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Föltámadott a tenger...
1956 története nemcsak forrongás és harc volt,
hanem a z elmúlt 1 00 év legnagyobb boldogsága is.
Maga a mennyország volt az a 1 0 nap.
Boldogságban úszott az egész ország.
A durvák megszelídültek, a zárkózottak ki nyí ltak,
a zsugoriak bıkezőek lettek,
a keserőek mosolyogtak,
sıt a reményt vesztettek is bizakodni kezdtek.

Örömmámor ára dt szét a szí vekben.
Jó volt Magyarországon élni , jó volt magya rnak lenni.
Így maradjanak meg emlékezetünkben ezek a na pok!
1956 a magyar nép nagy és egyetemes boldogsága volt.
Szép és dicsı.
A ba lsorssal tépı történelmi idık közepette
meleg sugárzás és fénylés.

Gosztonyi Péter

„Csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik me rtek…”
Ady Endre

A TARTALOMBÓL
Polgármesteri tájékoztató
Önkormányzat hírei
Hitélet

2. old.
3. old.
5. old.

Bemutatkozó: dr. Jánosik György
Elszármazottak találkozója
A védıoltásokról

9. old
14. old
20. old
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Polgármesteri tájékoztató

Dr, Szekeres Imre ors zággyőlési képviselı személyes en is
megtekintette a strand felújítását

A falufejleszt ésre nyert támogatást jelképesen Dr. Forgács Barnab ás és Gıgös Zoltán államtitkár urak adták át a
II. Magyar Vidék napján Szőcs Lajos polgármesternek

 Végéhez közel edik a strandfürdı felújítása. A napokban

Mindezek a szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatását követıen kezdıdhetnek el a tavaszi hónapokban.

a mőszaki átadás elıkészítése és folyam ata zajlik. Mivel
a strandfürdı terület ét jövıre is biztosítja az önkorm ányzat a motoros találkozó megrendezéséhez, a nyitást június elejére tervezzük. Október 3-án dr. Szekeres Imre országgyőlési képviselı is ellátogatott hozzánk, hogy személyesen is megtekintse a munkálatokat.

 További közös sikerként értékelhetjük, hogy a közelmúltban az EARFÜ Területi Kiegyenlítési keretbıl pályázati
támogatást nyertünk a települ és térfigyelı- kamerarendszerének felújítására, bıvítésére, az Új Magyarország
Vidékfejles ztési Program keret ében pedig falufejlesztésre
benyújtott kérelmünkre is. A térfigyelı rendszerünket az
egész településre ki tudjuk így bıvíteni, és felújításra
kerülhet a polgármesteri hivatal, szolgáltatóház, tőzoltószertár és játszótér is.

 Mivel 2009. szeptember 15-én Turóczi István Zoltánné
jegyzını kérte munkaviszonyának közös megegyezéssel
történı megszüntetését, a testület pályázatot írt ki az álláshely betöltésére november 1-jei idıponttól. A beérkezett pályázatokról a képviselıtestület 2009. október 21én dönt.

 A kóbor ebek befogás ára 2009 szept embere óta bevezetett új módszerrel eddig több mint 20 kutyától sikerült
ártalmatlanítani a tel epülést. Mivel ez jelentıs költséggel
jár az önkormányzat szám ára, így a kutyatulajdonosok
továbbra is jelentıs bírságra számíthatnak, ha szabályellenes magatartást gyakorolnak.
Szőcs Lajos
polgármester

Amiért a strandfelújítás elkezdıdött— a vízforgató és vegys zeradagoló berendezés.
Látványos rönkházban kapott helyet a megkövetelt mőszaki egység.

HIVATALI TÁJÉKOZTATÓ
Az ebek veszettség elleni védıoltására 2009.
szeptember 10-én csütörtökön 8.00 – 16.00 óra és
2009. szeptember 24-én csütörtökön 14.00 –
17.00 óra között került sor. A 2008. évi
ebnyilvántartás szerint a településen közel 700
kutya van. Ehhez képest a két napon összesen
374 eb került beoltásra.
Szeptember hónapb an a Képviselıtestület döntése alapján begyőjtésre kerültek a falu belterület én
felügyelet nélkül kóborló kutyák.
Összesen 18 kutyát győjtöttek be. Ebbıl egyetlen
egyet váltott vissza a gazdája, akivel szemben a
szabálysértési eljárás is lefolytat ásra került. Az
összes többi kutyát a Csillagszem Alapítvány
szállította el bruttó 16.250,-Ft/db áron.
Turóczi Istvánné jegyzı
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Önkormányzati ülésekrıl, aktualitásokról

A Képviselıtestület munkaterv szerinti soros ülésére
2009. szeptember 9-én került sor. 2009. évben ez volt a 12.
ülés.
 Évek óta a szeptemberi ülésen kerül megtárgyalásra a
település közbiztonsági helyzet érıl a jászberényi Rendırkapitányság beszámolója, amit legjobban a jászladányi Rendırırs vezetés ével Hamar Gábor százados és a települési körzeti
megbízott Jenei Tamás ismer. A napirendi pont tárgyalása
során ismertetésre került, hogy a községi önkormányzat milyen támogatásokat nyújtott a körzeti megbízott munkájához
2008. szeptember 1. és 2009. augusztus 31. között. Többek
között: számítógép, nyomtató, üzemanyag hozzájárulás, iroda helyiség, Internet használat. Összességében közel
130.000,-Ft. A beszámolót a képviselıtestület elfogadta.
A napirendi pont tárgyalása során bejelentés re került, hogy
Jenei Tamás körzeti megbízott 2009. december 1-jével áthelyezését kérte a Jászberényi Rendırkapitánys ág Nyomozói
Alosztályához. Fıiskolai végzettsége van, ezért rés zére ez
elırelép ést jelent a rendıri karri erjében. Új körzeti megbízott
megbízásához a Rendırkapitány október hónapban pályázatot írt ki.
A Jászalsószentgyörggyel 2007 óta mőködı oktatási
társulás igazgatója, Tarnai Mihály is beszámolt a közös mőködésrıl. A beszámolót két részre bontotta: pénzügyi és
szakmai részre. Pénzügyi szempontból Jászboldogházán 95
millió forintba kerülne az oktatás az önkormányzatnak. A
központi költségvetés 60 milliót finanszíroz, és 35 milliót
kell az önkormányzatnak hozzátennie. A társulás plusz 15
millió forintot igényelhet a központi költségvetésbıl, ami azt
jelenti, hogy az önkormányzatnak ennyivel kevesebb et kell
az oktatáshoz tennie.
Szakmai szempontból a társulás úgy mőködik, hogy
Jászalsószentgyörgyrıl pedagógusok járnak át tanítani, így
100%-os a szakos ellátottság a település en. A társulás elınyt
jelent a pályázatok írásában is. Összességében megállapítható a 3. közös tanév kezdetén, hogy eddig mindkét önkormányzat és a nevelıtestület is elınyöket kapott a társulásból.
Harmadik napirendként került megtárgyalásra az önkormányzat 2009. I. félévi költségvetés e. Az önhibájukon
kívüli hátrányos települések pályázatán nem indulhatott a
település, de egyéb támogatási pályázaton igen, ahol 2.000,-e
Ft-ot nyert, melyet a mőködésre kell fordítani. A napirendi
pont keretében került sor a közmunka program tájékozt atására. 2009. március 1-jétıl foglalkoztat az önkormányzat ebben a programban dolgozókat, átlagosan 6 fıt. Kommunális
feladatokat látnak el. Közterület karbant artást végeznek és az
intézményeknél az éves karbantartási, felújítási munkákban
vettek, vesznek részt. A költségeik 95%-át finanszírozza a
központi költségvetés, a helyi önkormányzatnak 5%-ot kel lett hozzátenni. Azaz 95% 2.162,-eFt, az 5% pedig 114,-e Ft.
Döntöttek az étkezési térítési díjak változás áról is. Július 1-jétıl az áfa változás miatt volt az emelkedés, 2009. október 1-jétıl pedig a mindent érintı további nyersanyagárak
emelkedés e miatt.
Óvodai egésznapos ellátás: 305,-Ft
Iskolai egés z napos ellátás: 435,-Ft
Vendégétkeztetés, csak ebéd: 560,-Ft
Szociális étkeztetés:
I. kategória: 370,-Ft,
II. kategória: 440,-Ft,
III. kategória: 510,-Ft, IV. kategória: 560,-Ft.

 A községi önkormányzat továbbra is részt vesz a Bursa
Hungarica ösztöndíj pályázatban. A pályázatokat 2009. október 31-ig lehet b eadni, és kizárólag szociális rászorultság
alapján döntenek, tehát a tanulmányi eredmények nem vehetık figyelembe.
 A jogszabály változások következt ében ismét módosításra került a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet. A Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történı
csatlakozása következtéb en minden helyi rendeletet szinkronba kell hozni az Unió irányelveivel is, nemcsak a magyar
központi jogszabályokkal.
 Külön napirendi pontot képez a Jászsági Többcélú Társulás által megküldött elıterjesztések megtárgyalása. A Társulásban a 18 jászsági település vesz részt. A Társulásnak
központi döntéshozó szerve a 18 polgármester alkotta Társulási Tanács. A Tanács ülésén a polgármesterek azt a döntést
képviselhetik, amelyre a helyi képviselıtestületük felhatal mazza ıket. A Társulási Tanács minden hónap utolsó keddjén ülésezik Jászberény, Szabadság tér 16. szám alatt. Azok
az ülések ugyanolyan nyilvánosak, mint a helyi Képviselıtestület ülései.
 A helyi képviselıtestület az alábbi elıterjesztésekrıl
döntött:

Jászsági Támogató Szolgálat létszám leépítési pályázatának benyújtása.

A pedagógiai szakszolgálat, a gyermekjóléti szolgálat, a közösségi pszichiátriai ellátás és a Támogató
szolgálat fel adatának ellátásában való közremőködésrıl. Nem támogatta a testület az Integrált Kistérségi
e–Közigazgatási Rendszer (IKER) kiépítését.

Módosításra került a június 8-án elfogadott, a település területén az építési tilalmat szabályozó rendelet e.
A rendelet alapján a vasúttól Jánoshida felé esı részén továbbra is változtatási tilalom van.
 Zárt ülésen bírált el a testület 4 elsı lakáshoz jutó kérelmet, a Jászság Katolikus Templomait bemutató könyv elkészítésének támogat ását, a Bajnok úti önkormányzati lakás
2010. június 30-tól történı értékesítését, eseti vízdíj hátralék
elutasítását, valamint a háziorvosi szolgálat szakszerő továb bi mőködéséhez a szakdolgozó továbbtanulási támogatását.
 2009. szeptember 16-án megtartott rendkívüli testületi
ülésen került megtárgyalásra a motoros klub által 2010-ben
megrendezés re kerülı motoros találkozó helyszíne. A hagyományokat folytatva a helyszín a strand területe lesz. A rendkívüli ülésnek is volt zárt része, melyen elsı lakáshoz jutók
támogatásáról döntöttek. Eseti segélykérelmek érkeztek az
éves áram fogyas ztások leolvasás a után megérkezett nagy
összegő számlák ki fizetésére. Ezt a képvis elıtestület a rendelkezésére álló anyagi keret terhére nem tudja felvállalni,
hiszen állampolgáronként 60-140 ezer forint összegrıl van
szó.
 Az ülésen Turóczi István Zoltánné jegyzı írásbeli bejelentését felolvasta a polgárm ester, melyben kérte közös megegyezéssel a köztisztviselıi jogviszonyának a megszüntetését. A képviselıtestület egyhangúlag tudomásul vette és hozzájárult. Így a jegyzıi állásra pályázat kiírására került sor,
amely alapján 2009. november 1-jétıl Jászboldogháza község Képviselıtestület új jegyzıt nevez ki.
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Tájékoztatás
Jászboldogháza Községi Önkormányzatának
Képviselıtestülete
Jászboldogháza
Rákóczi u. 27.
Tisztelt Képviselıtestület, Polgármester Úr!
Ezúton kívánom hivatalosan bejel enteni, hogy Újszás z
Város Gyámhivatal vezetıi állásának betöltés ére kértek fel.
A polgármesterrel és a jegyzıvel folytatott személyes megbeszélés után a felkérést 2009. szeptember 15-én el fogadtam.
Az eljárás eredményeként 2009. november 1. napjától
Újszász Város jegyzıje személyemet nevezte ki Újszás z
Város Gyámhivatal vezetıjévé.
Fentiekre hivatkozva a mai napon bej elentem, hogy a
Jászboldogháza Közs égi Önkormányzattal, mint jelenlegi
munkáltatómmal fennálló közs zolgálati jogviszonyomat
2009. október 31. napjával szeretném megszünt etni, hogy
2009. november 1-tıl Újszász Város Önkorm ányzattal létesíthessek új jogviszonyt.
Tekintettel a köztisztviselık jogállásáról szóló - többször
módosított – 1992. évi XXIII. törvény 15. § (2) a./ pontjában
fogl altakra, kérem, hogy közszolgálati jogviszonyom 2009.
október 31. nappal közös megegyezéss el történı megszüntetéséhez, illetve áthelyezésemhez szíveskedj enek hozzájárul ni, hogy közszolgálati jogviszonyomat folyam atosan 2009.

november 1-tıl Újszász Város Gyámhivat al vezetıjeként
folytathassam.
Amennyiben Újszász Város Önkormányzat áthelyezési
kérelmének teljesítés ére, illetve a közös megegyezéssel történı jogviszony megszüntetésre nem nyújtanak lehetıséget,
úgy kérem jel en level emet közs zolgálati jogviszonyomról
való lemondásnak tekinteni.
„ Ktv. 16. § (1) A köztisztviselı a közszolgálati jogviszonyról bármikor lemondhat.
(2) A köztisztviselı lemondási ideje két hónap. „
Egyben kérem a járandós ágaim / illetmény, szabadság /
jogszabály szerinti - utolsó munkában töltött napon esedékes
– kifizetés ét.
Jászboldogháza község s zolgálatáb an eltöltött 19 éves
jegyzıi munkám során nyújtott szakmai tevékenységemet
figyelembe véve kérem, szíves és méltányos döntésüket további munkahelyi elképzelés eim támogatásához.
A Képviselıtestületnek és Polgármester Úrnak kívánok
további sok sikert, eredményes p ályázatokat Jászboldogháza
fejlıdése érdekében. Kívánok olyan új jegyzıt, aki személyemhez hasonlóan a törvényesség, a s zakszerős ég és jogszerőség biztosításával igyekszik az önkormányzat munkáját
elısegíteni.
Jászboldogháza, 2009. szeptember 15.
Tisztelettel:
/:Turóczi István Zoltánné:/

„Az ember akkor ad igazán, ha
munkáját, lelkét, szellemét adja.”

T uróczi István Zoltánné jegyzı asszony10 évig vett részt a Boldogházi Hírek szerkesztésében. A lap indulásától
nyolc éven át felelıs szerkesztıként dolgozott. Ötleteivel, lelkiismeretességével hozzájárult lapunk népszerősítéséhez. Köszönjük odaadó, lelkes munkáját, és új feladatainak végzéséhez sok-sok erıt, kitartást és sikereket kívánunk.
A szerkesztık

Hitélet

Egyházközségünk életébıl

- Egyházközségünkb en tavalyi évben volt képviselıtestületi választás. Dr. Ternyák Csaba egri érsek atya rendelkezése értelméb en azonb an ezen túl az Egri Egyházmegye
minden egyházközségéb en egy idıben les z a testületvál asztás, így Jászboldogházán is. Ezen esemény most van folyamatban. A hívek által jelölt személyekbıl készített a plébános úr egy listát, amely személyekre lehet ett szavazni. Az
eredmény kihirdet ése október 25. után lesz. Az új egyházképviselı testület tagjai az érsek atya kinevezésével és áldásával november 22-én, az egyházi év utolsó vasárnapján,
Krisztus Király ünnepén teszik le esküjüket.
- A plébánia belsı festési munkálatai megkezdıdtek.
Kérjük a híveket, imáikkal tevékeny rés zvételükkel segítsék
a munkálatokat és majd az azt követı helyreállítást.
Hamarosan bekös zönt november, a népi kalendárium
szerint Szent András hava, ıszutó, az enyészet hava.
Mindenszentek ünnepével és Halottak napjával kezdıdik, Advent kezdetével ér véget.

November 1-je és november 2-a: Mindenszentek ünnepe és Halottak Napja
Bár sokan egy ünnepnek tartják, a katolikus hit szerint
két külön tárgyú megemlékezést tartunk ezen a két napon.
A keres ztények hiszik a szentek „közösségét” avagy
„egyességét”. A szenteknek ugyanis három közössége létezik: a „megdicsıült” egyház, vagyis azok, akik már teljes
közösségben vannak Istennel; a „szenvedı” egyház, akik
túlvilági tisztulásuk idejét töltik (régiesen: tisztítótőzben
szenvedı lelkek); a „küzdı” egyház, avagy a földön élı
emberek, akik napról napra igyekeznek ellentmondani a
Sátánnak, és Isten szeretetét továbbítani az emberek fel é. Ez
a három közössége a szenteknek egységben van: a megdicsıültek közbenjárnak értünk és a szenvedı egyház tagjaiért, mi várjuk a mennyeiek segítségét és könyörgünk a
szenvedıkért, a szenvedı egyház tagjai pedig a mennyeiek
és a földiek támogatásával tökéletesednek, „szentülnek” a
szeretetben, hogy aztán Istennel teljes közösségbe kerüljenek.

2009. október
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November 1-je Mindenszentek, tehát a megdi csıült egyház ünnep e. A mindennapok során sok szent ünnep ét megüljük
(Szőz Mária, Keres ztelı Szent János, Szent István király stb.), ezen a napon pedig mindazokat, akik már a mennybe jutottak, és Istennel teljes közösségben vannak. Ez az ünnep örömmel teljes nap, ujjongás az Isten szerint sikeres életek miatt.
November 2-a Halottak Napja. Mivel nem tudhatjuk, hogy szeretteink már a mennyországb an vannak-e, ezért rájuk gondolva, de imánkba fogl alva mindazokat, akiknek még tisztulniuk kell földi életük rossz gyümölcsei miatt, a szenvedık
iránti részvét hangulatával üljük meg ezt a napot. Ha elvégezzük a s zentgyónásunkat, szentáldozáshoz járulunk, és Halottak Napján vagy az azt követı vas árnapon egy templomban elimádkozunk egy Hiszekegyet és egy Miatyánkot a páp a
szándékára, teljes búcsút nyerhetünk, amelyet felaj ánlhatunk halottainkért, és ezáltal a tisztulásból a mennyországb a segíthetjük ıket.
Akkor miért megyünk elsején a temetıbe, hogy halottainkra emlékezzünk, és imádkozzunk értük? İsi hagyomány, hogy a
nap napnyugtával fejezıdik b e, és akkor kezdıdik az új nap. Ezért van az, hogy a szomb at esti szentmise már vasárnapi
szentmise, mert napnyugtától a következı napot üljük. Így a november elsej e napnyugta utáni idı is másodikának s zámít,
de az elıkészületeket nem csak délután, hanem már reggel, esetleg napokkal korább an is elkezdjük. Így azt án a halottaink
iránt érzett gyász el fedi azt az ünnepet, am elyet a mennyors zágb an b eteljesedı élet örömének kilátása kellene, hogy ébresszen szívünkben. Ilyenkor mindig felmerül a kérdés: hisszük azt, hogy van mennyország és Isten vár oda bennünket?
Csergı Ervin plébános

A halál kultúrája
Minden korban a legfontosabb filozófiai kérdések egyike volt a halál mibenléte, amivel kapcsolatban számtal an
szokás és viselkedési forma szület ett az egyes civilizációkban. Számos temetkezési forma jött létre, ahol jelentısége
volt annak, hogy az elhunyt milyen rítus szerint kapta meg a
végtisztességet.
A halált m ár a l egısibb emberi közöss égek sem tudták
el fogadni teljesen l ezárt, megfellebb ezhet etlenül végleges
dolognak. A lélek valamilyen formában való továbbélés e
minden kultúrában, vallásban megtalálható.
Ezekhez a vallásos hitekhez, halál fel fogásokhoz, népi
hiedelmekhez változatos és gazdag szokásrends zerek kap csolódnak.
A temetkezési szokássor utasításokat t artalmaz arra
nézve, hogy milyen nemő, korú társadalmi rangú személyt
milyen módon kell eltemetni. Intézkedéseket tartalmaz az
elhunytak földi maradványainak fenntartás ára kijelölt helyrıl, az elhunyt tiszteletérıl. E halotti szokássor kifej ezetten
arra töreks zik, hogy a ves zteség által közvetlenül sújtottakat
fokozott figyel embe részesítse.
Egy kultúrát az j ellemez, hogyan viszonyul halottaihoz.
Hogyan és hová t emeti el ıket, milyen mértékben ápolja
emléküket, gondozza sírjaikat. A temetıben minden a halottakért történik, de minden cselekedet az élıktıl származik.
„Ahogyan halottainkat tiszteljük, úgy viselkedünk az
élıkkel is” – írja Nicolaus Lenau. Maurice Maeterlinck pedig így summázza holtak és élık viszonyát: „Sehol sem virágzott olyan szép en az élet, mint azoknál a népeknél, ahol a
holtak iránti tiszteletet ápolták.” A temetık is ennek a vi szonynak a lenyomatai. Egy közösségrıl biztos ítélet fogalmazható m eg a temetı kép ébıl. Nincs szomorúbb látvány
egy elhanyagolt, gazzal benıtt sírkertnél. Ahol a holtakkal
nincs, ki törıdjön, az élıknek sincs igazán becsülete.
A temetık a közösségi élet szinterei is, kultúra- és információhordozó helyek. A régész számára felbecsülhet etlen
kincseket, dokumentumokat rejtı lelıhely.
Népraj zkutatók is szívesen tanulmányozzák a még megmaradt sírjeleket. Nekik köszönhetjük mindazt, amit a temetkezés történeti hagyományairól, szokásairól, rítusairól ismerünk.
De, mit jelent ma a temetı az átlagember számára?

Sajnos a temetı l egtöbbször nem az elhunyt iránti tiszteletadás helyszíne, hanem soks zor a képmutatás é, a versengésé. A temetı, pedig az emberi érzelmek, gyász és könynyek helye, a végsı megpihenés, a feloldozás helye. Itt kellene kifejezıdnie legjobb an az elmúlás kiegyenlítı igazságtételének.
November 29-én, Advent elsı vasárnapjával kezdıdik az új egyházi eszt endı. A soron következı négy hét egyben a várakozás idıszaka is, a lelki felkészül és ideje karácsonyra, Jézus születés ére. S bár még bı egy hónap van adventig lelki útravalóul, ajánlom Pilinszky János gondolatait
az adventról.
„Advent a várakozás megszentelése. Rokona annak a
gyönyörő gondolatnak, hogy "meg kell tanulni vágyakozni
azután, ami a miénk". Gyermekkorunkban éltünk így. Vágyakoztunk arra - ami biztosan megjött. Télen: az elsı hóesésre. És várakozásunk ettıl még semmivel sem volt kisebb, erıtlenebb. Ellenkezıleg: nincs nagyobb kaland, mint
hazaérkezni, hazatalálni - b eteljesíteni és föl fedezni azt, ami
a mienk. És nincs gyengébb és jogosabb birtoklás se, mint
szeretnünk azt ami a miénk, akit szeretünk és aki szeret minket. Csak a szeret etben, csak az ismerısben születhet valódi
„meglepetés" lehetséges végeérhetetlenül várakoznunk és
megérkeznünk, szakadatlanul utaznunk és szakadatlanul
haza találnunk.
Minden egyéb kaland, minden egyéb megismerés és
minden egyéb várakozás véges és kérdéses. Így értem azt,
hogy a karácsony a szeret et és advent a várakozás megs zentelése.
Az a gyerek, aki az elsı hóesés re vár, - jól várakozik, s
már várakozása felér egy hosszú-hoss zú hóes éssel. Az, aki
hazakészül, már kés zülıdéséb en otthon van. Az, aki szeretni
tudja azt, ami az övé, szabad és mentes a birtoklás minden
görcsétıl, kielégíthetetlen éhétıl-szomjától. Aki pedig jól
várakozik, az idıbıl éppen azt váltja meg, ami a leggépiesebb és legelviselhetetlenebb: hetek, órák, percek kattogó
szenvtelen vonul ását. Aki valóban tud várni, abban megszületik az a mélys éges türelem, amely s zéps égében és jelentésében semmivel se kevesebb annál, amire vár.”
Bóta Mizsei Ilona
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Több év után is csak nehezen tudjuk el fogadni, hogy akiket nagyon szerettünk, már nincsenek közöttünk.
Elhunytainkról mégis azt próbáljuk
elképzelni, hogy vannak és – lelki szemeinkkel – magunk elıtt látjuk ıket. A
kérlelhetetlenül hallgató száj, a reménytelenül lezárult szem, a kihőlt szív
azonban ismét megdöbbent bennünket,
és elszomorodunk.
A test megsemmisül, elporhad, de a
lélek örökig életben m arad! Amikor
szeretteink sírjához megyünk, úgy
érezzük, hogy valamiképp velük találkozunk. Halottaink ünnepnapján némi
vigasztalódást és megkönnyebbül ést
érzünk, amikor a fej fájukhoz helyezzük
a tisztelet, a szeretet, a m egemlékezés
virágait, majd gyertyát, mécsest gyújtunk, miközben könnyeinkkel küszködünk. A fájdalom percei ezek.
A mindenszent esti gyertya libbenı
lángjának arcunkon pihenı melegét
mégis úgy érezzük, mintha elhunyt
szerettünk simogatása volna, az ıszi
nedves hidegben.
Fény és nyugalom mindenütt. A
békés cs end fölött, most virágillat uralkodik. Ilyenkor meghatóan széppé vál-

nak a temetık. Mess zebbrıl, gyás zos,
fájdalmas zene akkordj ai törik meg a
csendet. Késıre j ár, amikor otthonunkba indulunk. A temetı kapujából még
visszapillantunk. Láthatjuk az ég világosságát, az ezüstös színben pislogó
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csillagokat, amelyek sugárzó erıvel és
tisztasággal fényeskednek az idık végezet éig, és jótékonyan ırködnek a
megpihentek örök álma fölött!
Faddi Horváth Pál

Hogyan ünnepelnek Magyarországon...
A mindenszentek és halottak napja (november elseje és másodika) a halottakra való emlékezés ünnepe. Az
ünnep elıestéjén a szentbeszéd közben megkondulnak a harangok, a hozzátartozók a kegyelet virágait tőzik az
elhunytak sírjára. Másnap, halottak napján van az ünnepélyes szentmise. Mindenszentek napján a holtak lelki üdvéért gyertyát gyújtanak a sírokon.
A néphagyományban mindkét napot számos hiedelem övezi. A néphit szerint ilyenkor hazalátogatnak a halottak, ezért régen a számukra is megterítettek. Kenyeret, sót, vizet tettek az asztalra. Egyes vidékeken a temetıbe
vitték ki az ételt, s a sírokra helyeztek belıle, a maradékot pedig a koldusoknak adták. Szeged környékén
“mindönszentek kalácsa”, “kóduskalács” néven üres kalácsot ajándékoztak a szegényeknek.
Sokfelé úgy tartották, hogy a mindenszentek és halottak napja közti éjszakán a holtak miséznek a templomban
és amíg a harang szól hazalátogatnak szétnézni. Ezért minden helyiségben lámpát gyújtottak, hogy az elhunytak
eligazodjanak a házban. Erre a hétre munkatilalom is vonatkozott. Nem volt szabad mosni, vasalni, meszelni, a
földeken dolgozni, mert mindez bajt hozhat a ház népére. E hiedelmek ma már kiveszıben vannak, de mindkét
nap, városon és falun egyaránt a halottakra való emlékezés ünnepe.

Emlékezzünk együtt
elhunyt tanítóinkra, valaha köztünk élt é s más utt nyugvó barátainkra, is me rıs e inkre.
Találkozzunk 20 09. nove mber 1-jé n, vas árnap, 13:3 0-kor a te me tıi e mlé kos zlopoknál.

Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes. Szívünkben ırizzük ıket!
M indenkit vár a BOLDOG BT Egyesület
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Portrék a civil szervezetekbıl
BOLDOG BT
1943. október 2-án Jászberényben
születtem. Igazából Boldogházán
láttam meg a napvilágot, csak akkor
az még anyakönyvileg B erényhez
tartozott.
Hétgyermekes csal ádban nevelkedtem fel, van két nıvérem, egy b átyám, egy húgom és két öcsém. Boldogházán végeztem el a nyolc os zBajor István
tályt. Abban az idıben gyerekként is
elég sokat dolgoztam. Nem voltam még tizenöt éves, és már
meg kellett fognom a kaszanyelet. Édesap ámnak nagyon fájt
a karja, nem tudott kaszálni, és nekem kellett learatni. Az
általános iskola után elmentem hegesztıipari tanulónak, mert
csak ennek vettek fel. Nem szerettem ezt a szakmát, ott is
hagytam egy év ut án. Elmentem traktorosnak a Tsz-be. Onnét elküldtek az alattyáni gépállomásra vontató vezetıi tanfolyamra. Jogosítványt szereztem az MHSZ-nél személy- és
tehergépkocsira. Mikor a honvédségtıl leszereltem, nem
mentem vissza a Tsz-be, hanem felvettek a Szolnok Megyei
Állami Építıipari Vállalathoz gépkocsivezetınek. Itt elvégeztem a nehézgépkezelıi tanfolyamot, és autódarus lettem.
Az építıiparnál 19 évet dolgoztam. Miután 1972. november
25-én megházasodtam, feleségemmel , Zsigri Máriával albérletbe költöztünk Szolnokra.. Itt született meg lányunk,
Zsuzsanna és fiunk, Krisztián. 1976-ban vettünk egy kert es
házat Rákóczi falván. Csak két évig laktunk ott, mert gyerekeinket nem vették fel a helyi óvodába, és be kellett volna
ıket hordani kora reggel Szolnokra. Feleségemmel, Marikával úgy döntöttünk, hogy haza jövünk Boldogházára, amúgy
is oda húzott a s zívünk. 1978-ban telket vettünk, és a Vezér
utcában építkeztünk. Májusban soron kívül felvették a gyereE Z ÜS T KOR
NYU GDÍ J AS E GYE S ÜL E T
Az
1960-as
években
több
jánoshidai fiatal házaspár döntött úgy,
hogy Boldogházán vásárol telket, itt
építkezik, és itt éli le életét. Így tett
Berkó Sándor is, aki 1966-ban költözött feles égével, kislányával a tótkéri
tanyákról a boldogházi csal ádi házb a.
A kislányuk akkorra óvodáskorúra
cseperedett, és itt indult el az óvodába.
Marika, a feleség a helyi Áfés z Élelmiszerboltban eladóként, még a családfı továbbra is Jánoshidán az Áfésznál dolgozott. Tudott volt számára,
hogy az átjárás nem lesz egyszerő,
mivel közvetlen buszj árat nagyon ritkán volt, de vállalta a megprób áltatásokat. A késıbbiekben javult a helyzet, mivel több dolgozót is alkalmaztak Boldogházáról, és így az Áfész
biztosított részükre egy mikrobuszt a
közlekedésükhöz. Mindez addig tartott, amíg az Áfész-ek egyesítés e meg
nem történt. Erre 1970. végén került
sor. Ekkor Sanyi bekerült a Jás zberényi Jászsági Áfés z-hez, ahol az Ellenırzési Os ztályon dolgozott. Munkakörébıl adódóan nagyon sokat j árt vidékre, hisz az ellenırzések a helyszínen az egységekben történt ek. 1996-ig

keket az óvodába. Hét évig vonattal jártam be Szolnokra
dolgozni.
1985-ben munkahelyet váltottam, és felmentem Pestre a
Ganz Acéls zerkezeti gyárb a, a Daru és Hídépítı külsıszerelés részlegéhez, autódarusnak. Dolgoztam 7 Duna-hídnál, 5
Tisza-hídnál. Voltam az osztrákoknál Bécs alatt, a horvátoknál Fiumében és Bakarban, a bolgároknál Burgas zban kikötıi daru építésnél.
Gyermekeink megházasodtak, és nagy örömünkre s zületett
négy unokánk, Veronika, Vivien, Vanessza és Benedek.
1998-ban fel eségem Nyársap átin tudott elhelyezkedni, mint
bolti eladó. Üresen maradt a boldogházi lakás, csak hétvégenként jártunk haza. Mivel a gyerekek is elkerültek otthonról, így nem volt értelme fenntartani a nagy lakást. Nagykırösön a p arkerdı mellett vettünk egy zárt kertet. Megszeret tük ezt a helyet, és amikor 2003-ban sikerült eladni a boldogházi házat, végképp Nagykırösre költöztünk. Nem szakadt
meg a faluval a kap csolatunk, tagjai lettünk a Boldogházáról
Elszármazottak Baráti Társas ágának, m elyben vezetıségi
tagként tevékenykedem. Már két alkalommal meghívtuk a
boldogházi nyugdíjasokat a nagykırösi „kis tanyánkra”.
2006-ban abb ahagytam az aktív munkát a Hídépítı cégnél.
Marikával elvállaltuk a nyugdíjas klub vezetés ét. Szeretem a
feladatokat, igazi kihívás volt számomra a temetıi emlékoszlopok faragása, ilyet még sohas em csináltam. Nagy megtiszteltetés ért, és nagyon boldog voltam, amikor a múlt évben felkértek Fózer Tibiék, hogy legyek az arató brigád kévekötıje. Ráadásul még jobban megörültem annak, hogy
Jászboldogháza rendezi meg az aratóvers enyt. Szívesen vál laltuk. Sajnos a fel eségem már nem élhette meg. Nagyon
nehéz nélküle, csak az ad erıt, hogy lélekben mindig itt van
velem.

végezt e ezt a munkát, azaz a nyugdíjazásáig, azóta idehaza van. Idıközben
született egy fia is. Ma már gyerm ekeik felnıttek, önálló családban élnek, és
a nagys zülık már 3 unoka örömét is
megtapasztalhatták. A legidısebb unoka már egyetemista, a középsı középiskolás, a legkisebb az általános iskolába jár. Az unokák és a csal ád látogatása szinte ünnepi pillanatokat varázsol a nagyszülık életébe.
Sanyi Fózer Tiborral a Nyugdíjas
Egyesület elnökével már régen jó kapcsolatban volt. Mivel Tibi a feles égével együtt az egyesület os zlopos tagja,
így próbálta ıket rávenni, hogy ık is
jöjjenek, nézzék meg, hogy hogyan
mőködik az egyesül et, és ha tetszik,
kapcsolódjanak be. Elsı alkalommal
2003. karácsonyán vettek részt a rendezvényen, és ezt követıen ott is maradtak, emlékezetük s zerint mindössze
2 alkalommal hiányoztak az eltelt idıszak alatt. Nagyon jól érzik magukat,
hisz különös szeretet sugárzik a klub
tagjaiból. Ez a közösség összefogja az
idıs embereket, és egy-egy rendezvény alkalmával örömteli, sugárzó
arccal köszöntik egymást. Sanyi szinte
a belépés e óta a „ fızıcsap at” oszlopos, meghatározó személyisége. Ha

szóba hozzuk, hogy fızni kellene a
következı rendezvényre, ı rögtön arra
koncentrál, hogy mit, hogy mibıl
mennyit, és már össze is állt a közösen
elhatározott menü mennyiségi szükséglete. Így csak a beszerzés m arad
hátra.
Az egyesületbe nagyon jól illeszkedtek fel eségével együtt. A tagság a
2008-as vál asztás alkalmával az egyesület elnökhelyettesévé választotta. Ez
a tisztség, amire felkérték és megválasztották, azt a meggyızıdését erısíti, hogy nagyon nagy szükség van az
emberi kapcsol atokra, szeretetre és a
közösség összetartó erejére.
Úgy érzem, hogy ezek az emberi
tulajdonságok rájuk igazán jellemzıek. Örülök, hogy beilleszkedésük úgy
a nagyobb közösségbe, vagyis a községbe, mint a kisebb közösségb e, azaz
egyesületbe sikeresen történt. Érzésük
szerint nem tartják ıket jött-mentnek,
İk már igazi boldogháziaknak vallják
magukat.
Jó egészséget, tartalmas idıtöltést
kívánok egyesületen belül és kívül is a
Berkó házasp árnak.
Orczi Imréné
egyesületi titkár
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Önkénte s Tőzoltó Egye sület

A „legnagyobb”
boldogházi tőzoltó
1980-b an J ászberényben szül etett,
jelenleg Boldogházán él. Autóvillamossági szerelı szakmát tanult, emellett megszerezte a hivatásos jogosítványt is.
Szász Attila
2005-ben belépett az újjászervezett
tőzoltó egyesületbe, és elvégezte a 40 órás tőzoltó tanfolyamot. A tőzoltásban már korábban komoly tapasztalatokat
szerzett, hiszen a honvéds égnél a s zolnoki repülıtéren a tőzoltósághoz került beosztásra, ahol sofıri teendıket látott el.
Az egyesület munkájáb a kezdettıl fogva igen aktívan bekap csolódott, számos alkalommal részt vett a tőzesetekhez való
vonulásban, illetve a tüzek oltásában.
Azon kevés önként es közé tartozik, akik a tőzoltáskor az
egyik legfontosabb szerepet, a tőzoltó autó vezetését, illetve
a szivattyú kezelését látják el. Sofıri tevékenységét segíti az
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évek során m egszerzett gyakorlat, az által a levezetett sok
ezer kilométer.
2007-ben mint legénységi tag bekerült az újjászervezett
vezetıségb e is.
Komoly érdemeket szerzett a tőzoltó szertár jelenlegi állapotának kialakításáb an, a sokszor éjszakába nyúló felújítási
munkálatokban. A festés, klubhelység berendezése és a parkosítás is többek között az ı keze munkájának köszönhetı.
Nagyban hozzájárult a 2007-ben rendezett Falunappal egybekötött Tőzoltónap megszervezés éhez és sikeres lebonyolításához.
A 2008 óta mőködı, és az általános iskolások körében
nagy sikert aratott tőzoltó szakkör elindításáb an, illetve a
fogl alkozások megtart ásában is részt vállalt.
Ismeretsége, kapcsolatai révén az egyesül et már több alkalommal kapott különbözı adományokat, illetve segítséget.
Reméljük, hogy aktív munkájával továbbra is segíti ezt az
egész falu számára hasznos és fontos tevékenységet.
Szőcs Gergely

S portegyesület

Antal Gábor

Antal Gábor, 33 éves jászberényi sportoló vagyok. 2005 telétıl már játszottam Boldogházán, aztán
egy kis szünet után 2008 ıszén jöttem vissza Bodor Máté invitálására. Védekezı középpályás poszton
játszom. Az egyesület szíve véleményem szerint Máté, nélküle a csap at még mindig megyei III. osztályban játszana, ezt mindnyájan köszönjük neki.
Egyébként ilyen jó baráti közösségben még nem játszottam sehol, ezt a lehetıséget köszönöm minden csapattársamnak! A csapatunk jelenlegi pontszáma nem tükrözi jól a valóságot, pár könnyebb mérkızés után nehezek következtek, de a lendül etünk nem apadt el, helyt fogunk állni ebben az osztályb an!
Magánéletb en jelenleg ácsként munkálkodom. E mellett egy zenekarb an gitározom ill. Air-Soft-ozom.
Köszönöm a szılıt, kekszet, baboshúst, pörköltet, nyársalást, a kedvességet, a mosolyokat, a szidást és hogy itt lehetek!

Alapítványi hírek
2009. márciusában tartottuk a 8. alapítványi bálunkat. A
bevételbıl felújítottuk, aszfaltoztuk a tornacs arnokhoz vezetı utat (ahol esıs idıben mindig megállt a víz), a kosárlabda
pályát és a fıbej árat elıtti gyülekezı helyet.
Biztosítottuk a tanévzáró jutalomkönyveit, amellyel elismertük a kitőnı tanulók és az iskolai munkában példásan
teljesítı gyermekek munkáját.
Hozzájárultunk a t ehetséges, tanulmányi versenyeken
eredményesen szereplı tanulók nyári -tiszapüspöki- táborozásához.
Októberben proj ektort vásároltunk az oktatás megs egítésére. Következı feladatunk a számítógéppark monitorjainak
lecserélése, a mazsorett oktatás folyamatos finans zírozása,
valamint az óvodai Mikulás ünneps égre a „közös” ját ékok
beszerzés e.

Október elején s zámlánkra került az S ZJA 1%. A 2009ben felajánlott összeg 506 395 Ft. A „BOLDOGHÁZI
GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY” kuratóriuma kös zönetét fejezi ki mindazoknak, akik ez évben is gondoltak gyermekeinkre, hogy lehetıséget biztosítsunk számunkra a minél
gazdagabb programokra, felszerel ésekre. Mindezekkel hozzájárulnak tehetségük kibontakoztatás ához. Köszönet érte!
Friss hír!
Az alapítvány p ályázott egy norvég finanszírozás ú
„Környezettudatos nevel és és fennt arthatóság pedagógiája”
címő programra. A pályázat sikeres volt, -több mint 3 millió
Ft-ot nyertünk, ebbıl önrész 300 000Ft. Köszönet érte ifj.
Pap Bélának. Az ünnepélyes eredményhi rdetés és aláírás
október 16-án volt.
Zrupkó Ferencné
„Boldogházi Gyermekekért Alapítvány” elnöke

Közben megérkeztek az új LCD monitorok, ezért
eladó 10 db HP gyártmányú, SVGA, színes 14”-os monitor.
Érdeklıdni az általános iskolában lehet.
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Bemutatkozó
Dr Jánosik György
Doktor Úr Kecskemétrıl jár ide? - hangzik el a kérdés
április 1. óta az orvosi rendelıben, vagy hívás es etén a bet eg
lakásán, naponta többször is, —kissé túlozva - gyakrabban,
mint az, hogy: Mi a panasza? Igen- válaszoltam nyugodtan,
mintha ez a világ legtermészet esebb dolga lenne. Hamar
észrevettem, hogy ez nem is tőnik olyan magától értetıdınek... remélem, hogy ezt a néhány sort elolvasva, igazat adnak nekem:
Miskolcon, pontosabban Diósgyırben születtem éppen 40
évvel ezelıtt. Miskolc mindenkiben egy füstös iparvárosként
Jelenik meg, de én abban a szerencsés helyzetben voltam,
hogy a diósgyıri vár tövében, egy kertes házban nıttem fel
úgy, hogy a gyermekkorom nagy részét Lillafüreden, Hollóstetın, Miskolctapolcán töltöttem (már általános iskolás diákként is szerettem „csavarogni” a szó pozitívabb értelmében és amikor az elsı Simson motorkerékpáromat megkaptam,
kinyílt számomra a világ...)
Érettségit Miskolcon a Földes Ferenc Gimnáziumban tettem kiváló eredménnyel. Nem orvos csal ádból származom,
inkább a tanáraim biztatására és szüleim nagy örömére jelentkeztem az orvosi egyetemre Debrecenbe, ahová elsı próbálkozásra fel is vettek. Hat évig ingáztam szinte minden
hétvégén Miskolc és Deb recen között, amíg 1993-ban orvosi
diplomát kaptam summa cum laude eredménnyel.
Végzés után közel 3 évet dolgoztam a diósgyıri kórház Szülészet-, Nıgyógyászati osztályán, közben letöltöttem a sorkatonai szolgálatomat, megnısültem, és megszületett Dóri lányom, aki most 15 éves.
A kórházi munkát követıen elköltöztünk Debrecenbe, és
jelentkeztem orvoslátogatónak. 12 évet töltöttem el a gyógyszeriparban. Ennek jelentıs része t erületi vezetıként, egés z
Kelet– Magyarors zágot járva, 7-8 orvoslátogató munkáját
irányítva telt el.
4 évvel ezelıtt váltam el, és kötöttem össze életemet a párommal, aki gyógyszerész, és a mai napig kitart mellettem. A
munkánk úgy hozta, hogy éltünk egy rövid ideig Békéscsabán, majd 3 évvel ezelıtt Kecskemétre költöztünk, ahol egy
tanyát vettünk, és a válság kellıs közepén építkezésbe fogtunk. Közben kineveztek kereskedelmi osztályvezetınek és
egy budapesti irodaházban kaptam irodát, valamint közel 80
beosztott munkájának logisztikai támogatását feladatként.
Közel 2 évig, minden nap, több mint 3 órát töltöttem utazással, hogy munkámat elláthassam.
A közelmúltban teljesült régi vágyam, ami a hivatásomat
illeti. Visszatértem az orvosi pályára. A szegedi egyetem
Családorvosi tanszékén jelentkeztem háziorvosi kép zés re.
Egyéni tanrendes szakképzıs lettem. Licence vizsgát ez év
márciusáb an tehettem. A vizsga elıtt néhány nappal, az esti
órákban csörgött a telefonom...Borsodi-Nagy Erzséb et doktornı volt, akit ezelıtt nem ismertem. A feles égemtıl értesült
arról, hogy praxist keresek. Lelkes en mesélt nekem egy faluról, - ahol İ most éppen helyettesít a saját körzete mellett amit meg kell, hogy nézzek, mert egy „gyöngyszem” itt a
Jászságban! Néhány nap múlva eljöttem (be kell vallanom
csak térkép s egítségével találtam ide) Polgármester Úrnak
bemutatkozni, aki nagyon lelkesen fogadott, és a megbeszélésünk végére meggyızött arról, hogy a településnek szüksége van rám, és nagyon nagy hibát követnék el, ha máshol
keresgélnék... Egy hét gondolkodási idıben állapodtunk
meg, de én már a hazafelé vezetı úton próbáltam megjegyezni a keresztezıdéseket, hogy legközelebb már könnyedén

idetaláljak. Néhány nap elteltével a betegek azt tapasztalták,
hogy már megint egy új doki van a rendelıb en... vajon meddig? Néhány hét múlva, már ıszintén mondtam, hogy remélem nagyon sokáig. Annyi szeretetet és bizalmat kaptam,
hogy hosszú az idı, ami alatt meg tudom hálálni. A kezdés, a
beilleszkedés és a mai napig tartó zökkenımentes munka
elképzelhetetlen lenne Ágika és Terike nélkül... ezzel én is
csatlakoztam ahhoz a több mint 1700 lakoshoz, akik ezt már
régen tudják...
Szeptember 1-tıl tudunk a praxisban dolgozni egészségbiztosítási szerzıdéssel, vállalkozási form ában, ami nem
sikerült volna a Jegyzını segítsége nélkül. (csak összehasonlításul: egy ilyen szerzıdéshez háromszor annyi papírt kell
becsatolni, mint egy építési kölcsönhöz...). Az Önkormányzat visszavonásig szóló fel adat-ellátási szerzıdést kötött velem, ami pedig a testület bizalmát fejezi ki. Rövid és hosszú
távú tervem is az, hogy az ellátás színvonalát folyamatos an
emeljük. Az elsı lépés volt a helyben történı laborvizsgálat
megszervezése, ami különösen fontos az idıs betegek biztonságos gyógyszerszedése miatt. Jelenleg az influenza elleni védıoltások kampánya folyik. Amennyiben elég gyors ak
vagyunk, sikerülni fog a H1 N1 járvány megelızése településünkön. (Sajnos a médiában terjedı szándékos rémhírek
megnehezítik ezt a nagyon fontos prevenciós munkát).
Az elsı néhány nap azt mutatja, hogy a legtöbben objektíven állnak ehhez a kérdéshez, és számos sikeres oltáson vagyunk túl. Ahhoz, hogy nyugodtan nézzünk szembe az elıttünk álló ıszi-téli hónapokkal, legalább 600 oltás lenne szükséges (eddig 100 adagot kaptunk ingyenesen).
November folyamán indulunk a számítógépes érszőréssel,
ami a fájdalom mentes szőrések között a legmodernebb. Egy
gyógyszergyár támogatás ával a költségeket is sikerült a felére csökkenteni a nagy szőrıcentrumokhoz képest... A 30 és
60 közötti korosztály számára, a még tünetmentes betegek
korai felkutatatása, az idısebb, gyógyszert szedı betegek
terápiájának pedig az ellenırzése a célunk.
A jövı évre is rengeteg tervünk van, de ezt majd egy következı számban szeretném bıvebb en kifejteni, mert azt
hiszem, már így is túl sok helyet foglalok. Írnék néhány sort
majd a hobbijaimról is (repülés, hajózás, motorozás), mivel
ezekre most alig marad idım, várhatnak még. Én pedig továbbra is jövök minden nap Kecskemétrıl....
dr. Jánosik György
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ÁLLATSIMOGATÓ
Október 4-én Assisi Szent Ferenc ünnepén van az állatok
világnapja. Ennek apropójaként látogattak meg óvodásaink
néhány kis állatot itt helyben.
Szeptember 23-án és 29-én gyermekzsivajtól volt hangos
Kispál Sándorék Szegfő utcai udvara. Nagy szeretettel fogadták a házigazdák a Vuk és Maci csoport tagjait. A gyerekek nagyon fegyelmezettek voltak, és érdeklıdéssel, igazi
gyermeki kíváncsisággal fogadták a kis állatokat. Kormi cica
már a kapuban várta kis vendégeit. A háziakat hobbi, kedvtelés (és a birkapörkölt szeretet e) motiválja a jószágtartás ra.
Valamennyi bárányt saját nevén szólítják. 10 új taggal bıvült az állomány, s még azóta is folyamatosan gyarapszik.
A gyermekek megtekinthették a barikák „lakhelyét” az ólakat, valamint az etetésükre szolgáló jászlakat. Szálas és szemes takarmányt (széna, lucerna…stb.),fogyasztanak, valamint nagyon kedvelik az étvágygerjesztésre szolgáló
ún.”nyaló”sót . A Maci csoportosok
még meg is
„lovagolták” a Sumi és Bobi nevő kisbárányokat. Az udvaron szép tollú gyöngytyúkokat láthattak. Ezek után a Vuk
csoporttal az állatokat kihajtották a közeli legelıre, ahol igazi „állatsimogatóban” volt részük. Nagyon jól érezték magukat gyerekek,óvónık és a házigazdák egyaránt.
Köszönjük szépen Aranka néni és Sanyi bácsi kedvességét és segítségét! Megígérték,hogy máskor is szívesen fogadják az óvodás és iskolás csoportokat.
Muhariné Szıke Bernadett

Jászberényi kirándulás
A Mesevár Óvoda VUK csoportos pajtás ai izgatottan éb redtek október 9-én p énteken reggel. Elérkezett a kirándul ás
nagyon várt napja, melyet az Állatok Világnapja alkalmából
szerveztünk a Jászberényi Állatkertbe. Felfokozott izgalommal gyülekeztünk az óvodában reggel 8-kor. Mindenki a
hátizsákjában elrakt ározott élelemmel, finomsággal felszerelkezve várta az indulás pillanat át. Kissé rendhagyó volt ez
a kirándul ás, mivel vonattal indultunk útnak az állomásról
Jászberénybe. Megrendelésünkre a bus z már várt minket,
ami elvitt a tőzoltósághoz.
Bemutatták nekünk a legújabb tőzoltóautókat, és annak a
felszereltségét, a poroltót, haboltót. Megismertettek bennünket a segélyhívás utáni es eményekkel, -hogy kinek mi a fel adata olyankor. Ezek után az emelıkos árból gyönyörködhet tek a panorámáb an a legbátrabb gyerekek –akik erre vállal koztak. A tőzoltóság területén már j átszótér is van, -ezt is
kihasználtuk kellıképpen. nagy élmény volt. A tartalmas an
eltöltött órák után a berényi állatkert lakóit néztük meg.
A lehetıségekhez képest szépen rendb en tartott, jó körülmények között élı állatokat csodál attal állták körül óvodásaink.
Fıképpen azért, mert megfigyelhettük a látványetetést is.
Kócsagot, gólyát, pelikánt, kárókatonát et etett a gondozónı,
és ekkor fel figyelhettünk a madarak tulajdonságaira. Feltőnt,
hogy a kistestő kárókatona olyan fürges éggel cs ente el a halat a többi madár csıre elıl, hogy alig hittünk a szemünknek.
Az oroszlánokat hússal etették, és némely falatot röptében
kapták el a „nagy cicák”. A gondozónı huncut módon a víz-

A tőzoltóságon jártunk
be is dobott falatokat, tudvalevı, az oroszlán nem kedveli a
vizet, de a csábító falat kedvéért Alfa, a nagysörényő hím
oroszlán minden húsdarabot felkutatott a vízben. Nem törıdve azzal, hogy csuromvizes les z a bundája. Megtal álta, megragadta és fel falta zsákm ányát.
A sok állat közül minden gyereknek volt egy kivál asztott
kedvence, amely a legjobban tetszett neki. Máriának a
„beszélı” pap agáj, amely folyton ismételgette, hogy
„hello,hello”. Milánnak a szurikáta, amely épp ırségben állt,
és a fürge selyemmajom.
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Szabinak, Móninak az oroszl án, Ervinnek a pettyes hiúz
lopta szívébe magát. Kis Gabinak a medve, a kígyó j elentett
élményt. Pesti Janikának, Eszternek és nekem is a barna ló
tette felejthet etlenné magát. Elmondta a gondozó nı, hogy a
Maci óvodából sérült gyermekeket szoktak lovagoltatni rajta.
Álltunk elıtte, néztük a gyerekekkel, akik biztattak engem,
hogy simogassam meg. Azt válaszoltam, hogy nem merem –
félek, megharap. Erre a ló, mintha megértette volna, a karám
rése közé p réselte a s záját, szinte úgy mutatta, hogy nincs
szándékában megharapni. A feje így közelebb került hozzám, és bátran megsimogathattam. Ezt a ló elégedetten nyugtázta. Majd tovább indultunk. Pesti Janika utoljára maradt
kettesben a pacival, és így búcsúzott el tıle: „Nagyon szeret lek, de most már mennem kell.” Kedves jelenet volt.
Mindenkinek örömet jelentett a b arátságos, szelíd kis
kecskék simogat ása. Ezek után lep arkoltunk a játszótéren és
folyt a móka, kacagás.
Idıközben a batyuból is el fogyott sok minden, a szendvics, csoki, ropi, gyümölcs és üdítı, ez a nap végét jelentette.
¼ 4-kor feltel epedtünk a buszra, ami kivitt minket a jás zberényi vasútállomásra. Ahogy végig néztem a csoporton, tagadhatatlanul egy jó fürdı hiányzott mindenkinek. A nap
eseményei térképet rajzoltak a pólókra, arcokra.

Érik a szılı…
Az év eleji szülıi értekezleten felvetıdött a gondolat, hogy
jó lenne a gyerekeket elvinni szüret elni. Sok gyerek csak
hallott a szüretrıl, de még nem vett rés zt rajta. Mivel nálunk
minden évben van s züret, úgy gondoltunk az óvó nénikkel
közösen, hogy a VUK csoport eljön hozzánk szüretelni. Elıször a Neszőrb e terveztük a szüretet, mert ott igazán a szürethez illı környezetben l ettünk volna. Nekünk is az ottani
szüret az igazi szüret. Végül elálltunk a szándékunktól, mert
messzinek találtuk. Maradt az itthoni szüret. A gyerekek
nagy izgalommal várták már a szüret napj át, október elsejét.
Mi szülık is beszéltünk. Rácz Tibike apukája már elızı nap
elhozta hozzánk a szılıprést. Amikor megérkezett a csoport,
rögtön hozzá is fogtunk a szılı leszedéséhez. Kaptak vödröt,
és abba szedték a szılıt, majd vitték a darálóba. Nagyon
tetszett nekik, volt, aki besegített a darálásba is. A kis szüretelık érdeklıdve nézték, hogyan lesz a ledarált szılıbıl a
prés segítségével finom, édes must. A szüret végén a gyerekek megkóstolhatták az elkés zült mustot, és a Ráczné Erika
által sütött pogácsát. A szüret jó hangulatban t elt, ami annak
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Állatkertben voltunk
Gyerekek, felnıttek egyaránt igazán derekas an bírták a
győrıdést.
Óvodásaink élménysorozata a boldogházi állomáson a
szülık karjaiban ért véget.
Hét fın az elraktározott élményeket elıcsalogatva, csodálatos rajzok keltek életre a papíron. Ebbıl közre adunk egy kis
ízelítıt.
Dr. Kissné Fazekas Ildikó
is köszönhetı volt, hogy a gyerekek szüreti énekekkel és
körjátékkal tették színesebbé. Reméljük, hogy mindenki maradandó élménnyel gazdagodott. Mi szülık is nagyon jól
éreztük magunkat.
Köszönjük Ráczné Erika és Tóth Zsuzsanna segítségét.
Pócsai István és családja
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Újd onság az is kolai étkeztetés ben

Szakköreink
Idıpont

Hét fı

Kedd

Szerda

Csütörtök

11.50-12.35

néptánc

Ovi foci

12.45-13.30

néptánc

néptánc

13.30-14.15 I. kcs. foci

néptánc

14.15-15.00 II. kcs. foci

11.50-12.35

néptánc

Ovi foci

néptánc

I. kcs. foci
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néptánc

mazsorett

néptánc
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13.45-15.15
II. kcs. foci
15.15-16.45
Lány foci,
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Természetism,
4-5 oszt.

14.15-15.00 Természetism,
6-8. oszt.
havonta
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5-8. tőzoltó

Pályaválasztás
Nyolcadikosaink október 20-án az Észak –alföldi Regionális Munkaügyi
Központ által szervezett „Dönts jól, jövıd a tét!” Regionális Pályaválasztási
Kiállítás és Szakmai Napok rendezvényén vettek részt.
A kiállítás Szolnokon a Széchenyi István Gimnázium és Általános Iskola
sportcsarnokában volt.
A program keretéb en több mint harminc szakma kipróbálás ára nyílt lehetıség, valamint Jász-Nagykun-Szolnok megye közép fokú oktatási intézményeinek képzési kínálatáról kapott tájékoztatást a 31 nyolcadikos diákunk.
Bízunk abban, hogy a tájékoztatások, valamint a kiállításon látották megkönnyítik tanulóinknak a pályaválasztást.

Az iskolában étkezı tanulók minden nap
plusz gyümölcsadaghoz jutnak. A tervek
szerint ez a téli idıszakban is folytatódik.
Célunk az, hogy ezzel is erısítsük a gyerekek ellenálló képességét.
Ráczné Baráth Andrea
az iskolakonyha vezetıje

Színházlátogatás
Iskolánkban már 3. éve,hogy az alsó
tagozatosoknak lehetısége van bérlet
vásárlás ára Kecskeméten a Ciróka Bábszínházban,ahol 3 elıadást tekinthetünk
meg. Az érdeklıdés a gyerekek körében
egyre nagyobb. Az 1. évben még 50 tanuló,tavaly 59, az idén pedig 67 gyermek
vesz részt ezeken az elıadásokon. Már
tavaly is gondot okozott viszont ilyen sok
gyereknek buszt szerezni,az idei évben
azonban sikerült találnunk 70 fıs buszt.
Az 1. alkalommal Borka Boszorka c. mősort tekintettük meg október 21-én, ami
igen érdekes volt.

NUSI-UPI sporthírek
Mezei futóverseny
III. korcsop. Fiú csapat III. hely
Egyéni: Szaszkó Martin II.
Mizsei László III. hely
IV. korcsop. Lány csapat: II. hely
Egyéni: Farkas Ibolya I. hely
Baráth Andrea VI. hely
Megyei mezei futóverseny
III. korcsop. Fiú egyéni
Szaszkó Martin I. hely
Mizsei László VI. hely
IV. korcsop. Lány egyéni
Farkas Ibolya III. hely
Baráth Andrea VI. hely
Farkas Ibolya és Szaszkó Martin résztvevıje az Országos Mezei Futóverseny döntıjének, amely Gödöllın kerül megrendezésre 2010. márciusában

Bolyai Matematika Megyei
Csapatverseny
Helye és ideje: október 16, Jászberény
5.osztály rés ztvevıi: Baranyi Fanni, Péntek Kinga, Vajda Lilla, Zsolnai Bianka
6. osztály: Almási Ferenc, Badari Norbert, Berkó Albert, Pomaházi Gábor
41 csapatból 10. helyezést érték el
7. osztály: Fecske Nóra, Kelemen Péter,
Mizsei László, Sass Adrienn
30 csapatból 8. helyezést érték el
8. osztály: Kobela Szilvia, Ménkő Petra,
Péntek Zsófia, Vajda Csilla

ISKOLAI HÍREK

2009. október

Indulnak a bajnokságok!
Kis focistáinkra nemcs ak az iskolakezdés várt, hanem ezzel
együtt a b ajnokságok is. Sok gyerkıc a nyarat is végig
edzette. Heti 2 alkalommal, Pali tanár bácsi vezetésével folytak a nyári felkészülés ek. Azok a gyerekek, akik a nyarat is
„végig dolgozták”, jutalomban is részesültek. Az EuroNovex Kft. támogatás ával elmentek a J ászb erényi Belvárosi
Strandra p ancsolni. Ezúton szeretnénk megkös zönni az
Euro-Novex Kft Sziráki Károly támogatás át, Valamint Tóth
Pálnak a gyerekekre szánt idejét és munkáját.

A jászberényi strandon

Sze ptembe r 25. I forduló
Zagyvarékason, egy 3 fordulós mérkızés sorozat, elsı körmérkızés eire került sor. A hazaiak mellett Újszász,
Jászalsószentgyörgy, Jánoshida és Jászbodlogháza 3 korosztálya mérkızött meg egym ással. A legkisebb ek lettek a legeredményesebb ek. 21 gólt rúgtak, 1-et kaptak és 4-bıl 4
meccset nyertek. A két legügyesebb Csinger M árk és Farkas
Bence volt. Jelenleg az elsı helyen állnak az U7-es csoport ban. Az U9-ben, m ár keves ebb siker várt ránk. Itt 1 gyızelem és 3 vereség szület ett az eredmények t erén. 2 gólt rúgtunk és 9-et kaptunk. A negyedik helyrıl várjuk a következı
fordulókat. A két l egjobb játékosunk Ficzere Roland és Vámos János voltak. A kicsik közül a legjobbak vagyis az U11-

Gesztenye-bál

Mi, nyolcadik osztályosok október 17-én rendeztük meg a
már hagyományos ıszköszöntı bálunkat, amely a
Geszetnye-bál nevet kapta.
Már hetekkel korábban nagy izgalommal készülıdtünk,
szerveztünk, tervezgettünk.
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es csoport ját ékosai közepes eredményt értek el. Kétszer
tudtak gyızelmet aratni, egyszer dönt etlent játszottak, egy
alkalommal pedig kikaptak. 7-szer találtak kapub a és 4 gólt
tudtak rúgni nekünk. Itt Racs Tamás és Tóth Lambert nyúj tott kiemelkedı teljesítményt.
A most elért eredmények nem véglegesek, hisz október 1618 között és november 6-a táján ugyanezekkel a csapatokkal
újra megküzdenek kis focistáink. Bízom benne, hogy a harmadik forduló végére- ha nem is legfényesebb, de remélem mindenki nyakában érem csillog majd. Hajrá utánpótlás!!!

Zagyvarékas II. forduló
Október 16-án megrendezésre került a második összecsapás. Az idıjárás nagy nehézs égeket gördített Pali tanár bácsi
elé, hisz a csapat összeállítása nem volt egyszerő.
A legkisebbeknek– korukra való tekintettel – teremben
került megrendezésre a mérkızéssorozat. A szokatlan, számukra igencsak csúszós pályán csak cs etlettek-botlottak
fi aink. Nehezen akarták megszokni a talajt a lábuk alatt.
Talán pont ezért most csak 16 gólt lıttek. Csinger Márk –a
kis gólkirály– húzta a csapatot, Muhari Kristóf pedig hátul
alakított nagyot.
Most is mind a négy meccset megnyerték s így szinte biztos az aranyérem a november 6-ai forduló végére. De érem
nélkül biztosan nem jönnek haza!
Gratulálunk! Csak így tovább!
A második korcsoport egy gyızelemmel és három
veres éggel zárta ezt a fordulót. Köztük Kerekes Réka és
Szabó Lidi voltak a legügyesebb ek. Az összesített tab ellán
most utolsók vagyunk, de fel a fejjel, apróságok, hisz itt még
csak az arany sorsa látszik eldıltnek, az ezüst– és bronzérmekért még nagy harc várható. Hajrá gyerekek!
A le gnagyobbak sokat javítottak a összesítésben, olyannyira, hogy jelenleg az elsık!
Most három gyızelem és egy döntetlen született. Bajor
Ricsi és Gulyás Norbi volt a két legügyesebb ját ékos. Komoly összecsapások várhatók itt is a a harmadik fordulóban,
hisz nagyon kicsik a pontkülönbségek. Ugyanezt a lendületet
kívánom nekik és hozzá a legértékes ebb érmet!
Tóth Éva

Két héten keres ztül minden délután az oszt álytermünkben
összegyőlve főztük, faragtuk a geszt enyébıl készült ajándékainkat, díszítıelemeket, hogy minél nagyobb meglepetést
szerezzünk mindenkinek.
Mellette sok idıt töltöttünk táncpróbákkal, a jelmezek
elıkészítésével, a mősor összeállításával. Lelkesen árultuk a
tombolát, biztattunk mindenkit, hogy jöjjenek el a bálunkra.
Végre eljött a várva várt nap, és szombat délután megt elt
a szépen feldíszített tornacs arnok. Minden osztály mősorszámát hatalmas tapssal jutalmazta a kedves közönség. A büfében finomabbnál finomabb sütemények illata csalogatta a
vendégeket, és nagy sikere volt a sült gesztenyének is.
A délután folyamán sok –sok érdekességgel vártuk a játszani vágyó gyerekeket. Játékvezetıink idınként alig gyızték a kígyózó sorban állók lábára felkötni a lufit, hogy azután elinduljon a verseny. Nemsokára következett a tombolahúzás, és sok-sok ajándék talált gazdára.
Ezután következett a 8 óráig tartó diszkó, ahol nagyon jól
mulattunk.
Farkas Ibolya és Ménkő Petra
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Immáron hetedik alkalommal tartottuk meg találkozónkat az Elszármazottak Baráti Társaságával közö- sen. 2009.
augusztus 29-én a Mővelıdési Ház ismét megtelt. A Boldog Bt. tagjai igen szép számmal képviseltették magukat.
Egyesületünk pedig viszonzásként már napokkal elıtte lázasan készült a vendégvárásra. Összességében a vendégekkel,
gyerekekkel együtt 180-an voltunk. Köszöntötte a megjelenteket Szőcs Lajos polgármester úr, aki jövıre a strandra
invitálta a jelenlévıket, Nagy Albert jászkapitány úr pedig köszönetet mondott az aratónapi részvételért, és beszámolt
annak eredményérıl és sikerességérıl. A rendezvényt a fiatalok népi tánccal, énekkel, szavalattal igyekeztek színvonalasabbá tenni. Ez évben is, mint eddig minden alkalommal, sor került a kerek évfordulósok felköszöntésére. Veliczkyné
Icuska meleg szavakkal köszöntötte a jelenlévıket és köszöntötte az ünnepelteket.

Ünnepeltjeink
Muhari Mihály
Nagy Istvánné (Márton Éva)
Papp Lajosné (Beszteri Mária)
Sass Péter
Berkó Sándorné (Tamási Mária)
Fazekas Józsefné (Tábi Erzsébet )
Hagyó Ferencné (Bódi Ilona)
Kıhidi György
Sass Gábor
Szabó Jánosné
Szécsi Pálné (Bajor Ilona)
Szırös Antalné (Pesti Julianna)
Makó Istvánné (Kecskés Eszter)
Meggyes Istvánné (Bajor Magdolna)
Mészáros Béláné (Volter Ilona)
Nagy Béla
Szırös Antal
Tóth Judit
Nagyné Dalmadi Teodóra

Ezüstkor Nyugdíjas
Boldog Bt. tag
Ezüstkor Nyugdíjas
Ezüstkor Nyugdíjas
Ezüstkor Nyugdíjas
Ezüstkor Nyugdíjas
Ezüstkor Nyugdíjas
Ezüstkor Nyugdíjas
Boldog Bt. tag
Ezüstkor Nyugdíjas
Ezüstkor Nyugdíjas
Ezüstkor Nyugdíjas
Ezüstkor Nyugdíjas
Boldog Bt. tag
Ezüstkor Nyugdíjas
Boldog Bt. tag
Boldog Bt. tag
Boldog Bt. tag
Boldog Bt. tag

Egyesületi tag
Egyesületi
Egyesületi
Egyesületi
Egyesületi
Egyesületi
Egyesületi

tag
tag
tag
tag
tag
tag

Egyesületi
Egyesületi
Egyesületi
Egyesületi

tag
tag
tag
tag

Egyesületi tag

80 éves
80 éves
80 éves
80 éves
70 éves
70 éves
70 éves
70 éves
70 éves
70 éves
70 éves
70 éves
60 éves
60 éves
60 éves
60 éves
60 éves
60 éves
50 éves

Az igen népes ünnepelt csapat a közös gyertya
elfújása és a csoportkép készítése alkalmával igazán meghatódottnak látszott. Könnyeikkel küszködve fogadták megünneplésüket.
Ezután a finom ebéd elköltésére került sor. Ekkor
már mindenki feloldottan, jókedvően beszélgetett
és vidáman telt el az egész délután. A tombolák
kisorsolását követıen megszólalt a zene, és igen
sokan táncra is perdültek. A mulatozás, az emel-

kedett hangulat este 8 óráig tartott. Úgy érzem, hogy
mindenki jó kedvvel, elégedetten és feltöltıdve távozott, hisz búcsúzáskor szinte mindenki a jövı évi viszontlátás reményében búcsúzott. Reméljük, hogy
jövıre ismét, és még több községünktıl távol lakó
volt boldogháziakkal találkozhatunk.
>>>>
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Egyesületünk tagjai ezt a rendezvényt nagyon nagy szeretettel csinálják, de elég nagy próbatétel és munka is. Éppen ezért jó az, hogy ezt követıen szeptemberre esik a 4
napos bogácsi hétvé ge, ahol kipihenhetjük a fáradalmainkat. Így volt ez az idén is. Hisz szeptember 18-21-ig 33
fıs csapattal töltöttünk el egy csodálatos hétvégét Bogácson. Az idıjárás is nagyon kedvezı volt, szinte kárpótolni akart bennünket a tavalyi rossz idı miatt. A csoport
nagyobb fele vonattal, a másik fele személygépkocsival és
az önkormányzat mikrobuszával érkezett meg az üdülıbe.
A csomagokat is a mikrobusz után kötött utánfutó szállította el. A szerencsés érkezést követıen mindenki összeszedte motyóját, elfoglalta szálláshelyét, és a kicsomagolást követıen igyekezett a fürdıbe és a községbe becserkészni a látnivalókat. Az üdülıben csak néhány ember
maradt, akik az aznapi vacsora felelısei voltak. 5 órára
farkaséhesen mindenki hazaérkezett, és együtt fogyasztottuk el a vacsorát. Vacsora után felköszöntöttük Matókné
Mariskát, aki ezen a napon ünnepelte 75. születésnapját.
Meglepıdve, de annál nagyobb meghatódottsággal fogadta a gratulációkat, a köszöntést. Szombaton már mindenki
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elég korán talpon volt. Elkészült a finom lecsó, és reggeli
után ismét kiürült az üdülı. Ki-ki fürdeni, kirándulni,
vagy éppen sétálni ment. Ismét csak a szorgalmas fızıcsapat maradt az üdülıben, akik a finom vacsorát készítették. Az estebédre ismét összeverıdött a csapat, és a
vacsorát jó hangulatú nótázás követte. Így az idı gyorsan
eltelt, már 11 óra magasságában eszméltünk fel, hogy
illene lefeküdni. Vasárnap most is, mint eddig minden
alkalommal ellátogattunk a katolikus templomba, és közösen vettünk részt a szentmisén. Az ebéd után még így is
jutott elég idı a strandolásra, és kirándulásra. A vacsorát
ismét jó étvággyal fogyasztottuk el, de már ez alkalommal
szinte mindenki a másnapi hazautazásról, a gyorsan eltelt
napokról beszélt. Hétfın a strand szünnapos volt, így a
délelıttöt csomagolással és a kilátóhoz történı sétával
töltöttük el. Az ebéd már nagyon csendesen zajlott, hisz
már gondolatban mindenki itthon volt. Búcsúzáskor azonban bizakodva mondták, reméljük, hogy jövıre is el tudunk jönni, és ismét felejthetetlen napokat tudunk majd
együtt eltölteni. Bízom benne, hogy így is lesz.
Orczi Imréné
egyesületi titkár

„BOLDOGHÁZÁN ITTHON”
Mihályi Péter és feles ége, Editke két
kislányukkal, Máriával és Terézkével
és két kisfiukkal, Ábellel és Gellérttel
2007. október 20-án, Szent Vendel
napján költözött be egy Úttörı utcai
családi házba. A házaspárral már elızı évben is találkoztam a templombúcsún és a szentmise végén köszöntve
ıket, rákérdeztem, hogy talán vendégségbe érkeztek-e? İk mosolyogva válaszolták, hogy hamarosan boldogházi
lakosok lesznek. Akkor is örültünk
jelenlétüknek és annak, hogy újabb
fiatal család választotta településünket. Budapesten éltek, de igyekeztek
onnan eljönni. Péter Jászapáti születéső, így ezért elıször a Jászságban
keresgéltek, majd Kocséron tetszett
meg nekik egy ház, ám mire jelentkeztek, az elkelt. Az Új ember katolikus
hetilapban olvastak hirdetést egy
alattyáni családi házról, de a telefonszám boldogházi volt. Így került a látóterükbe Jászboldogháza, és mikor
idelátogattak, megtetszett nekik a község és hamarosan megtalálták a nekik
megfelelı házat. Két éve élnek közsé-

günkben és tılük kérdeztem: hogyan
érzik itt magukat?
Ideköltözésük óta megszül etett Ágoston, aki 10 hónapos. Ilyen nagy családosként talán egyetlenek a faluban és
lehet, hogy ezért sokan csodálkoznak,
„hogy mernek ennyi gyermeket vállalni”? Ismerve az ı értékrendjüket, nem
„vállalják”, hanem ajándéknak tekintik
gyermekeiket, akiket nagy s zeretetben
és odaadással nevelnek, el fogadva ennek a fárads ágos, áldozatos munkának
örömét és terhét.
S talán ettıl az élethelyzettıl érzik
kicsit másnak magukat és érzik úgy,
hogy talán másként is fogadják ıket az
itt élık. Élményeik, amelyek az itt
élıkkel kapcsolatosak vegyes ek, és
végighallgatva ıket, talán tükröt is t artanak elénk: valóban el fogadóak, nyitottak vagyunk-e egyformán mindenki
felé? Tanulságos volt Editke egyik
története: Áb el fiával elhat ározt ák,
hogy az utcán mindenkinek köszönnek,
akár ismerıs, akár ismeretlen. Sokan
kedvesen visszaköszöntek, de nem
kevesen voltak azok s em, akik, mintha

észre sem vették volna igyekezetüket,
szinte el fordultak, s ez m eglepte ıt.
Persze s zámtalan kellemes és pozitív
élmény is éri ıket. Sokan vannak, akik
meglepik a családot a kertben term ett
friss gyümölccsel, zöldségfélével. Az
óvodában a szülık között is van már
olyan, akivel ıszintén meg tudják b eszélni közös gondjaikat vagy csak egy
jót beszélgetni. Örömmel tölti el ıket,
hogy a két kislányuk jól érzi magát az
óvodában, szeretettel fogadj ák ıket
társaik, az óvó nénik egyaránt. Igyekeznek ık is nyitottabbak lenni, a feléjük irányuló kezdeményezést viszonozni. Legnagyobb közösség, ahová a család tartozik a helyi egyházközség, ahol
mindenki örül jelenlétüknek, és késıbb, ha a közösség élet ébe is jobban
bekapcsolódnak, kiszél esednek kapcsolataik.
Reméljük és bízunk benne, hogy minél hamarabb közénk tartozónak érzik
magukat, és itt Jászboldogházán valóban otthonra lelnek!
Bóta Mizsei Ilona
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-A Jászkapitányok Tanácsa soronkívüli ülését tartotta Alattyánon augusztus hónap 12-én.
♦ A soronkívüliséget az tette szükségessé, hogy a
Kunok 1.Világtalálkozója – a Jász Világtalálkozótól
eltérıen—szeptember 12 és 27 között került megrendezésre a kis- és nagykun településeken külön-külön. A
Nagykunságból 11. a Kiskunságból 32 település nevezett a rendezvények megtartására. A nyitórendezvény
szeptember 12-én Kiskunfélegyházán volt, a
záróprogramra szeptember 27-én Karcagon került sor.
A két hét alatt számos nagyközönséget vonzó program:
tudományos konferenciák, történeti kiállítások, kiadvány bemutatók, hagyományırzı és kulturális fesztiválok, történeti elıadások erısítik tovább az eddigi példanélküli kun összefogást. A nagyszámú program tette
szükségessé, hogy egyeztessük a rendezvényeken való
megjelenést, hogy megfelelıen képviseljük az ünnepségsorozaton a Jászságot.
♦ Nekem –saját vállalásom szerint—szeptember
13-án Kiskunhalason a Kiskunkapitány beiktatási ünnepség, valamint szeptember 27-én Karcagon a záróünnepségen való részvétel .
Megtárgyalásra került a Magyarok Szövetsége által
Kunszentmiklós—Bösztörpusztán tartandó Magyarok
Országos Győlésén való részvétele a Lehel kürtnek. A
Lehel kürt kiállítását a rendezık kérték a Jász Múzeum
igazgatójától. A döntés alapján a Jász Múzeum Igazgatója és Vass Lajos hivatalban lévı jászkapitány kiséri
el a kürtöt a rendezvényre. A megbeszélést Alattyán
polgármesterének fıztje: tarhonyás birkapörkölt zárta.
Augusztus 21-én Jászkisér városavató ünnepségén vettek részt a jászkapitányok. A településnek már
volt városi rangja 1818-tól 1876-ig, de a vármegyerendszer kialakításával ezt a jogállását elvesztette. Az
ünnepi mősor a református templomban ökumenikus
istentisztelettel vette kezdetét, majd hangversennyel
folytatódott. Mősort adtak Rost Andrea, Kóródi Anikó,Réz Lóránt ,T álas Ernı, hogy csak a közismerteket
említsem. Ezután a városháza falán emléktáblát avattak, melyet Kladiva Imre kanonok szentelt meg. Az
ünnepség a Szent István parkban folytatódott, ahol a
városalapító oklevelet dr Szekeres Imre honvédelmi
miniszter adta át Hajdú László polgármesternek. Ezután az ünnepi köszöntık hosszú sora következett.
♦

♦ A Kiskunok kapitányát, Dózsa T amást szeptember 13-án avatták Kiskunhalason. A kiskunok kapitányának beiktatása közel azonos a jászokéval. Az elızı
kapitány—jelen esetben Fábián József—beszámolt az
eltelt egy év során végzett munkáról, majd a rendezvény vezetıje ismertette a beiktatásra kerülı kapitány
életútjáról, és átadta neki a kapitányi jelképeket: mentét, süveget, nyakbavalót, pecsétet, kinevezési okmányt. Ezután a jászkun fıkapitánnyal együtt ürítették
poharukat minden kunok egészségére. Ezt követıen az
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új kapitány—nem lóra—hintóba ült, és tiszteletkört
tettek a településen. A program folytatása a Kun Madonna szobrának avatása volt, melyet a kunok magyarországi és halasi betelepülésének 770-dik évfordulójára állítottak. A szobor készítıje Szalai József mővész
tanár. A nap további részében a „Kun Virtus”: résztvevıinek eredményhirdetése, majd a kiskun települések
hagyományırzı, mővészeti csoportjainak produkciói
következtek.
♦ A Kunok 1. Világtalálkozójának záróünnepe
szeptember 27-én Karcagon volt. A záró ünnepség a
református templomban kezdıdött, ahol ökumenikus
istentiszteleten vettünk részt. A helyi református,
Koncz T ibor lelkész igehirdetése után Galsi János római katolikus plébános prédikációját hallgattuk meg,
majd Bölcskei Gusztáv a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke méltatta a kunok összefogását. Ezután emlékbeszédek következtek. Beszédet mondott a
Kazak Köztársaság Magyarországi Nagykövete, a Kun
Összefogás Konzorcium elnöke,a Kunszövetség elnöke, a hivatalban levı jász-, nagykun-, kiskunkapitányok, civil szervezetek, testvértelepülések, hagyományırzı egyesületek külön-külön. Az emlékbeszédek
elhangzása után került sor az emlékszalagok feltőzésére a Kunok 1. Világtalálkozójának Emlékzászlajára. A
világtalálkozó Csíkos Sándor színmővész berekfürdıi
nagykunkapitány által elmondott Kun Miatyánkkal
zárult.
♦ A Hármas Kerületi kapitányok soros ülését október 3-án tartottuk Jászkíséren. Délelıtt megemlékeztünk az Aradi Vértanúkról , megkoszorúztuk az emlékmővet és részt vettünk a hagyományırzı egyesületek
ünnepi mősorán. Délután értékeltük a Kunok
1.Világtalálkozóját, elmondtuk észrevételeinket, tapasztalatainkat. T ájékoztatást kaptunk a Lehel kürt
Bösztörpusztai szerepeltetésérıl. Megköszöntem a jelenlevı kapitányoknak hagyományırzıknek részvételüket, támogatásukat amit az aratóversennyel kapcsolatban segítettek. Megállapodtunk a közeljövı feladatairól. Október 17-én a Jászkun Huszárok Kegyeleti Emlékhelyének avató ünnepségen való részvételen a Hadtörténeti Intézet díszudvarán. Feladatunk a történelmi
zászlók bevitele, díszırségben való részvétel stb.Az
emlékmővet Gyırfi Sándor szobrászmővész Karcag
nagykunkapitánya készítette. Megbeszéltük az október
30-i 135 éves Jász Múzeumi ünnepségen való részvételt. Szó volt továbbá a Jász- és Kunbálok szervezésérıl.
Megállapodtunk, hogy a következı Hármas Kerületi
kapitány találkozó helye Kiskunhalas lesz, ideje 2010
március 23. vagy30.
Nagy Albert
Jászkapitány
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Aki a boldogházi sportpálya mellett halad el,
dom a bírókat, ellátásukról gondoskodom.
sokszor lát egy tevékeny embert, aki nagy
Bevallom, hogy a bírókat olykor én is szi odaadással, lelkiismeretesen, folyamatosan
dom, de összeveszni nem szoktam velük. Ha
gondozza a pályát, rendben tartja környékét,
idegenbe megyünk, olyan nem volt még,
készíti elı a mérkız ést. Ez a szorgalmas emhogy a csapatot ne kísértem volna el.
ber Simon Béla bácsi, aki 16 éve látja el ezt
Nyáron, amikor nagy szárazság van, gyaka feladatot.
ran locsolom a füvet, gereblyézek, ami olyİt kérdeztem, mikor kezdıdött a foci iránti
kor fáras ztó, de a cs apatért mindent. Mondszeretete, hogyan lett a foci pálya „gazdája”,
ják is a környéken, hogy Boldogházának
mi volt legnagyobb élménye, hogy érzi mamilyen jó pályája van, szokt ak jönni idegen
gát?
csapatok is.
(Az interjú elkészítésében segítség emre volt
Télen, amikor nincs edzés, a tornateremben
lánya, Aranka, amelyet ezúton is köszönök!)
szoktak rendezni különbözı kup ákat, ami„Futball iránti szeretetem örök. Amikor
nek aktív nézıje vagyok. A tv-ben nem
tanuló voltam Szolnokon, ahol az ácsmesterhagynék ki egyetlen mérkızést sem, legyen
séget kitanultam, ott játszottam csapatb an 2
az hazai vagy kül földi csapat. Amióta káb el
Simon Béla
évig. A MÁV csapatába hívtak próbajátékra,
tv van, azóta még nagyobb figyelemmel
ahol az elsı mérkızésen komoly sérül ést szenvedtem, így a tudom kísérni a meccseket.
játéktól búcsút kellett vennem. Így sajnos cs ak a meccs ek
Legnagyobb élményem volt, hogy a csapat Bodor Mát é
nézés e maradt. 1992-ben beteg lettem, újra kellett tanulnom vezet ésével feljutott tavasszal a Megyei II. osztályb a. Még
járni és beszélni. Azóta is nehezebben megy a bes zéd, sza- én is kaptam aranyérmet! Volt ám nagy ünneplés!
vak, gondolatok nem mindig jutnak eszembe, és a járásom
A felnıtt cs apattal jól kijövünk, többnyire egyetértünk és
sem olyan fürge már, kissé nehézkes! Akkoriban a Polgár- tisztelettudóbbak is, mint az iskolások, de tudom, hogy a mai
mesteri Hivatalban dolgozt am karb antartóként. Mivel a be- gyerekek már nem olyanok, mint régen. De szeretem ıket, az
tegségem súlyos volt, így 100%-os rokkantnak nyilvánítot- iskolásokkal is voltam tavaly nyáron focitáborban a strantak.
don.
Tetıre már nem mehettem, így a felépülés em után 1993
A focin kívül érdekel még a politika, az ilyen jellegő vitanyara óta a helyi Sportegyesületnél tevékenykedem. Eleinte mősorok, sokszor nézem a Hír Tv-t és az Echo Tv-t. Rendcsak a pálya gondozás a volt a feladatom, amire Konkoly szeresen lottózom, de nagyobb nyereményem még nem volt,
Mihály kért fel. Ekkor m ég Fabrinczius Lajos bácsi volt a de hát azért is próbálkozom, hátha egyszer bejön valami
csapat lelke, de már neki is b esegítettem. Lajos bácsi beteg- nagy nyerem ény. Szívesen részt ves zek az Egyesület báljain,
sége miatt 1995-ben átadt a nekem a kulcsokat. A csap at ek- ahol elnézve a fi atalok féktelens égét, es zembe jut az én fiakor a Megyei I. osztályban játszott, Gömöri Béla volt az talságom is, és az, hogy én is voltam valamikor ilyen.
edzıjük. Azóta több edzı munkáját is segítettem, pl. Kövér
Szabadidım kevés van. Otthon nincs kertem, csak füvet
Béla, Farkas Imre, Turóczi Béla és jelenleg Bodor Máté.
nyírok néha. Állataim nincsenek, de nem is érnék rá ilyenekMátéval jól kijövünk, jónak látom az elgondolásait, igyek- kel foglalkozni, mert a csapat, a pálya, az edzések bıven
szem segíteni a munkáj át. Sokszor több idıt töltök a pályán, lekötik minden idımet. Amíg erım és egés zségem engedi,
mint otthon. Minden edzés en ott vagyok, ami het ente 4-s zer szívesen és örömmel tevékenykedem a fiatalok között, és
van. A téli idıben van egy kis szünet, de már alig várom, segítem a Sportegyesület munkáját.”
hogy újra elkezdıdjön a felkészülés. Az edzéseken elıkészí Az egyesület, focirajongók és a szerkesztıség nevében is
tem a fiúknak a pályát, a felszereléseket. Volt olyan idı, kívánunk Béla bácsinak további tevékeny munkájához jó
amikor a csap at mezeit is én mostam minden héten. A mecs- egészséget ! M ég hosszú ideig legyen aktív r észese a Sportcsek elıtt összekészítem a mezeket, igazolásokat. Ha itthon egyesület életének, a csapat sikereinek!
játszunk, fels zerelem a hálót és elıkés zítem a pályát, fogaBóta Mizsei Ilona

Gyermekjóléti tábor
2009. júliusában a Gyermekjóléti szolgálat ismét megszervezt e
a nyári tábort. Az iskolaudvaron tartott foglalkozások sok hasznos ismeretet és jó szórakozást biztosítottak azon gyermekek
számára, akiknek szüleik a nyári idıszakban dolgoztak.
 Néhány a programok közül:
 Locsolkodás a tőzoltóautóval
 Nyársal ás
 Éjszakai látványetet és a jászberényi állatkertben
 Kresz– park
 Falusi akadályverseny
 Rendırségi kutyás bemutató
 Vetélkedı a könyvtárb an
Pihenı Tápiógyörgyén
 Kerékp ártúra a Csíkosba és Tápiógyörgyére
A gyermekek és a magam nevéb en is köszönetet szeretnék mondani az önkéntes segítıknek, a civil szervezeteknek, az iskolának, akik munkájukkal segítettek abban, hogy az idén is maradandó élményhez juthattak a gyerekek.
Kobela Margit
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K ÖZSÉGI SPORTÉLET
Tisztelt Sportbarátok!
Jászboldogháza 2001 után ismét visszakerült a megyei II.
osztályba, amelyet remélhetıleg meg is tudunk tartani, hiszen a megye III-b an igen keserves idıszakot éltünk át, mind
a felnıtt mind az ifi játékosok.
Sokszor nem jöttek el ellenfeleink hiába vártuk ıket, az ifi
játékosok félévenként 6-7 mérkızést játszottak és volt idı,
mikor 3-4 hét múlva volt csak mérkızésük.
A megye II. osztályban 18 csap atos bajnokságban a 9.
fordulón vagyunk túl és egy rövid tömör összefoglalót készí tettem Sportbarátaink részére, akiket érdekel helyi labdarúgásunk és nem látták mérkızéseinket.
Az elsı fordulób an Tiszapüspöki volt ellenfelünk a félidı
végén 3-0–ra is vezettünk mikor a vendégek szépítettek.
Folytatásban elég szoros végeredmény született, ugyanis
ha kapusunk nem hárítja ellenfelünk büntetıjét pontosztozkodás történik, így a vége 4-3 lett.
A kezdés szépen sikerült de egyben tanulság is: a megye
II. osztályban nem adják könnyen a gyızelmet.
Második fordulóban Törökszentmiklósra látogattunk,
Szolnok megye 4. legnagyobb településére komoly futballkultúrával rendelkezı egyesülethez.
A mérkızés küzdelmes, de gyenge színvonalú volt, a 2-0
veres ég ránk nézve hízelgı, szerencsével a döntetlen sem állt
messze, egyéni hibák miatt hagytunk ott pontot, az elsı félidı végétıl tíz emberrel játszottuk végig.
Harmadik fordulóban Cserkes zılı volt az ellenfelünk,
amelyet simán nagy gólokkal gyıztünk le 3 – 0. A nyereség
azt az érzést keltette bennünk, nem is olyan nehéz ebben az
osztályban focizni.
Következı mérkızés en Szajolba látogattunk. Tudtuk,
hogy jó csapat, hiszen a megyei I osztályból elvileg nem
estek ki de, a szövetség bonyolult és érthetetlen kavarodásában mégiscsak kiejtették az egyébként 13. helyen végzett
együttest.
Tudtuk, kiket kell fogni és kik rúgják a gólokat, a mérkızésen mégsem sikerült kikapcsolni ıket. Szervezték és rúgták góljaikat a nyolcadik percben már 2 -0 volt, a vége 5 -0
lett.
Ötödik mérkızésen Tiszajenıt, a nagy riválist fogadtuk,

kiket a rájátszásban nem sikerült legyıznünk most simán
ment az elején két gyors góllal, elhúztunk, és a végén egy jól
eltalált lövéssel 3-0 beállítottuk a végeredményt
A hatodik fordulób an Jászalsószentgyörgyön szerep eltünk
a Vadas parkb an. Sajnos itt még nem sok babér termett nekünk. Emlékszem tíz évvel ezelıtt még játszottam és sajnos
tizenegyest kapott a csapat miattam szabálytalanságért, engem persze kiállítottak az elején. A Szentgyörgyi csapat már
3 -0 is vezetett mikor Vári Attila nagy napja révén 3 gólt
vágott, így tíz emberrel elhoztunk 1 pontot.
Visszatérve a mostani mérkızésre egyenlı ellenfélként
helyzetekig jutva, amelyek kimaradtak egyéni hibák valamint bírói tévedések miatt, az ellenfél 2-0 elhúzott sajnos,
ezt nem tudtuk kompenzálni sem eredményben sem idegileg,
így két kiállítás még tovább rontotta késıbbi lehetıségeinket.
Következett Jászkisér. Gyenge színvonalú mérkızésen az
ellenfél egy lehetıségét kihasználva megszerezte a vezetést
majd késıbb a gyızelmet 1 – 0 a 3 eltiltott játékosunk hiánya nagyban befolyásolta a mérkızés alakulását.
A nyolcadik fordulóban Pusztamonostor következett, rutinos jó képességő labdarúgókból álló együttes az élmezıny
meghatározói. Ez volt talán a legnehezebb mérkızésünk,
amelyet idáig játszottunk, és mindenáron meg akartunk nyerni, amely sikerülhetett volna, ha az utolsó
percekben rúgott gólunkat megadják. Sajnos a partjelzı
tévesen lest intett és mikor számon kértük tıle és kollegái is
elismerték hibáikat akkor jött, hogy emberek vagyunk, tévedhetünk.
Csak az a baj a mi kárunkra történt, további jó egészséget
kívánok neki ezúttal is meg jó éleslátást, mert ez az, amiben
gyenge volt sportbarátunk.
Kunmadarason nem voltam de ellenfelünk igen hátul tanyázott 1 gyızelmével és sok vereségével úgy döntöttek
most kell változtatni, hát sajnos sikerült 3 -0 kikapnunk és a
következı fordulóban Mart fő látogatott hozzánk, reménykedtünk pontban vagy pontokban. Sajnos ez sem jött össze,
de megpróbálunk helytállni!
Hajrá Boldogháza!
Tisztelettel Túróczi Béla

A Jászboldogházi Sportegyesület
szeretettel meghívja Önt, kedves családját és baráti társaságát a
2009. november 14-én tartandó

Sportbálra
Helye: Tornacsarnok
19 00 - Megnyitó
Köszöntıt mond: Szőcs Lajos a Jászboldogházi SE.
elnöke
Mősor: Árvalányhaj néptánccsoport elıadása
Focisták meglepetés mősora
Vacsora: Marha- és birkapörkölt
Éjfélkor rétes, tombolahúzás
Zene: Party együttes
B elép ı 3 0 0 0 F t/fı, 1 4 éves ko r a la tt: 1 5 0 0 Ft/fı

Jegy és tombola vásárolható:





a
a
a
a

Takarékszövetkezetben,
Virágüzletben,
Balázs boltban és
Polgármesteri Hivatalban

Kérjük, támogassa Ön is tombolatárgy felajánlásával a rendezvényt!
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Ja és persze nagyon jól forog egy helyben a jégen. Már
pár hónaposan ı is ott volt a rally pályák mellett.
Rengeteg új ismerıst lehet a versenypályák mellett fel fedezni. A környéken is sok ember foglalkozik az autó-

Az én hobbim

a rally

Már gyermekkoromb an érdekeltek a zúgó, berregı jármővek. Mondjuk a csattogó lepke is, amit hamar kidobtam.
Utána következtek a matchboxok, és ahogy telt az idı , öregedtem én is, valahol biztos nagyon beleszagoltam a benzingızbe, ami teljesen „megfertızött”. Innen már nem volt
megállás. Motorozással kezdtem. Babetta, Mini Riga, Simson, ETZ volt a kétkerekőek ranglétrája. Ezután elıször a
családi autót terelgettem, kisebb-nagyobb sikerrel. Elsı
autóm kétütemő Wartburg volt. Ezt követték a hátsókerekes
Zsigulik.
Eljárogattunk nézelıdni rally versenyekre.
Itt még nagyobb kedvet kapva az autósporthoz, mi is
elkezdtünk farigcsálni autókat, bokorugrókat. Sokszor éjszakákon át es zkáb áltuk az autókat, csak hogy minél jobb
legyen. Folyamatosan bıvült ez a „fertızött” társ aság. Írhatnék neveket, sorolhatnám hosszan, de ha véletlenül kihagynék valakit, abból sértıdés lenne. Ezért ezt nem teszem.
Tudják ık, hogy kire gondolok. Ez a baráti kapocs máig is
megvan…. jó rá visszagondolni. Ezután a rally verseny
hangulatát megpróbáltuk ide varázsolni Jászboldogházára a
vasútállomás rakpartjára. Azóta szinte minden évben egyre
magasabb színvonalú, újabb és újabb versenyeket szerveztünk kis falunkban. A feleségemet is sikerült „megfertızni”
az autók, a rally iránti szeretettel. Sıt, a gyermekemet is. İ
is a kis játékautókkal kezdt e, majd jött a baby taxi, ami természetes en versenyautóra hasonlított, majd a lábbal hajtós
gokart, amit mai napig is elıszerettel nyüstöl. Ezután megkérdeztem tıle, hogy Quad-ot vagy Pocket Bike-ot szeretne. A quadra esett a válas ztása, elvégre annak is négy kereke van, és télen a hóban is lehet használni.

Halloween
"Halloween" szó a katolikus egyháznak köszönhetı: a mindenszentek (elı)est éje (All
Hallows’ Evening) angol kifejezés ének az öszszevonás a. November elseje, mindenszentek
napja a szent ek dicsıségét hirdetı katolikus ünnep,
mely elnevezés hivatalosan a XVI. század elejétıl ismert. Korábban már III. György pápa is elrendelte a
pogány szokások elleni küzdelemben, hogy mindenszentek napja pontosan Samhain napjára essen.

sporttal. Ez a sport bejárj a az egés z országot. Érdekes, szép
helyeken futunk össze egymással. Mindig jönnek új emberek, fiatalok és idısebbek egyaránt. Én úgy érzem, ebbıl
nem lehet kiöregedni. Nagyon jó érzés „kilincssel elıre”,
keres ztbe menni és játszani a fizika törvényével. Persze, ez
egyáltalán nem veszélytelen. Éppen ezért, a biztonságra
fokozottan vigyázni kell, csak megfelelıen felkészített autókkal és megfelelıen felkés zült pilóták próbálják ki. És
nem utolsó sorban a „ranglétrát” be kell tartani. Akit érdekel valami az autósporttal kapcsolatban, szívesen segítek.
Vigyázzatok magatokra és másokra!
Ficzere József

A Halloween-i szokást az 1840-es években a nagy
éhínség elıl menekülı ír bevándorlók vitték Amerikába.
A töklámpást is az ír folklórnak köszönhetjük.
Mikor az írek kivándoroltak Amerikába, marharép a
helyett tökbıl kezdték kivájni lámpásaikat, azon egyszerő oknál fogva, hogy abból több volt.
Bár néhány pogány csoport, kultusz és sátánista kedvenc
ünnepének vallja Halloween-t, az ünnep nem ördögi praktikákon
alapul. Végül is az ünnep annyira ördögi, amennyire egyes ek
azzá merés zelik tenni.
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Az Ön oltásáról Ön dönt. De vajon jól dönt-e?
Az idıben meghozott jó döntés aranyat ér, márha egyetért
azzal, hogy az egészség a legnagyobb kincs.
Minden influenzas zezon más. Nem lehet tudni, mikor kezdıdik, meddig tart és mennyire lesz súlyos a megbetegedések lefolyása. A jelenlegi, 2009/2010-es szezon még annyival is elıreláthatatlanabb az eddiginél, hogy megjelent egy új
influenzavírus, amelyben az eddigi járványok influenza A
vírusainak genetikai anyaga összekeveredett. Valami teljesen
új keletkezett. Kicsit hasonlít arra, amikor a sárga és a kék
festéket összekeverjük – és zöld les z, ami már se nem sárga,
sem nem kék, bár benne van mindkét festék. Az új vírus el len a régi oltóanyag nem hatásos. Ezért fejles ztették ki az új
oltóanyagot az új influenzavírus ellen. Az új oltóanyag azonban nem véd az utóbbi években cirkuláló, bár évenként „egykét kiegés zítıt” magára öltı szezonális influenzavírus ellen.
Az idei szezonális influenzavírus ellen az idén legyártott
szezonális influenza elleni oltóanyag véd.
Az idei influenzaszezonb an védekezni két oltással lehet.
Az oltóanyagok a háziorvosoknál és hamaros an a patikákb an
lesznek. Mindenkinek döntenie kell, oltatja-e magát. Az Ön
oltásáról Ön dönt. Döntése meghozatalát sürgeti, hogy az új
influenzavírus maradt, a régi szezonális pedig visszatért.
Mindkét vírus imádja az ıszt, mindkettı egyre intenzívebben
támad. Nem tudni a csatákat ki nyeri: az új vagy a régi influenzavírus.
Én már döntöttem, beoltatom magam mindkét influenzavírus ellen. Az új influenzaví rus ellen már be is oltott háziorvosom: a Jászságb an elsıként, az oltóanyag érkezés e napj án
október 7-én oltattam magam. Rá két hétre a másikat a beadatom. Azoknak, akik félnek az új oltóanyagtól, elmondhatom: köszönöm, jól vagyok.
Az Ön oltásáról Ön dönt. Amennyiben nehéz meghoznia a
döntést, kérem tegyen fel néhány kérdést önmagának:
 Megteheti, hogy nem m egy emb erek közé jövı nyárig,
elvonul remetének?
 Megteheti, hogy családtagj ait, barátait, munkatársait
„nagy ívben elkerüli” tartva az 1 méteres tisztes t ávolságot (amit a vírusnak nehéz „átugornia”)?
 Biztos abban, hogy jól szellızött lesz minden zárt tér,
ahová belép, legyen az bolt, intézmény helyisége, li ft,
tömegközlekedési eszköz stb.?
 Maszkban és fehér kesztyőben fog az utcára lépni?
 İszintén: a kezét mindig megmossa, ha mások által is
megfogott tárgyhoz ér – legyen az pénz, kilincs, bevásárlókosár, kézmosókagyló megnyitócsavarja, szapp anada-

A kistérségi tisztifıorvos az elsık között oltatta be magát.











goló gombja, számítógép klaviatúrája, telefon, TV távirányítója, villanykapcsoló, korlát, kapaszkodó, stb.?
Megteheti, hogy senkivel nem fog kezet és senkit nem
puszil meg?
Soha nem gyújt rá kézmosás nélkül?
Jó néven venné munkáltatója, ha kiesne a munkából?
Hiányzik Önnek az a gyógyszerkiadás, tápp énz és egyéb
anyagi veszteség, ami egy influenza megbetegedéss el jár?
Általában a p roblémáját/bet egségét a „szomszédass zony”
vagy az interneten hozzászólók javaslatai alapján orvosolja?
Betegesen fél az oltástól?
Ön szerint jó lenne, ha csak az a gyermek kapná meg az
életkorhoz kötött védıoltást, aki nem fél az oltástól?
Betegségére nem szed gyógyszert, mert fél a mellékhat ásoktól?
Balesettıl való félelme megakadályozza abban, hogy
volán mögé üljön?

Ha válaszai többsége „Nem” – mondjon „Igent,” döntsön
az oltások mellett és oltassa be magát amíg nem késı!
2009. október 12.
Dr. Sárközi Mária
kistérségi tisztifıorvos

Könyvtári hírek
A Külügyminisztérium által kiírt „A közkönyvtárak uniós programjának 2009. évi támogatása” címő p ályázat keretéb en október 8-án, a Porteleki Fiókkönyvtárban Hörcsik Lajosné az EU és
a környezetvédel em politikája címmel, október 11-én a helyi
Nyugdíjas Klubban Nagy Ágnes a Nyugdíjrends zerrıl tartott
elıadást.
A Megyei Könyvtár Gyermekkönyvtára Benedek Elek 150.
születésnapja alkalmából „Elek apó mesehısei” bábkészítı pályázatot hirdetett, melyen Baranyi Fanni családja részt vett,
könyvjutalomban részesültek.
Az Ors zágos Nagyi Könyvtári Napok keretéb en „Szüleinknagyszüleink játékai” elnevezéső játékkiállítás november végéig
látogatható könyvtárunkban, ahol új könyvekkel várom az olvasókat.
Továbbra is tart a selejtezett könyvek vására. A költözés miatt
az olvasónál maradt könyveket folyamatosan visszavárom.
Pappné Turóczi Henrietta
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TÁJÉKOZTATÓ
REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató
Társulás Jászberényi és Dél-hevesi
kistérségében lévı 32 település felhagyott szilárd hulladéklerakójának rekultivációjáról
azonosító szám: KEOP-7.2.3.0-2007-0003
2008. október végén tájékoztattuk az
Önök újságát a jászsági és hevesi kistérséget érin tı rekultivációs projektü nkrıl. Ennek
záró szakszáról szeretn énk tájékoztatni Önt
és az újságon keresztül a települé sük la kosságát is.
A Jászság és Dél-Heves kistérség terüle tén 2000-tıl a REGIO- KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás oldja meg a
hulla dékkezelé st, azonban e mellett további
feladatai is vannak. Ezek közé tartozik a
mőködési terüle tén lévı települé sek felhagyott, már nem mőködı hulladékle rakóinak
rekultivációja (szennyezett, elpusztult természeti táj helyreállítása).
A Társulás 2007-ben megnyerte a jászsági és dél-hevesi kistérségben lévı 32 tele pülés felhagyott szilárd hulladékle rakóinak
rekultivációjára irányuló pályázat elsı fordulóját -elı készítı szakasz-, amellyel a
rekultivációs munkák fizikai megvalósítására irányuló pályázatunk kidolgozása kezdıdött meg.
Az elıkészítı szakasz eddig eltelt idıszakszaka alatt olyan munkarészek való sultak meg, melyek elengedhetetle nül szükségesek a rekultiváció végrehajtásához.
Ezek a következık:
• A 2003-ban elkészült rekultivációs
építési és vízjogi létesítési tervek alapján a tele pülési bezárt szilárdhulladéklerakók tervei újrate rvezésre, áttervezésre kerültek. Ez a törvényi változások miatt volt szükségszerő. A tervek
elkészülte k, és jogerıre emelkedtek.
• A 32 települé si bezárt szilárdhulladéklerakók terüle tét lefedve, próbamérése kke l e g yü tt, e l ké szü l t a
lıszermentesítési szakvélemény, és a
régészeti örökségvédelmi hatástanulmány.
• Valamennyi települé sre elkészült a
növényesítési szakvélemény, vala mint
próbafúrásokkal egybekötve a geodéziai felmérés és talajmechanikai szakvélemény.
• A II. fordulós pályázatunkhoz elkészült
a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány (RMT), mely a pályázat ala pját
képezi. Ebben van részletesen leírva
a pályázat tartalma, a különbözı lera-

kók rekultivációs munkafázisainak
részletes kidolgozása és ismertetése,
a tervezett költségveté s településenként részle tezve, a pénzügyi kalkulációk elemzése. Tartalmazza a munkálatok ütemezését, a projekt irányítási
struktúráját, a rekultiváció utáni fenntartás költségvonzatát.
• Elkészült, és beadásra került a második fordulós pályázat. A beadott anyagunk hiánypótlá si szakaszban van. Ez
után kezdıdik a szakmai értékelé se.
Az elıkészítési szakaszban egy települési
csoporto sítást kellett elvégezni, hogy a
munkálatokat egyenle tesen, minél ésszerőbben tudja a kivitelezı elvégezni. Ez alatt
az értendı, hogy a 32 települé s felhagyott
hulla déklerakóját 4 öblözetbe soroltuk, és
valamennyiben 2-2 munkacsapat kezdi el a
rekultivációs munkála tokat. Így egyszerre
összesen 8 munkacsapat dolgozik 8 különbözı helyen.
Települések/öblözet

Rekultiváció
típusa

II. öblözet
1, Jászberény

Helyben

2, Jásztelek

Helyben

3, Jászfelsıszentgyörgy

Felszámolás

4, Alattyán

Helyben

5, P usztamonostor

Helyben

6, Jánoshida

Helyben

7, Jászboldogháza

Helyben

Jászboldogháza településen a hulladék
helyben rekultiválását (elszigetelés,
letakarás) engedélyezte az illetékes környezetvédelmi felügyelıség.
Jászbold ogháza lerakójával kapcsolatos
mőszaki megoldás ala pelvei:
 Szél által esetlegesen elh ordott szemét
összegyőjtése
 Gaztalanítás
 Össze függ ı hu ll adé kfel szín –
szennyezett felszín minimalizálá s- kialakítása, a szétszórt és nagy terüle ten
lévı hulladék átrendezésével
 Minél nagyobb kiterjedéső zöld és tiszta
felszín kialakítása

 Jo gi

h a tá ro n be lü l i de pón ia
(hulladékdomb) kialakítás
 Talajvíz áramlási iránya, település elh elyezkedése, megközelíthetı ség, sérülés
elleni védelem alapján figyelı kutak
telepítése
 A talajvíz állapota alapján a lezáró rétegek ésszerő kia lakítása, in dokolh ató
megoldási javasla t
 A hulladék kiszellı ztetésének biztosítása, hulladék vastagságtól függıen
 Tereprendezés
 A rendezett terepszinte n gyepesítés
 Figyele m felhívás az illegális lerakás
megelızésére a hatá roló földuta k, környezet mentén (figyelmeztetı, a hulladék lerakását tiltó táblák elh elyezése)
 Tüskés cserjesor, - esetenként erdıtelepítés - határolá s a mezıgazdasági
mővelési területek és a bejáró utak
mentén, a feltőnı lehatárolá s és a rendezett terepszint felszínérıl esetleg
elfolyó csapadékvíz hasznosítására
A rekultivációs (szigetelési, beta karási)
rétegrend Jászboldogháza esetében:
 Termıföld – takaró réteg – terítése (min
50 cm, humuszos réteg min.felsı 20
cm)
 Föld termıréteg terítése rézsőn, tömörítéssel, (min 30 cm, humuszos réteg
min. felsı 10 cm; Tr γ >85 %, tömörségvizsgálattal)
 Agyag mag bekötés készítése –
szükség szerint- rézső lábánál 0,5 m
szélességben, 1,0 m mélységben (Trγ
>85%)
 Rézsőszigetelés 7 mm vtg-ú bentonit
anyagú papla nnal
 Agyag szigetelı réteg építése rézsőn,
min. 20 cm vtg.-ban, tömörítéssel (Trγ
>90%, tömörségvizsgálattal)
 Agyag szigetelı réte g építése depónia
felszínen 30 cm vtg.-ban tömörítéssel
(Trγ >90%, tömörségvizsgála ttal)
 Geotextil elvála sztó réteg elh elyezése a
kiegyenlítı réte g és az agyag szigetelı
réteg között
 Kiegyenlítı réteg terítése 20 cm vtg.ban rézsőn, tömörítéssel (Trγ >85 %,
tömörségvizsgálattal)
 Kiegyenlítı réteg terítése min. 30 cm
>>>
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vtg.-ban, lejtésirányok kialakításával,
tömörítéssel (Trγ >85 %, tömörségvizsgálattal)
Jászbold ogháza is tagja a Társulá snak,
így a felhagyott szeméttelep rekultivációja
és a szennyezett, elpusztult természeti táj
helyreállítása az Ön településén is meg fog
valósuln i várhatóan 2010.04. és 2012.0 2.
között, sikeres II. forduló s pályázat eseté n.
A rekultiváció s munkák Jászbold ogháza
települést tervek szerint 2010.07-tıl
2010.08-ik hónapig érinti.

2009. október

A rekultivációs te rveket minden önkormányzat rendelkezésére bocsátottuk,
nyomtatott és digitális formában is. Ezek
megtekinthetık a Polgármesteri Hivata lban.
Továbbá az engedélyek is az önkormányzat birtokában vannak egy példányban.
Amennyiben Önnek a saját tele pülésén
lévı hulla déklerakó rekultivációjával kapcsolatban kérdése vagy véleménye fogalmazódott meg, kérjük keressen minket
bizalo mmal a:
keop2301f0003@citromail.hu e-mail

Szabó Lajos sk.
Társulá s elnöke

címen, vagy levélben: RÉGIO-KOM Társulás, „Rekultiváció” Jászapáti, Velemi E.
út 2., 5130.
Az elıkészüle tek és a pályázat állá sáról
információ az Önök települé sének honlapjáról (www.jaszboldoghaza.hu) vagy a
www.jaszapati.hu internetes oldalról szerezhetı .
A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulá s a mőködési területén élı
lakosság egészségének megırzésére, a
fenntarth ató életmódjának elı segítésére és
a környezetének lakhatóbbá tételére törekszik a környezetvédelmi törvények, elıírások maximális betartásával. Célunk a lakosság éle tfeltétele inek javítása, a környezetük tisztábbá tétele.
Jászapáti, 2009. szeptember 14.

Urbán Csaba sk.
projektmenedzsment mőszaki munkatársa

Receptajánló
Fózer Balázsné, Ilonka négy évig dolgozott az iskolakonyhán.
Nagyon szeret ett ott dolgozni, hiszen a fızés tudománya
nem állt tıle távol. Édesanyja vezette b e a konyhamővés zetébe, és mindig szívesen próbálkozott az „újításokkal”.
Nyugdíjas napjaiban családj át és baráti társas ágát káprázt atja
el a finomabbnál finomabb ételekkel.
Ünnepi alkalmak, családi összejövetel ek kedvenc menüjét kínálom a kedves Olvasóknak.
Az alapj a egy újságb an talált recept, amit saját ízlésünk s zerint formáltam.
Leves:csontleves
Fıétel: Gundel hús-avagy a királyok is ezt eszik
Hozzávalók:
8 szelet sert éskaraj, 20 dkg gomba (ha lehet friss), 20dkg
gépsonka, 3 dkg trappista sajt, 3 dl tej, 2 ½ dl tejszín, fél

pohár tej föl, 4 evıkanál liszt, só, fehérbors, 20 dkg vaj vagy
margarin, 1 diónyi vöröshagyma.
Elkészítés:
A húst kiklopfolom és rántott húst készítek belıle. Ezt félreteszem. A gombát megtisztítom és apróra vágom, a res zelt
vöröshagymával a vajon megpárolom. Miután zsiradékra
párolódik, hozzákeverem a kockára vágott sonkát. Enyhén
sózom, borsozom. A vajból, lisztbıl, tejbıl, tejszín hozzáadásával fehérmártást készítek. Hozzákeverem a tej fölt, fehérborssal, pici sóval ízesítem, és hozzá res zelek 10 dkg saj tot. A félretett gombát, sonkát belekeverem a sőrő márt ásba.
Kikenek margarinnal vagy vajjal egy tőzálló t álat. A márt ás
1/3-át beleöntöm a tálba és a hússzeleteket beleállítom élével
a mártásb a. Az egészet leöntöm a m aradék márt ással, úgy,
hogy a szeletek közé is kerüljön. A tetejét leszórom reszelt
sajttal. Beteszem az elımelegített sütıbe, és addig sütöm,
míg a tetején a sajt megrózsaszínesedik. Köretként p árolt
zöldséget kínálok mellé.
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Vemhes a kutyám! Mit tegyek?
Biztosan készen áll arra, kedves gazdi, hogy kedvence
utódokat hozzon világra?
A sok öröm mellett óriási feladat és felelısség a kiskutyák
világra jötte, így hasznos dolog ezt is megtervezni. Vegyük
figyelembe a kutyánk korát, egés zségi állapotát, igényeit, és
ami az egyik legfontosabb: a leendı kölykök sorsát! A nem
tervezett alom sok kölyök eutanáziájával végzıdik. Fontos
kiemelni, hogy genetikai betegséggel terhelt kutyákat, macs kákat tilos tenyészteni. Jelenl egi állategészségügyi ismereteink szerint lehetıség van gyógyszeres (injekciós) abortus z
elvégzésére. Keressék fel idıben állatorvosunkat!
Ha tervezett alomról van szó, akkor is bánjunk állatunkkal
kitüntetett figyelemmel.
Étrend
A vemhesség elsı felében nem kell változtatni az el eségen, jó minıségő, könnyen emészthetı táplálék megfelelı. A
vemhesség vége felé, már kicsit nagyobb adag s zükséges a
növekvı vehem megfelelı ellát ására. Ellenben, a vemhess ég
alatti elhízást kerülni kell.
Fontos kérdés a kalcium adagol ása. A kalcium etet ése a

Fogápolási hetek az Ambulancián!
 Novemberb en és decemberb en ingyenes

száj és fog egészség-állapot felmérés.
 Minden ultrahangos fogkıeltávolításhoz ajándék fogápol ási termék.
 Fog- és szájápolási cikkek, gyógyszerek nagy választékban kaphatóak.
HappyDog minıségi kutya- és macskatápok forgalmazása élelmezési s zaktanácsadással!

vemhesség alatt nem szükséges, sıt, kifejezetten nem ajánlott! Az utolsó napokban, illetve a s zoptatás kezdet étıl viszont kezdjük el a kiegészítést. Ez történhet természetes táp lálékkal, sajt, tejföl, túró, tojáshéj et etésével, illetve kalcium
tartalmú étrend kiegészítıkkel.
Féregtelenítés, vakcinázás
A vemhes állatot fedezt etés elıtt, és a vemhesség alatt
féregteleníteni kell, azonban még így is a legtöbb kölyök
férgesen jön a világra, illetve fertızıdik az él ete elsı napjai ban. Éppen ezért, három hetes kortól a kölyköket és az anyakutyát ismételten féregteleníteni szükséges.
Vakcinázni a vemhes kutyát tilos! A tilalom alóli kivétel:
a vemhesség alatt, a kölykök egés zsége érdekéb en tört énı
oltások. A kutya vemhességi ideje 58-63 nap. Ezalatt többször is keresse fel állatorvosát, és konzultáljon vele a teendıkrıl.
Szép és egészséges almot kíván
a Tápiómenti Állatorvosi Ambulancia összes dolgozója!

Nyitva tartás
Hét fı: 10-12, 16-19; Kedd: 10-12, 16-19;
Szerda: szünnap; Csütörtök: 16-19;
Péntek: 10-12, 16-19; Szombat: 9-12
Tel/fax: 06 53/383 411
Mobil: 06 30/ 517 57 33
Tápiógyörgye Budai Nagy Antal út 18.
.
Rendel: Dr. Crespo Carlos Enrique állatorvos

A falugazdász tájékoztatója
Ebben az évben már megkezdıdött a „Jogs zabályban
Taglalt Gazdálkodási Követelmények” ellenırzése a területalapú támogatásokhoz kapcsolódóan. Érdemes megismerni a követelményeket, illetve ehhez tartozó fogalmakat, a súlyosság, a mérték és a tartósság fogalmát.
Súlyosság: a meg nem felelés következményeinek jelentıségétıl, nagyságától, kihatásától függ, figyelembe véve az
elıírás vagy követelmény valódi célját. Megkülönböztetünk
enyhe – közepes – súlyos es eteket, illetve elıfordulhat ún.
csekélymértékő meg nem fel elés, amely nem jár szankcióval,
a hatóság ebben az es etben figyelmeztetı levél útján hívja fel
a gazdálkodó figyelmét a szükséges teendıkre.
Mérték: a hatóság azt vizsgálja, hogy a szabályok be nem
tartásának következményei és hatásai a mezıgazdasági
üzemre, az ügyfél gazdas ágára korlátozódnak cs ak, vagy
azon túl is terjednek.
Tartósság: megítélése az elıírás, illetve követelmény
megszegés e hatásának és következményeinek idıtartamától,
továbbá a megszünt etés vagy elhárítás ésszerő es zközökkel
történı lehetıségétıl függ. Lehet - azonnal helyrehozható –
rövid távon helyrehozható – de van – maradandó károkat
okozó eset is. A különbözı elıírások és követelmények megsértése összegzésre kerül.
Ha a meghatározott meg nem felel és a mezıgazdasági
termelı gondatlanságából fakad, és nem állapítanak meg

ismétlıdést, akkor a teljes közvetlen támogatási összeget 1,3,
illetve 5 százalékkal kell csökkenteni. Amennyiben ismétlıdést lehet megállapítani, a levonás akár 15 % is lehet.
Amennyiben ismétlıdés következik b e, illetve három éven
belül a gazdálkodó ismételten megszegi valam elyik kölcsönös megfel eltetési követelményt, akkor az elıször kiszabott
szankció háromszorosát kell számára megállapítani. (max.
15 %.)
A szándékos meg nem felel és jóval szigorúbb megítélés
alá esik. Ha a meghatározott meg nem felelés a mezıgazdasági termelı s zándékosságából vezethetı le, akkor a teljes
megítélt közvetlen támogatási összeget 15, 20, akár 100 %-al
kell csökkenteni. Ez utóbbi azt jel enti, hogy a term elıt az
adott évre kizárják a közvetlen támogatási rendszerbıl. A
szankció pontos mértékét az M VH állapítja meg, a helyszíni
ellenırzés során feltárt meg nem felelés ek értékel ése alapján.
A fentiek a következı területeket érinti:
- természetvédelem (Natura 2000)
- környezetvédelem (nitrátszennyezés elleni védelem,
felszín alatti vizek védelme)
- állatjelölés
-állategés zségügy

Vadkerti Tivadar
falugazdász

24

Boldogházi Hírek
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Boldogházi
Felelıs szerkesztı:
Konkoly B éláné
Szerkesztık: Turóczi István Zoltánné
B óta Mizsei Ilona
Zrupkó Ferencné

Óvoda

Állatsimogató

Tervezıszerkesztı
G erhát Károly
Felelıs kiadó:
Községi Önkormányzat
Készült:
P olgármesteri Hivatal
Jászboldogháza

