónapban tábort 

szervezett. A jelenlévő gyerekek változatos programokban 
vesznek részt, és nagy lelkesedéssel jönnek napról napra, 
nem hiányzik nekik az internet és a mobiltelefon. A védőnő 
és a helyi rendőr hasznos ismeretekkel látja el őket. Délelőt-
tönként kulturális programok és szórakoztató szerepjátékok 
vannak. A helyi önkormányzat támogatásával az iskola-
konyhán ebédelünk. Ebéd után a játékos akadályversenyeké 
és a felhőtlen szórakozásé a terep. Terveink között szerepel 
biciklitúra a szomszéd településekre megnézni a nevezetes-
ségeket, tanösvényt. A tábort 28-án sétakocsikázással és 
nagy tábortűzzel zárjuk. 

Kobela Margit 
táborvezető 

a Gyermekjóléti Szolgálat dolgozója 

Gyereknap 
2008. május 30-án gyereknapi foglalkozások voltak 

iskolánkban és az óvodában. Ezen a napon minden 
gyerek tízóraiban és ebédben részesült, mivel pályá-
zaton önkormányzatunk tésztát, borsót, majonézt 
és egyéb élemiszereket nyert. Ez a nap jó pihenés 
volt számunkra az utolsó megpróbáltatások előtt, 
mielőtt utolsó dolgozatainkat írtuk volna. Sokféle 
program közül választhattunk, és az alsósak sem vol-
tak hátrányban a különböző játékokban. Teljesítmé-
nyeinket  zsákbamacskával, órarendekkel és más 
meglepetésekkel jutalmazták tanáraink, akik fel-
ügyeltek. Mi mindenben próbálhattuk ki tehetségün-
ket? Kis labdákkal homokkal töltött dobozokra cé-
lozhattunk, feltéve, ha az állandóan hosszú sor végé-
re álltunk. Nem sokkal arrébb kirakózhattunk 
is,ennél a lehetőségnél mindig volt várakozó. Hor-
gászhattunk fahalacskákra, itt látni sem lehetett a 
tolongóktól. Tobozokkal szemeteskosárba dobálhat-
tunk, miután mi következtünk a több méteres sor 
után. Vízipisztolyokkal gyertyákat olthattunk el, itt 
is egy kisebb tömeg várakozott. Ügyességünket 

sportban is kipróbálhattuk az ugyancsak népszerű 
hullahopp karika-versenyben. Mindezek mellett – a 
napot megelőző bejelentkezéssel- szkander verse-
nyen, biciklis akadálypályán és KRESZ-totón is részt 
vehettünk. Ezeknek a tudáspróbáknak az első három 
helyezettjét díjazták,  de minden résztvevő kapott 
egy kis jutalmat. Szerintem mindenki számára egy 
nagyon jó élmény és felüdülés volt május 30-a.  

 
Turóczi Beáta 7. osztály 

I. Jászboldogházi Sporttábor 

Időpont: 2008. 07. 07 – 07.13. 
Helyszín: strand, labdarúgópálya 
Résztvevők: 17 általános iskolás, akik a Jászboldogházi Sport-
egyesület tagjai 
Táborvezető: Bodor Máté  
Segítő: Simon Béla és a szülők 
 

A tábor pályázati pénzből szerveződött, a gyerekek számára 
teljesen ingyenes. Azért sporttábor a neve, mert mindenféle 
sportot kipróbálhatnak a gyerekek, de a fő témát a labdarúgás 

adja. Hagyománnyá szeretnénk tenni, minden nyáron. A strand 
területén, sátrakban van a szállás. Minden nap vannak fociedzé-
sek, ezek a labdarúgópályán kerülnek megrendezésre. Azok a 
gyerekek vehetnek részt a táborban, akik a Jászboldogházi 
Sportegyesületben fociznak. Az egy hét alatt kirándulásra is sor 
kerül, Budapest nevezetes sportlétesítményeit látogatjuk meg 
(pl. Puskás Ferenc Stadion). Valamint megrendezésre kerül egy 
labdarúgó torna is, más környékbeli csapatokkal. 

 
Bodor Máté 
táborvezető 

ISKOLA HÍREI 

Vízipisztolyokkal gyertyákat olthattunk el 
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Az iskola kapuja zárva, maximum egy-két karbantartó 
igyekszik még elvégezni feladatait, te pedig dolgozol és/
vagy bulizol. Minden jel arra mutat, hogy vége az iskolának. 

De gondoljunk azokra is, akik éppen most jutottak túl 
életük egyik vízválasztóján, az érettségin. Jelentkezési lapok 
elküldve, bíztató érettségi eredmények elkönyvelve és re-
ményteli várakozás az eredményre egy egész nyáron át. 
Ugye milyen egyszerűen hangzik? Azonban kukkantsunk be 
egy leheletnyit a kulisszák mögé! 

Egyre kevesebb embernek nyílik lehetősége arra, hogy 
gyermekét főiskolára vagy éppen egyetemre küldje. Hogy 
miért? Egy „fizetéstől fizetésig élő” család esetében nincs 
plusz költség a gyermek utaztatására, kollégiumi ellátására 
illetve élelmezésére. Így az első és egyben legigazságtala-
nabb ok: a pénz. Második helyre sorolható a tanulmányi 
eredmény, amelyről maga a diák „gondoskodik”. Hozzáte-
szem, a jelenlegi pontrendszerben hatalmas előnyt biztosít a 
nyelvvizsga, amelynek megszerzése ugyancsak pénzbe ke-
rül. A harmadik szempont pedig a gyermek jövőbeli elképze-
lése. Sokan indulnak már 18 évesen is külföldre szerencsét 
próbálni. Ha sikerül, ott képezik tovább magukat és lehet, 
hogy huzamosabb időre letelepednek. Mások azonban itthon 

néznek megélhetés után, és ha egy kis pénzt összegyűjtöttek, 
azután már saját taníttatásukat is tudják fizetni. 

Az élet ezen időszaka egy szóval is könnyen jellemezhe-
tő: küzdelmes. Ha továbbtanulsz, azért, hogy ott is megálld a 
helyed, ha dolgozni mész – esetleg külföldre utazol – azért, 
hogy ne ragadjon magával a hirtelen jött szabad élet csábító 
világa. Gondoljunk csak bele, mennyire nehéz eldönteni azt, 
hogy ebben a hánykolódó XXI. században mit hoz a követ-
kező hajó. Pár évvel ezelőtt is beigazolódott, hogy a tanárok 
tábora megtelt. Később ezek a tapasztalatok mutatkoztak a 
jogi pályán, jelenleg pedig az informatika terén is. Így tehát 
– kérdezem én – mire ez a generáció a munkahelykeresés 
sikamlós talajára téved, honnan tudja azt, hogy az általa ta-
nult szakma megélhetést biztosít a számára? 

Az élet pedig azt mondja: 
- Mint végzett középiskolai tanulót, a döntése alapján 

feljogosítom arra, hogy ezennel hivatalosan is megkezdje 
teljes munkaidős állását az életben. 

Munkaköri leírás: felnőttként viselkedni. 
Elég egyszerű! Nem? 

Ménkű Judit 
középiskolai tanuló 

Aprók Tánctábora 
2008. augusztus 4-től 8-ig 

(Hétfőtől péntekig) 
A Csángó Fesztivál és a Nemzetközi Tánctábor mellett  

ismét programokkal kedveskedünk a gyerekeknek! 
 
• Táncoktatás a Jászság Népi Együttes táncosaival 
• Kézműves foglalkozás 
• Strandolás a felújított strand területén 
• Lovaglás, lovaskocsikázás 
És megannyi élmény várja az aprókat minden nap 9.00-16.00-ig 

Tábori díj: Viganós gyereknek: 13.000.- Külsősöknek: 15.000.- 
Ebédet biztosítunk a tábori résztvevők számára. 

Jelentkezni: Mosóczi Lívia és Dudás Dániel 

Mobil: 30/597-9340; 30/528- 9048 Email-cím: mosoczidudas@grnail.corn  

Személyesen: Jászság Népi Együttes irodájában, Víz u. 1. 57/- 5 03-265 

ISKOLA HÍREI 

Az élet közbeszól 

HÍREK 
Lovastábor  
Kisújszálláson 

1.csoport:  június 16-20. 
 17 gyerek vett részt 
2. csoport: július 21-25. 
 13 gyerek utazik. 

Polgárőr tábor: 
Debrecen Víkend Major 

 
július 14-20. 

7 gyerek utazik. 

Iskolánk 8. osztályos diákjai közül a 
2008- 2009. tanévben 

gimnáziumban 5 tanuló, 
szakközépiskolában 13 tanuló, 

szakiskolában 3 tanuló  
folytatja tanulmányait. 

A vakáció további napjaira jó programokat, sok vidámságot, jó pihenést kívánunk! 

A tankönyvek árusításáról és a 
tanévnyitó időpontjáról később 

adunk tájékoztatást. 
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.Az első – számomra 
felejthetetlen élmény - , ami 
dr. Konkoly Mihály nevé-
hez fűződik, 1973-ban tör-
tént. Országos pártfeladat 
volt a kistelepülések össze-
vonása. Jászboldogházának 
is dönteni kellett: megtartja 
önállóságát, vagy egyesül a 
szomszédos Jánoshidával. 
Misi bácsi, mint képviselő, 
nagyon határozott, szívhez 
szóló érvekkel győzött meg 
bennünket, hogy az eddigi 
eredmények alapján marad-
junk az önállóság mellett. 
Az Ő kezdeményezése 
alapján – bár ez nem felelt 
meg a „felső” elvárásoknak 
– folytathatta községünk az 
1946-ban önállóan elkezdett 
építőmunkát.  

 Ebben a fejlesztő munkában dr. Konkoly Mihály, az 
„Aranykalász” TSZ. termelési irányítója, községi képviselő és a 
helyi sport lelkes támogatója szívvel - lélekkel vett részt. Aktív 
termelőszövetkezeti munkájától 1990-ben egy összefoglaló film-
mel búcsúzott, „Kényszer pályán is eredményesen” címmel. (A 
film CD-n kölcsönözhető a Polgármesteri Hivataltól.) Két évvel 
ezelőtt, a XII. JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓN, munkája elismeréseként 
a „Jászboldogháza községért” kitüntető díjat adományozta neki a 
Képviselőtestület.  

 
-     Hogy tetszik lenni? 
Köszönöm érdeklődésüket: boldogan és kiegyensúlyozot-

tan. Komoly műtéteken vagyok túl, s az első pillanattól kezdve 
hittem a felgyógyulásban, mert éreztem a családom aggódó, 
meleg szeretetét, és hittem a gondviselésben. Az orvos profesz-
szor úr is mondta, a szervezetem erős, sportos alkat vagyok; s 
így merte elvállalni az operációt.  

Valóban nemcsak sportos alkat Misi bácsi, de aktívan és 
tudatosan, rendszeresen sportolnak, kerékpároznak feleségével. 
Mikor kezdődött a sport iránti rajongása, szeretete? 

8 éves koromban Jászberényben három fiúval laktam 
együtt, s mindig a labdát kergettük. Ugyanakkor a Lehel focipá-
lyán a kapu mögött labdaszedő voltam. Itt lettem szerelmes a 
kapus posztba. 16-19 éves koromig a Gyöngyösi Mezőgazdasá-
gi Középiskolában aktív labdarúgó voltam. Ez a csapat az orszá-
gos középiskolai bajnokságon ezüstérmet szerzett, s ugyanez a 
csapat, mint Gyöngyös város társadalmi csapata az NB II-es 
bajnokságon is szerepelt.  

A Fradi ebben az időben a Mátrába járt nyaralni – a legna-
gyobb játékosok közül Sárosit és Gyetvait említem – és mi 
edzőmérkőzéseket játszottunk velük. Azon kevesek közé tarto-
zom, akik Kocsis Sanyi ellen védtek. Akkor haragudtam rá, 
hiszen számolatlanul fejelte és rúgta a gólokat, s csak akkor 
barátkoztam meg vele, amikor az ARANYCSAPAT tagja lett. 
(Itt szeretném megemlíteni egy téli élményemet. Egy egri bo-
rász az ARANYCSAPAT minden játékosa nevére, tiszteletére 
2000 palack bort készített. Ezeknek a boroknak a kóstolásán, 
minősítésén vehettem részt Grosics Gyulával és Buzánszki Je-
nővel. Fantasztikus élmény volt!) 

Sajnos a sportpályafutásom 19 éves koromban kettétört az 
ismert boldogházi kuláküldözések miatt. Munkaszolgálat, kite-
lepítés, üldöztetés – ez jutott nekem, és a sporttal  

csak a néprádióban, Szepesi György közvetítésein keresztül 
kerültem kapcsolatba.  

1959-ben, a szövetkezetesítés után nyílt meg előttem újra a 
sport kapuja. Olyan lendülettel kezdtem hozzá, mintha akkor 
lettem volna 20 éves. Fabrinczius Lajos bácsi és természetesen a 
termelőszövetkezet segítségével elbontottuk a vásárteret és a 
sportpálya mellé az oszlopokat, karókat beépítettük, s akkor 
alakult ki ez a profil, ami jelenleg is van. Amikor Varga Jóska 
bácsi azt kérte, hogy az NB II-ben játszó kézilabdás lányoknak 
készítsünk salakpályát, a terep rendezését úgy végeztük, hogy a 
legyalult föld a tribün alapját képezi majd. A pálya építését még 
Szepesi György is megnézte, amikor a legfiatalabb országgyűlé-
si képviselőnővel , Burka Ilonával (Erős Zoltánné) készített 
riportot. Sajnos a pálya az enyészeté lett, mert hiányzott a kézi-
labdában az utánpótlás.  

Eredményes korszakok voltak a boldogházi labdarúgásban. 
Volt a Gaál Feriék korszaka, 86’ körül Nagy Lászlóék, majd a 
Gömöri Béla féle generáció volt sikeres. Gyönyörű időszak 
volt! A község vezetése imádta és támogatta a sportot. Ennek 
köszönhető, hogy van tornacsarnokunk, ami nagy összefogással 
épült.  

A sport most is kedvenc időtöltése Misi bácsinak. Végig 
nézte az EB mérkőzéseit, ha az idő engedte a csodálatosan ren-
dezett és ápolt, fenyő és leander illatú kertben. A tavasszal – 
április 5-én – a televízióban is láthattuk. Kérem, meséljen erről. 

Nagyon szép ajándékot kaptam a családomtól születésna-
pomra. A Szusza Ferenc stadionban a kedvenc csapatom, az 
Újpest FC - Nyíregyháza elleni rangadóján a kezdőrúgást vé-
gezhettem Amikor a kezdőrúgást megtettem, hatalmas taps és 
éljen Mihály, éljen Mihály kórus szólt. Ezt a lila-fehér mezt 
kaptam, mely nem véletlenül a 78-as számot viseli és valameny-
nyi játékos aláírta. Óriási élmény volt! 

A jelenre visszatérve, gyakran látom Önöket kerékpározni a 
feleségével. 

Igen és nagyon örülök neki, hogy együtt kerékpározhatunk 
a községünk határában levő mintegy 20 km-es üzemi úton. 
Ezeknek az utaknak is megvan a maga története. Termelőszö-
vetkezetünk az országos listán a 3600 szövetkezet közül az első 
tíz között szerepelt.  

Konkoly Béla elnök személyét, szakmai tudását, tenyésztő 
munkáját mindenhol elismerték. Így többször volt bemutató 
színhelye Jászboldogháza. A Csíkosban 800 db üszőt és 1200 
db törzs juhállományt gondoztunk, ezek ellátásához készült a 10 
km-es, a Bartal tanyában két fajta törzstenyészet volt, ide veze-
tett az 5 km-es üzemi út. A Tápióba vezető útnak érdekes törté-
nete van. Magyarországon volt az Európai Tarkamarha Szövet-
ség Kongresszusa. Két helyszínt jelöltek meg: Gödöllőt vagy 
Jászboldogházát. A gödöllői egyetemhez felüljárót kellett volna 
építeni a sínek felett, s egyszerűbbnek bizonyult a tápiói törzste-
nyészet istállójához megépíteni az utat. Ezek a műutak a jelen-
leg élő emberek részére is óriási előnyt jelentenek, 120 km-es 
sebességgel is száguldhatnak, olyan mint az M7-es. 

HÍREK 

Hogy tetszik lenni? 
– megkérdeztük dr. Konkoly Mihályt 

A kezdőrúgás 

Borkóstolás Grosics Gyulával  
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EGYÉB HÍREK 

Kevesen tudják, hogy itt a Községháza előtt még 1960-ban 
is csak földút ment végig. Amikor 1955-ben a tanyáról 48 óra 
alatt kilakoltattak a Csíkosba, a sártengerben csak négy bivaly 
tudta a szekeret húzni. Ehhez képest a következő évekbe végbe-
ment változás fantasztikus volt. A termelőszövetkezet a fejlődés 
fő támogatója volt. Ingyen házhelyet osztottunk a tanyáról be-
költözőknek, a szállítást, a fuvart ingyen biztosítottuk az építke-
zőknek. A tanácselnök, majd később a tanácselnöknő bármit 
kért, a tsz segített. Részt vettünk a vízmű, a strand gyepesítésé-
ben, parkosításában. 

Tehát a községünk fejlődése egybeesik a termelőszövetkezet 
virágzásával. 

Igen. Konkoly Béla kapcsolatrendszere szinte minden ne-
hézségen átsegítette a község akkori vezetését.  

Óriási dolog volt 1968-ban a vasút villamosítása. Ez akkori-
ban volt, amikor a termelőszövetkezet azzal küszködött, hogyan 
oldja meg a fejlődés gátját, amely a munkaerő nagyságából adó-
dott. Azért kellett a répát egyelni, kapálni, kézzel szedni, villáz-
ni, mert munkát kellett biztosítani a tagoknak. Az asszonyoknak 
kertészetet hoztunk létre. És akkor jött az a mentő gondolat, 
hogy a vasút mellett felépített felvonulási épületbe valamilyen 
üzemet kell elhelyezni. Felkerestük Gorjáncz Ignácot, a Lehel 
Hűtőgépgyár vezérigazgatóját az ötlettel, aki segített. Iparoso-
dott településünk, az asszonyoknak munkalehetőséget teremtet-
tünk. Ezzel egy kicsit öngólt is lőttünk, mert a legjobb szerelők, 
gépjárművezetők átmentek a gyárba. Ott olyan munkakörülmé-
nyeket és fizetést tudtak biztosítani, amellyel a tsz-nek nehéz 
volt a versenyt felvenni. Elvándorolt a munkaerő, és nekünk 
kellett Újszilvásról és más településről embereket hozni. 

A Fajtaminősítő Állomás létrehozása is a termelőszövetke-
zet ötlete volt. A szövetkezet mindenféle gabonában vetőmag 

előállító volt. Arra törekedtünk, hogy legyen egy olyan minősítő 
intézet, ami a helyi viszonyoknak megfelelően dolgozik. Ez is 
egy munkahelyteremtő lépés volt, és sikerült megvalósítani 
olyannyira, hogy még napjainkban is működik.  

Nagyon eredményes, szép időszak volt. Ha van egy telepü-
lésnek arany korszaka, szerintem ez az volt, és Önnek ebben 
kimagasló szerepe volt. Most mivel tölti napjait? 

Rengeteget vagyok kint a kertben. Munkamegosztásban 
dolgozunk a feleségemmel. Övé a virágok gondozása, s enyém 
a fű és a bokrok ápolása. Mindig sportosan éltünk. A család 
együtt úszott, szörfözött, korcsolyázott, síelt. Mióta ketten ma-
radtunk, napi 8 km-nek megfelelő mozgást végzünk. A kertben 
tevékenykedünk, vagy szinte napi rendszerességgel, télen-
nyáron kerékpározunk. A mozgás egészségmegőrző szerepét 
hittel valljuk. Nagyon szeretek olvasni. Folyóiratok közül a 
Sportot és a Néplapot olvasom.  

Fiaim biztatására családfakutatásba kezdtem, és már megta-
láltam Konkoly János ősömet is, aki 1670-ben született. Múze-
umban, levéltárban, egyházi iratok között kutatok. Olyan kin-
csekre bukkantam! Megvan a Mária Terézia által kapott oklevél 
nyomtatványa, s megvan az is, hogy a redemptióban mennyit 
fizetett, azért mennyi földet kapott az ősöm, s megtaláltam az 
aláírását is. Ez olyan, mint a drog, nagyon nehéz abbahagyni.  

Ezen kívül, szintén fiaim ösztönzésére, elkezdtem élettörté-
netemet megírni.  

 
Mi egy morzsányit adtunk most olvasóinknak dr. Konkoly 

Mihály életéből. A teljesség leírásához fiatalos lendületet, na-
gyon jó egészséget kívánok. 

 
Zrupkó Ferencné 

– megkérdeztük Berkó Imréné Etelka nénit 
 
Sokan szeretettel gondolunk rá, az első osztályos tanító néni-
re, aki az írás, olvasás rejtelmeibe vezette be kis tanítványait. 
Szigorú, de mindig igazságos és következetes pedagógusként 
mindenkit egyformán szeretett, és minden gyermekben a leg-
jobbat látta.  

A fiatalabb olvasó inkább csak szüleitől hallott Etelka 
tanár néniről, hiszen már 22 éve nyugdíjas. Betegség miatt 
korábban kezdte a nyugdíjas éveket, és hosszú évekig nagyon 
hiányzott neki a tanítás, az iskola, a gyerekek. Először a régi 
időkről beszélgettünk. 

„Nagyon szerettem a gyerekeket, a szülőket szintén sze-
rettem és tiszteltem. Nagyon szerettem tanítani,  és szeretet-
tel gondolok vissza az iskolára, a kollégákra, a volt tanítvá-
nyaimra. Ma is őrzök egy levélköteget, melyet volt 1-2. osz-
tályos gyerekektől kaptam. 4. osztályos korukban Rigóné 
Erzsike tanító néni a levélírást gyakoroltatta velük, és levelet 
kellet fogalmazniuk. Mind a 25 gyerek nekem írt.”  

Bár a régi leveleket nem volt idő megkeresni, de Etelka 
néni emlékezetből idézett belőlük: „2. osztályos korunkban 
sokszor vitt kirándulni,” „sokat korrepetált”, „mindig azt 
mondta: tanulni kell, mert tölcsérrel nem tölthetik a fejünkbe 
a tudást”. Majd Etelka néni folytatta: minden levélből a hála 
és a szeretet sugárzott, és gondolom ez az akkori pedagógu-
son is múlott. Büszke vagyok arra, hogy a volt 1 – 2. osztá-
lyos gyerekeimből sok pedagógus lett.” 

„A mai pedagógusok is tiszta szívvel tanítanak, de úgy 
látom, ma már másmilyen az iskola. Nagyon megdöbbent, 
hogy nem igazán gyerek centrikus, nem szeretik a kis létszá-
mú osztályokat, pedig tényleg személyre szabottan csak úgy 
lehetne dolgozni, feladatot adni. Sokáig összevont tanulócso-
porttal dolgoztam, nehéz volt, és most sajnos ismét ez a ten-

dencia. Úgy látom a mai oktatást a politika irányítja, a politi-
kai célok kiszolgálója. Jó lenne, ha ennek végre valaki han-
got adna. 3 pedagógus is van a családban – lányom, menyem 
és unokám – és tőlük is hallom, mi mindennek kell megfelel-
ni a pedagógusnak. Csodálom őket, hogy bírják ezt a terhet. 
Arra jutottam, hogy 72 évesen nem szívesen mennék vissza 
tanítani.” 

A szakmai témák után a mindennapokról beszélgettünk. 
„Olvasok, kertészkedem, főzök. A családi házon is min-

dig javítunk, újítunk valamit a párommal. Most is festés zaj-
lik. Nyáron jönnek az unokák, a család.” Andrea lánya is 
hozzáfűzi - aki épp itthon volt -, hogy édesanyához mindig 
be lehet ugrani, örömmel készít valamit: ”már a fél osztály 
volt nála” (Andrea osztályából, Szolnokról). 

„Vigyázok az egészségemre, főleg a helyes táplálkozásra. 
Kisebb – nagyobb bajok adódnak, de azok is inkább a 
gyógyszerek mellékhatásaként. Gyerekeim és a férjem is 
vigyáznak rám!” 

Beszélgetésünk végén derűvel, kiegyensúlyozottságot su-
gárzó mosollyal mondta: „Mindig a jóra kell gondolni és 
annak örülni, ami van. Ha süt a nap, a napsütésnek, ha esik 
az eső, az esőnek. 

Nem vagyok elégedetlen, pedig például mióta együtt va-
gyunk a férjemmel, csak kétszer voltunk nyaralni. De leg-
főbb dolog a szeretet, a remény, a hit és akkor boldogok va-
gyunk.” 

Látogatásom végén egy szép rózsacsokorral kezemben 
távoztam, már nem első ízben, melyet gyönyörű rózsáiból 
kaptam. Kedvessége, vendégszeretete mutatja, hogy nemcsak 
vallja, de tetteiben is éli a fentieket és mindettől jól érzi ma-
gát. 

Kívánom, hogy sokáig és még sokakkal ossza meg értékes 
gondolatait. Kívánok jó egészséget! 

Bóta Mizsei Ilona 
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Túróczi Béla 

CIVIL SZERVEZETEK 

Polgárőr Hírek 
 

2008. április hónapban megtartott megyei közgyűlésen  
Vadkerti Tivadar titkár a polgárőr érdemkereszt ezüst foko-

zat kitüntetését kapott az OPSZ elnökétől. 
Kedves Tivadar! GRATULÁLUNK! 

 
2008 a közterületi bűnmegelőzés éve 

 
A bűnügyi statisztikák szerint az ismertté vált bűncselek-

mények mintegy harmadát közterületen követik el. A közte-
rület a garázdaságok, a rablások, a zsebtolvajlások, az alkal-
mi lopások leggyakoribb helyszíne. Itt tevékenykednek a 
színesfém és kábeltolvajok, itt károsítják az épületeket a 
graffitisek, itt teszik tönkre a vandálok a közterületi bútoro-
kat, berendezési tárgyakat. A közterületen valósulnak meg a 
gépjárművekkel kapcsolatos jogsértések: lopás, feltörés, ron-
gálások döntő többsége is. 

Ugye nálunk is látni összetört padokat, szétvert buszmeg-
állót, falfirkálást. Lopják a kerékpárokat és a motorokat, szét-
verik a tanyákat, mázsaházat, stb….. 

Sokszor tartózkodnak az utcán éjszaka 23.00 óra után is 
gyermek- és fiatalkorúak ittasan, dohányozva. Nem hiányoz-
nak otthonról?! Szülőtársaim? 

Ilyenkor nagy a csábítás, bármi megtörténhet és nem biz-
tos, hogy a körülmények és a vendéglősök lesznek csak a 
hibásak és felelősek, ha baj történik. 

 
Tartva magunkat az OPSZ célkitűzéséhez, rendszeresen 

ellenőrizzük a közterületeinket a nap minden időszakában. 
Bizonyára megvan még az a szórólap, melyet a rendőrséggel 
közösen készítettünk és terjesztettünk. Szükség esetén keres-
senek minket a megadott telefonszámok bármelyikén. 
 

Joó-Kovács Balázs 
elnök 

SPORT 
Véget ért a 2007- 2008-as idény Jászboldogháza felnőtt csapa-

ta a 11. helyen végzett, egy gyengébb őszi szereplés után egy 
közepesnél jobb teljesítményt nyújtottak tavasszal. 

Dicsérendő a tavaszi szezonban, hazai pályán veretlen maradt 
a csapat, így nem okoztak csalódást közönségüknek. 

Megállapítható tény, amennyiben nem sikerül 3 – 4 meghatá-
rozó játékost leigazolni, nem tudnak az élmezőnyhöz felzárkóz-
ni. 
 

Tények: 
2005-ben  10. hely 
2006-ben  10. hely 
2007-ben    7. hely 
2008-ben   11. hely 

 
Az elmúlt évek is bizonyítják, erősítések nélkül nem futja 

többre, ellenben mindenkinek köszönet jár azért, hogy szabad-
idejükkel, tudásukkal, anyagi támogatásokkal hozzájárultak az 
eredményeinkhez. 

Kis településünknél fogva nem vagyunk meghatározó szerep-
lői sporttevékenységeknek, labdarúgás területén vendégjátéko-
sok nélkül pedig ki sem tudunk állni. 

Bár sportlétesítményünk miatt akár magasabb osztályban is 
szerepelhetnénk, felszerelésben, eszközökben nincs hiány, csak 
labdarúgó az van kevés, vagy sportolni vágyó ember. 

A sportág felemelkedése állami beavatkozás hiánya miatt 
szinte lehetetlen, a jelenlegi helyzetben csak foltozásra elég. 

Az utánpótlás nevelések fontosságát közel 20-30 éve szajkóz-
zák. A vidéki kis futballt teljesen elfelejtették szponzorok, az 
önkormányzatok ideig–óráig tartják életben a kis csapatokat 
támogatásuk csökkentésével, elvonásával előbb utóbb megszűn-
ni látszanak. 

Tehetséges játékosok nem 15 évesen születnek, amennyiben 
nem kapják meg időben a megfelelő képzést, és nem játszanak 
nívósabb bajnokságban 8-14 éves korukig a ráfordított idő és 
pénznek hobbi, és testedzés szempontjából van csak jelentősége, 
valamint a település összetartó erejében, hiszen egy kis település 
életében csak ez a lehetőség nyújt valamit a sportolni vágyók-
nak. 

Sportiskolából, akadémiákból nevelkedő fiatalok csak keve-
sen vannak, valamint a jó kapcsolattokkal rendelkezők jutnak 
be, és mi van a kis településen lévő nem városok szülötteiből, 
akik soha nem kapják meg a megfelelő képzést. 

Mennyi az esélye annak a gyereknek, aki 1000-3000 fős tele-

Az ifjúsági csapat: 
Véget ért egy korszak: Jászboldogháza ifi csapat történetében a 

legsikeresebb. 
Nagy dolog egy kis település életében. Közel 5 éves ciklust vizs-

gálva a térségben nekünk volt a legjobb csapatunk. 
 

 
2004-ben  2. hely 
2005-ben  1. hely 
2006-ban  1. hely 
2007-ben  2. hely 
2008-ban  4 .hely 

 
Talán érdemes megemlíteni azt a tényt, hogy 2007 augusztus 

26 -án ifi mérkőzésen Jászboldoháza - Alattyán  31-0  lett a vég-
eredmény. 

Ebből az arany ifiből csupán 4 fő maradt, aki beépült a felnőtt 
keretbe Bodor, László, Nagy Szűcs, Eszes, utóbbi kivételével ők 
sem Boldogháziak, szülötteink valahogy elvesznek e térség forga-
tagában. 

Tény a 2008–as idényben csak 4 pont híján maradtunk le a do-
bogóról, amit szép zárásnak, befejezésnek tekinthettük volna, de 
ezen változtatni nem tudunk. 

Ami hiányzott, egy mérkőzésen nem álltunk ki, ezért -3pont 
levonás és egy döntetlen kellett volna még, hogy az ötödik évet is 
éremmel zárjuk. 

Megérdemelte volna edzőjük Gömöri Béla és az utolsó évben 
Bodor Máté, sokat tettek ezért a szereplésért, nem rajtuk múlott, 
hanem a játékosok hozzáállásán, hogy véghajrában már nem tartot-
ták fontosnak az eredményes focit, volt 9-1 vereség is, ehhez nem 
igazán voltunk hozzászokva, pontosan nem számoltam meg, de 
több mint 400 gólt rúgtak 5 év alatt.  (Elfogytak) 

pülésen nő fel, hogy NB-s futballista legyen, pedig a gyerekek 
6-7-8 éves korokig egyformák csak a képzés a tanulás és az 
edzés útján lesznek különbségek. Elfelejtették őket valamint az 
általános iskolákból száműzték a testnevelési órák számát már 
alig fordulnak elő az órarendben talán 5-10 év múlva már az is 
nagy dolog lesz, ha valaki el bír menni az iskolába, amint a 
mostani gyerekek izomzatát megfigyeljük. 

Ha eredményt akarunk elérni le kell nyúlni a problémák gyö-
keréhez és az államnak be kell szállnia, 1500 település esetében 
1 000 000 Ft támogatásnál 1,5 milliárdba kerülne évente. Ennek 
többszörösét költik értelmetlen célokra, de ezt vetíthetnénk más 
sportágakra is, nem kötelező csak fociban gondolkodni. 
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2008. július HÍREK 

A Tűzoltó Egyesület életéből 
 

2008. június 29-én, Pusztamonostoron került megrende-
zésre a hagyományos Jászsági Tűzoltóverseny. Hangsúlyo-
san hagyományos, mert az országban már csak a Jászságban 
él ez a versenyzési forma. A csapatok 7x55 méteres staféta-
futásban és 800l/perc-es kismotorfecskendő szerelésben mé-
rik össze tudásukat. Idén két versenycsapatot indítottunk, női 
és férfi kategóriában. Mindkét alakulat sikerrel küzdötte le 
az akadályokat, amit nem minden nagymultú csapat mondha-
tott el magáról. 

Összesítésben a Kádár Krisztina, Kerekes Angéla, 
Matókné Tóth Henrietta, Nagy Anna, Szőllősi Enikő, Takács 
Tamara, Tóth Szilvia összetételű csapatunk az előkelő 5. 
helyen végzett. A Bajor Zoltán, Háfra Zsolt, Matók Dániel, 
Mizsei Máté, Szádvári Gergő, Tóth Csaba, Túróczi Ádám 
alkotta új férficsapat szoros versenyben a 13. helyen végzett. 

Augusztus 16-án újabb megmérettetés vár rájuk Kőtelken, 
ahol szeretnék megismételni tavaly elért sikereiket. 

2009-ben ünnepli Egyesületünk fennállásának 60. évfordu-
lóját, ezen alkalomból Jászboldogháza rendezheti meg a 
Jászsági Tűzoltóversenyt. Reméljük, szép sikereket érnek el 
versenyzőink. 

A kánikula beköszöntével az előző évek tapasztalatai alap-
ján megszaporodhatnak a tűzesetek környékünkön is. Az 
aratási időszakban ez kifejezetten veszélyes lehet. Ha valaki 
tűzesetet észlel, azt jelentse az ingyenesen hívható 105 –ös 
segélykérő számon. Az ügyeletestől a következő kérdésekre 

lehet számítani: Pontosan hol van a tűz, mi ég, mekkora terü-
leten, mit veszélyeztet, emberi élet van-e veszélyben. Ezen-
kívül megkérdezik a bejelentő nevét és telefonszámát, hogy 
vissza tudják hívni. Ez azért fontos, mert pl. a csíkosi részen 
nem lehet utca, házszámot megadni, ezért ha közelednek a 
tűzoltók és nem tudnak a káresethez eljutni, újból tájékozta-
tást szoktak kérni. A tarló- és gabonatüzek megfékezésének 
leghatékonyabb módja, hogy erőgéppel körbeszántják az 
adott területet, ezzel akadályozva meg a tűz terjedését.  

Kispál Tamás 
Fotó: Papp Ferenc 

Munkában a tűzoltó „lányok” 

Eredményhirdetés női Eredményhirdetés  férfi 

A XIV. Jász Világtalálkozón június 28-án nagyszerű táncprodukcióval léptek fel néptáncosaink.  
A Kelemen Márta és Kelemen Péter vezette csoport új koreográfiával képviselte községünket.  

Legközelebbi fellépésük július 12-én az arató verseny keretében Kunmadarason lesz.  

A boldogháziak felvonulása 
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A szépen induló kapcsolat 1997-ben vett igazi lendületet. 
Akkor júliusban Matók István polgármester, Fózer Balázs 
képviselő, Papp Ferenc vízművezető és kedves nejeik: Mari-
ka, Ilonka és Magdi látogattak meg, és a meghitt együttlétek, 
kirándulások mellett komolyan foglalkoztunk kapcsolatunk 
jövőjével. November elején újra nálunk volt egy küldöttség, 
polgármesterrel az élen. Műholdvevőt, színes tévét hoztak 
nekünk leírhatatlan meglepetésünkre, és fel is szerelték, be is 
hangolták a műszert, ami azóta is szépen működik. „Ezen 
adomány szolgálja Sinfalva és Jászboldogháza települések 
testvéri kapcsolatának további erősödését” áll az adományle-
vélben, amit szép keretben vehettünk át az ajándék átadása-
kor, s ami a Lehel-kürt másolata, a nemzeti-és a boldogházi 
zászló alatt foglalja el méltó helyét a lelkészi iroda falán. 

 Ez a kapcsolat tovább erősödött. Már akkor novem-
berben tervek, elképzelések születtek bennünk a kántortaní-
tói lakás vendégházzá alakításáról, s ezek a későbbiek során 
valóra is váltak. 1998. áprilisában már megkezdődtek az 
átalakítási munkálatok. A sinfalviak mellett Matók István 
polgármester, Papp Ferenc, Bajor Zoltán, Bajor László és 
Nagy János (Csiki) vették ki „oroszlánrészüket” a munkából, 
az első „rohamcsapat” tagjaiként. Júniusban – polgármester-
rel az élen – Tóth János, Faragó József, id és ifj. Tamási Zol-
tán dolgoztak a házon. A munkálatok 1999-ben folytatódtak, 
április-július között. 2001 nyarán pedig már fogadhattuk a 
vendégeket. Ezúton is köszönöm a sok fáradságot, a nagylel-
kű anyagi támogatást, ami a vendégház létrejöttét lehetővé 
tette. Ez a létesítmény számunkra nemcsak anyagi bevétel 
forrása, hanem megszületésével és létezésével hozzájárult és 
– járul a testvérkapcsolat szorosabbá válásához, erősödésé-
hez. 

 2001. óta sokan látogattak ide, sokan szálltak meg a 
vendégházban. Nemcsak boldogháziak. És mind jól érezték 
magukat, annak ellenére, hogy a kis ház nem összkomfortos. 
De valahogy otthonos. Azzá teszi az a szeretet, amely megál-
modta és megvalósította. Ez jut eszembe mindig, ha a falán 
függő fényképen Matók István polgármestert nézem, s fü-
lembe csengenek szavai: „Itt az ideje, hogy ne csak beszél-
jünk a magyar testvérek iránti szeretetünkről, hanem tegyünk 
is értük valamit”. Áldjon meg a jó Isten Pista, haló poraidban 
is, szép tettekben megnyilatkozó testvéri szeretetedért! És 

legyenek áldottak mindazok, akik időt, erőt, pénzt nem kí-
mélve, nem méricskélve, hanem szívük teljes szeretetével 
tettek és tesznek értünk. 

 Úgy szeretném meghálálni szeretetüket! Igaz, erre 
mindössze csak szíves szavaim voltak/vannak a legtöbbször. 
De a legtöbben talán csak épp erre vágynak: meleg, kedves 
emberi, testvéri szóra. 

 Ám szeretném/szeretnénk „tettekkel is viszonozni 
jóságukat, Szeretném/szeretnénk itt, Sinfalván vendégül lát-
ni, fogadni őket, mint ahogy minket is annyiszor fogadtak, 
kedves élményekkel gazdagítottak Jászboldogházán. 2001-
ben a millenniumi zászlóátadáskor, 2005-ben a falunap al-
kalmával, amikor Szűcs Lajos Jászboldogházi- és Jeng János 
alsófelsőszentmihályi/sinfalvi polgármestereknek” köszön-
hetően végre hivatalossá vált kapcsolatunk, 2006-ban a Jász 
Világtalálkozón. 

Szeretném megmutatni nekik és minden boldogházinak 
Erdély szépségeit: a Tordai hasadékot, Torockót, a tordai 
sóbányát, a székelyföldet. 

 Jöjjenek hát mind, akik erre vágynak! Jöjjenek mind-
azok, akik szívükön viselik szépen induló és ívelő kapcsola-
tunk jövőjét! A folytatás rajtunk múlik, tőlünk függ. Te-
gyünk érte. 

Sinfalva, 2008. július 6. 
 Pálfi Dénes 

unitárius lelkész  

HÍREK 

 

A Tordai-hasadék A tordai sóbánya 

Torockó és a Székelykő 

VISSZAEMLÉKEZÉS A JÁSZBOLDOGHÁZA-SINFALVA 
TESTVÉRKAPCSOLAT KEZDETEIRE ÉS KIBONTAKOZÁSÁRA 
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2008. július HÍREK – SZABADIDŐ 

Hobbim a lovaglás 
Sokszor láttam lovas filmeket és nagy vágyam 
volt, hogy én is lovagolhassak. Ez 5. osztályos 
koromban sikerült a volt 50-es istállónál. 

Majd Porteleken, Pokoltanyán, Jánoshidán és különböző 
lovas táborokban gyakorolhattam. Mások szerint van érzé-
kem ehhez a sporthoz, a lovakhoz. Így a továbbtanulásom-
nál kerestem azt a lehetőséget, hogy a leendő iskolámban is 
lovagolhassak. Ezt Kenderesen találtam meg. Így elmond-
hatom, hogy a következő tananyagban benne van a hobbim 
is, és nemcsak hétvégeken, hanem a hétköznapokon is űz-
hetem kedvenc sportomat és szenvedélyemet. Ezt az 
„ember – állat” kapcsolatot szinte korhatár nélkül ajánlha-
tom: 

Gyerekeknek, mert fejleszti az egyensúlyérzéket, köteles-
ségtudatot, ügyességet, és a kitartást. 

A természetkedvelőknek azért, mert így kimozdulhatnak 
a mókuskerékből, és kint lehetnek a szabadban. Szoros kap-
csolatban lehetnek egy olyan nagytermetű, de kedves, em-
berszerető élőlénnyel, mint a ló. 

Ajánlanám a következő lovaglási lehetőségeket: 
Pokoltanya: Maja 06/20-299-74-11 

Portelek: Gosztonyi Fanni: 06/30-358-35-61 
Jánoshida: Sülyi Pál: 06/70-517-88-16 

Sok szép élményt kívánok annak, aki megpróbálja! 
Behinya Noémi 

A rendőr szemével 
Tépjük szét! – avagy: hogyan nyerjük el mások figyel-

mét? (Fiataloknak) 
 

- Figyelj csak X, van egy óriási problémám. Tanácsot sze-
retnék kérni. 

- Hallgatom Y, hátha segíthetek. 
- Van egy lány. Tetszik Nekem. Csak az a baj, hogy nem 
akar észre venni. Mit tehetnék, hogy felfigyeljen rám? 
- Nézzük csak… érdekes probléma. De szerencsére több-

féleképpen orvosolható! Esetleg tudnám ajánlani, hogy a 
jelenlétében rúgj szét egy padot. Esetleg tépj ki egy pár virá-
got, de gyökerestől. Ja és ne add oda neki, csak dobd el, 
ahol tudod. Talán a virág kitépését megcsinálhatod közvetle-

nül a pad szétrúgása után, s ha még egy – két kukát is kibo-
rogatsz, vagy valamit rajzolsz a falra, hidd el, a lábaid előtt 
fog heverni… 

És ismét egy pár szösszenet: 
Azért találtam ki ezt a párbeszédet, mert egyszerűen nem 

tudok rájönni, hogy valaki milyen indíttatásból tesz hasonló 
dolgokat. Imponálni szeretne valakinek? Így? Esetleg magá-
nak? Vagy talán erőfitogtatás? Sokféle erőszakos sporttal 
találkoztam már életemben, de padot, virágot, vagy kukát 
visszaütni még soha nem láttam. Kabarét is láttam már, de 
ez valahogy nekem nem fér bele a vicces kategóriába. Van 
körülöttünk egy pár település. Ha ezek a dolgok ott történ-
nek meg azon nem mindig csodálkozom. Azon már viszont 
kicsit gondolkodjon el, akinek el kell gondolkodni rajta, 
hogy ha ez a mi településünkön történik, akkor milyen szint-
re süllyed az le, aki ezt megcsinálja. 

No és persze akinek nem inge… 
Jenei Tamás K.M.B. 

Kiránduljunk! 
Látogassanak el  az első országgyűlés színhelyére, 

Ópusztaszerre a Nemzeti Történeti Emlékparkba.  

Megközelíthető a Cegléd, Nagykőrös, Kecskemét, Kis-
kunfélegyháza, Kistelek útvonalon. 

Közben gyönyörködhetnek  Kecskemét város látványos-
ságaiban is /Nagytemplom, Cifrapalota/ valamint a Kis-
kunsági Nemzeti Park buckás-ligetes területeiben, ahol 
ilyenkor napraforgóerdők és búzatáblák végtelenje változik 
gyérfüvű ligetekre és homoki szőlőültetvényekre. Az út 
oda-vissza kb. 270 km. 

Az ópusztaszeri emlékpark az ország egyik leglátogatot-
tabb emlékhelye. Legfőbb látványossága a Feszty-körkép, 
amely a világ második  legnagyobb panorámaképe, 120 
méter hosszú, 15 méter magas átmérője 38 méter. A Sza-
badtéri Néprajzi Múzeumban sok-sok látnivaló fogadja a 
gyerekeket, felnőtteket egyaránt. 

Megtekinthető a pusztaszeri iskola igazi olajos padlóval, 
palavesszővel, nádpálcával. Látható egy kovács-bognár –
szíjgyártó műhely, egy makói hagymásház, van 
kocsikiállítás, mezőgazdasági gépkiállítás, a szentes-donáti 
szélmalom. 

Itt látható a csaknem 1800 éves 7.5 tonna súlyú mamut-
fenyő-szelet, amelynek nagyobbik átmérője 630 cm-es,  a 
kaliforniai magyarok ajándéka. Évgyűrűinél megjelölték a 
Kárpát –medence történeti eseményeinek dátumát. 

A látványosságok mellett kézműves, lovaglási, íjászási 
lehetőség, mini állatkert és a gyerekek számára sok érde-
kességet rejtő játszótér is várja az odalátogatókat. 

Sok-sok szép élményt vidám, szép napot kívánunk! 

Részlet a körképből 

KÉK HÍREK 
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Mi a véleménye a környezetvédelemről? 

                 
Jászboldogháza is részese a Környezetvédelmi és Hulladékkezelési Non-profit 

Foglalkoztatási Programnak  a Jászságban 
A Regio-Kom Térségi Kommunális 
Szolgáltató Társulás megbízásából 
Jászapáti Város Önkormányzata 
sikeresen pályázott a Regionális 
Operatív Program fenti címen meg-
hirdetett pályázatára a Jászság 17 
településének összefogásával. 
 
A Környezetvédelmi és Hulladék-
kezelési Non-profit Foglalkoztatási 
Program célja, a hulladékkezelési 
közszolgáltatások körébe tartozó 
szelektív hulladékgyűjtés, és az ille-
gális hulladéklerakók felszámolása. 
 
Tájékoztató a program jelenlegi 
állásáról:  
A program képzési szakasza eredmé-
nyes volt, a településekről kiválasz-
tott 1 fő kapcsolódott be a képzési 
programba, és májusra sikeres vizs-
gát tett, így  OKJ-s képzést kapott 
települési hulladékgyűjtő és szállítói, 
illetve parkgondozói ismeretekből. 
A program foglalkoztatási szakasza  
2007. június 1-jén indult, ami jelen-
leg is tart. 
Legfőbb feladatát az illegális hulla-
déklerakó helyek felszámolását és a 
település közterületén lévő parkok 

Négyfrakciós szelektív gyűjtő.  

Az egyik köztéri szemétgyűjtő.  

gondozását a program végéig, 2008. 
július 30-ig látja el. 
 
Mit kapott eddig településünk a 
program keretében? 
A településeken 17 db négyfrakciós 
szelektív hulladékgyűjtő sziget ke-
rült kialakításra, ezen kívül telepü-
lésünk 5 db fekete kerekes kukát, 
4 db köztéri hulladékgyűjtőt, illetve 
fűnyíró gépet, bozótvágót és park-
gondozói kéziszerszámokat kapott. 
A programban beszerzésre került 2 
kommunális kistraktor, amely szük-
ség esetén igénybe vehető települé-
sünkön is. 

A Projektiroda Jászapátin működik, 
és a munkatársak a következők: 
Projektmenedzser:  Illés Péter 

Adminisztrátor: Tompa Katalin 
Pénzügyi munkatárs: Csőke Katalin 
 

Elérhetőségük : 5130 Jászapáti 
Velemi Endre u.4 – 6.  Tel.: 57/ 

440-516   Fax:  57/540-620 
e-mail : jaszapati1@vnet.hu   

vagy rop322jasz@freemail.hu 

A sajtóanyagot készítette:    Jász Újság.     Jászapáti, 2008. január 30.  

Fogler Ferenc, nyugdíjas: „Hihetetlenül fontos, de a ma-
gyar nép tulajdonsága, hogy nem veszi komolyan. Iszonyatos 
a szemetelés, a lakosság hozzáállása elszomorító. Az ipari 
szennyezés, az autók, általában a gázok kibocsátása mérgezi a 
környezetet és akik leginkább tehetnének, azok sem tesznek 
érte vagy ellene. A kis ember a maga területén próbál ügyelni 
környezetére. Mi nem szemetelünk, ügyelünk környezetünk 
tisztaságára, s ha nem is rendszeresen, de élünk a szelektív 
hulladékgyűjtés lehetőségével.” 
 
Bóta Mizsei Istvánné, nyugdíjas: „Rendkívül fontos volna, 

hogy egészséges környezetben éljünk, de sajnos ki vagyunk 
téve súlyos környezeti ártalmaknak. Földünk veszélyben van. 
Mi magunk sem vigyázunk kellően. Az emberek nagy többsé-
ge szemetel, szennyezi környezetét, közömbös a környezeté-
vel szemben. Rá kellene nevelni az embereket a tudatos kör-
nyezetvédelemre. Gondolok itt, például több újrahasznosítható 
csomagoló anyag használatára, környezetbarát termékek vá-
sárlására, a háztartásokban jobban kihasználni a szelektív hul-
ladékgyűjtés adta lehetőségeket. A környezetünk szépségére is 
több gondot  kellene fordítani. Szerencsére Boldogházán egy-
re többen vannak, akik igazán szívügyüknek érzik ezt.” 

KISTÉRSÉGI HÍREK 

Kobela Margit szociális segítő, önk. képviselő: "nagyon 
fontosnak tartom a szelektív hulladékgyűjtést, hiszen nap 
mint nap több kilónyi szemetet termel egy-egy család. Ha 
ennek a felét újra tudják majd hasznosítani azáltal, hogy 
otthon külön válogatjuk,majd elvisszük a gyűjtőkbe -már 
sokat tettünk környezetünk érdekében. A családomat is en-
nek szellemében, tudatos környezetkímélésre igyekszem 
nevelni." 

Szappanos  Anikó  JÁSZ TAKARÉK helyi 
kirendeltségvezető: „A szelektív gyűjtés elősegítené, hogy 
környezetünk ne szennyeződjön, ne képződjenek hulladék-
hegyek. Ehhez viszont nagyon sok tájékoztatásra lenne 
szükség. Mi már régóta külön válogatjuk a keletkezett 
"szemetet", és elvisszük a hulladékgyűjtő edényekbe. 
Ugyanakkor szeretném felhívni a figyelmet, hogy a telepü-
lés más pontjain is el kellene helyezni új szigeteket, hogy a 
távolság ne legyen akadálya a szelektív gyűjtésnek. 

Balogh Györgyné nyugdíjas /Vezér utca/ Fontosnak tar-
tom, hiszen sok minden újrahasznosítható lenne. Sajnos 
körzetünkben nincsenek kihelyezett gyűjtőedények, így én 
is könnyebben elhanyagolom a válogatást. 
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NATURA 2000 
128/2007.(X.31.) FVM rendelet alapján 

 
1. A támogatás cél: Élőhely és természeti állapot fenntartás, 

megőrzés az ebbe a kategóriába tartozó gyepterületeken. 
2. Gazdálkodási év: 2007. november 1- 2008. augusztus 31. Ezt 

követően a kérelem benyújtását megelőző év szeptember 1-
jén kezdődő és a következő év augusztus 31-éig tartó idő-
szak. 

3. Benyújtás: 2008. évi egységes területalapú támogatásokra 
vonatkozó kérelmen. 

4. A támogatás jelleg: Vissza nem térítendő támogatás 
5. Támogatás mértéke: 38 euró/ha (kb. 9650,- Ft.) 
6. Támogatásra jogosult terület: 

� Adott gazdálkodási évre AKG támogatásban nem része-
sül!! 

� Minimum 0,3 ha, a 275/2004.(X.4.) Korm. rendeletben 
meghatározott, a MePAR adatbázisban lehatárolt terület. 
A támogatott fizikai blokkok listáját az ÚMVP Irányító 
Hatóságának közleményében kerül kiadásra. 
(Elérhetőség: www.fvm.hu/UMVP/Magyarország Vidék-
fejlesztési Program/Hírek, közlemények) 

� Az adott gazdálkodási évben a kérelmezett területeket 
gyepként kell hasznosítani. 

� Nem áll állami tulajdonban és honvédelmi vagyonkeze-
lésben. 

� HA nem kéri a Natura támogatást, de Naturára kije-
lölt a terület, akkor is be kell tartani az előírásokat! 

7. Támogatásra jogosult ügyfél: 

� Hasznosítás során a gazdaság teljes területén a Helyes 
Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ) feltétel-
rendszerét betartani, 

� A gazdaság teljes egészére vonatkozóan gazdálkodási 
naplót naprakészen vezet, 

� Részt vesz, vagy 3 éven belül részt vett a Natura 2000 
területen gazdálkodók képzésén, 

� Nem költségvetési szerv, vagy olyan gazdálkodó szerve-
zet, amelyben az állami tulajdon több, mint 50 %. Csa-
tolni kell a hatályos társasági szerződés hiteles másolatát, 
illetve 30 napnál nem régebbi cégkivonatot (papír ala-
pon!) 

8. Egyéb feltételek: 

� A blokktérképen jelölni kell az idős, méretes fákat (30 
cm-es törzsátmérő felett) 

� Mezőgazdasági tevékenysége során betartja a 269/2007. 
(X.18.) Korm. rendeletben meghatározott földhasználati 
előírásokat. 

9. Kifizetés: A támogatás a helyszíni ellenőrzések lefolytatása 
után egy összegben kerül folyósításra. 

10. Helyszíni ellenőrzés szempontja: 

� Idős, méretes fák aránya a területen – gyepként hasznosít-
ják-e a területet 

� Gazdálkodási naplót vezet-e 

� Kötelező dokumentumok vannak-e 

� Gazdálkodási napló naprakész-e 

� Földhasználati előírásokat betartja-e 

� HMKÁ 
11. 269/2007.(X.18.) Korm.rendeletben meghatározott földhasz-

nálati előírások: 

� A gyepterületeket legeltetéssel, illetve kaszálással kell 
hasznosítani. 

� Gyepterületen csak szarvasmarha, juh, kecske, szamár, ló 
és bivaly legeltethető. 

� A gyepterület túllegeltetése tilos. 

� A gazdálkodási tevékenység során a gyepfelszín maradan-
dó károsítása tilos. 

� Tápanyag-utánpótlás csak a legelő állatok által elhullajtott 
ürülékből származhat, trágya kiszórása tilos. 

� A terület legalább 5, legfeljebb 10 %-át kaszálásonként 
változó helyen kaszálatlanul kell hagyni. 

� A belvíz gyepterületről történő elvezetése és a gyepterület 
öntözése tilos. 

� Napnyugtától napkeltéig a gépi munkavégzés tilos. 

� A Natura 2000 gyepterületeken a környezetvédelmi, ter-
mészetvédelmi és vízügyi felügyelőség, helyi jelentőségű 
védett természeti területnek minősülő Natura 2000 gyepte-
rület esetében a települési önkormányzat jegyzőjének, a 
fővárosban a főjegyzőnek az engedélye szükséges, ame-
lyet természetvédelmi hatósági jogkörében eljárva ad ki: 
a.) a nád irtásához, valamint  
b.) az október 31. és április 23. között történő legeltetés-
hez. 

� Vadgazdálkodási létesítmények, berendezések kialakításá-
hoz a vadászati hatóság engedélye szükséges. 

� A kaszálást a kaszálandó terület középpontjából indulva 
vagy a táblaszél mellől, az ott élő állatok zárványterületre 
szorítása nélkül kell elvégezni. A kaszálás során vadriasz-
tó lánc használata kötelező. 

� Az inváziós és termőhely-idegen növényfajok (lásd: 12 
pont) megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni, 
állományuk visszaszorításáról gondoskodni kell mechani-
kus védekezéssel vagy speciális növényvédőszer-
kijuttatással, ezen a technológián túl egyéb vegyszerhasz-
nálat tilos. 

� Amennyiben a védekezés során a földhasználó nem tudja 
betartani az előírt a kaszálatlanul hagyott területekre vo-
natkozó minimum 5 %-os határértéket, úgy ezt a kaszálás 
időpontjáról szóló előzetes bejelentésével egy időben 
jeleznie kell a működési terület szerinti nemzeti park igaz-
gatóságának. 

� A kaszálás tervezett időpontját a tevékenység megkezdése 
előtt a földhasználónak legalább öt munkanappal írásban 
be kell jelentenie a működési terület szerinti nemzeti park 
igazgatóságának. 

� Gyepterületen a szálas takarmány tárolása a kaszálást 
követő 30 napon túl tilos. 

12. A Natura 2000 területeken előforduló közösségi jelentősé-
gű fajokat és élőhelyeket veszélyeztető lágy- és fásszárú 
inváziós és termőhely-idegen növényfajok: 

 
Fásszárú inváziós és termőhely idegen növényfajok: akác, 
amerikai kőris, bálványfa, keskenylevelű ezüstfa, fekete 
fenyő, erdei fenyő, gyalogakác, kései meggy, zöld juhar. 
 
Lágyszárú inváziós növényfajok: alkörmös, japánkeserűfű 
fajok, kanadai aranyvessző, magas aranyvessző, parlagfű, 
selyemkóró, süntök. 

Vadkerti Tivadar 
falugazdász 

 HÍREK 

A falugazdász tájékoztatója 
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Óvodai ballagás: a „végzősök” szereplése Bolondos ballagás a suliban 

Anyakönyvi hírek: 
  

Születés 
  

Sánta József – 2008. 05. 19. 
(Kispál Diána – Sánta József) 

 

Sas Zsolt – 2008. 06. 15. 
(Szőllősi Anita – Sas Zsolt) 

  
Házasságkötés 

Németh Krisztina – Máté Lajos 
2008. május 10.  

  
  Tervezőszerkesztő 

 Felelős szerkesztő: Gerhát Károly 
 Konkoly Béláné Felelős kiadó: 
Szerkesztők: Turóczi István Zoltánné Községi Önkormányzat 
 Bóta Mizsei Ilona  
 Zrupkó Ferencné Készült: 
  Polgármesteri Hivatal  
  Jászboldogháza 

Boldogházi 

Búcsúzunk 
 

Torma Mihályné  (1926-2008.) 

Tóth Mihály  (1925-2008.) 

Nagy András  (1928-2008.) 

Vadkerti Ferencné (1922-2008.) 

A tanévzáró Tanévzáró: iskolai életük első jutalma után az elsősök csoportja 

Gyereknap: az eredményhirdetésre várva 


