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� Utolsó soros ülésünk 2009. december 18-án volt. Ezt 
követıen 2010. januárban két rendkívüli ülést tartot-
tunk, ahol legfontosabb napirend volt a jegyzıi állás 
pályázat megtárgyalása, és a falufejlesztéses pályázat-
tal kapcsolatos közbeszerzési eljárás bonyolítása és a 
2010. évi költségvetés elızetes megtárgyalása.  

� A jegyzıi állásra kinevezésre került dr. Fehérváry Má-
ria.  

� A Közbeszerzési eljárás kapcsán a bejárás február 5-én 
megtartásra került, melyen 3 cég képviselıi vettek 
részt. Összesen 4 cég vásárolta meg a dokumentációt.  

� Az elmúlt idıszakban a hideg és a hó okozott kisebb – 
nagyobb feladatokat. A közmunkásaink az ezzel kap-
csolatos munkálatokat végezték, illetve az intézmé-
nyeknél takarítási, javítási, karbantartási munkát vé-
geztek.  Közmunkásokkal megkezdtük az ülıpadok 
készítését, melyek nyáron a strandon kerülnek elhelye-
zésre. 20 db pad készítése van betervezve, padonként 
az anyagköltség 5.000,- Ft. 13 fı közmunkást foglal-
koztatunk az „Út a munkához” program keretei között. 

� Az elmúlt hetekben több cégtıl is kértünk árajánlatot 
telefon, internet és hasonló szolgáltatások végzésére. 
Nagy különbségek vannak a piacon, ezért bízunk ben-

ne, hogy ezekhez a szolgáltatásokhoz olcsóbban hozzá 
tudunk majd jutni. 

� Folyamatban van a „Térfigyelı kamerarendszer” pá-
lyázat megvalósításának elıkészítése. 11 új kamera 
felszerelésére kerül sor a településen. 

� Január 27-én az óvoda tagintézmény-vezetıjével és a 
szülıi munkaközösség vezetıjével együtt vettünk részt 
a budapesti Állatkerti Játszóházban egy rendezvényen, 
ahol a Tchibo Budapest Kft. képviselıjétıl – jelképe-
sen - vehette át az óvoda vezetıje azt a 600.000,- Ft-os 
támogatást, melyet a szülık „nyereményjátékon” nyer-
tek meg. Gratulálunk mindazoknak a szülıknek, akik 
részt vettek a játékban, és köszönöm a fáradozásukat! 

� Február 1-jén dr. Pap Béla alpolgármesterrel és Neisz 
Józsefné gazdálkodási fımunkatárssal a 
jászalsószentgyörgyi Önkormányzatnál egyeztettük az 
Oktatási Társulás mőködtetésével kapcsolatos 2010. 
évi költségvetést. A közös intézmény mőködéséhez 
2010-ben önkormányzatunknak 31 millió Ft-tal kell 
hozzájárulni, ez a szám a társulás nélkül önálló mő-
ködtetésben most 41 millió Ft lenne.  

Polgármesteri tájékoztató  

Szőcs Lajos 
polgármester 

TELEPÜLÉSİRSÉGTELEPÜLÉSİRSÉGTELEPÜLÉSİRSÉGTELEPÜLÉSİRSÉG    
 

Tisztelt Földtulajdonosok, Földhasználók! 
 

Önkormányzatunknál szinte minden évben felmerül a kér-
dés, hogy mezııri szolgálatot állítsunk fel. A külterületeken 
elszaporodott szabálysértések megelızésére, illetve csökken-
tésére a terület nagyságából és a feladatellátás idıszükségle-
tébıl adódóan minimum 2 fıs szolgálat lenne indokolt. Idén 
januárban is sokat foglalkoztunk a kérdéssel, kiszámoltuk az 
igényelhetı támogatás mellett szükséges önerı (mezııri 
járulék) mértékét is. Fontos leszögezni, hogy a mezııri tevé-
kenység jogszabály szerint csak a szántó és gyep területekre 
terjedhet ki, tehát az erdıre és az erdıtulajdonosokra nem, 
így tılük járulék sem kérhetı. A számítások alapján mezııri 
szolgálat bevezetésével 700 Ft /ha/év mezııri járulék be-
vezetésére lenne szükség, ezért más módját kerestük annak, 
hogy a külterület ırzésével foglalkozzunk. A feladat ellátásá-
ra felkértük a Polgárır Egyesületet is, de az egyesület kapa-
citás hiányában erre nem vállalkozott. Kihasználva a jelenle-
gi jogszabályi és pályázati lehetıségeket, Településırség 
felállítása mellett döntöttünk. Február 15-étıl 1 fıvel, majd 
áprilistól 2 fıvel tervezzük erısíteni a köz- és vagyonbizton-

ságot. Ehhez a foglalkoztatás költségeit pályázati támogatás-
ként megkapjuk, a mőködésükhöz az önkormányzat közel 1 
millió Ft-ot különített el a költségvetésben (a Földtulajdono-
sok Közösségének támogatásával), mely tartalmazza a gép-
jármőhasználat költségeit, kóbor ebek befogásának és ártal-
matlanításának költségeit. Ahhoz, hogy a feladatot hatéko-
nyan tudjuk ellátni, egy használt terepjáró autó vásárlását 
is tervezzük, ehhez kérjük az Önök segítségét! Számítása-
ink szerint 150 Ft/ha/év támogatás segítségével lehetısé-
günk lenne kb. 500.000.Ft értékben egy Lada Níva vagy egy 
Suzuki Samurai vásárlására és üzemeltetésére. Ez az összeg 
jóval kedvezıbb hozzájárulást tesz lehetıvé, mintha mezııri 
járulékot kellene fizetni, és gyakorlatilag ugyanazt a felada-
tot kívánjuk vele biztosítani. Természetesen megjegyzem, a 
lopások és egyéb szabálysértések ezzel nem szőnnek meg 
automatikusan, de bízunk benne, hogy számuk csökken, és a 
jövıben eredményes mőködésrıl számolhatunk majd be 
Önöknek! 

A közeljövıben munkatársaimmal személyesen keres-
sük meg Önöket, kérem támogassák tulajdonuk illetve 
földhasználatuk mértékében célunk megvalósítását, ezzel 
is elısegítve településünk közbiztonságának javítását! 

Tájékoztatás 
A következı lomtalanítást a Berénykom Kft.  2010. március 22-én végzi  

a szokásos módon! 

>>> 



 3 
Boldogházi Hírek 2010. március 

Térfigyelı kamerarendszer fejlesztése: 
A múlt év ıszén elnyert Teki pályázat alapján megkötésre 

került a támogatási szerzıdés az Észak-Alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanáccsal. Ezt követıen árajánlatokat kértünk a 
kivitelezésre. A beruházás tartalmazza 11 új kamera kiépíté-
sét (4 db mozgó „Speed Dome” és 7 db fix, mind éjjellátó) 
és egy új központ kialakítását a szükséges felszerelésekkel. 
A kamerákat a következı helyszíneken tervezzük elhelyezni: 

1. Településközpont 
2. Iskolaudvar 
3. Vasútállomás 
4. Vízmő és Strand 
5. Játszótér 
6. Temetı 
7. Vasúti átjáró 
8-9. Rákóczi utca mindkét vége 
10. Vezér utca vége 
11. Árpád út vége 

A pályázatok beérkezését követıen kiválasztásra került a 
legkedvezıbb ajánlatot adó cég, mely az Obsitos 97. Kft. 
volt. A kivitelezés várhatóan a közeljövıben megkezdıdik. 
Lehetıség van vezetékes vagy rádiós rendszer kiépítésére is, 
melyek közül a vezetékest tartjuk elınyösebbnek. Jelenleg 
folynak az egyeztetések a szolgáltatókkal (E-on, Invitel, 

Pr-Telecom), hogy melyik meglévı hálózatot használhat-
nánk ehhez kedvezı feltételekkel. 
 
Falufejlesztés nevő beruházásunk: 
 

A szeptemberben eredményhirdetésre került UMVP pá-
lyázatunkkal összesen nettó 29,05 millió Ft-ot nyertünk. Ez 
az összeg tartalmazza a tervezés, mőszaki ellenırzés, lebo-
nyolítás és közbeszerzés költségeit is, így a tényleges meg-
valósításra 27,24 millió Ft-ot terveztünk. A jogszabályi elı-
írásoknak megfelelı közbeszerzési eljárás lebonyolítását 
végeztük el. A pályázatok benyújtási határideje 2010. febru-
ár 15-e volt. 4 pályázat érkezett, melyek elbírálását az Ön-
kormányzat ad-hoc Közbeszerzési bizottsága a hiánypótláso-
kat követıen végezte, és javaslatot tett a képviselıtestület 
felé. Errıl rendkívüli ülésen a testület 2010. 02. 17-én dön-
tött. A nyertes a Darók és Társa Kft. lett. A vállalt kivitele-
zési ár 24.124.073.Ft +áfa.  A teljesítés határideje: 2010. 08. 
01. A mőszaki tartalom a következı: Polgármesteri Hivatal 
külsı hıszigetelése és összes külsı nyílászáró cseréje, Szol-
gáltatóház külsı hıszigetelése, külsı nyílászárók cseréje, 
tetıhéjazat csere. Tőzoltószertár külsı hıszigetelése, külsı 
nyílászárók cseréje, tetıhéjazat csere, Játszótéren meghatá-
rozott játszóeszközök telepítése engedélyes terv alapján. 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Tájékoztató Önkormányzati ülésekrıl, aktualitásokról 

2009. december 18-án tartotta az óév utolsó ülését a 
Képviselıtestület. 
• Másfél éve elkezdıdött a község új digitális településren-

dezési tervének elkészítése, melynek végleges változatát 
elfogadta a testület. A digitális terv elınye a papíralapúval 
szemben, hogy számítógépes alkalmazással használható. 
Leegyszerősíti az építésügyi hatóságok munkáját, a kere-
sés sokkal egyszerőbb a rendszerben, és a beépítési para-
méterek is egyértelmően leolvashatóak. A terv nemsokára 
megtekinthetı lesz a község holnapján. 

• A Képviselıtestület elfogadta a 2010. évi munkatervét, 
amelyben a jogszabályok által határidıhöz kötött felada-
tok lettek betervezve. Az évente egyszer kötelezıen tar-
tandó közmeghallgatásra az április 28-ai testületi ülést 
követıen kerül sor. 
A testület határozata alapján az önkormányzat a KFT Kft. 

cég közremőködésével pályázatot nyújtott be az önkormány-
zat közintézményeinek főtéskorszerősítésére. Biomassza 
tüzelıanyaggal, ún. pellettel főthetı kazánok kerülnek be-
építésre, amennyiben a pályázat sikeres lesz, és így az ön-
kormányzat 20%-kal olcsóbban tudja biztosítani az intézmé-
nyek főtését a gáz árához képest. 

Február 10-én tartotta a 2010. évi elsı soros ülését a 
Képviselıtestület, ahol az alábbi döntések születtek: 

• Elfogadásra került az önkormányzat 2010. évi költségve-
tése, és ezzel egyidejőleg elkészült a beszámoló az átme-
neti gazdálkodásról (210.01.01.-2010.02.10.). A költség-
vetési rendelet készítésénél a takarékosság volt a fı vezér-
fonál, sajnos ennek ellenére is 2010 évben közel 18 millió 
forint mőködési hitel került betervezésre. Ennek oka elsı-
sorban a csökkenı normatívákkal, az áfa növekedésével és 

az Alurad Főtéstechnikai Kft. által idáig fizetett helyi ipar-
őzési adó kiesésével magyarázható. Mind a bevételi és 
mind a kiadási fıösszeg 254.042.-e Ft-ban került beállítás-
ra. A költségvetési rendelet a honlapon letölthetı. 

• Szıllısi Péter vízmővezetıt bízta meg a testület a strand-
fürdı vezetésével. Hosszú évek után 2010. június 1-jén 
ismét megnyitja kapuit a jászboldogházi standfürdı, amit 
június 5-én strandnyitó rendezvénnyel szeretnénk megün-
nepelni. Megállapításra kerültek a strandbelépı díjak is, 
errıl részletesebb tájékoztatást a honlapon a testületi 
anyag letöltésével kaphatnak. 

• Elkészült az önkormányzat 2010. évi Közfoglalkoztatási 
terve, mely az „Út a munkához” program megvalósításá-
nak alapja. A program célja, hogy a munkára képes, tartó-
san munkanélküli személyek fokozottabb mértékben ve-
gyenek részt valamely közfoglalkoztatási formában, és 
rendszeres munkajövedelemhez jussanak. Ennek a prog-
ramnak a keretein belül került foglalkoztatásra 2009. év-
ben 13 közcélú munkavállaló, és bízunk benne, hogy a 
2010. évben is ilyen szép számban sikerül a tartós munka-
nélkülieket foglalkoztatni. Az önkormányzat a közcélú 
munka szervezésére központi támogatást is kap. 

• A testület határozott arról, hogy pályázatot kíván benyúj-
tani a tornaterem és az iskola épületei nyílászáróinak cse-
réjére is. 

A Képviselıtestület köszönetét fejezte ki a Boldogházi 
Hírek szerkesztıinek 10 éves odaadó és önkéntes munkáju-
kért, amiért a község ilyen színvonalas újsággal büszkélked-
het, amit a hitelesség, a tájékoztatás fontossága jellemez. 

 
dr. Fehérváry Mária 

Tájékoztató a folyamatban lévı fejlesztésekrılTájékoztató a folyamatban lévı fejlesztésekrılTájékoztató a folyamatban lévı fejlesztésekrılTájékoztató a folyamatban lévı fejlesztésekrıl    
Jelenleg két olyan jelentıs fejlesztési program is zajlik községünkben, melyhez sikerült állami és európai uniós támogatást 
nyernünk. E fejlesztések révén biztonságosabbá és vonzóbbá válik a falu. Ezúton is köszönetet mondok az önkormányzat 
munkatársainak az eredményes szakmai elıkészítı munkáért, és dr. Szekeres Imre országgyőlési képviselınknek a támo-
gató segítségéért.  
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A közlekedési támogatás a súlyos mozgáskorlátozott sze-
mély közlekedési többletköltségeinek részleges támogatása. 
Súlyos mozgáskorlátozott az a személy, aki mozgásszervi 
betegsége következtében tömegközlekedési eszközt önerıbıl 
nem képes igénybe venni, de életvitelszerően nem ágyhoz 
kötött és a járás, terhelhetıség és tömegközlekedési jármő 
használata alapján közlekedıképességének minısítése során 
pontjainak száma 7 vagy annál több.  A támogatás annak a 
súlyos mozgáskorlátozott személynek állapítható meg: 
� akinek a családjában az egy fıre jutó, a tárgyévet meg-

elızı év havi átlagos nettó jövedelme a tárgyév január 1. 
napján érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 
kettı és félszeresét nem haladja meg, 
� aki fogyatékossági támogatásban nem részesül. 

A közlekedési támogatás alapösszegének mértéke: 7000 Ft/
év, ami magasabb, ha a kérelmezı tanulói jogviszonyban 
vagy munkaviszonyban áll, ill. saját háztartásában kiskorú 
gyermek eltartásáról gondoskodik. 
A támogatás iránti kérelem a tárgyév április 30-áig 
nyújtható be!  
Csatolandó mellékletek: 
� A súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló I. fokú 

orvosi szakvélemény. 
� A kérelmezı és a vele közös háztartásban élık elmúlt 

évi nettó jövedelmére vonatkozó igazolások 
(nyugdíjasok a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által a 
tárgyév január hónapban kiküldött, az elmúlt évben kifi-
zetett nyugdíj összegére vonatkozó igazolást csatolják). 

KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE 

a 2010. évi helyi adó fizetési  
kötelezettségekrıl 

Tisztelt Adózók! 
A Parlament döntött a 2010. évi adótörvények módosítá-
sáról. A legfontosabb törvényi változásokra ezúton fel-
hívjuk adóalanyaink figyelmét. A gépjármőadó törvény 
mértékében történt változás érinti a legtöbb adóalanyt, me-
lyet törvény határoz meg, nem pedig önkormányzati, helyi 
döntés. A belföldi érvényes rendszámtáblával ellátott gépjár-
mő, pótkocsi, valamint a Magyar Köztársaság területén köz-
lekedı, külföldön nyilvántartott tehergépjármő után gépjár-
mőadót, a nem kizárólag magánhasználatú személygépkocsi 
után – a gépjármőadó fizetési kötelezettségtıl függetlenül – 
cégautó adót kell fizetni. Az adó alanya alapesetben az a 
személy, aki/amely a jármőnyilvántartásban az év elsı nap-
ján üzembentartóként, ennek hiányában tulajdonosként sze-
repel. 
Az adókötelezettség a gépjármő forgalomba helyezését kö-
vetı hónap 1. napján kezdıdik, és annak a hónapnak az utol-
só napjával szőnik meg, amelyben a hatóság a gépjármővet 
bármely okból forgalomból kivonta. 
Az adó mértéke az Országgyőlés döntése alapján 15%-
kal emelkedett, így a következıkre változik: 

Személygépjármővek esetén a gépjármő 
- gyártási évében és az azt követı 3 naptári évben 345,- Ft/kw 
- gyártási évet követı 4-7 naptári évben 300,- Ft/kw 
- gyártási évet követı 8-11 naptári évben 230,- Ft/kw 
- gyártási évet követı 12-15 naptári évben 185,- Ft/kw 
- gyártási évet követı 16. naptári évben és az azt kövezı naptári 

években 140,- Ft/kw. 

Az autóbusz, a nyergesvontató, a lakókocsi, a 
lakópótkocsi, valamint a tehergépjármő esetén az adóalap 
minden megkezdett 100 kilogrammja után 1.380,- Ft. Kivé-
ve a légrugós vagy azzal egyenértékő rugózási rendszerő 
gépjármőveket, amelyek esetén 1.200,- Ft maradt az adó 
mértéke. Az „E” betőjelő ideiglenes rendszámtáblával ellá-
tott személyszállító gépjármő után 10.000,- Ft, a tehergépjár-
mő után 46.000,- Ft adót kell fizetni. A „P” betőjelő ideigle-
nes rendszámtábla kiadása esetén 23.000,- Ft adót kell fizet-
ni. 

A légrugós vagy azzal egyenértékő rugózási rendszerő 
nyerges vontató, tehergépjármő és autóbusz kedvezıbb 
adóztatásához az adóalanynak (üzemben tartó, annak hiá-
nyában tulajdonos) be kell jelentenie az önkormányzati 
adóhatóságnál a közlekedési hatóság (Nemzeti Közlekedési 
Hatóság vagy szervezeti egysége) által kiadott hatósági bizo-

nyítvánnyal vagy az igazságügyi gépjármő-közlekedési mő-
szaki szakértı szakvéleményével vagy „útkímélı tengely” 
bejegyzést tartalmazó forgalmi engedély bemutatásával, 
hogy az adott jármő légrugós vagy ezzel egyenértékő rugó-
zási rendszerő.  

Azon jármővek, amelyekhez kapcsolódóan az adózó nem 
tett bejelentést, vagy nem csatolta a törvény által megköve-
telt tanúsítványt, 1380 Ft/100 kg szerinti mértékkel adóznak.  
A bejelentést legkésıbb 2010. január 15-ig lehetett megten-
ni. 

A helyi iparőzési adóval kapcsolatban 2010. január 1-jét 
követıen az induló adókötelezettségek hatásköre átkerül az 
Állami Adóhatósághoz. Felhívom az adóalanyok figyelmét, 
hogy a 2010. március 15-ig esedékes, elsı félévi iparőzési 
adó elıleget az Önkormányzat iparőzési adó számlájára kell 
megfizetni. 

A 2009. évrıl adandó 2010. május 31-ig esedékes iparőzé-
si adó bevallásokat még az önkormányzati adóhatóság felé 
kell bevallani és megfizetni a 11745035-15409687-
03540000 számú számlára. A 2010. szeptember 15-én ese-
dékes adóelıleget már az Állami Adóhatósághoz kell tel-
jesíteni. 
A magánszemélyek kommunális adójának mértéke 2010. 
január elsejétıl: 

- lakás, telek és bérlakás: 5000.-Ft/év 
- mőhely, raktár, rendelı, üzem, üzlet, 100m2-ig: 6000.-Ft/év 
- üzlet 100m2-ig  : 8600Ft/év 

A vállalkozók kommunális adójának mértéke 2000.-Ft/
év/fı. 

A 2010. évi adófizetési kötelezettségekre vonatkozó szám-
laegyenleg értesítık 2010. február 28-ig kiküldésre kerültek 
valamennyi adózónak. A számlaegyenleg tartalmazza a 
tárgyévi adóelıírásokat. Amennyiben az elmúlt évre/évekre 
fennálló adótartozás mutatkozik, azt 2010. év március 16-i 
esedékességgel kérjük rendezni. 

Fontos fizetési határidık: 
� 2010. március 15-ig: magánszemélyek kommunális adó-

ja I. félév, vállalkozók kommunális adója adó elıleg , 
iparőzési adó elıleg, gépjármőadó I. félév. 

� 2010. május 31-ig: iparőzési adókülönbözet, vállalkozók 
kommunális adója adókülönbözet. 

� 2010. szeptember 15-ig: magánszemélyek kommunális 
adója II. félév, gépjármőadó II. félév, vállalkozók kom-
munális adója II. félév. 

Tájékoztató 
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Választási tájékoztató 
 
Tisztelt Választópolgárok! 

A választásokkal kapcsolatban néhány információt szeret-
nék tudatni Önökkel. 

A Köztársasági elnök 2010. április 11-ére tőzte ki az or-
szággyőlési választások 1. fordulóját, 2010. április 25-ére 
pedig a 2. fordulót. Az értesítık és az ajánlószelvények feb-
ruár 8-a és 12-e között kézbesítésre kerültek. Azok a válasz-
tópolgárok, akiknek a lakcíme nem Jászboldogházán van, a 
szavazás napján azonban a községben tartózkodnak, illetve 
azok a választópolgárok, akik jászboldogházi lakosok, de 
április 11-én vagy 25-én más településen szeretnének sza-
vazni, április 9-én (péntek) 16.00 óráig kérhetnek igazo-
lást a Polgármesteri Hivatalban. Azok a választópolgárok, 
akik a fentebb említett igazolással kívánnak szavazni a köz-
ségben, a Polgármesteri Hivatalban, azaz a 1.sz. szavazókör-
ben tehetik ezt meg. 

A választás elıkészítésével és lebonyolításával, a választó-
polgárok tájékoztatásával kapcsolatos feladatokat a Helyi 
Választási Iroda látja el, melynek vezetıje a jegyzı. 

Tagjai:  Dalmadi Nándorné 
  Farkasné Szabó Mária 
  Kisádám Józsefné 
  Joó-Kovács Anikó 

A 2010. február 10-ei testületi ülésen megválasztásra kerül-
tek a Szavazatszámláló bizottságok tagjai. 
1. számú szavazókör: Községháza Tanácsterme, Rákóczi u. 
27. 
 
Tagok: Szádvári Istvánné Vasút u. 48. 
 Petróczi Róbert Bocskai u. 58. 
 Takács Olga Tompa M. u. 38. 
Póttagok: 1. Kovács Zita Deák F. u. 31. 
 2. Ménkő Judit Zalka M. u. 25. 
 3. Szıllısi Péter Rákóczi F. u. 49. 
 4. Szıllısi Béla Petıfi S. u. 5/a. 
  
2. számú szavazókör: Mővelıdési Ház, Rákóczi u. 9. 
   
Tagok: Szádvári Jánosné Kossuth L. u. 33. 
 Szappanos Anikó Zalka M. u. 10. 
 Velkei Szabolcs Bocskai u. 13. 
Póttagok: 1. Rácz Géza Bajnok u. 18. 
 2. Bajor Zoltán Vezér u. 25. 
A mozgásában gátolt választópolgár írásban kérheti, hogy 
mozgóurnával szavazhasson. Az írásbeli kérelmet a szava-
zás napja elıtt a jegyzıhöz, a szavazás napján pedig a Sza-
vazatszámláló Bizottsághoz kell eljuttatni. 

dr. Fehérváry Mária 
  Helyi Választási Iroda vezetıje 

Tájékoztató 
melegétkezési utalvány elfogadásáról 

 
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy március hónaptól az Iskolakonyhán, a vendégétkezésre és a gyer-
mekétkeztetésre elfogadjuk a Sodexo Pass Kft. által kibocsátott melegétkezési utalványokat.  

dr. Fehérváry Mária 

AZ ÖNKORMÁNYZAT KINTLÉVİSÉGEI 
Az Önkormányzat a 2009-es évet nagy összegő kintlévıséggel zárta. Az adó-és vízdíj tartozások összesen 5.111.248,-Ft-

ot tesznek ki, amelybıl az Alurad Főtéstechnikai Kft. tartozása 2.335.000,-Ft. Sajnálatos módon a gyár tartozása valószínőleg 
behajthatatlan, ugyanis felszámolás alatt áll. Bejelentettük a felszámoló biztosnak az igényünket, de számtalan tartozás van 
már bejegyezve az önkormányzat követelése elé. 

A 2010-es évet tehát ezen tartozások behajtásával kezdtük meg. Az adók módjára történı behajtás során az alábbi lépése-
ket tudjuk megtenni: 
• Fizetési felszólítást küldünk ki kétszer. 
• Amennyiben ismerjük az adós bankszámlaszámát, akkor ún. inkasszót teszünk ki a számlájára. Abban az esetben, ha a 

Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól vagy a Munkaügyi Központtól kap az adós valamilyen jogcímen ellátást, akkor ezek-
tıl a szervektıl megkérhetjük, hogy milyen bankszámlaszámra utalják az ellátást. 

• Az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól megkérjük az adós munkáltatójának nevét, majd a munkáltatónak küldött 
megkeresésben kérjük a fizetésbıl való letiltást. 

Amennyiben az elızı lehetıségek sem vezetnek eredményre, akkor megkeressük a földhivatalt, és a tartozást jelzálogjog-
ként bejegyeztetjük az ingatlan nyilvántartásba. 

A vízdíj tartozások esetén a fentieken túlmenıen lehetıségünk van speciális jogkövetkezmények alkalmazására is: 
A víznyerési lehetıséget jelentıs mértékben korlátozzuk vagy megszüntetjük. A korlátozásból vagy a korlátozás megszőn-

tetésébıl adódó szerelési díjakat a fogyasztó köteles fizetni. 
 
A hátralékok behajtásának eredménye már látható. A legtöbb adós már rendezte a tartozását, ennek köszönhetıen a vízkor-

látozásra még egy hátralékos esetén sem volt szükség. 
A helyi adók jelentik az önkormányzat fı bevételi forrását, ebbıl tudjuk kifizetni az iskolánk, óvodánk mőködését és a 

falufejlesztést, ezért kérem Önöket, hogy a fizetési határidıket tartsák be. 
dr. Fehérváry Mária 

jegyzı 
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Pályakezdı fiatalok 

dr. Fehérváry Mária  

HÍREK 

Kedves Boldogházi Lakosok! 
Sokuk számára nem kell bemutatkoznom, akik azonban 

nem ismernek vagy keveset tudnak rólam, engedjék meg, 
hogy írjak pár sort magamról.  

dr. Fehérváry Mária vagyok Jászboldogháza új jegyzıje. 
1986-ban születtem Szolnokon. Édesanyám Csák Mária, 
neve bizonyára sokuknak ismerısen cseng, hiszen 
jászboldogházi születéső. Nagyszüleim az elsık között vol-
tak, akik a tanyavilágból a községbe költöztek. 1 éves koro-
mig Tiszaföldváron éltünk a szüleimmel, de mindig tervez-
gették, hogy egyszer hazajönnek a településre, így 1987-ben 
vettek a Széchenyi utcában egy kis házat. Két testvérem van, 
húgom Zsani Budapesten kommunikációt tanul, és édesapám 
elsı házasságából egy bátyám, Árpi, aki Szolnokon él a csa-
ládjával, és nemsokára megszületik a 3. gyermekük. 

Jászboldogházán jártam óvodába és általános iskolába is, 
majd Szolnokon a Vásárhelyi Pál Közgazdasági Szakközép-
iskolában tanultam külkereskedelmi szakon. 2004-ben nyer-
tem felvételt a Károli Gáspár Református Egyetemre Buda-
pesten, ahol jogot hallgattam. Jogászként diplomáztam 2009 
nyarán, öt hosszú és „tanulós” év után. A jogi pálya válasz-
tása nagy áldozatokat igényelt. Rengeteg tanulás, a baráti 
meghívások visszautasítása és vizsgadrukk jellemezte az 
egyetemei éveket. Most úgy érzem, hogy az áldozat meg-
hozta a gyümölcsét. A sokáig dédelgetett álmom, hogy egy-
szer majd Jászboldogháza jegyzıje legyek, most valóra vált. 

Sok bíztatást kap-
tam ehhez a csalá-
domtól, a baráta-
imtól, és azt hi-
szem, a sorsszerő-
ség is a segítsé-
gemre volt.  

Sosem bántam 
meg a választáso-
mat. Az egyetem 
elsı két évében 
azonban nem vol-
tam biztos a dön-
tésem ben ,  de 
ahogy teltek a hetek 
egyre jobban meg-
szerettem a jogot. Rájöttem, hogy az ember, amit szeretne, 
azért tud küzdeni, és sosem szabad feladni! Mindig kell, 
hogy legyen egy célunk! Nekem ezt volt a célom, a vágyam. 
Most, hogy az esélyt megkaptam, hogy bizonyíthassak, min-
den erımmel azon leszek, hogy megálljam a helyemet. Jegy-
zıként feltétel nélkül követendı célom lesz a község lakosa-
inak segítése, a községünk fejlesztése, továbbá azoknak a 
jellemzıknek a megırzése, amiért szeretünk itt élni. 

Szívbıl remélem, hogy tudásommal és munkámmal a 
községnek és a lakosainak, Önöknek a segítségére tudok 
majd lenni!  

BEMUTATKOZÓ 

Fotós kedvő olvasóinkat és nem olvasóinkat szeretnénk arra bíztatni, hogy bármilyen témájú érdekes, 
esetleg nem mindennapi felvételeiket osszák meg a Boldogházi Hírek olvasóival. Ebben az évben szeret-
nénk elindítani a HÓNAP FOTÓJA címet viselı sorozatot, amelyben terveink szerint minden számban 
közölnénk két legjobban sikerült alkotást. Ezeket az év végén felhasználnánk a 2011-es falinaptárhoz. A 
felvételeket természetesen címmel, névvel együtt várjuk. Egy személy több felvételt is beküldhet. 
Amennyiben név nélkül szeretné a készítıje szerepeltetni, annak sincs akadálya. 

Köszönettel a szerkesztıség A fotók beküldhetık elérhetıségeink bármelyikére. 

KIVONAT  JÁSZBOLDOGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİTESTÜLETE  
2010. február 10-én megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl.  

17/2010.(II.10.) Önkormányzati Határozat 
A Boldogházi Hírek szerkesztıinek 

Jászboldogháza község Önkormányzati Képviselıtestülete köszönetét fejezi ki 
a Boldogházi Hírek szerkesztıinek, 

Konkoly Béláné fıszerkesztınek az újság szerkesztéséért,  
az elmúlt 10 évben végzett önfeláldozó munkájukért. 

 Szőcs Lajos sk. Dr. Fehérváry Mária sk. 
 polgármester jegyzı 

Jászboldogháza új jegyzıje 

Tisztelt Olvasó! 
Ha érdemesnek tartja a helyi Polgárır Egyesületet, kérem támogassa adója 1 %-val. 

 
Adószám:  18827271-1-16 

 
Ha Ön nem fizet személyi jövedelemadót, de mégis szeretné támogatni munkánkat  

a helyi Jász- Takarékszövetkezet fiókjában vezetett: 
69500194-10400717 számú számlánkra fizetheti be. 

Köszönettel: Joó-Kovács Balázs – Polgárır Egyesület elnöke 



 7 
Boldogházi Hírek 2010. március 

>>> 

HITÉLET 

címmel tartott elıadást Dr. Veres András püspök atya 
Jászapátin,  a jászsági esperesi kerületek lelkipásztorainak és 
egyházközségi képviselıtestület tagjainak tartott lelki félna-
pon. 

Az elıadás központi gondolata a SZERETET volt. A sze-
retet a témája a Szentatya harmadik, a Szeretet az igazságban 
címő enciklikájának is, aminek átelmélkedésére hívta fel 
elsıként a hallgatóság figyelmét a püspök atya. Elıadása 
nagy lelki élmény volt és iránymutató minden kereszténysé-
gét megélni kívánó embernek.  

„A szeretet tudatos cselekedet és hozzá kapcsolódik a 
szolgálat. A szolgálatot lealacsonyító dolognak tartják az 
emberek, pedig nemesítı cselekedet. Nem létezik egyén és 
közösség szeretet és szolgálat nélkül. Házasság, család, bará-
ti közösség, egyházi közösség csak szeretetbıl fakadó szol-
gálat révén jöhet össze. A mai társadalomból hiányoznak a 
közösségek, mert hiányzik a szeretet és a szolgálat.” 

Püspök atya kihangsúlyozta a keresztény ember felelıssé-
gét a mai világban: 

„Tudatosan, valódi Krisztuskövetıkké kell válnunk – a 
Krisztustól tanult szeretet szolgálat által. A keresztséggel 
pótolhatatlan küldetést kaptunk. Vállaljuk fel keresztény 
identitásunkat a társadalomban! A szeretet kis szigeteit hoz-

zuk létre – a sok kis sziget korallzátonnyá válik, majd az 
egész kontinenssé válhat! Legyünk képesek tudatosan elkö-
telezni magunkat a szeretet parancs mellett! 

Püspök atya szólt a média által közvetített rossz példáról, 
a „celebek” világának hamisságáról, ahol azzal dicseksze-
nek, ami szégyenükre válik. A szülık, nagyszülık feladatá-
ról: védjék meg gyermekeiket a világ szellemétıl! Kiemelte: 
tudatosan kell képviselni értékeinket, nem lehet megalkuvó-
nak lennünk! Az egyház, a papság, a politikusok felelıssége 
is, hogy olyan törvények szülessenek, amely minden ember 
javára válik. 

„A szolgáló szeretet, és az  elkötelezettség szándéka hi-
ányzik a mai világból. A ma embere nem akar elkötelezıdni, 
mert nem ismerik a szeretetbıl fakadó elkötelezıdés örömét. 
S hol tanul meg az ember, szeretetbıl szolgálni? A család-
ban!” 

„Ha Isten tanítását tennénk életünk vezérfonalává, más 
lehetne a világ, vagy ha nem is, de legalább mi belül ragyog-
hatnánk! Ha igaz szeretet él bennem, képes vagyok áldozatot 
hozni, képes vagyok a világ mentalitásával szembe menni!” 
– fejezte be elıadását Veres András püspök atya. 

Bóta Mizsei Ilona 
 

A nagyböjt (latinul Quadragesima): 
szent idı, Jézus Krisztus negyven napi 
böjtölésének, majd kínszenvedésének 
emlékezete Hamvazószerdától Húsvét-
vasárnapig. Napjainak száma (40) Jé-
zus pusztai böjtjéhez igazodik. Mivel 
vasárnap a keresztény ember nem böj-
tölhet, a hamvazószerda és az elsı hús-
véti vasárnap közti hétköznapokból áll 
(4 + 6x6 nap). Nagyböjt utolsó hete a 
nagyhét, három szent napja Nagycsü-
törtök, Nagypéntek és Nagyszombat. 
Szent Atanáz 339-ben Rómából írta az 
alexandriaiaknak, hogy tartsák meg a 
40 napos böjtöt. Ekkor a nagyböjt már 
általános gyakorlat volt. A 11. századig 
késı délutánig semmit sem ettek, húst, 
tejterméket és tojást késıbb sem.  A 
nagyböjt ideje elıkészület volt a 
katekumenoknak (felnıtt hittanulók-
nak) a keresztségre, a nyilvános bőnö-
söknek a nagycsütörtöki feloldozásra, s 
általában mindenkinek a húsvéti misz-
térium ünneplésére.  
Húsvét ünnepe a tavaszi napéjegyenlı-
séget követı holdtölte utáni vasárnap 
van. Amennyiben csillagászati értelem-
ben vesszük a „tavaszi napéjegyenlısé-
get követı elsı holdtölte utáni vasár-
nap” formulát, természetesen nem fel-
tétlenül kapjuk meg a húsvétot. A kato-
likus egyház 1581-ben törvényben  

rögzítette azt a számítási módot, mely 
meghatározza ennek naptári helyét.  

Hamvazószerda: 
Neve onnan származik, hogy 

az ıskeresztények vezeklésként hamut 
szórtak a fejükre. Ez a gyakorlat a 12. 
századtól az egyházi szertartás része 
lett (hamvazkodás).  
A szentmise alatt a pap az elızı évi 
szentelt barka hamuját megszenteli, s 
azzal rajzolja a keresztet a hívek hom-
lokára. A hamuval hintés ısi jelképe a 
bőnbánatnak, mivel a hamu az elmúlás-
ra, a halálra figyelmezteti az embert. 
Hamvazás alatt a pap az alábbi monda-
tok egyikével buzdítja a hamvazkodót: 
„Emlékezzél, ember: porból vagy és 
porrá leszel” vagy: „Térjetek meg és 
higgyetek az evangéliumban”. Hamva-
zószerda szigorú böjti nap. 

Böjt 
A mértékletesség erényének cselekede-
te. Önként vállalunk veszteséget abból, 
ami életet jelent számunkra. Célszerő 
arról lemondani, amitıl függıségben 
vagyunk (cigaretta, ital, kávé, televízió, 
számítógép). Alamizsnaosztás vagy 
imádkozásra feláldozott idı is jelenthet 
böjtöt. Jézus szenvedésének és halálá-
nak emlékére minden pénteken böjtölni 
kell. Egyházi elıírás, hogy a nagyböjti 
péntekeken nem ehetünk húst (nem a 

koleszterinszinten, hanem az élvezettıl 
való tartózkodáson van a hangsúly). 
Nagy egyházi ünnep (Szent József ün-
nepe, Gyümölcsoltó Boldogasszony) 
feloldanak a böjt kötelessége alól. Aki 
egészségügyi vagy más, rajta kívül álló 
okokból nem tudja megtartóztatni ma-
gát a hústól, az másképp böjtöljön. 

Szigorú böjt 
Hamvazószerdán és nagypénteken 

van szigorú böjt: tilos a hús, a nap fo-
lyamán egyszer szabad jóllakni, de 
megengedett 2 másik, csökkentett mér-
tékő étkezés. Az ital, hacsak nem étel 
jellegő (pl. tej, leves) nem szegi meg a 
böjtöt. Megtartása a betöltött 18. évtıl 
a megkezdett 60. évig kötelezı. A fı 
étkezés áthelyezhetı a megszokottól 
eltérı idıpontra is. Fel vannak mentve 
a betegek, a terhes és szoptató anyák, s 
akik egy étkezés alkalmával csak keve-
set fogyaszthatnak, a koldusok, a meg-
erıltetı munkát végzık, az utazók, s 
azok a szellemi dolgozók, akiket a szi-
gorú böjt akadályozna kötelességük 
teljesítésében. 

Keresztút 
Elmélkedı imádság, mellyel a hívık 
fölidézik Jézus keresztútjának történé-
seit. Végzéséhez hozzátartozik a moz-
gás, azaz végig kell járni a stációkat, 
mert ez segíti az átélést és azonosulást 
a szenvedı Jézussal. A megfelelı föl-
készültséggel végzett keresztúti ájtatos-
ság teljes búcsúval jár.  

ISTEN, EGYHÁZ, HAZA, CSALÁD SZERETETE 

A nagyböjt ünnepei és gyakorlatai 
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Egyházközségünk életébıl 

Amikor a keresztre nézek... 
 
Jézus karjai kitárva, 
hogy átöleljen engem,      
feje lehajtva, hogy megcsókoljon, 
lábai szorosan szögezve, 
hogy szabaddá tegyen engem. 
Vére kiöntve, hogy lelkemet mossa,  
szíve szélesen kitárva, 
hogy befogadjon engem. 
 
Akkor tudom, 
hogyan szeretett Jézus engem.  
/Teréz anya/ 

HITÉLET  

A közösen végzett keresztúti ájtatosságot vezetheti pap, de 
laikus is. Végezhetı imakönyvbıl, keresztút-
győjteményekbıl, v. kötött szöveg nélkül, saját szavakkal. A 
keresztúti ájtatosság sajátos napja a péntek, de bármely más 
napon is végezhetı. A keresztúti ájtatosságra lelkiismeret-
vizsgálattal és a tökéletes bánat felindításával jó készülni. 
Célja, hogy a keresztút gyümölcsei az imádkozó lelkében is 
megteremjenek.  

Barkaszentelés 
Virágvasárnapi ünneplés része: emlékezés arra, hogy a Jeru-
zsálembe érkezı Krisztust úgy fogadták, mint egy megmentı 
királyt. Késıbb a keresztre feszítését követelték. 

Jeremiás próféta siralmai 
A szent Három nap: Nagycsütörtök, Nagypéntek és Nagy-
szombat közös reggeli imádsága a templomban, amelyben az 
Istentıl elszakadt élet mélységeit éljük át. 

Nagycsütörtök: 
Délelıtt csak a püspök templomában van szentmise, amely-
ben megszentelik a szentségek kiszolgáltatásához szükséges 
olajakat, és a papság megújítja szenteléskor tett ígéreteit. 
Este tartjuk az utolsó vacsora miséjét. Ez a szentmise a 

„szentmise születésnapja” és a papság szentsége megalapítá-
sának ünnepe. A lábmosás szertartása Krisztus szeretetét 
példázza. Aki egy kicsit is szereti és tiszteli a szentmisét, az 
Nagycsütörtökön nem hiányzik a szentmisérıl! 

Nagypéntek: 
Jézus szenvedésének, halálának és temetésének napja, a 
megváltó szenvedés és kereszthalál ünnepe. Szigorú böjti 
nap. Mint Nagycsütörtökön, Nagypénteken is részt kell ven-
ni a szertartáson.   

Húsvét vigíliája (latinul: vigilia paschalis): 
húsvét éjszakája, a húsvéti szent három nap középpontja, a 
„vigíliák anyja”. Az ünneplés tárgya a világosság gyızelme a 
sötétség, az élet gyızelme a bőn és a halál fölött. Ez a gyıze-
lem a kereszten született, a kereszthalál és a föltámadás egy-
másba fonódik az ünneplésben, fıként a keresztelés szertar-
tásában. Az ısegyházban Húsvét vigíliája volt a keresztelés 
éjszakája, amikor a megkereszteltek meghalnak és életre 
támadnak Krisztussal, Krisztus által és Krisztusban. A ke-
resztség e kegyelme minden ebben az ünneplésben megújul 
minden megkereszteltben. Ha rangsorolnunk kellene hitünk 
ünnepeit, Húsvét a legnagyobb és legfontosabb ünnep. 

Csergı Ervin 

- Nagyböjti lelki gyakorlat idıpontja: 
2010. március 22-24. (hétfı-szerda) 
délután 17 óra. A lelki gyakorlatot 
Miklós János címzetes esperes, 
újszászi plébános vezeti. 

- Húsvéti ünnepkör szertartásainak idı-
pontjai 

Nagycsütörtök: utolsó vacsora miséje, lábmosás szertartása Du. 18 óra 

Nagypéntek: Jézus szenvedésének, kereszt halálának  napja Du. 15 óra 

Nagyszombat: Húsvét vigíliája Este 20 óra 

Húsvét vasárnap: Ünnepi szentmise De. 9 óra 

Húsvét hétfı: Szentmise De. 9 óra 

A befizetett adójának 1%-val támogassa a Magyar Katolikus Egyházat!  
Az 1% felajánlása nem kerül semmibe, nem képez plusz kiadást, de nagyon sokat segít!  

A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011 

� Az egyházközség képviselıtestülete 2010. január 11-én 
ülésezett, ahol megtárgyalta a 2009. évi zárszámadást, és 
elfogadta a 2010. évi költségvetést. Egyházközségünk 
költségvetése nagyon szőkös, a legszükségesebb kiadáso-
kat is alig fedezi. Szeretnénk a híveket a jövıben az egy-
házadó lelkiismeretes befizetésére buzdítani, amely jelen-

tısen hozzájárulhatna a kiadások fedezéséhez. 
� -  A múlt évben sikerült a plébánia belsı festési munkála-

tait megvalósítani, de sajnos eredménytelen volt a temp-
lom felújítására benyújtott pályázat. Az idei évben újabb 
pályázatot nyújtunk be, melynek bízunk a sikerében. 
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Orczi Imréné 
egyesületi titkár 

„Ezüstkor” Nyugdíjas Egyesület beszámolója 
Az „Ezüstkor” Nyugdíjasok és Magányosok Egyesülete a 2009-es esztendıben is a közhasznúsági tevékenységét 224/2000. 
sz. kormányrendeletben elıírtak szerint végezte. E rendelet teszi kötelezıvé az egyesület számára, hogy évente tájékoztatást 
adjon a közhasznúsági tevékenységrıl. Erre az esztendıre is elkészítettük a munkatervet, melyet a tagság elfogadott, és ebben 
szerepeltek a 2009-es esztendı feladatai. Mindezek megvalósításra is kerültek. Az egyesület minden évben köteles elkészíteni 
a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznúságáról szóló egyszerősített beszámolót is, vagyis az éves mérleget.  
 
Az éves bevételek és kiadások alakulása 1000 Ft-ban 

Kiadások: 
 „Árvalányhaj” néptánccsoport kiadása  541 
 Banki költség 6 
 Aratóversenyre 40 
 Autóbuszköltség (Cserkeszılı, Berekfürdı) 60 
 Rendezvényekre 19 
 Irodaszerekre 1 
 Postaköltségre 4 
 Kegyeleti díjakra 13 
 Beteglátogatásra és egyéb kiadásokra 7 
 Névnapokra 11 
Összesen: 702 
2009. év végi pénzmaradványa: 543 

Ebbıl az „Árvalányhaj” táncegyüttest 59 ezer forint illeti 
meg. 

Ez évben pályázat útján a megyei önkormányzattól sike-
rült 40 000 Ft-ot nyerni, melyet a kézi arató verseny díjainak 
költségeire használtunk fel.  

Az egyesületünk két alkalommal is volt gyógyfürdıhelyen 
(Cserkeszılın és Berekfürdın) kirándulni. Az autóbusz költ-
ségéhez 60 000 Ft-ot használtunk fel. Az önkormányzattól 
kapott összeget tartalékoltuk a 2010-es esztendıre, amikor is 
a nyugdíjasklub 40 éves évfordulóját ünnepli és az ezzel 
kapcsolatos költségre. Tisztségviselıink a feladataikat társa-
dalmi munkában látják el, így személyi jellegő kiadást nem 
eszközöltünk.  

Az egyesület tevékenységét a már fentiekben megemlített 
rendelet értelmében elkészített alapszabályban foglaltak ha-
tározzák meg. Ez kiterjed egészségügyi, kulturális feladatok-
ra, az ifjúsággal történı kapcsolat kialakítására, kulturális és 
néprajzi örökségünk megırzésére.  

Ezek a feladatok a 2009-es esztendıben mind-mind meg-
valósultak. Több alkalommal vettünk részt egészségügyi 
elıadáson.  Meglátogattuk nyugdíjas betegtársainkat.  

Továbbra is gondozzuk a Községi önkormányzat tulajdo-
nában lévı Tájház néprajzi értékeit, berendezéseit és felsze-
relési tárgyait.  

Községünkben került megrendezésre a Hármas Kerületek 
Kézi Arató Versenye, ahol két arató csapatunk is részt vett és 
meg is szerezték az I. helyezést. Részt vettünk a 
Cserkeszılıi Országos Nyugdíjas találkozón és a jánoshidai 
nyugdíjasokkal az oda-vissza történı találkozón. 33 fıvel 
voltunk Bogácson egy négy napos hétvégén.  

Az ifjúsággal a kapcsolatunk jó, évek óta patronáljuk az 
„Árvalányhaj” tánccsoportot, sıt a mőködtetésüket is felvál-
lalta az egyesület.  

Egyesületünk pénzügyi tevékenységét a jó gazda gondos-
ságával végezte, hisz év végi pénzmaradványunk ez évben 
543 000 Ft. 

Az egyesület már harmadik alkalommal kapott az APEH-
tıl összeget, mely az adózók adója 1%-ának felajánlásából 
származott. Ez az összeg 2009-ben 86 624 Ft. Szervezetünk 
ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik számunkra aján-
lották fel adójuk 1%-át, vagy bármilyen módon is támogat-
tak bennünket. Bízunk abban, hogy 2010-ben is lesznek 
ilyen irányú felajánlások, és sikeresen, hatékonyan tudjuk 
feladatainkat elvégezni.  

Az egyesület adószáma, ahová  
a felajánlásokat tehetik: 18837005-1-16 

 

CIVIL SZERVEZETEK 

Bevételek:  
 Elızı évi pénzmaradvány 877 
 Önkormányzati támogatás 150 
 Boldogbt. Támogatása 30 
 Magán személytıl kapott támogatás 20 
 Pályázat útján nyert pénz 40 
 Tagdíjból 35 
 Adózók 1%-a (APEH utalás) 87 
 Egyéb bevétel 3 
 Banki kamattérítés 3 
Összesen  1 245 

Könyvtári élet 
 

Novemberben környezetvédelmi rajzpályázatot hirdet-
tem. A gyermekek /67fı/ rajzaiból kiállítás látható a 
könyvtárban.  

Megérkeztek a Külügyminisztériumi pályázatból vásá-
rolt Európai Uniós könyvek. 

Köszönöm, hogy folyamatosan visszahozzák a régeb-
ben kölcsönzött könyveket.  

Minden olvasni vágyót szeretettel várok: 
Pappné Turóczi Henrietta 
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Az alapítványt 1991-ben hoztuk létre az  Általános Iskola és 
Óvoda hatékonyabb és korszerőbb mőködtetésére. A szülıi 
kezdeményezéssel és önkormányzati támogatással megala-
kult szervezet elsısorban az idegen nyelv és a számítástech-
nika oktatás korszerő fejlesztését tőzte ki célul. Az alaptıke 
a helyi gazdasági egységek és magánszemélyek adományai-
ból győlt össze. Azóta a kétévente megrendezett alapítványi 
bálok bevételébıl,támogatásokból, sikeres pályázatokból, 
valamint a személyi jövedelemadó 1%-ából sikerült forrást 
találnunk a tervek megvalósításához. Fı feladatunk, 
hogy  kis községünk gyermekei számára is megteremtsük 
mindazokat a lehetıségeket, mellyel személyiségüket, képes-
ségeiket fejleszthetjük. Alapítványunk felnıttkorba ért, igazi 
kihívásokkal kell megbirkóznia. Egyre nagyobb szükség van 
a létére.  
Mit sikerült 2009. évben megvalósítani? 

1.  Támogattuk a tanulmányi versenyben résztvevı 
tanulókat, a sportolókat, a tehetséges gyermekeket. 

2. Átvállaltuk a nevezési díjakat, a tehetséggondozó 
tábor költségeit, biztosítottuk a tanév végi jutalom-
könyveket, a mazsorett oktatást. 

3. Emellett folyamatosan karbantartottuk a számítás-
technikai eszközöket. 

4. Kicseréltük a monitorokat (12 db), és a mindennapi 
oktatáshoz projektort vásároltunk. 

5. Finanszíroztuk a Mikulásnak az ovis játékcsoma-
got . 

6. Segítettük az Árvalányhaj néptánccsoport ruhavá-
sárlását . 

7. Az önkormányzattal összefogva felújítottuk  az isko-
lai sportudvart . 

Mit tervezünk a 2010-es évre? 
Szeretnénk az 1. 2. 3. 5. pontban felsoroltakat továbbra is 

biztosítani,valamint a norvég alapú pályázaton elért 3 milliós 
támogatáshoz az önrészt biztosítani. A pályázat témája: A 
környezettudatos nevelés és fenntarthatóság pedagógiája.
( Csak erre a célra használhatjuk fel.) Célja, hogy az erdélyi 
testvértelepüléssel -Sinfalvával-megvalósítsunk egy táboro-
zási csereprogramot úgy, hogy mi bemutatjuk a jászsági el-
képzeléseket, jó példákat. Meghívott szakemberek segítségé-
vel ismeretközlı elıadásokat, filmvetítéseket, tapasztalat-
szerzı kirándulásokat tervezünk. Ugyanezt az Aranyos patak 
környezetében is megtesszük. Így erısítjük a környezetvéde-
lem fontosságát. Természetesen ezzel a programmal hosszú 
távra tervezünk. Célunk, hogy a programban résztvevıknél a 
környezettudatos gondolkodás erısödjön, hogy a minden-
napokban példát mutassanak, ezáltal községünk, 
Jászboldogháza is gazdagodjon. S kik vehetnek részt ezen a 
csodálatos táborozáson? Rigó Andrásné tanítványai évrıl 
évre minden környezetvédelemmel, biológiával kapcsolatos 
versenyen ott vannak, így a boldogházi iskola több országos 
és megyei versenyeredménnyel büszkélkedhet. Az idén is 
készülnek a gyermekek, s a legjobb eredményt elérık közül 
választjuk ki a táborozókat. 

A jó gazda takarékossági gyakorlatával kell élnünk. Ter-
mészetesen számítunk továbbra is a SZJA 1%-ára, és a támo-
gatásokra, így lehetıségünk lesz a boldogházi gyermekeknek 
minél több, gazdag programot adni. Kérjük olvasóink támo-
gató segítségét. 

/Adószámunk: 19220794-1-16   
Számlaszámunk: 69500194-10400250  

Jász-Takarékszövetkezet/ 
Zrupkó Ferencné , a kuratórium elnöke 

Március van, itt az ideje, hogy a hosszú tél 
után lassan a tavaszra gondoljunk. Itt az ideje 
tervezni, szervezni, beszélni a teendıkrıl. 
Célunk szépíteni, fejleszteni a falu küllemét 
lehetıségeink szerint. Az anyagi lehetısége-
ink korlátozottak, de a szorgalmunk, tenni 
akarásunk, az, hogy rászánjuk az idıt és ener-
giát, az, hogy összefogunk egy emberként, az 
már rajtunk múlik, rajtunk, boldogháziakon, 
nem csak a faluszépítıkön. Szükségünk van a 
lakosság együttmőködésére, legyen az fiatal 
vagy idıs, egyszerő munkás vagy értelmiségi. 
Hiszen mindannyiunk otthona ez a település, 
melynek még a neve is olyan különös és szép. 

Az utcák, különösen a fıutca külleme kép-
viseli a települést esztétikailag. Nem mindegy 
milyen az idelátogató elsı benyomása, ha 
végig halad a falun. Az utcákon, fıutcán tük-
rözıdik a falu igényessége, szorgalma. Fon-
tos, hogy ízléses, tiszta, rendszeresen gondo-
zott, virágos legyen, hiszen mi is ezt várjuk el, 
erre számítunk, ha vidékre utazunk rokonok-
hoz, vagy kirándulni megyünk. 

Az utca már közterület. Oda kell figyelni, 
mi van a kapun kívül, hogy ne zavarjon máso-
kat, hogy ne rontsa az utca összképét, a szépre 
igényes utcabélieknek ne okozzon bosszúsá-
got.  

Számoljuk fel a bozótost, a vadhajtást. Ka-
száljunk, virágoztassuk fel az utcát. 

Kapun kívülre ne ültessünk konyhakertet, 
farakásnak, sódernak, homoknak, gépeknek 
sem ott a helye. 

Különösen fontos, hogy a fıutcán és az 
intézmények pl.: Posta, Orvosi rendelı, 
Gyógyszertár, boltok, stb. elıtt a környezet 
elegáns, virágos, odaillı legyen, emelje a falu 
színvonalát. Odavonzza a tekintetet, és azt 
mondják rá, igen, ez szép, ez idevaló. 

Községünkben 30 utca van. Utcabizalmikat 
szeretnénk választani, aki lehet nem egyesüle-
ti tag is. Cél, hogy a lakosok is vállaljanak 
részt a szépítı munkában. A bizalmi feladata 
lenne a munkát megszervezni, felkészíteni az 
utcát a tavasszal meghirdetésre kerülı utca-
szépségversenyre. Fontos, hogy az utca lakói 
bizalommal legyenek iránta, segítsék munká-
ját. 

 
Elérhetıségünk: 
faluvedoesszepito.egyesulet@freemail.hu 
 
Ide várjuk a faluszépítéssel kapcsolatos javas-
lataikat, észrevételeiket, de szívesen vesszük a 
személyesen elmondott ötleteket is.  

 

Tisztelt  
Lakosság! 

 
Virágos fényképeket 

(nem túl régieket) szeret-
nénk Önöktıl kérni, me-
lyek a házuk körül ké-
szültek, lehetıleg az utcá-
ról fotózva.  

A legszebbeket bemu-
tatnánk az áprilisi Bol-
dogházi Hírekben (név 
nélkül).  

A papíralapú képeket 
nekem vagy bármelyik 
Faluszépítı tagnak lehet 
odaadni (vissza fogjuk 
adni). Számítógéprıl pe-
dig az e-mail címünkre 
lehet eljuttatni a fotókat.  

 

Faluvédı és Szépítı Egyesület 

Szőcs Gergelyné 

A BOLDOGHÁZI GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 
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Lejegyezte Joó-Kovács Balázs – PE - elnök 

CIVIL SZERVEZETEK 

Portrék a civil szervezetekbıl 
BOLDOGBT 

 
1938. június 11-én, egy meleg nyá-
ri napon láttam meg a napvilágot.  
Az a tanya, ahol én születtem, 
Tápiószeléhez tartozott, annak 
külterületén volt, a jászberényi 
határ közvetlen közelében, alig 
kettıszáz méterre a megyehatárt 
jelentı dőlıúttól. Ezért Tápiószelén 
anyakönyveztek. Amikor elıször 
rácsodálkoztam a világra, még 
nyilván nem foghattam fel, hogy 
nagyon szerény hajlékba „vitt en-

gem a gólya.” Egy átlagosnak is alig mondható, szoba-konyhás 
és egy kamrából álló tanya volt ez, melléképülettel, amely 
„Tóth tanya” néven volt ismert a környéken. Hogy ezt a nevet 
honnan kapta, nem tudom, de ez ma már nem is érdekes. A 
gyermekkori emlékeimben csak halványan van jelen ez a hely, 
mert idıközben – rövid kitérı után - visszaköltöztünk a Jászság-
ba, mivel szüleim a születési helyük és munkájuk miatt mindig 
is a jászberényi, de még inkább a boldogházi térséghez kötıd-
tek. Hiszen apám Pusztamonostoron, anyám Jánoshidán szüle-
tett. Bennem is megingathatatlan az érzés, hogy magam is jász-
sági vagyok. Gyermek-és ifjúkorom minden késıbbi emléke ide 
köt.  

Édesapám évekig tanyásbéres volt, késıbb a MÁV-nál pálya-
munkás, majd a helyi szövetkezetnél munkásként dolgozott. 
Édesanyám mindvégig a háztartásban volt elfoglalva. Hárman 
voltunk testvérek; elıttem két bátyám érkezett a családba. Az 
idısebb László, Béla (akit sajnos a múlt év márciusában elvesz-
tettünk) nyolcéves volt, amikor én születtem.  A fiatalabb, And-
rás alig múlt ötéves. Apám mindig büszke és boldog volt, hogy 
neki három fia van, anyám szegény már nem annyira, mert har-
madikként lányt szeretett volna. İ nyilván jobban felfogta, hogy 
öregségükre nagy segítség lenne, ha nemcsak fiaik, hanem lá-
nyuk is volna. 

Az elemi iskolát, tanyasi iskolában – a sóshidai általános is-
kolában – kezdtem el. A harmadik osztályt azonban már bent a 
faluban, a központi iskolában folytattam. Az általános iskolai 
tanulmányaimat itt fejeztem be 1952-ben. Kiváló tanítók, nagy-
szerő pedagógusok oktattak bennünket; de formálták, alakítot-
ták a gondolkodásunkat és az egyéniségünket is. Mindig nagy 
tisztelettel és szeretettel gondolok rájuk. Kezdetben a legna-

gyobb hatást Rózsa Sándor tanító úr (késıbb igazgató-tanító) 
gyakorolta rám, aki még a bátyáimat is tanította. A késıbbiek 
folyamán, akit igazán nagyra becsültem és becsülök ma is, Már-
ton Éva (Nagy Istvánné), aki az utolsó két évben az osztályfı-
nököm volt. A színvonalas tanítás mellett, kiváló pedagógiai 
érzékkel faragott bennünket, cseperedı ifjoncokat. De nem fe-
lejtem a többieket sem, akik szintén tanítottak; Riczkó Zoltánt, 
Vénusz Máriát, Tömör Károlyt, Hering Bálát; mindannyiukhoz 
külön-külön is kedves emlékek főznek. A tanulmányaimat ez-
után a jászberényi Lehel Vezér Gimnáziumban folytattam, és 
1954 szeptemberében innen kerültem Budapestre, a II. Rákóczi 
Ferenc Katonai Középiskolába, ahol 1956 nyarán érettségiztem. 
Ez az iskola azért vonzott, mert mindenáron pilóta akartam len-
ni, és ez látszott akkor az odavezetı legrövidebb útnak. Itt kezd-
tem el repülni; két évig oktató repülésben részesültem, és így 
nyertem felvételt a szolnoki Killián György Repülı-hajózó tisz-
tiiskolára. A szolnoki repülıképzés idején – a gyakorló repülé-
sek során – sokszor láttam a magasból kedves falumat, 
Jászboldogházát és nem egyszer a szüleim házát is.  

Az 56-os események számos változást és átszervezést hoztak 
a Néphadsereg életében; sajnos a hazai repülı kiképzés nálunk 
néhány évre megszőnt, s így a szolnoki tisztiiskolát is átszervez-
ték. Ekkor egy idıre kikerültem a polgári életbe; többféle kép-
zés és tanulás, továbbá felelıs munka töltötte ki az életemet. 
Számos beosztásban dolgoztam a területi és központi állami-  
politikai irányításban. Eközben végeztem el a Zrínyi Miklós 
Katonai Akadémiát, ennek eredményeként alezredessé léptettek 
elı. Majd a polgári életbıl újból visszairányítottak a katonai 
területre, és vezérırnagyi rendfokozattal kineveztek a Magyar 
Néphadsereg Politikai Fıcsoport Fınökévé és egyben miniszter-
helyettessé. A következı állomáshelyem Moszkva volt, ahol 
mint katonai-légügyi attasé dolgoztam 1990. év végéig, amikor 
tábornokként nyugállományba helyeztek. Azóta nyugdíjasként 
élem az életem. Feleségem, egy fiam és leány unokám kölcsö-
nös szeretetben teszi széppé  mindennapi életemet. 

Végezetül szeretném kifejezni nagyrabecsülésem és köszöne-
tem azoknak, akik a Jászboldogházáról Elszármazottak Baráti 
Társaságát létrehozták, és lelkesen dolgoznak, fáradoznak azért, 
hogy ezt a közösséget összetartsák. Számunkra, akik tagjai va-
gyunk e Társaságnak, ma már ez jelenti az egyetlen kapcsot, 
ami odaköt szőkebb pátriánkhoz, szeretett településünkhöz, 
Jászboldogházához, régi osztálytársainkhoz, barátainkhoz és 
kedves földijeinkhez! 

Krasznai Lajos 

A Polgárır Egyesület részérıl Kispálné 
Baranyi Arankát szeretném bemutatni 
az olvasóknak. Otthonában kerestem 
fel, hogy elbeszélgessünk a múlt esemé-
nyeirıl, és elmondhassa a számára 
fontos, emlékezetes dolgokat. 
„1950-ben születtem, tısgyökeres bol-
dogházi vagyok. Az általános iskolát 
helyben végeztem, középiskolába Szol-
nokon jártam. Felsıfokú tanulmányaimat 
Budapesten végeztem. Pénzügyi-
számviteli területen dolgoztam 2002-ben 

történt nyugdíjazásomig. Férjem 35 évi szolgálat után vonult 
nyugdíjba a mentıszolgálattól. Tamás fiam villamosmérnök és 
mérnöktanári diplomát szerzett. 

Alapító tagja vagyok a Polgárır Egyesületnek. 1996. és 
2008. év között elnökségi tagként gazdaságvezetı voltam. A 
közösség érdekében végzett munkámat elismerve 1999-ben 
kiváló polgárır kitüntetést vehettem át, 2006-ban a polgárır 
érdemkereszt ezüst fokozata kitüntetést kaptam az Országos 
Polgárır Szövetség elnökétıl. Külön öröm volt számomra, hogy 

a kitüntetést Jászboldogházán vehettem át a Jász Világtalálkozó 
ünnepségének idején. 

Az egyesület alapításakor még aktívan dolgoztam. Ebben az 
idıszakban önkormányzati képviselı is voltam. Sokszor a csalá-
di élet rovására történt mindez. Saját hobbijaimra idı hiánya 
miatt gondolni sem mertem. Jászboldogháza község önállóvá 
válásának 50. évfordulóján, 1996-ban a települési zászló szente-
lésekor zászlóanyaként mőködtem közre. Ez a feladat nagy 
megtiszteltetés volt számomra, melyre mindig büszke leszek. 
Mindezek mellett idıs, beteg szüleim ápolása is sok lelki és 
fizikai erıt kívánt tılem. 

Átértékelve az eddigieket, most már jobban figyelek csalá-
domra és magamra is. Jut idım fotózásra, helytörténeti és csa-
ládtörténeti emlékek győjtésére és rendszerezésére. A 
„Boldogházi tanyavilág” címő könyv egyik szerkesztıje voltam. 
Jelenleg családfakutatást végzek azért, hogy az utókor számára 
megmentsem ezeket az emlékeket. 

A Polgárır Egyesületnek nem fordítottam hátat, Tamás fiam-
mal rendszeresen járok szolgálatba. A szemlélet fontos, az 24 
órás nálam. Ha bármi gyanús történik környezetemben, tudom a 
dolgomat.” 

Aranka! Valamennyiünk nevében köszönöm az önzetlen 
munkádat, kívánok neked jó erıt, egészséget családod köré-
ben.  

POLGÁRİR EGYESÜLET  

Krasznai Lajos 

Kispálné  
Baranyi Aranka 
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EZÜSTKOR  
NYUGDÍJAS EGYESÜLET 

Józ si  bács i  a  nyugdíjasok 
„prímása”. 
A nyugdíjas klub ez évben ünnepli 
megalakulásának negyvenéves év-
fordulóját. Ez alkalomból kerestem 
meg Kocza Józsi bácsit, aki már 
közel harminc éve húzza el a nyug-
díjasok nótáját. 
Mióta foglalkozik zenével? 
1938-ban kezdtem el a hegedülést, 
ekkor voltam 14 éves.  

Saját kedvtelésbıl tanulta a hegedülést, vagy zenekar 
alakítási szándékkal? 

Elıször csak kíváncsiságból és a zene szeretete miatt 
kezdtem foglalkozni a hegedüléssel, de késıbb zenekart is 
alakítottam, ahol prímásként játszottam. Több alkalommal 
lakodalmakban, bálokon és egyéb rendezvényeken szóra-
koztattuk a közönséget. 
Mióta és hogyan került sor a nyugdíjas zenekar megala-
kítására?  

Közel harminc éve lettem a nyugdíjas klub tagja, ahová 
rendszeresen eljártunk beszélgetni, régebben kártyázni, és 
itt sor került a névnapok közös megünneplésére is. Nyugdí-
jas tagságom ideje alatt kötöttem össze életemet jelenlegi 
párommal, akivel már több mint 28 éve élünk boldog házas-
ságban. Ettıl kezdve közösen jártunk el a klub rendezvé-
nyeire, kirándulásokra és elıadásokra. A közös nótázgatá-

sok alkalmával derült fény arra, hogy többen is vannak a 
klubtagok közül, akik szintén elkötelezettek a zene iránt. 
Így alakult meg legelıször három fıvel a zenekar. Tagjai 
voltak Kovács József, Kohári Vendel és jómagam. 1983-tól 
Sass Lajos klubtársunk is csatlakozott a csapathoz. Idıköz-
ben betegség és egyéb okok miatt cserélıdött a csapat, és 
bekapcsolódott közénk Fózer Vendel és Besenyi József is. 
Így ismét négyen lettünk. A nagybıgısünk, Kohári Vendel 
elhalálozása után Fózer Tibor örökölte meg a nagybıgısi 
feladatot. Néhány év múlva azonban a zenekar ismét három 
tagúvá zsugorodott, és ahogy látom, a klub tagjai közül 
jelenleg nincs olyan, aki érdeklıdne a zenekari tevékenység 
iránt.  
Jelenleg hol és mikor zenél együtt a csapat? 

Évente május 1-jén a falu zenés ébresztésén reggeli szere-
náddal szoktunk kedveskedni a lakosságnak. A nyugdíjas 
klub rendezvényein, névnapokon, nyugdíjas találkozón szó-
rakoztatjuk tagjainkat.  Számomra hihetetlen, hogy a klub 
már negyvenéves, és én is közel harminc éve vagyok ennek 
a közösségnek tagja. Örülök, hogy nyugdíjas társaimmal 
sok-sok tartalmas percet tölthetünk együtt. Nagy szükség 
van az összefogásra, a közösen eltöltött idıre, hisz ez mind 
könnyebbé teszi az idıs emberek életét.  

Józsi bácsinak nagyon szépen köszönöm, hogy meg-
osztotta velem gondolatait a nyugdíjas klubbal való kap-
csolatáról. Kívánom, hogy még sokáig lelje örömét a 
hegedülésben. Jó egészséget kívánok mindkettıjüknek. 

   
Orczi Imréné 

FALUVÉDİ ÉS SZÉPÍTİ EGYESÜLET 
Koncsik Béláné (Kis Ildikó) vagyok, 
2009. november 4. óta a Faluvédı és 
Szépítı Egyesület gazdasági vezetıjént 
tevékenykedem. 1958. április 4-én szü-
lettem Szolnokon. Családi állapotom 
özvegy. 
A gyermekkoromat Tápiószelén töltöt-
tem, majd 1972 és 1976 között az 
újszászi Közlekedési Szakközépiskolába 
jártam, és itt érettségiztem. 
1976 ıszén házasodtunk össze Bélával, 

kivel 30 évet éltünk együtt, és azóta lakom Jászboldogházán. 

Két gyermekünk született, 1978-ban Tamás és 1979-ben 
Hajnalka. 

Közben elvégeztem Szolnokon a Közgazdasági Szakkö-
zépiskolát levelezı tagozaton. 1982-tıl a helyi Aranykalász 
MGTSZ-ben mint raktáros, majd 1986-tól 7 évig  Jászbe-
rényben a Hőtıgépgyár Bérosztályán dolgoztam.  

1993 óta a családdal növénytermesztéssel és állattenyész-
téssel foglalkozunk.  

Egyelıre két unokám van, Erik ötéves, Vince hároméves.  
A felkérésnek nagyon megörültem, mert így tagja lehe-
tek, -mint már oly sokan– a Faluvédı és Szépítı Egyesület-
nek, és részt vehetek községünk esztétikus összképének ki-
alakításában. 

CIVIL SZERVEZETEK 

Gömöri Péter vagyok. Jelenleg a 
gödöllıi Szent István Egyetemen tanu-
lok, mint végzıs gépészmérnök hallga-
tó. A Bsc diploma megszerzése után a 
mesterképzést is itt szeretném elvégez-
ni, – ami plusz két év tanulást jelent - 
hogy okleveles gépészmérnök lehessek. 
2006-ban, térdsérülésem miatt, egy 
idıre abbahagytam a futballt, és új 
sportolási lehetıséget kerestem, amit az 
országúti kerékpározásban meg is talál-
tam. Ettıl függetlenül nem szakadtam 
el a csapattól, és szinte minden hazai 
mérkızésen jelen voltam. Egy bogácsi 

edzıtábor során ígéretet tettem edzınknek, Bodor Máténak, 
hogy vissza fogok térni a pályára! Végül 2009 nyarán dön-
töttem úgy, hogy adok még egy esélyt magamnak.  

A sok edzésnek és a biciklizésnek köszönhetıen izmaim 
újra megerısödtek, és szerencsére a sérülésem sem újult ki. 
Több, mint két éves kihagyás után az elsı pár meccset még 
az ifi csapatában játszottam, majd miután erınlétileg és for-
mailag is a megfelelı szintre jutottam, felkerültem a felnıtt 
gárdába. Véleményem szerint nagyszerő csapat a miénk, 
hiszen nem csak a pályán, hanem az életben is segítségére 
vagyunk a másiknak.  Így ıszintén mondhatom, hogy ez egy 
remek baráti társaság is egyben. Van egy kiváló edzınk, aki 
ezt a közösséget jól tudja irányítani és kezelni is a nehezebb 
helyzetekben. Az ıszi szezon sajnos nem úgy sikerült, aho-
gyan mi szerettük volna, de úgy érzem, hogy képesek va-
gyunk egymásért küzdeni a pályán és ezáltal elérni közös 
célunkat. Biztos vagyok benne, hogy a bennmaradás nem 
jelenthet problémát! 

SPORTEGYESÜLET 

Gömöri Péter  

Koncsik Béláné  

Kocza József 

Koncsik Béláné 
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ÖNKÉNTES TŐZOLTÓ EGYESÜLET 
1992. augusztus 2-án született Jászbe-
rényben. Születése óta Jászboldog-
házán él. Az általános iskolát is itt 
végezte el. Jelenleg Szolnokon a Pálfy 
János Mőszeripari és Vegyipari Szak-
középiskolában tanul, ipari elektro-
technikusnak. 
Mindig nagy érdeklıdéssel figyelte a 
tőzoltószertárban tevékenykedı embe-
reket, akiket kicsi korától ismer. Édes-
apja nyomdokain járva, aki szintén 
önkéntes tőzoltóként tevékenykedik 

az Egyesületben, fokozatosan, szinte észrevétlenül kialakult 
az érdeklıdése és vágya az önkéntes tőzoltók által képviselt 
és közvetített értékek befogadására. 

Kíváncsian figyelte, amikor a tőzoltóautók és felszerelé-
sek karbantartását végezték, ha meghallotta a sziréna hang-
ját, rögtön a hang irányába vette az útját, keresve, hogy hol 
van baj, hová sietnek az önkéntesek, hogy segíthessenek, ha 
valaki bajba került.  

Ezek után nem volt kérdéses, hogy elıbb-utóbb İ is ön-
kéntes tőzoltó lesz. 

2007 tavaszán csatlakozott az Egyesülethez. A gyerek-
csapat kapitányaként látta el a feladatát, és már augusztusban 

szerepelt a Kıtelki Tőzoltóversenyen. Azóta minden évben 
várja a Tőzoltóversenyeket.  

2009-tıl ifjúsági- és sportfelelıs, azóta a szakkörös gye-
rekekkel foglalkozik.  

Jelenleg a Tőzoltóbál szervezésében segít. Maradék sza-
badidejének nagy részét az ifjúsági tagok toborzása teszi ki.  

Sajnos még a tőzoltási munkálatokban nem vehet részt, 
mert csak 18 éven felüliek és 40 órás önkéntes- és létesítmé-
nyi tőzoltó tanfolyammal rendelkezık vonulhatnak az egye-
sületünkben. Reméli, az ısszel összejön a szükséges létszám, 
a minimális tizenöt- húsz fı, és helyben, Jászboldogházán 
sikerül majd elvégezni az alapfokú képzést.  

Tervei között van még a középiskola befejezése után egy 
tőzoltó parancsnoki iskola elvégzése is. 

A szakmája - amit jelenleg tanul - egyben a hobbija is. 
Ezt az is bizonyítja, hogy a tőzoltóautóhoz is készített már 
kiegészítı villogó vezérlést, ami azóta is jól mőködik. Az 
iskola mellett még PLC programozást is tanul. Szeretne sze-
mélygépkocsira jogosítványt szerezni a közeljövıben.  

Ezen kívül szeret zenét hallgatni, kiváltképp, ha az jó 
rock zene. Már nagyon várja a tavaszt, hogy a barátaival 
elıvehessék a motorjaikat, és nekiindulhassanak a 
„Világnak”.  

 
Baranyi Béla 

a Tőzoltó Egyesület parancsnoka 

Ifj. Bajor Zoltán 

A mezııri szolgálatról 
Legyen vagy ne legyen? 

 
A Polgárır Egyesület kezdettıl fogva 

elsı helyen kezelte a vagyonvédelem 
kérdését. Létszámánál, anyagi lehetısé-
génél, valamint technikai felkészültségé-
nél fogva a község belterületét képes 
eredményesen védeni. Az önkormányzat 
kezdettıl fogva minden rendelkezésre 
álló eszközzel támogatta törekvésünket, 
mely a mai napig töretlen. 

A külterületi ingatlanok az utak kivé-
telével, magántulajdonban vannak. 
Minden tulajdonos vagy használó maga 
dönti el, hogy milyen módszert választ 
vagyona védelmére. İrizheti személye-
sen, bérelhet vagyonvédelemmel foglal-
kozó vagyonırt vagy vállalkozást. Dönt-
het úgy is, hogy mezııröket foglalkoztat. 
Mindkét esetben mérlegelés tárgyát képe-
zi, hogy milyen költséget kell viselnie az 
ırzéssel vagy ıriztetéssel az esetlegesen 
várható lopási károkkal szemben. 

Az önkormányzat által településırként 
alkalmazott, illetve alkalmazásra kerülı 
személyek jelentıs elırelépést fognak 
jelenteni a vagyonvédelem területén. 
Nem rendelkeznek mezııri jogosítvá-
nyokkal, így nem helyettesítik azok mun-
káját. Az önkormányzat hatáskörébe tar-
tozó megbízásokat végezhetik el. Egy 
tulajdonos sem kérhet rajtuk számon 
semmit. Azt gondolom, az önkormányzat 
a vagyonvédelem területén maximálisan 
kihasználja lehetıségét. Biztosítja az 
érdekelteknek, hogy tapasztalatot szerez-
hessenek ezen a területen és a jövıre 
nézve jól dönthessenek ebben a fontos 
kérdésben. 

Joó-Kovács Balázs  
a Polgárır Egyesület elnöke 

CIVIL SZERVEZETEK 
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Február 20-án maskarás télbúcsúzta-
tó volt a Mesevár óvodában. Szerencsére az 
idén semmilyen külsı akadály nem hátráltat-
ta az elıre eltervezett mulatságot. Az ovisok 
szinte teljes létszámban vettek részt a várva 
várt farsangi bálon.  

Harmadik éve tartjuk szombaton délután 
ezt a rendezvényt, így szülık, nagyszülık is 
el tudnak jönni. Az idén is szép számmal 
győltünk össze, szinte kicsi volt az ebédlı. A 
gyerekek lelkesedése, vidámsága észrevétle-
nül mindenkire ráragadt. A gyerekek izga-
lommal készültek erre a napra, hisz örömmel 
öltenek jelmezt. A lányoknál most is a her-
cegnı volt a legnépszerőbb. De volt kalóz, 
szellem, teknıc, indián, csiga, boci, csont-
váz, múmia, oroszlán is. A gyerekektıl ked-
vet kapva, az SzMK-s anyukák is jelmezt 
öltöttek. 

A bált a legkisebbek elıadása nyitotta meg. A Maci 
csoportos gyerekek vidáman verseltek, táncoltak, éne-
keltek, mozgással jelenítették meg a verseket. Ra-
gyogtak a kis arcok a jelmezekben. A Vuk csoporto-
sak is bátran szerepeltek. Táncoltak, verseltek Weöres 
Sándor vidám csúfolóiból. Látszott, hogy minden so-
rát élvezik.  
Az idén az óvó nénik nem elıadással, hanem sok iz-
galmas játékkal, vetélkedıvel készültek. Legnagyobb 
sikere a szülıket, gyermekeket egyszerre megmozgató 
feladatoknak volt. 
De nagyon élvezték a szülık székfoglaló játékát is. 
Hangosan szurkoltak anyukáknak, apukáknak. Na-
gyon-nagyon jól érezték magukat, visongtak, kipirult 
arccal tapsoltak. Volt itt minden: fánk- és csoki evı 
verseny, lufi pukkasztás, szívószállal szörpivás, egyre 
fogyó újságpapíron táncolás stb. nyugodtan mondhat-
juk, hogy mindenki élményekkel tért haza.  
 

Ez a rendezvény is bizonyítja, hogy szük-
ség van az ilyen közösséget alakító, közössé-
get formáló rendezvényekre. Az anyukák 
már reggel készültek: termet díszítettek, 
szendvicset készítettek. Finomabbnál, fino-
mabb süteményeket sütöttek szülık, nagy-
mamák. Volt üdítı, kávé, amit szintén fel-
ajánlásból kaptunk. Mindenkinek nagyon 
köszönjük a közremőködését, segítségét, 
támogatását. A bál bevételébıl támogatjuk a 
tavaszi  kirándulást, és megrendezzük a 
gyermeknapot. Harmadik éve rendezzük 
meg úgy a ballagást, hogy a ballagó gyere-
kek szüleit anyagilag nem terheljük. Ehhez 
nyújtanak segítséget az ilyen rendezvények, 
a ruhabörze, a karácsonyi vásár.  

Ezt nyújtja egy jól mőködı közösség. Így 
segítünk magunkon és egymáson. 

Tóth Zsuzsanna 
az SzMK elnöke 

„Jı már a farsang, aj de igen várjuk,  
Jaj de kedves vendég ı minálunk! 
Nem maga lábán jı el hozzánk- 
Táncos, kényes lovak hozzák. 
Legyenek lovai mind fehérek,  
Szolgái mind gyöngylegények!” 
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Január 18-án délután, amikor megszólalt a telefon és fel-
vettem, nem akartam hinni a fülemnek. A Tchibo ügyvezetı-
je, Szíjjártó Ágnes közölte, hogy a délelıtti sorsoláson óvo-
dánkat is kihúzták, és 600 ezer Ft-ot nyertünk.  

Körbe néztem, hogy nincs-e valahol kandi kamera felsze-
relve. De a hölgy tudatosította nekem, hogy nem álmodom. 
Szerencsénk volt.  

Ezúton is szeretném megköszönni azoknak, akik küldtek 
be vonalkódokat, és a mi óvodánkat jelölték meg. Máskor is 
vettünk már részt pontgyőjtési akcióban, de akkor nem volt 
szerencsénk.  

Az idén is győjtjük a Delikátos vonalkódokat. Kérjük, jut-
tassák el hozzánk.  

Nagyon sokat szervezkedett és dolgozott Szınyiné Molnár 
Brigitta, aki a fıszervezıje volt a Coop-os promóciónak is. 
Sok munkát fektetett az emblémák, kódok rendezésébe, ra-
gasztásába és beküldésébe. Interneten is szervezte a pont-
győjtı akciót, és lám nem volt hiábavaló a munkája. Köszön-
jük.  

Január 27-én Szőcs Lajos polgármester úr, az SzMK elnö-
ke, Tóth Zsuzsanna és Szınyiné Molnár Brigitta kíséretében 
Budapesten az Állatkerti játszóházban megrendezett ünnep-
ségen vehettem át Csisztu Zsuzsától a 600 ezer Ft-ot jelképe-
zı kártyát.  

A fı nyertes a nyalkai óvoda volt. İk győjtötték össze a 
legtöbb vonalkódot. Ez azért is nagy szó, mert a településnek 
450 lakosa van. İket nem a „nyeremény” érdekelte, hanem, 
hogy birtokba vehették a játszóházat is ezen a napon.  

A pénzt az önkormányzat számlájára utalták át. Úgy ter-
vezzük, hogy a csoportszobák bútorzatát –amelyek „alig 33-

35 évesek”- lecseréljük, felújítjuk, és eszközöket vásárolunk 
a szerepjátékokhoz. Sajnos a számítógépünk is „bedöglött”, 
amit az alapítvány jóvoltából pótolhatunk. Köszönet érte. 

Ezúton is kérjük, az adó 1%-át A BOLDOGHÁZI GYER-
MEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY-nak ajánlják fel, mert abból 
óvodánk is részesül.  

Továbbra is részt veszünk pontgyőjtı akciókban, segítse-
nek, hátha megint szerencsénk lesz. A szerencse vak, mondja 
a szólás.    

Óvodai beiratkozás március hónapban lesz. Kérjük, hogy 
ha gyermekük a következı tanévben betölti a 3. életévét, és 
óvodába szeretnék adni (elıfelvételis), írassák be! 

Szádvári Istvánné 
tagintézmény vezetı  

Ránk mosolygott a szerencse… 

ISKOLAI HÍREK 

Osztály 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Alsó  Felsı 
Össze-

sen 
Hiányzás nap/fı 2,16 1,86 3,3 1,9 3,3 4 5,042 5,2     3,3 
Magatartási átlag 4,88 4,69 4,56 4,3 4,75 4,45 4,6 4,5     4,6 
Szorgalom átlag 4,83 4,47 4,65 4,2 3,87 3,5 3,4 3,4     4 
Kitőnık 10 9 4 6 2 2 - 2     35 
Jelesek 3 1 6 2 4 2 1 -     19 
Elégtelent kapott 1felz - 1felz - 2 - 2 - 2 2 2fz+4 
Osztály átlag: 4,37 4,49 4,38 4,2 3,98 3,86 3,65 3,6 4,36 3,77   
Iskolai átlag:                     4,06 

� Az 1. félév zárása után minden osztályban megtartottuk a 
szülıi értekezleteket, ahol a félévi értékelés mellett a to-
vábbi feladatokat ismertettük. 

� A február 4-én megtartott kuratóriumi ülés témája a gaz-
dasági év zárása és a következı év feladatai voltak. 

� A II. félévben beindult az Európai Gyümölcsprogram. A 
program keretében év végéig szállítanak almát az isko-
lánknak. 

� Iskolakonyhánk a továbbiakban is biztosítja az egészséges 
életmódhoz szükséges zöldségféléket. 

 

� Két 8. osztályos tanulónk -Baráth Andrea és Farkas Ibo-
lya- részt vesz a Challenge sportprogramban. A 2009. 
október 20-án megtartott mezei futóverseny megyei dön-
tıjén elért kiváló eredményükért egy angliai utazáson 
vehetnek részt március 20. és 28. között. 

� A leendı 1. osztályosok beiratkozása április 8-án 8 és 16 
óra között lesz.  

 
� Tavaszi szünet: április 2-6-ig 

utolsó tanítási nap: április 1. csütörtök 
elsı tanítási nap: április 7. szerda 

Félévi eredményeink 
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2010. január 23. Sorsunk eldılni látszik. 27 elvetemült, 
tudástól túlcsorduló fiatal vágott neki élete leghosszabb 1,5 
órájának. Ki vonattal, ki kocsival érkezett a tett helyszínére, 
az Újszászi Gimnáziumba, ahol a kezdeti jókedv csüggedni 
látszott és 10 órakor már híre-hamva sem volt. Ekkor kezdı-
dött ugyanis a magyar felvételi, melynek eltelt 45 perce után 
boldog, örömökkel teli diákok léptek ki az ajtókon. A 15 
perces szünetben izgatott telefonok, gyors SMS-ek röpköd-
tek a szülıknek és osztályfınököknek. Majd következett a 2. 
menet, aminek újult erıvel nekivágott a kis csapat. Ám a 
matematika nyakatekert világa kifogott a leendı középisko-

lásokon. A folyosókon csüggedt, szomorú arcokat láthattunk, 
a hálózat túlterheltségét üzenetek és telefonhívások okozták. 
Osztályfınökünk, Konkoly Béláné is végigizgulta ezt a dél-
elıttöt, és természetesen a felvételi után ıt is bombázta a 
hívások áradata. De ı biztatóan annyit mondott: „Semmi baj, 
gyerekek, nyugodjatok meg, biztos vagyok benne, hogy jól 
sikerült.” 
A jólesı telefonbeszélgetések után kimerült csapat vágott 
neki a hazafelé útnak. Azóta már megtudtuk az eredménye-
inket, most már csak arra vagyunk kíváncsiak, kit hova vesz-
nek fel. 
Ezúton is szeretnénk megköszönni a felkészítést Vajda Eme-
se matematika és Konkoly Béláné magyar szakos tanár néni-
nek. 

Ménkő Petra 
8. osztályos tanuló 

Labdarúgás 
Gyızelemmel kezdtük a 2010-es évet! 
U 11-es csapatunk Jászalsószentgyör-
gyön a Szent György Kupán nagy 
küzdelemben, mindenkit elverve, 
megszerezte az elsı helyet. Kimagasló 
teljesítményt nyújtott a többiek mel-
lett Bajor Richárd, Gulyás Norbert és 
a gólkirályi címet Racs Tamás győj-
tötte be. 
Ugyan ezen a kupasorozaton, amit a 
szentgyörgyiek szerveztek az U9-es 
csapatunk, a harmadik helyet szerezte 
meg. Ezen a tornán Fajka Ádám lett a 
legjobb védıjátékos és dicséret illeti 
Turóczi Gergıt is, aki a csapat gólki-
rálya volt.  
 
MGYLSZ (második forduló) 
Amint már megírtuk elızı számunk-
ban az 1999-2000-es korosztályú foci-
csapatunk ısszel megnyerte az elsı 
fordulót kimagasló eredménnyel.  
Nagy reményekkel érkeztek Jászbe-
rénybe a fiúk, hiszen ha ezt a torna-
gyızelmet is sikerül begyőjteni, akkor 
már biztos résztvevıi lennénk a me-
gyei döntınek. Az elsı mérkızésen 
sikerrel vettük az akadályt, hiszen 
Jászapáti csapatát 3:1-re megvertük. 
Ezután az örök rivális Jászszentandrás 
csapatától 1-0-s vereséget szenved-
tünk. Jászalsószentgyörgy csapatának 
visszavágtunk, majd a szomszéd tele-
pülés, Jánoshida ellen egy 0-0-s dön-
tetlent értünk el. 
A torna végeredménye:  

1. Jászszentandrás 
2. Jászboldogháza 
3. Jánoshida 
4. Jászalsószentgyörgy 
5. Jászapáti 

Tóth Pál 
testnevelı tanár 

Ebben a tanévben immár 14. alkalommal rendezik meg a „7 mérföldes csiz-
mában heted 7 határon át” címő Országos Mesevetélkedıt. A játékban a nagy 
magyar és európai mesemondók, meseírók történeteibıl, mőveibıl válogatták ki a 
játék alapjául szolgáló meséket. Idén 195 csapat jelentkezett a megmérettetésre. A 
játék 6 fordulós, és 4 fıs csapatokkal lehetett benevezni, csak alsó tagozatosok-
nak.  

 
A 4. osztályból 3 csapatot indítottunk. 
 
Okos varázslók: Berdó Adrienn, Durucz Andrea, Sápi Fanni, Turóczi Helga 
Üvegtigrisek: Bajor Richárd, Fehér Ferenc, Kondor István, Nagy Balázs 
Vadmacskák: Klinkó Andrea, Mizsei Melitta, Tóth Zsófia, Vámos Márta 

 
Az I. és a II. fordulót az iskolában kellett megrendezni. A két forduló összesí-

tett pontjai után 2 csapat mehetett tovább a körzeti elıdöntıbe. Minden forduló-
ban 4 mesét kellett elolvasni a gyerekeknek és azokat szinte szó szerint tudni 
(helyszínek, idıpontok, szereplık, növények, állatok, színek stb.)! 

A körzeti elıdöntıre Jászberényben kerül sor, ahová az Okos Varázslók és 
Vadmacskák csapata jutott tovább. Itt már 12 mesével és az ezekhez kapcsolódó 
furfangos és nehéz feladatokkal, illetve 3 másik településrıl érkezett csapatokkal 
kellett megbirkózni a lányoknak. Nagyon büszke vagyok rájuk, mert lelkesen és 
kimagasló pontszámmal az 1. helyen a Vadmacskák csapata, 2. helyen (3 ponttal 
lemaradva csak) az Okos Varázslók csapata kapta meg a lehetıséget, hogy a IV. 
fordulóban (területi döntıben) is bizonyítsák tudásukat már 16 mesével. Erre 
szintén Jászberényben kerül sor március 18-án. Az innen továbbjutó csapat(ok) 
már a megyei döntıben vehetnek részt. 

Remélem, mi is ott leszünk Szolnokon, a megyei döntıben! 
Tóthné Simon Aranka 

osztályfınök 4. osztály 

VADMACSKÁK OKOS VARÁZSLÓK 
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Február 27-én került sor a már hagyományos iskolai bá-
lunkra, melyet Kelemen Péter klarinét elıadása nyitott meg. 
Ezt követıen mazsorett csoportjaink léptek fel különféle 
nagyszerő táncokkal, melyeket hatalmas tapsvihar kísért. A 
táncok után a „szamárral” - akit Szabó Máté 5. osztályos 
tanuló jelenített meg – maszkabálba készülıdtünk. Szama-
runk a jelmezek áradatából válogathatott, és mire felöltözött, 
egy igazi bohócra hasonlított. Láthattuk még az iskolai nép-
tánc csoport bemutatóját, akik egy vidám, pörgıs táncot ad-
tak elı. 

 A bál elıtti heteket egyre több készülıdés tette élvezete-
sebbé, hisz a Szülıi Munkaközösség a tanulók számára még 
Ki mit tud?-ot is hirdetett.  Sokféle érdekes produkciót lát-
hattunk, melyeket a négytagú zsőri pontszámokkal értékelt. 

 

Elsı helyen a 8. osztályos lányok hawaii tánca végzett 
óriási sikert aratva. 

Második helyezést értek el táncukkal a 4. osztályos lá-
nyok és a 6. osztályos lányok. 

Harmadik helyezett lett Berkó Albert egy humoros vers 
elıadásával és a 8. osztályos lányok hastáncukkal. 

Mindezek mellett jelmezes felvonulás is volt, ahol szebb-
nél szebb, ötletesebbnél ötletesebb jelmezeket láthattunk.  

Nem sokkal késıbb került sor a tombolahúzásra, ahol 
rengeteg ajándékot nyerhettek kedves vendégeink. 

Ezután következett a fergeteges diszkó, ahol jobbnál jobb 
számokra táncolhattunk. 

A bál 8 órakor ért véget, és mindannyian sok-sok élmény-
nyel gazdagodva tértünk haza. 

Ménkő Petra 8. osztályos tanuló 

„Szamár” a maszkabálban 
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(Ezzel a címmel szeretnénk útjára engedni egy 
rovatot a Boldogházi Hírekben, amelyben a helyi 
egészségügyi ellátást érintı aktualitásokkal jelent-

kezünk. A lehetıségért köszönet a Szerkesztınek!)  
Talán akkor lesz a leghasznosabb ez a néhány sor, ha si-

kerül azt a témát részletesen kifejteni, ami leggyakrabban 
merül fel kérdésként. Íme, rögtön az elsı:  
1. Mi van akkor, ha nincs rendelés, de még (vagy már) 
nincs ügyelet?  

Hivatalosan megfogalmazva: „készenlét van”. Ez azt je-
lenti, hogy a 06-20/537-4858-as telefonszámon, hétköznap 
8-16 óráig, el tudnak érni. Ebben az idıszakban ez a telefon 
mindig nálam van, és be van kapcsolva. Mint tudjuk, semmi 
sem tökéletes. Itt is elıfordulhat, hogy éppen olyan helyen 
vagyok, ahol nincs térerı, vagy éppen mással beszélek. 
Amennyiben nem sikerül elérniük, és eszméletvesztéses 
rosszullétrıl, súlyos, életveszélyes állapotról, balesetrıl van 
szó, késedelem nélkül hívják a mentıszolgálatot (104). 
Amennyiben nem ennyire sürgetı esetrıl van szó, kérem, 
hogy 5-10 perc elteltével próbáljanak meg ismét felhívni. 
Amennyiben lehetséges, hívószám kijelzéssel keressenek, 
így lehetıségem nyílik visszahívásra. A betegek ellátásában 

dr. Borsodi-Nagy Erzsébet doktornı áll segítségünkre. Fo-
gadja a betegeinket a rendelıjében Tápiógyörgyén, vagy 
szükség esetén átjön, és személyesen látja el a fekvıbetege-
ket, de ennek megszervezése az én feladatom.  
2. Mikor van rendelés? (logikailag ezzel kellett volna kez-
denem, de ez a kérdés már sokkal ritkábban merül fel...)  
Hétfın: 8.30 — 12.30  
Kedd: 12.00—16.00  
Szerda: 8.30 — 12.30  
Csütörtök: 14.00-18.00  
Péntek: Páratlan hét: 8.00 — 12.00  

rendel: dr. Jánosik György  
Páros hét: 12.00 — 16.00  

rendel: dr. Borsodi-Nagy Erzsébet  
Néhány kérés a rendeléssel kapcsolatosan: A rendelések 

utolsó fél órájában csak az akut betegeket és az esetleges 
kihívásokat szeretnénk ellátni. Ez nem jó hír azoknak a szem-
füles pácienseinknek, akik a rendelés utolsó 10 percében top-
pannak be, mert akkor már rendszerint üres a váró... A csü-
törtöki, késı délutáni órákban tartott rendelés a dolgozók és a 
diákok ellátását, gondozását szolgálja. Higgyék el, sokan 
vannak, akik krónikus betegségük miatt rendszeres ellenır-
zésre szorulnak, és ez az egyedüli idıpont, amikor találkoz-
hatom velük úgy, hogy nem kell a munkából kiesniük...   

Dr. Jánosik György 

Rendelıi Hírek  

Bóta Mizsei Ilona 

Jászboldogháza „fiatal település”. A tanyavi lágból 
községgé fejlıdése szinte 60 évet ölel át, s ez alatt a néhány 
évtized alatt alakult ki jelenlegi arculata, épült, szépült a 
falu vezetıinek irányításával és az itt élı emberek összefo-
gásával. 1971. március 1-tıl  1985. június 18-ig a település 
vezetıje Bazsó Miklósné Ica néni volt, akivel  a tevékeny 
múltról és a csendesebb mindennapokról beszélgettem. 

„Boldogházi családban születtem, 8 testvér közül elsı 
szülöttként, de csak hatan nıttünk fel. Szeretı nagycsalád 
vett körül, hálás szívvel gondolok rájuk. Szüleim az örökölt 
földeken gazdálkodtak, idınként napszámba jártak. 18 éve-
sen mentem férjhez, és 59 évig éltünk együtt. 2 éve veszítet-
tem el férjemet. Született két gyermekünk, de kisfiunk 17 
évesen egy félre kezelt betegség következtében meghalt.  

Ahogy régen mondták: a semmi nélkül kerültünk össze. 
Férjem Bazsó Miklós a Miskolczi féle malomban dolgozott 
(a malom a mostani COOP ABC épületének helyén állt). 
1949-ben kezdtünk építkezni és ’50-ben költöztünk be ebbe 
a Vasút utcai házba. 

A gyermekek születése után dolgoztam a Földmőves Szö-
vetkezetnél, voltam háztartásbeli és 1963 – ban kerültem a 
Tanácsházára kezdetben helyettesként, járlatlevél kezelı-
ként, majd adóügyi elıadóként. 1967-ben kislányommal egy 
idıben érettségiztem. A tanácsnál végig jártam a 
„szamárlétrát”, dolgoztam például a pénzügyön, gyámügyön. 
1971-ben a választások során megválasztottak tanácselnök-
nek. Nagy András megkezdett munkáját folytathattam. Ak-
korra már sok építés, beruházás megvalósult. Folyamatban 
volt a vízhálózat vezetése, és hamarosan sikerült azt 100%
ban befejezni. 1972 – ben megépült a 75 férıhelyes óvoda, 
átadásra került a tanácsháza új épülete. Közben folyamatosan 
épültek ki a járdák is. Nagy András álmodta meg a fogorvosi 
rendelıt és a gyógyszertárat, de 5000 fı alatti településen 
nem engedélyezték. A Megyei Tanácsnál közben vezetı 
váltás történt, és bár támogatást nem biztosítottak, de  

engedélyükkel önerıbıl a lakosság segítségével 1974-ben 
felépült a Gyógyszertár is. A fogorvosi ellátás is megvaló-
sult. A Radiátor gyár igazgatója, Gorjanc Ignác felújította a 
fogorvosi rendelıt, és a szolgáltatást a falu lakossága is 
igénybe vehette. 1976-ban az akkori közigazgatási vezetés 
több települést próbált egyesíteni. Megtörténtek az elıkészü-
letek is, de a tanácstestület élt demokratikus jogával, és nem 
fogadta el – így a településnek sikerült megıriznie önállósá-
gát. Nagy eredmény volt. 

1985-ben ismét tanácsválasztás volt. A megyei, járási 
vezetés kért még, hogy legalább egy ciklust vigyek végig, de 
úgy gondoltam, átadom a helyet, a lehetıséget a fiataloknak. 
Tanácstagként még dolgoztam, és a rendszerváltás után 2 
ciklusban önkormányzati képviselıként is próbáltam mun-
kámmal segíteni a település vezetését. 

Nagyon szép évek voltak. Az összefogásnak sok-sok pél-
dáját láttam. Az itt élık szeretettel és szívesen vállalták a 
munkát bármilyen fejlesztésrıl, építkezésrıl is volt szó.” 

Ica néni ıszinte büszkeséggel beszélt a boldogházi lako-
sokról. Méltán büszke családjára, unokáira is, hiszen ta-
nulmányaik befejezése után, a szorgalmuknak, a családból 
hozott munkaszeretetüknek köszönhetıen munkahelyeiken 
sikeresek, eredményesek. 

A hétköznapokról kevesebb szó esett. Szabadidejében 
szívesen olvas, kedvenc idıtöltése a rejtvényfejtés. Térd 
problémái miatt nehezebben mozog, de a ház körüli szüksé-
ges teendıket elvégzi. Szeretettel beszélt lányáról, aki a fér-
jével hetente látogatja. Ilyen szeretettel beszélt kedves szom-
szédjairól is, akikre mindig számíthat. Egy téli történetet is 
említett: egy reggel még benn a ház körül is lelapátolták a 
havat, ı pedig” früstükkel” kedveskedett nekik. 

Ica nénivel való beszélgetés alatt sokszor elhangzott a 
’szeretet’ szó. Kívánom, hogy  családtagjai, ismerısei soká-
ig élvezhessék szeretetét és İ is ezt a viszont szeretetet. 
Mindezekhez kívánok jó egészséget!  
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Hivatása... 

FIATALOKRÓL 

2010-ben induló új cikksorozatunk célja olyan fiatalok 
bemutatása, akik nem mindennapi hivatást választottak. 
Segítve talán ezzel egy kicsit a pályaválasztás elıtt állókat. 
Elsıként így esett a választás Szaszkó Anillára, akitıl, ha 
megkérdeznénk mi leszel, ha nagy leszel, azt a választ kap-
nánk, hogy KATONA. Beszélgettünk az egyetemen töltött 
mindennapokról, a választott szakmájáról és jövıbeni ter-
veirıl… 

 
Kedves Anilla! Úgy gondolom a legtöbb ember számára 

meglepı, hogy egy fiatal, csinos lány katona szeretne lenni. 
Hogy esett a választásod erre a pályára, és mit szóltak a 
szüleid a döntésedhez? 

A felvételi tájékoztató könyvet nézegettem, amikor meg-
akadt a szemem a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 
katonai gazdálkodás szakán. Akkor még nem is sejtettem, 
hogy majd nekem is kiképzéseken kell részt vennem, de az-
óta sem bántam meg a döntésemet. A szüleim a kezdetektıl 
fogva támogattak, és egyszer sem próbáltak meg lebeszélni a 
választásomról. 

Hogy teltek az elsı hónapjaid az egyetemen?  
Az 1. félév ún. passzív félév volt, ez idı alatt 3 hónapot 

Szentendrén töltöttem, ahol olyan felkészítésen vettem részt, 
mint azok a fiatalok, akik szerzıdéses katonának állnak. 
Rengeteg elméleti oktatást tartottak, de sok idıt töltöttünk 
terepen is. Megtanítottak minket többek között lıni, robban-
tani és kézigránátot vetni. 

A katonaságról elsıként az jut az eszembe, hogy rend és 
fegyelem jellemzi. Már az egyetemen is így nevelnek benne-
teket és minden percetek be van osztva? 

Ez valóban így van. Hétfıtıl péntekig kötelezı a kollégi-
umban tartózkodni és minden nap ún. gyakorló egyenruhát 
viselünk. Reggelente hatkor kelünk és az elsı 2 évfolyamnak 
reggeli torna van. Majd következik a rajszemle, ahol ellenır-
zik a körletrendet és az egyéni ápoltságot. Ezután jön a ki-
hallgatás, ilyenkor a szolgálatba lépık jelentést tesznek és 
ekkor lehet bármiféle kérelmet elıterjeszteni, például hogy a 
délutáni elfoglaltságokról távol szeretnénk maradni. Fél 8-tól 
sorakozó van a hallgatói zászlóaljnak, amely keretében min-
den nap felvonjuk a Magyar Köztársaság zászlaját Erkel 
Ferenc: Bánk bán Hazám, hazám c. mővére. 8 órától 13 órá-
ig vannak elıadásaink, majd délután, heti két alkalommal 
katonai szocializáció van. Ilyenkor járunk katonai tesire, 
közelharc órákra, lövészetre stb. Délután 5 órától van sza-
badidınk. 

Milyen terveid vannak az egyetem utáni évekre? 
Szeretnék majd Szolnokon a laktanyában elhelyezkedni, 

természetesen ez nem csak rajtam múlik, attól függ, hogy 
hova osztanak majd be. A katonai gazdálkodáson belül 
egyébként a hadtáp szakirányt választottam. Ez az üzem-
anyag, ruházati és élelmezési ellátás megszervezését jelenti. 
Azért is örülnék, ha Szolnokra osztanának be, mert elkezd-
tem a Szolnoki Fıiskola nemzetközi gazdálkodás szakát is 
levelezın. Ott most elsıs vagyok. 

Miközben mesélsz nem túlzok, ha azt mondom tátva ma-
rad a szám. Nem gondoltam, hogy ennyire érdekesek a 
mindennapjaid. Eszedbe jut még pár érdekes dolog? Mi-
lyen lehetıségek nyílnak még meg elıtted azzal, hogy ezt az 
egyetemet választottad? 

Nemrég felvettem az ejtıernyıs fakultációt is. Kicsit félek 
tıle, de mindenképp ki szeretném próbálni. Most érkeztek 
meg az elsısök Szentendrérıl és megkaptam egy 34 fıs sza-
kaszt, így most gyakorló szakaszparancsnok is vagyok. Va-
lóban rengeteg lehetıség nyílik meg elıttünk és különleges 
helyekre juthatunk el. Az augusztus 20-ai tisztavatáson min-
dig ott vagyunk, az Operabálra és az Erzsébet-Katalin bálra 
hívnak minket keringızni. A nemzeti ünnepeken mindig 
koszorúzásra és megemlékezésekre járunk.  

Felvetıdik bennem a kérdés, mit gondolsz, változtatott 
rajtad az egyetem?  

Úgy gondolom, hogy sokkal türelmesebb lettem, megta-
nultam várni. Ezen kívül erısebb lettem lelkiekben és na-
gyon sokat tanultam az életrıl.  

Azoknak, akik most pályaválasztás elıtt állnak, mit mon-
danál, kinek tanácsolod, hogy ezt a pályát válassza? 

Ez egy jó kérdés. Körülbelül 80-an kezdtünk és kb. 20 fı 
lemorzsolódott. Nagyon sok kitartást igényel. Azoknak, akik 
nagyon öntörvényőek nem ajánlom, mert a parancsokat el 
kell fogadni és szó nélkül végre kell hajtani. A lányoknak 
pedig úgy gondolom, sok esetben még nehezebb. A katona-
ság csapatmunkára nevel és az egymásrautaltság jellemzi. 
Azt mondják, hogy egy szakasz olyan erıs, mint a szakasz 
leggyengébb tagja. 

Anillát 2011. augusztus 20-án, nemzeti ünnepünkön 
avatják hadnaggyá a Hısök terén. Az addig vezetı úthoz 
kívánunk Neked sok kitartást, eredményes vizsgaidıszako-
kat, a távolabbi terveidhez pedig sok erıt és szerencsét! 

 
dr. Fehérváry Mária 

Beszélgetés községünk fiataljaival 
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Az én hobbim  
 

Néhány éve felejthetetlen élményben volt 
részünk az iskolában. Az anyák napi mősor-
ban saját alkotásával fellépett Kiss Irma, 
Szőcs Tibor anyukája./  

Mindannyiunk számára meglepetés 
volt,hiszen nagyon sokan nem tudtuk,hogy 
Irma hobbija a zene. Az egyik falunapon -
ahol párjával, Szőcs Károllyal muzsikáltak-
községünk lakói is megismerhették zenei 
tehetségüket. 

Irma énekelt, s szintetizátoron játszott, 
Károly keyboardozott. 

A BOLDOGHÁZI HÍREK olvasói nevé-
ben kérlek, mesélj arról, hogyan, s hogy 
mikor kezdtél a zene iránt érdeklıdni? 

 
1991 óta a párom vállalkozó tevékenysé-

get folytat, és mint családi vállalkozás, én is részt veszek a 
munkában, adminisztrációban, valamint neveljük a két 
fiunkat. Ez az életem egyik része, a másik a hobbi, ami 
nem más, mint a zene. 

Már kisiskolás koromban kedveltem a muzsikát, oly-
annyira, hogy az énekórák számítottak a kedvenc tantár-
gyamnak. Vágyam volt, hogy egyszer valamilyen hang-
szeren tanuljak meg játszani. 2000-ben elvégeztem levele-
zın  egy zenei tanfolyamot, ami a zenei elımenetelemet 
segítette, hogy a kottát megismerjem, az összes skálát 

megtanuljam, valamint saját akarat-
erımbıl az összes akkordképzéseket 
kidolgoztam, és próbáltam valamilyen 
szinten megtanulni. 
Rengeteg gyakorlás után eljutottam odá-
ig, hogy magam is készítek saját dalokat. 
Minden zenésznek vágya, egyben kihívás 
is, hogy ne csak mások dalait és szerze-
ményeit adja elı, hanem saját magam 
által írjak szöveget, és azt megzenésít-
sem. Dalaim megszületése hasonlóak a 
versíráshoz és arra képezem a zenét. 
Történt egy alkalommal, hogy egy 
Anyák napi dalt írtam, és zenésítettem 
meg, amit iskolás gyermekem Anyák 
napi rendezvényén az osztállyal adtunk 
elı. 
Nem kell mondanom, életem legboldo-
gabb napja volt, elsı fellépésem a gyere-

kekkel, saját szerzeményemmel és talán 
írhatom, a legszebb ünnepségen történt. 

Valamikor az volt a vágyam, hogy zenészként sok em-
ber elıtt szerepeljek. 

Ez minden bizonnyal teljesült. 
  
 Megerısítem: vágyadat sikerült elérned, hiszen dalaid, 

elıadásod a hallgatóknak is sok kellemes percet szereztek. 
Olvasóink nevében is kívánom, adjon neked ez a hobbi na-
gyon sok örömet és további alkotókedvet. 

Zrupkó Ferencné 

Kiss Irma 

Hat évvel ezelıtt, amikor Bazsó Ernı tanár bácsi nyugdíja-
zását kérte, meghirdettük a matematika-fizika szakos tanári 
állást. A pályázatra egy fiatalember, Vajda Levente jelent-
kezett  Dévaványáról. Az elbeszélgetésre elhozta feleségét, 
Emesét is . Megtekintettük az iskolát, ismertettem a legfon-
tosabb pedagógiai elveinket, s körbejártuk jászboldogházát, 
s megmutattam a pedagógus lakást is. Közben sokat beszél-
gettünk, és kiderült, hogy Emese is rendelkezik a két kere-
sett szakpárral. Könnyő volt a döntés,mivel egy óvodás és 
egy kisiskolás kislányuk volt, hogy az édesanyáé legyen az 
állás, és Levente vállalja a bejárással járó nehézségeket. 
Eltelt hat év. A szolgálati lakás tavasztól ıszig azóta pom-
pásabbnál pompásabb virágoktól díszlik. A kicsi lányok 
megnıttek, nemcsak jól tanulnak,de zenei tanulmányaik-
ban is jeleskednek.( Errıl községünk lakói is már többször 
meggyızıdhettek.) Vajda Emese tanár nénit kérdezem, 
hogy érzik magukat Jászboldogházán? 

„A csendes, békés, természetközeli helyek vonzottak vi-
lágéletemben. Nem csoda, hiszen a „hepehupás vén Szilágy-
ság” Karszna partján, a Magura lábainál húzódó Báthoryak 
fészkében, Szilágysomlyón születtem. Életem további állo-
másai (eltekintve egyetemi éveimtıl, melyeket Temesváron 
és Debrecenben töltöttem): Békéscsaba, Dévaványa. Mind 
kedves kis városok.  

Férjem kérésére (hogy szüleihez és testvéréhez közelebb 
kerüljünk) pályáztam meg a jászboldogházi matematika-
fizika szakos tanári állást. Nem bántam meg. Köszönettel 
tartozom férjemnek, hogy ilyen kedves kis helységbe csalo-
gatott. A kis szolgálati lakás igyekezett biztosítani a minimá-

lis lakhatási feltételeket. A kertet viszont valósággal megsze-
rettük. Gyümölcsfákat, „eperültetvényt” varázsoltunk a térel-
választónak ható orgonabokor mögé. Saját termesztéső zöld-
séget és gyümölcsöt fogyasztunk. Szeretnénk a mára oly 
jellemezı természetromboló életmódot elkerülni, és a gyer-
mekeinket  természetes környezetben, hasznos és szemet 
gyönyörködtetı növény- és állatvilággal körülvenni. Ez rész-
ben, úgy érzem sikerül. Kislányaink együtt nıttek fel kutyá-
inkkal, papagájainkkal folytatott mindennapos játszadozás, 
nevetgélés közepette. A galambnépesség is elszaporodott az 
utóbbi idıben, aminek gyermekeink különösen örvendenek, 
figyelgetik minden kis fióka fejlıdését. 

Még nem szóltam a munkahelyi közösségrıl, melynek 
kimondhatatlanul nagy hálával tartozom. Hiszen az ember 
mindennapjainak minıségét részben a munkahelyi hangulat 
határozza meg. Ezért köszönettel tartozom külön-külön min-
den kollégámnak, hiszen nemhogy szorongva (sok ilyen 
esetrıl hallunk!), hanem kimondottan jólesı érzéssel mehe-
tek be reggelente az iskolába. Egyszerően hasznosnak érzem 
magam. Szeretem a munkám, kedvelem a diákjaimat, a kol-
légákkal- úgy az iskolai, mint az élet apró-cseprı vagy akár 
nagy dolgairól- el tudunk beszélgetni. Ezt nagyon fontosnak 
tartom. 

Szerencsénk van abban is, hogy nagyon kedves 
szomszédaink vannak, ideköltözésünk pillanatától sokat se-
gítettek. Aki ismeri Marika nénit özv. Turóczi Ferencné, 
tudja milyen aranyos néni, sokszor meglepett ilyen-olyan 
finomsággal a kertjébıl, vagy egy pár szál illatos virággal.  

Terveim szerint szeretnék Boldogházán hosszú idıre lete-
lepedni.” 

„BOLDOGHÁZÁN  ITTHON” 

Zrupkó Ferencné 
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HÍREK 

KÖZSÉGI SPORTÉLET 
Tisztelt Sportbarátok.  
Köszöntök mindenkit a 2010-es új esztendıben és bízva 

csapatunkban, szurkolóinkban, valamint támogatóinkban. 
Remélem, egy sikeresebb idényt tudunk zárni, mint az elmúlt 
ısz. 

Elkezdıdik egy új menetelés, egy újabb kihívás, melynek 
célja a bennmaradás. 

Bizakodásra talán az adhat okot, jöttek új játékosok Kalla 
János, Gömöri Bálint,  aki 2001 után visszatért nevelı együt-
tesébe, közben rutinból, reméljük, megizmosodott, valamint 
Tóth Áron. 

Felépültek sérültjeink Urbán Ferenc, Mizsei Attila, 
Heinrich István, visszatért a felnıtt csapatba Eszes János. 

Megemlíteném: keretünk 27 fıre nıtt, létszámilag akár a 
BL-ben is felvehetnénk a versenyt, és remélem minıségileg 
és mennyiségileg is elegendı lesz a bennmaradásra. 

Nyomorúságosan visszagondolva azokra az idıkre, mikor 
sokszor 11-13 fıvel indultunk idegenbe futballozni, az indu-
lás elıtt pedig pár perccel 5-6 játékos várakozott. 

Mielıtt belekezdenék a felkészülési mérkızések elemzé-
sébe, meg kell említenem egy fontos eseményt, április 11-ét 
a választások napját, és arra kérek minden sportbarátot, men-
jenek el szavazni, hiszen egyértelmően látható, a jelenlegi 
kormány nem csak az embereknek nem ad semmit, de a 
sportnak sem. A magyar emberek nemzeti egységét, nemzeti 
öntudatát, erkölcsösségét az egészséges éltre való nevelést 
legolcsóbban a sporttal lehetne felemelni, de sajnos ez nem 
érdek, van helyette 26 fajta orvosságreklám meg heti 2 tesi 
óra. 

Így nıjön fel az új nemzedék, és képesek voltak Ma-
gyarországon 800 milliót adni az egész élsportra, hogy 
érzékeltessem ezt az összeget, ez annyi, mintha a 
Jászboldogházi egyesületnek egész évre adtunk volna 80 
FT-ot. 

A sport nem csak egészséget jelent, jelent akaratot, kitar-
tást, alázatot, idıbeosztást, alkalmazkodást, valamint szóra-
kozást. 

Egy régebbi cikkemben azt írtam, ha az állam 3000 lakos 
alatti települések esetében csak 1 millió Ft sporttámogatást 
adna, 1000 településnél csak egy milliárdba kerülne, és ren-
geteg fiatalnak biztosíthatná az egészséges élet alapjait, vala-
mint a tehetséges fiatalok fejlıdését a versenysportban. Itt 
kell megjegyezni, évente 50-80 milliárd forintot költenek 
értelmetlen dolgokra, csak az új beléptetı rendszerek a 
stadionokhoz 4 milliárd forintba kerültek, és 2002 óta raktá-
ron vannak, közben elavultak, de nyugodtan megemlíthet-
ném a szintén 4 milliárdba kerülı matricaváltó helyeket, az 
egyik kormány felépítette, a másik lebontotta, 8 évre elegen-
dı lett volna 1000 településnek ez a támogatás. 

A másik gond az, hogy a sportot is utolérte a korrupció, 
sajnos ott is olyan emberek kaptak megbízást, akik erkölcsi-
leg, emberileg a társadalmi réteg alján helyezkednek el. 

Puskás Öcsi azt mondta, kis pénz, kis foci, nagy pénz, 
nagy foci. 

A Szolnok Megyei Labdarúgó Szövetség pedig újat 
talált, kis foci nagy pénz. A 2010. január 31-i. rendkívüli 
győlésen elhangzott, a szövetség nem tud elszámolni az éves 
költségvetéssel, több klub tartozik. 

Összesen 1. 000. 000 Ft-tal, nem értem, miért nem 
függesztették fel e klubok játékjogát, talán barátok voltak, 
azért a barátokat csak segíti az ember, vagy nem? 

Nem tudnám elképzelni azt, ha Jászboldogháza nem fizet-
te volna járandóságait, engedték volna indulni a bajnokság-
ban. 

A közgyőlésen természetesen hiányoztak az érintettek: 
Boros Tibor elnök, Urbán Attila fıtitkár. 

A Boros-Urbán kettıs a megyei szövetség pénzeszközeit 
többször a saját céljára fordította, a számviteli szabályokat 
nem tartották be. Olyan számlák kerültek kifizetésre, amik 
mögött nem volt valós mögöttes tartalom. Boros az egyik 
telefontársaságnak közel 2 millió forintos tartozást halmozott 
fel, az APEH felé 2 millió 900 ezer 195 Ft, az MLSZ felé 6 
millió 103 ezer 590 Ft tartozik, tudtuk meg a rendkívüli köz-
győlés beszámolójából. 

Itt említeném meg az MLSZ nagyhatalmú elnökének Kis-
teleki Istvánnak legendássá vált mondását REND, FEGYE-
LEM, TÖRVÉNYESSÉG, és itt egy régi mondással fejez-
ném be a történetet: Fejétıl bőzlik a hal. 

Visszatérve felkészüléseinkre, elsı edzımérkızésünket 
Petıfibányával vívtuk, amelyet rossz talajú, csúszós, havas 
pályán mínusz fokban 5-3-as vereséggel zártunk. Az elsı 
félidıben az ellenfél jobban támadott, góljaikat 3 jól képzett 
játékosuk szerezte, a recept egy jó beadás, és érkezés jelle-
mezte. Sajnos védıink nem állták a havat, szomorkodásra 
nincs ok ez csak az elsı meccs volt. 

Következett Jászkisér. Jó iramú gólokban gazdag mérkı-
zést láthatott a kilátogató, de itt is 7-4 -es vereség lett a vége. 

Harmadik felkészülésünkre Árokszállás érkezett -közel 10 
éve meghatározó együttese a megyei I. osztálynak-, közepes 
színvonalú mérkızésen a jobb játékerıt képviselı, rutinjait 
kihasználva 4-1-re megnyerte a találkozót. Egy idısebb szur-
koló meg is jegyezte, nem jó, hogy minden mérkızésünket 
elveszítjük még akkor is, ha nehezebb ellenféllel játszunk. 

A negyedik mérkızésen ismét Jászkisért fogadtuk Jászbe-
rényben a mőfüvön villanyfényes meccsen, mivel bíró nem 
érkezett, így az elsı félidıt jómagam a másikat Darók Viktor 
vezette. De a lényeg 4-2-re megnyertük, fordulatokban gaz-
dag 1-0, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2, 4-2, erıben játékban ellenfelünk 
fölé kerekedtünk, góljainkat Káposztás, Szőcs B. (2) Gömöri 
B. szerezték. 

Következı ellenfelünk a Szolnoki Spartakusz az NB III 
meghatározó csapata Gömöri Béla vezetésével épp csak le-
maradt tavaly az NB II-es indulásról, esetleg aki nem tudná, 
megemlíteném, tavaly a feljutásért a Honvéd második csapa-
tával küzdöttek nem igazán egyenlı feltételekkel a Honvéd 
kettıben öt NB I-es játékos futballozott ezen a mérkızésen, 
akik egy héttel még a Gyır ellen sikeresen nyerték meg a 
Magyar Kupát. 

Mindent bevetettek, de így is csak 1-0-ra tudták megnyer-
ni a találkozót a szakadó esıben. 

Most nekünk adatott meg, hogy leszőrjük, milyen is egy 
gyorsabb, képzettebb csapat ellen játszani a bajnokság elıtt 
egy héttel a szolnoki mőfüves pályán. 

Az elsı félidıben nagyszerően játszottunk, volt tartása a 
csapatnak, nem szorultunk a kapunk elé, veszélyes támadá-
sokat is tudtunk vezetni, és csak egy tizenegyes góllal kerül-
tünk hátrányba a félidı után. 

A második játékrészben már meglátszott a különbség, az 
erınlét gyengült, és a cserék sem tudták felvenni ezt az ira-
mot, a vége 5-0 lett, ami reális is. 

Hajrá Boldogháza! 
Tisztelettel: Túróczi Béla 
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Mindannyiunk számára természetes,hogy Jászboldogháza 
vasútállomással rendelkezik. De mi is lenne velünk nélküle?
Bekötı útjaink lassan járhatatlanok, autóbusz közlekedés a 
délutáni két járaton kívül nincs. İseink kiharcolták szá-
munkra a fejlıdéshez elengedhetetlen közlekedési formát. 
Hiszen még 1869-ben arról volt szó,hogy Hatvan - Szolnok 
helyett , Jászberény elkerülésével Hatvan-Cegléd irányában 
fogják megépíteni a vasutat. A berényiek száz tagú küldött-
séget választottak, akik a parlamenti képviselıket meggyız-
ték arról, hogy térjenek vissza az eredeti tervekhez. Éppen 
137 éve, egy zord februári napon robogott végig az elsı vo-
nat a szakaszon. Az ünnepélyes átadásra március 10-én ke-
rült sor.  

Jászboldogháza vasútállomása a Hatvan-Szolnok vasúti 
fıvonal mentén fekszik. 1873-ban nyitották meg, nem sokkal 
késıbb, mint a Monarchia jelentıs (Budapestrıl kiinduló, 
nagyobb vidéki  városokat is érintı, és általában az országot 
elhagyó vasútvonalak) szárnyvonalai  elkészültek. Felmerült 
az igény az ország északi és déli területeit összekötı vasút-
vonalak építésére, aminek okán megépült a "mi" vonalunk is. 
Ennek jelentısége a trianoni döntést követıen létrejött új 
országhatárok között sem csökkent, sıt a II. világháborút 
követıen erıteljesen növekedett, egészen a rendszerváltozá-
sig: új állomások épültek 
a  megállóhelyek helyén, át-
építésre került a vasúti pálya 
(korszerőbb technológia, ma-
gasabb pályasebesség, na-
g y o b b  t e h e r b í r á s ) . 
Felsıvezeték-hálózattal látták 
el a vonalat, és új biztosító-
berendezéseket kaptak az 
állomások az 1970-es évek 
második felében. A teherfor-
galom növekedése mellett 
egyre több ember vette igény-
be a személyszállító vona-
tokak is.  

Mi újság most a vasút tájékán? Mit tapasztalunk?  
Manapság gyenge az áruforgalom országosan, az állomá-

sok többségérıl eltőnt az árufeladás. Ennek okai többszörö-
sen összetettek. A személyszállítási szolgáltatásnál láthatunk 
pozitívumokat is: egyre több vonalon vezettek be néhány éve 
ütemes menetrend szerinti közlekedést; fıleg Budapest elı-
városi forgalmában találkozhatunk korszerő vonatokkal - 
reméljük, hogy mindez országossá fog válni. Bár sajnos so-
kan tapasztaljuk, hogy a felújított kocsikkal közlekedı vona-
tokon elkoszolódott, foltos huzatú ülések vannak, amik az 
amúgy sem olcsó szolgáltatás színvonalát rontják, karöltve a 
két kocsisra zsugorodott szerelvényeken tapasztalható hely-
hiánnyal együtt. Ezek a kocsik ugyanis alkalmatlanok  és 
kényelmetlenek a szőkös helyeik miatt idegenek egymás 
melletti utazására. Felröppent kósza hírek szerint a mi vona-
lunk is a már bezártak sorsára fog jutni, de -szerencsére- 
ebbıl egy szó sem igaz! Nem tudni ilyen koncepcióról, 
egyenlıre még "bír" a vonalunk a fent említett geopolitikai 
jelentıségével. Az ütemes, hétköznap óránkénti menetrend-
szerőséggel közlekedı vonatok is nyugalomra adnak okot, és 
még a járatritkítás sincs napirenden. Jászboldogháza több 
szempontból is figyelemre méltó vasút menti település, mert 
a vasútállomása a település szívében helyezkedik el, ti. köré 
nıtt a település, ami igen ritka országosan is. Másfelıl szinte 
egyedüli tömegközlekedési eszköz a fıutaktól távol esı  

településen. E "köldökzsinór" megléte kardinális kérdés a 
község lakosai számára, még ha figyelembe is vesszük az 
autóval rendelkezık egyre népesebb táborát, sok lakos napja 
indul a helyi állomásról. Érdekesség és egyedi még az is, 
hogy mindkét irányba egész órakor indulnak a vonatok.  

Utazási szokások tekintetében megfigyelhetı, hogy a reg-
gel 5 és 7 óra között közlekedı vonatok megtelnek az iskolá-
ba indulók népes táborával és a munkába igyekvıkkel. A 
kora délelıtti órákra csökken az utasforgalom, ekkor jellem-
zıen az ügyeiket intézık, egészségügyi szakrendelést felke-
resık és vásárolni szándékozók indulnak útnak, miközben 
hazatérnek az éjszakai munkát végzık is. Kora délután az 
iskolások hada érkezik elıször haza a délelıtt munkát vég-
zıkkel együtt, és kezdenek a "délutánosok". Késıbb érkez-
nek a dolgozók többségét alkotó "nappalosok". A kora esti 
órákra ismét visszaesik az utasforgalom, hogy még egy utol-
só nekifutással elinduljanak az "éjszakások" és megérkezze-
nek a "délutánosok".  

Sajnos az állomáson nincs magasított utasperon, amely a 
nehezebben közlekedıknek, mozgáskorlátozottaknak és az 
idısebbeknek okoz problémát, és csak egy átkelési lehetıség 
van a vágányok között, ez viszont minden utas számára kel-
lemetlen lehet, és fokozottan botlásveszélyes.  

Legújabb hírek szerint a vasút 
regisztrációs jegyet kíván beve-
zetni az egyébként térítésmente-
sen, tehát ingyen, jegy nélkül 
utazó utasok (6 éven aluliak, 65 
éven felüliek, stb.) számára 
2010. 03. 01-jétıl. Ezeket a je-
gyeket az utasoknak utazás elıtt 
kell kérniük azokon az állomáso-
kon, ahol gépi jegykiadás törté-
nik. A gépi jegykiadásra be nem 
rendezett állomásokon (Jászbol-
dogháza is ilyen) a vonatra fel-
szállás után a jegyvizsgáló fog 

jegyet kiállítani elsı jegyvizsgálatkor. Értesülések szerint 
ezek a jegyek csak egy útra szólóak lesznek, ezért visszaút 
elıtt újra pénztárba kell érte fáradni. Joggal merül fel a kér-
dés, hogy az utazóközönség honnan szerezhet majd arról 
tudomást, hogy mely állomáson milyen fajta jegykiadás van? 
Ez egy fárasztó többletprocedúra az utasoknak. Ha igaz, ak-
kor 07. 01-ig az ilyen jegy nélkül utazókat nem büntetik, 
csak figyelmeztetik majd a hiányosságra, késıbb viszont 500 
Ft pótdíjjal sújtják a figyelmetlen utasokat. (A regisztrációs 
jegy értelmérıl nem tudunk semmit, talán statisztikai kimu-
tatásokban veszik majd hasznát.) 

 Érdemes körülnézni a kedvezmények között, ahol újdon-
ság, hogy már az egy gyermekkel együtt utazó egy vagy két 
kísérı (szülı) is részesül 33%-os kedvezményben. A kedvez-
mények teljes körérıl érdemes utazás elıtt az állomáson 
érdeklıdni, ahol szívesen adnak felvilágosítást.  

Az állomáson szolgálattevık  községünknek is aktív, segí-
tı lakói. Részt vesznek Jászboldogháza szépítésében, döntés-
hozatalában, s mindannyiunk számára felejthetetlen a JÁSZ 
VILÁGTALÁLKOZÓRA készített, a vasút fejlıdését, törté-
netét bemutató kiállításuk. Mit is kívánhatunk az állomás 
dolgozóinak?  

Maradjon meg nagyon sokáig munkájuk, mert akkor érez-
hetjük mi, lakók is biztonságban magunkat. 

  
Zrupkó Ferencné 

Az acélsínek mentén 
Gondolatok a vonatközlekedésrıl  
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İstermelıi igazolványokkal kapcsolatos változás 
 
2010. január 01-tıl az ıstermelıi igazolvánnyal kapcsolatos 
eljárásrend megváltozott. Az említett idıponttól igazgatási 
szolgáltatási díj került bevezetésre, amelyet a termelınek 
postai csekken kell teljesítenie elızetesen. 
- Új ıstermelıi igazolvány kiváltás:  2000,- Ft. 
- İstermelıi igazolvány újítás:  1000,- Ft. 
- Az ıstermelıi igazolvány megszüntetése díjmentes. 
 

Egész évre csak az az ıstermelıi igazolvány érvényes, ame-
lyet március 20-ig érvényesítettek. 
 

A gázolaj jövedéki adó visszaigénylésének feltételei: 
- Regisztrációs szám 
- Bankszámla szám 
- VPID szám/Vámhatóság által adott ügyfél nyilvántartásba 

vételi vámazonosító szám/ 
- Saját névre szóló gázolajszámla (szolgáltatási számla, név 

és lakcím helyesen) 
- Bevallás és nyilatkozat kitöltése 
- Földhasználati lapszemle (beszerezhetı az illetékes Föld-

hivataltól, de nem lehet 30 napnál régebbi. Haszonbérelt 
földterületek esetében a bérbeadó neve, címe, adóazonosí-
tó jele, a bérelt föld használati idıtartama). 

- Falugazdász igazolása 
 

A visszaigénylést zárt borítékban, az eredeti számlák becsa-
tolásával a következı címre kell elküldeni: 
Regionális Jövedéki Központ 
4401 Nyíregyháza, Pf.: 356. 

Vadkerti Tivadar 
falugazdász 

A falugazdász tájékoztatója 

HÍREK 

Kampány  
veszettség oltás 2010. március 16-ától az  

Ambulancián meghosszabbított nyitva tartással! 
 

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

Happy Dog minıségi kutya- és macskatápok forgal-
mazása élelmezési szaktanácsatással! 

Nyitva tartás  

Hétfı: 10-12, 16-19; Kedd: 10-12, 16-19; 
Szerda: szünnap; Csütörtök: 16-19; 
Péntek: 10-12, 16-19; Szombat: 9-12 
Tápiógyörgye Budai Nagy Antal út 18. 

 
Rendel: Dr. Crespo Carlos Enrique állatorvos 

Tel/fax: 06 53/383 411 
Mobil: 06 30/ 517 57 33 

Figyelmetlenség lenne..? 
 

A közösség iránti felelısségvállalás számomra fontos dolog, kötelességemnek érzem. A Boldogházi Hírek lelkes olvasója 
vagyok alapítása óta. A szerkesztıség munkájával kapcsolatban soha nem tapasztaltam semmiféle részrehajlást, az mindig 
korrekt volt. 

Mondanivalóm az egyes cikkekkel kapcsolatosak. 
A hármas kerületi aratóverseny biztosítására nagy körültekintéssel készültem polgárır társaimmal együtt. A biztosításban 

résztvevık négy napon keresztül, 24 órában talpon voltak, egymást váltva. Jelenthetem, hogy a vállalt feladatot hibátlanul 
elvégeztük. Valamennyiünk jobb érzéssel emlékezne az eseményre, ha az arról készült cikkben rólunk is megemlékezik az 
író. 

Vállalkozóként is szoktam támogatni a közösségi rendezvényeket. Érdeklıdéssel olvastam a sportbállal kapcsolatos cik-
ket, a befejezése kicsit kurtára sikeredett, szerintem. 

Fıbb támogatók: …… Azt gondolom, ha támogatok egy rendezvényt cégszerően, illene tudnia a sportszeretı közönség-
nek, hogy a Balázs bolt is fontosnak tartotta támogatásukat. Ha ez említésre sem méltó, akkor azt kell gondolnom, hogy ránk 
sincs szükség vendégként. 

A „Boldogházán itthon” címő cikket olvasva is felfigyeltem egy kis pontatlanságra. A cikkben szereplı Szabóné Répási 
Ilona a „boltban helyett”, helyesen a Balázs boltban kapott munkát. (Azért, mert Boldogházán lakik, két gyermeket nevelı 
édesanya és dolgozni akaró, munkájára igényes kereskedı.) 

Azt gondolnám, hogy ennyi véletlen már szándékossággal is felér, remélem ez mind csak véletlen volt. 
 

Tisztelettel: Joó-Kovács Balázs - olvasó 

Olvasói levél � 
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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 Búcsúzunk 
Józsa Kálmán  (1947-2009.) 
Lakatos Jánosné  (1933-2010.) 
Gömöri István  (1947-2010.) 
Tóth Mihályné  (1929-2010.) 
Baráth Sándorné  (1933-2010.) 
Erıs Istvánné   (1931-2010.) 
Dányi Istvánné  (1918-1010.) 

... a  megáradt Tápió 

Fotó: Szőcs Péter 

Hóból kaptunk eleget...  … és a folytatás,  víz alatt a határ  

Hóembergyár az iskolában 

További fotók a :http://gallery.site.hu/u/szpeti15/tapioarviz/  
http://gallery.site.hu/u/szpeti15/belviz/ 


