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Polgármesteri tájékoztató
 Az orvosi rendelıbe beszerzésre került egy új számítógépes program, mert 2009. január 1-jétıl csak ezen
tudnak a háziorvosok dolgozni. Ehhez szükség volt a
számítógépes rendszer fejlesztésére is. Külön nyomtatót, szkennert, fénymásolót kellett beszerezni, mert
a kórházakban kiadott zárójelentéseket a háziorvos
számítógépen rögzíti és tárolja. Ezzel a betegellátás
gyorsítása a cél, melynek segítségével az orvosnál
rendelkezésre állnak a kezelésekrıl készült dokumentumok.

 A Baptista Szeretetszolgálat Alapítványtól élelmiszer segélycsomagot nyertünk, amelyet a Szociális
és Egészségügyi Bizottság megtárgyalt és osztott
szét 210 családnak. A csomag tartalmazott reggeli
italt, kakaót, lisztet és csokoládés ostyát.

 A Rubicom Zrt. keresett meg. A Zrt. Tápióságban,
ill. Jászladány, Besenyszög területén kábeltelevíziós
szolgáltató. A Pr-telecom-on – jászsági szolgáltatón
-keresztül földkábeles összekötést valósítanak meg.
Ahhoz, hogy Besenyszögtıl kezdve a Tápióság digitálisan összeköttetésben legyen, a Jászboldogháza –
Tápiógyörgye szakasz kiépítése hiányzik. Ezt földkábel kiépítésével szeretnék megvalósítani a két települést összekötı földúton, önkormányzati tulajdo-

Tájékoztató
A Képviselıtestület 2008. október
15-én ülésezett. A napirendi pontok
tárgyalása elıtt arról döntöttek, hogy a
Közbeszerzési értesítıben megjelent
közbeszerzési kiírást, mely a strandfürdı medencéinek korszerősítésérıl és
vízforgató berendezéssel történı ellátásáról szól, vissza kell vonni. A visszavonásra azért került sor, mert a kivitelezést megpályázók által a helyszíni
bejárás alkalmával felvetıdött mőszaki
kérdésekre - a jogszabályban meghatározott határidın belül - nem tudtak
válaszolni. Így a büntetés elkerülése
végett az volt a legjobb megoldás, hogy
visszavonásra került a kiírás.
Ezt követıen az alábbi napirendi
pontokat tárgyalták meg a képviselık:
Tájékozató a községi önkormányzat
és intézményeinek 2008. I-IX. havi
gazdálkodásáról. Szőkös anyagi lehetıségeivel jól gazdálkodott az önkormányzat. Az állampolgárok adófizetı
morálja jó.
A Strandfürdı fejlesztésérıl látvány-



non. A nyomvonal kijelölésénél kiderült, hogy a
földút nem a térkép szerinti helyen van kitaposva,
tehát rossz helyen van az út. Mivel a kábel a térkép
szerint kerül elhelyezésre, kérem a szomszédos földtulajdonosok megértését.
Sajnálatos esemény történt október 8-án, leszakadt a
Tápiói híd. A hídnál nem volt súlykorlátozó tábla
kihelyezve, és valószínőleg a több alkalommal okozott túlterhelés okozta a szerkezet elhajlását. Az új
híd megépítését kezdeményeztük, melyre a szükséges tervek elkészülte után kerülhet sor az engedélyek
beszerzését követıen.

Kérem a tisztelt Lakosokat, hogy az utcán, közterületre ültetett növényeit mindenki tartsa rendben, gondozza! A villamos vezetékek alatt lévı fák és egyéb növények
1,25 m-nél jobban ne közelítsék meg a vezetékeket, mert
abból komoly baleset származhat. Mivel az utcák az önkormányzat tulajdonában vannak, így az E-On energiaszolgáltató ezt rajtunk kéri számon. Kérem, hogy november 15-ig végezzék el a gallyazásokat, ellenkezı esetben
kénytelen lesz az önkormányzat beavatkozni és eltávolítani a növényeket, melyekért reklamációt nem fogadunk el.
Szőcs Lajos
polgármester

Önkormányzati ülésekrıl, aktualitásokról
tervet láthattak a képviselık és a jelen
lévı választópolgárok.
Beszámoló hangzott el az Önkormányzat által 2007. évben céljelleggel,
államháztartáson kívülre juttatott támogatások nyilvántartásának, elszámolásának és felhasználásának ellenırzésérıl. Ez a községi civil szervezeteknek
nyújtott pénzügyi támogatások ellenırzésérıl szólt.
Elıterjesztés volt az épített és a természeti környezet értékeinek helyi
védelmérıl szóló rendelet-tervezetre.
Az elkövetkezendı idıszakban a
LEADER program és az Új Magyarorsz ág Vidékfejl esz t ési Pr ogram
(ÚMVP) keretében pályázatokat lehet
benyújtani. A pályázat feltétele, hogy
rendelkezzen a település rendelettel,
melyben a helyi, védelemre kijelölt
építmények találhatók.
Nagy vitát váltott ki a településen
mőködı vendéglátó egységek éjszakai
nyitvatartási rendjérıl szóló rendelettervezet. A megjelent vendéglátó egy-

ségek tulajdonosai és a hangos zenét
kifogásoló lakosok szót kaptak a napirend tárgyalásakor. Így a képviselık a
szembenálló felek véleményét megismerhették. A rendelet alkotás speciális
módja valósult meg. Az Ügyrendi Bizottság által megtárgyalt tervezethez, a
jelenlévı tulajdonosok javaslatokat
fogalmaztak meg, melyrıl a képviselık
szavazással döntöttek.
A Strandfejlesztésben közremőködı,
un. Lebonyolító ad-hoc bizottságot is
létrehozták. A bizottság tagjai: dr. Pap
Béla alpolgármester, Gerhát Károly
képviselı, Menyhárt Ernı képviselı,
Szöllısi Péter vízmővezetı. Azért esett
rájuk a választás, hogy különbözı
szakterületeket ismernek, amelyek fontosak a beruházás megvalósításához.
2009-ben a településen kerül megrendezésre az Aratóverseny és a Jászsági Tőzoltó verseny. Az ad-hoc szervezıbizottság tagjai: Zrupkó Ferencné,
Szőcs Gergely, Orczi Imréné. A tagok
kiválasztásánál meghatározó volt, hogy
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Zrupkó Ferencné volt a Jász Világtalálkozó szervezı bizottságának az elnöke,
tehát ilyen munkát át tud látni. Szőcs
Gergely, mint az Önkéntes Tőzoltó
Egyesület elnöke, már több tőzoltó
versenyen vett részt. Orczi Imréné az
Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület titkára
pedig minden aratóversenynek szervezıje volt, melyen a boldogházi nyugdíjasok részt vettek.
Döntött a képviselıtestület, hogy el
kell készíttetni a tájház, a hivatal, a
szolgáltatóház, a temetı és a tőzoltó
szertár felújítási tervét. Azért, hogy
amikor kiírásra kerülnek az ezek támogatásáról szóló pályázatok, a kész tervekkel lehessen pályázni.
Egy hónapon belül már másodszor
tárgyalta a testület a Jászsági Támogató

Szolgálat 2009. évtıl történı fenntartásáról szóló társulási elıterjesztést. Abban közös volt a vélemény, hogy szükség van rá. A kérdés csak az, mennyibe
fog kerülni ez az önkormányzatnak.
Ugyanez a kérdés a társulás által
mőködtetni kívánt házi segítségnyújtás
és/vagy szociális étkeztetés lehetıségérıl is.
Az aktuális kérdések között a jászberényi Szent Erzsébet Kórház mőködését segítı a „ Jászság Egészségéért Alapítvány” alapító okiratának módosításáról döntöttek. A Jász-NagykunSzolnok megyei Önkormányzat, mint
gesztor összefogásával próbálják az
önkormányzatok az ivóvíz rekonstrukciót elvégezni a településeken. Sajnos
még mindig nem kerültek be a tervekbe
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az önkormányzatok javaslatai. A tárgyalások végére értek az un. Tájház
megvásárlásával kapcsolatban. A képviselıtestület egyhangú szavazattal úgy
döntött, 3.100-,e Ft-ért megvásárolja az
Alkotmány úton lévı ingatlant.
A testület a bálok megtartására a
civil szervezetek rendelkezésére bocsátja térítésmentesen a Tornacsarnokot . November 15-én a sportolók szerveznek Sportbált. December 31-én
Szilveszteri bált rendeznek a Polgárırök. 2009. március 14-én pedig az
iskolai alapítvány szervez Alapítványi
bált.
A bálok bevételét a civil szervezetek
további mőködésére fordítják.
Turóczi István Zoltánné

10/2008. (X.30.) Jászboldogháza község
Önkormányzati rendelete
Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjérıl
Jászboldogháza község Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a kereskedelemrıl szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) és 12. § (5) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján megalkotja az alábbi rendeletét.
A rendelet hatálya
1.§ E rendelet hatálya a Jászboldogháza község Önkormányzatának közigazgatási területén a vendéglátó tevékenységet folytató üzletekre terjed ki.
Az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendje
2. § (1) A vendéglátó üzletek (december 31. és január 1. kivételével) az alábbiak szerint nem tarthatnak
nyitva a község lakóterület építési övezetében, melyet a Község településrendezési terve és a Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2005./IX.14./ önkormányzati rendelet határoz meg.

Hétfı, kedd, szerda, csütörtök, vasárnap: 22.00 és 05.00 óra között
Péntek 02.00 és 05.00 óra között
Szombat: 24.00 és 05.00 óra között
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott korlátozás nem vonatkozik azon vendéglátó üzletekre, mely üzletek
mőködési engedélye melegkonyha üzemeltetésre jogosít. Ez a kivétel csak pénteki és szombati napokra érvényes.
(3) Elıre bejelentett idıpontban a lekorlátozott nyitvatartási idıponttól évi 6 alkalommal eltérhetnek.
Záró rendelkezések
3. § E rendelet 2008. november 1. napján lép hatályba.
Szőcs Lajos
polgármester

Turóczi István Zoltánné
jegyzı
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Advent
Az „ádvent” kifejezés a latin „adventus” szóból ered, jelentése: jövet. Mivel Krisztus eljövetelére utal, magyarosan
Úrjövetnek mondjuk. A liturgikus év kezdeti szakasza, az
ádvent Krisztus Urunk kettıs eljövetelére utal. Az elsı: az
Úr történeti eljövetele (megtestesülése és születése): ezt ünnepeljük karácsonykor. A második az Úr történelem végi
(eszkatológikus) újra eljövetele a világ végén.
Az ádventi idı november 30-a vagy a hozzá legközelebb
esı vasárnaptól Karácsony ünnepének elıestéjéig, Szentestéig tart. Így négy ádventi vasárnap van. Szokás a templomokban és a családi otthonokban ádventi koszorút készíteni.
Ezen a fenyıkoszorún négy gyertyát helyeznek el, minden
héten eggyel többet gyújtanak meg. Az örökzöld fenyıág az
örökkévalóságot, a gyertyák egyre erısebb fénye a Krisztus
eljövetelével közeledı világosságot jelképezi.
A Krisztus elıtti idıkben a Megváltóra váró nép sokszor
imádkozta: „Harmatozzatok, egek, onnan felülrıl, és ti, felhık, hullassatok gyızelmet! Nyíljék meg a föld és teremjen
üdvösséget, és sarjadjon vele szabadulás is.” A
„harmatozzatok” kérés latin megfelelıje: „rorate”. Aki na-

gyon vár valakit, az nem tud nyugodtan aludni, már hajnalban felkel. Ezen gondolatok nyomán alakult ki az ádventi
hajnali roráté mise.
Hívı emberek számára az ádventi idı lelki felkészülést
jelent az Úrral való találkozás nagy örömére. Ilyenkor a hívek tartózkodnak a zajos szórakozásoktól, mulatozásoktól,
imádság és böjt kíséretében magukba fordulva szépítgetik
lelküket, hogy számukra az Úr eljövetelének ünnepe igazán
szent és bensıséges találkozást jelentsen. Ebben a szellemben ádvent egész ideje alatt az oltárokat nem díszítjük virággal, az orgona legföljebb csak az ének kíséretére szorítkozhat.
Sokan vannak, akik beállnak a vásárok forgatagába, és az
Isten szeretetének ünnepét csupán ajándékozással ülik meg.
Sokan vannak, akik úgy emlékeznek, csupán gyermeki szívvel tudtak Karácsonykor Istennel találkozni.
Minden boldogházi lakosnak sikeres ádventi készülıdést
és örömteli karácsonyi ünneplést kívánok.

Az én adventem

Egyházközségi hírek

Amikor megszülettem, ígéretet kaptam: boldog leszek.
Ez az ígéret ott sóhajtozik a szívemben, kielégíthetetlen.
Nem találom meg teljesen sem a munkában, sem a pihenésben,
sem a barátságban, sem az egyedüllétben.
Nincs ott igazán, amikor keréken gurulok, akkor sem, ha állok.
Sem ha jóllakok, sem ha böjtölök, nem mondhatom ıszintén:
a kapott ígéret beteljesedett.
Voltak pillanatok, amikor kimondtam: boldogabb nem lehetek,
mégis úgy éreztem, a szívem valami több után esdekel.
Minél hosszabb az út, amit megtettem, annál jobban hiszem:
itt a földön sóhajomnak nem lesz beteljesülése.
Híd ez az ígéret, mely rossz napjaim völgyei fölött vezet,
és akitıl kaptam, mutatja: hőséges.
Hány foltot ejtettem már sorsomon,
és hány szakasz volt, melyet büntetésnek éltem,
de lettem légyen én a hibás vagy bárki,
minden rossznak béke lett a vége.
Amikor beteljesülésre vágyik a belém helyezett ígéret,
reménynek nevezem.
Azt hiszem, itt a földön csak részben teljesedhet.
Mindenben felismerem, ami jobb is lehetne,
és ha majd szemtıl szemben találom magam azzal, aki adta,
beteljesül minden mozzanata.
Csergı Ervin
plébános

Csergı Ervin plébános

• Októberben befejezıdött a plébánia épületében a villamoshálózat felújítása, amelyre régóta szükség volt a biztonságos üzemeltetés végett. Ezúton is köszönjük Erıs Zoltán
villanyszerelı szakmai munkáját és emberi hozzáállását,
amellyel a munkálatokat végezte.
• Október 19– én, vasárnap egyházközségünkben Szent
Vendel tiszteletére bemutatott szentmisén imádkoztunk a
jószágtartók védıszentjéhez. A jászsági gazdák és a pásztorok Szent Vendelt tisztelték az állatok patrónusaként, s hozzá
imádkoztak, hogy a dögvész, s mindenféle egyéb betegség
elkerülje jószágaikat. A legenda szerint Szent Vendel ír királyfi volt, s a VII. században élt. Megelégelve a királyi udvar kicsapongó életmódját Rómába zarándokolt, és remeteként élt, majd késıbb a Rajna-vidékén legeltette egy uraság
nyáját. Kiválóan értett a jószágokhoz és a különféle betegségek gyógyításához, feltehetıen ez adott alapot arra, hogy a
pásztorok védıszentjükké választották.
Igaz, napjaikban a jószágtartók száma jelentısen lecsökkent
és Szent Vendel Társulat sem mőködik régi formájában, de
az egyházközség képviselı testülete fenntartja ezt a hagyományt, és évente megemlékezik a szentrıl. Az idén is, a bemutatott szentmise után könyörögtünk a szent közbenjárásáért, elhelyeztük koszorúinkat az iskola elıtti parkban felállított, a csíkosi és a jakabi Szent Vendel szobrok elıtt, majd
egy közös ebéden vettünk részt. A birkapaprikás
„alapanyaga” most is Lantos Kálmán bácsi felajánlása volt,
amelyet ezúton is köszönünk neki.
• November 23 – án, a reggel 8 órakor kezdıdı szentmise
után 9 órakor lesz a Szent Erzsébet szobor szentelése az Erzsébet parkban.
• Az adventi idıben a roráté misék hétköznap reggel 6
órakor kezdıdnek. Ebben az idıben sokszor felhangzik a
csodálatos gregorián himnusz: „Rorate, coeli desuper, et
nubes pluant justum – Harmatozzatok, egek onnan felülrıl,
és felhık hozzák az igazat.”
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Emlékezünk

Virágok a sírokon, szelíden hunyorgó mécsesek pislákolnak a temetıkben, s alkonyatkor varázsosan nyugodttá, csendessé teszik a sírkerteket. Emlékezünk. Ez az ima és az elhunytak emlékének idıszaka. A múltat nem feledhetjük – ez
a visszatekintés és a jövı parancsa.

Emlékhely avatás

Az alkotók: Bajor István (balról) és Kövér Gyula

Községünk temetıje két gyönyörő kopjafával
“gazdagodott”.
A BOLDOG BT. Egyesülete határozta el, Veliczkyné
Koncsik Ilona javaslatára, hogy emlékhelyet alakítanak ki,
és két kopjafát helyeznek e1 a temetıben. Az egyik a Boldogházán születettek és haláluk után távol nyugvók, a másik
a valamikor Boldogházán tanító, elhunyt tanítók emlékére
került felállításra. Ezentúl itt helyben is leróhatjuk kegyeletünket, megemlékezhetünk távolban temetett szeretteinkrıl.
A kopjafák Bajor István Nagykırösön lakó
Jászboldogházáról elszármazott nagyon igényes munkája.
Az egyik a maga kecsességével, karcsúságával, míg a másik
a tudásfájára emlékeztetı motívumokkal magasodik ki a
talapzatból. Mindkettı igen aprólékos, míves munka.
A talapzat és a két márványtábla, mely a feliratokat is
tartalmazza Kövér Gyula —. Szolnokon élı elszármazott—
és családja munkája. Mindenszentek napján nagyon szép,
bensıséges és a hely szellemének megfelelı avató ünnepségre került sor.
Elıször Veliczkyné Icuska az emlékhely megszületésének körülményeit ismertette. Köszönetét fejezte ki Bajor
Istvánnak és Kövér Gyulának az önzetlen munkáért. Továbbá megköszönte az adományokat és Nyitrai Zsuzsának a
kopjafák alapanyagául szolgáló faanyag megszerzéséhez
nyújtott segítségét.
Ezt követıen Csergı Ervin községünk plébánosa felszentelte a kopjafákat. Az itt elhangzott ima és könyörgés áhítattal hatott a résztvevık lelkületére.
A kopjafák megkoszorúzására és a mécsesek meggyújtására Icuska Bajor Istvánt és Kövér Gyulát kérte fel. Végezetül az emlékezések könyvének felolvasására került sor.
Az Egyesület továbbra is várja azokról a rokonokról és
ismerısökrıl az adatokat, akikrıl megemlékeznénk a könyvben, és ezek felolvasására a következı mindenszentek alkalmával kerülne sor.
Köszönet az ötletért és gratuláció a megvalósításért. Külön köszönet Kövér Attilának, a Boldog BT. egyik legfiatalabb tagjának, hogy ez alkalomra rendbe hozta és megtisztította az ismeretlen katona sírját is.
Orczi Imréné
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Borús hétvége derősen

Bogácson töltöttük nyugdíjas társaimmal a szeptember
leghidegebb és legesısebb hétvégéjét. Már júniustól készültünk erre a kirándulásra, de az idıjárás nem volt kegyes hozzánk. Izgultam is egy kicsit, hogy rányomja bélyegét a morózus idı a hangulatra. Hál istennek, ez nem így történt. A 31
fı résztvevıbıl mindössze egyetlen embernek fordult meg a
fejében, hogy egyáltalán megyünk-e. A többi 30 még csak
nem is gondolt erre. A pénteki indulás a szokáshoz híven
történt. A szerencsés megérkezés és helyfoglalás után néhányan csak meglátogatták a strandot, de többen csak kirándultak a jó levegın. Így sikerült is elfáradni annyira, hogy a
közös vacsorához farkaséhesen ülhessünk le. Ezt követıen
kártyacsatákra, hosszú-hosszú beszélgetésekre került sor.
Szombaton is mindenki kelt idıben. Sokan besegítettek a
fızési elıkészületekbe, azután a csoport egy része Egerbe
tett kirándulást, ahonnan élményekben gazdagon tértek meg
az esti órákban. Még egy nagyobb csoport ismét fürödni
indult. Ezek után már nem kétséges, hogy az este eltöltése, a
közös vacsora, játék és mulatozás ismét nagyon jó hangulatban telt. Vasárnap a reggeli órákban vendégek érkeztek.
Megjött a Jászkapitány és Fózer Tibi, az egyesület elnöke.
İk a szombati egyéb elfoglaltságuk miatt jöttek késıbb, de
annál nagyobb szeretettel vártuk ıket. Délelıtt szentmisén
vettünk részt, délután nagyon sokan sétálni, fürödni,
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kirándulni mentek. A közös vacsorát ismét beszélgetéssel,
mulatozással zártuk. Többen is arról nosztalgiáztak, hogy az
eltelt 13 év alatt mennyi élménnyel, mennyi ismerettel lettek
gazdagabbak az itt eltöltött idıvel.
Muhari Ferencné elmondta, – aki már 14. alkalommal
vett részt a kiránduláson - hogy ı már mikor hazafelé jövünk
Bogácsról, azon gondolkodik, hogy jövıre ismét el tud – e
jönni. Matók Józsefné Mariska megérkezésünkkor
„Dicsértessék a Jézussal” köszönt. Ez számára azt jelenti,
ismét „haza „ érkezett. İ is ott volt mind a 14 alkalommal.
Fülöp Olga még csak két alkalommal volt a nyugdíjasokkal Bogácson, de a strand és a település mindig Boldogházára emlékezteti. Nagyon örülne, ha strandunkat és környékét, valamint a községet is ki tudnánk alakítani úgy, mint
ahogy Bogács van.
Több nyugdíjas társamnak csak ez az egyedüli kikapcsolódás jut egész évben. Nem csoda, hogy szívesen jönnek, és
szívesen beszélnek az ott szerzett élményekrıl. Nagyon bízom benne, hogy jövıre is meg tudjuk szervezni a bogácsi
hétvégét, és akkor is sok-sok nyugdíjasnak tudunk felejthetetlen perceket szerezni.
Orczi Imréné
az egyesület titkára
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Életkép Sinfalváról
Hagymatermesztés Sinfalván
Szeptember utolsó vasárnapján az ıszi hálaadás napját
ünnepeltük. Egy tısgyökeres unitárius ünneprıl van szó,
amely néhány évszázaddal ezelıtt keletkezett. Célja: hálát
adni Istennek a termésért, a kenyérért, amely — barnán vagy
fehéren —‚ de jóvoltából újra asztalunkra került. És volt
miért hálát adni idén is Istennek, mert a szélsıséges idıjárás
ellenére megırizte „fáradalmaink szép gyümölcsét”, áldást
fakasztva szorgos kezek munkája nyomán.
Sinfalván, akárcsak Aranyosszék többi településén, a
földmővelés, s ezen belül a zöldségtermesztés jelent alapvetı
megélhetési lehetıséget. Nemcsak a kertek, de a falu határában levı földek is jó minıségőek, következıleg alkalmasak
szinte minden növénykultúra termesztésére. Gabonafélék,
hagyma, gyökérzöldségek (murok = sárgarépa, petrezselyem), burgonya (pityóka), káposzta és még sok más növény
is megterem a sínfalvi földeken. Egyes földterületeket a gazdák bérlıknek adnak ki mővelésre, más részét saját erıbıl,
maguk mővelik.
Különösen híres az itteni hagyma, aminek termesztése
kétféleképpen történik: vetett és ültetett formában. A vetett
hagyma magja egyenesen az ilyen termesztésre szánt külsı
földekbe kerül. Az ültetetté elıbb a kertekben elkészített
ágyásokba. Ezt sőrőn vetik, ha az idıjárás engedi, még március elején. Ha nincs esı, sokat kell locsolni, és amíg kifejlıdik a palánta, kétszer-háromszor is gyomlálják. Április végén, május elején ültetik ki. Az ültetést megelızı napon kiszedik a palántákat, ládákba helyezik, s így szállítják a beültetendı területre. Összeállnak nyolcan-tízen, s kalákaszerően
dolgoznak, rokonok, barátok, esetenként napszámosokat
fogadnak fel. A férfiak elıkészítik a talajt: gépkapázzák,
lóvontatású szerszámmal, gereblyézik, elegyengetik, és meghúzzák a sorokat, az asszonyok pedig szálanként elültetik a
palántákat. Ez a megerıltetı mővelet sokszor napokat vesz
igénybe, a terület nagyságától és az idıjárástól függıen. A
nyár folyamán többször is, de legalább kétszer megkapálják.

Ma már a kézi kapát lassan kiszorítja az állatvontatású kapa
vagy a gyomirtó.
Augusztus végén, szeptember elején a hagymát — a legtöbb esetben kézzel — kiszedik és elkezdıdik értékesítése.
Nagyon elterjedt az utcán, a kapuk elıtt való „piacolás”.
Szinte minden kapuban zsákokban, ládákban ott a hagyma, a
zöldség vevıre várva. A hagymát sokan mutatós koszorúkba
fonják, s így árujuk értéke is nı. Mivel elég forgalmas a településen áthaladó út, egy idıben be volt tiltva ez a
‚kirakodóvásár”, de most már újra megengedett. Az Erdélyi
Szigethegység településeinek lakói (Topánfalva,
Abrudbánya, Aranyosbánya) itt szerzik be a szükséges zöldségeket, de különösen a hagymát és murkot messze földre is
elviszik a sínfalviak és az aranyosszékiek: Brassóba, Nagyszebenbe, Fogarasra, a Zsílvölgyébe, sıt a Kárpátokon túlra
is. Ezzel kapcsolatosan van egy tréfás mondás:
Amikor Kolumbus felfedezte Amerikát, az
aranyosszékiek már ott voltak és hagymát árultak.
A fentiekbıl is kitőnik, hogy az Unió nem sok újat hozott
e téren sem Sinfalván. Ám az is lehet, hogy az itteniek — a
régi szokásokhoz, hagyományhoz ragaszkodva — még nem
fedezték fel az újabb, életmódjukat könnyítı lehetıségeket,
amit az Unió kínál. Úgy tőnik, ehhez még egy kis idınek cl
kell telnie. Fıleg az idısebbek a régi eszközökkel mővelik,
erejük fogytáig földjeiket, de többen is eladni kényszerülnek
örökségüket. A községközpontban: Alsófelsıszentmihályon
létesült zöldségbegyőjtı — úgy néz ki — nem vált be, mert
nem sokan viszik oda terményeiket. Van olyan esztendı is,
amikor a nagy fáradsággal megtermelt hagyma, zöldség jó
része az Aranyos partján köt ki. Pedig ha a határok a régi
helyeiken lennének, a sinfalvi/aranyosszéki hagyma is
„Hungaricum” lehetne.
Sinfalva, 2008. október 20.
Pálfi Dénes
unitárius lelkész

„Piros kancsó, piros bor címmel”
a jászboldogházi

Árvalányhaj néptánccsoport
önálló mősorral lép fel
december 14-én 15 órai kezdettel
a tornateremben,
melyre szeretettel meghív minden kedves érdeklıdıt..
A zenés, táncos, részletek mellett népdalok és tréfás versek is elhangzanak.
A mősorban az általános iskola Viganó néptánccsoportja is fellép.
Belépıdíj: 500 Ft, 14 éven aluliaknak 250 Ft.
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Kirándulás a Bagolyvár Vadasparkba
Alighogy elkezdıdött szeptemberben az óvodai élet,
kirándulást szerveztünk a gyerekeknek Szolnokra a NEFAG
Zrt. Vadasparkjába.
Mint minden hasonló alkalmakkor, most is nagyon várták az indulás pillanatát. Nap mint nap feltették a szokásos
„hányat kell még aludni” kérdést.
Végre szeptember 25-én elérkezett a várva várt nap.
Reggel ugyan szakadó esıben érkeztünk a vasútállomásra,
de ennek ellenére a gyerekek nagy lelkesedéssel gyülekeztek
a váróteremben.
Izgalmukat még tetızte az is, hogy késett a vonat. Vég-

viselkedésükrıl, táplálkozásukról, szokásaikról, az emberekhez való viszonyukról.
Erdei körutunkat a láma etetésével kezdtük. Andrea
felhívta a gyerekek figyelmét arra, hogy csak akkor kínálják
újabb falattal Jocót, (mert így hívták a lámát),ha már az elızıt megette.
A bátrabbak tenyerükbıl kínálták, a félénkebbek eleinte
csak ámulva figyelték ıket, de késıbb (hiába Andi néni intı
szavai), szinte két kézzel adagolták a zöldségféléket Jocónak.
Hasonló élmény volt a gyerekeknek az ormányos medve etetése is. Marcit és Pankát,( mert ık is el voltak nevezve,) csak a gondozójuk etette, hiszen éles karmaikkal még
Andi néni lábába is belekapaszkodtak. Volt nagy öröm, amikor a kiskecskékhez mentünk, ott már az etetés mellett meg
is lehetett ıket simogatni.
Meglepıdtek, mikor a gondozó néni kivette ketrecébıl
Herkulest, a vadászgörényt. Egy kicsit félve simogatták,
szaglászták, érzıdött rajta a különleges pézsmaillat
Láttak még lovakat, vaddisznókat, papagájokat, aranyhalakat is a kis tóban.
Az erdıben felfedeztek madárfészket, gubacsdarazsat,
amit haza is hoztunk az oviba.
Ebéd után a közeli játszótérre mentünk. A hatalmas
területen nagyon sok fajátékokkal találkoztunk. Volt ott pók
formájú mászóka, görgıs csúszda, kötél libikóka stb.

re mikor elfoglalták helyüket a vasúti kocsiban, mindenki
elıvette hátizsákjából a kis elemózsiáját, és jóízően falatozni
kezdtek.
Mire megérkeztünk Szolnokra, már a nap is kisütött.
Jóllakottan, teli hassal az a hosszú séta sem volt fárasztó számukra, amit a Széchenyi lakóteleptıl tettünk meg a
Vadasparkig, ami kb. 1 km.
Már a bejárati kapuban fogadott bennünket Magyari
Andrea, a vezetınk, aki az elsı perctıl kezdve nagyon szimpatikus és barátságos volt.
A Vadaspark szépen kialakított tiszta erdei környezetben található, itt élnek Magyarország vadjai, hobbi- és háziállatok.
Az állatok gondozója mindent elmondott az állatokról:
Szinte mi, óvónık is gyerekké változtunk egy pillanatra, és önfeledten játszottunk a gyerekekkel együtt, aminek
nagyon örültek.
A kis ovisok még maradtak volna, de elérkezett a hazaindulás ideje.
Visszafelé már fáradtabbak voltak, biztatni kellett ıket,
hogy iparkodjanak, mert lekéssük a vonatot.
Este fél 6-ra érkeztünk meg, igaz üres hátizsákokkal, de teli
élményekkel.
Úgy érzem, nagyon jól sikerült ez az ıszi kirándulás, hiszen
a mosolygós-nevetıs, boldog gyerekarcok errıl árulkodtak.
Remélem, legközelebb is tudunk ilyen vagy ehhez hasonló
kirándulást szervezni.
Rácz Béláné
óvónı
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Mi, nyolcadik osztályos tanulók október 11-én megtartottuk a már hagyományos İszköszöntı bált. Szokatlanul nagy
volt az érdeklıdés, hiszen kb. 400 vendég érkezett. A sütemények és a szendvicsek pár órán belül elfogytak.
A táncokat mi, a „házigazdák” kezdtük el a néger sámánok táncával. Áldozatnak elraboltuk a mősorvezetıt, aki szerencsére megmenekült.
Az elsısök Lili babával matekoztak, míg a másodikosok
felidézték a pekingi olimpiát. A harmadik osztályosok Lili
baba vadnyugati számára táncoltak. A negyedik osztály tanulói tengerészek, matrózok voltak. Ezek után a nyolcadikosok
a Hair c. musical I got life címő zenéjére táncoltak. A legfiatalabb felsısök megnyitották a Megafrász válogatót. A hatodikosok cigánytáncot lejtettek, a hetedik osztályosok pedig
idevarázsolták a mediterrán Görögországot a görögök nemzeti táncával.
Egy–egy mősorszám bemutatása után a nyolcadik osztályosok kérdéseket tettek fel a gyerekeknek. A helyesen válaszolók jutalmul almát és nyalókát kaptak.
A mősort a nyolcadik osztály polkája zárta, mely akkora
sikert aratott, hogy kétszer kellett eltáncolnunk. A táncok
után lehetett tombolát vásárolni, majd az azt követı tombolasorsoláson izgulni a nyereményekért. A délutánt egy fergeteges diszkó zárta.
A visszajelzések szerint a délután jó hangulatban telt, remekül szórakozott mindenki.
Gerhát Edina
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Susan Polis Schutz: Lányomnak szeretettel

Diákmőhely
Katonák
Izmos testük pattanásig feszül,
Kezükben a halál fegyvere;
Kibiztosítva, készen áll,
Hogy ölni lehessen vele.
Bokorban hasalnak, rejtızködnek.
Kegyetlen hévvel éget a Nap.
A gránát – csonkította fa
Felettük árnyat nem ad.
Jön az ellenség? Mindenki vár,
S mozdulnak, ha itt az idı.
Mikor feltőnik az elsı arc,
A csapat azonnal, egyszerre lı.
Szem se rebben, csak a kéz dolgozik.
Gondolkodásnak itt nincs helye.
A levegı vérszagtól nehéz,
De a katonák nem törıdnek vele.
Mert bensıjükben sziklaszív dobog,
Ellenállva minden érzelemnek.
Ez soha nem fog megrepedni:
A harc keményítette meg.
Fiatalok, és mégis öregek.
Tekintetük üres és fáradt,
Tiszta lelkük bemocskolódottTúl sokat éreztek és láttak.
A pokol torkában a katonák
Elfelejtették a szépet és a jót.
A háborúban a törvények helyett
A halál volt a parancsnok.
És hiába lett vége a harcnak,
Igazából senki sem gyızhetett.
A túlélık nem boldogok:
Fáradtak és elkeseredettek.
S tíz, húsz, harminc év múlva,
Mikor béke van és nyugalom,
Még akkor sem tőnik el a múlt,
Árnyai ott ülnek az arcokon.
Egy kép, egy hang, egy szempár…
És visszatér a háború démona.
Ünnepelhetik a katonákat hısként –
De felejteni nem tudnak soha.
Koncsik Barbara
középiskolai tanuló

Éld meg az álmaidat
Dılj neki egy fatörzsnek
És álmodozz
Küzdj a céljaidért
És gyızd le az akadályokat
Nevess a hibáidon
És örülj, hogy tanultál belılük
Szakíts le egy virágszálat
És lásd milyen szép a természet
Köszönj rá az idegenekre is
És élvezd a barátaid társaságát
Ne félj kimutatni az érzéseidet
A nevetés és a könnyek jobbá tesznek
Szeresd barátaidat és a családodat teljes szívedbıl
İk a legfontosabbak az életben
Érezd át egy csendes derős nap nyugalmát
És gondold át mit vársz az élettıl
Találj szivárványra
És éld meg
Az álmaidat

ÚTON
Mint minden szülı, én is nagy érdeklıdéssel vártam gyermekeim iskolakezdését.
Ugyanakkor szomorú szívvel vettem tudomásul, hogy egy fontos korszak gyermekeim és a mi életünkben is lezárult.
Valami más kezdıdik el. Véget érnek a gondtalan délutánok, hisz egyre több kötelesség költözik be kis életünkbe.
Amikor a lányom elsıs lett, nemcsak iskolát kezdett, de közösséget is váltott. Ismeretlen helyen ismeretlen arcok vették körül. Más volt minden, mint amit addig
megszokott: a biztonságot és megszokottságot adó ismerısök, barátok Tahiban maradtak. Ennek ellenére nagyon jól teljesített. Szépen formálódtak a betők kis kezei
alatt, egyre biztosabban olvasta a szavakat, mondatokat. Nagyon büszke voltam arra,
hogy ahogyan leküzdte az akadályokat, és ma is nagyon büszke vagyok rá.
Az egész család izgalommal várta a felsı tagozatot. Alsóban a tanító néni volt, aki
figyelemmel kísérte lépéseiket négy éven át. Most azonban már nekik is egyre több
mindenre kell figyelniük, több lett a „tanulós” tantárgy.
Meg kell tanulni az idıt okosan beosztani, hogy mindenre jusson. Az életkori sajátosságoknak megfelelıen az érdeklıdés is egyre tágul, szélesedik. Nekünk, szülıknek
igen nagy a felelısségünk abban, hogy okosan tereljük ıket, szőrjük meg, szelektáljuk ezeket a hatásokat. Nem olyan egyszerő ez. Ez a világ, amelyet mi élünk nagyon
összekuszálódott. Meg kell találni benne a helyes irányt. Úgy érzem, a lányommal
sikerült, jó úton halad. Különbséget tud tenni jó és rossz, helyes és helytelen között.
Talán túl nagy empátiával él ebben a világban. Akarva, akaratlanul szerepe volt ebben tolókocsiban élt keresztapjának, akit imádott, és aki októberben feladta, nem
küzdött tovább. Nóri sokáig nem tudott mit kezdeni ezzel a hirtelen jött, óriási fájdalommal. Mi sem tudtunk segíteni. Nem tudtuk megmagyarázni a megmagyarázhatatlant, elfogadtatni az elfogadhatatlant. Igazságtalannak és kegyetlennek gondolja most
a világot. De talán az idı majd tényleg segít…
Bálinttal másképp vártuk az iskolát. Akinek fia és lánya is van, tapasztalhatta,
hogy ugyanazok a szabályok nem érvényesek. A fiamat másképp, talán jobban féltettem. Pedig ı egy jó közösségben kezdte az iskolát, biztos alapokkal indult ennek a
hosszú útnak. Egyelıre alaptalanoknak bizonyultak a félelmeim. Úgy tőnik, jól veszi
az akadályokat. Az írástanulásnál nagy hasznát veszi jó kézügyességének, gyönyörően írja a betőket. Szorgalmasan számolja a napocskákat. A leggyakoribb kérdés:
Anya, ez milyen bető? Szorgalmasan betőzget, próbál olvasni, összeolvasni. Szinte
ragyog, ha valamit kibetőz. Nála sem lesz gond –úgy érzem- az olvasóvá neveléssel.
Nóri is, mi is sokat olvasunk. Remélem, a példa ragadós.
Mind a három gyermekemmel megbeszéljük a napi eseményeket. Ez nagyon fontos, sohasem maradhat el. Tudniuk és érezniük kell, hogy ránk és egymásra mindig
számíthatnak. Elengedhetetlen, hogy tudjuk, mi történt velük a nap folyamán, amikor
nem voltunk együtt. Mindenhol nem lehetünk ott, de az egymás iránti bizalmat most
kell kiépíteni. Remélem, sikerül. Elsısorban szülık vagyunk, minden más utána következik.
Tóth Zsuzsanna
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OVI HÍREK
Hulladékgyőjtés
az óvodában!

Adventi készülıdés
és vásár a Mesevárban

Immár hagyományt teremtve, szeptemberben hulladékgyőjtést szerveztünk óvodánk javára. Összefogtunk: a szülık, széthordták a felhívásokat, ismerısöket, szomszédokat
agitáltak a győjtés mellett. Sikerült! 6000 kg gumit, 3800
kg papírt és 4200 kg fémhulladékot győjtöttünk 143146 Ft
értékben.
Minden kedves boldogházi lakosnak köszönjük a segítségét és azt a kedvességet, ahogyan fogadtak bennünket!
Menyhárt Károly, az Aranykalász Termelı- és Szolgáltató Szövetkezet elnöke rendelkezésünkre bocsátott két
teherautót, és finanszírozta a szállítás költségeit. Nagyon
köszönjük!
Köszönjük Kobela Imre munkáját, aki ránk áldozta vasárnap délutánját! Köszönjük a REHAB-CHANGE Bt.
dolgozóinak a hulladékgyőjtést!

December 12-én délután 3 órára az óvodába várunk minden kézmőveskedni szeretı anyukát és nagymamát, hogy
együtt készítsünk adventi koszorúkat, asztali díszeket, csuhébabákat, gyöngyfigurákat a karácsony jegyében.
Az itt készített termékeket a december 15-ével kezdıdı és
egész héten tartó adventi vásáron szeretnénk értékesíteni.
Köszönettel és szeretettel várunk felajánlásokat vásárunkra,
pl.: horgolt angyalkákat, keresztszemes hímzéseket, fafaragásokat, foltvarrásokat stb.
Ugyanekkor „párszázas” ruhabörzét is tartunk, melyre várjuk a jó állapotú ruhákat. A felajánlásokat december 12-ig
várjuk az óvodába.
Vásárunkra minden érdeklıdıt nagy szeretettel várunk!

Az óvoda Szülıi Munkaközössége nevében Tóth Zsuzsanna

ISKOLAI HÍREK
Október 18-án meghitt ünnepség keretében emlékeztünk az 1956-os forradalomra. A megemlékezésen az 56-os Szövetség Országos Elnökségének Jászsági
Szervezete nevében
Bagi Antal,
Koroknyai Zoltán
és Kaposnyák József
vett részt. A 7. osztály szép és bensıséges
mősora után a vendégek Szőcs Lajos polgármester úrnak átadták az 56-os forradalom jelképévé vált lyukas zászlót.
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Mátyás Kupa
2008. október 22-én rendeztük meg iskolánkban az elsı Mátyás futballkupát, amelyen 10-11 éves gyerekek mérték össze
tudásukat. A tornán négy csapat: Jászalsószentgyörgy, Jászapáti, Jászfényszaru 1-1 csapata és a mi iskolánk két csapata vett
részt. Izgalmas mérkızések után az 1. helyezést Jászapáti, a 2. helyezést Jászfényszaru, a 3. helyezést Jászboldogháza A csapata, a 4. helyezést Jászalsószentgyörgy, az 5. helyezést Jászboldogháza B csapata érte le.
Az eredményhirdetés után különdíjak átadására került sor. A „legsportszerőbb játékos” címet Nagy Márk 5. oszt. /
Jászboldogháza/ kapta.
A torna megszervezéséért köszönetet mondunk Tóth Pál testnevelı tanárnak, az anyagi támogatásért Farkas Imre szülınek.
A versenyt jövıre is szeretnénk megrendezni.

Nagy Márk
a torna legsportszerőbb játékosa

Halloween parti

Október 22-én az 5. osztály Halloween partit rendezett. Angol hagyomány szerint töklámpást készítettek, boszorkány, szellem, szörny jelmezekbe öltöztek a gyerekek, és egy angol nyelvő elıadást be is mutattak a többi
osztálynak. Reméljük, a piciket nem ijesztették meg túlságosan, és tudtak aludni aznap éjszaka!
Hambergerné Válik Sarolta

Pályaválasztási Kiállítás
November 6-án a 8. osztály tanulói Szolnokon a Tiszaligetben Regionális Pályaválasztási Kiállításon vettek
részt. Középiskolák vonultak fel, ahol a lehetıségekrıl kaptak tájékoztatást diákjaink. Mit tanulhatnak, mik a további lehetıségek a késıbbi elhelyezkedés és továbbtanulás terén. Reméljük, a látottak segítenek a tanulóknak a
pályaválasztásban.

2008. november
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A Jászboldogházi Sportegyesület
szeretettel meghívja
Önt, kedves családját és baráti társaságát a
2008. november 15-én tartandó

Sportbálra.
Helye– a Tornacsarnok
19 00 - Megnyitó
Köszöntıt mond Szőcs Lajos a Jászboldogházi SE. elnöke
Mősor: Árvalányhaj néptánccsoport elıadása
az általános iskolások mősora
a focisták meglepetés mősora
Vacsora: Marha- és birkapörkölt
Éjfélkor rétes, tombolahúzás
Belépı 2800Ft/fı, 14 éves kor alatt: 1400 Ft/fı
Jegy és tombola vásárolható:
a Takarékszövetkezetben, a Virágüzletben, a Balázs boltban és
a Polgármesteri Hivatalban
Kérjük, támogassa Ön is tombolatárgy felajánlásával a rendezvényt!

KÖZSÉGI SPORTÉLET
A szeptemberi és októberi sportesemények kedvezı eredményeirıl számolhatok be, amit az elızıekben már ismertettem, kimagasló képességő csapat nincs a bajnokságunkban,
de az elsı három helyért mindig meg kell küzdeni.
Jákóhalmára úgy érkeztünk, otthon veretlenek voltak, a
boldogházi csapat teljesítménye pedig egyre jobb, kérdés az
volt, mire lesz ez elég.
Az elsı félidıben 4-5 helyzetünk adódott, egy szabályos
gólt is rúgtunk, a bíró megadta de a partjelzı lengetett, és
visszafújták les miatt.
A bíró 8 méterre állt az esettıl, a partjelzı meg 30-re így
nem merte felülbírálni partjelzıjét, ezért visszafújta a szabályos gólt.
A mi esetünkben ez nem lett volna kérdés, mutatva a csapategységet nem összezuhanva, sikerült még egy gólt lıni a
második félidıben, Eszes egyéni ügyes megoldása révén.
Jákóhalma elvesztette otthoni veretlenségét, mi pedig a 3.
helyre kerültünk.
A következı ellenfél Jászfényszaru volt, akit simán 8-1-re
sikerült legyızni közönségszórakoztató mérkızésen.
Azért el kell mondani, ekkora különbség nincs a két csapat
között, de most minden összejött.
A következı fordulóban Öcsöd következett, -ı volt az igazi mumus-, akit még otthonában nem sikerült legyızni.
1-0-ás vezetésnél még kiegyenlítettek, és a régi idıkhöz
mérten nem lehetett tudni, nyerünk–e, de Juhász Andor és
Eszes góljával 3 - 1 sikerült.
A rangadón Jászboldogháza - Tiszaföldvár mérkızésén a
tét az volt. ki lesz az elsı.
Teljesen egyenrangú ellenfelek küzdelmét, lüktetı játékot,

és mindkét csapat gyızni akarását láthattuk.
Az elsı félidıben mindkét oldalon adódtak lehetıségek, de
a vendégek szerezték meg a vezetést, és sajnos egy hazai
játékos ezt nem tudta feldolgozni, durva szabálytalansága
miatt jogosan állították ki.
Úgy tőnt, a tíz emberre fogyatkozott hazaiak már a döntetlennek is örülhettek volna, mikor egy elfutás következtében
a beadásból Urbán fejesgóljával egyenlítettek.
Ekkor az egyik vendégjátékos csak úgy lejött a pályáról,
részérıl befejezettnek tekintette a mérkızést.
Nagy örömünkre, mivel cseréjük nem volt, így az emberhátrány eltőnt, és a hazai pálya valamint a közönség nagyszerő biztatása meghozta a második gólt.
Trangusz futott el a jobb oldalon pontos beadását Bodor
fejelte a léc alá.
Ezzel a gyızelemmel –mivel az utolsó fordulóban
Jákóhalma - Alattyán 0 - 0 lett– Boldogháza maradt az élen.
Nagy dolog az elsı helyen végezni, ami nem igazán volt
jellemzı az elmúlt 15-évben.
A visszavágók elkezdıdnek az elsı öt fordulóig, majd
tavaszon a visszavágók után rájátszás következik, 1-6 helyezettel.
Az elsı biztosan feljut, a második osztályozót játszik a
feljutásért, külön megemlíteném Eszes J, Mizsei A. Köteles
Zs, Nagy M, Bodor M, akik a bajnokságban egy kicsi pluszt
mindig hozzátettek a játékhoz, valamint a csapat nyerni akarását, régen is akartunk nyerni, de nem ennyire. További sok
sikert kívánok, és remélem, hogy csak feljutunk egyszer a
megyei II. osztályba. Hajrá Boldogháza!!!!!
Túróczi Béla
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Hogy tetszik lenni?
– megkérdeztük ...
A kérdés kapcsán most Farkas Jánosné Julóka
nénivel indultunk el egy kis nosztalgiázásra. Nosztalgiázásra, hiszen, ha meglátogatunk egy idıs embert,
akarva-akaratlanul is nem a jelenrıl, hanem a múlt
szépségeirıl kezd beszélgetni. A jelen sokszor bajokról, betegségekrıl szól, de a régmúlt számtalan szépséget hordoz magában, amit jó felidézni.
Farkasné Julóka néni hosszú ideig a község konyháján dolgozott szakácsnıként. Ízletes fıztjét, finom kelt
tésztáit sokszor dicsérte pedagógus, diák egyaránt. Az
ı szakácsnıi életútja majdnem egybefonódik az óvodaiskola konyha történetével, hiszen már Boldogháza elsı
ovisainak is ı fızött. De hogyan is kezdıdött?
„1959-ben, az Aranykalász Tsz irodaházának építésekor a tsz étkezdéjének vezetésére kértek fel. Menyhárt
Józseffel és két konyhalánnyal dolgoztunk, az un. Üveges kocsma épületében. Az építkezés ideje alatt a munkásoknak kellett fızni, ebédet, vacsorát készíteni, gyakran hétvégén is, mert nem minden távolban élı munkás
utazott haza. Két évig dolgoztam itt, majd az alattyáni
gépállomás konyháján fıztem, és onnan hívtak haza
1961 októberében. Akkor indult az elsı óvodai csoport,
mert egyre nagyobb igény jelentkezett az iskoláskor
elıtti foglalkozásokra. A mai iskolakonyha helyén állt
egy épület, amely olvasókörként, plébániaként is mőködött, és ez lett az óvoda és a konyha. Az elsı nagycsoportba 28 gyermek járt, 23 gyermek ebédelt. Kezdetben
egyedül fıztem, Darók Sándorné Rózsika, aki dajka
volt, ı segített be. Nehéz volt a sparhelten fızni, már
hajnalban menni kellett begyújtani, hogy idıben elkészüljön az ebéd. Aztán évrıl évre növekedett a csoportlétszám és a dolgozók létszáma is, így került ide Muhari Mihályné és Nagy Istvánné. A konyhai munka mindig
nehéz volt, tudom mai is nehéz, de akkor még a mun-

kánkat nem segítették korszerő gépek, a gázzsámolyra
is sokáig vártunk. De azért szép idıszak volt.
Mivel nem volt szakácsnıi végzettségem - eredetileg
fodrász voltam – így a 70’-es években szereztem meg a
végzettséget. 3 évig Szolnokra a Kereskedelmi Szakközépiskolába jártam. 1974-ben 23-an végeztünk, még
ma is ırzöm a régi osztályképet. A szakmai gyakorlatot
a Tisza Szálló konyháján töltöttem. 1 éven keresztül
minden hétfın ott voltam, ami nagyon nagy élmény volt
és mondhatom, talán életem legszebb idıszaka. Szakmailag sokat tanultam, a konyhát vezetı séf nagyszerő
ember és szakember volt. A vizsgaebédemre még ma is
emlékszem: hortobágyi húsos palacsinta, karfiol leves
és sertésborda. A vizsgáztatók egy kifogásolni valót
találtak: a karfiol nem friss áru, hanem konzerv volt.
De errıl nem tehettem, mondták is. A szállóhoz kapcsolódó emlék az is, hogy sok híres emberrel találkoztam
itt, pl. Koós Jánossal, Hofi Gézával. Késıbb hívtak az
akkor épült Pelikán Szállóba is, de a férjemmel úgy
döntöttünk, hogy itt maradunk Boldogházán.
55 éves koromig dolgoztam, amikor egy lábtörés
után leszázalékolással jöttem el nyugdíjba 1981-ben..
Azóta elég sokat betegeskedem. Súlyos szívbetegséggel
küzdök, a lábam is nagyon fáj, de azért magam körül
elvégezgetek. A családom mindent beszerez, gyógyszereket kiváltják, bevásárolnak, de azért néha szívesen
átsétálok a boltba én is. Mindig nagyon szerettem olvasni, most is szívesen olvasok, tévét nézek. Szóval,
köszönöm jól megvagyok!
Az olvasók és magam nevében is kívánok Julóka
néninek jó egészséget, családja körében eltöltött szép
nyugdíjas éveket!

Az elsı óvodai csoport 1962

Bóta Mizsei Ilona
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számos növényfajta számára, és nem csak a vadász keze
által. A területen fellelhetı élelem is egyre szőkösebb.
Októberben a vedlés miatt nem ritka az elhullott állat,
Szeretem…
jó néhány nyúl áldozatul esik a kokcidiozusnak. Az utolsó
A szlávok az októbert a „sárga hónap” névvel illetik, fedezékek is megritkulnak, és a honos ragadozó madarak
bizonyára a hervadó levelek színe miatt.
mellett északról megérkezett rokonaik is
Mégis általában a zöld szín továbbra is uralszorgalmasan járnak préda után. Egy régi
kodó még, annak ellenére, hogy már csak
vadászbölcsesség szerint: „Ha hideg az okalig néhány aranyló októberi nap van vissza
tóber, lesoványodnak a szarvasok.”
a borult, esıs idıig, amikor az éjszakák
Továbbá a terítékek is egyre színesebbé
mélysötétek és a hajnali szürkület szinte
válnak. Csalogat a nyulak, üregi nyulak,
örökkévalóságig elidızik.
fácánok, tyúkok, galambok és libák vadáAhogy lehőlnek az éjszakák, a
szata. Ha jó kutyák állnak rendelkezésünkklorofilltartalom elkezd csökkenni a levere, nyugodt szívvel vadászhatunk még a
lekben. Vörös és barna tónusok tőnnek elı,
különbözı kacsafajtákra is. Elengedhetetlen
amelyeket eddig a zöld eltakart. „Kemény
egy vízszeretı, jól kiképzett négylábú kísétélnek elıjele, ha a fa a lombját nem veti le”
rı segítsége a kacsavadászatnál. Nélküle a
– tartja egy régi szólás az idıjárásról.
vadász tehetetlen, ha a madarat szárnyán éri
A legtöbb költözı madár – a rovarok
a lövés, vagy ha a sőrő nádasba esik a zsákelpusztulása miatt – már elindult déli
mány.
irányba. Már a poszátafélék családjába
Fıleg a tıkésréce bizonyult alkalmazkodó
csilpcsalpfüzike
tartozó csilpcsalpfüzike is elbúcsúzott,
fajnak – a magyar vizeken szinte mindegyike utolsó nyári vendégeinknek. A kis
egyikén megtalálható, és jó néhány vadász
énekes általában utolsóként költözik el, és
számára, illetve jó néhány területen a legkeelsıként tér vissza.
resettebb zsákmányolható szárnyassá vált
Amikor a hegyi erdıkben a császármavonzó, izgalmas és érdekes vadászata miatt.
dár dürgése zajlik, csak elvétve hallani már
A kacsahúzás izgalmas pillanatai, amikor
a pintyek hangját, a kenderike vagy a citesténként a nap utolsó sugaraival az erıs
romsármány énekét. A vadásznak azonban
ıszi kacsák éneklı szárnycsattogtatásukkal
az október eredményes idıszak.
hírt adnak magukról. Nem kevésbé szóraA dám- és a szikaszarvas már üzekedik,
koztató, amikor a kutyák az egyre sötétedı
a muflon és a zerge kezd izgatottá válni.
égboltra szegezik tekintetüket, és a lövés
Bár az ızbakok lövésével ekkor már le
után izgatottan vetik magukat a vízbe, ahokell állni, de az összes többi csülkös vadfajta
vá a meglıtt vad hullott.
hímnemő egyedei vadászhatóak a hónap
közepétıl.
Turóczi István Zoltánné
Az ısz az elmúlás évszaka, nem csak
citromsármány

Hobbim a vadászat

Kiránduljunk!
İsszel a természet számtalan csodájával találkozhatunk. Az ezernyi színben pompázó falevelek látványa mindenkit gyönyörködtet.
Induljunk el hát a hegyekbe, kiránduljunk a Bükk hegységbe.
A Szalajka-völgyben fekvı Szilvásvárad a Bükk nyugati részének legjelentısebb idegenforgalmi központja.
Az egykori Pallavicini kastély mellett a lovaskiállítás és a lótartással

Erdei Múzeum

kapcsolatos népi mesterségek kis múzeuma a lipicai lótenyésztés történetét
mutatja be.
Az Orbán házban megismerkedhetünk a Bükki Nemzeti Park növényvilágával.
A középkori Börtönmúzeum és Panoptikum a korszak büntetésvégrehajtási gyakorlatát mutatja be,
mely a gazdag tárgyi anyag mellett
látványos, panoptikumszerő jelenetekkel történik. A múzeum a centrumban
a buszparkoló melletti épületben találFátyol-vízesés
ható.
A 4 km hosszú völgyben folyó
Szalajka– patak forrásától negyedórás
sétával érünk el az istállóskıi ısemberbarlanghoz.
A Szalajka-völgyi kirándulás során
láthatjuk még a Vadasparkot és az
Erdészeti Múzeumot is. Gyönyörködhetünk a Fátyol-vízesésben és a patak
kristálytisztavizében fickándozó pisztrángokban .
Pallavicini kastély
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A falugazdász tájékoztatója
A kölcsönös megfeleltetés rendszerének bemutatása
Jövı év január 1-jétıl a közvetlen támogatások terén
változás várható. Emellett azonban 2009-tıl egy másik jelentıs változásra is sor kerül. Be kell vezetnünk az un. Kölcsönös megfeleltetést.
Kölcsönös megfeleltetés fogalma (KM)
A kölcsönös megfeleltetés fogalma az egyes közösségi mezıgazdasági támogatások teljes összegéhez való hozzájutáshoz
betartandó elıírások és követelmények összességét, illetve az
ezekhez kapcsolódó ellenırzési és szankció rendszert foglalja
magába. Az agrártámogatások odaítélésének feltétele nem a
termelés, hanem a kölcsönös megfeleltetés követelményeinek a
betartása lesz. A KM kapcsolatot teremt a mezıgazdasági közvetlen támogatások kifizetése és a mezıgazdasághoz szorosan
kapcsolódó területek a környezetvédelem, állat- és növény
egészségügy, az élelmiszerbiztonság, az állatvédelem és a helyes
mezıgazdasági és környezeti állapot normái és kötelezettségei
között.
A kölcsönös megfeleltetés nem más, mint egy feltételrendszer, amelynek elıírásait be kell tartania a gazdálkodónak ahhoz, hogy hozzájussanak a támogatásaik teljes összegéhez. Amennyiben nem tartják be a követelményeket, úgy a
támogatási összeget csökkentik, szélsıséges esetben teljes

Polgárır hírek - kitekintés
Kiss Péter: Jó úton jár a polgárırség!
„A kancelláriaminiszter, miután meghallgatta a közterületi
bőnmegelızés idei elsı félévének tapasztalatait, elismeréssel
nyilatkozott a nyolcvanezernyi önkéntes tevékenységérıl.
A hazafiság a közösség megırzésérıl, nem megosztásáról
szól – jelentette ki a miniszter – Egy ilyen zaklatott világban
különösen fontos, hogy a polgárırség nem konfliktust teremt, nem félelmet gerjeszt, nem masírozik, hanem konfliktusokat old meg, megelız, és nyugalmat sugároz. Ez az a
küldetés, amelyik a köztársaságunk értékei szempontjából
Magyarországnak nagyon fontos. Jómagam, illetve a kormány ezzel foglalkozó tagjai kötelességüknek érzik, hogy
ott álljanak Önök mögött. Nem pártpolitikai hangsúllyal
mondom, hogy az önök higgadtsága, kiszámíthatósága, a
polgárbarát – a szakszerőséggel kiegészítve – a polgárırség
sajátja. Ez nem a kormány színétıl függı értékválasztás, ez
a Magyar Köztársaság értékválasztása. Amikor ezt az utat
járják, jó utat járnak. Ezért számíthatnak a kormányzat kiemelt figyelmére is.
Ilyenként akarnám említeni például a kistelepülések biztonságának kérdését. Ezekben a programokban való közös
részvételünk finanszírozására további forrásokat szánunk.
Mindösszesen azt akarom mondani önöknek, hogy reálisnak
látom az eddigi költségvetés által biztosított források megduplázását 2009-re vonatkozóan. Természetesen, ha ıszinték akarunk lenni, miközben a megduplázás szó jól hangzik,

egészében törlik.
Végrehajtási szempontból a kölcsönös megfeleltetésnek
három területe van:

Követelmény elıírások

Ellenırzési rendszer

Szankciók meghatározása.
A követelmény elıírások tartalmazzák a környezetre, az
élelmiszer biztonságra, az állategészségügyre, az állatok
védelmére, valamint a mezıgazdasági terület jó mezıgazdasági és környezeti állapotára vonatkozó rendelkezéseket. Az
ellenırzési rendszer tartalmazza azokat az elemeket, amelyeket a vonatkozó közösségi jogszabályok elrendelnek.
A szankciók meghatározásakor az ellenırzés eredményei
alapján, a közösségi jogszabályokban megadott módon számítják ki a levonás mértékét.
Alkalmazási kör: lényegében az összes területalapú, illetve állatlétszám alapú támogatásnál alkalmazni kell, valamint
egyes vidékfejlesztési intézkedések esetében is.
A szabályok egy részét 2009. január 1-jétıl (HMKA’ és a
jogszabályba foglalt gazdasági követelmények 1-8 p.), míg a
másik részét 2011. január 1-jétıl kell alkalmazni.
Vadkerti Tivadar
falugazdász

és azt hiszem, rendben lévı is – pláne, ha teljesítjük, és azon
vagyok -, aközben az is igaz, hogy ha reális igényeket vennénk számba, akkor akár a sokszorosa igényt is alá tudná
támasztani teljesítménnyel a polgárırség. Nincs efelıl kétségem.
Az ország mai helyzetében önmagában már az is az ügy
prioritását jelzi, ha egy szervezet támogatása nominális szinten marad – tette hozzá. – Ilyen értelemben kiemelt prioritást fog jelenteni a következı évi költségvetésben a polgárırség támogatása. Én magam azon a véleményen vagyok, ha
általában erısítjük a társadalom önvédekezı képességét,
immunrendszerét akkor mindannyian jól járunk. Most ennek
az immunrendszernek egyik legerısebb oszlopa maga a polgárırség. Az önök tevékenysége elengedhetetlen része hétköznapjaink biztonságának. Nagyon szívesen venném, ha a
kistelepülések biztonságában való közös fellépés érdekében
áttekintetnénk, hogy a következı hónapoktól kezdıdıen mit
tudunk tenni, és ehhez közösen milyen eszközöket kell megteremtsünk.
Az ilyen lakóterületeken óriási jelentıségő önmagában a
polgárırök vizuális jelenléte is. Mert igaz, hogy a hivatásos
bőnüldözı szerveknek kell koncentrálniuk a legpregnánsabb
problémákra, de ıszintén szólva ehhez a világ kapacitása
önmagában sem volna elegendı, pláne a mi pénzügyi lehetıségeink közepette.”
Ez a cikk jól tükrözi a polgárırség elfogadottságát,
bár hivatalos vélemény. Amikor ilyet olvas az ember jól
esı érzés fogja el, hogy érdemes szolgálatba járni és tenni a közösségért, mert szükség van ránk.

2008. november

Boldogházi Hírek

HÍREK

17

Elıkészületi szakaszban van a térség felhagyott
hulladéklerakóinak rekultivációja
A Jászság és Dél-Heves kistérség területén 2000-tıl a
REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás
oldja meg a hulladék (szemét) kezelését (szállítás, ártalmatlanítás).
A Társulásnak a hulladékkezelés megoldása mellett további feladatai is vannak. Ezek közé tartozik, hogy a mőködési területén lévı települések felhagyott, már nem mőködı
hulladéklerakóinak rekultivációját (szennyezett, elpusztult
természeti táj helyreállítása) meg kell valósítania saját (a
társult önkormányzatok önerejébıl) vagy pályázati pénzbıl.
A Társulás 2007-ben pályázatot nyújtott be a „Környezet
és Energia Operatív Programban (KEOP)” kiírt „KEOP 2.3.0. A települési szilárdhulladék-lerakókat érintı térségi
szintő rekultivációs programok elvégzése” címő kiírásra. A
pályázat nyert.
A pályázat 2 fordulóból, azaz 2 szakaszból áll:
I. forduló: elıkészítı szakasz
II. forduló: megvalósítási szakasz
A Társulás az I. fordulóra (elıkészítı szakasz) adta be a
pályázatát, mely nyert, így a felhagyott hulladéklerakók rekultivációjának elıkészítı munkálataira támogatást kaptunk.
Az elıkészítı munkálatok a következı fázisból állnak:
• Meglévı települési bezárt hulladéklerakók rekultivációs tervinek felülvizsgálata, ahol kell, annak áttervezése
• A bezárt hulladéklerakók területérıl lıszermentesítési
szakvélemény elkészítése
• A bezárt hulladéklerakók területérıl régészeti szakvélemény elkészítése
• Részletes megvalósíthatósági tanulmány és költséghaszon elemzés elkészítése
• Egyéb tanulmányok(talajmechanikai, növényesítési,
stb…) elkészítése
• Második fordulóra való közbeszerzési csomag elkészítése, összeállítása
• Második fordulóra (megvalósítási szakasz) való pályázati anyag összeállítása, beadása
A rekultiváció elıkészítı munkálatainak befejezéseként
lesz beadva a fizikai munkálatok elvégzésére újbóli pályázat
(II. forduló), mely sikeres szereplése esetén a bezárt hulladéklerakók rekultivációja 32 településen kezdıdhet el. Ennek tervezett ideje: 2010 április-2012 április.
A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulást alkotó – és így a rekultivációval érintett – települések a
következık:

Alattyán, Jánoshida, Jászágó, Jászalsószentgyörgy, Jászapáti, Jászárokszállás, Jászberény, Jászboldogháza,
Jászdózsa,
Jászfelsıszentgyörgy,
Jászjákóhalma,
Jászkisér, Jászladány, Jászszentandrás, Jásztelek, Pusztamonostor, Átány, Boconád, Erdıteleki, Erk, Hevesi,
Hevesvezekény, Kömlı, Pély, Tarnabod, Tarnaörs,
Tarnaszentmiklós, Tarnazsadány, Tenk, Tiszanána, Visznek, Zaránk. (Jászivány település tagja a Társulásnak, de
nincs felhagyott hulladéklerakója, ezért nem vesz részt a
projektben)
A projekt elıkészítı szakaszának költsége 69.804.050 Ft,
melybıl a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató
Társulás önerıként 11.866.689 Ft-ot vállalt magára.
Jászboldogháza is tagja a Társulásnak, így a felhagyott
szeméttelep felszámolása és a szennyezett, elpusztult természeti táj helyreállítása az Önök településen is meg fog valósulni várhatóan 2010-2011 között, sikeres II. fordulós pályázat esetén, amelyért most dolgozunk.
Fontos tényezı a rekultiváció elıkészületi szakaszában a
lakossági hozzáállás kérdésköre is. Azon tény mellett, hogy a
lakosság a felhagyott hulladéklerakók rekultivációját teljes
mértékben támogatja, jelentıs az is, hogy a felhagyott hulladéklerakó területére esetenként illegálisan hulladékot vittek
ki helyi illetve szomszédos település lakói. Ez azonban
Jászboldogháza település pályázatban való részvételét veszélyeztetheti, mivel a nem felhagyott hulladéklerakók rekultivációját nem támogatja a pályázat.
Amennyiben Önnek a saját településén lévı hulladéklerakó rekultivációjával kapcsolatban kérdése, véleménye vagy
javaslata fogalmazódott meg, kérjük azt juttassa el a
keop2301f0003@citromail.hu e-mail címre, vagy levélben
a következı címre:
RÉGIO-KOM Társulás
„Rekultiváció”
Jászapáti
Velemi E. út 2.
5130
A munkálatok állásáról információ az Önök településének
honlapjáról
(www.jaszboldoghaza.hu)
vagy
a
www.jaszapati.hu internetes oldalról szerezhetı.
Szabó Lajos sk
elnök

Urbán Csaba sk
projekt mőszaki munkatársa

18

Boldogházi Hírek

HÍREK

2008. november

Jászsági együttmőködés az uniós fejlesztési forrásokért
Tizenhét jászsági település alakította meg a Jászsági
Kistérségi Helyi Közösség Egyesületet (JKHK Egyesület),
amelyben a községek, városok önkormányzatai mellett
helyi vállalkozók, valamint civil szervezetek képviselıi is
részt vállaltak. A helyi vidékfejlesztési akciócsoport tagjainak feladata, hogy szakmai együttmőködésben a Helyi
Vidékfejlesztési Irodával (HVI iroda) a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiát (HVS) elkészítése az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) vidékfejlesztési forrásai felosztása érdekében.
A Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesületet a napokban hivatalosan LEADER helyi akciócsoportként ismerte
el az Irányító Hatóság, elismerve ezzel a több hónapon át
tartó kitartó, a kistérségben mőködı Helyi Vidékfejlesztési
Irodával (Jászapátiak Baráti Egyesülete címbirtokos szervezet, 5130 Jászapáti, Velemi Endre út 4-6.) is együttmőködı
munkájukat.
Az megalkotott Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) a
Jászság több mint 60 000 lakóját érintı tervezés eredményekét egyhangú támogatottsággal fogadták el. A tervezést
Bozóki Judit pályázati tanácsadó és Mihályi Mónika HVI
irodavezetı koordinálta.
Az elkészített anyag legfıbb célkitőzései, hogy a Jászságban élık korszerő, versenyképes és integrálódó mezıgazdasággal, innovatív, kiegyensúlyozott ipari szerkezettel rendelkezhessenek. Sokoldalúan képzett, haladó társadalmi integrációval, valamennyi szektort magában foglaló, erıs kapcsolati hálót alakítsanak ki. Együttmőködı térségi társadalommal, jászsági és közösségi identitás és hagyományok húzóerejével rendelkezhessenek. A közösségek közötti gazdasági,
társadalmi és kulturális kapcsolatok hatására erısödjön a
versenyképesség, javuljon az életminıség, továbbá a térség
fejlettebbé, ismertebbé válhasson az elıttünk álló 2013-ig
terjedı uniós tervezési idıszak végére.
Az ÚMVP III. tengelyének támogatási felhívások
(t ur isz tik ai
tevékenységek
öszt önzése,
mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztése, falumegújítás és – fejlesztés, vidéki örökség megırzése) beadási
határideje 2008. november 30., segítség a HVI irodavezetıtıl, valamint a JKHK Egyesület munkatársaitól kérhetı.
A munkaszervezet alkalmazottai az elıttünk álló hetekben
vesznek részt központi képzésen, munkába állásukat követı
elsı feladatuk az ÚMVP III. tengely (Mikrovállalkozások
fejlesztése, Turisztikai tevékenység ösztönzése, Falumegújítás és fejlesztés, Vidéki örökség megırzése) pályázati felhívásainak ismertetése, népszerősítése a Jászberényi Kistérségben, melynek keretében több állomásos tájékoztatót kívánnak tartani „Pályázati lehetıségek a Jászságban fórum”
címmel. Ennek elsı állomása 2008. október 28-án,
Jánoshidán volt, a következık témákkal:
 Az Európai Uniós és a hazai források legfontosabb
tudnivalói
 Pályázati aktualitások a lakosságnak és vállalkozóknak
 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. és IV.

tengely várható pályázati felhívásai
A Magyar Nemzeti Vidék Hálózat (MNVH)
Hasonló tartalmú tájékoztatókra, fórumokra a közeljövıben a kistérség több településén – köztük Jászboldogházán is
– sor fog kerülni.
Ugyancsak ebben az idıszakban várható, hogy Dr. Forgács Barnabás, a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési
(FVM) minisztérium szakállamtitkára Jász-NagykunSzolnok megyében is tájékoztató elıadásokat tart az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2008 októberében elindult vidékfejlesztést érintı intézkedésérıl – ÚMVP III. tengely.
A 131/2008 (X.1.) hatályba lépett FVM rendeletben foglaltaknak megfelelıen a Jászberényi kistérségben érintetteket, hogy a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH)
kialakításában mőködjenek közre. Az MNVH célja a vidékfejlesztésben érintett szervezetek, magánszemélyek információs és együttmőködési hálózatba szervezése, és tevékenységük összehangolása a vidék társadalmi-gazdasági
fejlıdése, a felzárkóztatás, valamint a támogatási források
hatékony felhasználása érdekében, továbbá az MNVH szolgáltatásainak széles körben történı hozzáférhetıvé tétele.
Regisztrálni a lakhely, székhely szerinti HVI irodában lehet
(Jászapáti).
Az újonnan elismert LEADER helyi akciócsoport a 2013ig terjedı idıszakban el kívánja érni az ÚMVP vidékfejlesztési forrásainak hatékony elosztását, együttmőködve az FVM
által életre hívott HVI-k országos hálózatának kistérségi irodájával, mint elérhetı, megbízható vidékfejlesztési csomóponttal.
Mihályi Mónika



Jászapátiak Baráti Egyesülete –
Helyi Vidékfejlesztési Iroda
Mihályi Mónika, HVI irodavezetı

5130 Jászapáti, Velemi Endre út 4-6.
Tel. (30) 600-48-18
Fax: (57) 540-620
E-mail: jaszberenyi@vkszi.hu
Web: www.jabe.hu, www.hvi.hu

Jászsági Kistérségi Helyi Közösség
Egyesülete
Lóczi Miklós, elnök
5130 Jászapáti, Velemi Endre út 4-6.
Iroda: 5130 Jászapáti, Tompa Mihály út 2.
E-mail: jaszsagi.kistersegi@gmail.com
Web: www.jabe.hu, www.jkhk.hu
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Ne bízza a szerencsére,
ha biztosan megelızheti az influenzát

Jászberény, 2008.10.22.
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Megemlékezések a Szent Vendel szobroknál

Anyakönyvi hírek:
Születés
Szőcs Vilmos - 2008. 10. 08.
(Kövér Szilvia – Szőcs Lajos)
Házasságkötés
Répási Anita – Baranyi Tamás
2008. július 19.
Dombi Anita – Gulyás Péter
2008. szeptember 27.
Pócz Ibolya – Mukri Attila
2008. október 18.

Baranyi Fanni 4. o. ıszi termésekbıl készített munkája
Boldogházi

Búcsúzunk
Fehér László (1958-2008.)
Bathó Dezsı (1923-2008.)
Bózsó Lászlóné (1951-2008.)
Fábisz Józsefné (1930-2008.)

Felelıs szerkesztı:
Konkoly Béláné
Szerkesztık: Turóczi István Zoltánné
Bóta Mizsei Ilona
Zrupkó Ferencné

Tervezıszerkesztı
Gerhát Károly
Felelıs kiadó:
Községi Önkormányzat
Készült:
Polgármesteri Hivatal
Jászboldogháza

