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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2009. június

Polgármesteri tájékoztató
 Április 24-én részt vettem a helyi Polgárır Egyesület













által szervezett kistérségi polgárır fórumon, melynek
fı témája a Jászság közbiztonsága és a Polgárır Egyesületek együttmőködése volt .
Folyamatosan zajlik a Strandfürdı felújítási munkálata, a medencék átépítése.
Május 1-jén megrendezésre került az Autósport Egyesület által szervezett és az önkormányzat által támogatott Rally autóverseny. Az önkormányzat a mentı és a
mobil wc költségeit viselte.
Május második hétvégéjén megrendezésre került a
Strandfürdı területén a Condors M.C. által szervezett
a XI. Motoros Találkozó. A találkozó igen színvonalas volt. Odafigyeltek a terület kitakarítására. Mindenféle káresemény nélkül adták vissza a területet. A
medencék építési területe kordonnal volt elkerítve.
Május 16-án szombaton megrendezésre került a Jászsági Tőzoltóverseny, amely szintén nagyon sikeres
volt.
Ezúton köszönetemet fejezem ki a rendezvények sikeres lebonyolításáért a szervezıknek, az egyesületeknek és vezetıiknek, és a felállított Ad-hoc szervezıbizottságnak, amiért nagyon színvonalas rendezvényeket bonyolítottak le.
Május elején egy miskolci székhellyel rendelkezı cég
mozgó tevékenységet végzett a településen. Különbözı szén-monoxidmérı berendezések beszerelésével
kapcsolatosan keresték fel a lakosokat. Elkérték a
berendezés megrendelésére az általuk megállapított
foglalót. Jelenleg teljesen szabályosan végzik ezt a
tevékenységet. Nagyon sok települést és polgármestert megkérdeztem ezzel kapcsolatosan, és kevés helyen végezték el a szerelési munkát. A célközönség a
nyugdíjasok voltak. A településen is sokan kötöttek
velük szerzıdést. Miután komolyan megvizsgáltuk a
tevékenységüket, akkor befejezték a munkát és elmentek a településrıl.
A Jászsági Többcélú Társulás több ülésén részt vettem az elmúlt hetekben. Külön ülés volt azzal kapcsolatosan, hogy gondoljuk át a fogorvosi ügyeletbe történı csatlakozást. 8 település döntött a Fogorvosi
ügyelet létrehozásáról. Az elızı testületi ülésen tárgyaltuk, és nem csatlakoztunk. Jászfényszarun június
1-jétıl indulna el a mőködtetése. Majd rövid határidın
belül, elıreláthatólag 2010. január 1-jével Jászberény-













ben a Thököly úti rendelıben fog mőködni a fogorvosi ügyelet. Az ülésen beterjesztettem a Képviselıtestület elé, és átgondolásra javasoltam.
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál fellebbeztünk, abban a baleseti ügyben, amelynél az önkormányzaton kérték számon az általunk fenntartott út
állapotát. Az út állapota miatt bekövetkezett balesetért
az önkormányzatot tették felelıssé, és az önkormányzaton akarták behajtani a balesetet szenvedett személy
táppénzét és járulékait. Dr. Halászi György ügyvéd úr
segítségével fellebbeztünk, és az OEP megszüntette
az eljárást.
Május 11-én a Faluvédı- és Szépítı Egyesület éves
közgyőlését tartotta, melyen személyesen, más rendezvény miatt nem tudtam részt venni. Ezért a Jegyzı
Asszony vett részt a közgyőlésen, és képviselte az
önkormányzatot. Gratulálok az új tisztségviselıknek.
(Lásd 5. oldal)
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közút Kht. felszólítására lekerültek a települések határainál a
„Jászboldogháza” táblák alatt található kisebb táblák
(pl.:Térfigyelı rendszerrel védett település, vagy a
LEADER tábla). Külön engedélyeztetési eljárás elvégzése után másik oszlopon lehet majd elhelyezni a
táblákat. Bízunk benne, hogy ez költségbe nem kerül,
mert ezeket a táblákat kötelezı kirakni.
Május 15-én a Magyar Vöröskereszt Országos Vezetısége tartott ünnepséget a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Megyeházán, ahol Kobela Margit, a helyi
vöröskereszt képviselıje vett részt, Jászboldogháza
Község Képviselıtestülete oklevélben részesült. A
Magyar Vöröskereszt Országos Vezetısége elismerését és nagyrabecsülését fejezte ki a Vöröskereszt támogatásáért és kiemelkedı együttmőködéséért. Az
oklevelet Habsburg György, a Magyar Vöröskereszt
elnöke, és Selymes Erika, a Magyar Vöröskereszt
Fıtitkára írta alá.
Május 19-én az OTP Bank Nyrt. megyei kirendeltségének munkatársai kerestek fel, és aláírásra került a
folyószámla hitelszerzıdés hosszabbítása, illetve a
beruházási hitelszerzıdéseink is megkötésre kerültek.
Az elmúlt hetek pályázatok elıkészítésével teltek. Az
ülésen döntés született, hogy a június 2-i határidıvel
mely pályázatokat nyújtsuk be TEKI, illetve CEDA
támogatásra.

Egészségügy - Köszönjük a támogatást!
A napokban kaptuk meg a szolnoki Hetényi Géza Kórház
„csomagját”, mely egészségügyi eszközöket tartalmaz. Dr.
Jernei Zoltán JNSZ Megyei Közgyőlés tagja ajánlása alapján
kértünk olyan eszközöket a kórháztól, melyek nálunk segíthetik a háziorvosi ellátást, de megvásárlásukra nem volt lehetıségünk. Van köztük várótermi szék, vizsgálóágy, karto-

nozó szekrény stb. melyek bár használtak, de felújítás után
még hasznukat vehetjük.
Köszönjük, hogy ezzel is hozzájárultak az egészségügyi
szolgáltatás javításához!
Szőcs Lajos

2009. június
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Tájékoztató
2009. május 20-án ülésezett a
Képviselıtestület. Az alábbi napirendi pontokat tárgyalták meg: A községi civil szervezetek 2008. évi gazdálkodását. Megállapították, hogy a
civil szervezetek közremőködése
nagyban segíti, hogy a településen
élık még komfortosabban érezzék
magukat, a szép környezet, a programok, a szervezetekben az emberi
kapcsolatok kialakításával. Megtárgyalásra került a 2008. január 1jétıl mőködı Gyermekjóléti Szolgálat tevékenysége. A Szolgálat által
végzett munkát nagyon nehéz számszerősíteni, mert a számok alapján
úgy tőnik, nem sok gyermek és család igényli a segítséget. Valójában
azonban hosszú heteket, hónapokat
vesz igénybe a családlátogatás, és
még így sem biztos, hogy a kellı
eredményt eléri. Részletes üzleti tervet tekinthettek át a Regio-Kom
Kft munkájáról. Ez a 33 Jászsági és
Dél-Heves megyei település által alakított un. Regionális Szeméttelep mőködtetıje. Az anyagból kiderült, nagy
mennyiségő szemét kerül depózásra a
telepen. Sokba kerülnek a gépek mőködtetései, javításai. Egyre több a
szelektív szemétgyőjtés, válogatás,
értékesítés.
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Önkormányzati ülésekrıl, aktualitásokról
Az önkormányzat és intézményeinek 2008. évi ellenırzése alátámasztotta, hogy az oktatási intézményi társulás jól mőködik, és mindkét település jól járt úgy szakmailag, mint
anyagilag a társulással.
Döntött a testület abban, hogy 2 év
szünet után 2009-ben az Aratónapon
Jászboldogháza községért díjat fog
osztani. A döntés szerint 5 díj kiadására kerül sor. A személyekrıl még
nem döntött a testület. Arról titkos
szavazás keretében egy következı
ülésen fog szavazni.
A Jászsági Többcélú Társulás alapító okiratában lényeges változás történt. A Társulásban közremőködı és
nem fizetı önkormányzatokkal szemben inkasszót érvényesítenek.
Újabb pályázatok beadására nyílik
lehetıség. 3 pályázat kerül benyújtásra. A Ravatalozó felújítására, melynek értéke közel 15.000,-e Ft,. Ebben
az önerı 25%. A Tompa Mihály utca
felújítására, melynek értéke 15.000,-e
Ft. Ebben az önerı 50%. Felújításra
kerül a település térfigyelı rendszere,
melynek értéke 9.000,-e Ft- Ebben az
önerı 30%, melybıl a Polgárır
Egyesület 500,-e Ft-ot átvállalt.
A napirendek tárgyalása elıtt képviselıi javaslatra tárgyalásra került
mezıır foglalkoztatásának a lehetı-

sége. Voltak mellette és ellene. A támogatók azzal érveltek, ha a mezıır
a határban jár, már megakadályozza,
hogy a bőnelkövetık a faluba bejöjjenek, és itt kövessenek el valamit. Az
ellenzık azt mondták pl. az un.
csíkosi erdınél 1 fı mezıır nem tud
tenni semmit, de lehet, kettı sem. A
bőnelkövetık nagyon fel vannak készülve és nehezen lehet ıket tetten érni a mezıgazdasági termények, erdı
fáinak eltulajdonításában. A jelenlévı
körzeti megbízott megkérdezése után
nem derült ki, hogy más településeken, ahol az önkormányzatok foglalkoztatnak mezııröket, kevesebb-e a
külterületi ingatlanon elkövetett szabálysértések, bőncselekmények száma.
Ezen az ülésen döntöttek a háziorvosi álláshelyre pályázat kiírásáról.
A jászberényi Rendırkapitányságot 2009. június 1-jétıl új kapitány
vezeti Halmai Ferenc rendır alezredes személyében.
2009. június 8-án hétfın rendkívüli
testületi ülés megtartására került sor.
A képviselık arról döntöttek, hogy
amíg el nem készül az új községrendezési terv és a helyi építési szabályzat, arra az idıre változtatási tilalmat
rendelnek el a falusias lakóövezet
1,2,3,4 részekre a településen.

Leadott szavazatok

Tájékoztató

DE
SZ
-

386
4
1
2
49
120
7
17

FI

FIDESZ-MPSZ-KDNP
SZDSZ
MCF ROMA Ö.
MUNKÁSPÁRT
MSZP
JOBBIK
LMP-HP
MDF

M
PS

A 2009. június 7-én megtartott Európai Parlamenti képviselı választáson a település 1436 fı választásra jogosult
polgára közül 40.38% jelent meg. A választás végeredménye a településen:

ZKD
NP
S
M
C F ZD
SZ
M RO
UN M
KÁ A Ö
SP .
Á
RT
M
S
Z
JO P
BB
L M IK
P
-H
P
M
DF

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Turóczi Istvánné

4

Boldogházi Hírek

HITÉLET

Szentáldozás

2009. június

Bérmálkozás

Örömteli eseményt ünnepeltünk 2009. június 7 – én
vasárnap, a 9 órai szentmisén 10 kisgyermek vehette magához elsı alkalommal Krisztus testét. Kisfiunk elıször
járult szentáldozáshoz, melyre kíváncsian készült. Az elsı
szentgyónás, a szentostya magához vétele nagy izgalommal töltötte el, és úgy gondolom, a többi kisgyermeket is.
Kisszívük megtelt jósággal, szeretettel, és áhítatosan,
ıszintén, elmélyülten készültek fel a nagy eseményre. A
szülık által feldíszített templom, a szentmise énekei, Ervin atya hozzájuk intézett prédikációja meghitté, bensıségessé tette gyermekeink számára a szentmisét. Bízom
benne, hogy az ünnep elmúltával sem feledkeznek majd
meg szentmisére járni és szentáldozáshoz járulni!
Egy család számára gyermekük elsı áldozása örömteli,
felemelı élmény, melyet az Úrnak köszönhetünk!
Dékányné Bozóki Zsuzsanna

Délután szintén szép ünnepe volt egyházközségünknek. 19
ifjú kérte a bérmálás szentségét Ficzek László Helynök atyától. A bérmálás szentsége a Szentlélek Úristen kiáradása életünkbe. Eltörölhetetlen jegyet hagy a lelkünkben, csakúgy,
mint a keresztség és a papság. A tanítványok pünkösdkor
megtapasztalták, hogy eltölti ıket az öröm, az erı, a küldetés
tudata, hogy hirdessék a feltámadt Krisztus életét és örömhí–
rét az egész világon. A bérmálás a keresztény felnıttség
szentsége. Erıt és támogatást kapunk, hogy Egyházunk élı és
tanúságtevı tagjai legyünk. Reméljük, hogy fiataljaink is
érezni fogják ezt az erıt, és felelıséggel teljesítik a keresztény
felnıttséggel járó feladataikat.
(Folytatás a köv. oldalon)

Az elsıáldozók

Ficzek László helynök

Bérmálkozók csoportja
Fotók: Babinyecz J.

2009. június

Boldogházi Hírek

HITÉLET

Az aratóverseny kapcsán
A hagyományok szerint az aratás kezdı napjaként június 29ét Péter, Pál napját és július 2-át, Sarlós Boldogasszony napját tartották számon, amely napokon különbözı népi hagyományokkal kezdték meg jelképesen az aratást. A néphit szerint Péter, Pál napján a búza töve megszakad (nem nı to-
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vább), ez pedig az aratás kezdetét jelezte. Több vidéken, e
napon „aratók miséjét” tartottak a templomban, amelyre az
aratók az aratás során használt szerszámokat is elvitték, ezeket a pap megszentelte, az aratni készülıket, pedig áldásban
részesítette.
A Jászboldogházán megrendezésre kerülı aratóversenyre
készülıdve július 5-én, vasárnap a reggeli szentmisén kerül
sor a boldogházi aratók megáldására.

Egy történet mindenkinek – A világ hét csodája
Egy csapat diák azt a feladatot kapta, hogy készítsenek egy listát arról,
mit tekintenek most a világ hét csodájának. Valószínőleg némi eltéréssel, de
a következık kapták a legtöbb szavazatot:
1. az egyiptomi nagy piramisok
2. a Taj Mahal
3. a Grand Canyon
4. a Panama-csatorna
5. az Empire State Building
6. a Szent Péter-székesegyház
7. a kínai nagy fal
Amikor a tanár összeszedte a szavazatokat, észrevette, hogy egy diák még
nem végzett a listájával.

Így megkérdezte a lányt, hogy talán
problémája van a lista elkészítésével. A
lány azt felelte, hogy „Igen, egy kicsit.
Nem teljesen tudom eldönteni, mert
olyan sok van."
A tanár azt mondta:„Oké, oszd meg
velünk, amid már van, talán tudunk
segíteni befejezni".
A lány hezitált, de aztán felolvasta:
„Szerintem a világ hét csodája a következı:
1. Látni...
2. hallani...
3. tapintani...
4. ízlelni...
5. érezni...

6. nevetni...
7. és szeretni."
A teremben olyan csend lett, hogy
a légy zümmögését is hallani lehetett
volna.
Az egyszerő és hétköznapi, általános
dolgok elkerülik a figyelmünket, és
amit természetesnek tartunk, azok valóban csodálatosak!
Egy szelíd figyelmeztetés: A legértékesebb dolgokat az életben nem lehet
kézzel felépíteni vagy megvásárolni.
Ne légy annyira elfoglalt, hogy ne
vedd észre ezt!

Bóta Mizsei Ilona

HÍREK
A Faluszépítı Egyesület 2009.
május 11-én közgyőlést tartott. Ezen
a közgyőlésen a korábbi vezetıség
lemondott, és új vezetıség lett megválasztva. Ezúton szeretnénk megköszönni a korábbi elnökség tagjainak a
falu szépítéséért végzett munkáját.
Az új tagok:
Elnök:
Szırös Sándorné
Elnökségi tagok:
Durucz Tibor,
Matókné Nagy Valéria,
Szécsi Lászlóné,
Grómanné Neisz Piroska,
Erıs Zoltánné
Szeretnénk a falu lakosságát felkérni arra, hogy a hozzá tartozó ház
és ingatlan környékét szépítse és gondozza, és ezzel a falu összképét tegye
szebbé.
Jövıre tervezzük virágpalánták
elıállítását, amit igény szerint ki is
osztanánk. Ehhez szükség lenne virágmagokat győjteni, és részünkre
eljuttatni. Továbbá tervezzük az
ÖTLEDLÁDA kihelyezését, amibe a
lakosság ötleteit, javaslatait és esetleg
felmerülı panaszait várjuk.

A strandfürdırıl
Terv szerinti ütemben halad a strandfürdı felújítása. A kivitelezı elkészült a medencék betonozási munkálataival. Jelenleg a gépészeti épületek alapozása folyik.
A képeken a medencék jelenlegi állapota látható.

A nagy medence új szerkezeti formában

A régi kis medence

Az új kis pancsoló
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CIVIL SZERVEZETEK

2009. június

Portrék a civil szervezetekbıl
BOLDOG BT
1957. május 2-án
Jászboldogházán
születtem 3 gyermekes család legkisebb
gyermekeként. Az
óvodába és az általános iskola alsó
tagozatába Boldogházán jártam. A
felsı
tagozatot
Kövér Gyula
Jászapátin végeztem. Szakmunkásképzı iskolába Szolnokra kerültem, ahol festı szakmában szereztem szakmunkás
bizonyítványt. 20 éves koromban elvégeztem a
vadászati és vadgazdasági tanfolyamot. Hivatásos
vadászként vállaltam munkát, közben szakképesítést szereztem vadász– és vadtenyésztı szakon is.
1976. május 1-jén megnısültem. Feleségemmel Szolnokon települtünk le. Született 2 fiunk: Gyula és Attila. Fiaim már önálló családban
élnek, és nagy-nagy örömünkre megajándékoztak
minket 5 csodálatos unokával is.
17 évi hivatásos vadászati munka után
munkahelyet változtattam, és a Szolnoki Önkormányzathoz kerültem, ahol jelenleg is dolgozom
mezıırként. Így a vadászat a továbbiakban hobbiként maradt meg a számomra. Új munkám kapcsán több szabadidım lett, és közel kerültem az
erıs emberek sportjához. 1993-tól 2003-ig ebben a
sportágban nagy sikereket értem el. Részt vettem
európai-, közép-európai-, nemzetközi- és világversenyeken a hazai megmérettetéseken túl 100 versenybıl 84 alkalommal végeztem dobogós helyen,
és ebbıl 37 alkalommal a legmagasabb fokán.
1987. óta egy másik sportág is közel áll a
szívemhez. Ez a koronglövészet, más néven
anyaggalamb vadászat. 10 évig a megyei csapatkeret tagja voltam. Magyarországon és külföldön
számos sikereket értem el egyénileg és csapatban
egyaránt.
Nagy örömmel csatlakoztam a Boldogházáról Elszármazottak Baráti Társaságához. Egyesületté alakulásunk óta az elnökhelyettesi tisztséget
is betöltöm. Ezt a tevékenységet is szívesen vállaltam, hisz mindig visszahúz a szívem Boldogházára. 2 éve sikerült itt is egy vadásztársulatot megalakítani.
Idıközben egy régi vágyam is valóra vált.
Vásároltam Boldogházán egy tanyát, melyet családom részére hétvégi kikapcsolódásra, felüdülésre,
feltöltıdésre szeretnék kialakítani. Ezen ürügy
kapcsán én is egyre sőrőbben látogathatok haza.
Kövér Gyula

EZÜSTKOR NYUGDÍJAS EGYESÜLET
Hogyan lehet idegenként
lokálpatriótává válni?
Felkerestem Racs Bálintné Irénkét,
mesélje el, hogyan élte meg, hogy fiatalon
Boldogházára került. Kérésemre összefoglalta a közel 50 év történéseit.
-Békés megyébıl Magyarbánhegyesrıl, mint fiatal házasok költöztünk 1960ban Jászboldogházára. Férjem forgalmista volt, és ide helyezték az
állomásra, ahol szolgálati lakást is kaptunk. A szülıktıl való elszakadás és az új otthon megteremtése messze idegenben igen nagy feladatot jelentett számunkra. Idıvel ez is megoldódott. Egyre több vasutas
családot ismertünk meg, férjem munkatársait. Plichta Jenı bácsit, az
állomásfınököt, Szadai Zoltán forgalmistát, Farkas János bácsit, és
feleségeiket, akiknek szeretete, kedvessége sok nehézségen segített át
minket. Mi is igyekeztünk beilleszkedni a falu közösségébe. A boldogházi emberek nagyon barátságosak voltak, így az egymás iránti bizalom, tisztelet gyorsan kialakult közöttünk.
1962. augusztus 1-jével munkát kaptam a Községi Tanács VB.
Szakigazgatási Szervénél, mint járlatlevél kezelı. Kitartó munka és
tanulás mellett lettem idıvel elıadó, majd pénzügyi fıelıadó, késıbb
Szakigazgatási Szerv vezetı - helyettes. Nagyon jó fınökeim és munkatársaim voltak. Nagy András és Bazsóné Ica néni tanácselnökök,
Pomázi Gáborné Marika VB. Titkár, majd Matók István tanácselnök.
Munkahelyemrıl 28 év után mentem nyugdíjba. Ez alatt községünk
nagyon sokat fejlıdött. Úgy érzem, hogy ebben a fejlıdésben az én
munkám is benne van. Mellékfoglalkozásként, mint községi könyvtáros is dolgoztam. 1969. június 1-jén a helyi Takarékszövetkezet alapkı
elhelyezését is rám bízták. Ez nagyon kedves gesztus volt. Az alapkıbe egy vaskazettát helyeztünk, bevételi és kiadási pénztárbizonylattal
és egy postakönyvvel együtt. Mint minden kezdet, ennek a beindítása
is nagyon nehéz volt, idıbe tellett, míg az emberek bizalmukba fogadták a Takarékszövetkezetet, mint új szolgáltatást.
Férjemet 1990-ben elvesztettem. Sajnos így hozta az élet. Ennek
már 19 éve, és egyben azóta vagyok nyugdíjas is. A községben 49 éve
élek, tısgyökeres boldogházinak vallom magam, mivel szüleim is ebben a temetıben nyugszanak. Hálát adok a sorsnak, hogy sok-sok évvel ezelıtt erre az állomásra irányította férjemet, ahol otthonra, munkahelyre, barátokra és szeretetre találtunk.
Tekintettel arra, hogy a nagyszülık távol éltek, így számunkra a
gyermekek felnevelése nem kis gondot okozott. Nagyobb fiam születésekor nem volt még gyes, a pici gyerekre Szırös Elekné Marika vigyázott, amiért még a mai napig is csak hálával tartozom. De voltak segítıkész szomszédok és munkatársak is a nehéz idıben. Gyermekeim ma
már önálló családban élnek. 5 gyönyörő unokával is megajándékoztak,
4 lánnyal és egy fiúval.
Megköszönöm ezt az ıszinte vallomást, mely számomra azt tükrözi,
hogy soha nem kezelték „gyütt-ment”-ként elfogadták és ı is megszerette Boldogházát. Ezt az is bizonyítja, hogy nyugdíjazása óta a Nyugdíjas Klub tagja. Gazdaságvezetıként már a második ciklusát tölti
egyesületünknél. Én, mint krónikás, jó egészséget és sok erıt kívánok
az elkövetkezendı idıkre!
Orczi Imréné
eyesületi titkár
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CIVIL SZERVEZETEK
ÖNKÉNTES TŐZOLTÓ
EGYESÜLET

Papp Ferenc
parancsnokhelyettes

1984- ben született Jászberényben.
Születése
óta
Jászboldogházán él szüleivel
és testvérével. Az általános
iskola elvégzését követıen
Szolnokon folytatta középiskolai tanulmányait az Építészeti- Faipari- Környezetgazdálkodási Szakközépiskolában, ahol felsıfokú hulladékgazdálkodási technikusi bizonyítványt szerzett.
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Jelenleg a jászberényi Jászvíz kft alkalmazásában áll.
2005-ben csatlakozott a Önkéntes Tőzoltó Egyesület megfiatalodott csapatához, elvégezte a 40 órás Önkéntes és Létesítményi Tőzoltó alaptanfolyamot. A tanfolyam elvégzése
óta rendszeresen részt vesz tőz- és káresetek felszámolásában. A belépését követı évben tagja lett az Egyesület Vezetıségének, majd 2009 márciusától parancsnokhelyettes beosztásban végzi munkáját. Humorával és kreativitásával sok
színt visz az Egyesület életébe. Szabadidejében horgászik
barátaival, összejövetelek alkalmával gasztronómiai képességeivel kápráztatja el társaságát, jelenleg is készülnek a
szomszédos település Önkéntes tőzoltói által szervezett fızıversenyre, ahol elıkelı helyezést értek el tavaly. Sok idıt
tölt a szertár körüli munkákkal és a közösségi élet szervezésével.
A POLGÁRİR EGYESÜLET

Az egyesület új elnökeként
szeretnék bemutatkozni.
Szırös Sándorné / Kóródi
Anita / vagyok , 1968. október 1-jén születtem Jászberényben, 1987 óta lakom
a faluban. Örömmel vettem, hogy ideköltözésem
után a falu befogadott. Két
fiam van Tamás és Péter.
Férjem Szırös Sándor mozdonyvezetı. A Rózsa utcáSzırös Sándorné
ban
lakunk .A falu szépítéKóródi Anita
sét eddig is magaménak
éreztem, és ezután is tenni szeretnék érte.
Tervezzük a meglévı egyesületek közti együttmőködést
szorosabbra vonni, hogy ezzel is a község javát szolgáljuk.

SPORTEGYESÜLET
1974-ben született, 1988-óta
játszik a Jászboldogházi
Sportegyesületnél. Elıször
ifistaként kezdte, majd a felnıtt csapatban folytatta. Pályafutása alatt játszott már
kapusként, hátvédként, középpályásként majd jelenleg csatárként. Úgy tőnik jó választás
lett számára ez a poszt, hiszen
az elmúlt évben 14 góllal csapatunk gólkirálya lett, melyhez ezúton is gratulálunk!
Magánélete úgy alakult, hogy
Nagy Mihály
jelenleg Jászberényben lakik,
- a gólkirály!
de Boldogházán dolgozik és a
sport mellett több egyesületnek is oszlopos tagja, sok idejét
tölti a civil közösségekben. Kívánjuk, hogy ez még sokáig
így legyen, és további sikereket érjen el!
Szőcs Lajos SE elnöke

Az egyesület részérıl Tóth Lászlót és családját szeretném
bemutatni. Azért esett rájuk a választás, mert a család minden
tagja polgárır.
Tóthné Erzsike kezdte a sort 2001. évben. Elmondása szerint Gömöri Mihály akkori elnök kereste meg, és kérte, hogy
legyen az egyesület tagja, amit nem bánt meg. Azért szeret az
egyesületben tevékenykedni, mert szereti a közösséget, szeret
adni, szervezni és érdeklik azok a dolgok, amik ott történnek.
Sokat kapott is a közösségi munka által. Részt vett olyan képzéseken, tanfolyamokon, amivel gyarapította tudását, és ezek
az ismeretek magánemberként is hasznára váltak. Szívvellélekkel segíti az egyesület rendezvényeit, és rendszeresen jár
szolgálatba is.
Fia, Tóth Csaba 2003-tól, férje, Tóth László 2006-tól, leánya, Tóth Szilvia pedig 2007-tıl tagja a Polgárır Egyesületnek.
A Tóth család munkájával nagymértékben hozzájárul a
Polgárır Egyesület sikeres mőködéséhez. Örülünk neki, hogy
a Polgárır Egyesületet választották közösségi munkájuk színteréül, és tudjuk, hogy minden esetben lehet rájuk számítani.
Joó-Kovács Balázs - elnök

8

Boldogházi Hírek

HÍREK AZ ÓVODÁBÓL

„Ünnep oly szép”
Sokáig gondolkodtam azon, hogyan is köszönjem meg az
óvodai és az iskolai anyák napi mősort. A sok kis apróság
szereplése nagyon meghatott. Az anyák és a nagymamák
köszöntése könnyeket csalt a szemembe.
Azon tőnıdtem, hogy mennyi fáradság és mennyi türelem
van ebben a mősorban, amíg ennyire szépre „varázsolják” az
óvó nénik azáltal, hogy hagyják érvényesülni a gyerekeket és
mindenki szerepet kap. Ez több mint csodálatos.
Egy héttel késıbb az iskolában is megtartották ezt a szép
ünnepet. Ilyen színvonalas és ilyen impozáns mősort még
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nem láttam. Már a vendégek fogadása és útbaigazítása is
nagyon kedves gesztus volt. A tanulók bevonulása és az ünnepi mősor egész tartalma látványos és színvonalas volt.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani azoknak az embereknek, akik részt vettek a mősor készítésében, és egy felejthetetlen élménnyel ajándékoztak meg. Kívánok mindenkinek
jó egészséget, kitartást és sok sikert. Örülök, hogy az unokáim olyan közösségbe járnak, ahol ilyen emberek oktatják és
egyengetik az útjukat a tudás felé.
Köszönettel:
Grósz Péterné
nagymama
Jánoshida

Búcsú az óvodától
„Kedves óvodám, sok víg nap után, itt a búcsú nap, indul
a csapat…” énekelték lelkesen a Maci csoport búcsúzó kisgyermekei 2009. május 23-án, az óvodai ballagás napján.
Az idén 13 kis óvodás intett búcsút a felhıtlen, örömteli
játék korszakának, hogy szeptemberben nagy-nagy izgalommal és várakozással lépje majd át az iskola kapuját.
Mint minden évben, a május az óvodai élet sok programmal tőzdelt hónapja. Ennek egyik legjelentısebb napja az
óvodai búcsúzás és az azt megelızı nap, a házi ballagás,
amikor végigsétálunk az óvoda minden szobáján. Elbúcsúzunk az óvó néniktıl, kispajtásoktól, konyhás néniktıl, egyegy kedves verssel, mely könnyeket is csalogat néhányunk
szemébe. A gyerekek kezükbe vehetik az SZMK által vásárolt ballagási tarisznyát és kis ajándékot, a színes ceruzát. A
középsısek és kiscsoportosak pedig egy-egy szép könyvjelzıvel kedveskednek és versekkel búcsúznak el a nagyoktól.
Ezt követi a várva várt lovaskocsikázás, melyet idén
Krasnyánszki Imrének és Besenyi Gyula bácsinak köszönünk szépen!
Az elválás, a búcsúzás percei mindig szívszorítóak, hiszen
az itt töltött 3-4 év emléke bevésıdik, örökre megmarad.
Egy-egy kedves történet, csodálkozó szempárok, szerepélmények, mint az idei farsangoló és pünkösdölı, a sok szép
vers és dalos játék, a kirándulások, vetélkedık, az „ovis szerelmek”. A kis focicsapat gyızelmei és vereségei, mely az
idén induló „ovifoci” következményeként tette próbára a
fiúk küzdeni tudását és erısítette közösségi és csapatszellemét. Ez mind, mind emlék marad, amit megırzünk, és szívesen emlegetünk.
A nagycsoportos szülık szinte kivétel nélkül részesei vol-

tak az óvoda életének. Kivették részüket minden munkából,
aktívan tevékenykedtek annak érdekében, hogy gyermekeik
szebb, esztétikusabb környezetben tölthessék napjaikat, és
élményekkel teli térhessenek haza.
Köszönjük szépen az SZMK aktív, lelkes szervezı munkáját és minden kedves szülı tevékenységét!
Végezetül minden családnak nagyon jó pihenést, kikapcsolódást kívánok a nyári szünidıben és türelmet, odafigyelést és szeretetteljes, de következetes nevelést gyermekük
iskolai éveiben.
Sósné Baráth Erika
óvónı

2009. június

ÓVODAI HÍREK

Boldogházi Hírek

9

az óvodában
Az óvodáskor a személyiségfejlıdés, a tudatformálás tekintetében a legfontosabb idıszak. Ezért az egészségnevelés
terén ezt a korosztályt kell megcélozni.
Az óvodák egészségvédı-egészségfejlesztı alternatív
programjai közül a „Hetenként legalább egy ZÖLD-NAPOT
óvodáinkban!” programhoz csatlakozva, már évek óta a helyi
óvodában is hetenként egy alkalommal zöldség- illetve gyümölcsnapot tartanak. A foglalkozások keretén belül a gyerekekkel megismertetik, hogy mibıl készülnek ételeink, hogyan készítik el azokat, mi az egészséges étel és ital, mit hol
lehet beszerezni, melyik a jobb választás, melyek a helyes
vásárlási szokások.
Az egészséges táplálkozás az egészségmegırzés alapja,
nem beszélhetünk egészséges életmódról, ha nem táplálkozunk egészségesen. Minél korábban kezdjük egészséges ételekkel etetni a még egészséges gyermeket, annál valószínőbb, hogy egészséges felnıtté válik. Ennek jegyében, az év
zárásaként, május utolsó napjaiban szervezték meg az Egészséghetet az óvónık. A hét elsı napjaiban a zöldség, a gyümölcs, a mozgás, a sport fontosságát hangsúlyozva állítottak

össze programokat a gyermekek részére. Csütörtökön gyermeknap volt, amely kenyérsütéssel kezdıdött. A gyerekek az
anyukák segítségével magvas és barna kenyereket készítettek, sütöttek, melyet aztán az ebédhez el is fogyasztottak. A
délelıtt folyamán hangulatos vetélkedın mérték össze tudásukat a gyerekek a dohányzás, az egészséges, tiszta környezet, az egészséges táplálkozás témakörében. Ügyesen, találékonyan oldották meg a feladatokat. Pénteken családi nap
volt, ahol a délelıtt családi vetélkedıkkel telt, nagyon jó
hangulatban. Délután baleset-megelızési, elsısegélynyújtási
ismeretek bemutatására, elsajátítására a témához kapcsolódó
TOTÓ kitöltésére, a gyıztesek megjutalmazására került sor.
Az egész hét az egészséges táplálkozás, a mozgás, a sport
jegyében zajlott, a gyerekeknek sikerélményt adó ügyességi
versenyjátékok megvalósításával. Jó hangulatú, közvetlen,
barátságos, színes rendezvény részesei lehettünk.
Faragó Józsefné
védını

Tropicariumban jártunk az óvodásokkal
Már nagy izgalommal várták
óvodásaink május 12-ét, keddet,
türelmetlenül számolták a napokat: vajon hányat kell aludniuk,
míg végre elérkezik a kirándulás
napja.
A Budapest peremén, a
Campona Bevásárlóközpont épületében található Tropicarium
2000 óta várja a látogatókat. Ez a
fajta állat- és növénytár egy Svédországban élı magyar üzletember
Farkasdi Károly nevéhez főzıdik.
A kiállítás magában foglalja a
hazai halak, a trópusi esıerdıkben
élı állatok és a tengerek, óceánok
mélyében lakó élılények bemutatását. Az állatok köré igyekeztek
az eredetihez hasonló környezetet
kialakítani, hogy az ott lévı élılények jól érezzék magukat, és természetesen az oda látogatóknak is pompás élményben legyen részük.
Izgalmas rész az esıerdı lakóit bemutató helyiség. A buja
növényzet, a villámlás, mennydörgés, a negyedóránként eleredı langyos trópusi esı és az azt követı ködfelhı valóban
azt a képzetet kelti bennünk, mintha valódi esıerdı fahídján
sétálnánk. A félelmetes boa kígyókat a terrárium biztonságos
fala elıtt csodálhattuk. A közel 2,4 m hosszú aligátort cseppet sem zavarta a feje fölött közlekedı gyerekek zsibongó
hada. A dekoratív akváriumok sok édes- és sós vízi halat
befogadnak: piranjákat, delfinfejő halakat, diszkoszhalakat,
vitorláshalakat, a mesékbıl ismert bohóchalakat.
A legnagyobb érdeklıdést természetesen a cápák akváriuma keltette, hiszen itt a látványalagútban közvetlenül a fejünk felett úsztak el a 2,5 m hosszú cápák, valamint az ıket
körülvevı halraj. Az akvárium óriási üvegfala elıtt, kényel-

mesen helyet foglalva hosszú idın keresztül csodáltuk az
állatok különleges mozgását, rezdüléseit, játékát. A gyermekeknek a rája-simogató hely is elnyerte tetszését, ahol a medence oldalán kialakított alagútba bebújva, közelrıl szemügyre vehették az akváriumban úszkáló rájákat.
A hosszú-hosszú barangolás, nézelıdés nem fárasztotta el
a gyermekeket, hiszen a közeli játszótéren még kihancúrozták magukat. Hazafelé a buszon voltak akik elaludtak, de a
fagyizásból ık sem maradtak ki.
A kirándulás során észrevétlenül is rengeteg ismeretet
szereztek a gyerekek, mindemellett nekünk felnıtteknek is
nagy élményt jelentett.
A Tropicarium látványa teljesen lenyőgözött bennünket.
Ajánlom mindenkinek, aki még nem látogatott el ide!
Rácz Béláné
óvónı

10

Boldogházi Hírek

HÍREK AZ ÓVODÁBÓL

Vidám napra ébredtek az ovisok május utolsó péntekjén. Tudták, hogy ez a nap róluk szól, minden értük és velük történik. Ennek rendje és módja szerint lázban is égtek egész héten!
Varázslatosnak ígérkezett ez a nap annak ellenére, hogy a meteorológusok a hosszú hétvége leghidegebb napját jósolták. Féltünk is tıle: Mi lesz, ha esni fog? Beszorultunk volna termekbe és
kimaradt volna a nap elsı csodája, ami a kicsik számára a feldíszített udvar színes kavalkádja.
Anyukák és apukák már korán reggel megkezdték a készülıdést: sátrakat állítottak, színes szalagokat, lufikat kötöztek. Nem is
gondolnánk, az utóbbi milyen fontos kelléke ennek a napnak, hisz
ebbıl mindenki akar egyet! Szép lett az udvar, melynek csinosítását a gyerekek már áprilisban elkezdték, hisz a Föld Napja alkalmából több tucat egynyári virágot palántáztak el a kicsi kezek.
Azóta is óvják virágaikat!
A tízórai után önfeledten vették birtokba az udvart. Gyorsan
elıkerültek a motorok, melyek vidáman „dübörögtek” a nem is oly
rég elkészült KRESZ-pályán. De alkalmuk nyílt a kézügyességük
kipróbálására is: színes sógyurmákból állatokat készítettek, gipszbıl öntött figurákat festettek -melyet Lajkó anyuka öntött otthon
szorgalmasan-, papírból állatokat hajtogattak, ragasztottak: méhecskét, békát, malacot.
A jó hangulatot csak fokozta Ildi óvó néni által megálmodott
családi vetélkedı.
Igaz, most csak négy család vállalta a megmérettetést, de az
érdeklıdés és a biztatás frenetikus volt! A tetszési index a „Fújja ki
a lisztet a tálból” versenyszámnál érezhetıen megugrott, kedvet
csinálva a jövı évi induláshoz. Az elsı két helyezett családi belépıt nyert a jászberényi Állatkertbe, melyet ezúton is köszönünk!
Eközben Faragó Józsefné Rózsika fáradhatatlanul mérte a felnıttek vérnyomását, vércukorszintjét, és tanácsokkal látott el minket. Már a délelıtt folyamán elkezdıdött az egyik legnépszerőbb
program, a sétakocsikázás. Hiába ez az, amit nem tudnak megunni
a gyerekek! Délután még az iskolások közül is sokan csatlakoztak!
Nagyon köszönjük Besenyi Gyula és Krasnyánszki Imre bácsinak,
hogy ismét a rendelkezésünkre álltak, felejthetetlen élményt szerezve ezzel kicsiknek és nagyoknak egyaránt!
Ebéd után újult erıvel folytattuk a napot. Jenei Tamás KRESZTOTÓ-t állított össze, melyen mindenki lemérhette, kopott-e a
tudása. Színesebbé tette a délutánt a jászberényi Vöröskeresztes
csapat bemutatója. Megtudhattuk mi a teendı ájult vagy vérzı
beteg láttán. A kicsik lelkesen vettek részt a foglalkozáson, hisz
mindenkinek volt valamilyen sérülése, melyet be lehetett kötözni.
A frissen szerzett tudást kérdıíven mérhettük le. A hagyományos
kerékpáros ügyességi verseny távját és feladatait is egyre többen
teljesítették, megszerezve ezzel az érte járó érmet.
De nem maradt el az apukák, anyukák kötélhúzó versenye sem,
sıt a gyerekek egyenként is összemérhették az erejüket.
Örömmel töltött el bennünket, hogy szülık is ellátogattak az
oviba! Ismét jól sikerült ez a nap! Sokan és sokat dolgoztak azért,
hogy ez így legyen! Köszönet érte! Köszönjük, hogy a hővös reggeli órákban a konyhás nénik forró teát fıztek, köszönjük a finom
süteményeket az anyukáknak, a gyümölcsöt, cukorkákat! Köszönjük a helyi Coop Áruháznak az általuk felajánlott csokikat, melyet
jutalomként osztottunk ki. A vidám, mosolygós gyermekarcok
igazolták, szükség van ezekre a közös élményekre. De ezt csak
együtt tudtuk elérni. Így …ahogy tettük ezt ezen a napon…
Tóth Zsuzsanna

2009. június

2009. június
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A 2008/2009 –es tanévrıl
Társulásunk második éve mőködik változatlanul gazdasági
elınnyel, teljes mértékő szakos ellátottsággal.
A társulásban mőködı intézményeink maximális önállósággal rendelkeznek.
A tanévet 187 tanulóval kezdtük, és 192 tanulóval zártuk.
Még május hónapban is érkezett hozzánk új diák.
Jelenleg 67 bejáró tanulónk van, Portelekrıl 37-en,
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Jánoshidáról 30-an járnak.
Hiányzási átlagunk 9,82 nap/fı. A magas hiányzási átlagot a
járványos megbetegedések indokolják.
Iskolánk tanulóinak magatartási átlaga: 4,4,
szorgalmi átlaga 4,1.
A 192 tanulóból 39 diákunk kitőnı tanulmányi eredményt
ért el, a jelesek száma 21 fı. Két tanulónkat pótvizsgára bocsátottuk.
Eredmények osztályokként.

1. oszt.

2. oszt.

3. oszt.

4. oszt.

5. oszt.

6. oszt.

7. oszt.

8. oszt.

magatartás

4,7

4,5

4,4

4,7

4,6

4,1

4,2

4,3

szorgalom

4,6

4,6

4,4

4,6

3,8

3,6

3,6

3,7

Kitőnık száma

10

6

7

5

3

1

2

5

Jelesek száma

2

5

1

4

3

3

2

1

Elégtelent kapott

2

Tanulmányi átlag
4,4
4,46
4,3
4,36
4,27
3,73
3,54
3,46
A végzıs nyolcadikosaink szeptembertıl új iskolában folytatják
Az országos kompetenciamérés lebonyolításáról ebben az évtanulmányaikat.
ben is kiváló szakvéleményt kaptunk.
gimnáziumban 10 tanuló
Az alsó tagozatban az Apáczai kiadó felmérései azt mutatják,
szakközépiskolában 3 tanuló
hogy iskolánk elıkelı helyen áll.
szakiskolában 9 tanuló tanul tovább.

Versenyeredményeink:
Madarak és Fák Napja országos csapatverseny megyei fordulója
1. csoport
helyezés
Gerhát Edina 8. oszt.
Turóczi Beáta 8. oszt.
1.
Turóczi Zsófia 8. oszt.
2. csoport
Adamecz Zsuzsanna 7. oszt.
Farkas Ibolya 7. oszt.
5.
Szabó Fruzsina 8. oszt.
Herman Ottó Országos Biológia Verseny
megyei forduló
Turóczi Zsófia 8. oszt.
Szabó Fruzsina 8. oszt.
Gerhát Edina 8. oszt.
Turóczi Beáta 8. oszt.
Az országos versenyen
Turóczi Zsófia 8. oszt.

1.
4.
6.
6.
10.

Kaán Károly Országos Természetismereti Verseny
megyei forduló
5. osztály
Kordács Nóra
2.
Badari Norbert
4.
Pomaházi Gábor
9.
Borsányi Boglárka
10.
6. osztály
Horváth Gréta
7.
Kelemen Péter
7.
Klinkó Andrea
16.
Szadai Levente
17.
Megyei közlekedési verseny
Berdó Adrienn 3. oszt.

2.

Jászsági Helyesíró Verseny
Turóczi Beáta 8. o.
Koncsik Tamás8. o.
Vajda Lilla 4. o.
Baranyi Fanni Nóra 4. o.
Badari Norbert 5. o.

helyezés
2.
5.
11.
13.
12.

Bolyai Megyei Matematika csapatverseny
7. osztály
Kobela Szilvia
Péntek Zsófia
Ménkő Petra
Vajda Csilla

6.

„A rajzolj egy kabalát” c. rajzpályázaton az 5. osztály belépıt nyert a debreceni Aquaparkba.
Tanulóink körében kedveltek a levelezıs tanulmányi versenyek.
Alma-Máter Országos
Angol verseny
Berkó Albert 5. oszt.
Kocza Dominika 5. oszt.
1.
Bozsó Barbara 5. oszt.
Badari Norbert 5. oszt.
Nagy Márk 5. oszt.
Kordács Nóra 5. oszt.
Borsányi Boglárka 5. oszt.

3.

Matematika
Vajda Csilla 7. oszt.
5.
Hajdú-Bihar megyei TIT által szervezett országos levelezıs
versenyek
Angol nyelv
Vajda Csilla 7. oszt.
1.
Berdó Kristóf 6. oszt.
2.
Túróczi Viktória 7. oszt
2.
Rajz
Deák Dóra 7. oszt
1.
Biológia
Péntek Zsófia 7. oszt.
3.
Matematika
Matók Viktória 5.oszt.
Anyanyelv
Klinkó Andrea 6. oszt.
Teki-Totó matematika verseny
Vajda Lilla 4. oszt
Baranyi Fanni 4. oszt.
Klinkó Mónika 3. oszt.

25.
11.
arany fokozat
bronz fokozat
bronz fokozat
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Anyák napja

Formáció néptáncos módra

Legényes

Menetben a pónikaravánnal

Pompon lányok

Drazséevés a hetedikeseknek japán módra

2009. június

ISKOLAI HÍREK

Sportélet
Tanulóink 12 versenyterületen vettek részt. A háziversenyeink: pingpong, tollaslabda, foci, kézilabda népszerőek
voltak.
Második alkalommal rendeztük meg a Mátyás Kupát,
amelyen hat iskola lány kézilabdázói vettek részt.

Legkiemelkedıbb sporteredményeink
Atlétika: megyei döntı
Farkas Ibolya 7. oszt.

helyezés
5.

Mezei futóverseny
Csapatban 2. és 3. hely,
Egyéniben:
I. korcsoport
Túróczi Márton 4. oszt.
II. korcsoport
Szaszkó Martin 5. oszt
Deák Dominik 5. oszt.

Boldogházi Hírek
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Diákolimpia
labdarúgás
Lányok: megyei döntı
4. hely
Baráth Andrea, Ménkő Petra, Túróczi Viktória, Borsányi
Boglárka, Kocza Dominika, Klinkó Andrea, Fecske Nóra,
Sas Adrienn
Magyar Gyermek Labdarúgó Szövetség
Lányok: megyei döntı 4. hely

1.

Fiúk: megyei 3.
Deák Dominik. Papp Róbert, Túróczi Márton, Gulyás Norbert, Fehér Ferenc, Borsányi Gergı, Bajor Richárd, Nagy
Ervin Balázs, Racs Tamás
Fiúcsapatunk a Népligetben szervezett országos döntın a
középmezınyben végzett.

1.
2.

Ez évben szerzıdést kötöttünk az Euro Novex kft-vel
(Újszilvás), amelynek értelmében a kft településünk sportéletét támogatja.

 Tanulóink részt vettek a községünkben megtartott Jászsá-

 Jártak tanulóink játszóházban, színházban, különféle be-

gi Tőzoltóversenyen, ahol több korcsoportban szép eredményeket értek el.
 Harminc diákunk jutalom cirkuszi elıadáson vett részt
Jászberényben.
 Tizenkilenc tanulónk eljutott a Magyarország-Málta válogatott labdarúgó mérkızésre.
 Ünnepeink ez évben is színvonalasak, bensıségesek voltak. Családias légkörő volt a karácsonyi és az anyák napi
ünnepségünk, az utóbbin hatszázan ünnepeltünk.
 Szerveztünk hulladékgyőjtést, amelynek bevétele az osztálypénztárakba került. Osztálykirándulás keretében minden osztály eljutott az ország valamelyik szép vidékére.

mutatókon. Szerveztünk kerékpártúrát, klubdélutánokat.
****
A nyár folyamán a következı táborokban vesznek részt diákjaink:
Lovastábor Kisújszálláson két csoportban
Focitábor Kiskörén
Polgárırtábor Debrecenben
Természetismereti jutalomtábor Tiszapüspökiben (az alapítvány támogatásával)
****
A 2008/2009-es tanév véget ért. Következik a VAKÁCIÓ!
Diákjainknak jó pihenést, vidám, élményekben gazdag szünidıt kívánunk!
Iskolánk tantestülete

Mazsoretteseink az anyák napi ünnepségen

Támadásban a Mátyás Kupán

Gyermeknap-célbadobás

A kézilabdacsapat
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Gondolatok egy haláleset kapcsán
A Boldogházi Hírek idıszakos lapja
szerkesztısége lehetıséget biztosított
számunkra e cikk megírásához, melyet
köszönünk:
Mit is lehet ilyen tragédia után fájdalmunkban írni?!
Elıször is ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik elhunyt 23
éves gyermekünket utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek. Köszönet azoknak is, akik akadályoztatásuk miatt nem tudtak jelen lenni, de gondolatban velünk voltak.
Azoknak is, akik postai úton nyilvánították ki részvétüket, köszönet azoknak, akik a világhálón a balesettel kapcsolatos fórum rovatban mellettünk
voltak.
Azonban mélyen sajnálni tudjuk
azokat, akik a blogg-on a valós nevüket
eltitkolva „okostóni, 30,
t.timike…..stb.” álnév mögé bújva, a
valós igazság ismerete hiányában, merték venni a bátorságot bántani minket
és halott gyermekünket. A halálát követıen készült igazságügyi orvos szakértıi boncolás a fórumon rosszindulatú

véleményekkel ellentétben ittasságot
nem állapított meg.
Minket azonban az nem vígasztal,
ha keressük a hibásakat, mert igaz,
hogy mások hibáztatása jó szorongás és
fájdalom-levezetı, azonban akik álnév
mögé bújva ilyen cselekvés éltet és úgy
gondolják, hogy ezzel jobbá teszik életüket, ám legyen. A névtelenség nem
old meg semmit, csupán felment a következmények viselése alól.
Akárki és akármi okozta életünk
nehézségeit, megoldani csak a földi
életben maradottaknak kell. Az önmagunk hibáztatása sem vezet semmire.
Döntéseink az adott pillanatban a legjobb döntéseknek tőnnek, csak a körülmények változnak meg közben, ez történt gyermekünkkel is, sajnos rosszkor
volt rossz helyen.
Nincs tévedés csak próbálkozás és
tapasztalat, gyermekünknek az Égiek
még esélyt sem adtak, próbálkozásáért
a legdrágábbal, az életével fizetett, s ez
lett a mi szomorú sorsunk. Gyermekünk becsületesen dolgozó, fıiskolára
járó, szüleinek készségesen segítı
gyermek volt. A sors nem büntetni
akart minket, a nehézség, a gyógyítha-

tatlan fájdalom nem személy szerint
nekünk érkeztek, csak minket találtak
el. Senkinek nincs egy perce sem bebiztosítva, ma mi, holnap mások kerülnek sorra, ezért vigyázzunk egymásra
és a szavainkra. A szavaknak bénító
vagy éppen mozgósító hatalma van. A
jó és a rossz egy nem várt pillanatban
egyszer visszatalálhat a szavak eredeti
kibocsátójához. Gondoltuk, hogy aki
már nem tud védekezni, annak az emlékét bemocskolni, sárba tiporni súlyos
földi vétek.
A balesetet szenvedıknek mielıbbi
gyógyulást és jó egészséget kívánunk.
Megköszönjük a velünk együtt érzıknek a vigasztaló szavakat. Kérjük a
baleset körülményeit nem ismerı, így a
valótlanságot állító, de önmaga nevét
vállalni nem merı blogg írókat és mindenki mást, hogy ne zaklassanak, ne
támadjanak bennünket a fiunk gyászában.
Mert akinek gyermekét nem fedi
sírhalom, az nem is tudja mi a fájdalom.
A meghalt 23 éves Sass István
gyászoló szülei.

Köszönet

a segítségért
Szeretnék köszönetet mondani édesanyámnak, testvéreimnek, Antóniának, Katalinnak és Zsuzsannának, hogy
betegségemben segítségemre voltak.
Leírhatatlan fájdalom a családomnak, hogy Antónia testvérem azóta balesetben elhunyt. Számomra feldolgozhatatlan, hogy elveszítettem ıt, hiszen ı mentette meg az életemet. Minden erımmel azon leszek, hogy mielıbb
meggyógyuljak, segítsek a gyermekeit felnevelni és szeretett testvérem emlékét örökre megırizni.
Köszönettel tartozom még keresztszüleimnek, unokatestvéreimnek, Kovács Istvánné Ági néninek, Kerekes
Istvánné Terike néninek, Kerekes Angélának, az óvoda dolgozóinak, a szülıi munkaközösségnek, az összes barátomnak, minden egyes községben lakónak, akik segítettek, gondoltak és gondolnak rám, ezzel erıt adva nekem,
hogy meggyógyuljak.
Hálámat tettekkel és szavakkal nem lehet kifejezni és elmondani.
Végül, de legfıképpen köszönettel tartozom férjemnek Miklósnak és kislányomnak, Gabriellának. Nélkülük
nem menne a küzdelem.
Köszönöm, hogy lettetek, vagytok és sokáig lesztek nekem. Szeretlek titeket.
Kis Miklósné Nagy Viktória

Búcsúzunk

Anyakönyvi hírek:
Születés
Szilágyi Mihály Lajos 2009. 05. 19.
(Tóth Éva – Szilágyi Lajos)

Házasság
Balogh Anita– Kocza Gábor 2009.06. 20.

Sass István

(1985-2009.)

Bató Sándor

(1933-2009.

Móczó Lászlóné

(1923-2009.)

2009. június
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„BOLDOGHÁZÁN ITTHON”
Egy rendır jelenléte a településen
az ott élı embereket nyugalommal
tölti el, biztonságérzetüket erısíti. A
boldogházi lakosok is örömmel fogadták a hírt 2003-ban, hogy fiatal rendır
költözik a faluba. Ekkor került
Jászboldogházára Jenei Tamás és felesége.
Majdnem utcabeliként, Tamást és
Melindát arról kérdeztem, hogy esett a
választás Boldogházára, hogyan fogadta ıket a falu lakossága, és jól érzik-e itt magukat?
Tamás: Budapesten dolgoztunk, ott
éltünk, de mindkettınk vágya volt vidékre költözni.
Melinda: Borzasztó minden reggel
nyomorogni a 7-es buszon, mindenki
rohan, lökdösıdik. Nagyon szerettünk
volna minél elıbb elkerülni onnan.
Tamás: Én Mezıtúrról származom,
Melinda jászberényi születéső. Mezıtúron nem terveztünk letelepedni, de
úgy éreztük, hogy Jászberényben vagy
környékén szívesen élnénk. 2003-ban a
jászberényi Rendırkapitányságon
érdeklıdtem a lehetıségek, beosztások
iránt és akkor két körzeti megbízotti

ál l áshel y v ol t : J ánoshi da é s
Jászboldogháza. Jászboldogházát választottuk.
És, azóta sem bántuk meg. Megkaptuk a szolgálati lakást, amelyet azóta
megvásároltunk, berendezkedtünk.
Befogadtak az itt élık, és nemcsak
befogadtak, de rövid idın belül olyan
szoros emberi, baráti kapcsolatok alakultak ki, mintha mindig itt laktunk
volna. Élhetıvé tették az ittlétünket.
Kisfiunk megszületése után pedig a
baráti kapcsolatok bıvültek, fıleg
miután már óvodás lett.
Kezdetben hogyan fogadtak?
Tamás: Persze hivatásomból eredıen kétkedve, de ez nem tartott sokáig.
Rövid idı eltelte után bizalommal fordultak felém az emberek. Az elsı kapcsolatok a Polgárırség helyi szervezetén keresztül alakultak ki, hiszen hozzájuk fordultam. Szívesen segítettek .İk rendelkeztek személyi- és helyismerettel, melyet megosztottak velem.
Idıközben mindketten a Polgárır
Egyesület tagjai lettünk.

Melinda: Igaz, én az éjszakai járırözésben nem veszek részt, de örömmel segítek bármilyen rendezvényen.
A szép, hangulatos kert, amit kialakítottatok, is azt bizonyítja, hogy hoszszú távon terveztek itt élni.
Tamás: Szeretjük a kertet, igaz sok
idıt kell ráfordítani, de ha hazaérünk
munka után jó dolgozgatni benne.
Melinda: Jól érezzük itt magunkat,
nem is mennénk innen el.
Tamást és Melindát csak látásból
ismerem. Ha a környezetükben élıket
megkérdezem, milyen emberek, a vidéki ember számára egyik leglényegesebb tulajdonsággal jellemzik ıket:
„nagyon aranyos fiatalok, mindig köszönnek”. Igen mindig köszönnek,
barátságosak, nyíltak és közvetlenek.
Talán ettıl éreztük ıket kezdettıl fogva helybelinek, régóta köztünk élıknek.
Örülünk, hogy igazi otthont teremtettek maguknak Jászboldogházán és
kívánjuk, hogy a jövıben is ezt mindig
így érezzék!
Bóta Mizsei Ilona

Aratás
se után, a munka eredményét az egyre nagyobb tarlótáblák

A nyári munkák kiemelkedı eseménye volt a gabona aratása, cséplése, ami rendkívüli fizikai megterhelést jelentett. A
család apraja – nagyja összefogva szorgoskodott napkeltétıl
napnyugtáig a rekkenı hıségben.
Kora hajnalban a szülık elkészítették a kötelet, melyet búzaszárból fontak. A kaszások megfenték a kaszájukat. A nık a
család reggelijérıl, a gyerekek ivóvízrıl gondoskodtak. Mikor minden szükséges eszköz, kasza, fenıkı, gajmó, kisgereblye, és nagygereblye a szekérre került, elindultak a határba.
Általában a családfı volt az elsı kaszás, felesége a marokszedı, akinek kötelet terített hét-nyolc éves forma gyermek.
A kézi kaszások odaálltak a búzatábla végébe és „UramJézus segíts!” elhangzása után, csak úgy harsogott a száraz
gabona szára és dılt, simult a rend, amit a marokszedı fakampós gajmójával kévékbe szedett, és az elıre terített kötélre rakták. A kévék bekötését általában felnıtt vagy nagyobb testvér végzete. Utána a csomózás, vagyis kereszt
elkészítése következett. A hulladék gondos összegereblyézé-

Ez szép!
Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy közel lakunk a
focipályához és a két fiam lévén az ı mozgásigényük ki van elégítve.
Szégyen vagy sem ebbıl kifolyólag nem sokat jártam a játszótér környékén az elmúlt egy évben. A látvány, ami fogadott elkeserítı volt. Tudom, akik ott laknak most biztos meghökkennek rajta,
hogy mi van ebben újdonság, ık minden nap ezt látják. A hétvégén
olyan szép idı volt, s gondoltam elsétálunk a szünet utolsó napján a
dédimamához. Kisebb túlélı csomaggal indultunk –egy kis üdítı,rágcsálnivaló– hogy kellemes délelıttöt el tudjanak tölteni a
gyerekek a játszótéren. A látvány, ami fogadott, megdöbbentı volt.
A játékok megrongálva, a főben csikkek, törött üvegek és
egyéb szemét, a WC oldala kidılve.

jelezték.
A több hétig tartó aratást követıen a tanyák mellé asztagba
rakott kévék után jöhetett a cséplés. A cséplés az aratási
munka fináléja.
Általában egy-két cséplıgép dolgozott. A gépet traktor vontatta egyik tanyáról a másikra, és széles meghajtó szíjjal
hozta mőködésbe a cséplıgépet. A cséplıgépen összeszokott
brigád dolgozott. A cséplıgép monoton hangon zúgott, duruzsolt, zümmögött, és folyamatosan nyelte az adagolt kévéket, a gép elején zsákokba ömlött a kicsépelt búza. A csépelésnél a vezetı szerep a „bandagazdáé” és a gépészé volt.
Láthatóan mindenki ismerte feladatát. A megrendelı házigazda elıre kialkudott járandóság fejében kicsépelt terménynyel fizetett. A cséplés végeztével – nálunk az volt a szokás,
hogy édesapám borral, édesanyám frissen sült
„aratókaláccsal” köszönte meg a fáradságos munkát.
Zámbori Gyuláné

Hát az igazat megvalva mérges voltam, amikor a gyerekek
rákérdeztek, viszünk-e focit, de rá kellett döbbenem, talán az az
egy,ami használható még a játszótéren.
Pár éve olyan széppé lett varázsolva ez a tér. S ami bosszantó,
nem a kisgyerekek tették tönkre, akik használhatná, élvezhetnék,
hanem az a korosztály, akinek ez a pár sor valószínőleg el sem jut a
kezébe. Hisz túl vagányak ahhoz, hogy a Boldogházi Híreket elolvassák.
Remélem, azért van köztük néhány olyan, aki pár év múlva
elgondolkodik azon, hogy de jót játszott itt kisgyerekkent és de jó
lenne kihozni most ide a saját gyermekét. A baj csak az, hogy mire
ezt felérik ésszel, addig a mi gyerekeink nem tudnak hol játszani s
hiába a beleölt munka és pénz, egy felújítás után ugyanígy nézne ki
minden.
Tóth Éva
szülı
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Eszes Istvánné Ica néni
nevét említve mindenkinek a
Mővelıdési Ház és a Radiátor Klub jut eszébe. 1963 óta
a Mővelıdési Ház dolgozójaként aktív szerepet vállalt
a község kulturális életének
szervezésében, és lehet mondani, a falu életében. İ az,
akit utcai találkozás alkalmával nehéz köszönésben
megelızni, aki mindig vidám, mosolyogva integet. Látogatásomat örömmel fogadta,
és kedélyesen idézte fel a régi idıket.
„A gyermekeim születése után az Új Élet termelıszövetkezetben majd az Aranykalász Tsz kertészetében dolgoztam.
1963-ban lettem a Mővelıdési Ház dolgozója 1983-ig, mikor
55 évesen nyugdíjba mentem.
Ezek az évek nagyon mozgalmasak voltak. Rendszeresek
voltak a színházi elıadások, a szolnoki Szigligeti Színház
mővészeinek vendégjátéka során számos operett, vígjáték
került bemutatásra, melyek nagyon népszerőek voltak. A falu
fiatalja – idıse egyaránt bekapcsolódott a község kulturális
életébe. Író - olvasó találkozók, elıadóestek, hajnalig tartó
bálok, késıbb a modern kort követve discók helyszíne volt a
Mővelıdési Ház. Sok – sok sikeres rendezvény, ezekhez kötıdı élmény jut eszembe, melyet hosszú lenne elmesélni. Voltak
egészen különös események is. Például az 1963-as árvíz kapcsán: a mentésre érkezett szovjet katonákat szalmazsákokon,
matracokon a nagyteremben szállásoltuk el.
1973-ban kezdte meg mőködését a Radiátor Klub, amelynek vezetésével bíztak meg. Azt is örömmel végeztem. Szeret-

tem és szeretem az embereket, és úgy érzem, ık is szeretnek
engem. Úgy érzem, sikerült mindenkivel megtalálnom a közös hangot.
Közben a község társadalmi életében is részt vettem.
Hosszú ideig voltam a Vöröskereszt helyi szervezetének gazdaságvezetıje, többszörös véradóvá váltam. A Községi Tanács Ifjúságvédelmi Bizottságának tagjaként 3 családot patronáltam, segítettem ıket, amiben tudtam. Szívesen végeztem
minden munkát, amivel megbíztak.”
Szorgalma, munkakedve, életkedve sokak számára lehet
példaértékő. Ezt az akkori vezetés is így érezte, és munkáját
több alkalommal jutalmazta. A Kiváló Dolgozói Oklevél,
„Társadalmi munkáért” kitüntetı jelvény bizonyítja ezt. A
Vöröskereszt Országos Vezetısége is díjjal köszönte meg
több évtizedes áldozatkész munkáját, támogatását.
„Bár ma már kevesebbet sürgök – forgok, de most is szívesen vagyok emberek között. Ha tehetem, meglátogatom
barátnıimet, aktív tagja vagyok az Ezüstkor Nyugdíjas Klubnak. Jól érzem magam közöttük. Most egy ideje nem voltam,
mert betegeskedtem, kórházban is kezeltek, de volt, aki telefonált, hogy nagyon várnak már. Jókat beszélgetünk, nevetgélünk, jó együtt.”
Kedves Olvasó, aki már beszélgetett Ica nénivel, tapasztalhatta, hogy Vele valóban jókat lehet beszélgetni. Derője,
vidámsága átragad a beszélgetıtársára, s ezt (is) jó lenne tıle
megtanulni.
Az Olvasók és magam nevében kívánom, hogy hosszú
évekig maradjon meg mindenki Ica nénijének erıben, egészségben!
Bóta Mizsei Ilona

Egy mő a sok közül

Hobbija a gobelinképek
készítése
A XII. Jász
Világtalálkozón
megcsodálhattuk a
szebbnél
szebb
képeket, melyek
nem ecsettel, hanem varrótővel,
cérnával és nagyon sok türelemmel készültek. Ezek
között a képek között láthattuk
Kisádám Józsefné Macus alkotásait.
- Mikor ismerkedtél meg a gobelin
készítés rejtelmeivel?
- 15 évvel ezelıtt Zrupkóné Klárika néni és Baranyiné Erzsike mutatta
meg képeit. Rögtön kedvet kaptam, és
a kezdık lelkesedésével egy 50x70-es
erdei tájkép készítésébe kezdtem. 4
évig készült, de megérte. Azóta is szobánk falát díszíti, és már nagyon sokan
megdicsérték.

2009. június

- S mikor van idıd hobbid gyakorlására?
Elsısorban télen, de elıfordul, hogy
tv nézés közben is elıveszem. Most
egy 60x120-as képet varrok, ami az
aratással kapcsolatos. A címe is: Betakarítás.
És elkészül az aratóversenyre?
- Hát lehet, hogy nem sikerül, mert
egy-egy névnap, esemény arra késztet,
hogy ajándékként másikhoz kezdjek.
Olyan jó látni, hogy örülnek neki ismerıseim, rokonaim!

A másik hobbim is elcsábított,
ugyanis Klári nénitıl a horgolást is
megtanultam. Csipketerítık, mellényhorgolásába kezdtem. Így a gobelin
készítés most lassabban halad.
De gyönyörő szép dolog a varrás,
óriási értéke van, készen rengeteg munkaórát takar. Felér egy festménnyel. Ja
vaslom Olvasóinknak, mert amellett,
hogy szép, nyugalmat ad.
Zrupkó Ferencné
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Receptajánló
Bazsó Józsefné Marika nem régóta nyugdíjas. 29 évet dolgozott az iskolakonyhán, ahol különleges
étkekkel ismertette meg a gyerekeket. Mindig nagy figyelemmel kísérte a reformkonyha változásait,
s ezt alkalmazta is. Most odahaza gondoskodik családjáról, és – két leány unokája örömére – mindenféle finomságokat készít nekik. Most ezekbıl ajánl Olvasóinknak:

Karalábé leves
Hozzávalók:
2 fej karalábé, 2 evıkanál olaj vagy 3 dkg zsír, 3 dkg
liszt (3 evıkanál), 1 dl tejföl, 1 csomag petrezselyem,
ízlés szerint só és ételízesítı.
Betét: kockatészta, rizs, vagy vajgaluska
Elkészítés: A karalábét meghámozzuk, apró szeletekre
vágjuk. A zsiradékban fedı alatt puhára pároljuk, majd
megsózzuk. Ha megpuhult, akkor a liszttel megszórjuk.
Pár percig pirítjuk pirospaprikát szórunk rá, és hideg
vízzel felengedjük. 10-15 percig fızzük és ízlés szerint
borsozzuk, ételízesítıt adunk hozzá. A végén apróra
vágott petrezselymet szórunk a tetejére, és tálalás elıtt
tejfölt teszünk rá.
Vajgaluska
Hozzávalók: Egy egész tojás, 3 dkg vaj, liszt amennyit
felvesz és pici só.
Elkészítése: A tojást a vajjal jól elkeverjük, és annyi
lisztet adunk hozzá, hogy keményebb galuskatésztát
kapjunk. Vizes kanállal a forró levesbe szaggatjuk.
Gombás hús
Hozzávalók: 8 szelet sertéskaraj, liszt a hús forgatásához, 1-2 kanál olaj, pici só, fehérbors, 10 dkg vaj vagy
margarin, 2 púpozott evıkanál liszt (besamel mártáshoz), fél liter tej, 10+5 dkg trappista sajt.
A kivert sós hússzeleteket lisztbe mártva natúran kis
zsiradékban megsütjük. Félretesszük. 1 fej vöröshagymát olajon megdinsztelünk, majd hozzáadunk 1 doboz
gombát, összepároljuk, sózzuk, borsozzuk.
Elkészítjük a besamel mártást: 10 dkg vajat v. margarint felolvasztunk, rátesszük a 2 púpozott evıkanál lisztet, és aranysárgára pirítjuk, majd felengedjük fél liter
tejjel. Kicsit meghőtöm és belekeverjük a 10 dkg reszelt sajtot.

Tepsibe rakjuk a húsokat, rátesszük az elkészített gombát, és erre lehet tenni sonkát, és leöntjük a besamel
mártással. Ízlés szerint szórhatjuk reszelt sajttal a tetejét. Sütıben pár percig pirosra sütöm.
Béles (Anyuka féle meggyes béles)
Hozzávalók:
1 kg liszt, 25 dkg Ráma margarin, 6-7 dl tej, 5 dkg
élesztı, 1 evıkanál cukor, pici só, 2 evıkanál tejföl,
dió nagyságú zsír, 1 egész tojás (a teteje megkenéséhez).
Elkészítés: Az élesztıt pici langyos tejjel, kevés cukorral megfuttatjuk. A lisztet a hozzávalókkal együtt
összekeverjük, jól kidolgozzuk, a végén adjuk hozzá a
zsírt, hogy rétestészta keménységő tésztát kapjunk. 4
cipóba osztom, és a nyújtódeszkán jól kidolgozom.
Letakarva a nyújtótáblán 1 órát kelni hagyom. Közben
a meggyet kifejtem, de nem cukrozom meg, mert levet
enged. Ha megkelt a tészta, a kezem fején kicsit kinyújtom, és tovább az asztalon lévı abroszon nyújtom,
hogy asztalnagyságú (6 személyes asztal) legyen. Olvasztott zsírral locsolgatom, és a meggyet rászórom és
jól megcukrozom. A tésztát minden oldalról tepsi
nagyságúra hajtom. (A tepsit be kell zsírozni, vagy vajjal, margarinnal kikenni.)
A másik cipót is ezzel az eljárással készítem, és a
tepsibe rakom. 2 cipó legyen egymásba fordítva.
/A második ráborítva/. Újra kelesztem (kb. 30-40 perc),
ha megkelt a tetejét tojással megkenem. Ha kisült,
megfordítom és a tetejére porcukrot szórok.
A töltelék bármilyen lehet! (cseresznyés, almás, túrós,
mákos, diós, stb.) a lényeg: A tésztát jól meg kell cukrozni!)
Jó étvágyat!
Bazsó Józsefné (Marika néni)

FELHÍVÁS
2009-ben Jászboldogházán kerül megrendezésre az V. Kézi
Aratóverseny.
A versennyel egy idıben kiállítást szervezünk

A RÉGI ARATÁSI ESZKÖZÖK
címmel.
Kérjük a lakosságot, hogy akiknek vannak ilyen régi
eszközök a tulajdonukban (kasza, kaszanyél, sarló,
marokszedı kampó, kaszaverı kalapács, üllı, tokmány, fenıkı, kaszakarika /ékes, kulcsos/, nagy gereb-

lye, favilla, stb.), azok a kiállítás idejére — ami kb.
egy hétig tart — szíveskedjenek azt kölcsönözni!
A kiállítás zárása után mindenki visszakapja a bemutatásra átvett eszközeit.
A kiállítás tárgyainak összeállításáról a szervezıbizottság dönt.
Jelentkezés, értesítési cím: Orczi Imréné
(Jászboldogháza, Széchenyi u. 18.),
tel.: 57 / 460 - 226
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KÖZSÉGI SPORTÉLET
A jászboldogházi sportbarátok számára örömteli eredményrıl számolhatok be, a csapat megnyerte a megyei III.
osztály Jászsági csoportját és feljutott a Megyei II. osztályba.
Régóta vártuk már ezt az eredményt, hiszen szurkolóink
szeretik a focit, és ebben az osztályban, amiben mostanság
szerepeltünk, a bizonytalanság uralkodott, elıfordult csapatok nem jöttek el mérkızésre, az ifinek 12 meccse volt egész
évben a fejlıdésük gátolva volt.
Új idık jönnek, jó csapatok, találkozni fogunk régi ellenfeleinkkel, jobb, erısebb bajnokságban.
Csak néhányat említenék: Pusztamonostort az elmúlt 18
évben egyszer vertük meg ıket Monostoron, búcsú napján
(1999-ben) 350 nézı elıtt 3-2. Százberek akit bajnokin szintén nem sikerült már vagy húsz éve legyıznünk, általában
mindig csak 1-0-ra nyertek.
Emlékszem, a nyolcvanas években olyan szegények voltak, 1-2 labdájuk volt csak, de nagyon szívósan, keményen
és eredményesen játszottak.
Említhetném még Jászalsószengyörgyöt, Martfőt,
Zagyvarékast, Jászkisért vagy Csépát, kikkel hamarosan
úgyis találkozni fogunk.
Visszatérve az elmúlt idıszakra a rájátszásban Alattyán
következett, igazi gála meccset láthattak, akik kilátogattak a
mérkızésre, hiszen 6-0–ra nyertünk idegenben, és itt már az
osztálykülönbség is látszott. A következı ellenfél Jásztelek
volt hazai környezetben, de azért így is nehéz mérkızésnek
számított. A 12. percben kiállítottak egy vendégjátékost, és
pár perc múlva 11-eshez jutottunk, ami kimaradt, és az eredmény már nem változott, ezzel Tiszaföldvár esélyei megnıttek.
Kengyelen sikerült 4-0 gyıznünk riválisaink nagy szomorúságára, akik személyesen is megtekintették a mérkızést
és a hazai csapatot, biztatták, hiszen elızı héten
Tiszaföldváron Kengyellel 1 – 1-et játszottak.
A mindent eldöntı mérkızésen Tiszaföldvár –
Jászboldogháza 1 – 3 a hazai csapat szerzett vezetést, de
fordítani tudtunk közel 20 fanatikus szurkolóval végig biztatva a csapatot elértük céljainkat, a hazaiak annyira nem tudták
elviselni csalódottságukat, hogy nekimentek a játékvezetıknek, akik fizetség nélkül menekültek el, és csak

Rákócziújfalun kaptuk vissza igazolásainkat egy kis kitérı
mellett. A szövetség, pedig annyira megbüntette a hazai csapatot, ahol még rendezı sem volt, hogy levont nulla pontot, a
pályát nem tiltotta el és még büntetést, sem kellet fizetniük.
Ezúton is szeretném „megköszönni” a szövetségnek a határozott, példát mutató igazságos ítéletét, és rátermettségét, az
ilyen eldurvult helyzetek kezelésében.
Jászboldogháza - Jákóhalma 0 – 0. Ezt igazából nem kell
elemezni, az eredmény magáért beszél.
Jászboldogháza – Alattyán 3 – 0 meg kell említenem a
vendégek 3 mérkızésen sem álltak ki, de ellenünk mivel ez
presztízs azért eljöttek, keményen küzdöttek és csak a végén
sikerült bebiztosítani a 3 pont sorsát ez erınlétük hiányára
írható, hiszen nem edzenek, de becsülettel helyt álltak. Az a
csapat, aki 3 mérkızésen nem áll ki, azt kizárják a bajnokságból, a szövetség, hozta ezt a döntést, és pont most elfelejtették.
A következı fordulóban Jásztelekre látogattunk, ahol már
vártak ránk, szerettek volna törleszteni a gyızelmi mérlegükön, de kemény hajtós mérkızésen a szerencsével együtt 31-re megnyertük a találkozót, és ezzel együtt a bajnokságot
is.
Az utolsó fordulóban Kengyel 1–0 -ás legyızésével, biztosítottuk magunknak a jogot és három ponttal többet szerezve, mint riválisunk Tiszaföldvár, hogy megérdemelten lettünk bajnokok, és nem feledve, egy 13 ezres lakosú várost
elıztünk meg ebben a kiélezett küzdelemben.
Ami még hátra van Tiszajenıvel egy oda - visszavágó,
amely eldönti az elsıséget a Jászság Kunság csoportjában
nehogy két aranyérmet kelljen venni a szövetségnek két
ezüstöt meg két bronzot, hiszen a két második helyezett is
megmérkızik egymással a harmadik helyért, Kıtelek –
Tiszaföldvár.
Részemrıl annyit tennék még hozzá a nagyszerő teljesítményhez, amelyet végig tudósíthattam, gratulálok minden
játékosnak, vezetınek, szurkolóknak, támogatóknak, akik
hozzájárultak e nagyszerő eredményhez és természetesen
Bodor Máténak és Simon Bélának, és azoknak az új játékosoknak, akik segítsége nélkül ez nem jöhetett volna létre.
Tisztelettel: Túróczi Béla
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Szőcs Gergely az ÖTE elnöke
köszönti a résztvevıket
Nagy tisztelettel köszöntöm az olvasókat!
Engedjék meg, hogy néhány mondatban leírjam a közelmúlt - Egyesületünket érintı - egyik legfontosabb eseményének,
a Jászsági Tőzoltóversenynek rövid krónikáját!
Hosszú, közel három évtizedes kihagyás után Egyesületünk fennállásának hatvanadik évfordulója alkalmából
Jászboldogháza Önkéntes Tőzoltói kapták ismét a nagy megtiszteltetéssel és talán még annál is nagyobb felelısséggel járó
versenyszervezıi jogokat a 2009-es évre. A verseny megszervezésének gondolata három évvel korábban fogalmazódott meg,
eldöntöttük, egyeztettünk és a tavalyi pusztamonostori viadal
eredményhirdetése alkalmával Szőcs Lajos Polgármester úr
hivatalosan bejelentette – Községünket és Egyesületünket képviselve, hogy
a következı Jászsági Tőzoltóverseny
Jászboldogházán kerül megrendezésre.
A versenyt megelızı év a tervezés és a szervezés idıszaka
volt, kijelölésre került a pálya helyszíne és a verseny idıpontja
is, úgy hogy az összhangban legyen más kulturális eseményekkel is, de minden körültekintés ellenére a versenyben résztvevı
néhány egyesület nyomására a helyszínt és az idıpontot is meg
kellett változtatnunk.
Így történt, hogy Jászboldogházán 2009. május 16-án került megrendezésre a Jászsági Tőzoltóverseny.
Ahogy közeledett a verseny napja, úgy gyorsultak az események is, a verseny elıtt egy hónappal terepszemlét tartottunk
a tőzoltóság és az egyesületek képviselıivel közösen, akik áldásukat adták a helyszínre és az idıpontra is.
Rajtunk volt a sor, hogy megmutathassuk a Jászsági Önkénteseknek és községünk lakóinak is, hogy egy színvonalas
versenyt tudunk megszervezni.
A rendezvény megnyitóján Szőcs Gergely Egyesületünk
elnöke, Szőcs Lajos polgármester úr, Fózer Tibor alezredes úr
a jászberényi tőzoltóság parancsnoka, Kurgyis János nyugalmazott tőzoltó ezredes a Jász-Nagykun Szolnok Megyei Tőzoltószövetség elnöke és Csomós Mátyás polgárvédelmi ezredes a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelemi Igazgatóság igazgatója köszöntötték a jelenlévı csapatokat, és kívántak
sportszerő,eredményes vetélkedést.
Nyolc órakor kezdetét vette a verseny, két számot a 800-as
kismotorfecskendı szerelést és a 7x55 méteres váltófutást kellett teljesíteni az indulóknak. A versenyre több kategóriában
összesen negyvenhárom csapat nevezett, volt olyan település,
ahonnan tíz csapat érkezett a megmérettetésre. Elmondhatom,
hogy a verseny kulturált, fegyelmezett, sportszerő légkörben
zajlott le, amit utólag köszönök a résztvevı csapatok tagjainak
és az ıket felkészítıknek is.
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A felsorakozott csapatok
Nagy öröm volt, hogy a kezdetben tervezett három csapat
helyett a verseny napján öt csapattal vehettünk részt a megmérettetésen.
Számunkra a versenyen való részvétel és az akadályok
sikeres leküzdése volt az elsıdleges cél. Mondhatnánk azt is,
hogy a részvétel volt a fontos, de természetesen a csapataink
törekedtek a legjobb helyezések megszerzésére. Annak ellenére,
hogy a gyermek csapatok most elıször indultak ilyen jellegő
versenyen, kiemelkedıen teljesítettek. A felnıtt csapatok is
szép eredménnyel zárták a versenyt minden felmerülı akadály
ellenére.
Mindent összegezve- az elért helyezések tükrében büszkén
kijelenthetjük - csapataink a verseny élmezınyében végeztek.
Versenyen elért helyezéseink: Gyermek leány: II. és IV.
helyezés, Gyermek fiú: IV. helyezés, Felnıtt nı: VI. helyezés, Felnıtt férfi: VIII. helyezés.
Köszönetem fejezem ki a Jászsági Tőzoltóversenyen Egyesületünk és Jászboldogháza színeit képviselı csapatok tagjainak
az eredményes szereplésért és egyben reményem fejezem ki,
hogy az elkövetkezı években sem lankad lelkesedésük a tőzoltósport iránt.
Utólag elmondhatom, hogy mind a hivatásos tőzoltóság, a
katasztrófavédelem, a tőzoltószövetség, és az egyesületek részérıl csak pozitív visszajelzést kaptunk. A felkészülés során volt
néhány kritikus pillanat, de a visszajelzések bizonyítják, hogy
érdemes volt sokszor küszködve is megvalósítani a versenyt.
Több prominens személlyel folytatott beszélgetés és visszajelzések alapján egybehangzó vélemény fogalmazódott meg a versennyel kapcsolatban: „Az elmúlt évtized legjobban megszervezett versenyén vehettünk részt Jászboldogházán.”hangzott az
egységes kritika. Elismerték a protokolláris és a szakmai szervezést is, ami nem kis büszkeséggel tölti el a szervezésben résztvevıket. Megerısít bennünket a közösség érdekében folytatott szerencsére sokak számára láthatatlan - munkában, hogy van
értelme az erıfeszítéseinknek, egyben új erıt, kitartást ad az
akadályok leküzdésére, a következı feladatok és a kitőzött célok megvalósítására.
Akik bıvebben szeretnének olvasni a versenyrıl, és kíváncsiak a versenyen résztvevık névsorára, és az ott készült felvételekre, azokat kérem, látogassák meg weboldalunkat a
www.jbhote.hu címen.
Oldalunkon olvashatnak aktuális tőz- és katasztrófavédelmi
információkat is.
Köszönöm megtisztelı figyelmüket!
Baranyi Béla
Önkéntes Tőzoltó Egyesület Parancsnoka
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A szerelvények igazítása a verseny elıtt

Rajt! –fı a gyors, pontos munka

Az önkéntes tőzoltóink

Gazdálkodók figyelmébe!
Felhívjuk a Mezıgazdasági Termelık figyelmét, hogy a
nyári idıszak tőzvédelmi szempontból legveszélyesebb
munkafolyamatai a szemestermény betakarítási és a szárítási munkái.
A mezıgazdaságban a betakarítás idıszakában keletkezı
tőzesetek okozta veszteségek, a bekövetkezı tőzkár értéke a
nagyértékő erı- és munkagépek megjelenésével, a terményárak változásával évrıl évre dinamikusan növekszik, esetenként elérve a milliós nagyságrendet, amely megelızéssel,
kellı odafigyeléssel elkerülhetı lehet.
Felhívjuk a gazdálkodók figyelmét, hogy a kalászos
termény betakarítási, kazalozási, szalma összehúzási és
bálázási munkáiban csak az a tőzvédelmi követelményeknek megfelelı, legalább egy, az érvényben lévı hatályos szabványoknak és jogszabályoknak megfelelı, 21A
és 113B vizsgálati egységtőz oltására alkalmas tőzoltó
készülékkel is ellátott erı- és munkagép, valamint egyéb
jármő vehet részt, amelynek tőzvédelmi felülvizsgálatát a
betakarítást megelızıen az üzemeltetı saját szervezésben
elvégezte. A jármő megfelelıségérıl gépszemle keretében
kell meggyızıdni, amelynek tervezett idıpontját megelızıen 8 nappal korábban írásban az illetékes hivatásos
önkormányzati tőzoltóságra (JÁSZBERÉNYI TŐZOLTÓSÁG) be kell jelenteni. A szemlérıl jegyzıkönyvet kell
készíteni, amelynek 1 példányát a jármővön el kell helyezni, továbbá a szemlét követı 8 napon belül a tőzoltóságnak is meg kell azt küldeni. Felkérésre és lehetıség
szerint a korábbi évek gyakorlatának megfelelıen a Jászbe-

rényi Hivatásos Tőzoltóság képviselıi közremőködnek a
gépszemlén.
A betakarítási munkák során a tőzoltóság munkatársai a
jogszabályi elıírások betartását folyamatosan ellenırizni
fogják a betakarítás idıszakában. A tőzkármentes betakarítás
érdekében kérjük, hogy a szükséges intézkedéseket megtenni
és betartani szíveskedjenek.
További részletes információk a betakarítási munkálatok
megkezdése elıtti tudnivalókról és teendıkrıl a Jászberényi
Tőzoltóság Tőzmegelızési Osztályán kérhetık. A tőzoltóság munkatársai készséggel adnak felvilágosítást az alábbi
telefonszámon: 06-57/412-388, vagy részletes tájékoztatót a
Jászberényi Tőzoltóság honlapján olvashatnak: Tőzmegelızés/Mezıgazdaság tőzvédelme címszónál.
www.jasztuzolto.hu
Tőz esetén haladéktalanul hívják a díjmentesen hívható
105-ös telefonszámot, mely minden hívással szemben elsıbbséget élvez. Településünk földrajzi elhelyezkedésébıl
adódóan elıfordulhat, hogy a segélykérı számon másik illetékességi területen mőködı tőzoltóság jelentkezik be, de
ebben az esetben is tegyék meg a tőzjelzést, mivel haladéktalanul továbbítani fogják a területileg illetékes tőzoltóságnak.
Másik lehetıség, ha a 06-57/412-388 vezetékes telefonszámot hívják, ami Jászberényi Tőzoltóság híradóügyeletén
csörög a hívásindítás helyszínétıl függetlenül.
A nyári betakarítási idıszakban Jászboldogháza IFA
típusú fecskendıje az Aranykalász TSz területén áll készenlétben.
Közremőködésüket elıre is köszönjük!
Jászboldogháza Község Önkéntes Tőzoltó Egyesülete
www.jbhote.hu
Baranyi Béla
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Május második hétvégéjén már megszokhatta a lakosság,
hogy elárasztják a motorosok és a zarándokló tömegek a kis
falunkat.
Idén sem volt ez máshogyan, amikor már 11. alkalommal
rendezte meg a Condors Of The Road helyi motoros egyesület a motoros találkozóját. A program a már megszokott,
tehát a honi nagynevő és feltörekvı rock, blues és rockabilly,
és metál zenekarjai biztosítják a talpalávalót és a fergeteges
hangulatot, amibıl idén sem volt hiány. Emellett, vetélkedık,
étel, ital, és felvonulás színesítette a komoly baleset nélküli
rendezvényt. Szerencsére a nehéz gazdasági körülmények
ellenére a tavalyihoz hasonló nézıszám volt idén is jellemzı,
amit sikerként értékelünk. A rendezvényünkben rengeteg
munka, szervezés, idı, energia van belefektetve. Elértük azt,
hogy a boldogházi találkozó egy elismert, országos hírő helyszínné fejlıdött, ahová az ország minden pontjáról érkeznek,
sıt határainkon túlról is szép számmal motorosok vagy
egyéb vendégek.
Ahhoz, hogy jövıre 12. alkalommal is rendezhessünk
ilyen jó színvonalú programot, tovább kell fejlıdnünk, és
bár már úgy gondoljuk, bizonyítottunk, szeretnénk újra megszervezni a találkozóinkat, és továbbra is lelkiismeretesen
felkészülni, hogy aki ellátogat ide, az jó emlékekkel távozzon. Legyen az, akár motoros vagy koncertlátogató vagy
bármilyen egyéb laikus, akit érdekel a motorozás, vagy csak
egyszerően kíváncsi, milyen egy ilyen rendezvény… Szóval
reméljük jövıre ugyanitt találkozunk, és tovább öregbítjük a
Condors MC, a motorozás és Boldogháza jó hírét.
Köszönjük a részvételt, a lakosság pozitív hozzáállását,
találkozzunk 2010-ben is, várunk benneteket!
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Életkép a motoros találkozón

Condors MC -2009

A Bartal tanya adott otthont májusban
a hagyományok hétvégéje rendezvénynek. A rendezvényen belül került sor a
hucul lóbarátok baráti találkozójára is. A
résztvevık hazánk távoli részeibıl is
eljöttek. Több lóval és lovassal érkezett
az Aggteleki Nemzeti Park Jósvafırıl,
Szabados Hucul Team Szılısardóról,
valamint köszönthettünk versenyzıket
Szigetcséprıl, Gödöllırıl. Településünket Tóth Csilla képviselte, Gosztonyi
Fanni Ousor Varádics lovával.
Szombaton a felnıttek állhattak rajthoz. 3 km-es terepszakaszon 16 akadályt
kellett teljesíteni. Vasárnap az ifik és a
gyerekek mérettettek meg. Az ifikbıl 7
indulóból 4 hibátlan pályát ment. A helyezéseket másodpercek döntötték el. A
gyerek versenyzık jelezték, méltó utánpótlásai az idısebbeknek.
A lovasokon kívül szép számmal köszönthettünk színvonalas népmővészeket,
hagyományırzıket, akik nem csak portékáikkal, de öltözetükkel, szakmai bemutatóikkal is emelték a rendezvény nívóját.
Látványos bemutatót tartott Kelemen
Zsolt lovas harcos és csapata. Rendkívül
érdekes volt ló és lovas munkája
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„szabadon” nyereg és kantár nélkül. A
barantások bemutatója bepillantást adott
az ısi magyar harcmővészet sokrétőségébe. Fiúk-lányok, kicsik-nagyok kápráztattak el bennünket ügyességükkel. Az esti
órákban a Tőzmadár Táltos Dobkör és a
Skítia együttes szórakoztatta az ide látogatókat.
Örvendetes, hogy az elüzletiesedett
világunkban példátlan összefogást tanúsított Jás zb oldoghá za -J ás zb erényTápiógyörgye önkormányzata, hogy ezt a
lovas hagyományırzı rendezvény létrehozhassuk. Köszönettel tartozunk a helyi
vállakozóknak, mint Pesti Róbertnek, aki
a verseny összes akadályát elkészítette,
nem spórolva a faanyaggal. Szabó László
a versenyzık „koszt-kvártélyáról” gondoskodott. Gál Ferenc és Nagy László
biztosította magát a rendezvény területét
és a lovak szállását. Köszönettel tartozunk többek között a Polgárırségnek, a
Jász Iron Kft-nek, Matók Péter és Bazsó
István villanyszerlıknek, Lantosné Piroskának, a Nagytarcsai Pékségnek, Porteleki Pékségnek, Szilváshús kft-nek,
Tápiómetáll Kft-nek, Újszilvási Fatelepnek, Jóíző Mangalica Szövetségnek, és

Modern kori sátortábor

A verseny boldogházi résztvevıje:

Tóth Csilla,
aki korosztályában 4. helyezést ért el.

még sok sok önkéntes dolgos kéznek,
akik a rendezvény lebonyolítását munkájukkal segítették.
Szőcs Csilla
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Tájékoztató
Az aratóversennyel egy idıben helyi alkotók mőveibıl kiállítás nyílik a Községháza nagytermében.
Babagyőjtemény
Gobelinképek
Tanyasi fotók
Fafaragás

- Üveges Lenke
- Veliczky Józsefné
- Fülöp Sándor

A kiállítás anyaga megtekinthetı:
Július 11-én (szombaton)

10-16 óráig

13-án (hétfın)
14-én (kedden)
15-én (szerdán)
16-án (csütörtökön)

8-16 óráig

17-én (pénteken)

8-12 óráig

2009. június
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A falugazdász tájékoztatója
Agrárkörnyezetgazdálkodási pályázat: (AKG)
A pályázat keretében önkéntes alapon öt évig „a
környezetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram esetében 10 évig AKG. kötelezettséget vállaló, illetve betartó mezıgazdasági termelık pályázhatnak. A támogatási
idıszak az ötéves célprogramok esetében 2009. szeptember 1-jétıl 2014. augusztus 31-ig tart. A környezetvédelmi célú gyeptelepítés célprogram esetén a támogatási idıszak: 2009. szeptember 1-jétıl 2019. augusztus 31-ig tart. Pályázat beadása: 2009. június 1 – június
30.
A termeléshez kötött anyatehén tartás támogatás
igénylése:
A támogatási kérelem beadása: 2009. június 1 –
2009. július 31. között lehet benyújtani. Jogosultság
feltétele: minimum 3 db támogatható állat bejelentése.
Az állattartók feladatai:
Az idei év ismét újdonságot tartogat a gazdálkodók
részére. Annak ellenére, hogy az egységes támogatási
rendszerre való felkészülés egy évvel eltolódott, a kölcsönös megfeleltetés szabályrendszerének bevezetése
állítja kihívások elé a termelıket. Emellett azonban a
már évek óta mőködı intézkedésekkel kapcsolatban is
szükség van az állattartók odafigyelésére és a rendeleti
elıírásokkal kapcsolatos ismeretek felfrissítésére.
A 2008-as évben újdonságként jelentkezett, hogy
minden állatfaj tartását be kell jelenteni a tenyészet
információs rendszerbe (TIR). Ez elsısorban a lótartók
számára jelentett feladatot, hiszen korábban a lótartó
tenyészeteket nem kellett külön bejelenteni. Emellett
az elızıekben említett lóútlevél kérdése is félreértésekre adott okot.
Amire oda kell figyelni:
a) a kérelem kitöltésekor
A gyepgazdálkodási és/vagy ıshonos állattartási
célprogramok esetén az állattartóknak figyelniük kell
arra, hogy a célprogramokban kérelmezett terület vagy
állatállomány feltüntetése mellett a kérelem kötelezı
részét képezı monitoring lap állományra vonatkozó
részét is ki kell tölteni. A kifizetési kérelmek bírálatánál ugyanis az ellenırzések alapvetı adatát képezik az
itt megadott állománylétszámok. Ne feledkezzünk meg
a kérelemmel együtt tenyésztıszervezeti igazolások
benyújtásáról sem!
b) a tenyészet és az állatok bejelentésekor
Ki kell emelni, hogy a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (továbbiakban: MVH) csak azon állománylétszámot veszi figyelembe mind a gyepterületen
legeltetett állatlétszám és így az állatsőrőség meghatározásakor, mind pedig az ıshonos állattartási célprogramok esetén, mely megfelel az alábbi rendeleti elıírásoknak:

-

a kérelmezı a regisztrációs számával, az állatok tartójaként szerepel a TIR-ben
- az adott állatfajt tartó tenyészet szerepel a TIRben
- az állatok be vannak jelentve az Egységes
Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerbe, illetve a Lóinformba (azaz rendelkeznek marhalevéllel, illetve lóútlevéllel)
Amennyiben az ügyfél tenyészetében csak olyan
állatfajt tart (pl. ló, szarvas, baromfi), mely korábban
nem tartozott a bejelentési kötelezettség alá, a regisztrációs számot akkor is be kell jelenteni, mert annak
hiányában a jogosultság nem állapítható meg.
Ezen elıírásokat a támogatás igénybevételétıl függetlenül is be kell tartani, de a támogatás szempontjából jogosultsági feltételnek számítanak, azaz amennyiben az elıírások ellenırzése során az MVH hiányosságot vagy meg nem felelést tapasztal, akkor az a támogatási összeg csökkentésével vagy a teljes megvonásával, nagyon súlyos hiba esetén pedig akár az elmúlt
évek támogatási összegeinek visszafizetésével is járhat.
Külön érdemes arra odafigyelni, hogy a lovak esetében akkor is ki kell váltani a lóútlevelet, ha az állat
nem mozdul ki a gazdaságból. A szarmasmarha félék
nyilvántartásával ellentétben a lóútlevél nem csak
azokra az állatokra vonatkozik, melyeket külföldre
szállítanak.
c) az állatok nyilvántartásakor
A tartónak a tenyészeteiben tartott állatairól naprakész állomány-nyilvántartást kell vezetnie. Ennek
meglétét a helyszíni ellenırzés során igazolni kell! Ennek hiányában az állattartó eleshet a támogatástól!
d) az állatok mozgatásakor
Amennyiben az állatokat a gazdálkodási év során az
állattartó saját tenyészetei között mozgatja, illetve más
állattartó tenyészetébe átszállítja, a szállítási eseményt
be kell jelenteni a Mezıgazdasági Szakigazgatási Központhoz. Sertés, juh, kecske és baromfi fajoknál fontos
a szállítólevelek minél pontosabb adattartalmú bejelentése!
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján szeretnénk felhívni az állattartók figyelmét arra, hogy a szükséges
bejelentéseket a kérelem benyújtása elıtt kell megtenni! Nem elég a tenyészet adatait rendezni, az állatok
bejelentését is meg kell tenni. Bármelyik hiánya a kérelem szankcionálását vonja maga után! Az MVH azon
állatokat, melyek nem felelnek meg a jogszabályi elıírásoknak nem tudja figyelembe venni!
A bejelentéskor amennyiben rendelkeznek érintett
állománnyal, ne feledkezzenek meg az állatalapú támogatások igénybevételével kapcsolatos kötelezettségeikrıl sem!
Vadkerti Tivadar
falugazdász
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2009-ben hivatalosan 5. alkalommal rendezte meg a
Jászboldogházi Autósport Egyesület a rally sprint versenyét.
Azért hivatalosan, mert elıtte is bonyolítottunk szlalom jellegő sporteseményeket benn a település központjában, csak túl
közel voltak a kúszó tuják, meggyfák, muskátlis edények, és
javasolta az érintett lakosság, hogy talán inkább keresni kellene egy külterületi pályát… :)
5. alkalommal került tehát megrendezésre az ún. Bartal
területén a sprint. A tavalyi évekbıl folyamatosan tanulva
sikerült egy rugalmas, pörgıs versenyt biztosítani az amatır
Sok érdeklıdıt vonzott a rally
rally szerelmeseinek. A visszajelzések alapján, a nevezık
elégedettek voltak a szervezéssel, a pálya minıségével és a
nyomvonalával is.
Összességében azt gondolom, a természetben, egy kis
benzingızzel elegyítve, az idei autós majálisunk jól sikerült,
ahol ez évben elıször a gyermekekre, családokra is gondolva
biztosítottunk -az önkormányzat közremőködésével- részükre szabadidıs programokat. Az új generáció biztonságban
játszhatott, trambulinozhatott, élvezhette a tavasz hangulatát,
és az erdı sajátos milliıjét.
Addig kicsivel távolabb az autósok rótták köreiket,
harcolhattak a másodpercekkel, és a pályával, miközben izgalmas, látványos versenyt produkálhattak. Egy picit azért a
szervezık nevében is mondom, hogy csalódott vagyok. Tavaly közel 50 autó futott, ami egy amatır versenyen jónak Egy „jóképő” versenyparipa
mondható. Sajnos, gondolom, a nehéz gazdasági körülményeknek is „köszönhetıen”, a nevezıi szám idén nem tudott
növekedni, ráadásul egyre több amatır versenyt szerveznek,
és ugyanebben az idıben 4 hasonló rendezvényt is bonyolítottak, ami megosztja a résztvevıket. Ennek ellenére mi a
Vattai Sportbírók Egyesületének idımérésével, valamint a
meghívott vendégeink közremőködésével próbáltunk idén is
növelni a színvonalon. Természetesen nem a profitszerzés
vezérel bennünket, hanem hogy népszerősítsük a rallyt, és
aki szeretne versenyezni, annak megteremtsük a lehetıséget.
Egy ilyen rendezvényben a szervezıknek rengeteg energiája,
munkája van, mire összeáll minden kerek egésszé. Ha nullszaldós, akkor már nyugodtak lehetünk. Mi továbbra is azon
dolgozunk majd, hogy jövıre újult erıvel nekifogjunk ennek
a lassan hagyományosnak mondható rendezvénynek.
Bevetésre várva
Ezúton is köszönjük mindenkinek a közremőködést és a segítséget, különösen a Polgárır és Tőzoltó
Egyesületnek, és Jászboldogháza Község Önkormányzatának. Valamint a Biker Friendsnek, a Condors MC-bıl
Matók Péternek, és Nagy Krisztiánnak, a Háfra baráti
körnek, a Balázs boltnak, és az Anita 2003 Bt.-nek. Külön
köszönet az országos rally- túra bajnokság résztvevıinek:
Krizsán Péternek, Nagy-Varga Gézának, Berényi Lászlónak, és Faragó Richárdnak, hogy eljöttek hozzánk, és
hagytak itt rallys emléket a boldogházi verseny nézıinek.
Valamint végül, de nem utolsósorban, köszönet a szponzorainknak: Spuri, Teka, Kemencés Pizzéria, és fıszponzorainknak: Roltechnik, Mofém Zrt.
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