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A TARTALOMBÓL 
 
Polgármesteri tájékoztató 2. old. A termelıszövetkezetrıl 14. old 
Önkormányzat hírei 2-3. old. Fiatalokról 15. old 
Civil szervezetek 6-10. old. Pályakezdı fiatalok 20. old 

 

„Áldjad a jó Istent, ki megáldva téged 
Adván ıseidül szeretı szüléket..” 

Beszélj, anyám. Szavad a szív zenéje. 
Szívedbıl szeretet s élet szakad: 
Nappalodik a szenvedélyek éje, 
Meleg sugárként ömlik szét szavad. 
Buzdíts a jóra, ójj a küzdelemben, 
Szeretni, hinni ó, taníts meg engem! 
Szívedbe Isten lelke költözött… 
Áldott vagy te az asszonyok között! 
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� Mint már többször megírtuk, sikeres pályázat eredmé-
nyeként községünk több középülete és játszótere újul-
hat meg ebben az évben. Jelenleg folyamatban van a 
tőzoltószertár, szolgáltatóház a Polgármesteri Hivatal 
és a Játszótér felújítása.  Ezekkel párhuzamosan készül 
a Strandfürdı területén a Procter & Gamble támogatá-
sával (1millió Ft) egy új játszótér kialakítása. Ezzel is 
szeretnénk a strandot színesíteni, a gyermekeknek több 
szórakozási lehetıséget biztosítani. A Strandfürdın 
létrehozott játszótér átadására 2010.04.22-én  ke-
rült sor. A Bajnok utcai Játszótér május végére készül 
el, átadása várhatóan gyermeknap körül lesz. 

 
� Örömmel tájékoztatom a község Lakosságát, hogy a 2 

éve folyamatban lévı Integrált Közösségi és Szolgálta-
tó Tér címre benyújtott pályázatunk a Mővelıdési 
Házra európai uniós támogatásban részesült. A beru-
házás összesen 56 millió Ft összköltségbıl valósul 
meg, melynek 80 %-át nyertük el támogatásként. A 
költségek és munkanemek meghatározása korlátozott 
keretek között és az épület állékonyságát figyelembe 
vevı fontossági sorrend szerint történhetett meg, így a 
beruházás az alábbi elemeket tartalmazza: tetıfelújítás, 
nyílászárók cseréje, akadálymentesítés, informatikai és 
információs eszközbeszerzés. 

� A képviselıtestület döntése alapján az idei Falunapot 
2010. június 5-én szombaton rendezzük, mely egyben 
a felújított Strandfürdı megnyitója lesz.  Szeretettel 
hívjuk és kérjük a Tisztelt  Lakosságot, hogy vegyenek 
részt ünnepünkön! 

 

� A 3221. számú Újszilvás-Tápiógyörgye-Jánoshida 
nevő összekötı út felújításáról a következı informáci-
ókkal tudok beszámolni. Utoljára novemberben kap-
tam a Magyar Közút Kht.-tól tájékoztatást, hogy az 
elkészült terv alapján a tavaszra elıkészítik a megvaló-
sítást. Márciusban már izgatottan telefonálgattam, mi-
kor kezdıdik a munka. A Magyar Közút Kht. sem a 
szolnoki sem a budapesti kirendeltségen nem tudott 
tájékoztatást adni arról, hogy hol tart a folyamat, így 
tovább érdeklıdtem. Az Európai Uniós források keze-
lése esetünkben  a 3-4 számjegyő utakat kiemelt pro-
jektekként kezelı Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési 
Ügynökséghez tartozik, ahol hosszas nyomozás után a 
következıkrıl tájékoztattak: A projekt lebonyolítója a 
Magyar Közút Kht. csak 2010. januárjában nyújtotta 
be támogatási igénylését a fejlesztési tanácsnak, jelen-
leg hiánypótlási folyamat zajlik, és azt követıen kerül-
het sor a döntésre. Ez azt jelenti, hogy a 2009-2010. 
évekre meghatározott akciótervben szerepel az út fel-
újítása, erre a forrás el van különítve, de a benyújtott 
pályázatra még egy pozitív döntést kell hoznia a ta-
nácsnak. Erre a végleges döntésre még nem került sor, 
most pedig 2010. április 1-jétıl döntési moratóriumot 
rendeltek el, tehát az országgyőlési választásokat köve-
tıen a moratórium feloldása után kerülhet csak erre 
sor. Ezen információk alapján sajnos azt a következte-
tést kell levonnom, hogy az út felújítása csúszik, és 
senki nem tudja megmondani, vajon mennyit. Bízunk 
benne, hogy a megalakuló új kormány és a létrehozan-
dó új bizottságok sem szabnak gátat a beruházásnak, 
támogatják annak megvalósulását. 

Polgármesteri tájékoztató  

Tájékoztató Önkormányzati ülésekrıl, aktualitásokról 

Szőcs Lajos 
polgármester 

Fagallyazás 
Kérjük a tisztelt lakosokat, hogy az ingatlanuk elıtt talál-

ható közterületen ültetett fákat és növényzetet úgy gondoz-
zák, hogy azok a villamoshálózat mőködését ne zavarják! A 
villamosvezetéket megközelítı vagy elérı növényzetet kér-
jük, gallyazzák le. 

Településırség 
Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium támogatásával 

egy újabb településır kerül foglalkoztatásra, így a község és 
lakóinak biztonságának megóvása érdekében 2010. május 1-
jétıl már két településır segítheti a polgárırség és a rendır-
ség munkáját. Mindkét településır változó munkaidıben 
végzi a kül- és belterületek ellenırzését. A február óta mőkö-
dı településırség már több alkalommal tett sikeres intézke-
déseket szabálysértések és bőncselekmények elkövetıivel 
szemben. A településırök munkájának hatékonyabbá tétele 
érdekében vásárolt az Önkormányzat egy használt Suzuki 
Samurai típusú gépjármővet, mellyel Önök is találkozhatnak 
nap mint nap. 

„Gyermekszáj Program” a Magyar Vöröskereszt Jászsági 
Területi Szervezetének közremőködésével 

Az Amerikai Ház Alapítvány a Magyar Vöröskereszt 
JNSZ Megyei Szervezetének közremőködésével a Jászság 9 
településén, többek között Jászboldogházán is elindította a 
„Gyermekszáj Programot”. A program célja a gyermekéhe-
zés elkerülése és a gyermekszegénység enyhítése a térség-
ben. A Jászság területén 160 család kap hetente kétszer tej-
bıl és kenyérbıl álló adománycsomagot. A program keretein 
belül olyan családok részesülhetnek támogatásban, ahol 3 
vagy 3-nál több gyermek van. Jászboldogháza községben 18 
rászoruló nagycsaládosnak kerül kiosztásra az adománycso-
mag 2010. április 20-tól. 

dr. Fehérváry Mária 

A településırség telefonszáma: 
06-30-674-68-19 
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2010. április 11-én Jászboldogházán zökkenımentesen 
lezajlott a választás 1. fordulója. Tóth Lászlóné Erzsike és 
Kerülı Lászlóné voltak az elsıként szavazó választópolgá–
rok aznap reggel, így jelen lehettek az ellenırzı lapok kitöl-
tésénél és az urnák lezárásánál. Rendkívüli esemény egyik 
szavazókörünkben sem történt. 

1427 választópolgár szerepelt a névjegyzékben, melyek 
közül 1424 jászboldogházi lakos, a további 3 fı igazolást 
kért, hogy a községben szavazhasson. A névjegyzéken sze-
replı választópolgárok közül 1042 fı élt a választójogával, 
így a községben a részvételi arány 73 %-os volt. 
Jászboldogházán az alábbiak szerint oszlottak meg a szava-
zatok: 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

dr. Fehérváry Mária 
  Helyi Választási Iroda vezetıje 

  Jelölt neve 
Jelölı  

szervezet
(ek) 

Kapott ér-
vényes 

szavazat 
% 

1 Lukácsi Katalin MDF 21 2% 

2 Madarász Sándor Jobbik 207 20,1% 

3 Pócs János 
FIDESZ-
KDNP 

681 66,2% 

4 Dr. Szekeres Imre MSZP 120 11,7% 

Érvényes szavazatok száma jelöltenként 

  Lista neve 
Kapott 
érvényes 
szavazat 

1 JOBBIK 223,  21,5 % 

2 MSZP 87,  8,4 % 

3 
MAGYAR DEMOKRATA FÓ-

RUM 
17,  1,6 % 

4 LEHET MÁS A POLITIKA 38,  3,7 % 

5 FIDESZ-KDNP 666,  64,5 % 

6 MUNKÁSPÁRT 3, 0,3 % 

Érvényes szavazatok száma listánként  

A területi választókerületben csak érvényességi küszöb 
létezik, így a területi listás szavazás érvényes, ha a megye 
választópolgárainak több mint a fele elmegy szavazni. 
Jász-Nagykun-Szolnok megyében a választópolgárok 
60,98 %-a szavazott, így az 1. forduló a megyében érvé-
nyes volt. 

Az egyéni választókerületben a választás elsı forduló-
jának érvényességi feltétele, hogy a választókerület vá-
lasztópolgárainak több mint fele szavazzon. Amennyiben 
ez teljesült, úgy akkor eredményes a szavazás, ha egy 
jelölt megkapta az érvényes szavazatok több mint a felét. 
Jász-Nagykun-Szolnok megye 02. számú választókerület-
ében, melyhez Jászboldogháza is tartozik, a választópol-
gárok 60,48 %-a szavazott, és a szavazatok 54,16 %-át 
Pócs János, a FIDESZ-KDNP jelöltje szerezte meg. Az 
egyéni választókerületben tehát a szavazás érvényes és 
eredményes is volt, így a községben ez okból sem került 
megtartásra a 2. forduló. 

A Polgármesteri Hivatal értesíti a lakosságot, hogy a tüdı-
szőrıi vizsgálat 

 
2010. június 7-én hétfın  12.00 órától 17.00 óráig 

2010. június 8-án kedden  8.00 órától 13.00 óráig 

2010. június 9-én szerdán 12.00 órától 17.00 óráig 

2010. június 10-én csütörtökön 8.00 órától 13.00 óráig 

2010. június 11-én pénteken 8.00 órától 13.00 óráig 

2010. június 14-én hétfın  12.00 órától 17.00 óráig 

2010. június 15-én kedden 8.00 órától 13.00 óráig 

2010. június 16-án szerdán 12.00 órától 17.00 óráig 

2010. június 17-én csütörtökön 8.00 órától 13.00 óráig 

2010. június 18-án pénteken 8.00 órától 12.00 óráig 

 
kerül megtartásra a Mővelıdési Ház nyugdíjas termében. 

Aki 1 éven belül volt tüdıszőrési vizsgálaton (más helyen), 
kérjük, hogy annak igazolását (személyesen vagy családtag-
ja által) szíveskedjen bemutatni a szőrés helyén vagy a Pol-

gármesteri Hivatalban. 
 

Fontos tudnivalók:  
 

1. Személyi igazolványát és TB kártyáját  
szíveskedjen magával hozni. 

2. Terhes nıket csak a területileg illetékes tüdı-
gondozó szőr. 

3. 40 év feletti lakosoknak a szőrıvizsgálat díjta-
lan, a 40 év alattiak a helyszínen kapnak majd 
postai befizetési csekket. A vizsgálat díja elıre-
láthatólag 840,-Ft lesz. 

 
dr. Fehérváry Mária 

  jegyzı 

ÉRTESÍTÉS TÜDİSZŐRÉSRİL 

Tájékoztató 
a 2010. évi országgyőlési választások eredményérıl 

% 
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- Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy… 
- Igen! Tessék! 
- Kérlek, ne szólj közbe, imádkozom.  
- De éppen hozzám szóltál.  
- Én hozzád szóltam? Biztos nem. Én 
csak imádkozom. Mi Atyánk aki a 
mennyekben vagy…  
- Már megint azt tetted.  
- Mit tettem?  
- Engem hívtál. Azt mondtad: „Mi 
Atyánk a mennyekben.” Itt vagyok.  
- Én ezt egyáltalán nem gondoltam 
komolyan. Én csak a reggeli imámmal 
kezdtem. Minden reggel elmondom a 
Mi Atyánkot, és azután mindig olyan 
jól érzem magamat. Az az érzésem, 
mintha megtettem volna a kötelezettsé-
gem.  
- Na jó. Mondd tovább!  
- Szenteltessék meg a te neved.  
- Egy pillanat. Ez alatt meg mit értesz?  
- Mi alatt?  
- Az alatt, hogy “szenteltessék meg a te 
neved”.  
- Ez azt jelenti, azt jelenti, hmmm, te jó 
ég, nem tudom mit jelent! Honnan is 
tudnám? Ez egyszerően az imához tar-
tozik. Mégis, mit jelent?  
- Tisztelt, szent, mindenek felett való, 
dicsért, csodálatos.  
- Ez jól hangzik. Eddig még soha nem 
gondolkodtam el ezen. … „Jöjjön el a 
Te országod, legyen meg a Te akara-
tod, amint a mennyben, úgy a földön 
is”.  
- Ezt tényleg így gondolod?  
- Hát persze, miért ne?  
- És mit teszel ezért?  
- Hogy mit teszek ezért? Azt hiszem 
semmit. Én csak arra gondolok, hogy 
szép dolog lenne, ha itt lenn a földön is 
mindent olyan szépen kezedbe vennél, 
mint ezt ott fönn te nálad a mennyben 
teszed.  
- Azt szeretnéd, ha téged is irányítaná-
lak?  
- Hát, el szoktam járni a templomba.  
- Én nem ezt kérdeztem. Milyen a ter-
mészeted, mikor felháborodsz, mikor 
türelmetlen vagy? Ezzel mindig nehéz-
séged van, nem igaz? És mire költöd a 
pénzed? Még mindig mindent magadra 
költesz? És milyen könyveket olvasol? 
Mit nézel a tévében?   
- Kérlek ne kritizálj! Én ugyanolyan jó 
vagyok mint a többiek, akik a templom-
ba járnak.  
- Én azt hittem azért imádkoztál, hogy 
az én akaratom legyen meg. Ha ezt te 
tényleg így gondolod, akkor nekem 
erre hallgatni kell és cselekednem.  
- Igen, persze. Tudom, hogy van pár 
hibám, most, hogy így említetted 
eszembe jut még több is.  
- Én ismerlek téged, ismerem hibáidat, 
megkötözöttségeidet...  

- Még eddig ezeken nem nagyon gon-
dolkoztam el, de szívesen magam mö-
gött hagynék egy-két dolgot. İszintén 
szólva, szívesen lennék szabad.  
- Jó, dolgozzunk együtt. Biztos vala-
mennyi dologban nyerni fogunk, gyız-
tesek leszünk. Büszke vagyok rád.  
- Igen, Uram, de most be kell fejezzem 
ezt az imát. Ma sokkal több ideig tar-
tott, mint máskor. „Mindennapi kenye-
rünket add meg nekünk ma.”  
- A mindennapi kenyérért most nem 
kell imádkoznod, az segíteni fog, hogy 
lefogyj.  
- Na, ez most már egyre jobb. Te en-
gem kritizálsz? Én a templomi köteles-
ségemet teljesítem, és akkor te jössz, és 
az összes gyengeségemre emlékeztetsz.  
- Az ima, az nagyon komoly dolog. 
Néha provokálja az embert, máskor 
meg kétségbe ejti. Pedig amíg imádko-
zol, az alatt egy egész más ember le-
hetsz. Ezért szeretném mind jobban 
hangsúlyozni: imádkozz és imádkozz! 
És most hogyan tovább?  
- Nem merem tovább mondani.  
- Miért? Mitıl félsz?  
- Mert már tudom mit fogsz mondani.  
- Próbáld azért meg!  
- Bocsásd meg a mi vétkeinket, amikép-
pen mi is megbocsátunk az ellenünk 
vétkezıknek.  
- És mi történt a szomszéddal?  
- Látod, sejtettem. Tudtam, hogy most 
ez következik. De hát ı terjesztette a 
hazugságot rólam és a családomról. És 
azt a pénzt amivel tartozik, azt sem 
fizette vissza. Megfogadtam, hogy meg-
fizetek neki.  
- Akkor az imádságod mit jelent?  
- De hát én azt nem is gondoltam ko-
molyan.  
- Legalább most ıszinte vagy. De jónak 
látod, hogy így haragudj másokra?  
- Nem, de biztos jobban fogom érezni 
magam, ha jól betartok neki. Már ki is 
találtam, hogyan leckéztessem meg. 
Még azt is meg fogja bánni, hogy a 
szomszédomba költözött.  
- Nem fogod magad jobban érezni, 
hanem rosszabbul. Gondolj bele, hogy 
már most milyen boldogtalan vagy. De 
én ezt bármikor meg tudom változtatni.  
- Hogyan?  
- Bocsáss meg a szomszédodnak és 
akkor én is megbocsátok neked. Ha ezt 
megtetted, már csak rajta áll, hogy ren-
dezıdik vagy sem, de te szabad leszel 
és a te szívedben béke lesz.  
- Ó, de igazad van! Neked mindig iga-
zad van! Fontosabb a bosszúvágynál, 
hogy rendezzem a kapcsolatomat veled. 
De, hmmm, ıııııı, na jó, megbocsá-
tok neki is. Segíts neki, hogy megtalálja 
a te utadat, Uram. Nagyon szörnyen 
érezheti magát, mint mindenki, aki 

másnak folyamatosan kárt és bosszúsá-
got okoz. Kérlek, segíts neki, bárho-
gyan is, hogy megtalálja a keskeny 
utat.  
- Na látod, nem sokkal jobb így? És 
most hogy érzed magad?  
- Hát, megkönnyebbültem, nagyon jól. 
Ma este talán még jobban is fogok 
aludni.  
- De még az imádat nem fejezted be.  
- Ja, persze. „És ne vígy minket kísér-
tésbe, de szabadíts meg a gonosztól.”  
- Jó, ezt is megteszem. De légy távol 
mindentıl, ami téged kísértésbe vihet-
ne.  
- Ezalatt mit értesz?  
- Ne kapcsold be a tévét anélkül, hogy 
tudnád, mit nézel meg. Gondold át, 
hogy az idıdet, hogyan osztod be. Mi-
lyen barátaid vannak, mirıl beszélsz 
velük. Gondolkozz el azon, aminek 
tényleg értelme van és értékes a te éle-
tedben. Fıleg arra kérlek, hogy ne 
használj engem vészfékként. 
- Az utolsó mondatodat nem értem.  
- De hát ezt már olyan sokszor csinál-
tad. Valahol nagy bajba, nehéz helyzet-
be kerültél akkor rohantál hozzám, 
hogy  „Uram,  kérlek, segíts most az 
egyszer, soha többé nem teszem ezt.” 
Emlékszel már?  
- Igen, Uram, szégyellem magam. Na-
gyon sajnálom.  
- Én újból és újból megıriztelek. Te is 
betartottad az ígéretedet?  
- Nem, legtöbbször nem. Eddig mindig 
azt gondoltam, hogy minden nap azt 
csinálhatok, amit akarok, ha elimád-
koztam a Mi Atyánkot. Ilyen beszélge-
tésre soha nem számítottam.  
- És hogy megy az imád tovább?  
- Mert tied az ország, a hatalom és a 
dicsıség mindörökké. Ámen.  
- Tudod, mi lehetne a dicsıség, aminek 
én nagyon örülnék?  
- Nem, de szeretném megtudni. Örömet 
szeretnék neked okozni. Jobban és job-
ban megérteni, milyen csodálatos lenne 
Téged teljes szívbıl követni.  
- Ezzel már magad válaszoltál a kér-
désre.  
- Tényleg?  
- Igen. Dicsıség azt jelenti számomra, 
hogy az emberek ıszintén szeretnek, és 
követnek engem. Most látom, hogy ez 
a kapcsolat köztünk már alakul. Miután 
most egy-két bőnödet már félretettünk 
és már nem zavarnak, csodálkozni 
fogsz, mi mindent érünk mi még el 
együtt.  
Uram, kérlek, formálj és alakíts en-
gem!   

Tim Doppel és Reichert Johanna  
munkája nyomán 

 
Csergı Ervin plébános 

MI ATYÁNK 
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 „Az állandó megtérés, a lelki megújulás 
igénye jelen van egyéni és közösségi éle-
tünkben egyaránt. Ezért újítottuk meg a 
közelmúltban az egyházközségi képviselı-
testületeket” – hangsúlyozta év eleji körle-
velében Ternyák Csaba érsek. Mint hozzá-
főzte: minden  megválasztott képviselı név-
re szóló kinevezı iratot kapott, amelyben 

arra kérte ıket, hogy tanácsaikkal és munkájukkal segítsék 
a plébánosokat az egyházközségek vezetésében. Azért, 
hogy ennek a feladatuknak egyre jobban meg tudjanak fe-
lelni, és hogy az egyházközségek élete egyre szervesebben 
kapcsolódjék az Egri Fıegyházmegye nagy egészébe,     

május 1-jére az érsek közös lelki napra hívta a vezetı lelki-
pásztorokat és a képviselı-testületek tagjait az egri baziliká-
ba. Az összejövetel célja, hogy a képviselık jobban megis-
merjék az egyházmegye életét, és a fıpásztorral való sze-
mélyes találkozás is segítse ıket szolgálatukban.   
Az egri érsek meghívója minden tagnak szól. Így indokolja 
ennek fontosságát Ternyák Csaba: „Reményeim szerint e 
találkozó során megerısödnek hitükben és elkötelezettsé-
gükben, valamint fıegyházmegyei identitásukban is.”  
A mi egyházközségünk képviselı testületi tagjai is részt 
vesznek ezen a nagyszabású egyházmegyei rendezvényen, 
melyrıl bizonyára lelkileg megújulva térünk haza.  

Képviselı-testületi tagok találkozója május 1-jén az egri bazilikában  

Április 25. Húsvét 4. vasárnapja Búzaszen-
telı (latin litaniae maiores, vagyis "nagyobb 
könyörgés") a határ, a búza- és gabonaföldek 
megáldása a keresztény liturgiákban, pogány 
eredető népszokás. A római katolikusok bú-
zaszentelı körmenetet tartanak a vetés megál-
dásáért, a jó termésért és a természeti csapá-
sok elhárításáért. Bár a körmenet neve búza-

szentelı, a vetés minden fajtáját, a fákat és  szılıket is meg-
áldották ilyenkor. Szent Márk napján tartották, de magának a 
szertartásnak nincs kapcsolata Szent Márk ünnepével. 
 A Magyar Katolikus Püspöki Kar hivatalosan évente négy 
könyörgı napot ír elı, ezek közül az egyik a búzaszentelés. 
(A másik három: január 1. a világbékéért, farsang vasárnapja 
a világ éhezıiért és augusztus utolsó vasárnapja hálaadás a 
termés betakarításáért). 
Május . Munkás Szent József 
Május 1-jén a katolikusok is ünnepelnek, Jézus nevelıatyjá-
ra, az ácsra emlékezve. Munkás Szent József ünnepét 1955. 
május 1-jén rendelte el XII. Piusz pápa. Korábban a szent 
tiszteletének hónapja általában március volt Magyarországon 
is.  
 
Május 16. URUNK MENNYBEMENETELE 
Húsvét utáni 7. vasárnapon ünnepeljük, hogy Krisztus Hús-
vét után negyven nappal mennybe ment. ( Ekkor ér véget a 
húsvéti idı. Jelenleg Pünkösd vasárnapján az esti szentmisé-
ig tart a húsvéti idı.) Az ünnepet a 4. századtól már ünnepel-
ték, Szent Ágoston szerint az egész világon elterjedt ünnep. 
Az Úr utolsó rendelkezéseit, a Vígasztaló megígérését és a 
menybemenetelt beszéli el a liturgia. Urunk mennybemene-
telének ünnepe (Ascensio Domini;), hazánkban ismert, mint 
Áldozócsütörtök. Az ünnep váltó dátumra esik, de minden 
évben  a húsvét utáni 40. napra. Hazánkban nem piros betős 
ünnep, ezért a szertartások a következı vasárnapon vannak 
megtartva amíg  több  európai országban az ünnepnapok 
közé számolják.  

Május 23. PÜNKÖSD  
Húsvét után az ötvenedik napon, Pünkösd 
napján történt meg a Szentlélek eljövetele. 
Ezzel megkezdıdött az Egyház nyilvános 
szereplése, az eddig bátortalanul megbúvó 
apostolok megkezdték a nyilvános mőködést, 
bátran álltak a tömeg elé, tömegeket térítettek 
meg. 

Ókeresztény szokás szerint keleten és nyugaton egyaránt 
Pünkösdöt a Húsvét és a húsvéti idı megkoronázásaként 
ünnepelték. Egy idıben törekedtek a Húsvéttól független 
ünneppé tenni, de a II. Vatikáni zsinat után a Liturgikus re-
form ismét összekapcsolta Húsvéttal, annak beteljesedését 
látja Pünkösdben. Most ér véget a Húsvéti idıszak. 
Május 30. SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA  
Pünkösd utáni elsı vasárnap. 
A Szentháromság titkát a kinyilatkoztatásból ismertük meg. 
Jézus megkeresztelkedésekor megnyílt az ég, a mennybıl az 
Atya szózata hallatszott és a Szentlélek galamb képében 
szállt alá. Jézus a tanítványait megbízta: Tegyetek tanítvá-
nyommá minden népet, kereszteljétek meg ıket az Atya és 
Fiú és Szentlélek nevében (Mt 28, 16-20). Isten az Atya, 
Isten a Fiú (Jézus Krisztus), Isten a Szentlélek. Három sze-
mély, egy Isten. Ez a Szentháromság titka. 
Több mint másfél milliárdan vagyunk az Atya és Fiú és 
Szentlélek nevében megkeresztelve. Sokfelé alkalmazzuk a 
háromszög alakú Szentháromság-szimbólumot, sok városunk 
terét díszíti szentháromság szobor, számos templom titulusa, 
így búcsú ünnepe. 
Keresztvetésed legyen tudatos hitvallás és ıszinte ima! 

Június 6. ÚRNAPJA 
Az Úrnapja Krisztus szent Testének és Véré-
nek ünnepe. Szentháromság ünnepe utáni 
csütörtökön, de nálunk is a következı vasár-
napon tartott fıünnep. 
A Nagycsütörtöki ünneplés a nagyhét han-
gulata miatt nem tudja az öröm hangulatát 
kellıképen kifejezni. Ennek az Oltáriszent-

ségben köztünk lévı megtestesült Krisztusnak a lelkes ün-
neplését szolgálja az Úrnapja. Az ünnepi szentmise után kör-
menettel folytatódik a liturgia. 1247-ben ülték meg elıször 
az ünnepet Lüttichben. Krisztus annakidején ugyanis láto-
másban adta tudtul az ágostonrendi lüttichi Szent Julianná-
nak, hogy szeretetének ezt a titkát egyházi ünneppel is dicsı-
ítsék. Az ünneplést IV. Orbán pápa 1264-ben az egész egy-
házra elrendelte. A liturgikus szövegeket és a szentmise 
szekvenciáját Aquinói Szent Tamás írta meg. A szentmise 
végén az Oltáriszentséggel a kézben körmenetben a pap elin-
dul, és négy oltárt érintve körbehordozzák a köztünk élı 
Eucharisztikus Krisztust. 
Az Oltáriszentség örök életünkre szóló táplálékunk! 

EGYHÁZI ÜNNEPEK 

Bóta Mizsei Ilona 
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Portrék a civil szervezetekbıl 
BOLDOGBT 

S z e r e t e t t  k ö z s é g ü n k , 
Jászboldogháza születésével csak-
nem egyidıs vagyok. Akkoriban 
még az anyakönyvezés Jászberény-
ben volt. Így születtem én Jászbe-
rényben, de valójában a boldogházi 
Tanya 248. szám alatt, 1947. au-
gusztus 14-én. Tanyánk közel volt 
a 25-ös vasúti ırházhoz, de még 
közelebb a jelenleg is álló és gon-
dozott úgynevezett Baranyi (Kı) 
kereszthez, amit elıdeink 1938-ban 
állítottak. Tanyánkban hosszú idın 
keresztül három generáció élt. 

Anyai nagyapám úgynevezett tıke-
tanyaként örökölte. 1938-ban felújí-

totta, és itt éltünk hatan (nagyapám, nagyanyám, édesapám, 
édesanyám, húgom és jómagam) nagy szeretetben és boldog-
ságban.  

        Az ötvenes évek nehézségei természetesen családun-
kat sem kerülték el, de mint másoknál is, az idı múlása sok 
mindent megszépített. 

Akkoriban az óvodás kort a szülık, nagyszülık szárnya 
alatt cseperedve töltöttük. Játékosan részt vettünk a csirkék, 
libák etetésénél, egy-egy szelíd ló meglovagolásánál. 

     1953. augusztusában alig betöltve az akkori iskolaköte-
les 6 évet Vénusz Mária tanító néni, aki valamikor még 
Édesanyámat is tanította, eldöntötte, hogy kezdhetem az is-
kolát. Akkor nagyon nagy és kemény tél volt. Többször 
Édesapám hol ló, hol pedig ökörfogattal (szánkóval) vitt 
bennünket, környékbeli tanyasi gyerekeket /8-10 fı/ az isko-
lába. Általános iskolába az úgynevezett központi iskolába /
most fajtakísérleti intézet/ jártam. Tanulmányi eredményem 
4-es, 5-ös volt. Templomba járó gyerek voltam. Társaimmal 
együtt én is sokszor ministráltam. Jó idıben földúton, sáros 
idıben pedig a vasút mellett jártunk.   

Az 56-os forradalom idején 4. osztályos voltam. Nem volt 
kötelezı iskolába menni, de azért sokan jártunk, mert nem 
kellett tanulni. 12 éves voltam, amikor jött a Tsz-esítés, ami 
akkor nagyon rosszul érintette családunkat is, hiszen a nagy 
ismeretlen elıtt állt mindenki, nincstelenül, hiszen föld, fel-
szerelés, állat nélkül a parasztember földönfutónak érezhette 
magát. Szerencsére az akkori boldogházi szívós parasztem-
berek életösztöne mindent leküzdött, és lassan országos hírő 
lett kis falunk Aranykalász Termelıszövetkezete. Szüleim a 
Tsz-esítésig azért biztattak továbbtanulásra, hogy legyen, aki 
képzettebben vigye tovább a gazdaságot. Tsz-esítés után meg 
azért, hogy „Legalább agronómus legyél fiam!”. Így a 8. 
elvégzése után a Szarvasi Tessedik Sámuel Mezıgazdasági 
Technikumba kerültem 1961-ben,  s 1965-ben jó eredmény-
nyel érettségiztem. Kollégista voltam, amit nagyon szeret-
tem.  

Mai napig is az ott megszerzett gyakorlati ismereteket al-
kalmazom saját gazdaságomban is. A technikum elvégzése 
után felvételiztem a Gödöllıi Agrártudományi Egyetemre, 
ahová elıfelvételisként vettek fel. Ez akkor azt jelentette, 
hogy 18 évesen 11 hónapig behívtak a Néphadseregbe 
többezer elıfelvételis társaságában Kalocsára. Kemény ki-
képzést kaptunk, de ez csak fizikailag és szellemileg edzet-
tebbé tette a fiatalokat. Katonaság után 4 év Gödöllın, az 
Agráron, ami nagyon szép volt. 1970-ben sikeresen állam-
vizsgáztam. Az egyetemen európai hírességő professzorok 
oktattak. Itt is kollégista voltam. Késıbb, amikor már dol-
goztam 1973-1975-ig szakmérnökit végeztem, de már leve-
lezın. 

1971. január 2-án kezdtem el dolgozni Jászboldogházán az 
Aranykalász Tsz-ben. Itt megismertem a nagyüzemi gazdál-
kodás minden munkafolyamatát, s annak irányítását. Ez az 
idıszak a gyakornoki idı eltöltését jelentette. Mivel itt nem 
láttam számomra perspektívát, más munkahelyet kerestem, s 
találtam is Kenderesen. 1972. július 1-jével kezdtem dolgoz-
ni az akkori Tsz-ben szarvasmarha ágazatvezetıi munkakör-
ben. Egy év múlva fıállattenyésztı lettem az akkor egyesült 
November 7. Mgtsz-ben, egészen a rendszerváltásig, 1990-
ig. Munkahelyemen sok sikert és kudarcot is megéltünk. 
1980 és 1982-ben „Kiváló” címet kapott a szövetkezet. Ek-
kor voltunk a csúcson. Idıközben 1974-ben megnısültem. 
1976-ban született Csongor, majd 1979-ben Barna fiam. 
1980-82-ben végleg meghonosodtam Kenderesen. Házat 
építettem, és az akkori körülmények között szépen és jól 
éltünk családommal. Közben a fiúk felnıttek, mindkettı 
mezıgazdasági iskolát végzett, s a gazdálkodást gyakorolják 
több-kevesebb sikerrel. Megnısültek, és itt élnek Kendere-
sen. Van egy leány unokám, 10 éves és egy fiú unokám, 7 
éves. 

 
     Az 1990-es rendszerváltás engem is komoly válaszút elé 

állított. Eddig soha nem pártoskodtam, de ekkor betévedtem 
a Kisgazda Pártba. Akkoriban embercsoportok kerestek meg, 
hogy legyek a Tsz elnöke, azután vagy tovább visszük, vagy 
szétosztjuk. Más emberek pedig arra próbáltak rábeszélni, 
hogy a polgármesteri választáson induljak. Viszonylag gyor-
san szoktam dönteni, de ekkoriban több álmatlan éjszakám 
volt. Végül a számomra ismeretlen közigazgatás mellett dön-
töttem. Polgármesterré választottak, és ezt gyakoroltam négy 
cikluson át 16 évig, 2006-ig, amikor is nyugdíjba mentem. 
Nem bántam meg, hogy a polgármesterség mellett döntöt-
tem, mert amikor már belejöttem, igen nagy ambícióval tud-
tam csinálni. Igaz, élveztem Kenderes lakosságának 60-80%-
os bizalmát is, ami igen nagy erıt adott. Ebben a beosztásban 
is voltak sikeres és kevésbé sikeres idıszakok.  

Megszerveztük a Kormányzó Úr, vitéz Nagybányai Horthy 
Miklós újratemetését 1993. szeptember 4-én, amikor is több 
mint 50.000 ember vett részt a szertartáson. Másik jelentıs 
dolog, amit ezen idıszakban értünk el, hogy községünk 
2004-ben városi rangot kapott.  

 
A 16 év alatt több elismerésben is részesültem: 
   - 1993-ban megkaptam a Magyar Köztársaság Kiskeresztjét 
   - 1996-ban Vitézzé avattak Debrecenben 
   - 1997-ben Kenderesért kitüntetést kaptam 
   - 2000-ben Vitézi Ezüstkeresztet kaptam 
   - 2002-ben Nemesi Oklevelet adományozott a Szent István  

Nemesi Rend 
   - 2006-ban Kenderes város Díszpolgárává választott  
 
     2004-ben 30 évi házasság után elvesztettem feleségem. 

Jelenleg fiatal párommal élünk boldogságban, szeretetben és 
neveljük a most érettségizı kislányát. 

    A nyugdíj mellett gazdálkodom, hisz ebben nıttem fel, 
ezt tanultam, s ezzel szeretek legjobban foglalkozni. A közé-
lettıl visszavonultam, csupán az Egyházközösségnél tevé-
kenykedem. 

Boldogházára hazajárunk, Édesanyámhoz. Szerencsére 87 
évesen még jó egészségnek örvend. A húgom Szolnokon él.  

 Sokszor nosztalgiázom, s emlékezem a múltra. Sajnos na-
gyon sok jó ismerıs elment az élık sorából. Rájuk is szere-
tettel gondolva; 

vitéz Baranyi Mihály  
Kenderes, 2010. április 17. 

Baranyi Mihály 
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SPORTEGYESÜLET 

EZÜSTKOR  
NYUGDÍJAS EGYESÜLET 

Erzsike „Mindenki” Óvó nénije 
 
Úgy gondolom, hogy nem kell külö-
nösen megmagyarázni, hogy mikért 
ezt a címet kapta a Fazekasné Erzsi-
kével készített interjúm. Kevesen 
mondhatják el községünkben, hogy 
akár óvodásként, akár szülıként vagy 
esetleg nagymamaként nem állt kap-
csolatba az óvodával, ahol Erzsike 
több mint 30 évig dolgozott, és vezetı 

óvónıként onnan ment nyugdíjba. Lakásán felkerestem, 
hogy megkérdezzem, hogyan telnek nyugdíjas napjai, nem 
hiányoznak-e a gyerekek? 

Az igazság az, hogy ha az ember évtizedeken keresztül 
gyermek zsivajban dolgozik, bizony kellıen elfárad, mire 
nyugdíjba megy. Egyébként a fiam kisfia elég sokszor volt 
nálam, míg az iskolai kötelezettség el nem szólította. Adri-
án mellett nem unatkoztam. Annál nagyobb öröm nincs, 
hogy nagymamaként foglalkozhatom az unokámmal, és az 
óvónıi tapasztalataimat is fel tudom használni. Különben, 
ha végképp gyermekhiányom van, akkor bemegyek a régi 
munkahelyemre az óvodába, hisz a lányom is ott dolgozik. 

Egyébként a régi munkatársakkal is jólesik találkozni és 
velük elbeszélgetni. 

Mivel telnek a nyugdíjas napok? 
Szerintem egy asszony mindig talál odahaza munkát. 

Egyébként a közélettıl sem szakadtam el, hisz 2006 óta 
önkormányzati képviselıként is tevékenykedem. 

Nyugdíjas Egyesületi tagságodról még nem is beszéltél? 
Négy éve vagyok már az egyesület tagja. Elıtte, amikor 

nyugdíjba mentem, többen is szóltak, hogy legyek klubtag, 
de akkor még annyi sok elfoglaltságom volt /lakásfelújítás, 
stb./, hogy úgy gondoltam, még nem volt aktuális. Idıköz-
ben a ház körüli munkáim megritkultak, ezután kértem fel-
vételemet, ahol nagyon jól érzem magam. Jó a közösség, 
nagyon jó együtt lenni. Nagy szükség van arra, hogy az 
idıskorú lakosságnak is legyen olyan lehetısége, ahol ösz-
szejönnek, elbeszélgetnek, kikapcsolódhatnak, hisz közsé-
günkben nagyon sok az idıs, egyedülálló személy. Az 
egyesület keretén belül szinte minden hónapban van egy 
rendezvény, amin én is szívesen részt veszek, és ha tudok, 
segítek. Ebben a jól mőködı kis közösségben mindenki 
egyaránt kiveszi a részét, ki-ki tehetsége, egészsége szerint 
valamennyiünk javára. 

Köszönöm, hogy ıszintén vallottál a nyugdíjas éveidrıl. 
Jó egészséget, és még sok-sok együtt töltött idıt kívánok. 

Orczi Imréné 

FALUVÉDİ ÉS SZÉPÍTİ EGYESÜLET 
Szécsi Pálné (Bajor Ilona) 
vagyok. Jászberényben szület-
tem 1939. 09. 19-én. 
Jászboldogházán éltem és 
élek most is, sajnos már hat 
éve özvegyen, mert a férjem 
meghalt. 44 évi házasság után 
magamra maradtam. Három 
gyermekem van. László, Va-
léria és Anikó, és persze öt 
gyönyörő unokám, Bernadett, 

Anita, Tamás, Gábor és Dórika. 
Tagja vagyok a Nyugdíjasok klubjának és a Falu-

védı és Szépítı Egyesületnek is. Évek óta 
segítkezem, „hol itt, hol ott”, amit meg tudok csinál-
ni, szívesen teszem. Szeretném, ha takaros, tiszta 
község lenne, ahol lakom. 

CIVIL SZERVEZETEK 

 
Éppen tizedik éve, hogy Eszes János a Sportegye-
sületünk színeiben rúgja a labdát. Sokáig az ifjú-
sági csapatban játszott, ahol gólerıs játéka pótol-
hatatlan volt. A környékbeli településeken is sze-
rencsét próbált labdajátékával, majd ismét vissza-
tért hozzánk. Szinte mindig csatárként játszik, és 
tehetséges játékával a közönség egyik kedvencé-
vé vált. A csapatban végzett munkája, a pályán 
mutatott teljesítménye jelentıs szerepet játszott az 
elmúlt években az egyesület sikereiben. Jelenleg 
kertészként dolgozik, de 21 éves kora ellenére 
már sokféle munkába belekóstolt. Hobbijáról 

faggatva elárulta, hogy a kerékpározás és a futás van elsı helyen, 
de közel áll hozzá a biliárdozás és a meccsek utáni buli a baráti 
társasággal. Tervei szerint továbbra is az egyesületünknél szeretne 
játszani, ezért alkalmasságát bizonyítandóan kíván a jövıben is 
focizni.  

Úgy gondolom, ez nem lesz nehéz, de el is várják tıle! További 
pályafutásához sok sikert kívánok! 

Szőcs Lajos 

Fazekas Józsefné 

Lejegyezte ifj. Papp Ferenc  

28 éves, születése óta Jászboldogházán 
él, ahol általános iskolai éveit töltötte, 
majd Jászberényben mezıgazdasági 
gépszerelı szakmunkás végzettséget 
szerzett. 
Jelenleg a C G Electrics System Hun-
gary Zrt.-nél dolgozik. 
A tőzoltó egyesületnek a 2004-es újjá-
alakulás óta aktív tagja. Elsı fontosabb 
megbízása a szertárosi teendık ellátása 
volt, majd 2009-tıl vezetıségi tagként 
is szerepet vállal az egyesület életében, 

ezenkívül a szertárosi feladatokat továbbra is ı látja el. Az 
egyesületbe történı belépését követıen az elsık között vé-
gezte el a 40 órás alapfokú önkéntes- és létesítményi tőzoltó 
tanfolyamot. Azóta, ha teheti a tőz- és káresetekhez történı 
vonulásokon szinte mindig jelen van, aktívan részt vesz a 

káresetek felszámolásában. Leggyakrabban a sugárvezetı 
munkáját végzi a beavatkozások során. Szerepet vállal a ver-
senycsapatban is, így az évenként megrendezésre kerülı 
Jászsági tőzoltóversenyen immár 5. éve megméretteti magát. 

A közelmúltban megrendezésre került tőzoltóbál elıkészü-
leteiben és lebonyolításában is aktív, kiemelkedı munkát 
végzett. 

Említésre méltó, hogy a tőzoltó egyesületen kívül még két 
civilszervezet, a helyi polgárırség és az autósport egyesület 
aktív tagja is. 

Hobbijai közül kiemelkedik az autós technikai sport, ame-
lyet igen intenzíven gyakorol is. 

Csekély szabadidejét - az autósporton kívül -, ha teheti 
túrázással, horgászattal vagy csupán egy jó hangulatú átbe-
szélgetett estével tölti el - egy pohár ital mellett - barátai 
társaságában. 

Köszönjük eddigi munkáját, és a jövıben is számítunk 
aktív közremőködésére az egyesülettel kapcsolatos közössé-
gi feladatok megoldása során. 

ÖNKÉNTES TŐZOLTÓ EGYESÜLET 

Tóth Csaba 

Szécsi Pálné  Eszes János 

Szécsi Pálné  
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Tisztelettel: Joó-Kovács Balázs - elnök 

Kedves Olvasók! 

Szeretném Önöket a teljesség igénye nélkül tájékoztatni a 
helyi Polgárır Egyesület 2009. évi tevékenységérıl. 

Egyesületünk az elmúlt évben eredményes munkát végzett, 
az alapszabályában foglalt vállalásokat szem elıtt tartva. 

Azért tudunk eredményesen dolgozni már 14 éve, mert a 
CIVIL tenni akarás mellé állt önkormányzatunk. Erıs támo-
gatónk a megyei és az Országos Polgárır Szövetség. A rend-
ırség szakmai segítsége pedig biztosítja munkánk jogszerő-
ségét. Az eltelt idıszak alatt végzett munkánkkal pedig kiér-
demeltük a lakosság bizalmát. 

Közterületeinken az év 341 napján teljesítettünk szolgála-
tot, 4148 órában, gyalogosan, kerékpárral. Gépkocsival 
10230 km-t teljesítettünk. 

Különösen nagy figyelmet fordítottunk a lakossági jelzé-
sekre. Szórólapok terjesztésével hívtuk fel a figyelmet a bő-
nözık által leggyakrabban alkalmazott elkövetési módsze-
rekre. Telefonszámok közzétételével biztosítottuk elérhetı-
ségünket a nap 24 órájában. A személyes tettrekészség mellé 
szolgálati gépkocsit is tudtunk állítani, így az intézkedés 
gyorsaságát is biztosítottuk. 

MEGELİZÉS volt tevékenységünk mozgatórugója. 
Valamennyiünk számára ez a módszer a leghasznosabb és 
legtakarékosabb is. A lakost nem éri sérelem, a kapott jelzés 
alapján mi tudunk intézkedni, átvállalva az ezzel járó konf-
liktusokat. 

Folyamatosan végeztük az egy iskola, egy polgárır progra-
mot, az ezzel kapcsolatos vállalásnak megfelelıen. 

A kistelepülési bőnmegelızési programban foglaltakat 
szem elıtt tartva végeztük napi feladatainkat. Különös figye-
lemmel a közterületek biztonságára, a közterületi vagyontár-
gyak állapotának megóvására. A rendszeres ellenırzésnek és 
a határozott fellépésnek köszönhetıen jelentısen sikerült 
visszaszorítani az elızı idıszakhoz képest a rendzavarásokat 
és a rongálásokat. 

A vendéglátóhelyek környékén is nagyobb rend és csend 
lett, köszönhetıen az önkormányzat által bevezetett nyitva-
tartási rendnek és folyamatos ellenırzésnek. Nehezen érthetı 
számomra, hogy azok a vendégek, akik „viselkedésükkel” 
okozták ezt a helyzetet, nem értik, hogy miért kellett        
korlátozni a nyitva tartást. Focinyelven szólva ezt hívják 

öngólnak?! A vállalkozónak kevesebb bevétel jut, az önkor-
mányzatnak kevesebb adóbevétele lesz, a vendégek nem 
szórakozhatnak hosszabb ideig. Szerintem itt mindenki rosz-
szul járt! 

Minden települési rendezvény biztosításában részt vettünk, 
melyek a párórás feladatoktól a többnaposig terjedtek. 

Több esetben nyújtottunk segítséget rendıri intézkedéshez, 
eltőnt személy felkutatásához, önakasztásnál, betörésnél vé-
geztünk helybiztosítást. Számtalan esetben végeztünk ellen-
ırzést a Csíkosi erdınél, mivel onnan bőnözı csoportok el-
adásra folyamatosan lopták a fát. 

Több esetben fogtunk el fatolvajokat, és kértünk rendıri 
intézkedést. A kivágott és még az erdıben lévı fát a tulajdo-
nos részére biztosítottuk. 

Örömteli események is történtek az elmúlt évben. A volt 
könyvtár helyén polgárır klubot alakítottunk ki, sok munká-
val és az önkormányzat anyagi támogatásával. 

A Debrecen mellett lévı Víg-kend Majorba szerveztünk 
általános iskolások részére polgárır tábort. Segítettük a Csa-
ládsegítı Szolgálat által szervezett napközis tábor mőködé-
sét. 

Térfigyelırendszer kiépítését határozta el az önkormány-
zat, a pályázatba bevette csendestársként a polgárır egyesü-
letet, így 500.000,-Ft-al mi is támogatjuk a projektet. 

Biztos vagyok benne, hogy a technikailag korszerő beren-
dezés hatékonyan fogja szolgálni a bőnmegelızést települé-
sünkön. A régi, már 12 éve szolgáló térfigyelınket pedig 
„nyugdíjazhatjuk”. 

Várjuk az önkormányzat által létrehozásra kerülı TELE-
PÜLÉSİRSÉG szolgálatba állítását. Minden alkalmat meg-
ragadunk a hatékony együttmőködésre, településünk bizton-
sága érdekében. 

Elismerésben sem volt hiány. Az önkormányzat részérıl 
Nagy Mihály szolgálatvezetı és Joó-Kovács Balázs elnök 
Jászboldogháza községért kitüntetı díjban részesült, a pol-
gárır egyesület alapítása óta a település biztonsága érdeké-
ben végzett munkájuk elismeréseként. 

Köszönjük a megtisztelı elismerést. 
Minden feltétel adott 2010. évre, hogy munkánkat eredmé-

nyesen végezzük, és ígérhetem, hogy nem adjuk alább a 
2009-es eredményeknél. 

POLGÁRİR EGYESÜLET 

CIVIL SZERVEZETEK 

Köszönet a Polgárıröknek! 
Hétfın hajnalban beteg férjem eltőnt. S kinek is szólhat-

tam volna, mint a helyi polgárıröknek, akik közöttünk él-
nek, vigyáznak ránk és otthonainkra. 

Két évvel ezelıtt minden boldogházi lakos kapott egy 
szórólapot, melyen az elérhetıségük rajta volt. Milyen jó, 
hogy akkor nem dobtam el, és a megfelelı helyre kitőztem!
Most azonnal tudtam ıket hívni, s percek múlva már itt is 
voltak.  

A szakadó esı ellenére szervezetten elkezdték a keresést, 

és értesítették Szőcs Lajos polgármester urat, a rendırséget 
és a jánoshidai polgárıröket is. 

Néhány óra múlva megtalálták és épségben hazahozták a 
férjemet. 

Nagy tisztelettel köszönöm mindannyiuk munkáját és 
emberségüket, mert nemcsak a kereséssel foglalkoztak, ha-
nem folyamatosan tájékoztattak, és enyhítették aggodalma-
mat. 

Jászboldogháza,  2010. április  20. 
Visnyei Imréné 

Bozsik Antal polgárır 2006-ban lépett be a polgárır egyesületbe. Bizalmat szavaztunk neki, 
az eltelt 4 év alatt bebizonyította, hogy jól tettük. 
Rendszeresen jár szolgálatba, a „kötelezın” kívül minden rendezvénybiztosításon részt vesz. 
Rendkívüli esetekben is tettre kész. Pontos, megbízható. Vállalt feladatait minden esetben el-
végzi. Személy- és vagyonır képesítést szerzett, és polgárır feladatait is szakszerőbben látja 
el. Jó humorérzékkel rendelkezik, így a szolgálatok során nem lehet mellette unatkozni. 
Május 1-tıl az önkormányzat alkalmazásában településırként fog dolgozni. 
Valamennyiünk nevében köszönöm az eddig végzett munkádat. Jó erıt, egészséget kívánva, 
továbbra is számítunk rád. 

Joó-Kovács Balázs - elnök Bozsik Antal  

Polgárır hírek 
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A temetı látogatása 
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a köz-
rend védelme érdekében a Temetıt csak 
nyitva tartási idıben látogassák, melyet 

önkormányzati rendelet szabályoz. 
 

Temetı nyitva tartása  
április 1-tıl  szeptember 30-ig.  

6.00-20.00 óra között 

október 1-tıl március 31-ig. 

 7.00-18.00 óra között. 

Tájékoztatás 
Tisztelt Lakos! 
Az energiaszolgáltatás (áram és gáz) szabadpi-
acúvá válása során az utóbbi idıben egyre több 
szolgáltató cég jelent meg a piacon, ezek háza-
ló tevékenységet végezve próbálják a lakossá-
got beszervezni. Felhívjuk a tisztelt lakosság 
figyelmét, hogy a településen megjelenı cégek 
nem az önkormányzat megbízásából végzik ezt 
a tevékenységet. A kellemetlenségek elkerülése 
végett mindenki csak kellı tájékozódás után, 
jól meggondolva saját felelısségére döntsön a 
szolgáltató váltásról. 

Kedves Olvasók! 
 
A  BOLDOGBT emléktáblát szeretne állítani a volt Központi 

Iskola falára. 
Így szeretnénk tisztelegni az ott tanító pedagógusok elıtt. Kér-

jük Önöket, hogy az alább felsorolt neveken kívül ,ha tudnak 
még olyan személyekrıl,akik ott tanítottak ,jelezzék  nekem a 
következı telefonszámon: 06- 20- 942 7997. 

Köszönettel Veliczky Józsefné 
  

Az általunk jegyzékbe vett  nevelık névsora: 
Bathó Borbála Bakonyi Ferenc 
Polányi Jolán  Vitárius Endre 
Hering Béla  Rózsa Sándor 
Márton Éva  Faragó Mária  
Gátfalvi Mihály Szıke Teréz 
Menyhárt János  Kovács Istvánné 
Menyhárt Jánosné Hájas Magdolna 
Juhász János  Varga Margit 
Dr. Nyíri Jenıné Török József 
Berkó Imréné Kerékgyártó József 
László Anna Balázs Gyızı 
Dr. Laczkó Ottóné Vénusz Mária 
Riczkó Á. Zoltán Bayer Anna  
Tömör Károly Buschman Mária 
Csirke Béla  Petrányi Miklósné 
Kiss Tiborné   Császár Béla  
Tóth Erzsébet 

Szöveges értékelés 
Az Egyesület fı feladata a  Jászboldogházáról elszármazot-
tak összefogása, a hagyományok ápolása, a kulturális, termé-
szeti és települési értékek megırzése és gazdagítása. 
2009-ra kitőzött programjainkat teljesítettük.  
� Részt vettünk a  XV. Jász világtalálkozón  
� A boldogházi nyugdíjasokkal közösen rendeztük a     

kerekévfordulósok születésnapi köszöntését, amire egyre 

nagyobb számban látogatnak haza tagjaink, örülnek a 
találkozásnak.   

� Családfa kutatást és különbözı kiállításokat  szervez-
tünk. 

� Támogattuk a Hármas kerületek kézi aratóversenyét. 
� A temetıi emlékoszlopok mellé kıvirágtartókat helyez-

tünk, közösen emlékeztünk halottainkra. 
� Helyi szervezéső rendezvényeken vettünk részt, tagjain-

kat támogatásra buzdítottuk. 
Elsı ízben részesültünk az APEH 1%-os utalásából, melyet 
minden támogatónknak hálásan köszönünk.  
Ezt az összeget majd a régi iskola helyek megjelölésére kí-
vánjuk felhasználni. 
2010-es céljaink továbbra is a helyi civil szervezetekkel a 
kapcsolatok ápolása, közös rendezvények szervezése. A régi 
központi iskola falára  emléktábla állítás. 
Hosszabb távú céljaink:  

Adatgyőjtés a Gyermekévek címmel kiadandó könyvhöz 
ill. a Gyermekjátékok kiállításához  

Adatgyőjtés az Életutak címmel kiadandó könyvhöz 
Tájékoztatásul közöljük, hogy  egyesületünk   tisztségvise-

lıi semmiféle anyagi vagy más természető juttatásban 
nem részesültek. 

Veliczky Józsefné 
elnök 

Az egyesületek közhasznú tevékenységét szabályozó 
224/2000.sz. kormányrendelet írja elı, hogy azon szerveze-
tek, melyeket a Bíróság közhasznú szervezetté nyilvánított, 
évente kötelesek tevékenységükrıl beszámolni. 

Pénzügyi beszámoló  

Bevétel (Ft) Kiadás (Ft) 
Nyitó pénzkész-
let (2009.01.01) 

46 746 Rendezvény 
(2009.08.29) 

15  317 

Tagdíj 96 000 nyomtatvány 280 
Magán személyek 
támogatása 

41 000 Posta 33 620 

Bank kamat 148 Bank 5 400 
Adó 1% 131 626     
Összesen: 315 520 Összesen: 54 617 

    Záró pénzkész-
let (2009.12.31) 

260 903 

BOLDOGBT Egyesület 
2009. évi közhasznúsági beszámolója 
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Fotós kedvő olvasóinkat és nem olvasóinkat szeretnénk arra bíztatni, hogy bármilyen témájú érdekes, 
esetleg nem mindennapi felvételeiket osszák meg a Boldogházi Hírek olvasóival. Ebben az évben szeret-
nénk elindítani a HÓNAP FOTÓJA címet viselı sorozatot, amelyben terveink szerint minden számban 
közölnénk két legjobban sikerült alkotást. Ezeket az év végén felhasználnánk a 2011-es falinaptárhoz. A 
felvételeket természetesen címmel, névvel együtt várjuk. Egy személy több felvételt is beküldhet. 
Amennyiben név nélkül szeretné a készítıje szerepeltetni, annak sincs akadálya. 

Köszönettel: a szerkesztıség A fotók beküldhetık elérhetıségünkre: faluujsag@jaszboldoghaza.hu. 

Nyitó egyenleg 2009. január 1-jén: 304.184 Ft. 
 
Bevételek:  
 
Támogatások: 

Magánszemélyektıl:   20.000 Ft 
Vállalkozástól 50.000 Ft 
Önkormányzattól: 350.000 Ft 

Pályázati bevétel:  
Tőzoltó Szövetség: 500.000 Ft 
NCA: 100.000 Ft 
APEH 1%: 163.838 Ft 

Tagdíj: 2009 évi:  23.000 Ft 
 
Kamat: Tak.szöv.: 1.640 Ft 
 
Bevételek összesen: 1.208.478 Ft 
 

Kiadások: 
Gk biztosítás: 43.208 Ft 
Üzemanyag vásárlás: 66.015 Ft 
Gk mősz. Vizsga: 78.545 Ft 
Tőzoltó verseny:  81.462 Ft 
Riasztó bıvítés: 7.200 Ft 
Mőködési kiadás: 57.118 Ft 
Számlavezetési díj: 33.300 Ft 
Tagdíj MTSZ: 2.000 Ft 
Technikai eszk.vás.: 742.282 Ft 
 
Kiadások összesen:  1.111.130 Ft 
 
Záró egyenleg 2009. december 31-én 401.532 Ft. 
 
Jászboldogháza, 2010. április 15..  

  Szőcs Gergely 

Tőzoltó Egyesület 
2009. évi pénzügyi beszámolója 

CIVIL SZERVEZETEK 

Báloztunk! 
 

Március 13-án bált rendeztünk a tornacsarnokban. Rég-
óta tervezgettük, hogy nekünk tőzoltóknak is bált kellene 
rendezni egyszer, de úgy gondoltuk, hogy talán kicsik 
vagyunk egy ekkora rendezvény megtartásához, ezért fél-
ve vágtunk bele. Szerencsére a gondolat megszületésétıl a 
megvalósításig biztattak bennünket. Voltak, akik tapaszta-
lataikat adták át, voltak, akik idejüket áldozva jöttek, segí-
tettek. Az egyesület tagjai is olyan összetartásról tettek 
tanúbizonyságot, amilyet még soha nem lehetett tapasztal-
ni. 

Támogattak bennünket a község vállalkozói, az intéz-
mények és sok magánszemély is. Volt, aki a fuvarozásban 
segített tehergépkocsival, voltak, akik a csarnok díszítését 
vállalták, mások az edények mosogatását. Többen jöttek 
segíteni, megteríteni, az ülésrendet összeállítani, sokan 
dolgoztak a vacsora elkészítésben és a tálalás során is. Jó 
néhányan a tombolajegy árusításban szorgoskodtak, majd 
a sorsolásnál segítettek. 320 személy részvételével kezdı-
dött el a mulatság 13-án este, ami másnap hajnalban ért 
véget, remélve, hogy a többség jól érezte magát. 

A bál tiszta bevétele 631.000 Ft, amit a tőzoltószertár 
belsı felújítására fordítunk pályázati pénz kiegészítésével. 

Támogatóink, segítıink hosszú felsorolása helyett egy 
rövid mondattal fejezem be:  

Köszönjük mindenkinek! 
Szőcs Gergely Fotók: Babinyecz J. 
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A Faluvédı és Szépítı Egyesület Utca szépségversenyt 
hirdet a község lakói számára „Virágos Boldogházáért” 
címmel. A versenyen számítunk a lakosság együttmőkö-
désére, minden utca és ingatlan részvételére. 
Elnyerhetı címek a verseny során: 

• Jászboldogháza virágos utcája 
• Jászboldogháza szép utcája 
• Szép Udvar 

A nyertes utcák jutalma az utca elején elhelyezhetı 
tábla „Jászboldogháza Virágos Utcája”, illetve 
„Jászboldogháza Szép Utcája” felirattal. 

Minden utcában egy ingatlan lehet nyertes, a tulaj-
donos egy falon elhelyezhetı kerámia táblát kap, „Szép 
Udvar” felirattal. 

A Szép Udvar bírálásakor fı szempont a telek utcai 
részének állapota, illetve az udvar és utca rész esztétikus 
külseje, rendezettsége. Szeretnénk, ha minél több utcá-
ban találnánk ilyen házat! 

Virágos Utca bírálási szempontja, hogy minél több 
virág díszítse az utca részt. Lehetne minél ötletesebb 
virágágyásokat csinálni, pl.: terméskıbıl, téglából, stb. 

A Szép Utca bírálási szempontja, hogy az utca össz-
képe rendezett, tiszta, igényes külsıt mutasson. 

4-6 fıs bíráló bizottság fog dönteni az utcák és in-
gatlanok kiválasztásánál. 

Elbírálás idıpontja: 2010. május 30. 
Az eredményhirdetésre 2010. június 5-én tartandó 

Falunapon kerül sor. 
 
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy csatlakozzanak a ver-
senyhez! 
Eredményes szereplést kívánunk a verseny folyamán! 
Elérhetıségünk: 
faluvedoesszepito.egyesulet@freemail.hu 

 
Faluvédı és Szépítı Egyesület 

Tisztelt Lakosság! 

Igen, tavasz van! 
 
Nincs szebb látvány áprilisban egy virág-

zó gyümölcsfánál, vagy egy sárgán virító 
aranyesı bokornál. 

Kérésünkre több fotó is érkezett. Az Önök 
által beküldött képek már-már nyári hangula-
túak, tükrözik a virágok szeretetét, a termé-
szet szépségét. Szeretnénk, ha ezek a kertek 
a jövıben is sok más kerttel együtt díszítenék 
Boldogháza utcáit, portáit. 

Köszönjük! 

Faluvédı és Szépítı Egyesület 

Eszes János Zrínyi Miklós utca 

 Bagó Attlia Zrínyi Miklós utca 

Durucz Tibor Rákóczi F. utca 

Dr. Pap Béláné Kossuth utca 

 Sass István Szegfő utca 

Vak ember ül egy épület elıtt  
a lépcsın, lábánál kalap táblával,  
a következı szöveggel: 
 
„Vak vagyok, kérem, segítsenek”„Vak vagyok, kérem, segítsenek”„Vak vagyok, kérem, segítsenek”„Vak vagyok, kérem, segítsenek”    
Arra ment egy újságíró, és látta, a kalapban alig 
van pénz, csak pár fillér. 
Lehajolt, dobott a kalapba pár koronát, s anélkül, 
hogy megkérdezte volna, elvette a táblát, és a 
másik oldalára írt egy mondatot. 
Délután visszatért a vak emberhez, és látta, a 
kalapban sok pénz van. 
A vak felismerte a lépteit, s megkérdezte tıle, 
hogy ı írt-e a táblára, s ha ı volt, akkor mit? 
Az Újságíró így válaszolt: 
„Semmi olyat, ami nem lenne igaz.  
Csak soraidnak kicsit más formát adtam.” 
Mosollyal az arcán távozott. 
A vak soha nem tudta meg, hogy a táblán ez állt: 
 
„Tavasz van, és én nem láthatom. “„Tavasz van, és én nem láthatom. “„Tavasz van, és én nem láthatom. “„Tavasz van, és én nem láthatom. “    
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Igen, 18 gyermekünk szeptembertıl iskolás lesz. Ilyenkor 
mindig lesz egy kis gombóc a torkunkban, a szívünk táján is 
nyomás keletkezik. De ez az élet rendje! 

Már megismerkedtek a tanító nénivel is. Április 8-án min-
denkit beírattak az iskolába. A szülıket is tájékoztatta az 
iskolában szükséges eszközökrıl, így minden adott az iskola-
kezdéshez. 

Szerencsére azért az óvoda sem árvul el. Helyetekre új 
óvodások jönnek Megöröklik a ti jeleiteket is. 

Márciusban  14 gyermeket írattak be. Az új tanévet két 
csoportban elıreláthatólag 45 fıvel kezdjük. Három gyermek 
várható még évközben. 

De ne siessünk ennyire. Még ebben a tanévben is renge-
teg elvégzendı feladatunk van. 
 
Április 29-én szeretettel várjuk az anyukákat és a nagyma-

mákat az anyák napi ünnepségre. 
Május 12-én kirándulás lesz Szolnokra a játszóházba és a 

repülı múzeumba. 
Május 27-én játszótéravatás a Bajnok utcában.(Mindenkit 

szeretettel várnak.) 
Május 28-án lovas kocsikázás az iskolába menıknek. 
Május 29-én 16 órakor a nagyok búcsúztatása.  
Június elsı hete az egészséges életmód jegyében telik 
(Zöldség nap, gyümölcsnap, egészséges életmód vetélkedı 
stb.) 
Június 4-én kerül lebonyolításra a már hagyománnyá vált 
CSALÁDI NAP: 
Tervezett programjaink:  
� ugráló vár, lufi hajtogatás, arcfestés,családi sportve-

télkedı, 
� szőrıvizsgálatok védını segítségével (vérnyomás, 

vércukor, életmód tanácsok és totó ) 
� KRESZ totó, kerékpáros ügyességi verseny, egész 

nap kézmőves foglalkozások, fagyizás, pónilovas 
kocsikázás, stb 
MINDEN KISGYERMEKES ÉRDEKLİDİT  

SZERETETTEL VÁRUNK. 
Június 5-én a strandavató falunapon nagycsoportosaink is 

mősort adnak. 
Minden program lebonyolításában segítségünkre vannak a 
KEDVES  SZÜLİK . 
Köszönet érte.   

Szádvári Istvánné 
tagintézmény vezetı 

Egyszer régen édesanyám  
megfogta a kezemet, 
kicsit féltem, amikor  
az óvodába vezetett.   
 
Csodálkoztam, mennyi játék, 
mennyi asztal, mennyi szék, 
gyorsan múlt a legelsı nap,  
gyorsan repült el az év. 
  
Hanem közben úgy megnıttünk, 
hogy az ágyunk kicsi már. 
Mesesarok helyett holnap 
az iskola padja vár! 

Húsvét az óvodában 
 

A húsvét közeledtét mindig lelkesedéssel várjuk az óvodá-
sokkal. Különbözı technikákkal nyuszit, tojást készítünk a 
gyerekekkel, amivel kidíszítjük a csoportszobát.  
Az idén a szülık is meglepetést tartogattak a gyerekeknek. 
Az iskola elıtti parkban tojásokat rejtettek el a bokrok, fák 
alatt, amit a gyerekeknek kellett felkutatni. A kis ovisok fut-
va indultak „beszerzı” körútjukra és szinte pillanatok alatt 
megrakták kosaraikat. A megszerzett tojásokat mindenki 
hazavihette, aminek nagyon örültek.  
Ez nagyon kedves figyelmesség volt a szülıktıl. 

Óvodánkba látogatott Csengeri Attila kecskeméti 
 zenész- zenepedagógus 
 
Ritmushangszereket mutatott be a gyerekeknek, dobot, csör-
gıt, kongát, cintányért hozott magával. Szinte minden gye-
reknek jutott hangszer, és bármelyiket ki lehetett próbálni. 
Muhari Kristóf, a nagy dobot foglalta el, és nagyon ügyesen 
dobolt, majd egymásnak adták át. Szinte az egész óvoda egy-
séges zenekarként mőködött. Felvette a ritmust az egész gye-
reksereg. Erika és Ildi óvó néni kipróbálták a kongadobot. 

Szépítgettük óvodánkat 
Minden évben sort kerítünk az óvoda udvarának szépítésére, 
felújítására a szülık segítségével. Április 23-án anyukák 
ecsetet fogtak, és a fajátékokat újjá varázsolták. Virágokat 
kaptunk, amelyek most az óvoda területét díszítik.  
 
Másnap az apukák a homokozó és a csúszda esési felületét 
készítették el, cölöpöket helyeztek le lépegetınek. Mind-
ezekhez az anyagot az önkormányzat biztosította. Köszönet 
érte. A famunkák megtervezésében és kivitelezésében Meny-
hárt Ernı és csapata volt segítségünkre. Köszönetet mondunk 
a szülıknek, akikre számíthattunk: Pócsai, Kátai, Halászi, 
Mézes, Durucz családok, Kis Miklós, Polyák Tamás, Szőcs 
Lajos, Sinka Kati és a nagymama, Dékányné Bozóki Zsu-
zsanna, Matók Zoltánné. 

Játszótéravatás a strandon 
Óvodásaink részt vettek április 22-én a strand területén át-
adásra kerülı játszótér felavatásán. Kipróbálták a csúszdát, a 
libikókát, az ugráló várat, hintát. Két tréfás bohóc szórakoz-
tatta és viccelıdött a gyerekekkel. A jelenlevıket finom pék-
süteményekkel és üdítıvel kínálták.  

Dr. Kissné Fazekas Ildikó, Rácz Béláné 
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Nyuszi kupa 
Április 1-je a bolondozás, a megviccelés, a szórakozás és 

ebben az évben a Nyuszi kupánk napja. 
Ezen a sportversenyen felsıs diákjaink csillogtatták meg a 

futballtudásukat. Minden osztályból 1 fiú és 1 lány csapat 
indult, tettre készen a nagy mérkızésre. Izgalmas és szoros 
összecsapások után mindenki emelt fıvel távozott a pályáról. 
A 8. osztályos lányokat utolsó meccsük után egy meglepetés 
érte. Tóth Pál és Gerhát Károly tanár urak szódás szifonnal a 
kezükben Húsvét közeledte miatt tetıtıl talpig lelocsoltak 
bennünket.  

Nem sokkal késıbb az eredményhirdetés vette kezdetét. 
A fiúk csoportjában: 
1. 7. osztály, 2. 8. osztály, 3. 6. osztály, 4. 5. osztály 
A lányok csoportjában: 
1. 8. osztály, 2. 5. osztály, 3. 6. osztály, 4. 7. osztály 

Persze a jutalmak sem maradhattak el, minden helyezett 
egy kis ajándékban részesült. 

Ezt a napot befejezve kezdetét vette a tavaszi szünet, 
melyrıl visszaérkezve minden diák újult erıvel vágott neki 
az utolsó pár hónapnak az iskolában.  

Ménkő Petra 
8. osztályos tanuló 

Hulladékgyőjtés az iskolában 
Mint minden évben, így idén is sor került a hulladékgyőj-

tésre az iskolában. 
 Voltak, akik már jóval hamarabb elkezdték a győjtöge-

tést, de nem csak Jászboldogházán, hanem a két szomszédos 
faluban, Jánoshidán és Porteleken is. İk délutánonként, hét-
végenként, szabadidejüket feláldozva jártak-keltek mind a 
három faluban, s ahol csak tudták, lefoglalták, elvitték a pa-
pírt, a vasat és az alumíniumot.  

A valódi hulladékgyőjtés napja azonban a hétfı volt. Ek-
kor kicsik és nagyok egyaránt kivették részüket a munkából. 
Az alsósaknak már délben elkezdıdött a győjtés, a felsısök 
késıbb kezdték. 

A délután folyamán mindenki szorgosan dolgozott, és a 
hangulat is remek volt. Diákok, szülık egyaránt örömmel 
hozták a hulladékot, a tanár nénik pedig a mérésben, az ada-
tok feljegyzésében segítettek. 

Ez a délután nem csak a szórakozással telt, a kemény 
munka viszont meghozta gyümölcsét. A hulladékokért ka-
pott pénz minden osztálynak jár, attól függıen, hogy ki 
mennyi vasat és papírt győjtött. Reméljük, minél jobban 
gyarapodnak majd az osztályok kasszái! 

Adamecz Zsuzsanna 
8. osztály 

A 4. osztályos Vadmacskák és Okos varázslók csapata 
elérkezett az Országos Mesevetélkedı 5., megyei forduló-
jához  

A lányok már túl voltak két iskolai, egy körzeti (ahol az 1. és 2. 
helyezést hozták el) és egy területi fordulón (itt holtversenyben 
végeztek az 1. helyen). A megyébıl 195 csapat vett részt a verseny-
ben, s közülük került ki a 4. forduló után az a 12 csapat, akik ver-
senybe szálltak az 1. helyezésért. A tét: megyénk képviselete az 
országos döntın Egerben.  A lányok nagyon felkészülten, sok-sok 
óra tanulás és gyakorlás után, november óta izgatottan készültek a 
versenyre. A feladatsor ismét 7 feladatból állt, de ahogy nıtt a tét a 
verseny során, úgy nehezedtek a fordulók feladatai is. Büszke va-
gyok rájuk, mert ebben a fordulóban holtversenyben a 6. helyen 
végeztek. Kissé elkenıdtek ugyan, de nincs okuk a szégyenkezésre, 
mert egy nehéz 6 hónap van mögöttük, ami kitartó lelkesedéssel és 
kemény tanulással telt. 

 Mit jelentett számukra a Mesevetélkedı? 
 
Sápi Fanni: 
Amikor megkaptam a hosszú meséket, elment a kedvem az egész 
versenytıl. Szerencsére a csapattársaim kérésére folytattam a mesék 
böngészését. A 2. forduló is jól sikerült, így mind a négyen fellelke-
sedtünk. Szerintem ez a tudás jövıre is sokat segít a tanulásban. 
 
Turóczi Helga: 
Nekem azért volt jó a mesevetélkedı, mert segített a tanulásban. 
Sok érdekes, nehéz és fejtörıs feladat volt benne, de hát ez ránk is 
fért. Nagyon örülök, hogy eddig is eljutottunk. 
 
Durucz Andrea: 
Számunkra a mesevetélkedı egy kihívás volt. Sokat készültünk rá, 
de emellett sok élményt és szórakozást is nyújtott. 
 
Berdó Adrienn: 
Az elején sokat kellett tanulni, de jó volt. Utána szép eredményeket 
értünk el. Sok új tapasztalatot szereztünk. 
 
Klinkó Mónika: 
A felkészülés során megtanultam a szövegértést és az elemzést. 
Számomra azért volt fontos, mert összehozta a csapatot, és tudtunk 
együtt dolgozni, és sok idıt lehettünk a barátokkal. 
 
Vámos Márti: 
Azért volt jó a mesevetélkedı, mert sokat nevettünk. Nagy élmény 
volt, amikor nyertünk és az oklevelek. Fıleg az volt jó, hogy a fel-
készítı tanár néninkkel lehettünk. 
 
Tóth Zsófia: 
Nagyon örülök, hogy részt vehettem ezen a versenyen. Szerintem 
sok tapasztalatot szereztünk. Megtanultuk, hogyan kell együtt dol-
gozni, segíteni egymást, a lehetı legkevesebbet izgulni. Külön kö-
szönet Aranka tanár néninek, aki rengeteget segített nekünk. 
 
Mizsei Melitta: 
Én azért szerettem a mesevetélkedıt, mert többet voltam együtt 
tanár nénivel és a 7 legjobb barátommal. Egymással versenyben 
voltunk igaz, de ez még izgalmasabbá tette a dolgot. A gyakorláso-
kon sokat nevettünk, a versenyeken pedig sokat izgultunk. A leg-
jobb az volt, hogy rájöttünk mi az igazi csapatszellem. 
 

Tehát véget ért a lányok és a magam számára is a mesevetélke-
dı. Nagyon sok idıt töltöttem együtt a lányokkal, sokat nevettünk, 
memorizáltunk, pozitívan gondolkodtunk és sokat-sokat gyakorol-
tunk, tanultunk. Köszönjük, hogy sokan szorítottak nekünk, köszön-
jük Mizsei Meli anyukájának, hogy szabadidejét feláldozva jött 
velünk a versenyekre. A nehéz 6 hónap után fellélegezhetünk, és 
jobban koncentrálhatunk az iskolára és játékra. 

Tóthné Simon Aranka 

Iskolai hírek 
Május 4-én 18 órakor: anyák napi ünnepség 
Június 11-én:  bolondballagás, gyermeknap 
Június 12-én 16 órakor:  ballagás 
Június 18-án 18 órakor:  tanévzáró ünnepség 

Köszöntjük  

községünk középiskolás ballagó diákjait. 

Vizsgáikhoz, céljaik eléréséhez sikereket,  

kitartást kívánunk. 

Szerkesztıség 

Mesevetélkedı 



 14 
Boldogházi Hírek 2010. április HÍREK 

Fotók 

Ha az Alkotmány és Árpád út sarkán megállunk, igen ked-
vezı látvány tárul elénk. Megújult az „Aranykalász” Mg-i 
Term. és Szolg. Szövetkezet irodaháza, új tetıszigetelést, 
vakolatot, csatornát kapott. A parkban közel 50 féle növény 
ejti ámulatba a nézelıdıt. (páfrányfenyı, platánfa, szomorú 
japánakác, ezüst juhar, ezüst hárs, rengeteg rózsatı, különbö-
zı díszcserjék) 

Elkészült a parkoló, és a dekoratív kerítés. Mindezt kívül-
rıl láthatjuk. Az igazi csoda az épületen belül vár bennünket! 
Amit elıször észreveszünk az aula új burkolata, a frissen 
festett falakra – a kiállító vitrinben látható értékes lószer-
számokhoz kapcsolódó lovas képek. 

Az irodák is új köntöst kaptak, nyugalmat árasztó színek, 
virágok mindenütt. Az emeleti tárgyaló, elıadó terem pedig 
– véleményem szerint Jászboldogháza legimpozánsabb he-
lyisége lett. (Az ott dolgozóktól megtudtam, hogy az elsı, 
több települést is érintı, jelentıs tanácskozásra készülnek, 
melynek témája a május 15-16-ai Hagyományok hétvégéje.) 

A változás mindannyiunkban jó érzést vált ki, hiszen tud-
juk, felújításra, szépítésre csak akkor van lehetıség, ha a 
gazdálkodás pozitív mutatóval rendelkezik. 

A változásokról, az eredményekrıl kérdezem az igazgató-
ság elnökét, Menyhárt Károlyt, aki 10 éve irányítja a szö-
vetkezetet. 

- Amikor átvetted a vezetést, mi volt a célkitőzésed? 
- Viharos idıszak volt. Nagyon sok szövetkezet megszőnt itt 

a Jászságban is. Kevés az új típusú szövetkezet, a többiek 
vagy gazdasági társasággá alakultak, vagy egyszerően meg-
szőntek. Tehát a talpon maradás volt a legfıbb szempont. 
Megelégedéssel mondom, átvészeltük ezt az idıszakot és 
stabil gazdaság vagyunk. Ma már azt mondhatjuk, azon ke-
vés gazdálkodó szervezet közé tartozunk, akik önfinanszíro-
zók – nem hitelbıl gazdálkodunk.   

- Jelenleg hányan dolgoznak a szövetkezetben?   
- 25-30 embernek biztosítunk megélhetést, de összes taglét-

számunk 126 fı. Tudom, az olvasónak eszébe jut, hogy volt 
valamikor 100-on felül is a foglalkoztatottak létszáma. Igaz, 
de amikor átvettem a vezetést, éppen azt a termelési ágazatot 
érintette igen súlyosan a gazdaságpolitika, ami szövetkeze-
tünknek az „egyik lába” volt: az állattenyésztést. (Ez a ten-
dencia azóta is folytatódik, hiszen a tej felvásárlási ára a 10-
15 évvel ezelıttivel megegyezik, nem beszélve a vágóállatok 
felvásárlási áráról! 

(Amikor az országban a 80-as évek közepén 730.000 tehén 
és annak szaporulata volt, ma már nem éri el a 100.000 
db-ot sem! A sertésállomány 7-9 millió volt, napjainkban 
talán, ha 3 millió.) 

Fájó szívvel döntöttünk, tekintettel a gazdasági mutatókra, 
és megszüntettük az állattenyésztési ágazatot. Az egészben 
talán az a legszomorúbb, hogy községünkben is ez volt a fı 
megélhetési forma. Most üresen álló istállók vannak! Akkor 
két állatorvosunk volt! Egyszer kérdeztem dr. Petróczki Ildi-
kót, községünk állatorvosát, hány településen praktizál. A 
válasz meglepı és tanulságos: 5-6 faluban. Ugye, ez mindent 
megmagyaráz? 

- Valóban.  S hogyan alakítottátok át a gazdálkodást, 
mi a bevételi forrásotok? 

- Jelenleg 1500 hektár bérbe kapott földön gazdálkodunk. 
Bérleti szerzıdéseink 5-10 évre szólnak. Aki 10 évre adja 
bérbe földjét, annak aranykoronánként 30 kg búzát adunk 
évente. Versenyképesek szeretnénk maradni a jövıben is.  

Jelenlegi agrotechnikai felszereltségünk lehetıvé tenné, 
hogy akár 5-600 hektárral több területet is megmőveljünk, 
mivel az utolsó 4-5 évben sikerült jelentıs (180 milliós) gép-
beruházást végrehajtani. Továbbiakban kombájn, erıgép, 1-
2 munkagép beszerzését tervezzük, és szeretnénk a szárítót is 
korszerősíteni. 

Amint már említettem, csak növénytermesztéssel foglalko-
zunk: ıszi búzát, tavaszi árpát, kukoricát, ıszi káposztarep-
cét, napraforgót termelünk. Évtizedek óta vetımag elıállítás-
sal is foglalkozik szövetkezetünk. Sajnos azonban ezen a pá-
lyán is olyan helyzet alakult ki (kereslet hiány, értékesítési 
árcsökkenés), ami arra kényszerít bennünket, hogy abba 
hagyjuk ezt a tevékenységet. 

Igény szerint bérmunkát is végzünk, hiszen dolgozóink jó 
szakmai ismerettel és gyakorlattal rendelkeznek.  

- Azt hallottam, hogy azon kivételek közé tartoztok, 
ahol szinte minden évben van béremelés. 

Igen. Törekszünk a mindenkori infláció fölötti bérfejlesz-
tésre. Ezen felül étkezési jegyet is adunk. Fontosnak tartot-
tam, hogy a munkakörülmények is javuljanak, így kiszolgáló, 
kommunális szakaszt felújítottuk, korszerő ballonos ital auto-
maták állnak az itt dolgozók rendelkezésére. A jobb és biz-
tonságosabb munkavégzéshez folyamatosan vásároljuk meg 
a legmodernebb szerszám és gépi eszközöket.  

- Milyen terveitek vannak az elkövetkezı idıkre? 
- Ars poeticám: „Menekülni, mindig csak elıre!” 
Szerencsére egy olyan irányító csapattal dolgozhatom 

együtt (rajtam kívül négy igazgatósági tag, háromtagú fel-
ügyelı bizottság és természetesen a közgyőlés), akik szintén 
tudják: a nehézségek ellenére sem szabad feladni. Ha a min-
denkori gazdaságpolitika hagy bennünket dolgozni: az eddig 
elért eredményeket szeretnénk megtartani, természetesen a 
minıséget tovább javítani, és ami a legfontosabb, az itt dol-
gozóknak – rajtuk keresztül családjuknak -  biztos megélhe-
tést nyújtani.  

- A Községi Önkormányzat, a Boldogházi Gyermeke-
kért Alapítvány, a helyi Önkéntes Tőzoltó-, a Sport-, a 
Faluszépítı Egyesület és a Polgárırség nevében is szeret-
ném megköszönni azt a jelentıs támogatást, amit rendez-
vényeinkhez, a civil szervezetek mőködéséhez nyújtotta-
tok. 

A Hagyományırzık plakátján is olvastam, hogy a szö-
vetkezet a fıtámogatók között szerepel. 

- Ezt természetesnek tartom. Azt a földet, amin gazdálko-
dunk kölcsön kaptuk, s úgy gondolom, hogy lehetıségeink 
szerint ebbıl adjunk azoknak a közösségeknek is, akik 
Jászboldogháza területén dolgoznak. 

- Köszönöm a beszélgetést, Neked, valamint a szövetke-
zet dolgozóinak eredményes munkát kívánok az Olvasók 
és a Szerkesztı Bizottság nevében. 

Zrupkó Ferencné 

Menekülni, mindig csak elıre… 
Beszélgetés Menyhárt Károllyal 
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Hivatása ... 

HÍREK 

Folytatva a fiatalokról szóló cikk-
sorozatunkat, most Rácz Andreával be-
szélgettem a hivatásáról. Andit óvodás 
kora óta ismerem, hiszen együtt jártunk 
oviba és osztálytársak voltunk az általá-
nos iskolában. Mindig úgy emlékszem 
vissza rá, hogy egy izgı-mozgó, sport-
kedvelı és barátkozó lány volt. Az általá-
nos iskolai éveket követıen alig találkoz-
tunk, ha össze is futottunk, pár szót vál-
tottunk. Így a cikk megírása külön jó 
emlék volt a számomra. 

- Ha jól tudom, már az általános is-
kolában is tervezgetted, hogy rendır 
szeretnél lenni.  

- Igen, ez így van. Ezért is felvételiz-
tem nyolcadikban a Liska József Erısára-
mú Szakközépiskola rendvédelmi szaká-
ra, Jászberénybe. Négy évig az általános 
tantárgyak mellett emelt óraszámban 
tartottak nekünk a rendırök szabálysérté-
si, bőnügyi, közlekedési és önvédelmi 
elıadásokat, gyakorlati órákat. Rendvé-
delmi csapatversenyekre jártunk, ahol 
nagyon jó eredményeket értünk el, így az 
ötödik, választott tantárgyból, a rendvé-
delembıl érettségiznem sem kellett. 

- Mivel ilyen irányú középiskolába 
mentél, gondolom már kérdés sem volt, 
hogy érettségi után hol szeretnél tovább 
tanulni. 

- Természetesen továbbra is biztos 
voltam abban, hogy rendır szeretnék 
lenni. Sajnos a Rendırtiszti Fıiskola 
felvételi ponthatárától két ponttal lema-
radtam, így Miskolcon a Rendészeti 
Szakközépiskolában folytattam a tanul-
mányaimat két évig. Nagyon hasonló a 
rendırképzés a katonasághoz. Az elsı 
héten csak a „jobbra át, balra át”-ot gya-
koroltuk és ha valaki elrontotta, az egész 
csapat csinálhatta a fekvıtámaszokat a 
kavicsos talajon. Két évig birkóztam és 
dzsúdóztam is, így mindig volt valami 
elfoglaltságom a tanórák után. 

- Mindig is úgy ismertelek, hogy sze-
reted a fiús sportokat, elfoglaltságokat. 
Hogy viszonyultál a fegyverhez és a lö-
vészethez? 

- Amíg a lıtér szabályzatot kívülrıl 
meg nem tanultuk, addig fegyvert nem 
foghattunk a kezünkben. El kellett sajátí-
tanunk a lıtéren való magatartás szabá-
lyait, és ezután kezdıdhetett csak az éles 
lövészet. Ezzel kapcsolatban egyébként 
van egy jó történetem, amin így néhány 
év elteltével már csak mosolygok. Alap-
vetı szabály a lıtéren, hogy ha akadályba 
ütközünk, felemeljük a kezünket és a 
fegyvert nem mozgatjuk, nem fordítjuk 
emberek felé. Egyszer ezt a szabályt fi-
gyelmen kívül hagytam, és a töltött fegy-
verrel kezdtem el forogni. Ezután kaptam 
is rögtön a tanáromtól a fenekemre a 
vaslapáttal. 

- Szakmai gyakorlat volt a két év 
alatt? 

- Az elsı évben rengeteg szakmai 
tantárggyal volt tele az órarendem, úgy-

mint az igazgatásrendészet, szakmai an-
gol, bőnügy és önvédelem. A 2. évben 
váltakozva egy hónapig gyakorlaton vol-
tam, egy hónapig pedig iskolában. A 
gyakorlatomat a hatvani rendırkapitány-
ságon töltöttem, és ott is szerettem volna 
maradni, amikor végeztem Miskolcon, de 
sajnos ott nem tudtak fogadni, így kerül-
tem Budapestre. 

- Hogy tetszett a fıvárosi élet? 
- Nagyon el voltam keseredve, hogy 

Budapestre kerültem. Az elsı napokban 
csak csendben ültem a helyemen és duz-
zogtam. Nem akartam barátkozni senki-
vel, mert eltökéltem, hogy úgysem mara-
dok itt sokáig. Egy évig és 7 hónapig 
dolgoztam a VII. kerületi rendırkapitány-
ságon, Tápiógyörgyérıl jártam fel vonat-
tal, amikor be voltam osztva szolgálatra. 
Mindig úgy gondoltam, hogy vidéki 
rendırnek lenni sokkal nagyobb kihívás, 
ezért is voltam elkeseredve, amikor Bu-
dapestre küldtek. A rendırségnél azon-
ban ehhez hozzá kell szokni, hogy oda 
megy a rendır dolgozni, ahova irányítják. 

- Budapestrıl kerültél Jászladányra, 
ha jól tudom.  

- Igen, a majdnem két évig tartó fıvá-
rosi szolgálat után áthelyeztek 
Jászladányra, aminek nagyon örültem. 
Azóta is ott dolgozom, mint megbízott 
körzeti megbízott. Most Jászladányon, 
annak ellenére, hogy sok rendırünket 
áthelyezték, a rendırırs állománya fel 
van töltve. Jászboldogháza azonban már 
nem a jászladányi rendırırshöz tartozik, 
hanem a jászberényi rendırkapitányság-
hoz. Az is megjegyzendı, hogy 
Jászboldogházán, egyedülállóként a kör-
nyéken hat rendır él (nyugalmazott is 
van köztük). 

- Most, hogy Jászboldogházának 
nincsen körzeti megbízottja, felvetıdött 
már bennem többször az a gondolat, 
hogy miért nem pályázod meg ezt az 
állást? 

- Erre a kérdésre a legegyszerőbb és 
legtömörebb válasz a híres mondás: 
„Senki nem lehet a saját hazájában prófé-
ta”. Mindenki ismer a községben, tudják, 
hogy kinek a lánya vagyok. Nem szeret-
nék olyan kellemetlen szituációkba keve-
redni, hogy pl. édesapám, édesanyám 
vagy az öcsém baráti körébıl kelljen 
valakivel szemben intézkednem. Ezért 

döntöttem tehát úgy, hogy Jászladányon 
maradok, ahol most még megbízott kör-
zeti megbízott vagyok, de bízom benne, 
hogy nemsokára körzeti megbízott lehe-
tek. 

- A családod, fıleg anyukád sokat 
szokott aggódni miattad? Volt már 
olyan, hogy féltél? 

- Anya valóban szokott értem aggódni 
még a mai napig is, de ez úgy gondolom, 
hogy természetes. Éjszakai szolgálatok 
után pedig mindig az az elsı dolga ébre-
dés után, hogy megnézi, az ágyamban 
vagyok e. Nekem szinte idım sincs arra 
gondolni, hogy félek e. Amikor cseleked-
ni kell, az ember teszi a dolgát, és nincs 
idı arra, hogy féljen. Egyszer azonban 
tényleg volt egy eset, amikor nagyon 
megijedtem, és napokig nyugtalan vol-
tam. Ezen azonban túl kell lépni, hiszen 
ez a munkám. Számítanak rám a kollégá-
im és az emberek is, hogy azt tegyem, 
amit kell. 

- Mesélj egy kicsit az iskola rendırkö-
désrıl és a „dada” programról. 

- Amikor az idım engedi, szoktam 
járni a jászladányi iskolába, mint iskola 
és „dada” rendır. A két program célja 
elsısorban a prevenció. Az iskola rendır 
program célja, hogy megtanítsuk az isko-
lás gyerekekkel az utcán való helyes és 
balesetmentes közlekedés szabályait. A 
„dada” program lényege pedig, hogy egy 
bemutató táskával ismertetjük meg a 
gyerekekkel a drog és alkohol káros hatá-
sait. 

- Úgy látom rajtad, hogy szívvel-
lélekkel csinálod ezt a munkát, és na-
gyon szereted, ami nem is csoda, hiszen 
ez volt az álmod. Mivel tudnád bátoríta-
ni azokat a fiatalokat, akik a rendır 
hivatás iránt érdeklıdnek? 

- A rendırség kötelékein belül nagyon 
sok elvárásnak meg kell felelni, de renge-
teg lehetıség is van a szakmában. Amit 
nagyon nagy elınyének tartok, az az, 
hogy a rendırségen belül még bármi 
lehetsz. Lehetsz forrónyomos, bőnügyi 
technikus, terrorelhárító, körzeti megbí-
zott, nyomozó, tőzszerész vagy akár vízi 
rendır is. 

- Milyen terveid vannak a közelebbi 
jövıre vonatkozóan? 

- Terveim között szerepel, hogy felvé-
telizek majd a Rendırtiszti Fıiskolára. 
Annak azonban nagyon örülök így utó-
lag, hogy az annak idején nem sikerült, és 
a szamárlétrát végigjárva megtapasztal-
hattam, milyen „utcai” rendırnek lenni. 
Rengeteg tanulságos dolgot láttam, ami-
vel úgy gondolom, hogy szegényebb 
lennék, ha a fıiskolai felvételim elsıre 
sikerült volna. 

- Örülök, hogy megtaláltad azt a hi-
vatást, amit örömmel csinálsz. Kívánom, 
hogy a jövıbeni terveid is valóra válja-
nak! 

 
dr. Fehérváry Mária 

Beszélgetés községünk fiataljaival 
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A kérdéssel Papp Izabellát, a Jász – 
Nagykun - Szolnok Megyei Levéltár most 
már nyugdíjas munkatársát kerestem fel 
egy szombat délután. A vele folytatott kel-
lemes beszélgetésben közelebbrıl megis-
mertem levéltári munkáját, érdeklıdési 
körét, a kultúra iránti igényét, és a kultúra 
szolgálatában tett munkásságát. 

 
Elıször arra kértem, mutassa be azt 

az intézményt, amelynek 26 évig volt 
aktív munkatársa. 

- A levéltár egy közgyőjtemény, a törté-
nelem írásos emlékeit győjti össze. A me-
gyei levéltárak felállítását Mária Terézia 
királynı rendelte el. Levéltárunk jogelıdje 
1751-ben létesült, a Jászkun Kerület akkori 
székhelyén, Jászberényben. Ettıl kezdve itt győjtötték, ren-
dezték a kerületi iratanyagot, a megyében levı történeti érté-
kő iratokat, dokumentumokat. Jász – Nagykun - Szolnok Me-
gye sajátos múltú törvényhatóság, amely 1876-ban alakult 
meg Szolnok székhellyel. A megye megalakulása után, 1878-
ban a jászberényi levéltári anyag jól rendezett és kutatható 
állapotban Szolnokra került, az új megyeházán létesített le-
véltárba. Levéltárunk legkorábbi eredeti irata egy 1422-bõl 
származó birtokadományozási oklevél, amely a Blaskovich 
család iratai között található. A Mohácsi vész elıtti idıszak-
ból mindössze három oklevél maradt fenn a levéltárban, az 
egyik Mátyás korabeli. A háborús és egyéb pusztítások az 
iratokban is komoly veszteségeket okoztak, ezért az egyes 
városok és községek anyaga eltérı idıpontoktól és teljesség-
gel található meg. A történelemírás szempontjából jelentıs 
forrásértéke van a különbözı idıszakokból fennmaradt or-
szágos és helyi személyi, vagyoni és egyéb jellegő összeírá-
soknak, végrendeleteknek, peres iratoknak. 

- Hogyan kerültél a levéltárba? 
- „Kanyargós” út elızte meg. Gimnázium után magyar – 

történelem szakra Egerbe jelentkeztem, de nem vettek fel. A 
sikertelen felvételi után gyors- és gépírói tanfolyamot végez-
tem, de akkor még nem is gondoltam, ennek milyen nagy 
hasznát veszem késıbb. Többféle kitérı következett, többek 
között a boldogházi iskolában is tanítottam, de rövid idı 
alatt kiderült, hogy a tanítás nem az én egyéniségemhez való. 
Remélem az akkori 3. osztályosok azóta „kiheverték” ezt az 
idıszakot. Elvégeztem a tanítónıképzıt, majd a történelem 
szakot Egerben. Kerestem a humán jellegő, érdeklıdésemnek 
megfelelı munkát. Így kerültem a levéltárba. Érdekes dolog, 
(nem babonaság), hogy a Levéltár épületét egy kéménysep-
rıs mutatta meg, és amikor elıször beléptem, éreztem, jó 
helyen vagyok. 

- Ott mivel foglalkoztál? Melyik munkaterülettel bíz-
tak meg? 

- A levéltárban több területen folyik a munka. Az egyik a 
kutatás. Minden munkatársnak kialakul egy kutatási területe. 
Az én feladatom a Jászkun Kerület iratainak rendezése, ezzel 
való foglalkozás, szőkebb kutatási területem az 1848-as sza-
badságharc megyei iratainak rendezése volt. 

A kutató szolgálat, mint levéltári szolgáltatás a levéltár 
iratanyagának kutatására itt helyben, a kutatóteremben is 
nyújt lehetıséget. Sokan szakdolgozat, tanulmányok készíté-
séhez végeznek anyaggyőjtést. A levéltári anyag kutatására 

és felhasználásnak módjára vonatkozó 
elıírásokat Kutatótermi Szabályzat tar-
talmazza. A személyiségi jogok védelmé-
vel kapcsolatos korlátozásokat a levéltári 
törvény külön szabályozza, és három ha-
táridıt szab: 30, 60 és 90 évet. Eszerint: 
„a személyes adatot tartalmazó levéltári 
anyag az érintett halálozási évét követı 
harminc év után válik bárki által kutatha-
tóvá. A védelmi idı, ha a halálozás éve 
nem ismert, az érintett születésétıl számí-
tott 90 év, ha pedig a születés és a halálo-
zás idıpontja sem ismert, a levéltári 
anyag keletkezésétıl számított 60 év. 
- Gondolom, sokan keresik fel az intéz-
ményt, a most nagyon „divatossá vált” 
családfa kutatás céljából. Hogyan kell 

hozzá kezdeni ehhez a munkához? 
- Szükségesek hozzá megfelelı születési adatok, jó, ha 

legalább a nagyszülık, dédszülık születési adatai vagy szü-
letési okmányai megvannak. Sokat segítenek gyászjelentések, 
síremlékek. A kutatás során visszafelé célszerő haladni az 
idıben. A levéltárban 1827-ig van erre lehetıség, mert 1827-
tıl vannak meg az anyakönyvek. A további kutatás pedig a 
Magyar Országos Levéltár anyakönyveiben lehetséges. 

- Bizonyára sok érdekes történetet ismersz? 
- Van olyan, aki lepedınyi anyaggal érkezik és kiterítve 

látni, hogy már csak néhány név hiányzik, de van aki, az 
alapoktól indul. Van olyan is, aki szinte, mint munkahelyre 
jön rendszeresen, napról napra. A nevesebb család közül a 
’48-as Vécsey tábornok leszármazottainak felkutatása volt, 
most pedig – a francia miniszterelnök kapcsán – a Sárközi 
család iránt érdeklıdnek sokan. 

- A saját családod felmenıi után hogyan indult el a 
kutatás? 

- A testvérem vetette fel, hogy már a Jászkunságban élı 
görögökrıl mindent tudunk, de a saját családunkról még 
szinte semmit. Ahogy elkezdtünk keresgélni, eljutottunk a 
Nagyrákói-Rakovszky családhoz. Érdekes, hogy ebben már 
az internet világa is segített - mint ahogy manapság már 
jelentısen megkönnyíti a családfakutatást – egy Bécsben élı, 
eddig nem ismert unokatestvérünkkel vettük fel a kapcsola-
tot. Megható volt, amikor múlt év decemberében elıször 
találkoztunk személyesen. Igazából ez a célja a családfa ku-
tatásnak, ismeretlen, egymást szem elıl veszített családta–
gokkal kapcsolatba lépni, újra találkozni! 

- Visszatérve a levéltári szolgáltatásokra? 
- A levéltár államigazgatási feladatokat is ellátó intéz-

mény. Ügyfélszolgálat során az ırizetében lévı iratanyagból 
hivatalos igazolásokat, hiteles, illetve kivonatos másolatokat 
ad ki építési engedélyek, vagyonjogi és más állampolgári 
ügyek intézéséhez.  

Közmővelıdési feladatot is ellát. A levéltár lehetıséget 
biztosít csoportos és egyéni látogatók számára a levéltár 
megtekintésére. Látogatóink megtekinthetik a levéltár legér-
tékesebb és legérdekesebb okleveleit, iratait, pecsétnyomóit, 
állandó kiállítás keretében. Az intézményben tanári kísérettel 
rendhagyó történelemórák, szakköri foglalkozások tarthatók, 
melyek témájához a kiválasztott levéltári forrásokat is bizto-
sítjuk. 

Papp Izabella 

>>> 
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- Eddigi munkásságod során számos tanulmányt írtál, 
melyek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Év-
könyvében és a Jászsági Évkönyvben jelentek meg. A 
levéltár gondozásában könyved is megjelent. 

- Igen, a kutatási területem kapcsán készültek a tanulmá-
nyok a 48-as szabadságharc emlékeibıl. A levéltár kiadásá-
ban a Görög kereskedık a Jászkunságban címő forrásköte-
tem jelent meg, mely a hazájukat elhagyni kényszerülı, a 
Jászkunságban letelepedı görög kereskedı családokról szól, 
akik a 18. században vándorkereskedıként érkeztek ide. Itt 
letelepedve felismerték a jellegzetes keleti árucikkekkel, se-
lyemmel, kelmékkel kereskedés „hiányát”  itt a Jászságban 
és látták, mire van kereslet. Nagyon sok forrásanyagot talál-
tam róluk, és igen sok örömet okozott ez a kutatás. 

- Kimagasló színvonalú, értéket teremtı közmővelıdé-
si tevékenységedért, több évtizedes elkötelezett szakmai 
munkádért  2009- ben JÁSZ - NAGYKUN-SZOLNOK 
MEGYEI KÖZMŐVELİDÉSI DÍJ-ban részesültél, 
amelyhez ezúton is szívbıl gratulálunk! 

- Nagyon meglepıdtem és persze örültem is, hiszen  nem 
gondoltam volna, hogy a  levéltár új igazgatója ily módon is 
elismeri munkámat. Számomra már az is nagy ajándék volt a 
Sorstól, hogy ilyen hosszú idın át olyan munkát végezhettem, 
amit igazán szerettem. Nyugdíjba vonulásom óta is szívesen 
megyek a levéltárba, mindig  szeretettel fogadnak, mindig jó 
visszamenni! Ebben az évben jelenik meg a Levéltári Év-
könyv 25. száma, amelyben egy újabb tanulmányom is olvas-
ható lesz. 

- A múltban való kutakodással gondolom, most sem 
hagytál fel? 

- Igen, készülıben van egy honismereti kiadvány, Szülıföl-

dem, a Jászság címmel. Ezen dolgozunk. Gyakran kérnek fel 
elıadások megtartására, kiállítások rendezésében veszek 
részt. Nagyon jó a kapcsolat a Jász Múzeum igazgatójával, 
dr. Bathó Editkével, vannak közös munkáink. Egy Jászapáti-
ra kitelepített bácsival való beszélgetés kapcsán újabb téma 
keltette fel az érdeklıdésemet: a kitelepített családok élete. 
Nagyon érdekes téma, hiszen itt, Boldogházán is sok olyan 
család élt az 50-es években, akiknek egyik napról a másikra 
kellett örökre elhagyniuk otthonaikat. 

- A sok szakmaiság mellett még nem esett szó a család-
ról és a nyugodtabb életrıl, amióta nem kell naponta 
munkába járni. 

- Igen, kicsit féltem az új életformától, de azt könnyen 
megszoktam, hogy nem kell 5 órakor kelni, a boltba nem kell 
rohanni, meg lehet állni, ráérısebben elbeszélgetni. Több 
idı jut kertészkedésre is. Rájöttem, hogy szeretem csinálni, 
mert már  nem idıre kell. 

Gyakran járok Szolnokra, szeretem az egyre szépülı vá-
rost és a sok-sok kulturális lehetıséget, amit nyújt. Színház-
ba, hangversenyre és kiállításokra járva jó érzés találkozni 
az ottani kedves ismerısökkel, barátokkal. 

A családról. Bátyámék mindenben fontos támaszt jelente-
nek. A két unokaöcsém gyakran meglátogat, felvidítják a 
napot, és segítenek a „súlyosabb” kerti munkákban. Kisko-
ruk óta szoros a kapcsolat velük, és örülök, hogy ez mostan-
ra is megmaradt. 

 
A beszélgetés végén kívánok további kutató munkád-

hoz sok sikert, jó egészséget és szép, nyugodt, ráérıs, de-
rős hétköznapokat! 

Bóta Mizsei Ilona 

Március 27-én az Árvalányhaj 
Néptáncegyüttes harmadik alkalom-
mal mutatta be önálló mősorát. Ez 
utóbbit Este a fonóban címmel. 
Hosszas készülıdés, szervezkedés, 
késı estig tartó ének– és táncpróbák 
elızték meg az elıadást, mert sze-
rettük volna teljesen új táncokkal 
megörvendeztetni vendégeinket. 

A cím már árulkodott az est té-
májáról: a tornatermet a régi fonók  
hangulatát idézve rendeztük be. A 

rokkák, a katonaládák, a padok, 
asztalok és a kissámlik összegyőjté-
sében nagyon sokan vettek részt, 
ezúton is köszönünk  minden köl-
csönkapott bútort, kelléket. 

Táncainkat mesék, dalok színesí-
tették. Különösen meghatóra sike-
rült a katonabúcsúztató jelenet – 
néhány percre mi, szereplık is átél-
tük, mit jelentett régen– talán utoljá-
ra elbúcsúzni, elbúcsúztatni szeret-
teinket. 

Mősorunk azonban vidáman és 
nagy sikerrel zárult. Befejezı tán-
cunkat kétszer is eljártuk a lelkes 
taps  és a Vissza! Vissza! - kiáltások 
hatására. 

Köszönjük a támogatást és a se-
gítséget mindenkinek, aki hozzájá-
rult mősorunk létrejöttéhez és sike-
réhez! 

 
Koncsik Barbara 

Fotó: Babinyecz J. 
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Három évvel ezelıtt egy fiatal ügyvédházaspár költö-
zött községünkbe. A fiatalember– dr. Halászi György -
 nem volt ismeretlen számunkra, hiszen gyakran nyaralt 
itt a rokonoknál. (A nagyapja, Tamási Béla bácsi  keze 
nyomát pedig nagyon sok ház ırzi. A 63-as árvíz utáni 
építkezéseknél munkája meghatározó volt a település 
arculatának kialakításában.) 

A Halászi család most a nagyszülıi házban él, és  nagy 
szeretettel nevelik kisfiukat, Zalánt.  Gabika, az édes-
anya, az ı gondolatait tolmácsolja Olvasóinknak. 

   
Kezét csókolom, Néni! Igen, én boldogházi vagyok. Nem 

itt születtem, nagyon kicsi voltam, amikor ide költöztünk. 
Anyukámék azt mesélik, szerettek volna szép, nyugodt he-
lyen felnevelni, ahol a hagyományos értékeket is megismer-
hetem, ezért költöztünk ide pici baba koromban.  

Nagyon szeretek itt lakni. A legjobban talán azt szeretem, 
hogy a kutyám velünk lakhat, tetszik tudni, ı is a barátom. 
Nagyon szeretek vele játszani, fogócskázni, bogarakat, csi-
gákat keresni és nézegetni. Tegnap például segített nekem 
hangyát fogni, hogy megnézhessük, mitıl tudnak olyan 
gyorsan szaladni. Nagyon szeretek kertészkedni is, meg a 
szomszéd pipiket etetni, és az is nagyon jó, hogy akkora ho-
mokozóm van, mint egy játszótéren. 

Tetszik látni, milyen sok szép virág van az óvoda körül, és 
milyen rendezett a park? Minden nap eljövünk ide és meg-
számolhatom, hány fajta színő virág van, megnézhetem, 
ahogy a nénik locsolnak, sıt a padra is leülhetek és figyelhe-
tem az érdekes munkagépeket. Ez az egyik kedvenc szórako-
zásom. 

Az anyukámnak a múltkor mondtam is, hogy nagyon sze-
retek itt lakni. Az anyukám ennek nagyon örült, és elmagya-
rázta, hogy akkor azt mondhatom, hogy ez az otthonom. 
Kérdeztem, ı szeret-e itt lakni, amire azt válaszolta, hogy 
nagyon. Azt mesélte, hogy ı is faluban nıtt fel, de az sokkal 
nagyobb és zajosabb volt. Itt viszont minden olyan nyugodt 
és biztonságos. Mindig azzal szokott viccelni, hogy az a leg-
jobb dolog, hogyha biciklizünk, én elfáradok és megkérem, 
hogy vegyen az ölébe, akkor a biciklit akár nyugodtan a jár-
dán is hagyhatja, senki nem fogja elvinni, maximum haza-
hozzák nekünk, mert tudják, hogy a miénk. Én nem értem, 
miért akarná elvinni bárki, mikor az az enyém, és más     

játékához, ha nem engedi meg, nem szabad hozzányúlni, de 
biztosan anyukámnak van igaza.  

Múltkor meg is kérdeztem tıle, miért mondta azt Mamá-
nak, hogy itt biztonságban vagyunk. Elmagyarázta, hogy a 
polgárır bácsik vigyáznak arra, hogy a rossz bácsik ne tudja-
nak ide jönni és butaságokat csinálni. Azt is mondta, hogy a 
gyerekeknek nem kell félniük, ha közlekednek, mert minden 
autós bácsi és néni lassít, nehogy baleset történjen. Meg is 
mutatta, hogy Jászberényben az emberek nem figyelnek erre, 
és hogy ott sokkal gyorsabban mennek az autók, ami miatt a 
biciklisek a járdán kell, hogy biciklizzenek és kerülgethetik a 
gyalogosokat. Nem nagyon tetszett, kértem is anyukámat, 
vigyen inkább az ölében. 

Azt is nagyon szeretem, hogy a nénik és bácsik mindig 
kedvesen mosolyognak rám, megkérdezik, hogy vagyok, 
behívnak, nézzem meg a barikákat, csirkéket, poszákat és 
búkákat. Biztosan tudják, hogy én nagyon szeretem az állato-
kat. Most már igazán szaladnom kell, mert anyukám meg-
ígérte, hogy elmegyünk megnézni a barikákat, és még azt is 
megengedi, hogy segítsek az elcsatangolt bárányokat vissza-
kergetni. Igazán nagyon jó móka. Egyszer tessék kipróbálni.  

Kedves Olvasó! Bizonyára elcsodálkozott a rendhagyó 
íráson. Nem indokolatlanul vettem kölcsön kisfiam szavait 
és gondolatait. A gyermeki szem és lélek valóban azt látja a 
körülötte lévı világban, ami valóban fontos, amit valaha én 
is ugyanilyen tisztán láttam, csak mára hajlamos lettem elfe-
lejteni. Jó, hogy mindig lesznek gyermekek, akik erre ráéb-
reszthetnek minket. Reméljük, felidézhettük Önökben a bol-
dogházi gyermekévek emlékeit, az illatokat, hangokat és 
színeket, amik egész életünkben elkísérnek minket. Kívá-
nom, hogy legalább egyszer minden gyermek megélhesse az 
igazi falu harmóniáját.  

Zalán gondolatai mindent megmagyaráznak számunk-
ra. Megértjük, hogy a városlakókból hogyan váltak segí-
tıkész, kedves boldogháziakká. Gabika sokat segített az 
iskolásgyerekek báli felkészülésében- kamatoztatva azt a 
tudást,melyet versenytáncosként szerzett-, Gyurihoz pe-
dig bármikor fordulhatunk egyesületi gondjainkkal. 

Kívánjuk a Halászi családnak a mindennapok örömét, 
érezzék valóban itthon magukat! Neveljék szeretetben, 
boldogságban a kicsi Zalánt.  

Zrupkó Ferencné  

„BOLDOGHÁZÁN  ITTHON” 

Búcsúzunk 
Martonosi Sándor  (1946-2010) 
id. Martonosi Sándor  (1922-2010) 
Sas Sándor  (1938-2010) 
Matók Józsefné  (1934-2010) 
Matók István  (1928-2010) 
Tóth Jánosné  (1930-2010) 
Sánta József  (1939-2010) 

Születés: 
Makai Lili Anna 2010. 02. 12. 

(Nagy Mónika – Makai Zoltán) 
 
 
 
 

Kedves Olvasóink! 
Elızı számunk anyakönyvi híreiben tévesen jelent meg 

Józsa Kálmán halálának évszáma.  

Helyesbítve: Józsa Kálmán  1947 -2010 

A gyászoló család tagjaitól elnézést kérünk, és ezúton is 

ıszinte részvétünket fejezzük ki. 

Anyakönyvi hírek: 
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2010. március 28-26 között 
zajlott az Országos Rally és 
Rally Túra Bajnokság idény-
nyitó futama. A versenyen az 
autósport egyesület részérıl 
érintett Berényi László- Pap 
Tamás szerezte meg az abszo-
lút 3. helyet Mitsubishi Lancer 
Evo versenyautóval. Ezúton is 
gratulálunk a sikeres szereplé-
sükhöz. 

Ha május, akkor boldogházi 
rally sprint! Mivel ezt a hóna-
pot Jászboldogháza részérıl 
aktív civil szerepvállalás jellemzi, ezért 
úgy döntöttünk, hogy mi is bevállaljuk 
újra, hogy megmozdítsuk a térségben 
élıket. Ha belegondolunk, a május a 
lovakról szól nálunk, melyek között 
van szırös 4 lábú patás a lovasnapon, 
kétkerekő lóerı találkozó a Condors 
MC-vel a strandon és négykerekő lóerı 
demonstráció a JASE által. Célunk, 
hogy közelebb hozzuk a nézıknek, 
érdeklıdıknek a sportot, melyet őzünk, 
és újra ízelítıt adjunk, mi is az a rally. 

Ezennel értesítem a tisztelt lakos-
ságot, hogy terveink szerint a tavalyi 
évektıl eltérıen idén változik a 
nyomvonal, és újra visszatérünk a vas-
úti rakpartra is. A verseny rajtja a 
csíkosi út Baranyi keresztjétıl lesz, 
utána a TSZ-nél jobbra az Alkotmány 
úton a Strand felé, a tejcsarnok kanya-
ron át jobbra be a rakpartra a vasútállo-
másnál, majd cél a régi marhafelhajtó 
környékén. Kérjük, a rendezvény 
alatt ( kb. 9-16h között ) a polgárır-
ség/rendırség úteltereléseire számí-
tani az érintett szakaszon. Megérté-

süket és szíves együttmőködésüket 
elıre is köszönjük. 

Szeretnénk felhívni az érdeklıdı 
lakosság figyelmét egy másik ese-
ményre is melyben a Jászboldogházi 
Autósport Egyesület valószínőleg érin-
tett lesz. Neve: Örömautózás. 

A rallyról sok mindent lehet hallani, 
különbözı forrásokból, médiákból. 
Balesetek, nézık gázolása, kicsúszá-
sok… Sorolhatnánk azokat, a jelzıket, 
amelyekkel illetik ezt a méltán népsze-
rő sportot. Igen, ez egy veszélyes 
üzem. Ezt soha nem tagadjuk! De a 
rally szépsége nem csak errıl szól! Mi 
nem csak száguldozunk egy színes, 
matricázott autóval. Írhatnánk itt sok 
minden szépet és jót, de aki nem élte 
még át ezt a fajta érzést, az nem értene 
meg minket. Mondhatnánk úgy is, 
hogy keressük a határainkat. Autóét, 
emberét. És, hogy valójában hol is van 
egy ember 'határa' ? Nehéz megmonda-
ni… Addig mi sem tudtuk, míg meg 
nem ismertünk beteg gyerekeket. İk 
megmutatták nekünk, hogy mi is a küz-

delem! Mit jelent naponta küz-
deni, és hogy ami nekünk 
'hétköznapi', az nekik egy bo-
nyolult és megoldásra váró do-
log. 
Ezzel a nappal a beteg gyerme-
keknek adózunk, és bebizonyít-
juk azt, hogy a rally másról is 
szól! Több tucat levél érkezett 
szülıktıl és nevelıktıl, melyek 
igazolták, hogy sikerült egy 
egész napra elfelejttetnünk a 
gyerekekkel, hogy ık mások, és 
hogy nekik is lehetnek boldog 

napjaik…A rendezvény beteg gyerme-
kek számára lett létre hozva, melyet 
orvosaik „élményterápiaként” nagyon 
támogatnak, a kicsik pedig legalább 
egy napra elfeledhetik gondjukat. Eb-
ben az évben a Miskolci Gyermek-
onkológiai Központban kezelt gyere-
kek is csatlakoznak a Tőzoltó Utcai 
Gyermekklinika kis betegeihez, így 
még több izgatott kiskölyök várja ezt a 
napot:2010. május 8. (szombat). A ki-
csik még egy vágya teljesülhet azzal, 
hogy a rendezvény helyszíne idén a: 
HUNGARORING. A rendezvénynek 
nevet is adtak : ÖRÖMAUTÓZÁS, 
melyre nézıknek térítésmentes lesz a 
belépı és szétnézhetnek a Forma-1 es 
pálya körül is a verseny és a gyer-
mekautóztatás alatt. 

További infó és részletek: 
www.oromautozas.hu 

Vigyázzunk egymásra, embertár-
sainkra! Mindenkit szeretettel vá-
runk május 8-án  és 23-án. 

 
Jászboldogházi Autósport Egyesület 

Motoros találkozó 
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Az én hobbim  
 

Általános iskolás tanárnım tisztelt meg 
kérésével: aktív futóként próbáljak meg 
írni pár sort a futásról, mint hobbiról. 
Kicsit nehéz dolgom van, hisz focizni, 
kerékpározni, úszni mindenki szeret, de a 
futásra gondolva a legtöbb embernek 
kellemetlen élmények jutnak eszébe, köte-
lezı tornaórák gyötrelmei, futás az éppen 
pontosan érkezı vonatra, buszra, és még 
sorolhatnám. 

Tény: edzetlenül a futás szenvedés a 
mai ember számára. Pedig a futás az em-
ber legtermészetesebb mozgása, minden 
sport alapja, bármikor bárhol végezhetı, 
mondhatnánk a láb mindig kéznél, van. 
Idézve Emil Zátopek híres Cseh Olimpiai 
futó bajnokot „A halnak úsznia kell,a 
madárnak repülnie, az embernek futnia.” 
Igaz, ezzel sokáig én sem értettem egyet 
hasonlóan más fiatalokhoz, a futás látvá-
nya is elborzasztott, legfeljebb elismer-
tem, szégyen a futás, de hasznos. De 17 éves koromra, hála 
középiskolás testnevelı tanáromnak, aki következetes szigor-
ral belénk nevelte a sport szeretetét, rendszeresen edzı spor-
tolóvá váltam. Felismertem a sport, a rendszeres testmozgás 
nyújtotta örömöket. Fıleg igaz ez a futásra, ritka élmény egy 
nyári zápor után a Tápió vidékén még mindig szép környe-
zetben, tiszta levegın lefutni egy hosszabb távot, elfelejteni 
hétköznapi gondjainkat, elmélkedni vagy jókat beszélgetni 
futótársunkkal. Mellesleg nyugodt szívvel megihatunk utána 
1-2 pohár sört, biztosan nem hízunk meg tıle. Egyszóval 
mindegy, hogy mit sportolunk, legyen az foci, motorozás, 
tánc vagy jelen esetben a futás, lényeg, hogy jól érezzük ma-
gunkat, örömünket leljük benne. 

Magamról csak annyit, születésem óta élek Boldogházán. 
Több mint 20 éve járom a vidéket futva vagy kerékpárral.   

17 éves korom óta sportolok, mondhatom 
versenyszerően, mivel még így 40 évesen is 
elindulok Berkó Arpád barátommal évi 4-5 
futóversenyen. Középiskolában atletizáltam, 
majd miután sikerült megvennem életem 
elsı versenykerékpárját, duatlonozni kezd-
tem. Fantasztikus sport, melyben együtt 
szerepelnek kedvenceim: a futás és kerékpá-
rozás. A verseny alatt elıször futni kell 10 
kilométert, utána tekerni 40 kilométert, és 
végül 5 km befutó, ez a középtáv. A Jászbe-
rényi Triatlon Egyesület színeiben értem el 
legjobb eredményeimet, többször versenyez-
tem Országos Bajnoki futamokon, voltam 
Országos Bajnoki futamon 5. helyezett, Or-
szágos Bajnokságon csapatban 3. helyezett. 
Szintén berényi barátaimmal sikerült teljesí-
teni a híres Bécs-Budapest Szupermaratoni 
futóversenyt. A duatlonos évek után számos 
hosszútávú futóversenyen képviseltem 
Jászboldogháza színeit. Háromszor sikerült 
indulnom a klasszikus maratoni távon      
(42 km). 
A 20 év alatt sajnos nem sok futótársam 

akadt Boldogházán, de azért nem voltam végig egyedül. 
Menyhárt Gergıvel évekig edzettünk, versenyeztünk együtt, 
nagyon tehetséges futónak számított. Biztos vagyok abban, 
hogy ezek az évek is hozzájárultak az élet más területén elért 
egyéb sikereihez. De senki sem gondolná Deák Janiról és 
Kocza Antiról, hogy egy közös bicikli túránk alkalmával lete-
kertek 1 nap alatt 170 kilométert Bajáig, másnap még 100 
kilométert Orfőig, és még ugyanennyit vissza Boldogházáig. 
A mai napig velem fut barátom, Berkó Árpi, együtt járjuk a 
versenyeket, igaz, rendre megelız már engem. Sokat beszél-
getünk, milyen jó lenne, ha létezne Boldogházán egy szabad-
idıs sportklub, ha egyre több fiatal kezdene el túrázni, futni, 
kerékpározni. Mindenkit szeretnénk erre buzdítani. minket 
megtaláltok kinn a határban. 

Matók Attila 

Az általános iskolai tanulmányaim után Szolnokra jártam 
a Ruhaipari Szakközépiskolába, ahol az érettségi után még 
egy évig ott maradtam és elvégeztem a technikumit is. Anyu-
kám, Nagy Sándorné Éva már egy ideje a boltban dolgozott 
és ı mondta, hogy vesznek fel nyári munkára fiatalokat. Így 
kerültem a boltba elıször, mint árufeltöltı és nagyon megtet-
szett a légkör, valamint a munka is. Örültem, hogy van lehe-
tıségem dolgozni és megvehetem magamnak, amiket szeret-
nék. A bolt ezután felajánlott egy szerzıdést, amiben vállal-
tam, hogy egy évig nem mondok fel, cserébe ık beiskoláz-
tak, így elvégeztem az élelmiszer- és vegyi áru eladó szakot 
és a boltvezetıit. Mostanában a legtöbbet a pénztárban dol-
gozom és mőszakvezetı vagyok. 

Nagyon jól érzem magam a boltban, és örülök, hogy hely-
ben dolgozhatok. Boldogházán szeretnék majd maradni a 
jövıben is, persze ez sokban függ majd a páromtól is. Sokan 
mondják, hogy miért ragadtam le itt, de én mindig azt mon-
dom, hogy szeretem ezt a közösséget, mindenki ismer és 
nagyon kedvesek az emberek. A munkahelyi légkör is fiata-
los és összeszokott. Sosem úgy indulok el dolgozni, hogy 
már megint mennem kell, hanem örülök, hogy ma is sok 
emberrel fogok találkozni, beszélgetni. Nagyon szeretek az 
emberek között lenni, nem vagyok az az otthonülıs típus. A 
boltban mindig pörgés van, nincs két egyforma nap. 

Sokszor mondják a vásárlók, 
hogy mindig mosolygok, már 
korán reggel is olyan jó 
kedvem van. Úgy 
g o n d o l o m , 
hogy a vásárlók 
irányába nem 
szabad kimu-
tatni, hogy 
milyen hangula-
tom van. Segítıkésznek 
és barátságosnak kell velük len-
ni. Cserében ık is visszamosolyog-
nak, kedveskednek, és az embernek már ettıl jobb kedve 
lesz. 

A szabadidımben rajzolni szoktam, kirándulni, moziba 
járni és az állataimmal foglalkozom. Otthon már szinte egy 
kész állatkertem van: kutyák, halak, tengerimalac. 

Tervezem, hogy továbbtanulok még, de sajnos ez pénz 
kérdése. Ami viszont nagyobb akadálya ennek az, hogy még 
a mai napig nem tudtam eldönteni, hogy mi az, amit szívesen 
csinálnék egész életemben. Szeretem a változásokat, így még 
biztos, hogy kipróbálok pár szakmát, mire megtalálom a 
nekem valót. 

Célbaérkezés: Budapest Maraton 

Pályakezdı fiatalok Bemutatkozó 

Nagy Nikolett 

Matók Attila 
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,,Ha egy ló társává fogad, neked 
adja mindenét: 
Erejét, kitartását, vad szellemét… 
de cserébe nem kéri el mindened, 
elég neki megbecsülı szereteted!” 

 

Lovas nemzet a magyar 
 
Tudta-e ön 

..., hogy a magyarok a világ leg-
eredményesebb fogathajtó versenyzıi? 

Tudja-e ön 

......hogy 2010. május 15-16. nap-
ján a Hagyományok Hétvégéje rendez-
vénysorozaton belül megyei bajnoki 
forduló lesz Jászboldogházán amatır 
fogathajtók számára?  

Nagy örömmel tölt el, hogy több 
évtized után Jászboldogháza ismét ott-
hont ad egy fogathajtó versenynek. 
Lelkes emberek fáradoznak nap mint 
nap azon, hogy rendezvényünkön min-
den korosztály találjon magának érde-
kes programokat, mindemellett minél 
több, már feledésbe merülı hagyo-
mányt, mesterséget mutassunk be.  
Nézzük a kínálatot kicsit részleteseb-
ben: 

Szombaton reggel 9 órakor meg-
nyitó, melyet a jászboldogházai 
mazsorett csoport bemutatója elız meg. 
A fogathajtó verseny 3 kategóriában és 
2 versenyszámban kerül megrendezés-
re. Pónifogatok, egyes fogatok és kettes 
fogatok akadályhajtásban, majd va-
dászhajtásban mérik össze tudásukat.   

Délben a lovasok  és az érdeklı-
dık  is cigányzene és magyar nóta kísé-
retében költhetik  el ebédjüket. Ebben 
az idıszakban érkeznek meg a Jász 
Lovas Bandérium huszárai és 
Rá k ócz i ú j fa l u  c s i k ósa i ,  a k i k 
Jászalsószentgyörgy, Jánoshida, 
Jászboldogháza településeken átvonul-
va érkeznek a Bartal istállóhoz. Ebéd 
után programjaink ketté válnak. Foga-
tosaink vadászhajtás versenyszámban 
folytatják a versengést.  Eközben a 
színpadon  Jászalsószentgyörgy, 
Jánoshida asszonykórusainak, illetve az 
Árvalányhaj Néptáncegyüttesnek  mő-
sora  látható. 

Délután amatır erıs emberek mé-
rik össze erejüket. Láthatjuk, hogyan 
boldogulnak malomkı dobással, pet-
rencerúd tartással, tejeskanna cipelés-
sel, farönk nyomással és más feladatok-
kal, melyet falunk szülötte, Kövér Gyu-
la többszörös magyar bajnok „talált ki” 
a jelentkezık számára. 

Este a citerazenekarok mősora 
után Bikini koncert várja az érdeklı-
dıket. 

Vasárnap lovas ügyességi ver-

senyt rendezünk, lovagolni alig tudó, 
illetve haladók számára is. Vezetıszá-
ras kategóriában várjuk azokat a jelent-
kezıket, akik lépésben vezetı segítsé-
gével kívánnak az akadályok között a 
starttól a célig eljutni. 

Kezdı kategóriában lépés, ügetés 
jármódban kell 8-10 feladatból álló 
akadálypályát teljesíteni. Haladó kate-
góriában ezek a feladatok két ugrással 
és vágta jármód alkalmazhatóságával 
egészülnek ki. A díjugrató verseny-
számban indulók 10 akadályból össze-
álló pályán lovagolnak. 

Az ügyességi verseny után csikós-
bemutatón vehetünk részt, majd a díjki-
osztó után kétnapos rendezvényünk 
véget ér. 

Mindkét napon a kézmővesek vá-
sárán találkozhatunk viseletkészítıvel, 
gyöngyfőzıvel, fazekassal, kádárral, 
szalmafonóval, fafaragóval, bognárral, 
kenyér lángos sütıvel.  Mestereink a 

helyszínen bemutatókat tartanak. 
A helyszínre érkezıket  a Frikandó 

fogadó csapata várja finom falatokkal. 
A falu lakosságának könnyebb eljutását 
a helyszínre autóbuszok indításával 
kívánjuk segíteni. A buszok 2 óránként 
indulnak a helyszínre szombaton reggel 
8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 órai indulással.  
Megállóhelyek: Rákóczi út Bocskai út 
sarok, Coop ABC parkoló, Rákóczi út 
Vezér út sarok.  

További információk a rendez-
vénnyel kapcsolatban megtalálhatók a 
www.jaszfold.hu honlapon, valamint 
30/9680-434 és 30/6052-665 telefon-
számokon.  Mindenkit szeretettel vár 
a rendezıség! 

Szőcs  Csilla 
 
A ló elınye tenger, a bölcs ember-
nek ló való,mert lóvá tesz az em-
ber, emberré a ló.- 
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Kedves Olvasók! 
Kedves jászboldogházi Szülık és Gyerekek! 
Gyermekvédelmi szakemberként ebben a cikkben azt a fel-
adatot vállaltam, hogy vázlatosan bemutatom, milyen jogai 
vannak a hazánkban élı gyermekeknek és szülıknek, vala-
mint, hogy milyen kötelezettségei vannak a gyermekeknek, 
és minden értük felelısséggel tartozó felnıtt embernek.  
Jogokkal rendelkezni azt jelenti, hogy szabad megtennünk 
valamit, és ezért nem érhet bántódás. Vannak olyan alapjo-
gok, amelyek minden embert, gyermeket és a felnıtteket 
egyaránt megilletnek, ezeket korlátozni, csak kivételes ese-
tekben lehet. A gyerekeket – néhány kivételtıl eltekintve - 
ugyanazok az alapjogok illetik meg, mint a felnıtteket, azon-
ban vannak olyan jogok is, melyek csak a gyermekekre 
vonatkoznak, ezekrıl egy külön nemzetközi gyermekjogi 
egyezmény rendelkezik, Magyarországon a gyermekek vé-
delmérıl szóló törvény tartalmazza. A jogokhoz természete-
sen kötelességek is tartoznak, hiszen csak úgy tarthatjuk tisz-
teletben mások jogait, ha mi magunk betartjuk az együttélés 
szabályait, nem mulasztunk el megtenni bizonyos dolgokat 
embertársainkért, gyermekeinkért, szüleinkért.  
A legalapvetıbb gyermeki jogokról szeretnék szólni az 
alábbiakban, s kérem az olvasót, gondolkodjon együtt velem: 
Minden gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és 
erkölcsi fejlıdését, jólétét biztosító saját családi környe-
zetében történı nevelkedéshez. Tehát minden gyermeknek 
joga, hogy szüleivel, testvéreivel éljen, és a saját családi kör-
nyezetnek olyannak kell lennie, ami az egészséges fejlıdést, 
jólétet biztosítja számára. Ennek az alapvetı gyermeki jog-
nak a másik oldala, hogy a szülı jogosult és köteles arra, 
hogy gyermekét családjában gondozza, nevelje és a gyer-
meke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlıdéséhez szüksé-
ges feltételeket biztosítsa gyermeke számára. Mit is jelent ez 
a szülıi gondoskodás és nevelés? Biztosítani kell a gyermek-
nek lakhatást, ruházatot, élelmet, egészségügyi ellátáshoz 
való hozzájutást - talán meglepı, hogy ilyen alapvetı dolgo-
kat említek. De ha kiegészítem, hogy életkorának megfelelı, 
egészséges élelmet, az évszaknak és idıjárásnak megfelelı 
ruházatot, emberi léthez megfelelı lakhatást, már mindenki 
biztosan érzi, nem egyszerő kérdések ezek, nem minden 
gyermek számára biztosított, és még csupán a legalapvetıbb 
fizikai, testi szükségleteknél tartunk. Egészséges felnöveke-

désünkhöz azonban szükséges a biztonságot nyújtó, pozitív 
érzelmekben gazdag, elfogadó és megértı családi légkör is. 
Szükségünk van egy otthonra, ahová jó hazamenni, egy 
anyára és egy apára, aki megtanít bennünket arra, hogyan 
szeressünk másokat, hogyan tartsunk tiszteletben másokat, 
hogyan bízzunk másokban, különbséget tudjunk tenni jó és 
rossz, helyes és helytelen dolgok között. Ha mindezen alap-
vetı jogokat a szülık nem képesek biztosítani gyermekük 
számára, a társadalomnak, az államnak kell beavatkoznia, 
segítséget nyújtani a gyermek számára. 
A gyermeknek joga van emberi méltósága tiszteletben 
tartásához, a bántalmazással, az elhanyagolással és az 
információs ártalommal szembeni védelemhez, hogy a 
fejlıdésére ártalmas környezeti és társadalmi hatások, 
valamint az egészségére káros szerek ellen védelemben 
részesüljön. Mindezen gyermeki jogok érvényesüléséért már 
nemcsak a szülık, valamennyien tehetünk. Ha gyermek elha-
nyagolását, bántalmazását tapasztaljuk, nem csukhatjuk be 
szemünket! Ha azt látjuk, hogy gyermekeink drogot 
(alkoholt, cigarettát, más káros szert) kapnak, fogyasztanak, 
nem léphetünk tovább! Ha azt érzékeljük, hogy gyermekeink 
egész nap (vagy éjjel) a számítógép, vagy a televízió elıtt 
ülnek, vagy éppen az utcán „lógnak”, tennünk kell valamit! 
És még folytathatnám ezt a sort. (A gyermekjogokról továb-
bi információt kaphatnak: www.gyermekjogok.obh.hu) 
Természetesen a gyermekeknek jogaik mellett kötelessé-
geik is vannak. Kötelességük, hogy gondozásuk és nevelé-
sük érdekében szüleikkel együttmőködjenek, képességeiknek 
megfelelıen eleget tegyenek tanulmányi kötelezettségüknek, 
elkerüljék az egészségüket károsító szereket. De kötelessé-
gük, hogy másokat alapjogaikban ne sértsenek, ne bántal-
mazzanak, másokat tiszteletben tartsanak. 
Valamennyiünk kötelessége, hogy ha azt tapasztaljuk, hogy 
egy gyermek egészséges fejlıdése veszélyben van, összefog-
junk, és tegyünk ellene. Erre a feladatra vállalkozik a gyer-
mekjóléti szolgálat. Ha egy gyermek elhanyagolását, bántal-
mazását, veszélyeztetett helyzetét tapasztalják, forduljanak 
hozzánk! Szülıként fogadják el segítségünket minél többen, 
gyermekként szívleljétek meg tanácsaikat minél többen!  

  
Baginé Gavaldik Lívia 

Jászsági Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 

Jászsági Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat  

A Polgárırség és a helyi Gyermekjóléti Szolgálat ez évben is megtartotta 
a hagyományteremtı húsvéti játszóházat. A Polgárırség klubhelyiségében 
április 2-án összegyőltek kicsik és nagyok tojásfestésre. Segítségükre volt 
még a szülıkön kívül Zrupkó Antalné Klárika néni, aki horgolt tojásmele-
gítıjével ámulatba ejtett mindannyiunkat. Klára néni segítségével a gyere-
kek ruha és papírvirágokat készítettek, de a hagyományos tojásfestés, a 
viaszolás és a tojáskeresés is nagy sikert aratott. Reméljük, ezzel a délután-
nal hozzájárultunk az ünnepi készülıdéshez. 

 

Április 13-án Jászberényben a Magyar Vöröskereszt megrendezte a 
felmenı rendszerő elsısegélynyújtó versenyt. Az általános iskolások kö-
zül 2 csapat indult Jászboldogházáról. A gyerekek teljes erıbedobással ké-
szültek a versenyre, Czapkó Anikó készítette fel ıket szabadidejében. A 
versenyen nagyon szép helyezést ért el mindkét csapat, de a helyezéstıl 
függetlenül tudják, hogy nagyon sok olyan ismerethez jutottak, amit bármi-
kor fel tudnak használni életük során. 

Kobela Margit 
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Tájékoztató Mezıgazdasági termelıknek 
Aktuálissá vált a 2010. évre vonatkozó egységes terület-

alapú kérelem benyújtása. Ez kizárólag az erre a célra létre-
hozott felületen, csak elektronikus úton nyújtható be. Továb-
biakban is azonban papír alapon kell benyújtani a következı-
ket: 
� hasznosító személyében bekövetkezett változást, 
� vis maior bejelentést alátámasztó dokumentumokat. 
� Jogcímekre vonatkozó dokumentumokat. 
 
Benyújtási határidık: 
Egységes kérelem benyújtási határideje: 2010. május 15. 

Egységes kérelem módosítása: 2010. május 31. 
A késedelmes benyújtás munkanaponként 1 %-kal csök-

kenti a támogatási összeget. 

Benyújtás feltételei: 
Csak azok az ügyfelek nyújthatnak be kérelmet, akiket az 

MVH elızetesen nyilvántartásba vett, regisztrációs számmal 
rendelkeznek, valamint felhasználói névvel és jelszóval is 
rendelkeznek. További fontos elıírás mindenki számára, 
hogy a Földhasználati nyilvántartás legkésıbb május 31-ig 
aktualizálva legyen a területileg illetékes Földhivataloknál. 

Vadkerti Tivadar 
falugazdász 

A falugazdász tájékoztatója 

HÍREK 

KÖZSÉGI SPORTÉLET 
Tisztelt Sportbarátok!  
 
Elkezdıdtek a 2009-2010-es megye II. osztály tavaszi for-

dulói, amelyben nem sok sikerrıl tudok beszámolni. 
 Már az elsı fordulóban „ki-ki” meccset kellett vívnunk 

Tiszapüspökivel, melyen 2-2 döntetlent értünk el, elsınek 
jól hangzik, de a három pont nagyon kellett volna. 

 Következı ellenfelünk Törökszentmiklós volt, nagy küz-
delemben maradtunk alul egy tizenegyes góllal sajnos a sze-
rencse elpártolt tılünk. 

A harmadik fordulóban Cserkeszılıre látogattunk, itt is 
döntetlen született 1–1. Kicsit mérgelıdtünk, de a régi köz-
mondást felidézve, idegenben jó az x, ezzel nyugtatgattuk 
magunkat. 

Negyedik mérkızésünkön a jelenleg elsı helyen álló 
Szajol következett, közel álltunk a gyızelemhez, hiszen a 
vendégektıl egy játékost ki is állítottak, de a második félidı 
elején ziccert hibáztunk a végen, pedig rutinos játékosuknak 
köszönhetıen egy jól megeresztett lövéssel elvitték a három 
pontot, elég volt egyetlen egy figyelmetlenség 0 – 1. 

Következett Tiszajenı nagy riválisunk, akiknek még nem 
sikerült legyızniük bennünket, nagyon fenték fogaikat a 
találkozó elıtt, és fogadkoztak, most majd sikerül, ráadásul 
kaptak egy ajándék tizenegyest, de így is 2 – 2 lett a vége. 

Jászboldogháza – Jászalsószentgyörgy örök rangadó 

utóbbi 15 évben, mikor összekerültünk, sohasem tudtuk le-
gyızni ıket most sem, sima 3-0 vereség lett a vége, meg kell 
említenem, sokat erısödtek az ısz óta Jánosidáról rutinos 
játékosok érkeztek a következı bajnokságban, ha együtt ma-
radnak esélyesek a dobogóra. 

Jászkísér következett hajtós, fordulatos mérkızésen igaz-
ságos döntetlen született, a hazaiak a végére elfáradtak, hi-
szen hét közben kupameccsük volt, ezért pontosabb játékkal 
a véghajrában meglepetést is okozhattunk volna. 

A nyolcadik fordulóban Pusztamonostorra látogattunk, 
gyızni mentünk, hiszen idáig nem sikerült, mindösszesen 4 
pontot győjtöttünk a 24 helyett, aki látta a mérkızést, az na-
gyon nehezen emészti, hiszen amit kapura rúgtak az elsı 
félidıben, az minden bement, és nem a kapuson múlott, vé-
dıink nem álltak a helyzet magaslatán. 
Helyzeteinket kihagytuk a második félidıben Gömöri A. 
bravúrja is kellett, hiszen akár 8-9 is lehetett volna, vége így 
sima 5-0 vereség lett. 
Hétvégén Kunmadaras látogat el hozzánk, ha nem sikerül 
gyıznünk, tolhatjuk a kerékpárt a megye III. felé. 

 
Tisztelettel: Túróczi Béla 

  Hajrá Boldogháza! 
Lapzárta után értesültünk róla, hogy csapatunk 1:0  -ás gyı-
zelmet aratott Kunmadaras csapata ellen.   (szerk) 

A Központi Statisztikai Hivatal 2010. június 1. és 
június 21. között az ország valamennyi településén, 
így Jászboldogházán is általános mezıgazdasági ösz-
szeírást hajt végre. 

Az összeírás feladata, hogy átfogó képet adjon a 
döntéshozóknak és a gazdálkodóknak egyaránt a me-
zıgazdaság jelenlegi szerkezetérıl és az ágazat szerep-
lıinek helyzetérıl. Az összeírás kiterjed a földhaszná-
lat, a növénytermesztés, az állatállomány részletes fel-
térképezése mellett a mezıgazdaságban foglalkoztatot-

tak összeírására és a mezıgazdasági termelési módsze-
rek számbavételére. 

A termelıket, egyéni gazdaságokat szakszerően fel-
készített összeírók keresik fel és személyes beszélgetés 
során töltik ki a kérdıíveket. Az összeírók 
jászboldogházi lakosok lesznek és személyre szóló 
igazolvánnyal rendelkeznek majd.  

 
dr. Fehérváry Mária 

jegyzı 

Tájékoztató 
a 2010. évi általános mezıgazdasági összeírásról 
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 Felelıs szerkesztı: Gerhát Károly 
 Konkoly Béláné Felelıs kiadó: 
Szerkesztık: dr. Fehérváry Mária Községi Önkormányzat 
 Bóta Mizsei Ilona  
 Zrupkó Ferencné Készült: 
  Polgármesteri Hivatal  
  Jászboldogháza 

Boldogházi 

Katicabogár a tavaszi napsütésben Tóparti hangulat 

Konkoly Dorina Gerhát Edina 

Iskolai hulladékgyőjtés 

Játszótéravatás a strandon Húsvét az óvodában 

Tojáskeresés a parkban 


