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Jászboldogháza Önkormányzatának a 2008-as év 

pénzügyileg kiegyensúlyozott, stabil volt. Köszön-

hetı ez egyrészt a nagyon szigorú és visszafogott 

gazdálkodásnak, másrészt az oktatási társulás létre-

hozásának. Így az elmúlt 2 évben nemcsak mőködé-

si hitel felhasználása nélkül gazdálkodtunk, hanem 

az elızı hiteleink törlesztése is megtörtént. Az év 

során nagyon sok felújításról és fejlesztésrıl tár-

gyaltunk, döntöttünk. Kiemelkedı volt ezek között a 

standfejlesztésrıl született döntés, hiszen a beruhá-

zás az egész településnek meghatározó lépése lehet 

egy úton. A pályázatról szeptemberben született 

pozitív döntés, melyet követıen elindítottuk a köz-

beszerzési eljárást. Igaz, hogy csak második nekifu-

tásra, de szerencsére eredményes lett, így még de-

cemberben szerzıdést tudunk kötni a kivitelezıvel, 

aki az idıjárástól függıen februárban kezdheti el az 

építkezést. Ilyen nagy beruházása önállóan még nem 

is volt az önkormányzatnak, így mindnyájunknak 

kiemelt figyelmet kell rá fordítani. Támogatást nyer-

tünk még digitális településrendezési terv készítésé-

hez is, melynek készítése már folyamatban van. A 

strand területének fejlesztéséhez 4 fıs bizottságot 

állítottunk fel, hogy részleteiben is foglalkozzanak a 

terület hasznosításával, további tervek készítésével 

és pályázatok benyújtásával. Terveink között szere-

pel sportpályák építése, gyermektábor létrehozása, 

kemping kialakítása és csónakázótó építése is. Köz-

ben az országban elsıként hivatalosan is sikerült 

elérnünk, hogy bezáratott strandunkat Fürdıklub-

ként használhassuk,  közel 300 klubtag vette igény-

be a fürdıt .  Ezek mellett terveket készítettünk és 

pályáztunk az oktatási intézmények, tornacsarnok, a 

játszótér, a Bajnok utca felújítására is, melyeken 

sajnos nem voltunk eredményesek. A Mővelıdési 

Ház, az orvosi rendelı felújítására pedig benyújtott 

pályázatunk van, ezekben nem született még döntés. 

Továbbá terveket készíttettünk az idıközben meg-

vásárolt Tájház, a Szolgáltató ház, a Temetı, a Pol-

gármesteri Hivatal és a Tőzoltószertár felújítására is, 

melyeknek most készülnek a pályázatai az Új Ma-

gyarország Vidékfejlesztési Programra irányulva. 

Ehhez kapcsolódik még az Egyháztanáccsal közös 

pályázatunk a templom felújítását megcélozva. 

Nagy lépésnek tartjuk, hogy a belterületi aszfalt nél-

küli utcáinkat, közterületeinket felajánlásból több 

mint 200 pótkocsi vasúti kaviccsal tudtuk javítani. 

Az egyéb szociális, egészségügyi és üzemeltetési 

feladatainkat az elızı években is alkalmazott szin-

ten tudtuk teljesíteni. Nagy figyelmet fordítunk a 

közmunka programokban való részvételre is, fontos-

nak tartjuk ezáltal munkát biztosítani minél több 

embernek. Ebben a jövı évben változások várható-

ak, és remélhetıleg még több munkanélküli foglal-

koztatására kerülhet sor, ami a település szebbé téte-

léhez, karbantartásához nyújthat segítséget. Az ön-

kormányzat részérıl jövıre is arra törekszünk, hogy 

minél szélesebb körben eleget tudjunk tenni az igé-

nyeknek és elvárásoknak, minél jobb életkörülmé-

nyeket biztosítsunk Önöknek! 

Szőcs Lajos 
polgármester 

Visszapillantó 

Jászboldogháza Község Önkormányzata nevében áldott, békés karácsonyt és 
boldog új évet kívánok minden kedves Olvasónak! 

 

Szőcs Lajos 
polgármester 
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Tájékoztató Önkormányzati ülésekrıl, aktualitásokról 

A 2009. évi munkatervében szereplı 
soros ülését tartotta a Képviselıtestület 
2008. november 26-án. A napirendi 
pontok tárgyalása elıtt a polgármester 
kérte egy új napirendi pont felvételét. A 
meghirdetett háziorvosi állásra 2  pályá-
zat érkezett, a megadott határidıig 2008. 
november 8-ig. A jászberényi ÁNTSZ 
szakmailag elbírálta a pályázatokat. Ez 
alapján a képviselıtestületnek lehetısége 
nyílt a háziorvos kiválasztására, aki 
2 0 09.  ja n u ár 1- jé tı l e l lá t ja 
Jászboldogháza községben a lakosok 
gyógyítását. A döntést a testületi ülés vé-
gén, zárt ülés keretében hozták meg. A 
nyílt ülésen döntöttek a képviselık arról, 
hogy 2009-ben a hatáskörükbe tartozó 
ár- és díjtételeket, valamint adótételeket 
nem kívánják emelni. A REGI-KOM 
Térségi Kommunális Szolgáltató Társu-
lás Tanácsa 2008. október 20-án megtar-
tott ülésén arról döntött, hogy a 2009. évi 
lakossági hulladékszállítási és ártalmatla-
nítási díj 9.480,-Ft +áfa, azaz 11.376,-Ft 
lesz. Ma már nyilvánvaló, hogy az ön-
kormányzati rendszert a világgazdasági 
válság különösen súlyosan érinti, mivel a 
régóta szorgalmazott és szükséges átfogó 
átalakítások elmaradtak. A 2009. évi 
költségvetési koncepció részét képezte a 
tájékoztatás az „Út a munkához” prog-
ram fı célja a rendszeres szociális segé-
lyen lévı, tartósan munkanélküliek mun-
kára ösztönzése és foglalkoztathatóságá-
nak javítása. 

Azok esetében, akik az elıírt foglal-
koztatási kötelezettségeiket, vagy egyéb, 

az álláskeresési megállapodásban kötele-
zıen megjelölt elemet nem teljesítik, a 
támogatás megszüntetésére kerül sor. Az 
átalakítás fı iránya, hogy a jelenleg rend-
szeres szociális segélyt igénybevevı, de 
munkára képes személyek a jövıben na-
gyobb mértékben vegyenek részt a fog-
lalkoztatásban. Az önkormányzatoknak 
éves közfoglalkoztatási tervet kell készí-
teniük, amelynek a foglalkoztatottak szá-
ma mellett a konkrét munkahelyet, a 
munkát és az erre vonatkozó bér- és járu-
lékköltségek forrásait is tartalmaznia 
kell. Elbírálásra kerültek a Bursa 
Hungarica ösztöndíj pályázatok. A támo-
gatásban részesülık listája külön olvas-
ható. 2009-ben a belsı ellenırzés az ok-
tatási társulás éves mőködését fogja vizs-
gálni. Meghatározásra került a Polgár-
mesteri Hivatal köztisztviselıinek 2009. 
évi teljesítmény követelményei. Ebben 
elsısorban a határidık pontos betartása, 
az ügyfélbarát ügyintézés, a képviselı-
testület és bizottságai teljes körő szakmai 
segítése szerepel. 

Döntés született: a Szemünk Fénye 
Program keretében az önkormányzati in-
tézmények közül az óvoda, az általános 
iskola, a tornacsarnok, az egészségház és 
a mővelıdési ház elektromos világító be-
rendezéseinek korszerősítésérıl. A kor-
szerősítés költségeit 15 éves szerzıdés 
alapján kell majd kifizetni. A Strand te-
rületén Ifjúsági tábor terveinek elkészíté-
sérıl is döntött a testület. Végül zárt ülés 
keretében meghallgatásra került a két há-
ziorvos pályázó. A Képviselıtestület dr. 

Borsodi-Nagy Erzsébet Ágnes háziorvos 
pályázatát fogadta el. A háziorvosi ellá-
tás részleteit külön megállapodásban a 
késıbbiek során rögzíti a polgármester és 
a kiválasztott pályázó. 

 
2008. december 3-án rendkívüli 

ülést tartott a Testület. Az ülésen kivá-
lasztásra került a Strandfejlesztési beru-
házást megvalósító cég. A nyertes Devex 
Kft.  (2029 Budakeszi, Makkosi u. 55) és 
Alterra-Bau Kft. (1105 Budapest, Ihász 
u. 21/A). A közös ajánlat a beruházás 
63.300,-e Ft nettó ár, késedelmi kötbér  
60,-eFt/nap, jótállás idıtartama 24 hó-
nap, jó teljesítés biztosíték mértéke: 
840,-eFt. 

A közpénzek felhasználásával, köztu-
lajdon használatának nyilvánosságával, 
átláthatóbbá tételével és ellenırzésének 
bıvítésével összefüggı egyes törvények 
módosításáról szóló 2003. évi XXIV.tv, 
közismertebb nevén "Üvegzseb törvény" 
rendelkezései elıírják, hogy - A közpén-
zekbıl gazdálkodó szervezetek által 
megkötött nettó ötmillió Ft-ot elérı vagy 
azt meghaladó értékő - árubeszerzési, 
építési beruházási, szolgáltatás megren-
delési, vagyonértékesítési, vagyonhasz-
nosítási, vagyon vagy vagyoni értékő jog 
átadására valamint koncesszióba adásra 
vonatkozó - szerzıdések legfontosabb 
adatainak, valamint- az államháztartás 
alrendszereibıl nyújtott nem normatív, 
céljellegő, fejlesztési támogatások leg-
fontosabb adatainak közzétételét.  

Turóczi István Zoltánné 

BURSA HUNGARICA PÁLYÁZATOK  
Elbírálás alapja az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 

Tóth Éva ——— 
Muhari Nikolett 1800 Ft 
Csirke Melinda ——— 
Szádvári Viktor ——— 
Faragó József 1500 Ft 
Fehérváry Mária 1800 Ft 
Nosza Nikolett 1500 Ft 
Kohári László 2200 Ft 

Turóczi Ádám 1800 Ft 
Turóczi Andrea 2500 Ft 
Hagyó Ferenc 1500 Ft 
Gugi Bettina 1800 Ft 
Dalmadi Renáta 2200 Ft 
Vágó Katalin ——— 
Velkei Szabolcs ——— 
Bajor Zita 1500 Ft 
Tóth Nikolett ——— 
Kerekes Dániel 1500 Ft 

Burka Gergı ——— 
Burka Ádám ——— 
Szabó János 2200 Ft 
Szabó Tímea 2200 Ft 
Darók Zsuzsanna ——— 
Gömöri Péter 2200 Ft 
Pap Gyula ——— 
Sas Gyula 2200 Ft 
Fehér Zoltán ——— 

A típusú  
Rácz Nóra 
Fehérváry Zsanett 
Baráth Gerda 
Ménkő Judit 
Fehér Csaba 

B típusú  
1500 Ft 
 —– 
1500 Ft 
 —– 
1800 Ft 

Javaslat az alábbi szempontok alapján készült: 
 
Ahol az egy fıre jutó jövedelem  a javasolt összeg 
 10.000-20.000,-Ft között van, :   2.500,-Ft 
 20.000-30.000,-Ft     2.200,-Ft 
 30.000-40.000,-Ft    1.800,-Ft 
 40.000-50.000,-Ft    1.500,-Ft 
 
Azok a diákok, akik Bursa Hungarica ösztöndíjat nem kapnak, ré-
szükre egyszeri támogatásként 5.000,-Ft-ot állapítanánk meg. 

Fehér Zoltán pályázó részére nem került összeg megállapításra, mi-
vel 2009. január hónapban tanulmányait befejezi, és az ösztöndíj 
pedig 2009. február 1-jétıl illetné meg. Az ı esetében javaslok egy-
szeri támogatásként 10.000,-Ft-ot. 
 
Berczeli Endre neve a listán nem szerepel, mivel ösztöndíjra nem 
jogosult, mert a képzési idıt meghaladta. Az ı esetében is javaslok 
5.000,-Ft egyszeri támogatást megállapítani. 

Szőcs Lajos 
polgármester 
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Mikulás vagy Télapó? 
A pontos kérdés így hangzik: Mik-

lós-nap, Mikulás vagy Télapó? Két 
ünnep, három név, és számos téves 
elképzelés él az ünneppel kapcsolatban. 

A történelmi vallások gyengülését 
nem lehet egyértelmően a kommunista 
diktatúra nyakába varrni.. Németor-
szágban, Olaszországban, ahol nem 
volt tilos a vallásgyakorlás, a templo-
mok lényegében ugyanolyan ütemben 
ürülnek ki, mint azokban az országok-
ban, ahol büntették a hit megvallását. A 
probléma lényege személyes: kiben 
akarok hinni, és kire mondom azt, hogy 
„butaság”. 

Télapót azért jobb hinni, mint Szent 
Miklós püspököt vagy Jézus Krisztust, 
mert Télapó nyomán nem kell elkötele-
zıdnöm senkivel. Ha azonban Szent 
Miklós szeretetét vagy Jézus Krisztus 
alázatosságát úgy ünneplem, hogy az 
jelentsen is valamit számomra, annak 
következményei vannak az életemben. 
És ha azt gondolom: „van nekem elég 
bajom, minek nekem Isten-szolgálat”, 
akkor Télapó a Szabadító, nem pedig 
Jézus Krisztus.  

Véletlen egybeesés, hogy Szent 
Miklós, a szeretet egyik szentjének 
ünnepe is és karácsony is decemberben 
van. Általuk december hónap az aján-
dékozás hónapjává lett, és ahelyett, 
hogy az adventi csendesség szelleme 
járná át, a vásárok zsivaja jellemzi ezt a 
karácsonyt megelızı idıszakot. Ter-
mészetesen mindenki maga dönti el, 
mire használja ezt az idıszakot: hogy 
az ajándékozás versenyében gyıztes 
legyen, vagy hogy alamizsnálkodásban 
leszegényedve kész legyen a legna-
gyobb ajándék: Isten szeretetének befo-
gadására. 

 Ki is volt Szent Miklós, a Mikulás-
ünnep névadója? 

Krisztus után 245-ben a kisázsiai 
Anatóliában, Patara városában szüle-
tett, egy gazdag család gyermekeként. 
Már gyermekkorában is történtek vele 

csodák. Alig kezdte el iskoláit, amikor 
Patara városában nagy járvány tört ki, 
és mint kisgyermek, árvaságra jutott. 
Ezért a szüleitıl örökölt hatalmas va-
gyonával Patara érsekéhez, (aki apja 
testvére volt) a város kolostorába költö-
zött. Az ı felügyelete mellett nevelke-
dett, s gyermekévei alatt megszerette a 
kolostori életet, majd iskoláinak befe-
jeztével a papi hivatást választotta. 
Életét az emberiségnek és a gyerekek 
tanítására szentelte. Bárki kérte, mindig 
segített. Emberszeretete, segítıkészsé-
gének híre messze földre eljutott. Az 
emberek kezdték imáikba foglalni a 
nevét. 270-ben Jeruzsálembe tartó za-
rándokúton történtek miatt a tengeré-
szek védıszentjévé vált. Zarándokútjá-
ról visszafelé betért imádkozni Anató-
lia fıvárosába, Myra városba, ahol 
legendás körülmények között püspökké 
választották. 52 évig volt püspök. Évek 
alatt a szeretete, a gyerekekkel, embe-
rekkel való törıdése miatt nagyon meg-
szerették. Vagyonát a gyerekek és az 
emberek megsegítésére fordította. Egy-
szerő emberként élt a nép között, mi-
közben tanított és szeretetet hirdetett. 
Éhínség idején a teljes egyházi vagyont 
a nép étkeztetésére fordította, amiért 
szembe került az Egyházzal, halála 
után ezért az engedetlenségért egy idı-
re ki is tagadták az Egyházból! Minden 
este órákig sétált a városka utcáin, be-
szélgetett az emberekkel, figyelt a 
gondjaikra.  

Így történt a legendáját alkotó eset 
is, ami valójában megtörtént: A kolos-
tor szomszédságában élt egy elszegé-
nyedett nemes ember, aki úgy elnyo-
morodott, hogy betevı falatra is alig 
jutott. Három férjhez menés eljött álló 
lánya azon vitatkozott egy este, hogy 
melyikük adja el magát rabszolgának, 
hogy tudjon segíteni a családon, és 
hogy a másik férjhez tudjon menni. 
Ekkor ért a nyitott ablak alá Miklós 
püspök, és meghallotta az alkut. Visz-

szasietett a templomba, és egy marék 
aranyat kötött keszkenıbe, és bedobta 
az ablakon. A lányok azt hitték csoda 
történt. Majd egy év múlva ugyaneb-
ben az idıben még egy keszkenı ara-
nyat dobott be a második lánynak. Ki-
siettek, mert lépteket hallottak az ablak 
alól, s akkor látták, hogy egy piros ru-
hás öregember siet el a sötétben. Har-
madik évben ezen a napon nagyon hi-
deg volt, és bepalánkolva találta az 
ablakot. Ekkor felmászott a sziklaoldal-
ban épült ház tetejére, és a nyitott tőz-
hely kéményén dobta be az aranyat. A 
legkisebb lány éppen ekkor tette haris-
nyáját a kandalló szerő tőzhelybe szá-
radni, és az pont beleesett. Az ismeret-
len jótevırıl, aki a hóborította Taurus 
hegyrıl jött, kezdték azt hinni, hogy 
maga a Tél-Apó jön el ezekkel az aján-
dékokkal, mivel mindig ilyenkor télen 
történtek ezek a csodák. Az idı folya-
mán mégis kitudódott a titok, hogy a 
jótevı maga Miklós püspök. Ugyanis a 
legkisebb lánynak bedobott aranyban 
volt egy olyan darab, amit a helyi 
aranykereskedı elızıleg adományozott 
Miklós püspöknek egy szerencsés üzle-
tet követıen. Ezt felismerve, már min-
denki tudta, hogy ki a titokzatos segítı! 
De kiderült ez abból is, hogy december 
5-én a névnapja elıestéjén a hideg idı 
beköszöntével rendszeresen megaján-
dékozta a gyerekeket mindenféle édes-
séggel. Ezért az adakozásaiért a nép 
elnevezte "Noel Baba"-nak, ami azt 
jelenti "Ajándékozó Apa". A keresz-
tényüldözések alatt ıt is elfogták, éhez-
tették, kínozták, de kivégezni nem mer-
ték. Hosszú, békés öregkort ért meg. A 
legenda szerint lelkét (342. december 
6-án) angyalok vitték végsı nyughelyé-
re, ahol egy tiszta forrás eredt. Ebbıl a 
tiszta forrásból áradó szeretettel küldi 
legendája a mai gyerekekhez utódát, a 
Mikulást.  

Csergı Ervin 
Bóta Mizsei Ilona 

December 24. 
SZENTESTE 

December 25. 
KARÁCSONY 

December 26. 
KARÁCSONY 

December 31. 
HÁLAADÁS 

Január 1. 
ÚJÉV 

24 óra 9 óra 9 óra 16.30 óra 9 óra 

A KARÁCSONYI ÉS ÚJÉVI SZENTMISÉK RENDJE: 

Aktualitások az egyházközség életébıl  
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik ebben az évben is lelkiismeretesen teljesítették az Egyház iránti köte-

lességeiket, és az egyházadó befizetésével, adományaikkal, munkájukkal támogatták az egyházközségünket!  



 5 
Boldogházi Hírek 

2008. december HÍREK 

Hamarosan kerek évfordulóhoz ér 
Mariska néni. 

Évszázadot átélt asszony története. 
Községünk legidısebb lakója. 
2009. január 3-án lesz 100 éves 

Eszes Illésné. Ebbıl az alkalomból lá-
togattuk meg Zalka Máté utcai lakásá-
ban. 

Mariska néni hol töltötte gyermekko-
rát? 

Mindenfelé. Berényben születtem, és 
amerre a szülık mentek napszámba, 
nekem is menni kellett. Laktunk Porte-
leken, Meggyesen és a Jakabon. A pelei 
iskolába jártam, ahol egy tanító volt a 
sok gyerekkel. Mégsem mertünk rosszalkodni, mert elıkerült 
a vesszı. Négy osztályt végeztem, mert akkor annyi volt, 
utána pedig hetente egyszer ismétlıbe kellett járni. 

Milyen volt gyereknek lenni? 
Más, mint mostanság. Mindenkinek megvolt a feladata. 

Nekünk, gyerekeknek, az iskola után ki kellett hajtani a libát 
és a disznót a legelıre. Ott a jószág mellett hemperegtünk, 
játszottunk. Nem voltunk válogatósak, mint a mai gyerekek. 
A régi öregek, ha feltámadnának, megijednének és visszafor-
dulnának, hogy mivé lett a világ. A szülık rohannak, a bolt-
ban megvesznek mindenféle 
mancsot, és azt eszik a gye-
rekek is. Mi szalonnát, tejet, 
túrót, tojást ettünk. A jószá-
got mi neveltük, mi is dol-
goztuk fel. A zöldséget mi 
termeltük meg, permetet 
nem használtunk. Mindent 
meg tudtunk termelni, amire 
szükségünk volt. 

    Az öregek tanítottak 
bennünket szıni, fonni, vajat 
köpülni. A játékot is mi csi-
náltuk csutkából, fosztásból, 
rongyból…. 

11 évesen már harmados 
voltam. (A termény harmad részéért dolgoztam.) Hajnalban 
keltem, késı este beestem az ágyba. Szórakozás? A munka 
volt. 

Mikor ment férjhez Illés bácsihoz? 
1944-ben, a háború idején. Ez már a második háború volt, 

amit megértem. Napszámba jártunk a 
porteleki szılıbe, volt tehenünk, lo-
vunk, apró jószágunk, azt is el kellett 
látnunk. Majd amikor tsz lett, a tata ott 
dolgozott, én meg segítettem neki, meg 
a gyerekekkel voltam. Boldogházára 
’75-ben költöztünk be. 
Mi jelentette a pihenést? 
Valamikor szerettem kártyázni, és a téli 
estéken a morzsolás után ezt csináltuk a 
gyerekekkel, a szomszédokkal. De 
most már egyre rosszabbul látok, a 
szomszédok is meghaltak már, akikkel 
a múltat meg tudnánk beszélni. Barna 
Terike szokott meglátogatni, és vele 

szeretek beszélgetni a régi idıkrıl. 
Kirándulni jártak-e Mariska néniék? 
A földre kapálni. Még Pestre sem jutottam el, de nem is 

hiányzott. 
Hogyan készül a 100. születésnapjára? 
Gondolom, együtt lesz a család, a két gyerek, a 4 unokám, 

3 dédunokám. S hogy mit eszünk? Nekem mindegy, sose 
válogattam. 

Mi a hosszú élet titka? Kérem, ossza meg titkát az olva-
sókkal. 

A munka, a munka…. Egész 
életemben dolgoztam, még az 
idén tavasszal is kapáltam. Azt 
is mondhatnám, hogy a kapa, a 
villa végén éltem meg a szá-
zat. Most már nem tudok dol-
gozni, mert elestem, és csak 
ezzel a járókával bírok mozog-
ni. A lányom, Joli segít min-
denben. Mostanság ülök, sétál-
gatok, vagy nézem a televíziót. 
Nagyon szeretem a Rex fel-
ügyelıt, a kívánságmősort, és 
a Jóban rosszban sorozatot. 
Hát, rengeteget dolgoztam, 
mégsem panaszkodtam. A 

maiaknak is be kellene látni, ha enni akarnak, dolgozni kell. 
Mariska néni! Köszönöm a beszélgetést, és a BOLDOG-

HÁZI HÍREK Szerkesztısége nevében jó egészséget kívánok! 
 

Zrupkó Ferencné 

Készültünk a köszöntésére… 
Mindnyájan nagyon vártuk a 2009. január 3-át. Az önkormányzat részérıl az Önkormányzati Minisztériummal 

közösen terveztük köszönteni Mária nénit. Eszes Illésné 1909. január 3-án született. Most töltötte volna 100. 

születésnapját. Sajnos már nem élhette meg, 2008. november 12-én távozott közülünk. Tudjuk, hogy nagyon 

szeretett volna İ lenni az elsı boldogházi lakos, aki betölti ezt a jeles életkort. Nyugodjon békében! 

Szőcs Lajos polgármester 

Hogy tetszik lenni?   
megkérdeztük … 

(A riport szeptemberben készült Mária nénivel) 
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„Sötétségbıl világosság ragyogjon fel!” 
 
(Advent 2. vasárnapján) 
Textus: 2 Kor 4, 6 
 
Már gyertya ég az adventi koszorún, s 

ahogy elnézem szelíd lobogásukat, egy 
kedves, karácsonyváró gyermekversike 
jut eszembe: „Ég a gyertya, ég, / El ne 
aludjék, / A szívünkbıl / A szeretet / Ki 
ne aludjék! II Ég a gyertya, ég, / Fusson a 
sötét, / Szívünkbıl / A rosszaság is / Ki-
takarodjék.” S mennyire szeretném, ha 
karácsonyra készülve, adventi várakozá-
sunkban — ahogy a meggyújtott gyer-
tyák lángja táplálja, élteti a fényt, a vilá-
gosságot, és oszlatja, őzi a sötétséget — 
prédikációm is égve tartaná, ırizné a 
szívekben a szeretet lángját, s kitakaríta-
ná, előzné onnan a rossz, a gyarlóság 
sötétjét! Mennyire szeretném, ha az Isten 
által szívünkben gyújtott világosság, szel-
lemi fény, jézusi szeretet gyızne, diadal-
maskodna végre a gyarlóság, balgaság, 
győlölet sötétje felett! Hogy ennél a fény-
nél, világosságnál meglássuk végre Isten 
dicsıségét, amit İ Jézus arcán, Jézusban 
örök idıkre megmutatott. 

Adventi kívánságom — úgy érzem — 
Pál apostol szavaiban is fellelhetı: „Isten 
ugyanis, aki ezt mondta: ‘Sötétségbıl 
világosság ragyogjon fel’, ı gyújtott vilá-
gosságot szívünkben, hogy felragyogjon 
elıttünk Isten dicsıségének ismerete 
Krisztus arcán”. Fordítsuk hát a világos-
ságot gyújtó Isten felé sokszor sötétségbe 
burkolózó szívünket, hogy dicsıségét 
ragyogtató, Jézus-arcú emberekként igazi 
ünnepet várhassunk! 

Az advent eredeti, teljes neve latinul: 
Adventus Domini, ami Úrjövetet, Úrjö-
vetelt jelent. A 18. században élt híres és 
tudós református lelkész, Bod Péter sze-
rint „Krisztusnak négy adventusa”, eljö-
vetele, megjelenése van: „1. Midın a 
testben megjelent — 2. Midın a szívbe 
beszáll és az embert megtéríti — 3. Mi-
dın halála óráján elmegyen az emberhez 
— 4. S midın eljı az utolsó ítéletre”. 
Testben való megjelenése, vagyis szüle-
tése drága ünnepe a karácsony. Hogy 
elmegy a haldoklókhoz, és majdan meg-
jelenik ítélkezni a világ felett — mindez 
vallásos meggyızıdés kérdése. Ami min-
dennél fontosabb, hogy „beszálljon” a mi 
szívünkbe, és az Istentıl kapott szeretet-
fénnyel jó emberré lenni segítsen minket. 
Mert az egyik gondolkozó szerint: 

„Hiába születik meg Jézus akár ezer-
szer is Betlehemben, elvesztél, ha nem 
születik meg a saját szívedben, a te éle-
tedben”. (Angelus Silesius) 

Ahhoz azonban, hogy Jézus ne hideg 
istállóra, hanem meleg otthonra találjon 
bennünk, ki kell takarítanunk, meg kell 
tisztítanunk szívünket! Ilyenkor, kará-

csony elıtt, nagytakarítást szoktunk vé-
gezni: ablakot tisztítunk, szınyeget poro-
lunk, kiseperjük, felmossuk a szobát, 
eltávolítjuk a port, egyszóval mindent 
elkövetünk annak érdekében, hogy ottho-
nunk tiszta, rendes, barátságos és kelle-
mes legyen. De vajon elvégezzük-e ezt a 
„nagytakarítást” szívünkben? Megtisztít-
juk-e „ablakait”, hogy azokon beáradhas-
son Isten világossága, a szeretet fénye? 
Eltávolítjuk-e belıle gyarlóságunk porát, 
vétkeink szennyét, a Zsoltáríró égetı 
vágyától hajtva, vele esedezve: „. * .tiszta 
szívet teremts bennem Istenem!” (51, 12) 
Rendet rakunk-e benne, s felékesítjük-e a 
lélek drága gyümölcseivel, mennyei kin-
csekkel, tudva azt, hogy „ahol a kincsed 
van, ott lesz a szíved is”. (Mt 6, 21) Vagy 
csak a külsı tisztaságra, rendre, ékesség-
re adunk, elfelejtve, hogy „az Úr azt nézi, 
ami a szívben van” (2Sám 16, 7), és İ 
„minden szívbe belát” (1Krón 28, 9), 
méltóknak bizonyulva az apostoli elma-
rasztalásra: „balgatag szívük megsötéte-
dett” (Róm 1,21)? 

Bizony jó lenne elvégezni ezt a szív-
beli nagytakarítást — mondják sokan 
mindezek hallatán — csakhogy az nem 
megy olyan könnyen! Persze, hogy nem 
megy könnyen — mondom erre én —‚ de 
azért mégis könnyebb, mint például egy 
szívátültetés! Az elsı ilyen mőtétet 1967. 
december 3-án, tehát 41 éve, Christian 
Barnard dél-afrikai sebész hajtotta végre, 
Fokvárosban. Egy 25 éves lány szívét 
operálta egy férfi testébe, aki azután csak 
18 napot élt. Természetesen, azóta hatal-
masat fejlıdött a tudomány, de azért — 
gondolom — ma sem kellemes, könnyő 
egy ilyen mőtéten átesni. Nos, Jézus 
könnyebb „mőtétet” kínál: 

nem akar idegen szívet ültetni a keb-
lünkbe, a kebledbe Testvérem. İ régi, 
sötét, sebzett, összetört, meggyötört szí-
vedet kéri, azt akarja megtölteni új, isteni 
fénnyel: szeretettel! 

Nagy szükségünk van erre az isteni 
fényre, a szeretetre, csak sokan, nagyon 
sokan nem tudják ezt. İk azok, akik földi 
életüket szennyben, züllésben, bőnben, 
tékozlásban, sötétben járják botorkálva, 
tévelyegve, s ezáltal másokat is sötétség-
ben tartanak, sötétben járásra kényszerí-
tenek. December 6-a elıestéjén gyerme-
keket kérdeztek meg az egyik Újság ha-
sábjain: Milyen ajándékot vársz a Miku-
lástól? A legtöbben ruhát, játékot, édessé-
get vártak, reméltek. Egy 13 éves fiú 
ezeket mondta: „Családi békességet sze-
retnék a Mikulástól, ugyanis édesapám 
újra kirakott minket az utcára. Amikor 
sokat iszik, állandóan üt-ver bennünket, 
mi meg éhezünk és fázunk. Már évek óta 
semmit sem hozott nekem a Mikulás. 
Utoljára, ha jól emlékszem, ötéves lehet-
tem, amikor a Mikulás járt nálunk...” 

Milyen sötétség ülheti meg évek óta en-
nek a gyermeknek a szívét, életét, gon-
dolkoztam el kérése olvastán, s e sötétség 
okozója épp az édesapja, aki jézusi szere-
tettel, ünnepi fénnyel kellene, hogy meg-
töltse gyermeke szívét, gyermekkorát, 
egész életét! 

S ha csak ez lenne az egyetlen ilyen, 
elszomorító eset! Sokan vannak, sajnos, 
akik hasonló „sötétségben” tengetik zsen-
ge életüket, szüleik gyarlósága, vad szen-
vedélye miatt. De az említett édesapa és a 
hozzá hasonlók mellett, még mindig lát-
hatunk a képernyın, sajtóban, nap mint 
nap „honatyákat”, magukat keresztény-
nek valló államférfiakat, politikusokat, 
akik minısíthetetlen „sötét” és aljas mó-
don törnek ellenünk, határokon túlra sza-
kadt magyarok, nemzetünk, nyelvünk 
ellen, milliókat vezetve félre sötét lelkük-
kel. Tetteik szívük sötétségének, balgasá-
guknak, rosszindulatuknak, eszeveszett 
győlöletüknek elnémíthatatlan tanúi, 
kereszténységüket tagadó, megdönthetet-
len bizonyítékok! Nem csoda, ha mind-
ezeket látva és tapasztalva, sokszor kifa-
kadunk: Bizony, itt is elkelne már egy 
„nagytakarítás!” De ha így szólunk, nem 
Isten akarata szerint szólunk! Isten akara-
ta ugyanis az, hogy minden gyermeke 
üdvözüljön, a szeretet által megismerje 
az İ dicsıségét, mely Jézus arcán felra-
gyog. Akarata, hogy „sötétségbıl vilá-
gosság ragyogjon fel!” — az emberi szí-
vekben. 

Igaz karácsonyra váró Testvérem, 
magadévá tudod-e tenni az İ szent aka-
ratát? S ha magadévá tetted, igyekszel-e 
gyakorlatba ültetni, életedben alkalmazni, 
megtisztított szívedben szüntelenül lo-
bogtatva a szeretet fényét tápláló s a 
gyarlóság sötétjét előzı isteni világossá-
got, mely bearanyozza életed, ünneped? 
Ha ezt megteszed, akkor rajtad is felra-
gyog az Isten dicsıségét hirdetı Jézus-
arc, s boldog, világosságot árasztó szíved 
a költı Juhász Gyulával énekli: „Szép 
Tündérország támad föl szívemben/ 
Ilyenkor decemberben. / A szeretetnek 
csillagára nézek, / Megszáll egy titkos, 
gyönyörő igézet, / Ilyenkor december-
ben. // . . .Bizalmas szívvel járom a vilá-
got, / S amit az élet vágott, / Behegesz-
tem a sebet a szívemben, / És hiszek Újra 
égi szeretetben, / Ilyenkor december-
ben. // . . .És valahol csak kétkedı beszé-
det / Hallok, szomorúan nézek, / A kis 
Jézuska itt van a közelben, / Legyünk hát 
jobbak, s higgyünk rendületlen, / S ne 
csak így decemberben.” Ámen. 

 
Sinfalva, 2008. december 7. 

Pálfi Dénes 
unitárius lelkész 

HÍREK 

Advent Sinfalván 
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2008. december 11-én került sor a községi strandfürdı 
felújítását szolgáló támogatási szerzıdés ünnepélyes aláírá-
sára. Az esemény az önkormányzat által szervezett évzáró 
ünnepség részét képezte, jelezve ezzel is, hogy számunkra 
az esztendı egyik legjelentısebb döntése e pályázat támo-
gatása volt.  

Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsot Gazda 
László, a tanács elnöke képviselte, aki köszöntıjében méltat-
ta a beruházás jelentıségét, és elmondta, hogy a regionális 
támogatások kiemelt célja, hogy a térség települései a jövıt 
szolgáló elképzeléseik megvalósításához anyagi forrást sze-
rezzenek.   

Dr. Szekeres Imre országgyőlési képviselınk kifejezte 
reményét, hogy a jövı tavasszal induló munkák eredménye-
ként rövidesen egy újjávarázsolt strand várja majd a pihenni 
vágyókat, ez pedig növeli a község turisztikai vonzerejét.  

A rendezvényen a település önkormányzatának nevében 
köszönetet mondtam dr. Szekeres Imre képviselı úrnak és 
Gazda László elnök úrnak támogatásukért, mely nélkülözhe-
tetlen volt a pályázat sikeréhez. Bemutattam továbbá a 
strand fejlesztésére vonatkozó hosszú távú elképzeléseket 
is, melyek megvalósításáért a következı években közösen 
dolgozni fogunk. 

HÍREK 

Gyermekkoromban csak a fa, a színes gömbök, a szerény 
ajándék és az angyal titokzatossága, meg a „kántálás” jelen-
tette a karácsonyt. Eljártunk a rokonokhoz, barátokhoz, éne-
keltük a „Mennybıl az angyal”-t. A férfiak pálinkát, mi gye-
rekek süteményt és aprópénzt kaptunk.  

Középiskolás koromban a ministrálások alatt megértet-
tem, hogy karácsony Jézus születésének a napja. Ez lelkem-
ben sokat emelt az ünnep méltóságán, de valahogy megfog-
hatatlanul távoli volt. Ma már tudom: azért, mert életem 
egyetlen eseményéhez sem tudtam hozzákapcsolni Isten sze-
retetét.  

A teológia negyedik évében döbbentem rá elıször, hogy 
mennyire helyükön voltak azok a dolgok is, amiket rossznak 
tartottam az életem történetében. Ekkor kezdett személyes 
élményként derengeni, hogy Isten velem tart, vagyis hogy 
szeret. És ez a felismerés kezdte megvilágítani, hogy nem 

csupán az a bőn, ha nem tartom meg a tízparancsolatot, ha-
nem minden olyan helyzet, amellyel félredobom Isten mőve-
it az életembıl. (Jaj, de sok volt, jaj de sok van ilyen!) 

Ahogy egyre többet hallottam Istenrıl, az İ létezésbeli 
fenséges nagyságáról, annál élesebben rajzolódik ki, ami 
számomra karácsony lényege: Isten alázatossága. 

Még mindig szívesebben megyek oda, ahol felnéznek 
rám, mint ahol lenéznek. Eszemmel tudom, hogy a lenézhe-
tıség Isten szeretetének a jele. A Szent Család kitaszítottsá-
ga, a jászol méltatlansága, védtelenségük mind olyan hely-
zet, ami emberi szemmel megvetésre méltó. A szívem azon-
ban még nem eléggé alázatos. Ez a bőn (emberi fölségemhez 
való ragaszkodás) is elszakít attól, hogy együtt ünnepeljem 
Istennel a karácsonyt. Tudom, hogy ı közel akar tudni en-
gem magához, ezért reménnyel nézek rá. Ez ma karácso-
nyom lelke. 

Csergı Ervin plébános 

Sötétedik. Édesanyámmal felfedezıútra indulunk. Bekukucskálunk az ablakokon, lessük hol érkezett meg az angyal. In-
nen-onnan már csillogó fények varázslatos hangulata árad. Amott nevetı gyermekhangokat hallani. Én sietnék haza, hátha 
meglepetés vár. Hazaérünk. Összeül a család az egyik szobában és énekelünk: Mennybıl az angyal… Csengettyőszó hallat-
szik, de nem úgy, mint azelıtt: egészen közelrıl. Mintha az angyal itt haladna el az ablak alatt. Ezt már nem lehet tovább 
hallgatni. Benézünk a másik szobába. Ismét megtörtént a csoda. Áhított hangulatban állunk a csillogó karácsonyfa elıtt, majd 
együtt imádkozunk. Ezután megérkezik a várva várt ajándékbontogatás pillanata is. Nem kaptam autóbuszt, melyet azért kér-
tem az angyaltól, hogy mindannyian együtt kiránduljunk. De ezen nem szomorkodtam. Minden csodálatos volt. 

Éjfél közeledik: a több mint 500 éves Báthory István templom alig képes befogadni híveit. Mise után az emberek boldog 
Karácsonyt kívánnak egymásnak, s talán gondolatban azoknak is, akik nem is ismerik. 

Vajda Emese 

A strandfürdı felújítását szolgáló támogatási szerzıdés  
ünnepélyes aláírása 

Szőcs Lajos polgármester 
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ÜNNEPVÁRÁS AZ 
ÓVODÁBAN 

Alig „ment” el a Mikulás, már is jön a karácsony. 
Idén az anyukák december 12-ére ádventi ajándékkészítést ter-
veztek. Már hetekkel elıbb szervezésbe kezdtek. Felkeresték 
Zrupkó Antalné, Klárika nénit, akirıl köztudott, hogy sok kézmő-
ves munka került már ki a kezei közül. Most horgolt angyalkák-
kal lepett meg bennünket, és az elkészítés titkát is megosztotta 
velünk. 

Csodálatos csuhé és szalma kompozíciókat hozott Dósa 
Györgyné Ilonka néni Portelekrıl, aki ART díjas népmővész, és 
népi mesemondóként is ismert.  

Tıle is sokat tanulhatnánk mi óvónık is. 
Sajnos az elekronikus kütyük világában nem kap kellı megbe-

csülést ez a fajta kézmővesség sem a felnıttek, sem a gyerekek 
körében. Pedig fejleszti a kézügyességet, megfigyelıképességet 
és a kreativitást is. Az asztali díszek, kopogtatók megalkotásában 
Vágó Erzsike Jászalsószentgyörgyrıl volt a segítségünkre. Nagy 
gondossággal, esztétikai érzékkel állította össze a kompozíciókat.  

Sajnálhatják, akik nem jöttek el, mert jó hangulatban egymástól 
tanulva töltöttük el ezt a délutánt.  

Jövı hétre mézeskalács sütést, díszítést és fenyıfa állítást terve-
zünk a gyerekekkel. 

 
Szádvári Istvánné 
az óvoda vezetıje 

 

OVI HÍREK 

Mikulás járt a Mesevárban 
A tél elsı, igazán nagy várakozását a Télapó érkezése jelenti. 

Sajnos, az idı nem volt kegyes hozzánk, hisz az elsı hó kicsit 
korábban érkezett, így Krasnyánszki Imre bácsi szán helyett csi-
lingelı lovas kocsin hozta el a Mikulást.  

Az ovisok már nagyon várták, hisz az öltözıi pletykák is arról 
szóltak, mennyit kell még aludni a nagy napig. Óriás volt az izga-
lom! Mi szülık is azon izgultunk, hogy minden úgy sikerüljön, 
ahogy azt a gyerekek szeretnék. A Maci és a Vuk csoport is a sok 
szép vers mellett vidám, télapós jelenettel köszöntötte a nagysza-
kállút. Vidám, csillogó szemő gyermekek követték minden moz-
dulatát. Bátran, ügyesen, a nézıktıl egyáltalán nem feszélyeztet-
ve adták elı mősorukat. Mindennél többet jelentett számukra a Mikulás dicsérete! Csüngtek minden szaván és megígérték, 
hogy jövıre is nagyon fogják várni! 

Lelkünket, szívünket melengetı volt ez az egy óra. Sokat kaptunk tıle. Ezért kell, hogy hagyjuk, hogy higgyék a csodát, 
amíg lehet. 

Tóth Zsuzsanna 

Alap í t vá ny i  t á mo gatá s  
Óvodánk pályázatot nyújtott be mozgásfejlesztı 
eszközök vásárlására. A pályázaton nyert összeget a 
BOLOGHÁZI GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 
40 ezer forinttal, a Mikulás-napi ajándékozást a cso-
portok számára 50 ezer forinttal támogatta.  

 
Köszönjük 

az óvodások 

Alkot a csapat 

Készülnek az angyalkák 

Akikre büszkék vagyunk 
Október végén Tóth Pál testnevelı tanár vezetésével beindult az 

ovifoci, amire 17 fú jelentkezett. A Labdarúgó Szövetség szerve-
zésében december 10-én Jászberényben barátságos mérkızést ját-
szottak több ovis csapat részvételével. Mindenki nagy örömére 
harmadik helyezést értek el, amit éremmel és oklevéllel díjaztak. A 
válogatott csapat tagjai voltak: Farkas Bence, Kordács Gergı, 
Puporka Roland, Megyeri Zsolt, Kövér Zoltán, Dékány Dani és 
Csinger Márk, aki a torna legjobb játékosa címet is elnyerte, amit 
külön díjjal jutalmaztak. 

Gratulálunk és további sikereket kívánunk a csapatnak. 
Szádvári Istvánné 
az óvoda vezetıje 
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Mikulásnap az iskolában 

December 5-én pénteken alighanem 
minden gyerek a Mikulást várta isko-
lánkban. Már reggel kis meglepetése-
ket találtunk az osztálytermünkben. 
Egész délelıtt érezhetı volt az izga-
lom, a feszültség, fıleg az alsósokon, 
bár minket felsısöket is érdekelt, vajon 
mi is lehet a jó öreg Télapó puttonyá-
ban. A tanulók kisebbik fele már dél-
elıtt levezethette feszültségét, leköt-
hette figyelmét, hiszen az alsósok  osz-
tályok közötti sportvetélkedıt rendez-
tek, a lányok röplabdáztak, a fiúk fo-
ciztak. Az izgalmas mérkızések után a 
lányoknál a 4. osztály lett az elsı, má-
sodik a 3. osztály lett, a harmadik he-
lyezést a másodikosok, a negyedik 
helyet pedig az elsısök hozták el. 

A fiúknál elsı a 4. osztály, a máso-
dik a 3. osztály, a harmadik a 2. osz-
tály, a negyedik pedig az elsı osztály 
lett. Mindezek alatt mi rövidített órá-
kon tanultunk. 12 óra elıtt valamivel 
aztán összegyőlt az iskola apraja-
nagyja, hiszen megérkezett a tornater-
münkbe a várva várt Mikulás. A kiseb-

bek, de még néhány játékosabb kedvő 
felsıs is felállva, nézelıdve várakozott. 
Mielıtt megkapta volna a jutalmát, 
minden osztálynak elı kellett adni va-
lamit a Télapónak. Volt ott tánc, ének, 
fuvola, és sok más és aztán végre az 
ajándékozás. 

Ünnepi eseményünk után mi, felsı-
sök izgulhattunk, mert a délután –a 
nálunk már hagyománnyá vált– Miku-
lás kupáról szólt. Mi, lányok kézilab-
dáztunk, fiú osztálytársaink pedig fo-
ciztak más osztályokkal. Az izgalma-
sabbnál izgalmasabb, érdekes meccsek 
eredményeként kézilabdában elsı a 7. 
osztály, második a 8. osztály, harmadik 
az 5. osztály, negyedik a 6. osztály lett. 
Fociban az elsı helyezést az ötödike-
sek, másodikat a hetedikesek, a harma-
dikat a nyolcadikosok, a negyediket a 
hatodikosok hozták el. 

 Szerintem minden tanár és diák szá-
mára élményekkel teli, jó nap volt de-
cember 5-e. 

Turóczi Beáta 
8. o 

Luca napi forgatag 
Iskolánkban már hagyománnyá vált, hogy december 13-a körül „Luca-napot „ 

tartunk. 
A nagyszünetben kezdıdı 5 forintos vásárra már hetekkel ezelıtt lehetett hozni 

jó állapotban lévı ruhákat és játékokat. A szünetekben akkora volt a tömeg a fo-
lyosókon, hogy szinte át kellett verekedni magunkat. A nap végére a korláton, a 
padokon és az asztalokon hemzsegı „árukból” már csak itt-ott maradt egy-egy 
darab. 

Délután kettıkor aztán megkezdıdött a felsı tagozatosok kézmőves délutánja. 
Volt lehetıség asztali díszt összeállítani és szalmadíszeket készíteni, de lehetett 
karácsonyi gipszfigurákat festeni és mézeskalácsot díszíteni. A négyórai befejezés  
után mindenki az alkotásaival indult haza. 

Nagyon jól éreztem magam, s ez a nap is hozzásegített, hogy még jobban vár-
jam a karácsonyt. 

Gerhát Edina 

Iskolánk tantestülete és diákjai  

Hírek 
� 7 -8. osztályos tanulóink novem-

ber 15-én a Sportbálon szerepel-
tek táncos mősorukkal. 

� December 4-én negyedik és ötö-
dik osztályos tanulóink léptek fel 
az önkormányzatunk által szerve-
zett Mikulás ünnepségen, ame-
lyen a harmadik életévüket még 
be nem töltött gyermekeket kö-
szöntötték. 

� December 5-én iskolánkba is 
megérkezett a Mikulás. Délután a 
már hagyománnyá vált Mikulás 
kupára került sor. 

� December 11-én önkormányza-
tunk karácsonyi ünnepségén 
tanulóink ünnepi mősorukkal 
köszöntötték a vendégeket. 

� December 12-én kézmőves dél-
utánt szerveztünk iskolánkban. 

� December 18-án, a Vetélkedık 
délutánján izgalmas versenyeken 
vettek részt az érdeklıdık. 

� December 19-én – diákok és isko-
lánk dolgozói– meghitt karácso-
nyi ünnepség keretében köszön-
töttük az ünnepet. 

� Téli szünet:  
december 22-tıl január 3-ig 
(utolsó tanítási nap december 19., 
az elsı tanítási nap január 5.) 
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… mindjárt rám került a sor.” Illetve, 
ránk, a boldogházi Árvalányhaj 
Néptáncegyüttes tagjaira. Mert végre, 
hónapok óta tartó szervezkedés, hosz-
szas elıkészületek és megannyi próba 
után december 14-én vasárnap 15 óra-
kor megkezdıdött elsı önálló mőso-
runk. 

Több mint öt éve, amikor elkezdtük a 
néptánc tanulást, talán nem sejtettük, 
vagy reméltük, hogy önálló mősorunk 
lesz majd egyszer. És hiába léptünk fel 
az elmúlt évek alatt számtalan helyen – 
világtalálkozókon, aratóünnepeken, 
itthon és lengyel testvértelepülésünkön, 
a helyi falunapokon és bálokon ez a 
mősor volt mind közül a legnagyobb 
próbatétel.  

Lázas izgalommal készültünk: szülı, 
gyerek, felkészítı egyaránt. Igyekez-
tünk látványos, szórakoztató és válto-
zatos elıadást összeállítani. Gerhát 
Adrienn köszöntıje után eljártuk elsı 
táncunkat, egy szatmári csárdást. Kele-
men Peti tréfásan felkonferálta a nép-
dalcsokromat, majd a Viganó tánccso-
port egy moldvai táncot adott elı. 
Utánuk Háfra Tibor bevezetıje és 
egy üveges tánc következett. 
Kelemen Peti ezután a 
„nagyokkal” együtt bizo-
nyíthatta rátermettségét egy 
verbunkossal. 

Rövid szünet után ismét 
egy népdalcsokrot hallhat-

tunk, Kelemen Nóra elıadásában. Utá-
na a Viganó tánccsoport újabb táncát 
láthattuk, majd Rácz Máté osztotta meg 
a közönséggel a „házasságban szerzett 
tapasztalatait.” Szintén a házasélet örö-
meirıl és bánatairól énekelt felkészítı 
tanárunk, Kelemen Péter. Utolsó elıtti 
táncunk, a „hétféle” után Rácz Máté 
tréfás szövegébıl mindent megtudhat-
tunk a borról, amit tudni érdemes. Ez-
után pedig Peták Ádám és Peták Balázs 
is dalban mondták el bölcsességeiket. 
Utolsó, mezıségi táncunkat, mellyel 
ezen az estén debütáltunk, a nagy siker-
re való tekintettel kétszer is eltáncol-
tuk. A mősor végén egy kis közös tánc-
ra hívtuk a jelenlévıket. 

Szívbıl reméljük, mindenki jól érezte 
magát az elıadásunkon! Ezúton is sze-
retnénk megköszönni a közremőködést 
Fehér Endrének és zenekarának, vala-
mint a Viganó tánccsoportnak és felké-
szítıjüknek, Szőcsné Urbán Máriának! 
Köszönjük a segítséget a szülıknek, 
nagyszülıknek, az Ezüstkor Nyugdíjas 
Egyesület tagjainak és minden kedves 

vendégünknek, támogatónknak! 
És végül, de nem utolsó sorban 

köszönjük a felkészítést 
Kelemen Péternek és Kele-
men Mártának!  
Reméljük, még sok évet 
tölthetünk együtt! 

Koncsik Barbara 
középiskolai tanuló 

KULTÚRA 

Együtt a szülıkkel 

„Piros kancsó, piros bor „ 

Az ÁRVALÁNYHAJ NÉPTÁNCEGYÜTTES mősora 

Fotók:Babinyecz János  
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Hobbim   
a snowboard 

A téli sportok többségéhez kellı 
mennyiségő hó és valamilyen lejtı szük-
séges. Ebben sajnos a mi alföldi vidé-
künk nem bıvelkedik, ezért kevesen 
tapasztalják meg a havas élményeket. Én 
is csak a gimnáziumi évek alatt ismer-
kedtem meg a síelés örömeivel egy szlo-
vákiai sítábor alkalmával. Néhány nap 
tanulás után már száguldoztunk a sípá-
lyákon, és a hegytetın gyönyörködtünk a 
csodálatos hegyvidéki tájban. Ez a ka-
land elég is volt ahhoz, hogy tél közeled-
tével a hóesést és a következı túrát vár-
jam. 

Egy focipályán szerzett térdsérülés 
azonban meggátolt abban, hogy én le-
gyek az elsı boldogházi sí-világbajnok, 
és egy-két téli szezont hógolyózással 
töltöttem siklás helyett. Egészen addig, míg rá nem találtam 
a snowboardra. A snowboard kevésbé veszi igénybe a tér-
deket, mint a sí, legalábbis a csavarodás veszélye sokkal 
kisebb, ezért bizakodva vártam a havazást. 2000 telén pró-
bálkoztam elıször egy szlovák síterepen, és némi segítség-
gel gyorsan ráéreztem a deszkán történı csúszásra. Az elsı 
nap délutánján már lassan, de biztosan kanyarogva igyekez-
tem a többiek után. Annyira megtetszett a dolog, hogy a 
bérelt felszerelésemet vissza sem vittem a kölcsönzıbe, 
csak az árát. 

A snowboard nagyon fiatal sportág. A hatvanas években 
szörfös és gördeszkás fiúk kerestek maguknak hasonló téli 
elfoglaltságot Amerikában, és az egyikük összeeszkábált 
egy havon siklásra alkalmas eszközt, a snurfer-t. Ez igazá-
ból két egymás mellé rögzített vízisí volt, amin bakancsban 
állva „szörföztek” a havon. Mára óriási fejlıdésen ment 
keresztül a sporteszköz: egy faalapú (ún. famagos), több 
rétegbıl összepréselt szendvicsszerkezető, piskóta formájú 
deszka, amin fémbıl vagy mőanyagból készült kötésekkel 
rögzítjük a bakancsokat. A snowboardnak számtalan formá-
ja létezik, azonban két fı irányvonal elkülöníthetı. Az alpin 
stílus nagy merevségő deszkát jelent, amihez a síbakancs-
hoz hasonló, kemény bakancs passzol. A másik a puha vagy 
freestyle irányzat, ez rugalmasabb deszkát, kényelmesebb, 
puhább bakancsot és teljesen más kötést takar. Az elsıt 
nagy sebességhez, éles kanyarokhoz és versenyzéshez hasz-
nálják, a második típussal trükközni, ugrálni lehet és a mély 
hóban, pályán kívül haladni. 

Magyarországon a kilencvenes évek közepén vált ismert-
té a sportág, és tíz év alatt sokunknak lett a szenvedélye. Én 
is egyre többet foglalkoztam a snowboarddal, már nem csak 
a hegyekben, hanem itthon is. Besegítettem egy snowboard 

kölcsönzıben, deszkás filmeket és újsá-
gokat nézegettem. Közben eljutottam 
olyan síterepekre Olaszországban és 
Ausztriában, ahol a teljes pályarendszert 
egy egész hét alatt sem tudtuk bejárni, 
pedig a reggel elkészített szendvicseket 
a felvonóban ülve ettük meg, és gyakran 
a liftkezelıkkel együtt hagytuk el a pá-
lyákat. Estére nem sok energia maradt, 
de a vacsora elkészítését és a helyi kocs-
mák meglátogatását nem hagyhattuk ki. 
A sok csúszás eredményeként egyre 
jobban és gyorsabban ment a deszka 
alattam, fokozatosan eljutottam oda, 
hogy a snowboard többet jelentsen, mint 
szimpla idıtöltés, kedvtelés. 2005 márci-
usában elindultam az országos 
snowboard verseny szlalom számában, 
amit minden évben Ausztriában rendez-
nek meg március „idusán”. Ilyenkor 
megszállják a kokárdát viselı deszkások 
és síelık a stájer kisváros, Murau pályá-

it, amit forraltboros hangulatban csöppnyi történelmi elég-
tételként könyvelünk el. Ezen a versenyen hatodik helyezett 
lettem, amit a következı években sikerült javítanom, és 
negyedikként épphogy lemaradtam a dobogóról. Ez elég 
önbizalmat adott ahhoz, hogy megpróbáljam a snowboard 
oktató képzést is. Az elméleti részét a Testnevelési Egyete-
men oktatták, a gyakorlati felkészítés és vizsga Ausztriában 
és Szlovákiában zajlott. Legnagyobb meglepetésemre az 
egyik legjobb eredménnyel sikerült megszereznem az okta-
tói státuszt, és innentıl végképp több lett számomra a 
snowboard a kedvenc hobbinál. Munkahelyem mellett saj-
nos kevés lehetıség adódik az oktatásra, de már így is sok 
embernek segítettem az alapok elsajátításában. Az az óriási 
boldogság pedig, amit a második, harmadik napon átélnek a 
tanítványok, mert biztonságosan és élvezettel csúszva meg-
hódítottak egy hosszú hegyoldalt, engem is nagy örömmel 
tölt el és sikerélményt jelent. 

Mindemellett az év csúcspontja számomra, amikor a leg-
jobb barátaim társaságában eltölthetek egy hetet valamelyik 
síterepen, és bandában csúszunk reggeltıl estig. Sokszor 
magunk sem tudjuk, mi hajt, amikor szinte már fájó izmok-
kal kora reggel botorkálunk a hajnali sötétségben, de a bı-
séges reggeli után alig várjuk a száguldást a biliárdasztal 
simaságúra kezelt pályákon. A gyönyörő hegyek látványa, a 
friss levegı, jó társaság, a száguldás érzése, a turisták köz-
vetlensége mindenkit magával ragad. A nap végén a hegy 
lábánál kialakuló „hütte-hangulat” már csak hab a tortán, az 
emberek síbakancsban táncolnak, énekelnek vagy mesélik 
egymásnak az aznapi élményeket. Ez az , amit nem lehet 
megunni, és aki egyszer megtapasztalja, izgatottan várja a 
telet. 

Ha valaki ez alapján kedvet kapott a snowboardhoz, an-
nak azt ajánlom, hogy elıször bérelt felszereléssel próbálja 
ki, az viszont legyen kényelmes és jó minıségő. Egyedül 
nekivágni a lejtınek nem túl szerencsés. Sok sérüléstıl és 
felesleges eséstıl kíméljük meg magunkat, ha oktató vagy 
haladó snowboardos segítségével kezdjük el. Ha tetszik a 
dolog, és biztosak vagyunk benne, hogy máskor is eluta-
zunk a hegyekbe, akkor érdemes saját felszerelést vásárolni. 
Magyarországon az utóbbi években több pályát is moderni-
záltak (pl. Mátraszentistván, Kékes, Eplény), azonban az 
éghajlatot nem lehet befolyásolni: ha nincs tartós hideg, 
nincs sípálya sem… Így kénytelenek vagyunk a környékbe-
li országok hegységeit felkeresni. Szlovákia, Ausztria és 
Olaszország számtalan lehetıséget kínál minden árkategóri-
ában. Sok sikert és kitartást hozzá!   

Konkoly Béla 
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Elıször is elemezzük a címet! Kertépítı, mert hobbiból 
imádja ezt csinálni, pedagógus, mert csak idı kérdése, és 
nemsokára diplomázik a Szegedi Tudományegyetem Ju-
hász Gyula Pedagógusképzı Karán és… Na de ekkor, 
hogy jön ide a foci? Talán úgy, hogyha megemlítjük vala-
kinek Bodor Máté nevét Boldogházán, rögtön ez jut róla 
eszébe. 

Kevesen tudják 
rólad, hogy a lab-
darúgás mellett 
még mivel foglalko-
zol. Talán azért, 
mert a focinak mé-
lyebb gyökerei van-
nak az életedben. 
Mikor és hol kezdı-
dött a ”pályafu–
tásod”? 
Természetesen még 
az oviban kezdtük 
rúgni a bırt, ver-
senyszerővé pedig 
általános iskolában 
vált, amikor 13 éve-
sen leigazoltak a 
Jászberényi Sport-
egyesülethez. Itt 

csak 1 évig játszottam, ugyanis ekkoriban még a jégkorong 
jobban érdekelt, mint a foci. 

Aztán mégis ezt választottad. Miért? 
Az egyesület után 4-5 évig csak Amatır Kispályás Bajnok-

ságon  vettünk részt a haverokkal. Így a foci kezdett fonto-
sabb lenni. 

És hogy kerültél Boldogházára? 
Az egyik csapattársam, Nagy Szőcs Csaba került ide elı-

ször Vámosi Norbi invitálására 2003 nyarán. Majd félévvel 
késıbb jöttem én is. Megtetszett a hely, a csapat, és 2004-
ben már az ifiben játszottam. Igaz, csak fél évet, mert utána 
felkerültem a felnıttbe. 

Jelenleg Milyen szerepet töltesz be a Jászboldogházi 
Sportegyesület életében? 

3 csapatot edzek: a serdülıt, az ifit és a felnıttet, ezenkívül 
én magam is játszom a felnıttben. A serdülı korcsoportban 
vannak a legtöbben, ez a 10-12 éves korosztályt jelenti. Az 
ifibe a 14-20 évesek tartoznak, a felnıttbe pedig innentıl 
fölfelé. A legkisebbekkel még csak tornákon veszünk részt, 
de nagyon ügyesek, így jövıre jöhet a bajnokság. És el ne 
felejtsük megjegyezni, hogy felnıtt csapatunk a tabella elsı 
helyén végzett, így megérdemelt pihenését töltheti a téli szü-
net alatt. 

Ha már a csapatoknál tartunk, volt focitábort is szer-
veztél a nyáron, ha nem tévedek. 

Így van. A serdülı csapat egyhetes táboron vehetett részt, 
amelyet a strandon rendeztük meg. Pályázaton nyertünk 
pénzt, így a gyerekek ingyen és bérmentve szórakozhattak és 
sportolhattak. Reményeink szerint jövıre is lesz tábor, mert 
nem titok, hogy hagyományteremtı szándékkal indítottuk 
útjára ezt a projektet. 

Nemrégen rendeztétek meg a Sportbált. Mik a vissza-
jelzések? Bár én, mint vendég nagyon jól éreztem ma-
gam. 

Ugyancsak hagyomány már megszervezni minden évben 
ezt az eseményt, hiszen ez éves bevételünk nagy részét jelen-
ti. Az egész csapat tevékenyen részt vett az elıkészületek-
ben, mint a pakolás, díszítés és késıbb a felszolgálás is. Egy 
rendhagyó elemet is tartalmazott az idei bál, ugyanis a 
bevállalósabb focisták sörtánccal köszöntötték a közönséget. 
És a visszajelzések: csak pozitívak! 

Úgy tudom, idén is lesz teremfoci. 

Igen december 6-án kezdıdik, és minden hétvégén zajla-
nak a meccsek a sportcsarnokban, egészen január végéig. 

Azt csiripelték a madarak, hogy ebben, mint szervezı is 
részt veszel. 

Ez így igaz és persze játszom is. A sportbál mellett ez is 
egy fontos bevételi forrás az egyesület számára, ami a neve-
zési díjakból és a büfébıl jön össze. 

Végezetül még jövıbeli elképzeléseidrıl ejtsünk néhány 
szót! Boldogházán tervezel maradni? 

Abszolút, mint edzı és mint játékos egyaránt. Ide kötnek a 
barátaim, így nagyon nagy élmény számomra, hogy olyanok-
kal vagyok a pályán, akikkel már az ifi óta együtt rúgjuk a 
bırt. 

Ménkő Judit 
középiskolai tanuló 

Egy kertépítı focista pedagógusról… 

Búcsúzunk 
Baranyi Antalné (1925-2008) 
Eszes Illésné (1909-2008) 
Hajdú Ferenc (1958-2008) 
Besenyi Irén (1940-2008) 
Kotán Róbert (1956-2008) 

Házasságkötés 
2008. december 6. 

Rácz Mária — Szentgyörgyi Mihály 

Születés 
Tóth Csaba – 2008. december 17. 

Ilonka Tünde—Tóth Csaba 

Anyakönyvi hírek: 
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Elkezdıdött a rájátszás szakasza: az utolsó négy mérkı-
zésen 3 gyızelem és egy vereség a mérleg. 

Jászágó –Jászboldogháza végeredménye 1 – 5 lett jó já-
tékkal és bomba gólokkal Nagy Szőcs Csabának köszönhetı-
en, aki ugyan 8 mérkızésrıl volt eltiltva az ıszi fordulóban. 
Reméljük tavaszra megváltozik, és többet láthatjuk a pályán, 
mert tudására igen nagy szükség lesz. 

A következı mérkızés Boldogháza – Jászdózsa sima 2–0 
lett, különösebb erılködés nélkül. A bál után következett 
Alattyán; az elsı félidıben még uraltuk a játékot, vezettünk 
is 1-0-ra, de 1 perccel a vége elıtt egyenlítettek. 

A második félidıben már nem sok közünk volt a játék-
hoz, ahogy teltek a percek, egyre gyengébbek lettünk, és a 
hazaiak megérdemelten nyertek 3 – 1-re. 

Sajnáljuk, hogy nem sikerült elcserélni a mérkızés idı-
pontját, hiszen vereségünk ezen múlott.  Az elszámoláskor 
biztos, hogy számítani fog, mert az élmezıny elég szoros. 

Rákócziújfalu-Jászboldogháza 0 – 1. Ezen a mérkızésen 
minden elıfordult, ami egy izgalmas mérkızésen elı kell, 
hogy forduljon, fıleg ha az ıszi elsıség a tét. 

Nézzük, mi kell egy izgalmas játékhoz, kell egy nagyon 
rossz pálya, ez megvolt. 

Kell néhány gyengén játszó futballista, ez is meg volt, 
kellenek helyzetek, amik kimaradnak, ez is megvolt, kell egy 

csaló bíró, ı is jelen volt, hiszen két jogos tizenegyest nem 
adott meg. 

De ami fontos, kell egy jó kapus Gömöri  András szemé-
lyében, és kell egy gólvágó, az Eszes János és nekünk már 
csak szurkolni kellett, de ez is megvolt. 

Így Boldogháza megérdemelten lett az İszi elsı, régen 
volt már ilyen, köszönjük mindenkinek, aki vagy akik hozzá-
segítették ezt a jó eredményt, tudásukkal, munkájukkal. 

Serdülıcsapatunk Jászberényben vendégeskedett egy 
rövid tornán, Belváros, Gyakorló és Boldogháza volt egy 
csoportban. 

A papírforma nem sok jóval biztatott, hiszen tavaly a 
Belváros tíz felett vert el bennünket,  

Boldogháza – Gyakorló  0 – 0 
Boldogháza – Belváros  1 - 1 
Belváros – Gyakorló      1 - 2 

A harmadik helyért játszott Boldogháza – Jászapáti 0 – 1. 
Ebbıl is látszik. hogy fejlıdésük töretlen, hiszen egy 

évvel ezelıtt még igen messze voltunk az ilyen eredménytıl. 
 
Zárásként, pedig köszönjük Bodor Máté önzetlen munká-

ját, ami az eredményekben is megmutatkozott, mind a felnıtt 
mind a serdülı csapatnál.  

Túróczi Béla 

KÖZSÉGI SPORTÉLET 

SPORT 

Fotókat készítette: Babinyecz János  

Sportbál 
Idén is megrendezésre került az immár hagyománnyá váló 

Sportbál. Lázas készülıdés elızte meg a november 15-ei 
bált. A rendezvény szervezésében részt vett az egyesület 
minden korosztálya: a serdülı, az ifi, a felnıtt és az öregfiúk 
csapata is. Színes programokkal, táncokkal kezdıdött az 
este. A polgármester úr köszöntı beszéde után az egyesület 
serdülı csapatát szerettük volna megismertetni a közönség-
gel, így a „kis csapat” nevében Berkó Albert mondott el egy 
saját készítéső bemutatkozó verset. Ezután a jászboldogházi 
fiatalokból álló Árvalányhaj Néptáncegyüttes mősora követ-
kezett, majd az iskola 7. és 8. osztályos tanulói adták elı 
táncukat. A hangulat fokozása érdekében a boldogházi csa-
pat is fellépett egy meglepetés mősorral. 5 felnıtt és 5 ifjúsá-
gi játékos lépett fel a meglepetés mősorban. A csapat tagjai 
egy tánccal szerették volna szórakoztatni a kedves jelenlévı-

ket, mely úgy gondolom, hogy sikerült is. Egy eredeti és 
egyben különleges, Boldogházi Sörtánccal készültünk. 

A jászboldogházi Sportegyesület köszönetét fejezi ki 
mindazon magánszemélyeknek, vállalkozóknak, cégeknek, 
akik támogatták az idei sportbálunkat és az egyesület mőkö-
dését. S végül, de egyáltalán nem elfelejtve, szeretném meg-
említeni, hogy miért is volt kicsit más hangulata ennek a 
bálnak, a csapattagok részérıl mindenképpen. Tudomásom 
szerint több mint, 10 éve nem állt a Jászboldogházai SE a 
tabella élén. Mindenki nagy örömére az ısszel heteken át, a 
sportbál elıtt és után is a BOLDOGHÁZI CSAPAT vezette, 
vezeti a bajnokságot! Nekünk játékosoknak, vezetıknek 
ezért egy kicsit más volt ez a bál. Reméljük, hogy sikerült 
egy emlékezetes élményt nyújtani a kedves vendégeknek. 

A szervezık nevében:  
Bodor Máté 



 14 
Boldogházi Hírek 2008. december HÍREK 

A helyi Takarékszövetkezet megalakulása 1969. 06. 1-jére 
tehetı. Akkoriban még nem volt önálló épülete,a kismérető 
vaskazettát a Községi Tanács páncélszekrényében ırizték. 

Az elsı jegyzıkönyv 1971. 03. 15-én készült a kihelyezett 
pénztár átadása és a kirendeltség létrehozása alkalmából. Az 
átadott betétállomány 476.385,10 Ft volt, a kölcsönállomány 
365.059.- Ft. 

A község kiépítésével párhuzamosan a szövetkezeti moz-
galom is jelentısen fejlıdött. A betét- és kölcsönállomány is 
évrıl évre jelentısen növekedett. A lakosság megtakarított 
pénzét biztonságban tudhatta, illetve terveik megvalósításá-
hoz hitelt vehettek fel. 

1975-ben épült fel az az épület, ahol ma is üzemel közsé-
günk bankja. Ma már egy korszerően felújított üzletházban, 

igen tágas és kényelmes ügyféltérben 3 dolgozóval igyek-
szünk udvarias kiszolgálást nyújtani a lakosságnak, Önök-
nek. 

A kirendeltségünk jelenleg 611 millió Ft betétállományt, 
154 millió Ft hitelállományt, 501 db lakossági folyószámlát, 
51 db vállalkozói számlát kezel. Egyéb szolgáltatásokat is 
végzünk‚ mint pl. Fundamenta lakáskassza szerzıdések kö-
tése‚ Signal Biztosítóval kötött szerzıdés alapján lakás és 
egyéb biztosítások kötése, bankkártya szerzıdések kötése, 
Széchenyi kártya, Gazdakártya forgalmazása. 

Az igen élessé vált pénzpiaci versenyben nagyon fontos-
nak tartjuk a minél bizalmasabb és személyes ügyintézést. 

Egész évben folyamatos betét — és hitelakciókkal várjuk 
régi és leendı új Ügyfeleinket. 

A jászboldogházi Takarékszövetkezet elérte célját, ered-
ményesen mőködik. Köszönhetı ez Önöknek, hiszen felis-
merték a mondást, miszerint: 

„Útba esik jövet-menet a Takarékszövetkezet!” 
December végéhez közeledvén a következı idézettel szeret-

nénk Önöknek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket kívánni: 
 

„Útra kél az erdı ezer fenyıfája, örömet szerezni szerte a 
világba. 

Meghittség, boldogság, szeretet és béke legyen a családod 
örökös vendége.,, 

 Szappanos Anikó 
a kirendeltség vezetıje 

Bepillantás községünk bankjának,  
a Takarékszövetkezetnek életébe.. 

November 23-án hosszas várakozás után végre átadásra 
került az Árpád-házi Szent Erzsébetrıl elnevezett park, az 
Arany János utcában. A beruházás 2 éves elıkészítı munkát 
vett igénybe, és további 2 év kellett, 
hogy egy ötlet valóra váljon. 

Az egyházi tulajdonban lévı terület 
az építkezés megkezdése elıtt, nagyon 
elhanyagolt, gondozatlan, mély gödör 
volt, nyakig érı gazzal és szeméttel. 
Ez a látvány késztetett bennünket arra, 
hogy ezt az állapotot megszüntessük, 
hiszen a község központjában van. 

2005-ben József atya örömmel tá-
mogatta parkosítási elképzelésünket. A 
folytatás azonban a kicsinyességrıl, 
rugalmatlanságról szólt közel két évig. 
Már lemondtunk a feladat végrehajtá-
sáról… a segítség az egri érsekségrıl 
érkezett. 

A hívıknek kell tudni leginkább, 
hogy „Isten mindent megtesz értünk, 
de nem helyettünk.” 

2007-ben elkezdıdhetett a kiviteli 
munka. 100 köbméter föld és 60 köb-

méter beton lett bedolgozva. A munkálatokban 177 fı vett 
részt, és közel 2000 munkaórával segítették a munka sikerét. 

Dicséret és elismerés illeti Darók Sándor vállalkozót, aki 
komoly segítséget nyújtott a beruházás 
során. Köszönet jár azoknak a támoga-
tóknak is, akik segítették anyagilag és 
erkölcsileg tevékenységünket.  
Minden tiszteletem azoké az embere-
ké, akik 2 éven át minden szombaton 
és vasárnapon, kora tavasztól késı 
ıszig ezen az ügyön fáradoztak. Nyá-
ron a közel 40 fokos hıségben is szor-
galmasan tették a dolgukat. Fejet haj-
tok elıttük, és köszönöm a kitartó, 
önzetlen munkájukat! Fáradozásuknak 
eredménye, hogy maradandóan gazda-
godott községünk egy virágos, kedves 
zöld folttal. Szeressük, féltsük és vi-
gyázzunk rá valamennyien! 
 

Mészáros Béláné 
Faluvédı Egyesület  

elnöke   

Egy fehér folttal kevesebb… 

Részlet az Erzsébet parkból 
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Az élet egyik nagy kérdése ez, amely fej-
törés okoz felnıtteknek és gyermekeknek 
egyaránt. 
Az általános iskola vége jelenti az elsı 
megpróbáltatást. Vajon hova tovább? Itt 
még azonban közel sem olyan mértékő a 

döntés súlya, mint 4 évvel késıbb. Hiszen mirıl is dönt tu-
lajdonképpen gyermekünk? Az életrıl. 

Nemsokára elérkezik a felvételi idıpontja, és véglegesen 
eldıl, mi is a kitőzött cél valójában. Egy olyan munka meg-
tanulása, egy olyan iskolai végzettség megszerzése, amely 
biztosítja a jövıt.  

A szülıknek ugyanolyan gondot okoz ez a kérdés, mivel 
többségében szeretnék, ha gyermekük olyan iskolát választa-
na, ahonnan nem kérdés az elhelyezkedés. Mindemellett 
fontos számukra az is, hogy csemetéjük jól érzi-e magát, 
tetszik-e neki az új környezet, tud-e majd úgy teljesíteni, 
mint azelıtt. A szülık felelıssége már a kezdetek kezdetén is 

óriási. A közös beszélgetések alkalmával megismerhetjük a 
gyermekek érdeklıdési körét, és ezáltal „terelgethetjük” a 
megfelelı útra. 

 
Támogassuk gyermekeink elképzelését a lehetséges kere-

tek között, álljunk mellettük a kritikus felvételi napokon is, 
érezzék azt, hogy számíthatnak ránk bármilyen problémával 
állnak is szemben. 

Beszélgessünk velük ıszintén, minél többet, mert akármi-
lyenek is a kamasz évek, nem hozhatjuk vissza a pillanatokat 
-jókat, rosszakat egyaránt- soha többé. Bízzunk gyermekünk-
ben, higgyünk bennük és ha kell, tudjunk megbocsátani, 
amikor szükséges. 

Erre utal a következı idézet is: 
„Ez a három legnehezebb dolog az életben: bízni, hinni és 

megbocsátani.” 
Ménkő Jánosné 

 szülı 

Gyermeknevelés 
Gondolatok a továbbtanulásról... 

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat  Jászberényi Kistérségi Intézete 
5100 Jászberény, Lehel vezér tér 9. II. em.     5100 Jászberény, Pf. 161 

Központ: (57) 501-490     Telefon: (57) 410-124     Telefax: (57) 501-499 E-mail: jaszbereny@szolnok.antsz.hu 

Az ÁNTSZ Jászberényi Kistérségi Intézete a közel-
múltban felmérést végzett a jászsági középiskolások köré-
ben. A felmérés a kábítószerek ismeretérıl és fogyasztásáról 
kérdezte a középiskolába bekerülı 9. és a középiskolát elha-
gyó 12. osztályos tanulókat. A kérdıívet az összes középis-
kolás 40%-a töltötte ki. A kérdıív elsı négy kérdése a kábí-
tószerek hatásainak ismeretét, a további nyolc kérdése pedig, 
a kábítószer-fogyasztással kapcsolatos személyes tapasztala-
tokat mérte fel. 

Elgondolkodtató eredmények születtek az elemzést 
követıen, amelyek közül most csak pár kerül említésre. Né-
hányan- a tizenévesek közül-, a kábítószerezést üdítıen bol-
dog állapotnak tartják. Tudják, hol juthatnak droghoz, és egy 
napon belül képesek is beszerezni. Minden negyedik diák 
mondhatja el magáról, hogy már megkínálták kábítószerrel, 
és minden nyolcadik középiskolás pedig, hogy kipróbálta. 

A középiskola fontos és meghatározó a gyermek 
életében. Szabadabbá, önállóbbá válik, és a kortárscsoportok 
jelentısége kiemelkedı lesz számára. A családi kapcsolatok, 
ha empátiával, szeretettel teljesek, iránymutatóak lehetnek a 
gyermeknek. Mindezzel párhuzamosan azonban nagyon föl-

erısödik bennük a kortárscsoporthoz tartozás szükséglete. A 
kortársak között viszont sok gyermek téved ingoványos ta-
lajra (dohányzás, alkohol, illegális drog, nemi úton terjedı 
fertızı megbetegedés, és fiatalkori terhesség-megszakítás). 
Kézenfekvı tehát, hogy a gyermekek egészség-
fejlesztésének keretein belül, a védınık iskolai munkája 
mellett, legyen egy jól képzett csoport minden iskolában. Ezt 
a tervet tőzte ki célul a Jászság 7 középiskolájában az 
ÁNTSZ Jászberényi Kistérségi Intézete. Kortársképzés in-
dul, melynek végeztével a gyermekek pontos ismeretekkel 
fognak rendelkezni a drogok hatásairól, a Jász- Nagykun -
Szolnok megyei drogmegelızést végzı szakemberek elérhe-
tıségérıl, a vészhelyzetek teendıirıl. Remélhetıleg a képzés 
folyamatos lesz, és minden osztályba jár majd olyan gyer-
mek, aki képes lesz nemet mondani a drogra, és aki a megfe-
lelı információk birtokában segítségül szolgálhat társai szá-
mára a drog kipróbálásának és használatának megelızésé-
hez! 

Dr. Sárközi Mária 
kistérségi tisztifıorvos 

Kortársképzés a Jászság középiskoláiban 

HÁZIORVOSI ELLÁTÁS 
 

2009. január 1-jétıl a háziorvosi feladatok ellátásával az önkor-
mányzat dr. Borsodi Nagy Erzsébetet bízta meg. A doktornı 
sürgıs esetben hétköznap 8-16 óra között hívható a 
30/977-2334 telefonszámon. Az orvosi rendelı telefonszáma 
57/460-021. Hétköznap 16-08 óra között, és hétvégén tovább-
ra is a központi ügyeletet kell keresni az 57/458-404 telefon-
számon! 

 
A rendelési idı 2009. januárjától a következıképp alakul: 

H:  7.30- 11.30 
K:  12-16 
Sz:  7.30-11.30 
Cs:  12-16 
P:   12-16 óra között. 

Szőcs Lajos 
polgármester 
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Az „ahány ház, annyi szokás” érvényes a karácsonyra is, de a 
Föld minden részén a szeretet, az öröm és a család ünnepe, amit 
országonként máskor és családonként másképp élnek meg. A kará-
csony egy kiemelten fontos ünnep, mert ilyenkor az emberek béké-
ben, szeretetben vannak egymás mellett, és nem kell másra figyel-
niük, mint családtagjaik, barátaik és ismerıseik boldogságára.  

Így van ez nálunk is. A közvetlen elıkészületek csúcspontját a 
szentestét megelızı nap jelenti, ekkor sütkérezünk, fızünk. Étele-
ink a halászlé, töltött káposzta és az elmaradhatatlan beigli. Zsófi 
ilyenkor nagyon aktív, díszíti a házat, a kertet, mindenhová égıket 
tenne. Nála külön feladatot jelent egy világító Mikulás felszerelése. 
December 24-én szenteste már vár bennünket a feldíszített kará-
csonyfa otthon és mamáéknál is. Vacsora után megajándékozzuk 
egymást. A lányunk és a keresztlányunk várják legizgatottabban, 
vajon mit rejtenek a színes papírba csomagolt dobozok. Az est to-
vábbi része játékkal, beszélgetéssel telik. 

Tóthné Markóth Edit 

Nálunk is sok izgalommal jár a karácsony elıtti pár hét. Családi 
szokás, hogy mindenki készít kívánságlistát, és megtervezzük a 
karácsonyunkat /mi kerüljön az ünnepi asztalra, milyen színbe öl-
töztessük fel a fát, hogyan díszítsük fel a házat/. Igaz, hogy gyer-
mekeim már nagyobbak, így mindenben számíthatok a segítségük-
re. Ajándékvásárlás szempontjából azonban nehéz helyzetben va-
gyok, mivel igényeik és ízlésük különbözıek. De a sok kíváncsis-
kodás, puhatolózás meghozza az eredményt, és mindenki azt találja 
a fa alatt, amit szeretett volna. 
A szentestét évek óta nálunk köszöntjük a nagyszülık társaságában. 
Karácsony elsı napját a Pócz mamáéknál töltjük, második napján 
édesanyámékhoz megyünk. 

Pócz Imréné  

Karácsonyvárás boldogházi családoknál 

Számunkra az ádvent újabb lehetıség a megújulásra, újra-
kezdésre. Böjte Csaba atya gondolata visszhangzik a szívem-
be: ”Hiszek a szeretet végsı gyızelmében.” A gyerekekkel 
is ezt próbáljuk megéreztetni, hogyan lehet megváltoztatni a 
türelmetlenséget türelemmé, a mérget szelídséggé, az elége-
detlenséget hálává. Elsısorban erre figyelmeztetjük egymást 
a saját felnıtt példánkon keresztül is. Gyakoroljuk az ıszinte 
bocsánatkérést és a jóra törekvést. És itt inkább az ıszintesé-
gen van a hangsúly. 

Sütöttünk mi is mézeskalácsot, picinyke karácsonyváró 
hangulatot teremtettünk az otthonunkban. Esti imáink alatt 
megemlékezünk azokról, akik nehézségeket élnek meg a 
környezetünkben, megköszönjük a nap során megélt örömö-
ket vagy éppen a szomorúságot. Hallgatjuk, énekeljük a szép 
karácsonyi dalokat. Sokszor arra vagyok figyelmes, hogy 
Ábel fiunk, aki két és féléves, hangosan és tisztán énekli a 
közösen is kedvelt dalt: „tiszta leszek, jó is leszek, egész 
világ meglátja, így leszek én, amíg élek, a Jóisten virága, 
kisvirága”. Ilyenkor mindig rácsodálkozok a gyerekek bensı 

szépségére. És pontosan ez számomra és férjem, Péter szá-
mára is az ádvent üzenete: Mária igenjével, Jézus születésé-
vel és életével megismerteti velünk az Úristen az ıszinte, 
egyszerő szeretetet, és nincs nagyobb küldetésünk, mint ezt a 
szeretetet befogadjuk, megéljük, átadjuk, visszafogadjuk. 
Sokszor ügyetlenül, bátortalanul, de az Úristen szent színe 
elıtt. Mert hiszünk a szeretet végsı gyızelmében. 

Mihályi Péterné Editke 
Úttörı u.  

HÍREK 

„Ebben az évben kerestem valami olyan napi tevékenységet, 
aminek segítségével nemcsak „beesek” a karácsonyba, ha-
nem ráhangolódva tölthetem az ünnepeket. Erre remek alka-
lomnak kínálkozott az adventi hajnali (rorate) mise, amikor 
csak tudok és van lehetıségem, elmegyek. Az ajándékozást 
illetıen pedig a barátoknak, ismerısöknek, munkatársaknak 
igyekszem személyre szabott, saját kezőleg készített tárgya-
kat készíteni. Nemcsak a recesszió miatt döntöttem így, ha-

nem azért is, mert  nem a drága és nagy ajándék a lényeg. 
Ezeket már jóval karácsony elıtt ki kellett találni, megvásá-
rolni az alapanyagokat, hozzálátni a munkálatokhoz. Köze-
ledve az ünnephez, elıkerülnek majd a szakácskönyvek is, ki 
kell választani, hogy mi kerüljön az asztalra az ünnepek 
alatt, illetve a rokonokkal is szükséges egyeztetni a vendég-
ségek miatt, hiszen névnapok is lesznek a családban.” 

Darók Mária  

Nyugdíjas nagy-
mamaként már na-
gyon korán, szinte hónapokkal az ünne-
pek elıtt megkezdem a karácsonyi készülıdést. Ez 
idıtájt inkább a meglepetés ajándékok beszerzésével 
foglalatoskodok, mert szeretem idıben összekészíte-
ni, személyre szólóan becsomagolni ajándékaimat.  

Részemrıl nemcsak a négyunokás kis családom az, 
akinek karácsonyra meglepetéssel készülök, hanem a 
jóval nagyobb 69 fıs családnak is, azaz az Ezüstkor 
Nyugdíjas Egyesület tagjai számára is. Minden évben 
a karácsonyt megelızı vasárnapon közösen meg-
gyújtjuk a karácsonyfa fényeit, meghitt, bensıséges 
kis ünnepség keretén belül átadjuk a tagok részére a 
kis ajándékokat, s a fehérasztal mellett együtt töltjük a 
délutánt. Erre ez évben december 21-én kerül sor.  

Családunk a karácsony elsı napját tölti együtt. Ezt a 
vendégvárást már évek óta középsı lányom vállalta 
magára nagy-nagy szeretettel. A készülıdésben ter-
mészetesen én is kiveszem a részem. A család számá-
ra a beigli megsütése az én feladatom, de ha van vala-
mi más kérés pl.: sajtos pogácsa vagy raffaelló azt is 
szívesen elkészítem. 
Az ünnep többi napján meglátogatjuk a rokonokat, és 
felköszöntjük az aktuális névnaposokat.  
Mindenkinek Békés Ünnepeket! 

 Orczi Imréné 
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Kölcsönös megfeleltetés 
/folytatás/ 

2009-tıl kezdıdıen ellenırizendı szakmai követelmé-
nyek: 
� a helyes mezıgazdasági és környezeti állapot elıírásai 
� jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények 

HMKÁ elıírásai: 
Talajerózió elleni védekezés: 
� minimális talajborítással 
� minimális földgazdálkodással 
� teraszos mőveléssel 

A talaj szervesanyag-tartalmának megtartása: 
vetésforgó 
� tarlómővelésre vonatkozó elıírások 
� talajszerkezet megtartása: 
� megfelelı gépek használata. 

A környezetmegırzés minimális szintjének biztosítása és 
az élıhelyek károsításának elkerülése:  
� minimális állománysőrőség 
� állandó legelık védelme 
� a táj jellegzetességeinek megtartása 
� mezıgazdasági földterületen a nem kívánt növényzet 

elszaporodásának megakadályozása 
2009. január 1-jétıl a kölcsönös megfeleltetés keretében 
az ún. „A” csomagba tartozó jogszabályba foglalt Gazda-
sági követelményeket kell ellenırizni. Ennek szakmai 
tartalma az alábbiakat fedi le: 
� természetvédelem (JFGK1, JFGK5) 
� környezetvédelem (JFGK2, JFGK3, JFGK4) 
� állatok jelölése és nyilvántartása: JFGK 6, JFGK 7, 

JFGK 8, JFGK 8 A) 
Természetvédelmi követelmények: 
� Natura 2000 területen engedélyköteles tevékenységek 
� Natura 2000 területen földhasználati szabályok 
� Védett fajok védelme és vadászati szabályok. 

Natura 2000 területeken engedélyköteles tevékenységek: 
� gyepterület feltörés, felülvetés (engedélyezı hatóság: 

természetvédelmi hatóság) 
� facsoport, fa kivágása, telepítése engedélyezı hatóság: 

természetvédelmi hatóság 
� mezıgazdasági telephely létesítése, engedélyezı ható-

ság: erdészeti hatóság, szakhatóság: jegyzı, szakható-
ság, természetvédelmi hatóság) 
� mezıgazdasági terület erdısítése (engedélyezı hatóság: 

erdészeti hatóság,, szakhatóság, természetvédelmi ható-
ság) 
� termıföld más célú hasznosítása (engedélyezı hatóság: 

földhivatal, szakhatóság, természetvédelmi hatóság). 
Natura 2000 területre vonatkozó földhasználati szabá-
lyok:  
� legeltetésre vonatkozó elıírások (túllegeltetés tilos, a 

kaszálás tervezett idıpontját elıtte 5 nappal be kell 
jelenteni.) 
� trágyázási tilalmak (trágya kiszórása tilos) 
� öntözési tilalmak (gyepterület öntözése tilos) 
� vegyszerhasználati tilalmak 
� gépi munkavégzésre vonatkozó tilalmak (napnyugtától 

napkeltéig tilos) 
� engedélyköteles tevékenységek (nádirtás, legeltetés, 

vadetetı, dagonya létesítése) 
Védett fajok védelmére vonatkozó szabályok: 
� védelemben részesülı madárfajok tartása, honosítása 

engedélyköteles tevékenység 
� vadászati idényekre vonatkozó szabályokat be kell tar-

tani. 
� Védett növényfajok engedély nélküli elpusztítása 

(kaszálás) begyőjtése, adásvétele tilos. 
� Nem ıshonos szervezetek betelepítése engedélyköteles. 

(Folytatása következik!) 

A falugazdász tájékoztatója 

Gázolaj jövedéki adó visszatérítés 2008-ra: 
 

Visszatérítés iránti kérelem: legkorábban 2009. január 
15-tıl. 

Feltételek: 
� Az igénylés idıpontjában rendelkezni kell 30 napnál nem 

régebbi földhasználati lapszemlével az összes használt 
földterület vonatkozásában. (A föld fekvése szerinti ille-

tékes földhivatal állítja ki a földhasználó kérésére.) 
� Gázolajvásárlásról, vagy gépi bérmunka végzésérıl saját 

névre szóló számla. 
� Visszatérítés mértéke szántó, gyep (rét), mővelési ágú 

területre max.: 97 l/ha. 
� Visszaigénylés benyújtása: a lakóhely szerinti regionális 

ellenırzési központhoz. (4400 Nyíregyháza, Luther u. 3.)  

HÍREK 

 Szolgáltatások: 
Sebészeti és szülészeti beavatkozások 
Belgyógyászati gyógykezelések 
Ambuláns és kórházi betegellátás 
Kötelezı (veszettség) és egyéb védıoltások 
Állatgyógyszerek, gyógytápok 
Mikrochip beültetés, állatútlevél 

 
 Elérhetıség: 06 30/517 57 33, 06 53/383 411 

Tápiógyörgye  
Budai Nagy Antal út 18. 

  
Rendel: Dr. Crespo Carlos Enrique 

Megnyitottunk! 

 Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, békés Új évet kívánok! 
Vadkerti Tivadar falugazdász 
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2008. 12. 04-én a tornaterembe érkezett a 
Mikulás a legfiatalabb - 0-3 éves korú—
jászboldogházi kis lakosokhoz. Az iskolások 
szép kis mősora után a télapó személyesen 
köszöntötte gyermekeinket, mindenkihez volt 
egy-két kedves szava. 

A gyerekek némelyike —mint az én fiam 
is— tágra nyílt szemmel csodálkozott rá a 
nagyszakállúra, de olyan is volt, aki sírva fa-
kadt. 

Aztán, amikor a Mikulás csomagját megkap-
tuk, már elterelıdött a figyelmük, hiszen tele 
volt nagyon sok finomsággal, játékkal és még 
egy kis anyagi támogatás is került bele. 

Mire mind a 35 meghívott gyermek megkap-
ta az ajándékát, jól el is fáradtunk. 
Köszönet a szép délutánért a Télapónak és 
mindenkinek, aki ezt lehetıvé tette. 

Kerekesné Kövér Bernadett 

Az elsı Mikulás ünnepségünk 

Jászboldogháza Polgárırsége  
tisztelettel meghívja Önt és kedves Családját, Baráti Társaságát a 

2008. december 31-én 20 órakor 
kezdıdı vidám, mősoros 

SZILVESZTERI BÁLRA. 
A rendezvény helye: Jászboldogháza Sportcsarnok 

Program: 
    * 19.30 Vendégvárás, helyfoglalás 
    * 20.00 A rendezvényt megnyitja Joó Kovács Balázs, a polgárırség elnöke 

Az Árvalányhaj Néptáncegyüttes mősora 
    * 20.00 Vacsora: aperitif, marha-vagy pacalpörkölt, sütemény, pogácsa 
    * 24.00 Tombolahúzás értékes nyereményekkel 
    * 04.00 Utolsó keringı 

 
A jó hangulatról a SLÁGER együttes gondoskodik. 

Jegyek vásárolhatók Jászboldogházán: 
Gömöri Mihályné ( Lottózó, Virágbolt) 
Versegi Piroska ( Csiby Csemege) 
Joó Kovács Balázsné ( Polgármesteri Hivatal ) 
Gugi Lajosné ( Takarékszövetkezet ) 

Kérjük, hogy személyes megjelenésükkel, tombolatár-
gyakkal, és egyéb felajánlásokkal szíveskedjenek 
támogatni a Polgárırséget, hogy Jászboldogháza 

 közbiztonságát szolgálhassuk a jövıben is 

Önkormányzati Mikulás ünnepség községünk legapróbb lakóinak 

Kedves Olvasóink! 
Az év végéhez közeledve mi, szerkesztık is mérleget készítünk, lapunkkal hogyan szolgáltuk Olvasóinkat. Fi-
gyeltünk-e mindenre, ami fontos volt községünk életében, ott voltunk-e mindenhol, ahonnan hírt adhattunk, 

érdekessé tettük-e lapunkat minden Olvasónk számára.  
2008-ban 175 elıfizetınk volt, ezen kívül lapszámonként átlagosan 50 példányt vásároltak meg. 

Bízunk abban, hogy továbbra is érdeklıdéssel forgatják majd a Boldogházi Híreket. Mi ,szerkesztık a jövıben 
is törekedni fogunk arra, hogy színessé, mindenki számára figyelemfelkeltıvé tegyük lapunkat,  

szolgálva ezzel kedves Olvasóinkat. 
 

Békés, szép karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendıt kívánunk 
a Boldogházi Hírek szerkesztıi 
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  Tervezıszerkesztı 

 Felelıs szerkesztı: Gerhát Károly 
 Konkoly Béláné Felelıs kiadó: 
Szerkesztık: Turóczi István Zoltánné Községi Önkormányzat 
 Bóta Mizsei Ilona  
 Zrupkó Ferencné Készült: 
  Polgármesteri Hivatal  
  Jászboldogháza 

Boldogházi 

KÉPES HÍREK 2008 

Szent Vendel nap 

Gyermeknap az oviban Díjkiosztás a kunmadarasi aratóversenyen 

Kézmőves délután 

Mikulás az oviban 

Mikulás az iskolában 

Önkormányzati karácsonyi ünnepség 

Mikulás kupa 
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