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A Képviselőtestület a munkarendben 
szereplő soros ülését 2004. szeptember 14.-
én tartotta, ahol a település közbiztonsági 
helyzetéről adott számot a jászberényi 
Rendőrkapitányság megbízottja. A beszá-
moló teljes terjedelmében itt kerül közlésre. 

Tisztelt Képviselőtestület! 
Amikor Jászboldogháza község Képvise-

lőtestülete előtt a település közbiztonságáról 
beszámolok, a Rendőrségről szóló 1994. évi 
XXXIV.tv. 8.§ /4/ bekezdésében meghatá-
rozott kötelességemnek teszek eleget. 

Jászboldogháza községi önkormányzat 
képviselőtestülete a munkaterve alapján 
2004.09.08-ai testületi ülésére tűzte ki 
Jászboldogháza község közrend és közbiz-
tonságának helyzetéről szóló tájékoztatójá-
nak megtárgyalását. 

A rendőrkapitányság illetve az önkor-
mányzat vezetője közötti egészséges mun-
kakapcsolat érdekében szükséges évenként 
több alkalommal a gondok, problémák, 
egymással szembeni elvárások megtárgya-
lása, megvitatása. 

A Rendőrség és az Önkormányzat fel-
adata, hogy a területükön élő, dolgozó ál-
lampolgárok személy-vagyonbiztonságát, a 
közterületek rendjét, nyugalmát biztosítsák. 

A közbiztonság állapotát alapvetően a 
büntető jogsértések számszerű alakulása 
minősíti. Mindezeket figyelembe véve az 
alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Képvise-
lőtestületet. 

Jászboldogháza közigazgatási területén 
2004. január 1-je és augusztus 31-e közötti 
időszakban az ismertté vált bűncselekmé-
nyek száma 16 volt. 

Ez az előző év hasonló időszakához ké-
pest – amikor 24 volt – 66,67 %-os csökke-
nést mutat. 

A vizsgált időszakban település össz fel-
derítési mutatója 38,46 %, ami 22,67%-kal 
magasabb mint 2003 év első 8 hónapjában. 
A nyomozati eredményességünk 50%-os, 
ami szintén növekedett az előző évhez ké-
pest. 

Továbbra is a vagyon elleni bűncselek-
mények dominálnak, ezek teszik ki az 
ügyek mintegy 50%-át. 

Az elkövetett vagyon elleni bűncselek-
ményeket megvizsgálva a lopások száma 
12-ről 4-re csökkent, a betöréses lopások 
száma azonos maradt, összesen 4 db történt. 
A lopások és a betöréses lopások felderítési 
mutatója 25-25% volt, ami az előző év ha-
sonló időszakához képest szintén növeke-
dést mutat, mivel ez a mutató 2003-ban el-
követett lopásoknál 16,67%, a betöréses 
lopásoknál 0% volt. 

Az év végéig várható, hogy az ezek a 
mutatók tovább javulnak, mert jelenleg 
vizsgálatai szakban van azon alattyáni elkö-
vetők ügye, akik a nyár folyamán – úgymint 
az Alsó-Jászság több településén – 
Jászboldogházán sorozat jelleggel követtek 
el dolog elleni erőszak alkalmazásával va-
gyon elleni bűncselekményeket. 

A nagyközségben továbbra is a kisebb 

értékre elkövetett lopások – üzemanyag, 
mezei – a jellemzőek. 

A vizsgált időszakban rablás nem történt, 
kiemelt jelentőségű ügy tavasszal egy eset-
ben a helyi általános iskolában történt, ami-
kor is ismeretlen telefonáló robbantással 
fenyegette meg az iskolát. A helyszínre ki-
érkező bombakutatók kiürítették, majd át-
vizsgálták az iskolát és megállapították, 
hogy a fenyegetés alaptalan volt. 

Kiemelt, közbiztonságra különösen ve-
szélyes szabálysértések közül 2003 évben 
és 2004 év első 8 hónapjában 
Jászboldogháza község területén az alábbi 
darab számos elosztásban készültek sza-
bálysértési feljelentések: 

Engedély nélküli vezetés:  3 
Ittas kerékpározás: 3 
Közleked. rendjének zavarása  3 
Érvénytelen hatósági engedély  3 
Ittas veztés /gépi meghajt. jármű/  2 
Biztonságos közlk. alk. jármű:  1 
Egyéb szabálysértések: közúti közlekedés 
kisebb fokú megsértése:  11 
Ezek a számok nem tartalmazzák a hely-

színi bírság befizetésére kötelezettek szá-
mát. 

A község közlekedési helyzete az Alsó-
Jászság többi településéhez képest átlag 
felettinek mondható. Jászboldogháza bel- és 
külterületén 1-1 anyagi káros közlekedési 
baleset történt. 

Tisztelt Képviselőtestület! 
Tájékozatom Önöket arról, hogy 

2003.április 16-ával  Jászladányi Rendőrőrs 
osztály jogállású I. kategóriás rendőrőrssé 
vált. A rendőrőrs működési területéhez tar-
tozik: Jászboldogháza,  Jánoshida, 
Jászalsószentgyörgy, Jászladány és 
Alattyán települések. 

2003. április 16-tól 2004.április 15-ig 
Simon Károly r.őrnagy úr látta el, 
2004.április 16-tól Hamar Gábor r. főhad-
nagy úr látja el megbízott őrsparancsnok-
ként a rendőrőrs vezetését. 

2004. július 16-val a Jászladányi Rend-
őrőrs 3 fős bűnügyi nyomozói státuszát fel-
töltöttük, ami azt jelenti Jászboldgoháza 
község tekintetében, hogy a település köz-
igazgatási területén elkövetett bűncselek-
ményekben a nyomozást Káplár Ferenc 
r.zls.megbízott nyomozó végzi, a bűnügyi 
csoportvezető Dohándi Jenő r.hadnagy irá-
nyítása mellett. 

A 1,5 hónapja működő bűnügyi csoport 
eddigi munkája már a megalakulást követő-
en sikeres bűnügyi felderítéseket hozott 
Jászboldogháza községben, mint azt már a 
vagyon elleni bűncselekményeknél a fenti-
ekben említettem. 

A 2000.03.01.  óta betöltetlen 
jászboldogházi körzeti megbízotti helyet 
2003. február 01-től sikerült betöltetni Jenei 
Tamás r.ftőrm. úr személyében. A helyi 
körzeti megbízott a Jászladányi Rendőrőrs 
szervezetén belül a Jászalsószentgyörgyi 
KMB csoport beosztott rendőreként látja el 
szolgálati feladatait. 

A jászboldogházi körzeti megbízott a 
helyi polgárőrséggel jó együttműködést ala-
kított ki, részt vetsz a szolgálatszervezésben 
és a polgárőr vezetőségi értekezleteken. 

A településen jól működik a polgárőr 
szervezet, melynek itt a Képviselőtestület 
előtt is szeretném megköszönni munká-
ját! 

2004. májusától a Jászladányi Rendőrőrs 
illetékességi terültéhez tartozó települése-
ken havi rendszerességgel tartunk körözési- 
és szórakozóhely -ellenőrzési akciót. 

A szórakozóhelyek ellenőrzése alkalmá-
val kiemelt figyelmet szentelünk a 
„Szeszesital árusítása, kiszolgálása és fo-
gyasztás tilalmának megszegése” szabály-
sértés megelőzésére és visszaszorítására. 

A jászboldogházi éjszakai szórakozóhe-
lyek vezetőinek az akciók alkalmával át-
adásra került a fenti szabálysértés Magyar 
Közlönyből kifénymásolt jogszabályi szö-
vege a szabálysértések megelőzése végett. 

A település általános iskolájába tanév-
kezdést megelőzően eljuttattuk levelünket, 
amelyben tájékoztattuk az igazgatót, hogy 
kérésük esetén a kapitányság baleset-
megelőzéssel foglalkozó állománya tájé-
koztatást ad az iskolás korosztályt érintő 
baleseti okokról és a biztonságos közleke-
désről. 

A fentiek figyelembevételével az alábbi 
főbb feladatok végrehajtását tartom 
szükségesnek: 

1./ További közbiztonsági és közlekedési 
ellenőrzések szervezése a községben, 
amelynek keretében megpróbáljuk vissza-
szorítani a fiatalkorúak szeszesitallal törté-
nő kiszolgálását, az ittas járművezetéseket, 
valamint az illegális hulladék lerakást a 
község külterületén az állampolgárok biz-
tonságérzetének a növelése érdekében. 

2./ A Jászladányi Rendőrőrs működési 
területéhez tartozó közös önkormányzatok 
támogatásával a bűnügyi csoport munkáját 
segítő számítógép beszerzése. 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, 
hogy a beszámolómat vitassa meg, nyilvá-
nítson véleményt az elvégzett munkánkról, 
tegyen kezdeményező lépéseket a további 
együttműködés eredményessége, és a lakos-
ság biztonságérzetének javítása érdekében. 

Gócza József r.alezredes 
Bűnügyi Osztályvezető 

Kapitányságveztő-helyettes 
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Tájékoztató önkormányzati ülésekről 

Tisztelt Jászboldogházi lakosok 
Tájékoztatom Önöket, hogy központi közigaz-

gatási szervnél létesítettem munkaviszonyt. 
Jogszabályban foglaltak alapján a központi 

közigazgatási szervnél dolgozó köztisztviselő 
nem lehet egyik önkormányzat tagja sem. Össze-
férhetetlenség miatt le kellett mondani a képvise-
lői tisztségemről. 

Megköszönöm eddigi támogatásukat, bízom 
megértésükben. 

Kívánok mindenkinek az elkövetkezendő időre 
jobblétet, biztonságot, erőt és egészséget! 

Tisztelettel Sass Istvánné 
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dr. Jernei Zoltán, 2002. októbere óta a 
Megyei Közgyűlés tagja, valamint a Me-
gyei Önkormányzat Európai Integrációs és 
Regionális Bizottságának elnöke. 

Arról beszélgettünk, hogy az elmúlt két 
évben milyen eredményeket értek el és mik 
az elkövetkező időszakra vonatkozó tervek, 
elképzelések. 

- Az Európai Integrációs és Regionális 
Bizottság új szerve a Megyei Közgyűlés-
nek, korábban ez nem létezett. Elmondható, 
hogy fennállása óta igen kezdeményező és 
eredményes munkát végez.  

Létrehoztunk egy pályázati alapot, amely 
a helyi önkormányzatoknak  és megyei 
intézményeknek nyújt segítséget, hogy 
nemzetközi kapcsolatokat alakítsanak ki, 
illetve a már működőket tovább mélyítsék.  

Kiadtunk egy kézikönyvet, amely segéd-
anyagként használható a nemzetközi kap-
csolatok mindennapjaiban. Ezt a megye 
polgármesteri hivatalaihoz is eljutattuk. 

Bekapcsolódtunk a CENTURIO Prog-
ramba, amely lehetővé teszi, hogy a megye 
köztisztviselői közül többen is külföldi 
szakmai gyakorlatot szerezzenek. 

Hagyományteremtő céllal indítottuk el a 
tavalyi esztendőben a megye Európa Ün-
nepe napot, melyet minden év szeptember 
23-án tartunk. Ezen a napon adjuk át Jász-
Nagykun-Szolnok megye Európa Díját. 

- Kik kaphatják meg ezt a díjat? 
- Ezt a díjat azok kaphatják meg, akik az 

elmúlt években kiemelkedően sokat tettek 
JNSZ megye nemzetközi kapcsolatainak 
bővítéséért, illetve keményen dolgoztak 
azért, hogy megyénk Európai Uniós integ-

rációja minél sikeresebben valósuljon meg. 
Az idei díjazottak: Iváncsik Imre, a Megyei 
Közgyűlés volt elnöke; Laczi Zoltán, a 
Néplap újságírója; Magyar Levente, Jászbe-
rény város polgármestere.  

-Milyen aktuális témákkal foglalkozik a 
Közgyűlés? 

-Kiemelt helyen említeném meg azt az 
előterjesztést, amely egy Térségi Integrált 
Szakképző Központ felállítására vonatko-
zik. Ezáltal lehetőség nyílna arra, hogy a 
megyénkben felállítsunk egy olyan szak-
képző központot, ahol a szakmunkásképző 
intézetek tanulói – a jövő szakemberei – a 
legmodernebb gépparkon csiszolhatnák 
tudásukat. Így olyan gyakorlatra tehetnek 
szert, mint nyugat-európai versenytársaik. 

-Melyek azok a községre vonatkozó 
intézkedések, melyekben személyesen is 
szerepet játszottál? 

-Először is a nagyobb infrastrukturális 
beruházásokat emelném ki. Ezek megvaló-
sítása érdekében sokat lobbiztunk a polgár-
mester úrral az illetékes megyei vezetőknél, 
melynek eredményeként sikerült több pénz-
ügyi támogatást is elnyernünk. Ilyen volt az 
iskolakonyha felújítására benyújtott pályá-
zat, melyre 28.6 millió Ft-ot nyert az önkor-
mányzat a megyei Területfejlesztési Ta-
nácstól. Ide köthető még az iskolakonyha 
berendezésére benyújtott újabb pályázat 5.8 
millió Ft-tal. 

Óvodatető felújításához még 2003. nya-
rán nyertünk 1,68 millió Ft-ot. Mindannyi-
unk régi álma vált valóra az Imrédy út jár-
hatóvá tételével, melynek érdekében bizony 
több nagy településsel is versenyt kellett 
futni. 

 Következő csoportba azokat az 
intézkedéseket sorolnám, amelyeknek kö-
szönhetően a település civil szervezetei és 
intézményei kaptak támogatást a Megyei 

Közgyűléstől. Ebből is kiemelném a 
Jászboldogháza Ifjúságáért Egyesület által 
rendezett kistérségi tanácskozást, mely egy 
kiváló fórumot jelentett a kormányzati 
szakemberek és a civil szféra képviselőinek 
tapasztalatcseréjéhez.  

Volt szerencsém szerepet vállalni abban 
is – mint a megyei önkormányzat nemzet-
közi kapcsolataiért felelős személyek egyi-
ke - , hogy a község testvértelepülési 
együttműködést tudjon kialakítani a len-
gyelországi Jaworze településsel. Ez jelen 
pillanatban még diákcseréket és kulturális 
együttműködést jelent, melyet a jövőben 
egyéb jellegű közös programok is követhet-
nek  

-Hallottam, hogy nemsokára hivatalos 
ügyben külföldre utazol. Beszélnél erről 
egy kicsit? 

-Természetesen. Szeptember 22-26. fo-
gom helyettesíteni a Megyei Közgyűlés 
elnökét egy nemzetközi konferencián Spa-
nyolországban, Katalóniában. A konferen-
cián 12 európai állam képviselői vesznek 
részt és folytatnak eszmecserét arról, hogy 
milyen szerepet játszhat a sport a közös 
Európa építésében, valamint melyek azok a 
módszerek, amelyek segítségével sikeres 
nemzetközi sportprogramokat lehet szer-
vezni a kontinens ifjúsága számára. Me-
gyénk elsősorban e módszerek kialakításá-
ban tud segítséget nyújtani, hiszen Európa-
szerte elismert nemzetközi projekteket bo-
nyolítottunk le az elmúlt években. Ezen 
kívül esély nyílhat arra is, hogy új, európai 
sportprogramokba is bekapcsolódjunk, 
hiszen JNSZ megye – francia és angol test-
vérmegyéivel közösen - évek óta szellemi 
és sportvetélkedőket szervez a három me-
gye diákjai számára, így e téren is komoly 
tapasztalatokat halmoztunk már fel.  

Gulyás Beáta 

♦ Augusztusban rendkívüli testületi ülésen döntött az önkor-
mányzat a Strandfürdő fejlesztéséről. Célunkat gazdasági 
társaság létrehozásával szeretnénk elérni, amelyben együtt-
működünk az érdekelt befektetőkkel. Jelenleg a tervek készí-
tése és engedélyeztetése van folyamatban. 

 

♦  A Boldogházáról Elszármazottak Baráti Társasága –Boldog 
Bt.- augusztus 28-án  tartott ülésén megkezdődött a 2006-
ban rendezendő jász- világtalálkozó szervezése. A rendezvé-
nyen rengeteg ötlet hangzott el, melyekből válogathatunk. A 
Jászboldogházi Polgárőr Egyesülettel kezdeményeztük egy 
megyei polgárőr-nap megrendezését is. 

 

♦ Szeptember elején részt vettünk a lengyel Jaworze testvérte-
lepülésünkön kétnapos rendezvényükön, mellyel az aratás 
befejezését ünneplik. Ezúton is köszönöm az Általános Isko-
la tanárainak és diákjainak, hogy felkészülten színvonalas 
műsorral léptek színpadra a közönség tetszését is kiváltva. 

 
♦ A térségi Regio-Kom társulásban pályázati támogatás során 

kaptunk két db szelektív hulladékgyűjtő szigetet. A Petőfi és 
a Bocskai utcában lettek elhelyezve. Ezzel nálunk is meg-
kezdődött a hulladékok válogatott gyűjtése.  

 

♦ Pályázatot nyújtottunk be a Polgármesteri Hivatal akadály-
mentesítésére. Szeretnénk ezt minden közintézménynél meg-
oldani, de erre csak támogatás elnyerésével lesz lehetősé-
günk. 

 

♦ 17 jászsági település részvételével szeptember 20-án létre-
hoztuk  a  Jászsági Többcélú Kistérségi Társulást. A társulás-
ban együtt kell ellátnunk az oktatási, egészségügyi és a szo-
ciális feladatok egy részét is. A részletek megvitatása az 
előttünk álló hónapok feladatai. 

 
Szűcs Lajos polgármester 

Polgármesteri tájékoztató 

Beszélgetés  
dr. Jernei Zoltánnal 
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Egyházközösség hírei 
Dr. Seregély István egri érsek 2004. augusztus 1-

jével Molnár József atyát Erdőtelekre helyezte. A 
jászalsószentgyörgyi plébániára Pásztor Pascal atyát 
nevezete ki, így Jánoshidára és Jászboldogházára is.  

Pásztor Pascal atyával, az egyház tanács tagjaival és 
a hívekkel tartott közös megbeszélés alapján az egy-
házközségünkben a következőket határoztuk: 

Lelkiekkel kapcsolatban: 
Az egyházi rend alapján a papok hétköznap 1 

(maximum 2) vasárnap 3 (max. 4.) szentmisét mutat-
hatnak be. A három településen a vasárnapi szentmisén 
kívül hetente 2 szentmise van. Községünkben kedden 
és szombaton este (a heti kiírt időpontban), vasárnap 
reggel 8,00 órakor. Gyóntatásra a hétköznapi misék 
előtt nyílik lehetőség, az „első péntek” hetében. 

A betegek első pénteki látogatása a szokott rendben 
történik. 

Anyagiakkal kapcsolatban: 
A stóladíjak mértéke 2004. augusztus 1-től a következő: 

Szolgáltatott szentmisék díja: 1200,- Ft. 
Temetési díj: 8.000,- + 3000,- Ft. (adm.díj, kiszál-
lási díj.) 
Harangszó díja változatlan: 1000,- Ft, amit a sek-
restyésnél kell rendezni.  
Esketés: 10.000,- Ft. 
Egyházadó: 1200,- Ft/Fő, amely a pénztárosnál 
befizethető (Kispál Sándor) 
Keresztelés: Ingyenes. 

Ügyintézés: 
A hivatalos ügyek intézése (keresztelés, esküvő, 

temetés) a jászalsószentgyörgyi Plébánia Hivatalban 
történik, minden héten kedden és csütörtökön 9-12,00 
óráig. A szolgáltatott misék igénylésének egyeztetése 
az atyánál történik 1 hónapra előre, az utolsó hét 
keddjén mise előtt. 

Plébánosi meghallgatás minden héten szerdán 9-
11,00 óráig lesz a jászalsószentgyörgyi plébánián. Te-
lefon elérhetőséget az atya minden esetben biztosít a 
templom ajtón kifüggesztett telefonszámon. 

 
Muhari András 

 

Levél Jézustól 

 
Drága Barátom! 
 
Apostolom által küldöm Neked e levelet, mert tu-

datni akarom Veled, hogy milyen nagyon szeretlek, 
milyen hűségesen vigyázom lépteidet, és hogy milyen 
nagyon szeretném, ha életednek tudatos része lehetnék. 

Ma reggel, ébredéskor már ott voltam Veled a szép-
séges kelő napsugárban, és bearanyoztam szobádat. 
Reméltem, hogy „Jó reggelt!” kívánsz majd nekem, de 
Te nem tetted. Azt gondoltam akkor, hogy talán kissé 
még korán van, s azért nem veszel észre. 

Újból fel akartam hívni magamra a figyelmedet, 
amikor kiléptél az ajtódon. Könnyű szellővel megcsó-
koltam arcodat, bűvös virágillatot leheltem Rád, majd 
madárénekkel szóltam Hozzád... De Te csak elmentél 
mellettem. 

Később, a nap folyamán figyeltelek, amint a baráta-
iddal csevegsz. Milyen nagyon kívántam, hogy hozzám 
is beszélj! Vártam és vártam, de Te csak mentél a ma-
gad útján vakon. 

Ma délután hűsítő záport küldtem Neked. Ott vol-
tam minden cseppjében; azután, hogy észrevegyél, még 

Rád is kiáltottam néhányszor az ég dübörgő viharával, 
remélve, hogy rám figyelsz majd. Puha felhők közé 
sokszínű szivárványt festettem az égre Neked, gondol-
va, hogy biztosan észreveszel majd, de Te csak rohan-
tál, jelenlétemet észre sem vetted....... 

Ma este, hogy méltón  búcsúzhass el a naptól, szép-
séges naplementét küldtem Neked, s utána millió csil-
lagban mosolyogtam Rád, remélve, hogy visszamoso-
lyogsz majd, de Te nem tetted. 

Ma éjjel, amikor lefeküdtél, holdfénnyel sugároztam 
be arcodat, hogy jelezzem: ott vagyok Veled. Remél-
tem, hogy beszélgetsz velem majd egy kicsit, mielőtt 
elalszol..., de nem szóltál egy szót sem. Ez nagyon 
fájt... Azért én Veled maradtam, és vigyáztam Rád 
egész éjjel, gondolva, hogy talán reggel... majd reggel 
köszöntesz engem. 

Nap mint nap megjelenek előtted az élet számtalan 
csodás eseményében, remélve, hogy barátodnak fo-
gadsz. Én magam vagyok az élet... Az én szeretetem 
irántad mélyebb, mint a legmélyebb óceán, és nagyobb, 
mint a kéklő ég. Szépség és nagyszerűség forrása va-
gyok, és amim van, mind meg szeretném osztani Ve-
led. Várok válaszodra! 

Örökké szerető barátod: 
Jézus 
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Találkozunk 5 év múlva is! 
Ez volt a végszó búcsúzáskor 5 évvel ezelőtt is, most is, és 

reméljük lesz erre lehetőség még 5 év múlva is.  
1959-ben egymaroknyi osztály, mindössze 16 fővel vágott 

neki a „nagyvilágnak”, hisz az addig többnyire tanyasi gye-
rekek ekkor kerültek be városokba továbbtanulni. Mindenki 
jelentkezett tovább valami iskolába, hisz ebben az évben volt 
a tsz szervezés, és szükségét látták szüleink a taníttatásaink-
nak. Azóta eltelt 45 év, e kis csapatból is eltávozott 2 fő az 
örökké valóság mezejére. Öt évvel ezelőtt gondoltunk arra, 
hogy megszervezzük osztályunk találkozóját. Menyhártné 
Marika néni elsőre igent mondott, és még 13 osztálytárs. 
Gyorsan múlt az idő, és ebben az évben ismét sor került az 
osztálytalálkozóra. Most csak 10 fő fogadta el a meghívást, a 
többiek más családi elfoglaltság miatt nem tudtak részt ven-
ni.  Marika néni most is szívesen fogadta a meghívást, és 
nagy-nagy örömét fejezte ki, hogy részt vehet a találkozón-
kon. Az osztályfőnöki óra délelőtt 10 órakor kezdődött. Bo-
riska volt a „kisnapos”, aki jelentett és meleg szívszorító 
szavakkal köszöntötte Marika nénit, úgy is, mint osztályfő-
nökünket, úgy is, mint „Aranydiplomás” magyar - történe-
lem szakos tanárnőt, és úgy is, hogy 50 évvel ezelőtt augusz-
tus 1-én kezdett el dolgozni Jászboldogházán, hisz ekkor 
nevezték ki. Ezt követően 2 perces néma csenddel adóztunk 
elhunyt nevelőinknek és osztálytársainknak.  

Ezek után már nehéz volt megszólalni, köszönteni az osz-
tálytársakat, és a megjelent hozzátartozókat, de szükségét 
éreztem röviden szólni az osztálytalálkozó szervezéséről és a 
találkozás fontosságáról. Mi, akik itt helyben lakunk, milyen 
nagy szeretettel, lelkesedéssel készültünk, és vártuk a vidék-
ről érkezőket. Ezt követően mindenki egyenként elmondta 
mi minden történt vele az elmúlt öt évben. Az örök fiatal 
Marika néni is nagy szeretettel beszélt az elmúlt öt évről, az 
őt ért kellemes és kellemetlen eseményekről. Szívesen mu-
tatta meg Aranydiplomáját és azokat az ereklyéket is, amit a 
mi osztályunkkal kapcsolatosan őrizget.  

Az idő nagyon haladt, az osztályfőnöki óra kissé hosszúra 
nyúlt. Már dél is elmúlt, mire a fehér asztal mellé ült át a kis 

csapatunk, hisz ekkorra megfőtt a finom bográcsos Pista 
vezényletével és felesége segítségével. Az élménybeszámo-
lók itt is folytatódtak tovább. Az idő úgy elhaladt, hogy öt 
órakor még szinte teljes létszámmal a vacsorára is sor került. 
Ezt követően azonban - főleg a vidékről érkezettek – úgy 
gondolták, hogy mégiscsak véget kell vetni ennek az össze-
jövetelnek. Búcsúzáskor mindenki azzal távozott, hogy öt év 
múlva „Veletek ugyanígy, ugyan itt”, hisz az ötven év na-
gyon szép kerek évszám. Úgy gondolom, hogy rajtunk szer-
vezőkön – persze, ha élünk és egészségesek leszünk – nem 
fog múlni. Bízunk abban, hogy még többen részt tudunk 
majd venni azon a találkozón is.  

Osztályfőnök: Menyhárt Jánosné, 
Osztálynévsor: Bajor István, Bata Borbála (Pesti Jánosné), 

Berkó Ferenc (elhunyt), Ficzere Éva (Bugyi Albertné) – nem 
vett részt -, Eszes Rozália (Tóth Gézáné) nem vett részt, 
Kövér Irén (Endrődi Imréné) – nem vett részt-, Kovács Sz. 
Terézia (Babinyecz Jánosné), Kövér László Dr., Mizsei Ka-
talin (Tánczos Lászlóné), Nagy Ilona (Zsilinszky Andrásné),  
Nagy Mária (Kiss Zoltánné), Pintér Mária (Vígh Zoltánné), 
Répás Pál (nem vett részt), Szőrös Veronika (Orczi Imréné), 
Tóth József (elhunyt), Turóczi Antal. 

Orczi Imréné 

Míg községünk a falunapra készült, mi lázasan csoma-
goltunk, mert július 10-én indult vonatunk Kolozsvárra. 
Örömmel fogadtuk el a várfalvi polgármester és az 
Aranyosszék Alapítvány meghívását a 2004. 07. 11.- 18. 

közötti II. Aranyosszéki Néptánc táborba. A 8 nap alatt ren-
geteget táncoltunk, énekeltünk élőzenére, részt vettünk 
Keszegh Vilmos helytörténeti és néprajzi előadásán, megta-
nultunk korongozni és kisebb – nagyobb sikerrel zsákban 
futni is.  

A táborozó program után aludtunk pár órát és a haza 
indulás előtt még ellátogattunk Torockóra, ahol megnéztük a 
helyi múzeumot, és Mathis Ibolya festőművész kiállítását. 

Ezt követően nagy nehézségek árán keresztül küzdöttük 
magunkat a Tordai hasadékon. A látvány mindenért kárpó-
tolt bennünket.  

Annyire jól éreztük magunkat, hogy búcsúzásként nem 
is tudtunk mást mondani: „Jövőre, veletek, ugyan itt!! 

A tábor résztvevői: Szabó Tímea, Matók Dániel, 
Matók Dóra, Szőllősi Tamara, Szabó Fruzsina. 

Szeretnénk megköszönni Matókné Valikának, 
„Csikynek” és Nagy Juditnak, hogy elkísértek minket, vi-
gyáztak ránk a tábor ideje alatt, s az általuk már oly jól is-
mert erdélyi falvakat és azok nevezetességeit megmutatták 
nekünk.  

Szőllősi Tamara 

Táboroztunk 
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Iskolánk 12 tanulója és két neve-
lője  a Polgármester úr vezetésével a 
tanévkezdés után 2 nappal újra egy 
rövid vakációra indult. Testvértelepülé-
sünk, a Lengyelországban lévő Jaworze 
volt az úticélunk. Az ottani önkor-
mányzat meghívásának tettünk eleget. 
Legyelországban ekkor fejeződött be az 
aratás (az időjárás miatt később, mint 
nálunk), amit 2 napos program, felvo-
nulás keretében ünnepelnek meg. Erre 
a „falunapra” kaptunk mi meghívást, 
szerették volna, ha a mi táncosaink is 
fellépnek. 

Nagyon nehéz volt az ügyes 
táncoslábú gyerekek közül kiválasztani 
a 12 legjobbat. A 6 páros a nyári szün-
idő egy részét tánctanulással és gyakor-
lással töltötte. Izgatottan és nagy- nagy 
várakozással készültünk a nagy napra. 
Izgultunk, hiszen Lengyelországban 
nemcsak községünket, iskolánkat kép-
viseltük, hanem Magyarországot is. 
Igyekeztünk olyan műsort összeállítani 
a gyerekekkel, ami kis hazánk több 
területéről származik. Így előadásunk-
ban szerepeltek mezőföldi, dél- alföldi 
táncok, kanásztánc és jászsági népdal-
ok.(A jászsági népdalok hangszerelésé-
ben segítségünkre volt Szűcsné Irma, 
amit még egyszer köszönünk!) A felké-
szülés alatt még nem tudtuk, de még 
csak nem is sejtettük, mennyi élmény 
és szeretet vár ránk Lengyelországban! 
Vendéglátóink és ez a csodálatos or-
szág kitűnőre vizsgázott vendégszere-
tetből! Ez a 4 nap minden képzeletün-
ket fölülmúlta! Persze, ne vágjunk a 
dolgok elébe! Mi is történt velünk e 
röpke 4 nap alatt? 

   Szeptember 3-án, pénteken reg-
gel 8 órakor indult kis csapatunk. Az 
első ismeretséget a sofőrünkkel Tamás-
sal és tolmácsunkkal Martinával kötöt-
tük. Martina megtanított bennünket 
néhány alapvető lengyel szóra, amit 
szorgalmasan gyakoroltunk és használ-
tunk. Tamás lett „Törpapánk”, aki 
ugyanúgy izgult gyerekeinkért, mint 
mi, segített nekünk mindenben. 

Első pihenőnk Mezőkövesden 
volt, ahol gyönyörködhettünk Jankó 

Bori néni házában 
és Matyóföld kul-
túrájába is bepil-
lantást nyerhet-
tünk. 

I z g a t o t t a n 
vártuk a határátlé-
pést Szlovákia 
földjére, ami sike-
rült is zökkenő-
mentesen. Gyö-
nyörű látványban 
volt részünk, hi-
szen az Északnyu-
gati- Kárpátok vonulatai kísérték utun-
kat. Megcsodáltuk az Alacsony- Tátrát 
és a Kárpátok legmagasabb részét, a 
Magas- Tátrát is. A táj szépségét a ma-
gasra törő, merészen csipkézett, éles 
sziklagerincek, a kristálytiszta vizű 
hegyi patakok és a sötétzöld fenyvesek 
adják. Meghatódva néztük a tájat és 
régi híres városainkat, hiszen ez vala-
mikor a miénk volt Utunk során érintet-
tük Kassa, Bártfa, Eperjes, Késmárk, 
Poprád, Tarnóc városait. 

A lengyel határt átlépve egyre 
izgatottabbak és fáradtabbak lettünk. A 
látvány, ami elénk tárult, feledtette még 
ezt is! Lengyelország gyönyörű! A 
Kárpátok csodálatos vonulata, a tiszta 
és rendezett utak (nem láttunk sehol 
szemetet eldobálva, sem szeméttele-
pet), a virágba borult lakóházak és ud-
varok- mindez fenséges volt! Nem lát-
tunk olyan házat és udvart, amit nem 
borított virágtenger. Lakóházaik is az 
építészet remekei!  

Először a helyi Skanzenben láttak 
bennünket vendégül mindenféle finom-
sággal. A késésünk ellenére is várt ben-
nünket a fogadóbizottság: az iskola 
igazgatónője, a Szülői Munkaközösség 
Elnöke, a Kulturális Bizottság Elnöke 
és az állandó kísérőnk Marek, akit 
megbíztak azzal, hogy mindenben áll-
jon a rendelkezésünkre. A vendéglátás 
után szálláshelyünkre kísértek bennün-
ket (nagy megnyugvásunkra a gyere-
kekkel egy helyre kerültünk, nem csa-
ládokhoz osztották el őket), ami egy 

szomszédos település, Pogorze parókiá-
ján volt. 

Szálláshelyünk gyönyörű volt, a 
fogadtatás melegszívű és megható. A 
helyi plébános fogadott bennünket hi-
degtálas vacsorával. Ezen a helyen gye-
rekcsoportokat nem fogadnak, mi vol-
tunk az elsők, akiket vendégül láttak. A 
helyhez méltó viselkedést kértünk 
gyermekeinktől, de ezt ők is érezték 
első pillanattól kezdve. Valójában szál-
lodásan érezhettük magunkat, lakosz-
tályokkal (ahol üdítő várta a gyereke-
ket), gyönyörű berendezéssel, minden-
hol faborítással, csodálatos virágzó 
kerttel és fenyőfákkal, konditeremmel. 
Az ebédlő asztalán mindig volt min-
denféle üdítő, az  ellátásunk bőséges és 
finom volt. Helyi specialitásokat is 
megkóstolhattunk. Az első nap estéjén 
fáradtan és gyorsan zuhantunk ágyba, 
mert tudtuk, hogy másnap sok- sok  
program vár ránk. 

Vendéglátónk, a helyi plébános 
minden reggel üdvözölt bennünket 
kedves szavaival, a gyerekeknek meg-
mutatta a konditermet, amit táncos ru-
háikban azonnal ki is próbáltak. 

2. napunk izgalmakban és prog-
ramban gazdag volt. Reggeli után meg-
kértük Mareket, hogy mutassa meg a 
fellépőhelyet. Abban reménykedtünk, 
talán egyszer- kétszer elpróbálhatjuk 
táncainkat. A színpad monumentális 
volt, a nézőtérről nem is beszélve! Kis-
sé megrémültünk, mert ekkora színpa-
don még soha nem szerepeltünk. A 
mikor Marek elmondta, hogy több ezer 

Lengyelországi  
látogatás  

 Jaworze 2004. 

Testvértelepülésünk Jaworze 
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látogató várható…levegő után kapkod-
tunk. Kaptunk 10 percet, hogy vala-
mennyire tájékozódjunk a színpadon, 
majd indultunk tovább. 

A délelőtt folyamán az iskola 
igazgatónője, néhány pedagógusa és 
tanulója elvitt bennünket kirándulni. 
Persze nem árulták el hová megyünk, 
csak a célállomáson derült ki, hogy mi 
most lanovkával fogunk utazni. (A 
lanovka 6 személyes, zárt fülke, a libe-
gőhöz hasonló szerkezet.) Természete-
sen az inunkba szállt a bátorságunk, 
egymást markolászva, egymásba bújva, 
becsukott szemmel ültünk a lanovká-
ban. Kb. 1200 m magasra, drótkötél-
pályán vontattak fel bennünket. Az út 
felénél mertünk szétnézni, s a látvány 
feledtette velünk félelmünket: körülöt-
tünk  a fenyvesekkel borított hegyek, 
amerre csak a szemünk ellátott, alat-
tunk a szakadék. 

Már éppen kezdtünk nem félni, 
amikor hirtelen megálltunk, s ég- föld 
között hintázva gondolhattuk végig 
életünket. Persze ez így utólag már egy 
csodálatos emlék, de lehet, hogy még 
egyszer nem ülnénk bele! Amikor fel-
értünk a hegytetőre, onnan még gyalo-
goltunk néhány km-t (nem éppen túra-
cipőben és ruhában). A visszafele 
utunk is ilyen félelmetes, de csodálatos 
volt. Egy gyors és finom ebéd követke-
zett a parókián, egy még gyorsabb öltö-
zés és hajfonás, majd megtekintettük a 
szent-Vendel kápolnát. 

Utána ismét vendéglátás egy ma-
gán panzióban, ahol hálánk jeléül ma-
gyar énekszóval köszöntük meg ven-
déglátónk kedvességét. Csodálatos hely 
volt ez, halastóval, úszómedencével, 
gyönyörű épületekkel, virágzó kerttel.  

Az első fellépésünket kissé lekés-
tük, (nem a mi hibánkból) persze ez 
problémát senkinek sem okozott. Cseh-
országból, Szlovákiából, Hollandiából, 
Lengyelországból voltak különböző 
tánccsoportok, de a legkisebbek mi 
voltunk. A félelem és izgatottság újra 
erőt vett rajtunk, mikor a közönséget 
megláttuk. Szerencsénkre már félho-
mályban léptünk fel, így a gyerekek 
nem is igazán tudták érzékelni a kb. 
2000 fős tömeget. Nagyon büszkék 
voltunk rájuk , mert a hatalmas színpa-
don is jól megtalálták a helyüket, na-
gyon határozott és sikeres volt az első 
fellépés. A közönség élvezte a magyar 
gyerekek táncát, akik a végén szinte 
repültek le a színpadról a boldogságtól. 
Utána egy kicsit még élveztük az esti 
for ga t a got ,  ma jd  e l i n dul t un k 

Pogorzebe, mert vasárnap újra dús 
programnak néztünk elébe. Természe-
tesen a pap bácsi várt bennünket finom 
vacsorával, érdeklődve a fellépésről. 
Gyermekeinket megdicsérte, milyen 
csendes, rendes, tisztelettudó gyerekek. 
Újra büszkék lehettünk rájuk! Az itt 
eltöltött rövid idő alatt találkoztunk 
néhány papnövendékkel és nyugdíjas 
tisztelendő úrral, akik szintén nagy-
nagy szeretettel közeledtek felénk. Volt 
egy idős pap bácsi (aki a mi volt 
plébánusunkra Sedon Lászlóra emlé-
keztetett bennünket), akinek a megszó-
lalása és kedves szavai könnyeket csal-
tak a szemünkbe. Olyan szépen beszélt 
hozzánk, hol lengyelül, hol németül, 
hol oroszul, hogy az ember azt érezhet-
te, hogyan tud ennyi szeretet lakozni 
egy emberben. Őszintén szólva, volt 
olyan is, hogy nem értettük, mit mond, 
de az egész lénye olyan mélységes sze-
retetet sugárzott, hogy ezen sírni tud-
tunk volna. A gyerekekkel csak egyszer 
találkozott, de a búcsúzásnál feljött a 
buszunkra és egyenként, kézfogással 
köszönt el tőlük.  

A harmadik napon ismét korai 
kelés, gyors öltözés, jött  Marek és már 
indultunk is. Az aratófelvonulás?! – ez 
megint maga volt a csoda! Gyönyörűen 
feldíszített hintók, lovaskocsik, trakto-
rok, gépek. Minden résztvevő kapott 
búzából és virágból készült kitűzőt. A 
menet olyan hosszú volt, hogy kanyar-
ba érve hiába tekintgettünk vissza, nem 
láttuk az elejét és végét. Kb. 2-3 órányi 
kocsikázással körbejártuk Jaworzet. 
Természetesen a vendéglátás most sem 
maradhatott el. Utunk felén egy helyi 
vállalkozó házánál álltunk meg, aki 
vendégül látta a felvonulás résztvevőit. 
Újra sok-sok finomsággal láttak el ben-
nünket. Utunk során az utak mellett 
hatalmas tömeg várta a felvonulókat, 
akik csatlakoztak a menethez. Mi a 
kocsin is énekeltünk, a lengyel embe-
rek tapsoltak bennünket. A végállomás 
a fellépőhelyen volt. Ebéd után az új 
kenyér felszentelése történt mise kere-
tében. A szertartásból sokat nem értet-
tünk, de ismét büszkék lehettünk gyere-
keinkre, mert oly fegyelmezetten vár-
ták végig a mise befejezését. Az igaz-
gatónő szerette volna nekünk megmu-
tatni az iskolájukat, sőt, ezt mi is sze-
rettük volna. Az első meglepetés itt ért 
bennünket! A tolmácsunk, Martina a 
polgármester úrékkal tárgyalt, tehát 
nem tudott velünk jönni. Valahogy 
helyt kellett állnunk, hol oroszul, hol 
németül. A mi igazgató nénink nem-

csak az oroszt még a lengyel biológiát 
(tengeri állatokat) is remekül tolmá-
csolta. Volt az iskolában ugyanis egy 
Balti tenger élővilágát bemutató kiállí-
tás, amit az ottani gyerekek mutattak be 
lengyelül. Nekem szerencsére jóval 
egyszerűbb tolmácsolási feladat jutott. 
Az igazság az, hogyha az ember na-
gyon meg akar értetni vagy érteni ide-
gen nyelven, ha másképp nem, kéz-láb 
technikával működik a dolog. Sokszor 
voltunk így lengyel tartózkodásunk 
alatt. A gyerekeink angolul próbálgat-
ták szárnyaikat, több-kevesebb sikerrel. 
Tulajdonképpen olyan nem volt, amit 
ne tudtunk volna megmagyarázni vagy 
megérteni.  

Az iskola után elvittek bennünket 
egyik tanítványuk „tanyájára” ahol az 
édesapa megszállottan gyűjti a minden-
féle lepkéket, rovarokat, érmeket, egy-
házi kegytárgyakat, régiségeket. Min-
den, amit a természetben talál, azokból 
farag ki állatokat. Az egész ház múze-
umra hasonlít, nem is tudtuk elképzel-
ni, hogy lehet ilyen körülmények kö-
zött élni. Csodáltuk ezt az embert! A 
hobbija a munkája és fordítva!  

Ezek után következett a vasárnapi 
fellépés. A gyerekek itt már jóval fel-
szabadultabbak voltak, élvezték saját 
táncukat. Pedig világos volt, a közön-
ség is több lett ezerrel. Ismét sikerünk 
volt. Nagy büszkeség és elismerés volt 
számunkra, hogy az ottani polgármes-
ter úr, a Megyei Közgyűlés elnöke, és 
sok más ismeretlen ember gratulált 
nekünk. Egy kis szabadprogram követ-
kezett est kilenc óráig. A gyerekekkel 
beszéltük, hogy arra sem volt időnk, 
hogy honvágyunk legyen, persze az 
igazság, hogy nem is volt! Fantasztiku-
san éreztük magunkat! Utcabál követ-
kezett, a gyerekek elindultak végre 
feltérképezni a terepet. Volt ott kirako-
dóvásár, mindenféle sütöde, motorok, 
galambok. Fáradtan tértünk nyugovóra 
kissé fájt a szívünk, hogy ezt a csodála-
tos helyet el kell hagynunk.  

Utolsó napunkon a helyi polgár-
mesteri hivatalban búcsúztattak el ben-
nünket. Ismét megköszönték, hogy ott 
voltunk, felléptünk, pedig hálával mi 
tartozunk. 

Csodálatos napokat töltöttünk itt. 
Úgy búcsúztak, hogy visszavárnak ben-
nünket jövőre is. Kívánjuk mindenki-
nek, hogy legyen lehetősége ezt a cso-
dálatos országot megismerni, élvezni a 
lengyel emberek vendégszeretetét, gyö-
nyörködni a varázslatos tájaiban.  

Tóthné Simon Aranka 
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Köztünk élnek 
 

Cikksorozatunk azokról a köztünk élő emberekről szól, 
akik munkájukkal már a 2003-as évben a falunap alkalmá-
ból megrendezett kiállításon megmutatták tehetségüket, 
tudásukat az érdeklődőknek. Köztük szerepelt Kövér Re-
náta is. Úgy gondolom az a tény községünkben senki szá-
mára nem ismeretlen, hogy Renike látássérülten született. 
Születése után gyorsan észrevették szülei, hogy valami 
gond van, de a gyors orvosi vizsgálatok és segítség ellenére 
a látóideg sorvadást megállítani nem tudták, így látása egy-
re romlik. Mára már csak a sötét és világos foltokat érzéke-
li. Ez a tény nagyban befolyásolja úgy a Renike, mint a 
maga körül élő család életét is. Óvodába még 1-2 évet itt 
helyben járt. Iskolába Budapestre a Vakok és Gyengénlátók 
Iskolájába jár. Itt végezte el az általános iskolát, és itt része-
sül még jelenleg is szakmai oktatásban. Nagyon sokrétű, 
látóemberek számára is alkalmazható szakmákra tanítják. 
Így tanult gyöngyfűzést, háncsfonást, korongozást, és szö-
vést. A szövést jelenleg is tanulja, és ez évben szakmunkás-
vizsgát is tesz. Nagy gond az, hogy ezzel együtt az iskolai 
ellátása is megszűnik. Ezt követően olyan bentlakásos in-
tézménybe szeretne kerülni, ahol a szövést, mint szakmát 
hasznosítani tudja és ennek segítségével a későbbiekben 
önállóvá válásában is, reménykedik. Nagyon nehéz erről 
édesanyjával, Editkével beszélni. Ő tudja legjobban, hogy 
mennyi segítségre van szüksége a kislánynak ahhoz, hogy 
idehaza a meg szokott körülmények között jól tudja hasz-
nálni, azokat az eszközöket, amik körül veszik, hisz bizton-
sággal nem tudja használni a gázt, a melegvizet, és csupán 
hideg étel elkésztésére képes. Családon belül fő támasza 
édesanyja. Neki munkáját is úgy kellett megválasztani, 
hogy hetente el tudja kísérni Budapestre az iskolába, és 
vissza. A szüneteket is többnyire együtt töltik, hisz egyedül 
a lakásban nincs biztonságban, mert egy nem kívánt betola-
kodó esetleg nem várt esemény elé állítja a kislányt.  

Kedvenc kikapcsolódása a zenehallgatáson túl, az édes-
anyjával való tandemezés. Örömmel pattan nyeregbe, és 
körbe kerekezik a falut, esetleg még a szomszéd faluba is 
átlátogatnak. Szabadidejét szívesen tölti kis állatai között, 
vannak cicái, díszpintye, papagálya, és ezekkel szívesen 
foglalatoskodik. A nyári szünet alatt még kézművesek talál-
kozójára és vegetáriánus fesztiválra is ellátogattak. Ezekről 
Renike is nagy lelkesedéssel mesélt. 

 

Mindezekhez persze az édesanyja munkáltatójának ked-
vező, rugalmas hozzáállása is szükségeltetik.  

Nem a család kérésére, főleg nem a sajnáltatásuk miatt 
tartottam fontosnak mindenről egy kicsit bővebben írni, 
csupán csak azért, hogy mi úgymond „egészséges” emberek 
nem értékeljük azt a kincset, amivel mi rendelkezünk, azaz 
az egészséget. Fel sem fogjuk, el sem hisszük, hogy a sérült 
emberek milyen nehézséggel küszködnek, és milyen nehéz-
séggel birkóznak meg az élet kihívása során. Mindezek 
tudatában értékelendő Renike munkája. A látássérült embe-
reknek általában az egyéb érzékszerve kimagaslóan kifino-
modott. Így a tapintás, hallás, szaglás, és ezek segítségével 
tudja a hasznos tevékenységet folytatni.  

A gyöngyfűzés – mely véleményem szerint látó ember-
nek is macerás – úgy történik, hogy édesanyja a különböző 
színű gyöngyöket kis tálkákban színek szerint elé rakja, és 
ő azokat számolva, az előre elképzelt, tanult motívumuk 
szerint fűzi kész munkává. Így készülnek a gyöngysorok, 
karkötők és gyűrűk. A korongozást csak az iskolában mű-
veli, mivel idehaza nincs rá lehetősége, nincs korongja és 
nincs égetőkemence sem. A szövést viszont idehaza is csi-
nálja. Azok a munkák, melyek a fényképen is láthatók, a 
nyári szünetben készültek, és nagyon szépek. A szövőszék 
használatához is szükséges édesanyja segítése, hisz a szálak 
felvetését önállóan még nem tudja megejteni. Az anyagok 
beszerzése is közösen történik, így akár gyöngyre, vagy  a 
szövéshez szükséges anyagra van igény munkájához.  

Ott jártamkor már az iskolára gondolt. Néhány nagy 
választotta el csupán az iskolakezdéstől, nagy várta már, 
hogy visszakerüljön a megszokott közösségbe, az ott szer-
zett barátaihoz. Ez az év még az iskolai kötődés jegyében 
telik el. Jövőre új gondok, új közösség, új kihívások várják. 
Szeretne szövőnőként olyan közösségbe bekerülni, ahol a 
megszerzett tudását hasznosítani tudja, ahol a hasonló sérült 
embereket foglalkoztatják, és segítik a boldogulásukat. Eh-
hez ismételten szükséges a biztos szülői háttér, hogy a kis-
lány számára megtalálják a legkedvezőbbet, hisz túl nagy 
választék sajnos nem nagyon van kis hazánk területén.  

Búcsúzáskor mit is kívánhattam volna Renikének, mint 
jó tanulást és kellemes időtöltést az utolsó iskolai évhez, a 
következő évekre pedig sikeres munkába állást. A család-
nak pedig még nagyon sok erőt, egészséget és kitartást. 

 
        

   Orczi Imréné 

PDF created with FinePrint pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


KÉPES BESZÁMOLÓ 9 Boldogházi Hírek 2004. október 

Vendéglátónk udvarán 

Háttérben a színpad 

Csoportkép a polgármester úrral 

Vendéglátónk udvarán 

Jaworze 
2004. 09. 
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A múlt alkalommal egy szép versenymunkában 
ismerkedhettünk meg a Tápió gazdag növény és állatvilágá-
val.  Néhány szóban már itt is bemutatkoztak azok az érté-
kek, melyek védelemre, az ember odafigyelésére szorulnak.  

Tavasztól őszig - mikor időm engedte- számos alka-
lommal voltam kint falunk más részein is. E területek a Gaál 
lapos, Szúnyogos, Csíkos nevekre hallgatnak. Ott jártamkor 
felfigyeltem néhány, már 
eleve védett és  szépsége, 
érdekessége miatt, talán he-
lyi védelmet kiérdemlő nö-
vényre, állatra, élőlénykö-
zösségre.  

A Csíkos Tápióig 
lehúzódó részén, a vasúti 
töltés és a gát alkotta szög-
letben számos fátyolos nő-
szirom tőre bukkantam. E 
növényről a következőket 
írja Simon Tibor A magyar-
országi edényes flóra határo-
zója című művében: a láp és 
mocsárrétek enyhén szikes 
területein nem gyakori vé-
dett faj. Májusban – Június-
ban virágzik. A szár magas-
sága 30-70 cm közötti, virá-
ga általában liláskék, ibolyás 
erezetű és sárga középsávú.  
Nálunk a kékes színűek mel-
lett a fehér változata is meg-
található. Nagyon fontos 
számukra, hogy a virágzást követő időszakban is megmarad-
jon száruk, levelük, mert ezek segítségével tudnak a gumóik-
ban elegendő tartalék tápanyagot felhalmozni. A tartalék 
tápanyag szükséges számukra a következő évi virágzáshoz. 
Kérek mindenkit, aki kaszálóján e növényt felismeri, le-
gyen szíves a rendszeres kaszálások során a növényt ne 
vágja le! Ezzel elősegíti egy védett növényünk fennmara-
dását. a szúnyogos néven ismert legelő a vasúti töltés másik 
oldalán található, idén tavasszal már itt is nagyobb tőállo-
mánnyal képviselte magát e szép, kecses növényünk. 

A Tápió árterén – a fahídtól a vasúti hídig terjedő 
területen-, az Imrédy út melletti vizet tartalmazó árkokban 
tavasszal gyakran találkozhatunk a mocsári nőszirommal 
vagy  a hozzá nagyon hasonló sárga nőszirommal. A mo-
csári nőszirom védett növényünk, a sárga nőszirom már ki-
került a védelem alól. A mocsári nőszirom 60-100 cm ma-
gas, a levelek 3 cm szélesek mintegy olyan hosszúak mint a 
szár. A külső sziromlevelek belül sötéten foltosak, a belsők 
kisebbek, felállók. Májustól- júliusig virágzik. Miután meg-
különböztetésük nagyon nehéz, csak szak- ember képes 
rá, kérjük ne szedjék le őket! 
 Az állatvilág egy érdekes kép-
viselőjét fedeztem fel a Gaál laposon. 
Az ízeltlábúak közé tartozó sisakos sás-
káról van szó. Móczár László Rovarkalau-
zában a következő leírást olvashat-

juk: 24-45 mm hosszú, a fejcsúcsa rendkívüli módon meg-
nyúlt. Lábai igen hosszúak, vékonyak, csápja a tövénél ki-
szélesedett. A hím repülve gyenge kerepelő- csörgő hangot 
hallat. Színe általában zöld, nehezen észrevehető a fűben, de 
ha óvatosan lépkedünk észrevehetünk egy- egy felröppenő 

példányt. Érdekes tulajdonsága, hogy színével képes alkal-
mazkodni környezetéhez, így az őszi sárguló fűcsomók kö-
zött drappos alapszínű vékony barna csíkozású példányokkal 
is találkozhatunk. A homokos vagy kötött talajú területeken 
fordul elő. Miután megjelenése nem tömeges védelem alatt 
áll.  
 A Gaál laposra mint élőhelyre is érdemes kilátogatni. 
Közel száz éve nem volt feltörve; legeltetéssel, kaszálással 
fenntartott terület. Növényvilágára a szikesek társulása jel-
lemző, de tavasszal a mélyebb részeken, hol időszakosan 
vízborítással találkozhatunk a mocsári, vízparti növények is 
megjelennek. Mit is figyelhetünk meg? Vízzel borított terü-
leteken a réti ecsetpázsit hullámzik; szárazabb területeken 
az  orvosi székfű (kamilla) virágzik, mely csak a báránypa-
réjjal borított foltokban jelenik meg. A bárányparéj tavasz-
szal még zöld, ősszel bordó foltokként jelenik meg a veres-
nadrág csenkesz zsombékjai által körülvéve. Fontos lenne 

megőrizni a terület arculatát, melyhez a legelte-
tés, kaszálás jól hozzájárul. 

 Használjuk ki az időjárás kegyességét, és ha 
engedi, menjünk ki a természetbe akár egy könnyed 

séta, vagy egy kerékpártúra erejéig. Ennek során alkal-
munk nyílhat az őszi természet szépségeinek felfedezésére. 

     Ifj. Rigó András 

Falunk védelmet érdemlő értékei 

Sisakos sáska 

Fátyolos nőszirom (lila) 

Fátyolos nőszirom (fehér) 

Virágzó fátyolos nőszirmok  

Vízállásos terület 
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Húsmarha  tartás támogatása 
 

A támogatást azok a termelők igényelhetik, 
akik hímivarú szarvasmarhát tartanak (az ivartala-
nított állat is jogosult) hízlalási és vágási, illetve 
harmadik országba történő export céljából.  

Húsmarha után egyedenként 34.700,- Ft össze-
gű támogatás vehető igénybe, abban az esetben, ha 
az állat 2004. május 1. és december 31. között: 
♦ Igazoltan hazai regisztrált, illetve az Európai 

Unió területén lévő vágóhídon levágták és a 
vágott test súlya igazoltan a 185 kg-ot eltér-
te. 

♦ Az állatot kilenc hónapnál idősebb korban 
harmadik országba élő állatként exportálták 
vagy kiszállították, másik Európai Uniós tag-
államba. 

 
Hazai vágás esetén csak azon állatok jogosultak 
támogatásra, amelyekre a vágás utáni minősítési 
követelmények keretében a vágott test súlyát az 
OMMI Országos Vágóállat Minősítés Nyilvántar-
tási Rendszerébe bejelentették, illetve a vágóhídra 
beérkezést az ENAR adatbázisába a vágóhíd beje-
lentette. Ebben az esetben a bejelentés megfelel a 
súly igazolásának is. 
 
Fontos tudni, hogy egyes vágóhidak nem végez-
nek minősítést, tehát az ott levágott állatok nem 
válhatnak jogosulttá a támogatásra, ezért minden 
esetben célszerű tájékozódni a támogatás érdeké-
ben, hogy az állat vágását végző vágóhíd végez-e 
minősítést.  
 
A támogatás igényléséhez a mezőgazdasági terme-
lőnek: 
♦ Gondoskodnia kell a tulajdonában lévő állo-

mány ENAR rendelet szerinti tartás megjelö-
léséről és az adatbázisba való bejelentésről.  

♦ Saját nyilvántartást kell vezetnie az állomány 
változásairól, és e nyilvántartást be kell mu-
tatni az ellenőrzést végző illetékes hatóság-
nak.  

♦ A támogatási jogosultság feltétele az állat 
folyamatos, legalább 2 hónapos birtokon tar-
tása. A birtokon tartás azt jelenti, hogy az 
állatot a termelő tenyészetében, illetve tenyé-

szeteiben tartja. A birtokon tartás első napja 
az állat születési dátuma (ha a termelő állo-
mányában született) vagy másmódon beke-
rült állat esetén, a tenyészetbe érkezés dátu-
mának bejelentett időpont, az utolsó napja az 
1927. Belföldi Marhalevél – Igazolólap El-
lenőrző Szelvényének kikerülés időpontja 
mezőjébe írt dátum.  

♦ Előírt időszakban az MVH által meghatáro-
zott kérelmet (K700, K702, K704) benyújtja.  

♦ Ügyfél regisztrációs számmal rendelkezik. 
(Ha nincs regisztrációs száma, a regisztráci-
ós kérelmi lapot a K700 Részvételi kérelem-
mel együtt kell benyújtani.) 

 
Egyéb:  

Gázolaj támogatás 2004. évre is igényelhető 
(feltételek változtak). 

Megjelent a Földművelésügyi és Vidékfejleszté-
si Miniszter 131/2004.(IX.11.) FVM. rendelete a 
Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a Központi 
költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági 
Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege 
társfinanszírozásában megvalósuló támogatások 
igénybevételének általános szabályairól. 
Támogatási célok: 
a. Agrár-környezetgazdálkodási célok megvalósí-

tása. 
b. Kedvezőtlen adottságú területek támogatása. 
c. EU környezetvédelmi, állatjóléti és higéniai 

követelményeinek való megfelelés elősegítése. 
d. Mezőgazdasági területek erdősítése. 
e. Félig önellátó mezőgazdasági üzemek szerke-

zetének átalakítása. 
f. Termelői csoportok létrehozása és működteté-

se. 
g. Korai nyugdíjazás. 
h. Technikai segítségnyújtás. 
i. SAPARD előcsatlakozási program egyes támo-

gatási céljainak megvalósítása. 
 

Vadkerti Tivadar 
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KÉPES BESZÁMOLÓ 12 Boldogházi Hírek 2004. október 

  
  Tervezőszerkesztő 

 Felelős szerkesztő: Gerhát Károly 
 Turóczi István Zoltánné Felelős kiadó: 
 Szerkesztők: Bóta Mizsei Ilona Szűcs Lajos 
 Jernei Zoltán, Kövér Szilvia Nyomda: Repro Stúdió-Szolnok 
 Konkoly Béláné, Muhari András Nyomdai előkészítés: 
 Zrupkó Ferencné Patkós Stúdió (53) 383-685 
   Készült: 300 példányban 

Újságok, könyvek 
prospektusok készítése. 

Szakdolgozatok gépelése, kötése. 
Színes nyomtatás A2 méretig. 
Patkós Stúdió—Tápiógyörgye 

Tel.: (30) 382-0895 

Boldogházi 

Anyakönyvi hírek 

Búcsúzunk 
Szappanos Sándorné  (1930-2004.) 
Nagy Mária  (1919-2004.) 
Nagy Antal  (1948-2004.) 
Velkei Antalné  (1921-2004.) 
Bózsó Károly  (1950-2004.) 
Törőcsik Józsefné  (1925-2004.) 
Darók Sándorné  (1927-2004.) 

Újszülöttek 

Matók Zsófia 2004. szeptember 10  
(Muhari Mónika – Matók Attila) 

Tájékoztató 
„Az újságban megjelenő 

cikkek tartalmáért szerkesztő-
ség nem vállal felelősséget.  

A leadott kéziratokban utóla-
gos javítást nem végez, azok a 
leadott formában kerülnek 
nyomtatásra.” 

Jászboldogháza polgárőrsége  
tisztelettel meghívja Önt és kedves Párját a 

2004. október 16-án 19 órakor kezdődő vidám, műsoros  

Program: 

1830 vendégvárás 
1900 Megnyitó 

♦ Joó kovács Balázs a 
polgárőrség elnöke 

♦ boldogházi gyerekek 
műsora 

♦ Pohárköszöntő: 
Szűcs Lajos polgár-
mester 

Rikker pár szórakoztató 
műsora 

2000  Vacsora: 
aperitif, birka– vagy 
pacalpörkölt 
desszert: házi rétes, 
pogácsa 

2400 Tombola 
fődíj 55 cm színes TV 
és más értékes nyere-
mények 

0500  Utolsó keringő 

Gyerekeink a 
felvonuláson 

Helyszín 
Jászboldogháza Művelődési Ház 

Fővédnök 
SZŰCS LAJOS  

polgármester 
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