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A  2009-es évet a „változások évének” is 
nevezhetjük falunkban, Jászboldogházán, 
hiszen a település és az itt lakók életét 

meghatározó, szolgálatukban álló szereplık és ténye-
zık megújulása lehet a jellemzıje. Ezek között em-
líthetjük, hogy az évet dr. Borsodi-Nagy Erzsébet 
háziorvosi ellátásával kezdtük, majd áprilistól az 
azóta is értünk dolgozó dr. Jánosik György megbízá-
sával folytattuk, aki szeptember óta vállalkozóként 
végzi tevékenységét, így neki is érdeke, hogy a la-
kosság minél jobb ellátásban részesüljön.  

A másik személyi jellegő változás a jegyzıi mun-
kakör betöltésében történt, novembertıl a feladatot 
dr. Fehérváry Mária látja el. Szeretnék itt is megem-
lékezni és köszönetem fejezni ki dr. Kiss Imre és 
Turóczi István Zoltánné évtizedeken át lakosainkért 
végzett munkájáért.  

Közben a tavasszal elkezdıdött és októberre befe-
jezıdött a Strandfürdı felújításának I. üteme. Az 
évtizedek óta várt beruházás során jövıre újra köz-
fürdıként üzemelhet strandunk.  

Egyéb pályázatokon is sokszor eredményesek vol-
tunk, többször a civil szervezetekkel együttmőködve. 
A támogatás nagyságától függetlenül mindig nagy 
öröm számunkra, ha célt érhetünk valamilyen terüle-
ten, és ezzel javíthatjuk az itt élık életkörülményeit. 
Jelenleg több nyertes pályázattal is rendelkezünk (pl. 
a térfigyelı kamerarendszer fejlesztése, Polgármes-
teri Hivatal-Szolgáltatóház-Tőzoltószertár-Játszótér 
felújítása, Környezeti nevelés-gyermektáborok szer-
vezése), melyek megvalósítására 2010-ben kerülhet 
sor.  

Az elmúlt években országgyőlési képviselınkkel 
közösen sokat küzdöttünk azért is, hogy településünk 
egyik legnagyobb problémája, a megközelíthetısége 
is javuljon. Most bizakodva írom le, talán már nem 
sokat kell rá várnunk, hiszen a Jánoshida- 
Tápiógyörgye összekötı út 8,5-es km szakaszának 
elkészült a felújítási terve, és a megvalósítás elıké-
szítı szakaszánál tartunk. Ez a 32-es úttól a megye-
határig tartó szakaszt jelenti.  Ez a munka nagyon 
régóta szerepel a közlekedésfejlesztési koncepciók-
ban, de támogatást eddig nem kapott. Most hogy 
több megyénkbeli úttal együtt bekerült a 2009-2010-
es európai uniós programba, melynek megvalósítása 
folyamatosan zajlik, nagy lépést tettünk a felújítás 
felé. 

 
Kedves Olvasó! 
 
A település és az önkormányzat életében egy ne-

héz, de szép évet zárunk. Önkormányzatunk dolgo-
zóival egész évben sokat dolgoztunk azért, hogy az 
elıbb leírt sikerekrıl számolhassak be most év végé-
vel. Bízom és hiszek benne, hogy mindezek hozzájá-
rulnak majd kicsi falunk fejlıdéséhez, az itt élık 
szebb életéhez. Most, amikor az év útja véget ér, 
álljunk meg egy pillanatra az ünnepen. Ez elég, de 
kell is ahhoz, hogy átgondoljuk eredményeinket, 
értékeinket, értékrendünket. Kívánom, hogy tegyék 
ezt sikeresen szeretteik körében, ıket is segítve eb-
ben! 
 

Óévzáró gondolatok  

Szőcs Lajos 
polgármester 

Jászboldogháza LAKOSAINAK és a Boldogházi Hírek  

minden kedves OLVASÓJÁNAK szép karácsonyt,  

boldog ünnepeket, eredményekben gazdag új évet kívánok! 

Szőcs Lajos polgármester 
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�  Az utolsó képviselıtestületi ülésen döntöttünk a 
mentıállomás megépítéséhez az Országos Mentıszolgálat 
részére történı telek átadásáról. Ezért elvégeztük a Szegfő 
u. 11. szám alatt lévı önkormányzati telek megosztását. 
Így 2 db 1200 m2-es telek került kialakításra. Aláírásra 
került a kötelezettségvállalásról szóló megállapodás is a 
képviselıtestület döntésének megfelelıen. 
� A strand beruházása befejezıdött. Azóta is folynak 
különbözı munkálatok a strandon. Még hibák is merültek 
fel, melyeknek a kijavítása folyamatban van. A szivattyú-
gépház kiépítése megtörtént. A berendezések téliesítésén 
dolgoznak. 
� A strandberuházással kapcsolatosan önkormányza-
tunknál ellenırzést végzett az Észak- alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanács és a Magyar Államkincstár. Hiányossá-
got nem tártak fel. Ezért a vállalkozó részére a végszámla 
is kifizetésre kerülhetett. Most még hitelbıl, de reméljük, 
hogy a napokban tudjuk végezni a támogatás legutolsó 
részletének lehívását a Fejlesztési Ügynökségtıl. 
� Turóczi Istvánné jegyzıvel megbíztunk október 
hónapban egy adószakértıt, hogy visszamenıleg 2004. 
január 1-ig vizsgálja át az önkormányzati beruházásokat, 
mert akkor volt az áfatörvény-módosítás, és az iskola-
konyha építésekor nem tudtuk azt visszaigényelni. Az 
iskolakonyha beruházásánál ez 9,2 mFt. volt. Most egy 
rendeletmódosítás során sikerrel jártunk, a napokban az 
APEH már átutalta a költségvetési számlánkra a 
9,2 m Ft-ot. 
� A településrendezési terv elkészült. Második kör-
ben van az Észak-Alföldi Regionális Államigazgatási Hi-
vatal Fıépítésze részére megküldve jóváhagyásra. 
� November 4-én Kecskeméten voltam a Strandfürdı 
öltözı épületének tervezésével kapcsolatos egyeztetésen. 
A terv a költségvetéssel együtt készen van. 2 épületrıl van 
szó. Egy nıi és egy férfi szociális blokkról, és egy kezelı-
személyzet részére szükséges épületrıl, a jogszabályi elı-

írások szerint. Kemping és Strandfürdı 350 fı befogadá-
sára van tervezve. Nem adtuk be az erre vonatkozó pályá-
zatot még, mert az épület költségvetése - MVH kódos 
rendszerben - 50 m Ft. A tervezık szerint is 20-25 %-kal 
olcsóbban meg lehetne építeni, mint az MVH kódos pá-
lyázatban szerepel. A program elıírja, hogy milyen anya-
gokat lehet csak betervezni a költségvetésbe. A terv tet-
szetıs, de kérdés, hogy hogyan tudjuk majd megvalósíta-
ni. 
� Folyamatban vannak az egyeztetések az E-on. 
áramszolgáltatóval a térfigyelı kamera- rendszer kábel 
elhelyezésének megvalósítása ügyében. 
� Tájékoztatást kaptunk, hogy az Alurad Főtéstech-
nikai Kft. felszámolása november 2-án megindult, melyet 
a budapesti Kelet-Holding Kft. végez. A különbözı kint-
lévıségekre – adó, vízdíj - vonatkozóan bejelentettük az 
igényünket. 
� November 14-én Sportbált rendeztünk a 
Jászboldogházi Sportegyesület szervezésében. Köszönöm 
a támogatásokat és a résztvevık munkáját, fáradozását. 
Összesen mintegy 600.000,- Ft. nyereségrıl számolhatok 
be. Ez segíti az egyesületet, hogy mőködni tudjon a közel-
jövıben is. 
� November 23-án kaptuk a levelet, hogy az ország-
ban 10 települést sorsoltak ki, melyek között szerepelünk 
mi is. A CBA és a Procter & Gamble cég közös progra-
mot indított, a Közösség szíve, „Szívvel – lélekkel lakóhe-
lyünkért” (KÖSZI). A termékeik forgalmazásával a lakos-
ságtól győjtötték a vonalkódokat, szavazatokat. A helyi 
lakosok szavazatai alapján legtöbben azt kérték, hogy 
játszótér fejlesztéséhez szeretnének támogatást kapni. A 
10 kisorsolt települést 1.000.000,- Ft-tal támogatják, 
amelynek megvalósítására a tavasszal kerülhet sor. 

Polgármesteri tájékoztató  

Szőcs Lajos 
polgármester 

Elkészültek a strandfürdıhöz tartozó öltözı, szociális blokk tervei. A képen az épület látványterve látható. 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 



 4 
Boldogházi Hírek 2009. december ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Tájékoztató Önkormányzati ülésekrıl, aktualitásokról 

  „A” típusú pályázat „B” típusú pályázat 
Pályázók száma 25 3 

 Támogatottak 
száma 

20 2 

Összes megítélt 
támogatás/év 

 400.000,-Ft/év 22.500,-Ft/év 

Támogatás átla-
gos mértéke 

2000,-Ft/fı/hó 1.500,-Ft/fı/hó 

A Képviselıtestület 2009. október 21-én tartotta 14. soron 
következı ülését. 
� Az Önkormányzathoz a jegyzıi állás betöltésére 

6 pályázat érkezett, s mind a hat pályázó személyes meghall-
gatására került sor az ülésen. A Testület végül eredményte-
lennek nyilvánította a pályázatot. 2009. november 25-én a 
pályázat ismételten kiírásra került 2010. január 20-ai elbírá-
lási határidıvel. 
� Az Országos Mentıszolgálat két autós mentıállomás 

építését tervezi Jászboldogházán az ún. kisfoci pálya terüle-
tén. A Képviselı Testület a kezdeményezést megtárgyalta és 
arról határozott, hogy az önkormányzat tulajdonában álló 
ingatlant az OMSZ rendelkezésére bocsátja térítésmentesen, 
abból a célból, hogy azon öt éven belül megépül a mentıál-
lomás. A szerzıdések aláírása folyamatban van. 
� Több pályázat beadásáról is határozott a testület: 

Nyelv-és számítógépes továbbképzés indításához, a strand-
fürdı szociális épületének megépítésére és a sportöltözı fel-
újításához. 
� A Boldogházi Gyermekekért Alapítvány a 

„Környezettudatos nevelés” pályázaton nyert több mint 3 
millió forintot. A Testület döntése alapján együttmőködési 
megállapodás keretein belül segít az alapítványnak a lebo-
nyolításban. 
� A Képviselıtestület 2009. október 28-ai ülésén a 

strandfürdı beruházás befejezésérıl tárgyalt. 
Az ülésen jelen voltak a beruházás mőszaki ellenırei és a 

kivitelezık képviselıi is. Tájékoztatásukban elmondták, 
hogy megtörtént a rendszer próbája, a vízmintavétel és jelen-
leg a téliesítés zajlik. A jó idı beköszöntével azonban újra 
üzempróbát kell majd tartani két héten keresztül, vendégek-
kel. A berendezések folyamatos felügyeletet igényelnek, 
ezért a dolgozók betanítása is megtörténik a próbaüzem alatt. 
A Képviselıtestület a Strandfürdı beruházásának megvaló-
sulásáról szóló tájékoztatót elfogadta. 

2009. november 25-én tartotta 16. ülését a Képviselıtestü-
let. Az ülés igen hosszúra sikerült a sok napirendi pont miatt. 
Számos fontos, a lakosságot is közelebbrıl érintı döntés 
született. 
� Elkészült a tájékoztató az Önkormányzat I-IX. havi 

gazdálkodásáról. Az évközi takarékoskodásnak és az 
Iskolakonyha építésekor kifizetett áfa visszaigénylésé-
nek (9,2 millió forint) köszönhetıen 2009-ben nem kell 
felvennünk mőködési hitelt. 

A Testület elfogadta a 2010. évi költségvetést megalapozó 
ár-és díjtételek módosítását, ennek következtében 2010. ja-
nuár 1-tıl az alábbi díjtételek lépnek hatályba: 

Hulladákszállítási díj  10.400,-Ft/év+áfa 
Ivóvíz áfával 228,-Ft/m3 
Hőtıkamra használata 3.000,-Ft/48 óra 
Villanyáram használat (temetıben) 3.000,-Ft/nap 
MTZ bérlése 4.000,-Ft/óra 
Hangos bemondás 200,-Ft/alkalom 

� Az Önkormányzat adó rendelete is módosításra kerül. 
2010. január 1-tıl a magánszemélyek kommunális adója 
5.000,-Ft/ingatlan/év. 
� Az intézmények vezetıi és a civil egyesületek is elké-

szítették a 2010 évre vonatkozó koncepcióikat. A Testület 
jövıre is szeretné támogatni az egyesületek munkáját, hiszen 
színfoltjai községünknek, valamint igyekszik az intézmény-
vezetık kéréseit is teljesíteni. A Faluvédı- és Szépítı Egye-
sület kérelmérıl is határoztak e napirendi pont keretében. A 
FVSZE új elnöke, Szőcs Gergelyné elmondta, hogy az idén 
az egyesület nem kapta meg az önkormányzat által beterve-
zett támogatást a vezetıségváltás miatt. Kérte, hogy jövıre a 
2009-ben elmaradt támogatást is megkaphassák. A Testület a 
kérelemben foglaltak alapján határozott. 
� A Képviselıtestület elbírálta a Bursa Hungarica Ösz-

töndíjrendszer keretében beérkezett „A” és „B” típusú pályá-
zati őrlapokat. Az ösztöndíj elbírálása kizárólag rászorultság 
alapján, a pályázó tanulmányi eredményeitıl függetlenül 
történik. A települési önkormányzat a pályázót minimum 
1000,- Ft. havi támogatásban részesíti, vagy a pályázó támo-
gatási igényét elutasítja. Az önkormányzat 2009. december 
4-ig köteles nyilvánosságra hozni a támogatások összesítı 
adatait „A” és „B” típusú pályázatokra lebontva. Köteles 
közzé tenni a pályázók és támogatottak számát, valamint az 
összes megítélt támogatást. A tájékoztatót úgy kell elkészíte-
ni, hogy az ne legyen alkalmas a támogatásban részesítettek, 
illetve a pályázók személyének azonosítására. A Képviselı-
testület a döntéshez az alábbi kategóriákat állította fel, az egy 
fıre jutó jövedelem alapján: 
 
0-20.000,-Ft között van, a javasolt összeg:  4.000,-Ft/hó 
20.000-30.000,-Ft  3.500,-Ft/hó 
30.000-40.000,-Ft  2.000,-Ft/hó 
40.000-50.000,-Ft 1.500,-Ft/hó 
50.000-60.000,-Ft 1.000,-Ft/hó 

 
Dr. Fehérváry Mária 

Önkormányzatunk karácsonyi ünnepségéhez  
a fenyıket Pócs János (Jászapáti)  

és az 1 db mangalica sertést  
Bertalan Zoltán vállalkozók biztosították!  

Köszönjük! 
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Joó-Kovács Balázs 

ÖNKÉNTES TŐZOLTÓ 
EGYESÜLET 

 
Papp Gyula, a „biciklis” tőzoltó 
 
Egyesületünk egyik legfiatalabb tagja, 
2005-ben lépett be hozzánk, azóta, ha 
szabadideje engedi, aktívan tevékeny-
kedik. 2007 óta a számvizsgáló bi-
zottság elnöke. 

Hogy mit is jelent a „biciklis” jelzı? 
Egyik alkalommal a Tápióból kaptuk a jelzést, hogy ég a 

legelı a volt Szent Vendel dőlı déli oldalán. Azonnal elin-
dultak az elérhetı emberek a tőzoltó autóval a helyszínre. 
Gyula a vonattal Szolnokról hazafelé jövet látta, hogy ég a 
gyep, és hogy kollégái oltják a tüzet. Az állomásról hazaérve 
fogta a kerékpárját és - irány a Tápió – pár perc múlva már ı 
is csatlakozott a többiekhez, és végezte munkáját. 

Az évzáró közgyőlésen az egyesület elnöke megjegyezte, 
hogy ilyen az igazi tőzoltó, aki akadályt nem ismerve, meg-
találja a megoldást minden helyzetben. A közgyőlés óta ı a 
„biciklis” tőzoltó. 

Az utóbbi években kevesebb ideje és lehetısége van az 
egyesületi munkára, mert az élet elszólította Sopronba, fıis-
kolára. Természetesen ezt megértéssel tudomásul vesszük, 
és tanulmányaihoz kívánunk szép eredményeket és sok si-
kert. 

Szőcs Gergely 

CIVIL SZERVEZETEK 

SPORTEGYESÜLET 
 

Nagy-Szőcs Csaba vagyok. Volt 
osztálytársam Vámosi Norbi hívására 
kerültem 2003-ban a boldogházi foci-
csapatba. Jelenleg a csapat középhát-
védje vagyok, részese voltam az ifi 
bajnoki és a felnıtt megyei III-as 
gyızelmének! 

A Jász-Plasztik Kft.-nél dolgo-
zom technológusként, a boldogházi 
csapat mellett még a jászberényi kispályán is játszom! 

A szabadidımet szívesen töltöm a barátaimmal, focival 
és szórakozással! 

Az ifi bajnoki címe után nem lehetett más cél senki sze-
me elıtt, csak  a felnıtt bajnokság megnyerése! Nagyon 
örülök, hogy sikerült, és a szurkolóinknak örömet okozhat-
tunk! A továbbiakban is garantálom, hogy minden játékos 
azon lesz, hogy megálljuk a helyünket a magasabb osztály-
ban! 

 
Hajrá JÁSZBOLDOGHÁZA! 

Papp Gyula 

1929. március 14-én születtem 
Jászberényben, szüleim (Márton Do-
mokos pénzügyır és Iványi Mária) 
negyedik gyermekeként. Szép emlékő 
gyermekéveim, iskoláim és ifjúságom 
– az óvodától a tanítói oklevél meg-
szerzéséig- szülıvárosomhoz kötıdik. 
A Jászberényi Érseki római katolikus 
elemi, a Polgári Leányiskola, a Magyar Állami Líceum és 
Tanítóképzı Intézet elvégzése után 1949-ben kaptam meg 
tanítói diplomámat. Jászboldogházán kezdtem pedagógusi 
pályámat. Itt ismerkedtem meg leendı férjemmel, Nagy 
Istvánnal. 1953-ben házasodtunk össze. Férjem budapesti 
munkahelye miatt áthelyezéssel én is a fıvárosba kerültem. 
Mátyásföldön, majd a XI. kerületben tanítottam. 

A gyermekek és az ifjúság iránti szeretetem, a nevelı-
oktatómunka, a korszerő pedagógia iránti igényesség, a sze-
mélyes példamutatás és lelkiismeretes munkám - melyre az 
igen nagyrabecsült és szeretett jászberényi tanáraim készí-
tettek fel - több szakmai elismerésben részesült. 

1984. augusztus 31-án mentem nyugdíjba, de még három 
évet tovább tanítottam. 

Gyermekeim, Éva és István is elvégezték az egyetemi és 
fıiskolai tanulmányaikat. Önálló felnıtté váltak. Gyermeke-
im és unokáim közelében, szerény körülmények között, 
megbecsülésben és szeretetben élek. 

2009 óta vagyok tagja a Boldogházáról Elszármazottak 
Baráti Társaságának. Augusztusban a köszöntöttek között 
voltam a baráti találkozón. Ez a nap felejthetetlen a szá-
momra! Ennyi szeretetet az életemben nem kaptam! Itt 
olyan kitüntetés ért, hogy tanítványaim emlékeztek rám, 
szeretettel vettek körül. 

Nagyon remélem, ha egészségem engedi, jövıre is el 
tudok jönni, és lesz alkalmam régi barátaimmal, tanítványa-
immal ismét találkozni. 

Nagy Istvánné 

Márton Éva 

BOLDOG BT 

Nagy-Szőcs Csaba 

POLGÁRİR EGYESÜLET 
Vereb Szabolcs 2005-ben költö-

zött Jánoshidáról Jászboldogházára. 
Örültem az eseménynek, mivel elızı 
lakóhelyén alapító tagja volt a Pol-
gárır Egyesületnek. Szolgálatellátás 
és szervezés területén is lelkesen és 
hozzáértéssel látta el feladatát. Itt a 
településen kötött házasságot 2006-
ban Bajzáth Imolával, aki szintén 
egyesületünk tagja. Képzett személy 
és vagyonır. Egyesületünk tagságának bizalmát elnyerve 
szolgálatvezetıi beosztásba került. Az önkormányzat megbí-
zásából településünkön feladatul kapta a kóbor kutyák be-
győjtését. A területen végzett munkája során több esetben 
akadályozott meg csíkosi területen falopást. 

Köszönjük valamennyiünk nevében az eddig végzett 
munkádat és a továbbiakban is számítunk rád. 

Vereb Szabolcs 

Portrék a civil szervezetekbıl 
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Isten másképp létezik, mint a dolgok 
 

      Sok ember számára egyáltalán nem nyilvánvaló, 
hogy Isten létezik. Ha nyilvánvaló lenne, hogy van Isten, 
akkor valószínően mindenki istenhívı lenne. Ha viszont az 
lenne nyilvánvaló, hogy nincs Isten, akkor meg valószínően 
nem lennének istenhívık. 

      Van, aki azt mondja: „Nincs Isten”. Így gondolkodhat 
ugyanis: a házat látom, tehát létezik. Istent nem látom, tehát 
nincs. Ez az okoskodás hibás. Isten nem úgy létezik, mint a 
ház. İ nem látható, mégis létezik. 

      Lehet valami úgy, hogy nem láthatjuk? Hogyne, pl. a 
hang. A hangot halljuk, de nem látjuk. A hang másképp van 
jelen, mint a ház. Van-e valami, amit sem nem láthatunk, 
sem nem hallhatunk, és mégis létezik? Igen pl. az illat. Nem 
lehet látni, sem hallani és mégis létezik? Szagolhatjuk. De 
van talán olyasmi is, amit semmilyen érzékszerv nem észlel-
hetünk és mégis egészen bizonyosan létezik? Igen, ilyenek a 
rádióhullámok. Ezeket senki sem észlelheti, akinek nincs 
rádiója, vagy megfelelı mőszere. 

      Van-e valami, amit sem érzékszerveinkkel, sem mő-
szereinkkel nem lehet kimutatni és mégis egészen biztosan 
van? Igen. Ilyen az emberi értelem. Semmilyen mőszerrel 
nem lehet kimutatni az ember agyában. Mégis van minden-
kinek értelme és akarata, tudunk szeretni, tervezni, emlékez-
ni. Az értelem nem úgy létezik, mint a látható dolgok. És 
mégis óriási hatalom. Egy jó gondolat új iparágakat teremt-
het, meggyógyíthatja a rákot, átformálhatja a társadalmi 
rendszereket. 

      A különféle valóságok tehát különbözıképp léteznek. 
Ha helyesen akarunk válaszolni arra a kérdésre, hogy „Van-
e Isten?", akkor így kell felelnünk: Igen, Isten valóban van! 
De egészen másképp, mint a többi dolgok. Sokan nem talál-
ják meg İt, mert mint valami dolgot keresik, amit látni és 
hallani lehet, vagy ami mőszerrel kimutatható. Különben 
nem Isten volna, hanem csak közönséges dolog. 

 
A nagy Törvényhozó (Programozó) 
      Isten létezése nem nyilvánvaló. Bizonyítására abból 

indulhatunk ki, amit bárki megtapasztalhat és közvetlenül 
beláthat. Ilyen tény, hogy az anyagi világban törvények ér-

vényesülnek. Maga az anyag a legkisebb részecskétıl a ha-
talmas csillagrendszerekig függ a természet törvényeitıl (pl. 
tömegvonzás.) Az anyag egyetlen részecskéje sem vonhatja 
ki magát a törvények alól. Mindenkiben felmerül a kérdés: 
Honnan vannak a természet törvényei? Hogy lehet az, hogy 
ezek a törvények feltétlenül érvényesülnek az egész világ-
mindenségben? Lehet törvény törvényhozó nélkül, rend ren-
dezı nélkül, és a világban megvalósuló és megtapasztalt 
fejlıdés programozó nélkül? 

      Egészen biztos, hogy ezek a törvények nem véletlenül 
jöttek létre. Fejlıdés eredményei sem lehetnek, mert a fejlı-
dés a már meglevı törvények következménye. Tehát maga 
az ember sem alkothatta meg. A törvények létének alapja 
nem lehet az anyag sem, mert az anyagi részecskék függe-
nek a törvénytıl és nem a törvény az anyagi részecskéktıl. 
Ha „örök anyagot” feltételezünk, logikai sorrendben a tör-
vény akkor is „elıbb” van, mint az anyag. 

      Mindebbıl következik, hogy a létezık közt kell lennie 
egy olyan valakinek, aki nem valamelyik része a világegye-
temnek, hanem, aki a világban található törvényeket és ren-
det megalkotta. Ezt a Valakit nevezzük Istennek. 

      Vegyünk egy szemléltetı példát. A közlekedésben 
vannak jármővek és vannak közlekedési szabályok. A közle-
kedési szabályok nem azért ilyenek és nem azért érvényesül-
nek (pl. „jobbra hajts”), mert ilyen a jármővek természete, 
sem nem azért, mert önmagukban elég erısek lennének a 
jármőveket irányítani, hanem azért, mert van egy rajtuk kí-
vül álló törvényhozó. İ elég erıs ahhoz, hogy akaratát, ame-
lyet a törvényalkotáskor kinyilvánított, valóra is váltsa, a 
közlekedési rendırök tevékenységével. A törvényhozó értel-
mes is, különben törvényei nem tudnának rendet biztosítani 
a közlekedésben. 

      Ahol rend és törvényszerőség uralkodik, ott értelmes 
és erıs törvényhozó is van. A világmindenségben pedig tör-
vények érvényesülnek, és ennek következtében rend van. 
Kell tehát, hogy legyen egy olyan törvényhozó, aki értelmes 
és hatalmas ahhoz, hogy törvényt adjon a világmindenség-
nek. İ az Isten. 

      Okoskodásunk helyességét egy másik példa is szem-
lélteti. A vasúti menetrend semmi esetre sem úgy készül, 
hogy egy modern gép forgó tartályába milliónyi betőt és 
jelet helyeznek el, aztán addig forgatják, amíg a gépsor vé-
gében meg nem jelenik a kész menetrend. - Nem készül úgy 
sem, hogy minden állomásra és megállóhelyre megfigyelıt 
helyeznek, aki pontosan feljegyzi, mikor, melyik vonat, mi-
lyen irányba haladt el. Aztán az adatokat összesítik és kész a 
menetrend. - A valóság az, hogy értelmes emberek elıször 
tervben elkészítik a menetrendet, és csak utána következik a 
menetrendszerő közlekedés. Hasonló a helyzet a világmin-
denségben. Isten megtervezte a világot, létrehozta és így a 
fejlıdés útján elindította. Isten bölcsességét és nagyságát 
mutatja az is, hogy az ı „vonatai” nem késnek. Neki minden 
engedelmeskedik, az ı terveiben nincs hiba vagy elıre nem 
látott körülmény. 

 
(A Hitünk és életünk c. hittankönyv alapján szerkesztette 

Csergı Ervin plébános) 

Gondolkodjunk: van-e Isten? 
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� Krisztus Király vasárnapján dr. Ternyák Csaba 
érsek atya kinevezését vették át az új egyházközsé-
gi képviselıtestület tagjai. A kinevezés 5 éves idı-
tartamra szól. Az Egri Fıegyházmegye 1996-os 
zsinata elrendeli:„Legyen minden plébánián a Ma-
gyar Katolikus Püspöki Konferencia által kiadott 
szabályzata szerint mőködı képviselıtestület, 
amely tanácsaival segítse a plébánost a plébánia 
életére vonatkozó döntéseinek meghozatalában és 
azok megvalósításában.” A hívek szavazatai és 
Ervin atya döntése alapján képviselıtestületi tagok: 
Bóta Mizsei Ilona, Dékány Imre, Kisádám Péter, 
Kispál Sándor, Kövér István, Mihályi Péter, 
Muhariné Szıke Bernadett, Nyitrai István. 
 

A kinevezést követıen az elsı testületi ülésen megtör-
tént a tisztségek megválasztása. A választás eredmé-
nye: 

Világi elnök: Dékány Imre 
Jegyzı: Bóta Mizsei Ilona 
Templom gondnok: Kövér István 
Pénztáros: Kisádám Péter 
Számvizsgáló: Mihályi Péter, Nyitrai István 
 

� Hálásan köszönöm a kedves hívek támogatását, és 
ezúton tisztelettel kérem azokat a katolikus híve-
ket, akik még nem fizették be egyházi hozzájárulá-
sukat, rendezzék azt a plébánián vagy Dékányné 
Bozóki Zsuzsanna sekrestyésnél.  

Csergı Ervin plébános 

Egyházközségünk életébıl 
� A jószágtartó gazdák és pásztorok védıszentjeként tisztelt Szent Vendel szobra elıtt imádkoztunk október 

20-át követı vasárnap. Bár már a gazdák száma jelentısen lecsökkent a szent tiszteletének hagyományát ırzi 
az egyházközség, és ünnepnapján felkerestük a községben és a község határában felállított Szent Vendel szob-
rokat és elmondtuk felajánló és hálaadó imáinkat. 

Karácsonyi miserend 
December 24. 
Szenteste 

December 25. 
Karácsony napja 

December 26. 
Szent István vértanú 

December 31. 
Szilveszter napja 

Január 1. 
Új év napja 

24 óra 

Éjféli mise 
9 óra 

Pásztorjáték 

Karácsonyi ünnepi mise 

9 óra 

Szentmise 
17 óra 

Év végi hálaadás 
9 óra 

Szentmise 

"MINDEN HELY, AHOL SZÍN RAGYOG,  
AHOL ÉNEK HALLIK,  

AHOL A FORMA CSODÁJA LÁTHATÓ,  
SZERETETRE HÍVOGAT"   

 
 

ÁLDOTT ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK ! 
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A szép ıszi idı kedvezı volt a kirándulások, és szabad-
idıs programok szervezésére. Báránysimogatás, családláto-
gatás, kirándulás, ıszi termések győjtése, szüretelés, színház-
látogatás, mind-mind lehetıség az ismeretek, élmények szer-
zésére. 

Az elızı lapszámban néhány programról már volt szó. Új 
és érdekes programnak mutatkozott a két színházi elıadás 
Szolnokon.  

Elsınek a Kacor Király, második alkalommal a Jancsi és 
Juliska mesejátékot néztük meg azokkal a gyerekekkel, akik 
ezt igényelték. 

Sok gyermek eddig még nem volt színházban, és buszon 
sem ült. A városi forgalom, közlekedés is ismeretlen volt 
néhány gyermek számára. Volt, aki tátott szájjal nézte végig 
az elıadást. Másnap a rajzokon jelent meg az a jelenet, ami 
legjobban tetszett az elıadásból. 

Közben már azt is számolgattuk, mennyit kell még aludni 

a Mikulás érkezéséig. A várva várt nap elérkezett. A BOL-
DOGHÁZI GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY, a fenntartó 
és a szülık aktív, tevékeny hozzájárulásának köszönhetıen 
az idén sem jött üres zsákkal a Mikulás.  

Csomag minden gyermeknek, játék, mesekönyv töltötte 
meg a Mikulás zsákját. Öröm volt nézni a csillogó gyermek-
szemeket, akik dallal, verssel, tánccal köszöntötték a nagy-
szakállú télapót. 

Alig távozott a Mikulás, és itt a karácsony, a legszebb 
családi ünnep. Mint egy nagycsalád, úgy szeretnénk készülni 
erre a szép ünnepre. Dallal, verssel, mézeskalácssütéssel, 
ajándékkészítéssel kedveskedünk egymásnak. 

December 18-án kellemes mősorral készülnek a szülık és 
a nagyobb gyermekek. Ezzel lepik meg a kisebbeket. 

Ezúton is boldog, békés karácsonyt, kellemes ünnepeket 
és jó egészséget kívánok az óvoda dolgozói és a magam ne-
vében mindenkinek.  

Színes programok az óvodában 

Győjtögettünk 
Óvodánk is részt vett a COOP által szervezett promócióban. Sajnos nyerni nem sikerült, de az óvoda 
meghívást kapott 2009. december 11-én 14 órától a szolnoki Tiszaligeti Sport-csarnokban megrendezésre 
kerülı mősorral egybekötött elıadásra. 

Köszönet Szınyiné Molnár Brigittának leendı óvodás anyukának, aki sok munkát fektetett a COOP 
emblémák győjtésébe, rendezésébe és eljuttatásába. 

Szádvári Istvánné tagintézmény vezetı 

Advent elsı napjától kezdve az óvodába belopódzott az 
izgalom, mely napról napra erısebb lett. A gyerekek gondo-
lataiba befészkelte magát a téli ünnepek elsı csodavárása. 
Nem volt olyan zegzug az oviban, ahol a téma ne a Mikulás 
lett volna. Akiben esetleg kétely merült volna fel érkezését 
illetıen, - miszerint nincs hó – azokat a jól értesültek, hamar 
eloszlatták: szán helyett mással is tud jönni a Télapó! Ez a 
mondat minden felhıt eloszlatott a homlokokról, a gyerekek 
nagyon készültek: szerepet, verset, dalokat tanultak, rajzban 
kifejezték vágyaikat. Talán néhányuknak még az a gondolat 

is megfordult a fejében, hogy egy kis jóság lendíte-
ne a helyzeten! 

De végre elérkezett a nagy nap! A gye-
rekek szépen felöltöztek, szülık, 

nagyszülık izgatottan vártak a 
folyosón. A Mikulás egy picit 

késett, mivel egy beteg kis-
lánynak személyesen vitte el 
a csomagot. Az izgalom a 
tetıfokára hágott, minden-
ki az ablakban nézte, 
várta a Télapót, sıt hal-
lani vélte a csengı 
hangját. Hát volt is 
nagy öröm, mikor a 
Mikuláshintó elhaladt 

az ablak elıtt! Azt a csillogást nehéz szavakba önteni, ami a 
pici gyermekarcokról tükrözıdött!  

Örömmel, jókedvvel várták a Mikulást. A Maci csopor-
tosok számot adtak arról, amit ebben az évben tanultak. 
Ügyesen verseltek, énekeltek! A legbátrabbak – szép szám-
mal voltak – önállóan mutatták meg, hogy nemhiába kelnek 
fel minden reggel! Nem feszélyezte ıket semmi, csak a Mi-
kulásra figyeltek.  

A Vuk csoportosok a hangulathoz illı versekkel, dalok-
kal fogadták a vendéget, akit már nagyon vártak. Egy kedves 
Télapót köszöntı jelenettel is készültek.  
Ügyesek, bátrak, lelkesek voltak! 

„Szeretettel hívunk, várunk, 
Szeretettel fogadunk! 
Fogadkozunk, esztendıre 
Jobbak leszünk, mint vagyunk!” 

 Annak, aki el tudott jönni, sokat adott ez a délelıtt! Feltöl-
tıdtünk, erıt kaptunk! 

Köszönjük Besenyi Gyula bácsinak, hogy elhozta hoz-
zánk a Mikulást! 

Köszönjük Bozsó Károlynak, hogy évrıl évre rendelke-
zésünkre áll! Köszönjük a szülık segítségét és a felajánláso-
kat! 

Tóth Zsuzsanna 
Szmk 

óvoda 

„…jöjj el hozzánk, várunk Rád…! 
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Zagyvarékas III. forduló 
 

November 6-án került megrendezésre a mindent eldöntı 
összecsapás. A hidegre való tekintettel, mindenkinek tornate-
remben volt az utolsó forduló. 

A legnagyobbak Jánoshidán vendégeskedtek, és nagyon 
jó eredményeket értek el. Olyannyira, hogy az összesítésben 
az elsık lettek. Gratulálunk a szép eredményhez! Sajnos 
korábbi hiedelmeinkkel ellentétben, érem osztás csak a leg-
kisebbeknél volt, de remélem, ez nem szegi a nagyok kedvét, 
és ugyanilyen szép eredményeket produkálnak majd ezután 
is. 

A középsı korosztály sajnos nem szerepelt ilyen jól. İk 
Újszászon vendégeskedtek, az összesítésben az utolsó helyre 
csúsztak. Ebben a korcsoportban nagyon egyformák az erı-
viszonyok, és sajnos nem volt most elég az a küzdelem, 
gyızni akarás, ami a gyerkıcökben volt. Fel a fejjel! Remé-
lem, mielıbb vissza tudunk vágni ezeknek a csapatoknak! 

A legkiegyensúlyozottabban a kicsik játszottak. 12 meccs-
bıl 12-t nyertek! Gratulálunk! Így az eredmény nem is kér-

déses. ELSİK lettek nagy erıfeszítések nélkül. Csinger 
Márk, Muhari Kristóf és Farkas Bence, „a keménymag”, ha a 
pályán vannak, az eredmény nem lehet kérdéses. Elıre jósol-
ható  a gyızelem. December 14-én a tornateremben az U7-es 
„bajnok csapat”, 4 csapat ellen mérkızik majd meg. A 
meccsre a szülıket is szeretettel várjuk. A megrendezést az 
EURO-NOVEX Kft. Támogatja. Köszönjük! 

Ez mi volt!? 
Ez a kérdés merült fel bennünk, amikor a kisovisokat láttuk focizni /focizni???- játszani!/. Bárki, aki látta már ıket -

szülık, edzık, ellenfelek-, hogy hogy játszanak a meccseken, szó szerint leült. Jászfényszaru, Jászapáti, Jánoshida és 
Zagyvarékas csapata jött el hozzánk játszani, és mindössze egy csapat ellen tudtunk nyerni. 

İszintén szólva, ez a szervezkedés úgy indult, hogy milyen jó, hogy ilyen ügyesek a fiúk és szinte elıre el lehet könyvelni 
a sikert. Na és, hogy ezt még hazai pályán a szülık és bárki meg is nézheti, már csak pont lett volna az i-re. Hát ehhez képest 
messze magunk alatt teljesítettünk. Hát most már mindegy, ez van. Veszíteni is tudni kell/-lene. Az eredmény: 1. 
Zagyvarékas, 2. Jászapáti, 3. Jászfényszaru, 4. Jászboldogháza, 5. Jánoshida. Gratulálunk! 

Köszönet a szülıknek, Pali tanár bácsinak és az EURO-NOVEX Kft-nek az anyagi támogatást, amelybıl színvonalas ven-
déglátásban volt részük a vendég csapatoknak és a kis hazai focistáinknak is. Sajnálom, hogy Pali tanár bácsi remek szervezé-
séhez nem párosult a remek játék. Sok beszédnek sok az alja, 2009. december 14. OVI FOCI 4. hely.  

Úgy látszik, a Mikulás elvitte a gólrúgó cipıket a csomagok helyett. Kérjük vissza azokat! Kellemes ünnepeket és boldog 
új évet mindenkinek! 

Tóth Éva 
szülı 

A Boróka Társulat elıadását óvodásain és alsó tagozatosaink   
nagy érdeklıdéssel figyelték 

Ovi foci 
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Ahogy a cím is mondja, december az év legszebb hónapja. 
Mindenki nagy izgalommal várja a karácsonyt. Iskolánkban 
is több ünnepség elızte meg a téli szünet elıtti napokat. 
 
December 4. A délelıtt folyamán az alsósak focizhattak, a 
fiúk a fiúk ellen, a lányok a lányok ellen. Nagyon szép ered-
ményekkel zárták a meccseket. Délben a Mikulást vártuk a 
tornacsarnokunkban, majd nagy izgalmak közepette megér-
kezett sok-sok ajándékkal. Minden osztály különbözı, érde-
kes csomagot kapott. Majd a felsısek következtek a Miku-
lás-kupával. Akárcsak az alsósak, mi is fociztunk. A fiúk 
között a 7. osztály, a lányok között a 8. osztály végzett elsı-
ként. A napot az eredményhirdetés zárta, és mindenki 
„gyıztesként” távozott. 
 
December 8. Iskolánkba fél 11-kor megérkezett a Boróka 
Társulat, akik a Padova apót adták elı az alsósak és ovisok 
számára. A gyerekek nagyon nagy örömmel figyelték, és ha 
tehették, ık is részt vettek benne. 
 
December 11. Ebben az évben is megrendeztük, mint min-
dig a Luca-napi vásárunkat, kézmőves délutánunkat. Dél-
elıtt az alsósak számára volt a tornateremben mézeskalács 
díszítés, játékvásár, pattogatott kukorica főzés és papír csil-
lagdísz készítésre lehetıség. Eközben az iskola emeletén 10 
Ft-os ruhavásár folyt. Délután a nagyiskolában a felsısök 
díszíthettek mézeskalácsot, ragaszthattak 
papírhópehelyheket, és Gömöriné Rácz Edit néni segítségé-
vel gyönyörő asztaldíszeket készíthettek. Az érdekes és han-
gulatos programok  után mindenki egy kis aprósággal térhe-
tett haza.  
 
December 18. A 2009-es tanév utolsó tanítási napja. A dél-
elıttünket tanulással töltöttük, majd délben a tornateremben 
a szülıket is vendégül látva, megnézhették a diákok kará-
csonyi mősorát. Láthatták az alsósak Betlehemes játékát. 
Mi, felsı tagozatosok versekkel dalokkal köszöntöttük a 
közelgı ünnepet a mősort a néptáncosok vidám  elıadása 
zárta. Számunkra ezzel a téli szünet elkezdıdött. 

 
Ménkő Petra  

8. o 

A Mikulás-kupa gyıztesei a 8.-os lányok 

A Mikulás-kupa gyıztesei a 7.-es fiúk 

Asztaldísz készül 

A karácsonyi ünnepség 

December, mint az év legszebb hónapja 

A karácsonyi ünnepség  
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� Az idei tanévben meghirdettük az „Egészséges élet-
mód–egészséges táplálkozás” címő vetélkedıt. A felsı ta-
gozatos osztályok 5 fıs csapatai feladatokat kaptak.  

 
Feladatok  
1. Táplálkozási totó,  
2. dr. Szent-Györgyi  Albert élete és munkássága, kiemel-

ten a C-vitamin elıállítása,  
3. 15 egészségkárosító tényezı: étel, ital, szokások össze-

győjtése,  
4. dohányzás elleni plakát készítése. 
 
A vetélkedın a következı eredmények születtek. 
1. Mucinok  8.o 47 pont 
2. Csúcs Csajok  6.o 43 pont 
3. Tarka verebek 7.o 39 pont 
4. Agyrohasztók 8.o 37 pont 
5. Kukacok 5.o. 36 pont 

 Agymenık 6.o 36 pont 
6. Uborkák 5.o. 30 pont 

 Ászok 7.o. 30 pont 
7.  Vagány Okostojások 7.o 25 pont 

� December 16-án karácsonyi fordító versenyt rendez-
tünk iskolánkban.  Andersen: a kis gyufaárus lány címő 
mese fordításában a 6-7-8. osztály tanulói vettek részt. 

A versenyen a következı eredmények születtek. 
 
6. osztály 
1.  Kordács Nóra, Almási Ferenc 
2.  Pomaházi Gábor 
 
7. osztály 
1. Berdó Kristóf 
2. Klinkó Andrea 
3. Szadai Levente 
 
8. osztály 
1. Kobela Szilvia, Vajda Csilla 
2. Ménkő Petra 
3. Szırös Dóra 

Szeptemberben olvasás órán egy elbeszélést olvastunk „Ha 
Simonnak hatalma volna” címmel. Az olvasmány igen 
tanulságos volt a gyerekeknek, így ez adta az ötletet, hogy 
velük is írassak egy olyan fogalmazást, hogy mit tennének, 
ha nekik is hatalmuk volna. Nagyon érdekes írások szület-
tek. Volt, aki a mese szárnyain kelt útra és inkább mesebeli 
dolgokat kívánt. Voltak sokan, akik a valós életben kama-
toztatnák kapott hatalmukat. A legjobbakból következzen 
most néhány fogalmazás: 
 
Csák Katalin: 
Én segítenék a betegeknek, szegényeknek. Megtanítanám a 
rosszakat, hogy jók legyenek, a jókat pedig arra, hogy ne 
váljanak rosszá. Segítenék a rászorulókon. Pénzt adnék a 
szegényeknek, hogy ételt tudjanak venni. A betegeknek 
gyógyszert vennék, hogy meggyógyuljanak és elmehesse-
nek a kórházba és gyógyultan mehessenek vissza a család-
jukhoz. Felújítanám az árvaházat és több játékot vennék a 
gyerekeknek, hogy ne veszekedjenek rajta. Megállítanám a 
háborút és békét ajánlanék az országok között. 
 
Bajor Richárd: 
Ha nekem hatalmam volna, felújítanám az iskolát. Csinál-
nék oda egy teniszpályát, focipályát, kosárlabdapályát, 
hogy a gyerekek tudjanak játszani. A maradék hatalmamat 
a falu felújítására fordítanám. Felújítanám a templomot, 
hogy szebb legyen. Az öregeknek, idısek otthonát csinál-
nék. De lenne egy-kettı szigorú szabályom. A szemetelı-
ket megbüntetném. Akik gyorsan hajtanak autóval, vagy 
motorral, azokat is megbüntetném, mert életek foroghatnak 
kockán. A hatalmamat csak jó célra használnám. 
 
Klinkó Mónika: 
Segítenék a betegeken. Szebbé tenném a világot, segítenék 
a szegényeken. Békét teremtenék a világon. Megszüntet-
ném a bőnözést. 
Lakást adnék a rászorulóknak. Több pihenést adnék a szü-
lıknek. Éledı természetet teremtenék. Ne legyen semmi 
baleset! Szeretetet teremtenék. Legyen mindenki megértı! 
 
Mizsei Melitta: 
Ha nekem hatalmam volna, segítenék az embereken és az 
állatokon. Adnék a rászoruló embereknek ruhát. Segítenék 
az elkóborolt állatokon. Megszüntetném azokat a jármőve-
ket, amik szennyezik a levegıt és megkérném az embere-
ket, hogy ne szemeteljenek. A felnıtteknek ne kelljen any-
nyit dolgozni! 
 
Tóth Zsófia: 
Ha nekem hatalmam volna, segítenék a kóbor állatokon, 
hogy ne éhezzenek. Szeretném, ha minden gyerek tudna 
iskolába járni, szépen öltözni, igaz barátokat szerezni. Sze-
retném, ha nem vágnák ki a fákat, meg nem szennyeznék a 
folyókat. Ne szemeteljenek! Segítenék, hogy a felnıttek-
nek munkájuk legyen, a gyerekeknek sok játék, tágas ud-
var, hogy tudjanak játszani. 

 
Tóthné Simon Aranka 

a 4.o. osztályfınöke 

Ha nekem hatalmam volna… 

DIÁKTOLL 

Iskolánk tantestülete és diákjai  
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* Október  hónapban 
tovább folytatódtak a ren-
dezvények. Október 17-én 
került sor a Jászkun huszá-
rok emlékmővének felava-
tására a Hadtörténeti Intézet 
és Múzeum patinás díszud-
varán. Az emlékmővet a 
kisújszállási  székhelyő 
Nagykunsági Szellemi Mő-
hely kezdeményezte, és 
Gyırfi Sándor karcagi 
szobrászmővész készítette 
közadakozásból. Az avató 
ünnepségre meghívást kap-
tak az egykori huszárok 
leszármazottai, hagyomány-
ırzı csoportok, a jelenkori 
jász- és kunkapitányok, polgármesterek, országgyőlési kép-
viselık. Az ünnepség a jelenkori jász- és kunkapitányok 
díszmenetével kezdıdött, majd verbunkosokkal, katonada-
lokkal, szavalattal tisztelegtek a huszárok emléke elıtt. Ava-
tó beszédében dr. Szekeres Imre honvédelmi miniszter ki-
emelte, hogy a magyar hadtörténet meghatározó alakulatá-
nak kegyeleti helye méltó környezetbe kerülhetett. A gránit-
tömbbıl készült alkotás- melyen a felirat mellett huszárala-
kot ábrázoló bronz dombormő kapott helyet –leleplezés után 
a tábori püspök áldotta meg és szentelte fel. A jászkun hu-
szárok kései leszármazottai nevében Kovács József szólott. 
Meghatódottságának adott hangot, mert anyai nagyapja hısi 
halott, jeltelen sírban nyugszik és a kegyeleti emlékhely lesz 
a sírhelye, mint annyi sok másnak. Ezután Fekete Imre- az 
emlékmő megálmodója és megvalósítója- ismertette azon 
huszárok névsorát, akik leszármazottai jelen voltak az em-
lékmő avatásán. A jászkun huszároknak községünkben is 
vannak leszármazottai. A kutatások azt bizonyították, hogy 
Nagyrákói-Rakovszky Mihály ırmester leszármazottai Papp 
Ferenc és Papp Izabella. A másik felderített, Besenyi Elek 
huszár leszármazottai községünkben Besenyi Elek és 
Besenyi Vendel. A rendezvényen Papp Izabella és Besenyi 
Vendel vettek részt. Az emlékbeszédek elhangzása után ko-
szorúzás ,majd az emlékezés virágainak 
elhelyezése következett. Az ünnepség 
befejezése után dr. Szekeres Imre hon-
védelmi miniszter a Hadtörténeti Intézet 
dísztermében állófogadást adott az ün-
nepség résztvevıinek. Délutáni progra-
munk a Szent Korona megtekintése a 
Parlamentben. A bonyolult bejutás után 
egy kedves idegenvezetı hölgy foga-
dott, aki megfelelı információt adott a 
Parlament épületérıl és a Szent Koroná-
ról. A látogatás befejeztével megható-
dottan, szép emlékekkel indultunk haza. 

   * A Jász Múzeum megnyitásá-
nak 135. évfordulóját ünnepeltük ok-
tóber 30-án. Az ország egyik legrégebbi 
vidéki múzeuma. A város akkori alpol-
gármestere és országgyőlési képviselı-
je, Sípos Orbán 1873-ban tett javaslatot 
múzeumalapításra azért, hogy ott a já-
szok történelmének ereklyéit, dokumen-
tumait, tárgyait ırizzék, s az ifjúság 
épülésére bemutassák. A helyi tanács 
javaslatáról határozatot hozott, sıt, mú-

zeumırrıl is gondosko-
dott. Így 1874 december 
24-én megnyílt a széles 
közönség elıtt a múze-
um, mely ekkor a város-
háza egy termében elfért. 
Az ünnepségen -mely a 
Déryné Mővelıdési Köz-
pontban volt megtartva- 
szépszámú közönség vett 
részt.  Az ünnepi győlés 
levezetı elnöke, dr. Hor-
váth László a Jász-
Nagykun - Szolnok Me-
gyei Múzeumok igazga-
tója volt. Elıször dr. 
Gedei József Jászberény 
város polgármestere kö-

szöntıjében megemlítette, hogy a város most is gondoskodik 
a ma már megyei fenntartású múzeumról, évente ad számára 
támogatást. Az  ünnepségen dr. Hadházi Gábor, az Oktatási 
és  Kulturális Minisztérium fıtanácsadója a múzeum szak-
mai munkájának színvonalát, sokszínőségét méltatta. Antal 
Ferencné a fenntartó, Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Ön-
kormányzat vezetı tanácsosa azt emelte ki, hogy napjaink 
nehéz körülményei ellenére is magas színvonalú munka  
folyik a Jász Múzeumban. Köszöntıt mondott Zelenai 
Tíborné, a JÖSz alelnöke és Vass Lajos jászkapitány. A jubi-
leumi ülésen három rangos elıadás hangzott el. Papp Izabel-
la, történész, levéltáros a múzeum tudományos, közmővelı-
dési munkáját foglalta össze. Kiemelte a könyv- és 
folyóiratkiadás jelentıségét, mely egyedülállóan gazdag az 
országban. A Jász Múzeum hagyományırzésérıl dr. Dobos 
László a Jászok Egyesületének ügyvezetıje beszélt. Dr. 
Selmeczi László—közismert jászkutató—a Jász Múzeum 
eddigi igazgatóinak munkásságát foglalta össze. A 135 év 
alatt 16 múzeumır, igazgató gondozta a győjteményt. Egyi-
kük, Halmos István  népzenekutató jelen volt, ıt külön is 
köszöntötték.  A  múzeum  munkáját   1957-1958-ban irányí-
totta. A köszöntık, elıadások elhangzása után Hortiné dr. 
Bathó Edit- az elsı nıi múzeum igazgató- ismertette a jelen-

legi helyzetet, a múzeum mőködésérıl, 
a múzeumbarátok  összefogásáról. El-
mondta, hogy a múzeumnak jelenleg 7 
dolgozója van, de 16 önkéntes vesz 
részt az ügyeletekben, hogy a nyitva 
tartást biztosítani tudják.  Az ünnepsé-
gen hagyományosan okleveleket, aján-
dékokat vehettek át azok, akik önzetle-
nül segítették a múzeum rendezvényeit, 
a kiállítások megrendezését, kiadványa-
inak megjelentetését. Ezután az ünneplı 
közönség átsétált a Jász Múzeumhoz, és  
a múzeumigazgatók nevét megörökítı 
emléktábla felavatása a múzeum bejára-
tánál megtörtént. A folytatás: az Ifjúsági 
Házban  terített asztalnál ért véget a 
múzeum jubileumi ünneplése.  

    Az év ezzel a híradásommal véget 
ért. Kívánok minden kedves Olvasónak 
békés, boldog szép karácsonyt és sike-
rekben  gazdag , boldog új évet!  

 
Nagy Albert  

Jászkapitány 

Emlékmőavatáson a   
Hadtörténeti Intézet és Múzeum díszudvarán 

Nagyrákói-Rakovszky Mihály ırmester 
leszármazottja  Papp Izabella az emlék-
mőnél.  
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Kicsiny országunkban mind a mai napig, az egyik leg-
nagyobb érték a „józan paraszti ész”! ahol erre még 
mindig számíthatunk az a falusi emberek közössége. 
Az elmúlt hónapokban, jómagam is kaptam leckét ren-
desen… néhány gondolatot vetek most papírra, és csak 
annyit kérek a tisztelt Olvasótól, hogy csak addig a so-
rig töltse az idejét ezek olvasásával, amíg helyeslıen 
bólogat, és ha ingatni kezdi a fejét, inkább lapozzon 
tovább. 
 
Az élet nagyon sok területén nincs helye a politikának. 
Ilyen a szerelem, a vallás. Az egészségügynek is ilyen-
nek kell lennie, mivel a betegséget sem érdekli a politi-
ka. Magyarország a civilizált világban a szellemi tıké-
jével vált világhírővé. Hosszan sorolhatnánk a találmá-
nyokat és a tudósokat, akikre büszkék lehetünk. A 
múlt, két részre osztott világában nem véletlenül osz-
tották ránk a gyógyszergyártás szerepét. (A KGST-re 
gondolok, ahol a mai Kalmopyrinünk volt milliók 
gyógyszere…)  
 
Az is igaz, de ezt csak halkan írom le, hogy csökönyö-
sek vagyunk, szeretjük a pletykát, és a rémhírterjesztés-
ben még mindig gyorsabbak vagyunk az internetnél. 
Bocsánat! Lemaradt az elejérıl, hogy én tulajdonkép-
pen az oltásról fejtegetem a gondolataimat, mivel ezzel 
van tele már hetek óta a csizmám, úgy hogy a Mikulás 
is alig tudta mellé szuszakolni a virgácsomat. Tehát az 
oltás! A hagyományos influenza ellenit évek óta meg-
kapták a falulakói több százas nagyságrendben, minden 
gond nélkül. Annyiban kellett szemfülesnek lenni, 
hogy jusson az ingyenesbıl… 
 
Megjelent egy új vírus, ugyan az a cég, ugyan azzal a 
technikával, elsık között elkészítette a védıoltást, és le 
is gyártott jelentıs mennyiséget… és ekkor történt az, 
ami eddig még soha, rávetette magát a politika, és min-
den a feje tetejére fordult… Néhány jól elindított rém-
hír, és egyetlen hétvége elég volt, hogy az oltás is fel-
kerüljön a politika zászlójára, és ebben az ügyben is 
táborokra szakadtunk. Én meg azt hittem, hogy amiatt 
a néhány doboz oltás miatt, amit ingyen kaptunk, 1 

éves lejárattal, a jövı nyáron egy hőtıt kell járatnunk, 
amíg le nem selejtezhetjük. És ekkor következtek az 
izgalmas hetek: 
Jöttek betegek (az orvosi szakzsargonban mindenkit 
betegként említünk, aki a rendelıben megjelenik, még 
ha makkegészséges is!), akik szerint valódi gyilkos 
fegyvert rejtegetünk abban az ominózus hőtıben. Jöt-
tek olyan betegek, akik a „régi” fajtát kérték, de felılük 
az újat nyugodtan dobjuk ki… És jöttek néhányan, akik 
kérték mind a kettıt, hiszen a régiben is bíztak… Jöt-
tek, akik a régit kérték, az újról pedig csak a vélemé-
nyemet, de az oltást nem. Néhány hét múlva az óvato-
sak -picit vártak, hogy lesz e bajuk azoknak, akik már 
megkapták- szintén kérték az „újat”. Mostanában jön-
nek azok a betegek, akik hetek óta azon gondolkoznak, 
hogy beadassák-vagy ne adassák, és már kisebbfajta 
ırületbe sodródtak… (Aztán megkönnyebbülve lépnek 
ki a rendelı ajtaján.) Nem tudom, hogy jöttek-e már 
azok, akik tulajdonképpen a szúrástól félnek, és picit 
örülnek, hogy ilyen bizonytalan a helyzet, és rá foghat-
ják erre… Sokan jöttek már, akik csökönyösek voltak –
mint az említett magyar emberek-, de a józan eszük 
meggyızte saját magukat… És vannak, akik nem jöt-
tek, és talán nem is fognak, természetesen az İ dönté-
süket is tiszteletben tartom. De a mai napon már ne-
gyedszer rendeltem egy nagyobb adag védıoltást az 
ÁNTSZ-tıl. 
 
Tudom, hogy a csavaros esző magyar nem csak a tudo-
mánynak él, hanem amibıl csak lehet, pénzt is csinál, 
és ezeken az oltásokon is mindenki próbál keresni. 
Nagy üzlet ez az OMNINVESZT-nek, az ampullákat 
szállító cégeknek, kisebb üzlet a patikáknak, még ki-
sebb üzlet az orvosoknak… 
 
Akik még mindig olvassák soraimat, azoknak kívánok 
politikától mentes, áldott, békés karácsonyt, és egész-
ségben megélt boldog új évet! 
 
 

Dr. Jánosik György 
háziorvos 

Hagyjuk a politikát! 

 
Jászboldogházi Polgárır Egyesület tagsága nevében  

valamennyiüknek kívánok békés, boldog karácsonyi ünnepeket  
és eredményekben gazdag újévet 

 
Joó-Kovács Balázs – elnök . 
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A Faluvédı és Szépítı Egyesület 2009. november 4-én 
tisztújító közgyőlést tartott, melyen az Egyesület új vezetısé-
get választott. 

Az új vezetıségi tagok: 
Elnök: Szőcs Gergelyné 

  
Elnökségi tagok: Császi Istvánné 
 Koncsik Béla Antalné 
 Matókné Nagy Valéria 
 Durucz Tibor 
 Szécsi Pálné 

Az egyesületnek 28 tagja van. Mindenki lelkes, munkára 
kész. Célunk Jászboldogháza esztétikus összképének megva-
lósítása, a település szépítése és fejlesztése lehetıség szerint. 
Fontos, hogy erısítsük a lakosság szeretetét az otthont adó 
környezete iránt. 

Legszebb reményeink szerint 2010-ben megnyílik a 
strand, és ehhez kapcsolódóan egy szimpatikus, virágos, 
rendezett külsejő települést szeretnénk létrehozni. Mindany-
nyiunk közös érdeke, hogy az idelátogatók, mint egy ékszer-
dobozt, fedezzék fel községünket, vigyék hírünket, s szíve-
sen térjenek vissza hozzánk családjaikkal, ismerıseikkel újra 
és újra. 

Tudjuk, hogy mindenkinek sok munkája van otthon is, 
mégis a falu is a miénk, az életünk egy része, s ha szakítunk 
rá idıt, szépítjük, csinosítjuk, meg fogja hálálni, és talán 
mindannyian jobban érezzük itt magunkat. 

Az intézményekkel terveink szerint felvesszük a kapcsola-
tot, (segítünk nekik, ha kell).Tavasszal virágot, tuját ülte-
tünk, cserébe azt kérjük, hogy locsolják, gondozzák, és a 
hozzájuk tartozó füves területeket rendszeresen nyírják vagy 
nyírassák, és a főnyírás utáni teendıket is végezzék el. 
Az Önkormányzat és a Faluszépítık nem vállalhatnak ma-
gukra mindent, az intézmények önállóak, saját portájuk van. 
Nem a mi feladatunk lett volna, de mivel nem láttunk más 
megoldást, egyes intézményeknél levágtuk a füvet, majd 
összetakarítottuk. A kidılt tuját kivágtuk, máshol virágos 
kertet rendeztünk. Bízunk benne, hogy a jövıben ezek a léte-
sítmények több idıt tudnak majd erre a tevékenységre fordí-
tani. 

A településen nem kell feltétlenül új dolgokat létrehozni 
nekünk, faluszépítıknek. Fontos a virágágyások, füves terü-
letek gondozása. Fontos a már meglévı értékekre vigyázni, 
megırizni, festeni, kijavítani szükség esetén. A  falu szépíté-
séért, fejlıdéséért tenni akaró emberek kéznyomai vannak 
ezeken az értékeken (pl.: buszmegálló, faluköszöntı tábla). 

Szeretnénk a lakosságot is bevonni a szépítı, építımunká-
ba. Tavasszal szinte mindent át kell festeni a faluban 
(buszmegállók, padok, stb.). Ehhez kérnénk majd a segítsé-
get. 

Kérünk mindenkit, vigyázzanak a falu tisztaságára! 
Tavasszal utcaszépségversenyt fogunk hirdetni. 
Tervezzük a vasútállomásnál a kerékpár tároló felújítását. 

Még nagyon sok ötletünk és tervünk van, de errıl majd leg-
közelebb. Legeslegfıbb törekvésünk, hogy valóban érdeme-
sek legyünk erre a kijelentésre: „Jászboldogháza egy 
gyöngyszem a Jászságban”. 
 

Köszönjük mindenkinek az építı, szépítı munkában való 
részvételt. 

Munkájukra a jövıben is számítunk! 
 

Örömteli Karácsonyi készülıdést és  
kellemes ünnepeket kívánok a  

Faluszépítı Egyesület nevében! 
 Szőcs Gergelyné 

az egyesület elnöke 

FALUVÉDİ ÉS SZÉPÍTİ 
EGYESÜLET 
 
Szőcs Gergelyné (Sziliczei Mária) 
vagyok. 2009. november 4-étıl a 
Faluvédı és Szépítı Egyesület 
elnöke. 6 éves korom óta lakom 
Jászboldogházán. 26 éve dolgozom 
a vasútnál Szolnokon adminisztrá-
ciós munkakörben. Férjem Szőcs 
Gergely a TSZ-ben dolgozik. Két 
fiúnk van Gergely 19 éves és Péter 
16 éves. 

A falu szépítését szívügyemnek tekintem, s azon leszek, 
hogy jól végezzem a munkámat. Nehéz azonnal megtalálni a 
legjobb utat, minden úgysem fog kifogástalanul menni, de 
törekedni fogok a jó felé haladni. Munkám során számítok 
az Önkormányzat és a falu vezetıinek támogatására, együtt-
mőködésére. Csak közösen tudjuk terveinket megvalósítani! 

Szőcs Gergelyné 

Faluvédı és Szépítı Egyesület 

Hírek a Tőzoltó Egyesület életébıl 
2009-ben a Tőzoltó Egyesület részére a személyi jövedelemadó 1%-ából 160 000-ot Ft ajánlottak fel, amit az APEH átutalt 

az egyesület számlájára. Az összeget eszközbeszerzésre, illetve felszereléseink pótlására használjuk fel. 
Köszönjük a felajánlóknak, hogy minket választottak, és a jövıben is számítunk adományaikra. 
Jövı évi terveink között szerepel egyebek között 2010. március 13-án a tőzoltóbál megrendezése, amelynek már folynak 

az elıkészületei. 

************************** 

A közelgı ünnepek okán szeretnénk felhívni a figyelmüket a karácsonyi gyertyagyújtás, illetve a karácsonyfaégık veszé-
lyeire. Ezeket, a díszítıelemeket csak mindig felnıtt személy jelenlétében használjuk. Amennyiben elhagyjuk a lakást, illetve 
éjszaka soha ne hagyjuk égve a gyertyákat és bekapcsolva az elektromos égıket. 

 

A Boldogházi Hírek minden Olvasójának A Boldogházi Hírek minden Olvasójának A Boldogházi Hírek minden Olvasójának A Boldogházi Hírek minden Olvasójának     
békés boldog ünnepeket kívánunk.békés boldog ünnepeket kívánunk.békés boldog ünnepeket kívánunk.békés boldog ünnepeket kívánunk.     

 
A Községi Tőzoltó Egyesület 
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Szórád Béla bácsi és felesége Erzsike néni lassan 10 éve 
laknak Jászboldogházán a Tompa Mihály utcában. Azt is 
lehet mondani, hogy újra Boldogházán, hiszen Erzsike néni a 
csíkosi tanyák egyikén született, és Béla bácsi is közel hozzá 
egy újszászi tanyán. Iskolatársak, rokonok élnek itt, így nem 
volt nehéz beilleszkedniük. 

Csendes, nyugdíjas mindennapjaikat töltik, s bár voltak 
nehéz idıszakok életükben, derősek, elégedettek, jó érzés 
volt velük találkozni, beszélgetni. 

1955 – ben kötöttek házasságot, és az újszászi Korsós 
tanyán kezdték közös életüket. Hamarosan megszülettek 
gyermekeik Béla és Márti. Róbert fiuk 1965-ben született, de 
ı már Maglódon ahol, szolgálati lakást kaptak. A családfı a 
vasútnál dolgozott, váltókezelıként, késıbb Erzsike néni is 
vasúti dolgozóként helyezkedett el, utasellátóban, majd sze-
mélypénztáros volt több vasútállomáson. 

A hatvanas évek végén kezdtek el építkezni Újszászon, és 
1969-ben költöztek be a szép 3 szobás, fürdıszobás ottho-
nukba, amit évekig építgettek, szépítgettek. De mivel a gát 
tövében laktak, árvíz – árvíz után jött és mikor a saját udva-
rukon hetekig vízben jártak, a gyümölcsfáikat kipusztulni 
látták, megelégelték és eldöntötték, hogyha alkalmas házat 
találnak, elköltöznek. Így kerültek Boldogházára. 1999-ben 
vették meg a nem túl jó állapotban levı épületet, és nekiáll-
tak újra építgetni, szépítgetni és 2000-ben költöztek be. 

Talán mondhatja a Kedves Olvasó, hogy nincs ebben 
semmi rendkívüli, de én azt gondolom, hogy közel 70 évesen 
kevesen kezdenek ilyen vállalkozásba. Nehezen váltak meg a 

szép újonnan épült otthonuktól, s cserélték fel egy régi vá-
lyogból épült házra, de azt mondták, most már olyan jól ér-
zik itt magukat, hogy nem mennének vissza még egy szebbe 
sem. Gyermekeik is támogatták ıket döntésükben. 

Ideköltözésük története után beszélgettünk életükrıl, csa-
ládról. Erzsike néni nagyon szépen megfogalmazta: „az em-
ber élete a család”. 2005-ben ünnepelték aranylakodalmukat, 
így már 54 éve élnek együtt jóban és rosszban. Az élet szá-
mukra is juttatott mindenbıl. Együtt élték át a Béla bácsi 
balesetét követı nehéz éveket (1982-ben üzemi baleset kö-
vetkeztében elveszítette egyik lábát), volt betegség, közeli 
hozzátartozó elvesztése, de a boldog pillanatoknak is együtt 
örülnek. Gyermekeik tanultak, felelıs beosztású emberek, 
már az  unokák közül is van, aki önálló életet kezdett élni, és 
a dédunokák is sok-sok örömteli pillanattal ajándékozzák 
meg ıket. A szülık büszkén beszéltek gyermekeikrıl, azok 
munkájáról. Talán érdekesség, hogy a család szinte minden 
tagja vasúti dolgozó. De nem csak ezt „örökölték” szüleiktıl. 
Az Istenhez főzıdı kapcsolatáról beszélve Béla bácsi né-
hány mondatban összefoglalta az életszemléletüket: „Hiszem 
az Istent, nem káromkodok, nem bántok senkit, nem okozok 
másnak kárt. Mindig igyekeztem becsületesen élni.” 

Egy beszélgetést sem lehetne szebb gondolatokkal befe-
jezni és ezeket a gondolatokat másokkal megosztani! 

Kívánok a Szórád házaspárnak jó egészséget, családjaik 
körében eltöltött sok-sok boldog együttlétet! A közelgı ün-
nepek alkalmából áldott, kegyelemteljes karácsonyt! 

Bóta Mizsei Ilona 

„BOLDOGHÁZÁN  ITTHON” 
A ma embere gyakran hajlamos a panaszkodásra. Ritkán 

találkozunk olyan emberrel, aki elégedett az életével. Vannak 
célkitőzései, és van akaratereje, türelme kivárni azok megva-
lósítását. 

Most találkoztam egy fiatal házaspárral, akikkel öröm 
volt beszélgetni. Sugárzó életkedvük bizonyára kihat környe-
zetükre. Szabó Pál és felesége Szabóné Répási Ilona két 
gyermekükkel 2005-ben költöztek Jászboldogházára. 

A Lıtér utcai házat, amelyet megvettek, nagy gondosság-
gal csinosították, és aki arra járt és jár, látja, hogy akik itt 
élnek képesek igazi otthont teremteni. İket kérdeztem, hogy 
érzik magukat, valóban otthonra leltek-e Jászboldogházán? 

Az elsı válasz: "a legjobb helyen vagyunk!", már meggyı-
zött arról, hogy az itt élık megtalálták a helyüket! 

Szabóné Répási Ilona: Én nagyon örülök, hogy idejöt-
tünk lakni. Nagyon jó helyen vettünk házat is, itt a sportpá-
lya mellett. Mikor ideköltöztünk, még nem is gondoltuk, 
hogy milyen jó lesz itt a gyerekeknek. Egész nap kinn lehet-
nek a szabadban, önállóan, mégis tudom, hogy jó helyen és 
biztonságban vannak. A szomszédok is nagyon aranyosak, a 
faluban kedvesek az emberek. Lehet, hogy én vagyok nyitot-
tabb, mint eddig, de úgy érzem, mindenki barátságosan fo-
gad. Jó, hogy sikerült a faluban munkát találni, jókor jött a 
megkeresés a Polgármesteri Hivatalból. Szívesen csináltam 
mindent, a levélkihordást, még a gereblyézést is. A levél-, 
újságkihordás sokat segített abban, hogy megismerjem az itt 
élıket, az utcák neveit. Most a boltban is nagyon jól érzem 

magam. Szívesen segítek az embereknek, és ık is bátran, 
most már ismerısként fordulnak hozzám segítségért. 

Szabó Pál: Jól érezzük itt magunkat, igaz nekem voltak itt 
barátok, ismerısök a közös focizásból, a strandról, édes-
anyám is itt él. Gondoltunk már arra, hogy itt Boldogházán 
egy nagyobb házra cseréljük a mostanit, de innen már nem 
szívesen mennénk el, inkább majd ezt nagyobbítjuk meg. 

Szabóné Répási Ilona: Én nem ismertem senkit, mielıtt 
ideköltöztünk. Boldogházán csak a strandon voltam. Most 
már vannak barátok, akikkel összejárunk, a gyerekeim osz-
tálytársainak szüleivel is nagyon jó a kapcsolat. 

A gyerekek jól érzik magukat az iskolában, van lehetısé-
gük érdeklıdésüknek megfelelı külön foglalkozásra, fıleg 
Lidi használja ki ezeket a lehetıségeket: focizik, táncol. Má-
té a karatéval próbálkozik, nagyon tetszik neki. 

A faluban nagyon sok program van, kevés település képes 
évrıl évre ilyen nagy rendezvény megszervezésére, mint 
például a Motoros Találkozó. Még minden évben kinn vol-
tunk. 

Örömmel vagyok tagja a helyi civil szervezeteknek: az 
Önkéntes Tőzoltó Egyesületnek és a Polgárır Egyesületnek. 
Jó érzés, hogy számítanak rám. Egy szóval: büszkék va-
gyunk arra, hogy itt élünk! 

Kívánok a fiatal családnak töretlen boldogságot, álmaik 
megvalósításához erıt, egészséget, kitartást és sok-sok jó-
kedvet! 

Bóta Mizsei Ilona 
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Ez volt a legfıbb kívánalma a képviselıknek, amelyet megfogalmaztak az Országos Polgárır Szövetség vezetıi számára. Az 
Országgyőlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának tagjai érdeklıdéssel hallgatták dr. Túrós András OPSZ-elnök tevé-
kenységi beszámolóját, majd kérdésekkel bombázták az önkéntes civil bőnmegelızık küldöttségét. 

„Tessenek civilnek maradni!” 

Október 6-án dr. Lázár János el-
nökletével tanácskozó parlamenti szak-
bizottság rendes ülésén a képviselık és 

az OPSZ vezetıi közös kezdemé-
nyezésre áttekintették a polgárırség 
tevékenységét. Az OPSZ szakmai dele-
gációját dr. Túrós András, az országos 

szövetség elnöke vezette, és elége-
detten nyugtázta, hogy az önkéntes 
bőnmegelızık megbecsülése egységes. 

– A képviselık átfogó tájékoztatást 
kaptak a munkánkról. Általában ötpárti 
egység volt a polgárırség pozitív meg-
ítélésével kapcsolatban, minden felszó-
laló szükségesnek és fontosnak 

tartotta a polgárırség létét, és mind-
egyikük megköszönte, hogy a civil bőn-
megelızık komoly segítséget nyújtanak 
a közbiztonság megóvásában. Egy kis 
túlzással állítom, a politikusok részérıl 
olyan támogatottságunk van, amit kívá-
nok bárkinek ebben az országban – 
mondta bevezetésképpen Túrós And-
rás, majd így folytatta: – Szóba kerültek 
a településırségek, de ezzel kapcsolat-
ban mi nem foglaltunk állást. Azt per-
sze elmondtuk, hogy a településırségek 
nem jogszabály alapján mőködnek, mi 
igen, és a polgárırök ki vannak képez-
ve a feladatukra. 

Nálunk egyértelmő a prioritás, és ez 
a polgárırség. A polgárır vezetık, ha 
már ilyen lehetıség nyílt számukra, 
lobbiztak is a szervezet támogatásának 
egyértelmővé tétele érdekében. Ennek 
elısegítését abban látnák megvalósulni, 
ha a parlamenti bizottság kezdemé-
nyezné a mőködésükhöz kapcsolódó 
állami hozzájárulás – az idén közel 500 
millió forint – normatívvá tételét, azaz 
a költségvetésbe állandó tételként való 
beiktatását. Ez azért lenne elengedhe-
tetlen, hogy a támogatás mindenkor 
kiszámítható legyen, a szövetségek, 
egyesületek tudjanak vele kalkulálni, 
alapozni rá, annak figyelembe vételével 
tervezni a kiadásaikat. Erre a bizottság 
igent mondott, viszont elvárásként fo-
galmazták meg a képviselık, hogy az 

egyesületek bizonyos településeken 
gyakorlatilag száz százalékosan vállal-
ják a közrend biztosítását, a bőnmeg-
elızést. 

Elsısorban természetesen ott, ahol 
nincs rendıri jelenlét. A bizottság tag-
jai úgy fogalmaztak, hogy a polgárır-
ség civil kontrollt is jelent, amely alul-
ról építkezve szervezıdı mozgalom, és 
léte ma már nélkülözhetetlen a közbiz-
tonság fenntartásában. 

Többen rámutattak, hogy az önkén-
tes civil bőnmegelızık példát adnak a 
társadalom számára a pozitív közösségi 
szellem ápolásából, az összefogásból, 
hazafiságból. Elhangzott: éppen azért 
mert ezek komoly civil értékek, a pol-
gárırség maradjon is meg ennél az 
eszménél, s véletlenül se törekedjen 
arra, hogy hatósági jogköröket gyako-
roljon. 

– Egyértelmő volt a bizottság tagjai-
nak állásfoglalása a tekintetben, hogy 
a polgárıröknek nincs szükségük to-
vábbi kényszerítı eszközökre, és ezzel 
egyet kell értenünk. Abban is, hogy a 
rendırség alkotmányos kötelezettsége 
az erıszak alkalmazása. Világosan kell 
látnunk, errıl is szó esett, hogy mi a 
szerepe a magánbiztonságnak és az 
államnak a közbiztonság fenntartásá-
ban, biztosításában, a felelısségi rend-

szereket egyértelmően kell meghatároz-
ni. A polgárırség ide és oda is tartozik 
a finanszírozás miatt, és ha már az 
állam fizeti a mőködést, akkor a támo-
gatással el is kell számolni, és komoly 
felelısséget kell viselni az egyesületek-
nek, hogy milyen a közbiztonság – foly-
tatta az elnök, majd kifejtette: indokolt-
nak tartja azt a felvetést is,hogy a pol-
gárırség a fiatalabb korosztályokat is 
célozza meg, toborozza tagjainak, sıt, 
bizonyos honvédelmi elıképzést is 
vállaljon, ez a polgárırség általános 
állapotára is kiváló hatással lehet. 

A bizottság elnöke, dr. Lázár János 
többek között azt hangsúlyozta: fontos, 
hogy a polgárırség szakmailag és gaz-
daságilag is legyen átlátható, és fordít-
son az eddigieknél is több gondot a 
képzésre. Ha kell, ezzel összefüggés-
ben is újuljon meg, kövesse a változá-
sokat, amelyek a bőnözésben, bőnüldö-
zésben is bekövetkeznek. Mindenkép-
pen jónak vélte az elnök, ha a polgárır-
ség és a rendırség még több közös 
szolgálatot teljesít, összességében a 
bizottság nevében eredményesnek ítélte 
az önkéntes civil bőnmegelızık moz-
galmát.  

Polgárır Magzin 



 17 
Boldogházi Hírek 2009. december HÍREK 

Az én hobbim  
Már több, mint hobbi 

  
2008. szeptemberi számunkban Szőcs Péter 9. évfolyamos 

gimnáziumi tanuló beszámolt arról, hogy kedvenc idıtöltése 
az idıjárás megfigyelése. Akik szeretnek a neten kalandozni 
-a http://idokep.hu vagy a http://metnet.hu oldalakon -
gyakran találkoznak Peti nevével, hiszen folyamatosan tájé-
koztatja az érdeklıdıket Jászboldogháza idıjárási viszonyai-
ról. Saját meteorológiai állomása adatait a nap 24 órájá-
ban ,percenkénti frissüléssel tölti fel mind a két honlap-
ra,  észleléseket  küld, és fotókat is készít a különbözı idıjá-
rási eseményekrıl . 

Ez év októberében tanárai biztatására (A Szolnoki Mősza-
ki Szakközépiskola Környezetgazdálkodási Tagintézménye) 
részt vett a GLOBE program diákpályázatán, Kiskunhalason, 
ahol Meteorológia témakörben 2. helyezést ért el. A pálya-
munka tizenkét oldal volt, melynek címe "Lakóhelyem, 
Jászboldogháza idıjárása 2006-2009. évben". A pályázatot 
egy 10 perces kiselıadásban kellett bemutatni, melyet termé-
szetfotóival egészített ki. A díjat az ELTE Meteorológiai 
Tanszékének Egyetemi Docense Dr. Weidinger Tamás adta 

át, aki a díjátadás után jó tanácsokat adott Petinek a jövıre 
vonatkozóan. 

 Gratulálunk, és szívbıl reméljük, hogy Szőcs Péter eléri 
célját! Ehhez a munkához kívánunk neki kitartást a tanulás-
ban, és sok érdekes megfigyelést. 

 Zrupkó Ferencné 

Peti egyik fotója 2008–ból 
Szupercella a Jászboldogháza közelében 

19. 30  Vendégvárás, helyfoglalás 
 
20. 00 Megnyitó, köszöntıt mond 
 Szőcs Lajos polgármester 
 
21. 00 Vacsora 
  borsos tokány 
  marhapörkölt, aperitif  
 
24. 00  Tombolahúzás-értékes nyeremények 
 tőzijáték, sütemény, pogácsa,  
 
04. 00  Utolsó keringı 

� Polgármesteri Hivatal 
� Takarékszövetkezet 
� Balázs Bolt 
� Virágbolt 
� Csiby Csemege 

Belépıjegyek elıvételben 
vásárolhatók  
az alábbi helyeken: 

Belépı 
felnıtt 3500 Ft 
gyermek 1500 Ft 
hat éven alattiaknak ingyenes 

P 
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O 
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Ó 
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Közhelyes kezdés, mégis igaz, milyen gyorsan eltelt 
2009. Úgy vélem sokan gondoljuk ugyanezt, hiszen észre 
sem vesszük, úgy peregnek el velünk a napok, mint a speer 
diffis zsiguli hátsó kerék egy VFTS Ladán. Nem véletlen a 
hasonlat, hiszen cikkemben a Jászboldogházi Autósport 
Egyesület 2009. éves beszámolóját próbálom összeszedni 
idırendi sorrendben.  

Márciusban már második alkalommal rendezték 
meg a Tőzoltó Utcai Gyermekklinika leukémiás és egyéb 
daganatos betegségben szenvedı lurkóinak az 
„Örömautózás” nevő napot Tököli reptéren. A szervezık egy 
élményterápiának szánják ezt a programot, mivel kutatók és 
orvosok szerint egy-egy ilyen élményosztó nap rendkívül 
sokat segít a gyerekek gyógyulásában. Ilyenkor az országból 
minden rally kategóriából érkeznek versenyzık, akik mellé 
be lehet ülni a navi-
gátor ülésbe, és egy 
igazi versenyautó 
érzéssel találkozhat-
nak a srácok. Meg-
ható látni ezeket a 
fiatal lurkókat, akik 
harcolnak a beteg-
séggel, ugyanakkor 
örömteli érzés is, 
hiszen mi (Gömöri 
G.) így tudunk hoz-
zájárulni a gyó-
gyulásukhoz. Min-
denki fülig érı száj-
jal és mosollyal az 
arcán száll ki az 
autóból, valóban 
sajátos érzés.  

Áprilisban Kiskunlacházán tettük le a helyi autó-
sport egyesületünk névjegyét, ahol (Gömöri G), kategóriában 
jeleskedett, és kupával tért haza, bemelegítvén így az idényre 
és a saját szervezéső versenyünkre.  

Eljött a május 1. Immár 5. alkalommal szerveztük 
meg a sprint jellegő rally futamunkat, amit családi nappal, 
meghívott vendégeinkkel, valamint új idıméréssel tudtunk 
színvonalasabbá tenni. Sajnos a nevezık létszáma nem tudott 
növekedni 2008-hoz képest, hisz akkor 50 autó regisztrált, de 
ahhoz viszonyítva, hogy idén számos futamot kényszerül-
tek törölni az országban a szervezık az elégtelen nevezı-
szám miatt, nem is kell szomorkodnunk.  

Az év második felében nagy lépésre szántuk el 
magunkat. Kipróbálhattuk, hogy milyen érzés egy pro-
fi, országosan elismert sorozaton részt venni. Szep-
temberben beneveztünk a Rally Túra sorozat abasári 
versenyére, mint elıfutók.( Pócz G- Pap B). A kö-
zeg, a szervezés a pályák, a hangulat rendkívüli. 

Mivel sok ismerıs arccal találkoztunk, akár versenyzık kö-
zül, akár a pályák szélén haverokkal, így egy régi álmunk 
vált valóra, amikor nekünk szurkoltak a pálya szélén és nem 
fordítva. Bíztattak, segítettek, kedvesen fogadtak, mint újon-
cokat. Természetesen a kötelezı baráti szurkálódások és 
ugratások kötelezı elemei egy ilyennek, hiszen mégiscsak 
katonanyelven „kopaszok” voltunk ebben az új közegben. A 
futamot sikerült teljesítenünk minden gond nélkül. Egy életre 
szóló emlékekkel indultunk haza, amikor már azon gondol-
kodtunk, hogy hol tudnánk még idén indulni, mennyi keret 
van még, amit rá tudunk szánni egy újabb futamra.  

A döntés a nagymúltú Salgó rallyra esett, amit ezút-
tal Edelény és környékén rendeztek meg. A versenyt a 
Berényi L.- Pap T. vezette abszolútban Mitsubishi Lancer 
EVO 6-tal, de sajnos technikai okok miatt ki kellett állniuk. 

Mi ( Pap B.- 
Pócz G) ismét 
elıfutó szerepet 
vállaltunk, hi-
szen még kell 
egy kis rutin, 
hogy beleszok-
junk ezekbe a 
„nagy” verse-
nyekbe, de sze-
rencsére itt is 
sikerült jól telje-
sítenünk, egy 
igazi klasszikus 
rally pályák han-
gulatát idézı 
versenyen.  
Az év végi 
bónusz verse-

nyünk a Mátrában zajlott, ahol a technika ördöge kicsit meg-
viccelte a (Gömöri G- Pap T.) párost, de ez hozzá tartozik a 
rallyhoz, kárpótolt bennünket a nedves úton való igazi rallys 
csúszkálás. 

Jövı évi terveink között szerepel ezúttal már több 
autóval a beteg gyerekeket megautóztatni Tökölön, ez után 
pedig lehetıségeink és szponzorainktól függıen minél több 
rally-túra versenyen rajthoz állni. Természetesen jövıre is 
szeretnénk újult erıvel megrendezni a saját versenyünket 

május elsején, amit már a napokban elkezdtünk szervezni. 
Köszönjük mindenki segítségét, Polgárırség, Tőzoltóság, 
Biker Friends, stb., akik segítették a Május 1-jei versenyün-

ket, valamint Vámosi Norbert (manager) éves közremőkö-
dését. 

Az egyesület nevében kívánok mindenkinek boldog 
békés Karácsonyt, és sikerekben gazdag új évet! 

Ifj. Pap Béla- Jászboldogházi Autósport Egyesület, 
2009. december 4. 

HÍREK 

Jászboldogházi Autósport Egyesület- 2009 
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KÖZSÉGI SPORTÉLET 
Véget ért a 2009-2010-es megyei 

II. oszt. ıszi fordulója, amely a fel-
nıtt csapatnál a 16. helyet, az ifi csa-
patnál a 10. helyet eredményezte. 
�Megállapítható, van mit javíta-

ni a tavaszi fordulókra, elsısorban az 
ifi csapat eredményét, szereplését 
vizsgálva pár mondatban, az utóbbi 
két évben kevés lehetıséget, évi 14 
meccset játszottak megszakításokkal, 
most 34 mérkızés vár rájuk, és egy 
osztállyal magasabban kell helytállni-
uk. 

Az aranykorszak véget ért, felnıtt 
játékosok lettek, sokan abbahagyták, 
a fiatalok, pedig nem tudták azt a 
játékerıt képviselni, mint elıdeik, 
ezáltal sok kudarc érte ıket, már ki-
állni is gondot okozott. 

Most azonban fordult a kocka, új 
cél, új kihívás, új edzı Juhász Andor 
személyében, aki elmondhatja magá-
ról, hozták a kötelezıt. 

Az ıszi hazai 9 fordulóban 6 gyı-
zelem, 2 döntetlen és 1 vereség volt a 
mérleg, mint a régi idıkben, persze 
idegenben nem termett sok babér, 
1 gyızelem, a többi sapka. 

De ne várjuk a csodát, ebben a 
csapatban ennyi volt, és ha tavasszal 
sikerül 2-3 helyet elırébb lépni, az 
már bravúr. 
�Felnıtt csapatunk a kezdeti len-

dület után megtorpant, és sajnos a 16. 
helyen végzett a tabellán, probléma 
az, hogy most nem 2 vagy 3 csapat 
esik ki, hanem öt. 

Sok összetevıje van eredmé-
nyünknek, elsısorban a sérültek szá-
ma, néha téves bírói döntések vagy 
eltiltásaink. 

Tavaszra el kell érnünk a 13. he-
lyet a biztos bennmaradás érdekében. 
Remélhetıleg felgyógyulnak régi 
játékosaink, és talán nem árt igazolni 
sem. 

Folytatva tudósításomat, az elmúlt 
tíz forduló után Kenderesen 4-1 vere-
séggel fejeztük be a mérkızést, nagy 

lehetıségeink nem voltak. 
A 12. fordulóban Tiszagyendát 

fogadtuk kiegyenlített mérkızésen 
Gömöri P. góljával újabb három 
pontra tettünk szert egy jó helyzetfel-
ismerés következtében. 

Következett Zagyvarékas idegen-
ben, szakadó esıben, mezınyben 
jobban játszva közel álltunk a pont-
szerzéshez, de tíz perccel a vége elıtt 
egyéni hiba miatt sajnos 2-1-es vere-
séget szenvedtünk, egyenlítı gólun-
kat Vári A. szerezte. 

Következı állomás Tiszabura 
volt nem egy turista hely az biztos,  
elsı félidıben 1- 0 –ás vezetésre áll-
tunk, közben Borbényi O. még rúgott 
egy gólt, de azt már csak nem adták 
meg lesre gyanakodva, nehogy sok 
legyen. A második félidı meghozta 
kedvét a hazai játékosoknak, és beter-
meltek 3 gólt, egyéni hibáink is kel-
lettek, így a vége 3-1 vereség. 

A 16. fordulóban Cibakháza láto-
gatott hozzánk. Küzdelmes mérkızé-
sen magabiztosan nyertek vendégeink 
2 – 1-re és csak öngóllal tudtunk szé-
píteni. A kilátogatott nézık láthatták, 
milyen jól képzett gyors csatáraik 
voltak. Ez nekünk sajnos még nincs, 
mert ha lenne, 5-6 hellyel biztosan 
elırébb tartanánk. 

A z  u t o l s ó  f o r d u l ó b a n 
Rákóczifalvára látogattunk el, amely 
elég izgalmasra sikeredett. Az elsı 
félidıben Antal G. gólja mattolta 
ellenfelünket, és igen felpaprikázta 
ıket, hiszen több helyzetet is kihagy-
tak, volt még kapufájuk is, majd bün-
tetıhöz jutottak. 

Gömöri A.  bravúros védése meg-
mentette kapunkat, de az ellenfelet 
már nem, egyre idegesebbek lettek, 
szabálytalankodtak, majd egy sárga 
lap reklamálása után az egyik játékost 
kiállították, aki ezt nem hagyta szó 
nélkül, és megütötte a könyvelést 
végzı bíró urat, aki ezután lefújta a 
mérkızést.  

1 Szajol +39 44 
2 Pusztamonostor +32 36 
3 Martfő +20 34 
4 Cibakháza +9 34 

5 Törökszentmiklós +25 33 

6 Jászalsószentgyörgy +10 27 

7 Jászkisér +3 27 
8 Kenderes +6 25 
9 Tiszagyenda -2 24 
10 Szászberek -11 23 
11 Rákóczifalva +2 21 
12 Zagyvarékas -13 20 
13 Tiszapüspöki -15 18 
14 Kunmadaras -3 17 
15 Tiszajenı -11 17 
16 Jászboldogháza -17 13 
17 Tiszabura -26 13 
18 Cserkeszılı -48 7 

1 Kenderes +53 44 
2 Martfő +88 40 

3 Jászalsószentgyörgy +45 39 

4 Szajol +71 37 
5 Tiszabura +36 36 

6 Törökszentmiklós +43 33 

7 Rákóczifalva +39 32 
8 Jászkisér +16 28 
9 Kunmadaras +10 25 
10 Jászboldogháza -21 23 
11 Pusztamonostor -10 21 
12 Tiszagyenda -29 17 
13 Zagyvarékas -24 13 
14 Cibakháza -35 13 
15 Cserkeszılı -18 9 
16 Szászberek -48 8 
17 Tiszajenı -38 6 
18 Tiszapüspöki -178 0 

Ifjúsági csapatok eredményei 

Felnıtt csapatok eredményei 

Így ért véget a 2009-es ıszi forduló 
számunkra. Bízva a jobb folytatásban 
tavasszal innen folytatjuk.  

 
Kellemes ünnepeket és jó pihenést 

mindenkinek, köszönjük a sportbéli támo-
gatást, játékosok szereplését tenni akará-
sát. 
 

Tisztelettel: Túróczi Béla          
 HAJRÁ BOLDOGHÁZA! 

Idén is báloztunk….. 
 
A Jászboldogházi Sportegyesület 2003. évi újjászervezıdése óta a 6. bálját 
rendezte idén. Nagy öröm számunkra, hogy a lakosság, vállalkozók és az ön-
kormányzat ilyen nehéz gazdasági helyzetben is támogatja a sportot. Köszö-
nöm segítıinknek, hogy közremőködtek a bál szervezésében! 
 
Fıbb támogatóink voltak: Gaál Ferenc, Konkoly Béla, dr. Pap Béla, Mizsei 
Tamás, Zrupkó Ferencné, Gömöri Gábor, Gömöri Béla 
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10 éve vagyok rokkant nyugdíjas. Elıtte 10 évig voltam a 
jászboldogházi Iskolakonyha vezetıje. Kissé meghatódtam, 
de nagyon jól esett, amikor egyik este váratlanul csengett a 
telefon:  
- Rózsika! Megkérnélek, hogy a karácsonyi számban írjál 
néhány receptet, amit a családod is fogyaszt az ünnepeken! 
- Nagyon szívesen! –mondtam én Zrupkóné Gabikának.  
Fogadjátok hát ajánlatomat jó szívvel, szeretettel: 

 
� Tyúkhúsleves csigatésztával 
� Szilvás sertéskaraj sült almával 
� Karácsonyi fatörzs 

4. személyre: 400 gr. aszalt szilva, 4-5 szegfőszeg, 1 kisújjnyi 
fahéj, 3 dl testes vörösbor. 
800 gr. Kicsontozott sertéskaraj, 
4-6 gerezd fokhagyma, 
1 közepes fej vöröshagyma, 
1 kávéskanál szárított rozmaring, 
4 nagyobb, savanykás alma, 
só, bors, olaj. 
 
Elkészítés: -  

Az aszalt szilvát megmossuk. A bort a főszerekkel felfor-
raljuk, s a szilvára öntjük. 1 órán át áztatjuk benne. 

A húst középen felszúrjuk. A nyílást fakanálnyéllel kitá-
gítjuk, ½ órára besózzuk. 

Az aszalt szilvát leszőrjük, kimagozzuk, 1/3-át a húsba 
tömködjük. A két végét hústővel betőzzük, sonkaszerően  
megkötözzük, mélyebb sütıedénybe tesszük. Mellédobjuk 
a fokhagymát, a 4-be vágott vöröshagymát, , megszórjuk 
rozmaringgal, borssal, 4 ek. olajat locsolunk rá, kevés vizet 
öntünk alá. Fóliával letakarva közepesen meleg sütıben 
(180 oC) pároljuk kb. 1 órát.  

Azután egy nagyobb tepsiben az almákkal együtt tovább 

sütjük fólia nélkül. A húst pirosra, az almákat töppedtre kell 
sütni. (kb. 20-25 perc) A maradék szilvával, és pecsenyelé-
vel tálaljuk, amit 1/3-ra forralunk vissza. A mártást szőrjük 
le, úgy tálaljuk a szeletelt húsra, az almákra. Burgonyapürét 
kell adni mellé. 

 
Karácsonyi fatörzs: 
Piskótatekercs (készen vásárolt, vagy házi sütéső) 
Krém: 6 dkg puha mazsola, 1 narancs, 
5 dkg dióbél, 
4 ek savanykás (sárgabaracklekvár) 
10 dkg porcukor,  
4 tojássárgája, 
10 dkg étcsokoládé 
25 dkg vaj vagy margarin, 
1 cs vaníliacukor, 
3 evıkanál rum (sütırum) 
 
Elkészítés: -  

A piskótatekercset folpackra helyezem, vékonyan megke-
nem lekvárral. 15-20 percig állni hagyom. Meleg víz felett 
habosra keverem a cukrot a tojássárgájával, ha besőrősödött, 
leveszem, kihőtöm. Másik lábasban a csokit olvasztom forró 
víz felett. A vajat vaníláscukorral habosra keverjük, a lan-
gyos csokival, reszelt narancs héjjal és levével, végül az ap-
ránként hozzáadott tojáskrémmel és rummal készre keverjük. 

Megtölthetjük a lekváros piskótalapot a krém 2/3 részével, 
megszórjuk a krémet dióval, mazsolával és feltekerjük. Tálra 
emeljük, s kívülrıl is bekenjük a maradék krémmel. Tetejét 
villával cifrázzuk. Tetszés szerint díszítjük még tovább. A 
tálcán narancsszeletekkel rakjuk körbe.  

Jó étvágyat és áldott karácsonyt kívánok mindenkinek! 
 

Szeretettel: Baranyi Istvánné 

Receptajánló 

Tisztelt Jászboldogháziak! Tisztelt Támogatók! 
A Jászboldogházi Római Katolikus Egyháznál is lezaj-

lott az egyházi képviselıtestület újraválasztása. Érsek Atya 
elvárása szerint egy családból csak egy képviselı lehet. 15 
éves képviselıi tevékenysége után is bizalmat kapott férjem, 
Kispál Sándor, melyet ezúton is megköszönünk. 

Mint könyvelı-pénztáros, az én mandátumom 2009. 
november 30-al megszőnt. Közel 8 évig szolgáltam, segítet-
tem, tevékenyen részt vettem az egyházközség munkájában. 
A továbbiakban Csergı Atya nem tart rá igényt.  

Tevékenységem során jólesı érzés volt tapasztalni a 
hozzám forduló emberek bizalmát, akik úton-útfélen és la-
kásunkon is megkeresve nálam rendezték befizetéseiket, 
féltve ırzött megtakarításaikból az egyház javára is juttattak 
adományt. 

Ezúton mondok köszönetet mindazoknak, akik segítették 
könyvelıi-pénztárosi munkámat. A feladat végzése nem volt 
konfliktusmentes annak ellenére sem, hogy az Egyházakra 
vonatkoznak törvények, vannak speciális belsı szabályok, 
amelyeket a munkavégzés során figyelembe kell venni.  

Nagyon nehéz a harmóniát megteremteni, és mindkét 

oldalon egyformán megfelelni az elvárásoknak. 
Nagy örömömre szolgált, hogy 2007-ben egy lelkes szer-

vezı csoport kezdeményezésére elindult a győjtés a Temp-
lom felújítására. A helyi Takarékszövetkezetnél vezetett, 
zárolt céladomány számla egyenlege a pénztárosi munkakör 
átadásakor 2,3 millió Ft.  

Az egyház mőködési költségeire rendelkezésre áll továb-
bi 1,2 millió Ft, amely segítheti az egyházi élet zökkenı-
mentes tevékenységét, célkitőzéseinek megvalósulását. 

Bízom abban, hogy az új képviselıtestületnek – az 
aggasztó jelek ellenére – sikerül megırizni az egyházközség 
pénzügyi stabilitását, és a Jászboldogháziak régi vágya, a 
templomfelújítás még életünkben megvalósul. 

Ehhez kívánok az új képviselıtestület tagjainak és segí-
tıinek nagyon jó egészséget, község lakóinak pedig szeretet-
teljes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet! 

Jászboldogháza, 2009. december 6. 
Tisztelettel: 

Kispálné Baranyi Aranka 
elköszönı egyházi könyvelı-pénztáros  
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Október 7-tıl ezidáig a Jászságba 34400 db térítésmentes 
influenza elleni oltóanyag érkezett: pandémiás és szezonális. 

50 nap alatt 20000 oltás történt. Közel azonos arányban fo-
gyott a kétféle oltóanyag, sıt a pandémiásból 700 db-bal töb-
bet oltottak be. Jelenleg Fluval AB influenza elleni oltóanyag-
ból kb. 3600 db. van kinn az oltóorvosoknál. Fluval P influen-
za elleni oltóanyagból kb. 10000 db van kinn az oltóorvosok-
nál és a patikákban. 

A Jászságban is nyílt oltópont az Erzsébet Kórházban, a 
foglalkozás-egészségügyi szakrendelésen. Az oltóponton hét-
fıtıl – péntekig naponta 8-20 óráig kaphatnak térítéses formá-
ban oltást a 18 éven felüliek oly módon, hogy helyben felírják,  
kifizeti és beoltják. A szolgáltatás idı- és pénztakarékos: 
mondhatnánk 3:1-ben, 3.000.-Ft-ért. 

Ezidáig két nap alatt 22 oltást adtak be, ami igen kevés. A 
lakosság vagy nem tud a lehetıségrıl, vagy nem kíván vele 
élni. 

Pedig a járvány közelít: a szomszédos Pest és Heves me-
gyékben már átlépték az 500 beteg 100 ezer lakosra kritikus 
határt, ami azt jelenti, hogy az influenzaszerő megbetegedések 
elıfordulási gyakorisága magasabb, mint a korábbi évek járvá-
nyos idıszakára szokásos megbetegedési arány. A járvány 
várhatóan még majd csak január 2. vagy 3. hetében fog tetızni. 

A Jászság lakosainak 20 %-át monitorozza ez évben is 12 
háziorvos, ill. házi gyermekorvos, akik hetente jelentik az 
ÁNTSZ Jászberényi Kistérségi Intézetének az összes betegfor-
galmat, ill. az influenzaszerő megbetegedések számát. 

 
 100 ezer lakosra jutó influenzaszerő megbetegedések száma 

a Jászságban: 
40. hét: 137 43. hét: 189 46. hét: 237 
41. hét: 173  44. hét: 163 47. hét: 437 
42. hét: 184 45. hét: 147  48. hét: 475 
 
Az influenza járvány terjedése szempontjából kelet kapuja 

vagyunk. A járvány a Dunáltúlról, Pest és Heves megyékbıl 
közelít felénk, ahogyan ezt az alábbi 47. naptári hétre vonatko-
zó országos adatok is alátámasztják. 

 
100 ezer lakosra jutó influenzaszerő megbetegedések száma: 
Pest megyében 866 
Észak-alföldi Régióban 281 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyében  316 
Jászságban  437 
 
A Jászságban a 48. naptári héten az influenzafigyelı szolgá-

lat orvosai által jelentett adatok alapján az influenzaszerő tüne-
tekkel orvoshoz forduló betegek korszerinti megoszlása az 

országos adatokkal szinte megegyezı volt: 
Az elızı héthez képest nıtt az influenzaszerő megbetegedé-

sek száma a gyermekek között: 3-ból 1  beteg 15 év alatti, 3-
ból 2 beteg 25 év alatti. 

 
A Jászságban ezidáig 5 db H1N1 megbetegedést igazoltak 

laboratóriumi vizsgálattal. A beteg lakhelye szerint volt meg-
betegedés Jászárokszálláson, Alattyánon, 
Jászalsószentgyörgyön, Jászfényszarun és Jászberényben. Fel-
dolgozás alatt van több minta. Ez azonban csak a jéghegy csú-
csa, mivel mintát augusztus 10. óta csak az alábbi esetekben 
kell venni: 

- ha súlyos légúti fertızés miatt kórházi ellátást igényel 
- ha súlyos légúti fertızés következtében elhunyt 
- ha halmozódást jelentenek ( pld. iskolában) 
- kijelölt orvos által (Dr. Kocsis András Jászfényszaru) diag-

nosztizált valamennyi beteg 
 
Térítéses mintavételre van lehetıség: 
- Orr-garat minta vizsgálata: 16.000.-Ft + Budapestre ön-

költségen szállítja 
- Lezajlott beteg után az ellenanyag kimutatása: 5400.-Ft + 

Budapestre saját költségére postán küldi. 
Kórházi ellátásban ezidáig 2 jászsági lakhelyő beteg része-

sült. Jelenleg is van feldolgozás alatt kórházban fekvı  lakos 
orr-garat mintája. Jászsági lakos nem halt meg ezidáig 
pandémiás influenza megbetegedés következtében. A meghalt 
kisfiút viszont az Erzsébet Kórházban kezelték, ill. jászberényi 
középiskolába járt. 

Gyermekközösségeket érintı influenza járványt laboratóriu-
mi vizsgálattal ezidáig nem sikerült alátámasztani. A Székely 
Mihály Általános Iskola két tanulójától vett minta nem adott 
pozitív eredményt. 

Az iskolai kampányoltások eddigi eredményei alapján kife-
jezetten iskolaorvos által oltott gyermekek száma 2262 fı, kb. 
ugyanennyi gyermeket oltottak a házi gyermekorvosi ill. ve-
gyes praxisokban. 

Országosan kimutatható, hogy még a 40. héten a szezonális 
vírus volt a gyakoribb, késıbb a kétféle influenza ugyanolyan 
arányban fertızött, mára azonban a szezonális visszaszoruló-
ban van és egyre nagyobb arányban fertız az új tipusú influen-
za. 

A pandémiás influenza elleni egyéni védelem még mindenki 
számára biztosítható, oltóanyag van, térítésmentesen vagy 
térítés ellenében. Tekintettel arra, hogy a Jászság lakosságának 
60 %-a nem valószínő, hogy át lesz oltva új típusú influenza 
elleni oltóanyaggal (jelenleg kb. 9 % az átoltottság) – a járvány 
meg nem állítható. Az influenza járvány viszont annál hatéko-
nyabban lassítható, minél többen és minél elıbb oltatják be 
magukat. A legveszélyeztetettebb 18 év alatti gyermekek átol-
tottsága sem haladja meg a 30 %-ot, három gyermekbıl még 
kettı most is védtelen az új típusú influenzával szemben. 

Oltóanyag van. Oltópont nyílt. Csak a szándék hiányzik. 
 
Jászberény, 2009. december 1. 
 

Dr. Sárközi Mária 
Kistérségi tisztifıorvos 

50 NAP – 20 EZER OLTÁS 
Oltópont az Erzsébet Kórházban. Megyehatáron a járvány. 

Életkor 
Megbetegedési 
arány a  Jászságban 

Megbetegedési 
arány Magyarorszá-
gon 

< 15 év 31.1 % 35,9 % 

15-24 év 22,2 % 23,5 % 

25-34 év 15,5 % 18,3 % 

35-59 év 26,6 % 17,9 % 

> 60 év 4,4 % 4,4 % 
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Fogápolási hetek  
az Ambulancián! 

A nagy érdeklıdésre tekintettel 
megismételjük fogápolási ak-

ciónkat! Decemberben és  
januárban ingyenes száj és fog 

egészség-állapotfelmérés a 
hirdetés felmutatójának. 

Minden ultrahangos fogkı-
eltávolításhoz ajándék  

fogápolási termék. 
Fog- és szájápolási cikkek, 

gyógyszerek nagy  
választékban kaphatóak. 
Januárban a Happy Dog  

minıségi kutyatápok 10 %  
kedvezménnyel kaphatóak! 

 

Tel/fax: 06 53/383 411 

Mobil: 06 30/ 517 57 33 
Tápiógyörgye Budai 

Nagy Antal út 18. 
. 

Rendel:  
Dr. Crespo Carlos Enrique 

 állatorvos 

İstermelıi igazolványról: 
2009. október 1-tıl életbelépı módosítás alapján megvál-

tozott az ıstermelıi igazolványokkal kapcsolatos eljárások 
rendszere. Ennek megfelelıen az igazolvánnyal kapcsolatos 
eljárások a fenti idıponttól kezdıdıen díjkötelesek. 

- ıstermelıi igazolvány kiváltás: 2200,- Ft. 
- ıstermelıi igazolvány érvényesítés: 2200,- Ft. 
- ıstermelıi igazolvány megszüntetés: 2200,- Ft. 

A fenti díjakat jelenleg illetékbélyeggel kell leróni. Ezzel 
kapcsolatosan 2010-tıl újabb módosítás is várható. 
Érvényesítéshez szükséges feltételek továbbá: 
� földhasználati lap 
� adóazonosító jel 
� adószám 
� termesztett növények ha-ban. 
� tervezett értékesítés mennyisége. 

A mezıgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedéki 
adó visszatérítés változása: 

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának 
különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. Tv. 129 §. (1) 
bekezdésének a) pontjára hivatkozva a jövedéki adó vissza-

térítések esetében a gázolaj jövedéki adójának 80 %-a térít-
hetı vissza. A visszatéríthetı adó mértékének megállapítása 
2009. június 30-ig beszerzett/felhasznált gázolaj esetében: 

2009. 06. 30-ig a visszatéríthetı adómérték: 68,00 Ft/l. A 
visszatéríthetı adó mértékének megállapítása a 2009. július 
1-jét követıen beszerzett/felhasznált gázolaj esetében: 

2009. 07. 01-tıl visszatéríthetı adómérték: 72,40 Ft/l. Az 
adó visszatérítési igényléseknél – mind a gázolaj, mind a 
bérmunka – szolgáltatásról kiállított számlák esetében a tel-
jesítés idıpontja határozza meg a visszatérítésnél figyelembe 
vehetı adómértéket. 

Az adó visszatérítési igényjogosultságot 2010. január 15-tıl 
lehet érvényesíteni 2009. év vonatkozásában. 

Az igénylés feltétele a 30 napnál nem régebbi földhasznála-
ti lapszemle kiváltása, a területileg illetékes Földhivatalnál. 

Vadkerti Tivadar 
falugazdász 

A falugazdász tájékoztatója 

HÍREK 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket 
 és sikerekben, eredményekben gazdag 

Boldog Új Évet kívánok. 

Vírusos vékonybélgyulladás, férgesség, légcsı-
szőkület, sántaság. Rosszul hangzanak, igaz? 
Pedig számtalan esetben ilyen és ehhez hasonló 
betegség, továbbá veleszületett rendellenesség 
derülhet ki kedvencünkrıl nem sokkal a megvéte-
le után. Némelyik betegség rövid idın belül az 
állat elpusztulásához vezethet. Joggal vetıdik fel 
bennünk a kérdés: miért nem egy egészséges álla-
tot kaptunk, vagy legalább miért nem tájékoztat-
tak minket az állapotáról?  
Nos, ebben az esetben egy sajátos adásvételrıl 
van szó, hiszen élı állat a tárgya, mely speciális 
jellemzıkkel bír, természetébıl kifolyólag folya-
matos változásban van.  

Fontos tudnunk, hogy a vásárolt állatnak ren-
delkeznie kell azon tulajdonságokkal, amely azo-
nos fajtájú állatoknál egyébként szokásos, és ame-
lyet a vevı elvárhat, továbbá alkalmasnak kell 
lennie a vevı által meghatározott célra, ha ezt a 
szerzıdéskötés idıpontjában az eladó tudomására 
hozta, és abba az eladó beleegyezett. Az eladó 
felel azért, hogy az állat a teljesítéskor rendelkez-
zen a törvényben és a szerzıdésben meghatározott 
tulajdonságokkal. 

Milyen kötelezettsége van az eladónak? Amíg 
nála van az állat, megfelelı idıpontban állator-
vossal be kell adatnia a kötelezı védıoltásokat, 
megbetegedés esetén megfelelıen kezeltetnie kell. 

Hogyan érvényesíthetjük a szavatossági igé-
nyünket a kedvencünk betegségei, „hibái” esetén? 
A Polgári Törvénykönyv szabályai szerint, ha a 
szerzıdés állat szolgáltatására irányul, a szavatos-
sági igény a teljesítéstıl számított 60 nap alatt 
évül el. Tehát a vevınek az állat átvételétıl szá-
mítva ennyi idı áll rendelkezésére, hogy érvénye-

sítse szavatossági jogait (például árleszállítást, 
vagy a vételár visszafizetését). Elıfordulhat azon-
ban, hogy egyes betegségek, rendellenességek a 
teljesítéstıl számítva 60 napon belül nem ismer-
hetıek fel, esetleg nem is jelentkeznek ezen idı 
alatt. Természetesen ilyen esetekre is van megol-
dás. Amennyiben rejtett hiba áll fenn, vagyis pél-
dául az állat születési rendellenessége, lappangó 
betegsége, mely 60 napon belül nem volt felis-
merhetı, a hiba felismerésétıl számított 60 nap áll 
rendelkezésére a vevınek, hogy visszakérje a 
vételárat. Fontos azonban megjegyezni, hogy 
mindezt azonban csak a vásárlástól számított 
legfeljebb 1 éven belül lehet megtenni. A beteg-
ségrıl, rendellenességrıl az állatorvos állíthat ki 
igazolást.  

Praktikus tanácsok házi kedvencek vásárlás-
hoz: 

 - a szerzıdés megkötése elıtt lehetıség szerint 
tájékozódjon az eladó felıl, több tenyésztınél is 
érdeklıdjön, és több állatot nézzen meg. 

- pontosan határozzák meg, lehetıleg írásban, 
hogy milyen tulajdonságokkal rendelkezzen az 
állat. 

- ha az állat törzskönyvezett, kérje az eredeti 
törzskönyvet, a mikrochipet, illetve az ehhez tar-
tozó matricákat. 

- gyızıdjön meg arról, hogy a szükséges védı-
oltásokat megkapta-e az állat, csak állatorvos által 
lepecsételt ill. aláírt oltási könyv az érvényes. 

- a betegség észlelésekor azonnal értesítse 
írásban az eladót, nehogy kifusson a 60 napos 
határidıbıl, állatorvosi vizsgálatok esetén pedig 
ırizze meg a kórlapot. 

Állatvásárlási tudnivalók 
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  Tervezıszerkesztı 

Felelıs szerkesztı: Gerhát Károly 
 Konkoly Béláné Felelıs kiadó: 
Szerkesztık: dr Fehérváry Mária Községi Önkormányzat 
 Bóta Mizsei Ilona  
 Zrupkó Ferencné Készült: 
  Polgármesteri Hivatal  
  Jászboldogháza 

Boldogházi 

Bérmálkozás 

Tőzoltóverseny 

Elsıáldozás 

Aratóverseny 

Elszármazottak találkozója Gesztenye-bál 

Mikulás a suliban 

Kedves Olvasóink! 
Áldott, békés karácsonyi ünnepeket  

és eredményekben gazdag boldog  
új esztendıt kívánunk. 

A szerkesztık 

Betlehemes játék  az iskola kárácsonyi ünnepségén 
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