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Polgármesteri tájékoztató
Falunap 2010.
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani mindazon vállalkozóknak, civil szervezeteknek és magánszemélyeknek,
akik idei falunapunk megrendezésében részt vettek, és
támogatták az önkormányzatot! Mint ilyenkor lenni szokott, most is nagyon sokan segítettek nekünk, nagyon
hosszú listával lehetne mindenkit felsorolni. Ennek ellenére kötelességemnek érzem kiemelni legnagyobb támogatónkat, aki pénzzel is és munkával is hozzájárult a rendezvényhez, Gaál Ferenc vállalkozó! Köszönjük!

Belvíz
Amint azt mindnyájan tapasztaltuk, az elmúlt hónapok
idıjárása nagyon szélsıséges volt. Ennek vannak következményei is. Az is kiderült, hogy mi sem vagyunk felkészülve az ilyen helyzetekre. Elıször az összegyőlt csapadék majd a talajvíz a belterületen is megjelent. Ezek elvezetésére évtizedekkel ezelıtt kiépült a szükséges elvezetı
rendszer, amely ha folytonosságában meglenne és mőködne, most sokkal nyugodtabbak lehetnénk. A jelenlegi tény
az, hogy a csapadékvíz- elvezetı csatorna a legtöbb helyen magántulajdonban van (évtizedek óta), és a tulajdonosok sajnos jogilag nem voltak kötelezve annak megtartására, karbantartására. Vannak, akik betemették, van aki
garázst épített rá és van, aki az egész házát. Így jelenleg
azzal az „örökséggel” kell szembe néznünk, hogy sem
jogilag sem mőszakilag nem lehet a régi rendszert helyre-

Tájékoztató

állítani. Pontosabban ez az út nagyon nagy áldozatokat
követelne. Azt is be kell látnunk, hogy ha csak 10-évente
is, de arra a csatornára szüksége van a falunak. A FALUnak, mindnyájunknak, hiszen az el nem vezetett belvíz
nemcsak azoknál jelentkezik, akik betemették az árkot
(legtöbbször nem náluk), és az egész településen megemelkedik a vízszint. Sajnos ilyenkor már a víz levezetése
nélkül ide-oda szivattyúzgatni teljesen értelmetlen. Eddig
nálunk lakóházba még nem ment be a víz, de azzal is számolnunk kell, hogy szükséges esetben azonnal elvezetı
árkokat kell ásni akár magántulajdonban lévı telkeken is.
Bízunk benne, hogy erre nem kerül sor, és csak a hosszú
távú megoldás keresésével kell foglalkoznunk. A rendszer
helyreállítása illetve az akadályok kiváltása, adott esetben
új nyomvonal kialakítása szakemberek becslése szerint is
több-tízmillió Ft-os nagyságrend. Ez egy komoly feladata
lesz a következı években Önkormányzatunknak, addig is
bízom benne, hogy ez a rendkívüli idıjárás már nem tart
soká. Tudjuk, hogy más térségekhez, akár a szomszéd
településekhez képest is jobb helyzetben vagyunk, sajnos
a helyenként megjelenı vizet és a vele járó kellemetlenségeket el kell viselnünk. Jelenleg folyamatban van az elszaporodott szúnyogok elleni védekezés szervezése is, de
kérem, lehetısége szerint mindenki figyeljen oda és védekezzen a fertızések és egyéb veszélyek elkerülése érdekében!
Köszönöm megértésüket és türelmüket!
Szőcs Lajos
polgármester

Önkormányzati ülésekrıl, aktualitásokról

Önhiki pályázat benyújtása
A 2010. évi költségvetés elfogadásakor betervezésre került
közel 18 millió forint mőködési hitel, melynek ellentételezésére az Önkormányzat 17,5 millió forint támogatásra nyújtotta be a támogatási igényét az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévı települési önkormányzatok számára kiírt
pályázaton.
2009. évi költségvetés teljesítésérıl és a zárszámadás elfogadásáról
Minden év április 30-ig kell a képviselıtestületnek megalkotnia a zárszámadási rendeletét az elızı évre vonatkozóan.
A 2009. évi költségvetés teljesítése a tervezetthez képest
több helyen mutat kisebb nagyobb eltéréseket. Százalékosan
a legnagyobb eltérés az Iskolakonyha építése kapcsán visszaigényelt áfa miatt adódott, így a Polgármesteri Hivatal bevételeinél 943 % volt a teljesítés a tervezetthez képest. Ennek
köszönhetı, hogy a 2009 évre betervezett 5,7 millió forintos
mőködési hitel nem került felvételre. Összességében el-

mondható, hogy pénzügyileg jól zárta az Önkormányzat a
2009-es évet.
A temetırıl és temetkezésrıl szóló rendelet módosításáról
A temetıben elkövethetı szabálysértési tényállások kerültek részletezve a módosítás során. A rendelet értelmében
szabálysértést követ el és 30.000,-Ft-ig terjedı pénzbírsággal
sújtható az, aki:
a. a temetıbe kutyát vagy más állatot bevisz, vakvezetı
kutya kivételével,
b. a tulajdonos elızetes hozzájárulása nélkül a temetıbe
építıanyagot beszállít, építési vagy bontási munkát megkezd,
c. hulladékot, koszorút, virágmaradványokat a kijelölt lerakóhelyen kívül egyéb helyen lerak vagy a sírok között
tárol,
d. hulladékot, koszorút vagy virágmaradványt a temetıben
eléget,
e. hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét meg-
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zavarja vagy a temetıbe látogatók kegyeleti érzéseit
megsérti,
f. a temetı infrastrukturális berendezéseit megrongálja,
g. a temetıben gépjármővel, motorkerékpárral vagy egyéb
jármővel engedély nélkül közlekedik,
h. a sírhelyet nem gondozza,
i. a temetıben elhelyezett hulladékgyőjtıbe háztartási hulladékot tesz,
j. a temetıben végzendı munkával kapcsolatos bejelentési
kötelezettségének – a temetı tulajdonosának – nem tesz
eleget,
k. a temetı zárva tartási ideje alatt a tulajdonos vagy a temetıgondnok tudta és engedélye nélkül a temetıben
tartózkodik.
Strandbüfé üzemeltetésére kiírt pályázat
A képviselıtestület által kiírt pályázat beadási határideje
2010. május 12. 10 óra volt, amely idıpontig egy pályázat
érkezett. A pályázat megfelelt a pályázati kiírásnak, így a
képviselıtestület Bánrévi Antal szolnoki vállalkozót bízta
meg a strandbüfé üzemeltetésével.
Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelése
A helyi önkormányzat minden év május 31-ig átfogó értékelést készít a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. A Családsegítı és gyermekjóléti Szolgálat
munkatársa Kobela Margit a jelzırendszeri tagoktól (óvoda,
iskola, védını, orvos, jegyzı) kért információk alapján készítette el a beszámolót, melybıl kiemelnék pár adatot, észrevételt:
2009-ben a lakosságszám 1739 fı volt, melybıl 18 év alatti 297 fı.
A szolgálattal a tavalyi évben 25 gyermek tartotta a kapcsolatot, akik közül 8 gyermek részesült alapellátásban
(rendszeres elbeszélgetés, gondozási terv készítése a cél
megjelölésével). Az elızı évben védelembe vett gyermek a
községben nem volt.
A tavaly nyáron megrendezésre került nyári gyermektáborban átlagosan 35 gyermek vett részt. A tábor az idén is megrendezésre kerül változatos és tartalmas programokkal 2010.
június 28- tól 2010. július 30-ig. Érdeklıdni Kobela Margitnál, a gyermekjóléti szolgálat munkatársánál lehet!
A községben mőködı civil szervezetek feladatvállalása a
gyermekjóléti szolgálat mőködésének segítésében példás.
Tevékenyen vesznek részt a jelzırendszer mőködésében és a
programok szervezésében, színesebbé, színvonalasabbá tételében (pl. tőzoltó szakkör, polgárır tábor).
2009 évben jegyzıként két esetben jártam el olyan szabálysértési ügyben, ahol fiatalkorú volt az eljárás alá vont
személy. Sajnos már most látható, hogy az idén több lesz a
fiatalkorúak elleni szabálysértési eljárások száma, mint az
elmúlt évben. E növekvı tendencia okai elsısorban a gazdasági helyzetnek, a szülık és a közösség általi nem odafigyelésnek, továbbá a rossz példamutatásoknak köszönhetı.
Szeretném felhívni a szülık figyelmét arra, hogy a nyári
szünet beköszöntével gyermekeik csellengésére, éjszakai
kimaradozásaira, esetleg károsító szerek (cigaretta, alkohol) fogyasztására kiemelt figyelmet fordítsanak. Úgy vé-
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lem, hogy minden felelısségteljes szülı kötelessége az,
hogy gyermeke erkölcsi és testi fejlıdését a helyes irányba
terelje. Kérem Önöket, hogy ezt szem elıtt tartva hozzák
meg szülıként azokat a döntéseket, amikor például a gyermeküket elengedik este szórakozni.
Jászboldogháza Községért Kitüntetı díj adományozása
A Képviselıtestület az idén két kitüntetı díj adományozásáról döntött. Kilenc javaslatból titkos szavazással választották ki Szécsi Pálnét és Turóczi István Zoltánnét, így ık
kapták meg a falunapon az oklevelet, az érmét és az ezzel
járó pénzjutalmat.
Turóczi István Zoltánné 19 éven át volt a település jegyzıje. A Polgármesteri Hivatal vezetıjeként hosszú ideig meghatározó közéleti személye volt a településnek. A hivatali
tevékenységen túl folyamatosan részt vett a községi rendezvények, falunapok, köztük a XII. Jász Világtalálkozó szervezésében. Elısegítette az önkormányzat szerepvállalását és
feladatainak ellátását a lakossági igények kielégítése érdekében. 10 éven keresztül a Boldogházi Hírek helyi újság fıszerkesztıjeként dolgozott.
Szécsi Pálné két civil szervezetnek is oszlopos tagja, az
Ezüstkor Nyugdíjasok és Magányosok Egyesületének és a
Faluvédı és Szépítı Egyesületnek. Idejét és energiáját nem
sajnálva tevékenykedik a község szépítésében. A civil szervezetek által szervezett társadalmi munkákon mindig jelen
van, így a község közterületeinek rendezettsége többek között az ı keze munkájának is köszönhetı.
Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjérıl szóló önkormányzati rendelet módosítása
A vendéglátó üzletek az alábbiak szerint nem tarthatnak
nyitva a községben:
Hétfın, kedden, szerdán, csütörtökön, vasárnap: 00.00
órától 05.00 óráig és 22.00 órától 24.00 óráig
Pénteken: 00.00 órától 05.00 óráig
Szombaton: 02.00 órától 05.00 óráig
A nyitva tartás korlátozása alól évi hat alkalommal írásban
kérhetı a felmentés. A rendelet módosításával a nyitva tartás
korlátozása alól a felmentés automatikus az alábbi napokon:
• December 31.
• Január 1.
• Húsvét vasárnap.
• Május 1.
• Augusztus 20.
• December 6-át követı elsı péntek.
• A községben megrendezésre kerülı falunap napja.
• Augusztus elsı szombati és vasárnapi napja (búcsú).
• A községben megrendezésre kerülı Motoros találkozó
hétvégéjének pénteki, szombati, vasárnapi napja.
• A községben megrendezésre kerülı Rally verseny és Hagyományok Hétvégéje napján.

A településırség telefonszáma:
06-30-674-68-19
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Dr.Fehérváry Mária
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Az elsı áldozásról
SÍK SÁNDOR: FEHÉR NAP
Üdvözölt Légy kedves ünnep
Tiszta szívek ünnepe!
Ragyogjon be fehér fényed
Szívünk – lelkünk mélyébe.
Napsugárban angyalszárnyak
Lenge libbenése kél,
És a szárnyuk és az arcuk
És az Úrnak fénye rajtuk
Hófehér.
Napsugáros köntösében
Még a föld is úgy örül!
Tiszta napfény tündöklése

Elsı áldozóink Ervin atyával
Pomaháziné Szécsi Anikó és Pomaházi Ignác:
Nagy nap volt 2010. május 30-a, vasárnap, 11 kisgyermek, köztük a mi lányunk számára. Ekkor volt ugyanis az
elsı szent áldozásuk. Szülık és gyerekek egyaránt nagy izgalommal készültünk erre a nagy eseményre. Szombaton
délelıtt a gyermekek elvégezték az elsı szent gyónást, hogy
másnap tiszta szívvel és lélekkel vehessék magukhoz elıször
Krisztus testét.
Este mi, szülık, szépen feldíszítettük a templomot, hogy
ezzel is emeljük e nagy esemény ünnepélyességét. Vasárnap
reggel végre eljött a várva várt pillanat. Büszkén, a meghatódottságtól könnyes szemmel figyeltük, ahogy a gyermekek

Mit jelentett az elsıáldozás?
Nagyon izgatott voltam, amikor a pap bácsinak gyóntam.
Másnap volt az áldozás. Mindenki felöltözött szép, egyforma, fehér ruhába. Mise közben kaptuk meg az ostyát, ami
nagyon finom volt.
Lırincz Attila
Harangszóra indultunk a templomba. Leültünk, majd elkezdıdött a mise. Úgy éreztem, hogy Krisztus közelebb van
hozzám. Amikor az ostyát kaptuk meg azt éreztem, hogy
Isten bennem van. Nagyon jó érzés volt.
Bozsó Károly

Játszik az oltár körül.
És megáll az áldozókon
Az oltár lépcsıinél
Égi fénnyel tőz reájuk
Hófehér.
Boldogító örömével
El fog édes érzelem,
Égı sóhaj halk fohásza
Lebben át a lelkemen.
Édes Jézus szállj szívünkbe
S óvj halálig hő vezér,
Hogy a lelkük bármi harcon
Mindörökké megmaradjon
Hófehér.
csillogó szemmel átérzik Krisztus jelenlétét és szeretetét.
Köszönjük Ervin atyának a szép szavakat, amelyekkel a
gyermekeinket közelebb vitte Istenhez, Muhariné Bettinek a
sok szép éneket a szentmisén, és dr. Pap Béláné tanár néninek a sok segítséget, amellyel a gyermekeket felkészítette
erre a szép napra.
Örömmel tölt el minket, hogy gyermekeink átélhették ezt
a csodás eseményt, és reméljük, nem csak ezen az egy napon.
Mézesné Marianna:
Nagy esemény történt kis családomban. Nagyobbik gyermekem, Pisti 3. osztályos, és eljött az idı, hogy elsıáldozó
legyen. Valahányszor elmentünk Pistivel a misére, én olyan
nyugalmat éreztem a lelkemben, mint soha azelıtt. Szerintem a fiamnak is jó érzés volt, hogy az anyja elkíséri. Az elsı
áldozásról tartott szülıi értekezlet után kicsit izgatott lettem.
Elérkezett a szentgyónás és a templomdíszítés napja. Ervin
atyának volt egy kérése: szeretné, ha egy anyuka olvasná fel
a szentleckét az ünnepen. Elvállaltam, és otthon büszkén
újságoltam, mire kért meg az atya. Vasárnap reggel eljöttek a
szüleim is, és együtt mentünk a templomba. Amikor megszólalt a harangszó és a gyerekek beléptek a templomba, a szemembıl kicsordult a könny. Szót se tudok rá mondani, én
olyan boldog voltam. A szertartás végén fényképezés, majd
az atya a jövı vasárnapi szentmisére hívta a gyermekeket,
amikor majd virágszirmot kell szórniuk.
Úrnapján is én olvastam a szentleckét. Pisti megdicsért:
„Anya, szépen olvastál!”, és még másoktól is kaptam pozitív
visszajelzést. Örülök, hogy most Pisti is átélte azt az érzést,
amit én 20 évvel ezelıtt, amikor elsıáldozó voltam.

Elsıáldozásunk napja május 30-án érkezett el. Elızı nap
délelıtt édesanyáink kíséretében elmentünk a szentmisére,
majd meggyóntuk bőneinket. Délután szüleink feldíszítették
a templomot a jeles alkalomra. Vasárnap reggel ünneplıbe
öltözve, mi lányok virágkoszorúval a hajunkban érkeztünk
meg. A szentmisén áldoztunk, s megígértük, hogy a késıbbiekben is járunk templomba. Az ajándékba kapott emléklappal, imakönyvvel és rózsafüzérrel boldogan tértünk haza.
Szabó Dorottya
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Falunap és strandnyitó 2010.06.05.
A több hétig tartó esıs és hideg idıjárás ellenére lelkesen készültünk a falunapi rendezvényünkre, tudva azt, hogy ez most egy különlegesebb falunap az eddigieknél. Újra megnyitjuk a MI STRANDUNKAT! Igyekeztünk,
készülıdtünk és izgultunk, hogy jó idınk legyen.
Szombat reggel ragyogó napsütésre ébredtünk!
A strandon már reggel felállították a bográcsokat, készítették elı az ebédhez valót a fızıversenyre benevezık. A Polgármesteri Hivatal
tanácskozó termében ez idı alatt a
jászboldogházi nyugdíjasok csodálatos kézimunkáiból készült kiállítást nyitotta meg Orczi
Imréné. Az ünnepélyes megnyitó Szőcs Lajos
polgármester köszöntıjével kezdıdött, majd az
óvodások, mazsorettesek, show táncosok fer-

Ünnepélyes strandavatás

geteges zenés táncos produkcióját élvezhettük. A kitüntetések átadását követıen a
jánoshidai asszonykórus, majd az Árvalányhaj néptánc együttes mősorát láthattuk.
Az ebéd elfogyasztása után aktív kikapcsolódásra invitáltuk a kilátogató vendégeket:
karate bemutatót láthattak, íjász versenyen
és vízisport vetélkedın vehettek részt.
Délután 15 órakor a Boldogbt táblaavató
ünnepsége kezdıdött a Fajtakísérleti állomás
épületénél. Majd megérkezett hozzánk Fazekas Rozika, aki a meleg ellenére kitartóan és
lelkesen énekelte a szebbnél szebb dalokat.
Ezt követıen Komár Laci, a Fiesta és Sub
Bass Monster koncertjén táncolhattunk. És
aki még akkor sem fáradt el, az hajnalig
rophatta a retro discoban…
dr. Fehérváry Mária

CIVIL SZERVEZETEK

Utcaszépség verseny
A jászboldogházi Faluvédı és Szépítı Egyesület az Önkor- utcában lehet két bizalmi is, már régóta beszélünk errıl a
mányzat támogatásával hagyomány teremtı céllal utcaszép- kérdésrıl), sıt örömmel vennénk, ha csatlakoznának egyesüség versenyt hirdetett a lakosság részére. A verseny meghir- letünkhöz, akinek ilyen szép kertje van, az biztosan szívesen
detése alapján egy Szép és egy Virágos utca, és utcánként 1- kertészkedik.
Sok ember volt segítségünkre
1 Szép Udvar került kiválasza verseny folyamán, megtaláltásra. Nagyon nehéz feladata
juk a módját, hogy külön is
volt a zsőrinek, hiszen a közmegköszönjük munkájukat.
ségben sokkal több szép ház
Köszönjük a Polgármester
van, mint amennyi ki lett választva, de dönteni kellett.
Úrnak, hogy lehetıvé tette a
verseny megszervezését, és,
Gratulálok minden nyertesnek, gratulálok az egész faluhogy anyagilag is támogatta
nak. Ahogy közeledett a bírátervünket. A Szép Udvar kelás idıpontja, úgy váltak egyrámia tábla az Önkormányzat
felajánlása.
re virágosabbá, rendezettebbé
Megköszönöm dr. Fehérváry
az utcák, udvarok. Aki eddig
is szívesen kertészkedett, még
Mária, Szádvári Istvánné, dr.
nagyobb kedvet kapott, aki
Jánosik György és Nagy Albert Úrnak, hogy elfogadták
eddig nem csinálta, azok
többsége is kicsit több idıt
felkérésünket, és zsőritagként
segítették munkánkat.
szánt a feladatra. Szeretnénk,
ha ez a munka folyamatos Az egyik díjazott a Lehel utca
A Jászboldogháza Szép és
Virágos utcája táblák kihelyelenne, igénye lenne mindenkizésre kerültek a nyertes utcákban, melyet Darók Sándor és
nek a szép környezetre.
Jövıre újra megrendezzük az Utcaszépség versenyt, mindig munkatársai készítettek. A táblák felirata Gerhát Károly semás-más ingatlan és utca kapja az elismerést. Szeretnénk gítségével és ötlete alapján készült.
elérni, hogy elıbb-utóbb minden ház falát díszítse a Szép
A Jászboldogháza Szép Utcája címet a Kossuth Lajos utca
Udvar felirat. Néhány év múlva pedig jó lenne községek nyerte el, a Jászboldogháza Virágos Utcája címet pedig a
közti versenyben részt venni, elérni a virágos falu címet. Lehel utca érdemelte ki.
Célunk, hogy Jászboldogháza gyöngyszem legyen a JászságKöszönöm a lakosság versenyben való részvételét, s további kitartó, szépítı munkát kívánok mindenkinek.
ban.
Szőcs Gergelyné
A nyerteseknek kívánom, hogy mutassanak példát az utcabélieknek, lehetnének utcájuk utcabizalmiai (egy hosszabb
Faluvédı és Szépítı Egyesület elnöke
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Emléktábla avatás
A boldogházi tanyavilág egykori iskoláinak és elsıként a Központi iskola tanárainak emlékére, emléktábla
avatásra került sor a Fajtakísérleti állomás épülete elıtt,
ahol hajdan az úgynevezett Központi iskola mőködött.
Veliczky Józsefné az Elszármazottak egyesülete elnökének ötlete volt az emléktábla avatás. Tervének megvalósításához kérte a Polgármester úr és a Faluvédı és Szépítı Egyesület segítségét, támogatását. Örültünk az ötletnek, kerestük a lehetıséget, azon voltunk, hogy felújítsuk, megszépítsük a környezetet a jeles napra.
Nagyon sok ember nagyon sok munkája van ebben a
kialakított környezetben.
Megköszönöm a Faluvédı és Szépítı Egyesület tagjainak fáradhatatlan munkáját. Köszönjük Szarvák Miklós,
Darók Sándor vállalkozó és Gerhát Károly tanár úr segítségét, támogatását, a Polgármesteri hivatal dolgozóinak és minden segítı embernek a munkáját, nélkülük
nem tudtuk volna mindezt létrehozni.
Az emléktábla alatt elhelyezett kıtömb Darók Sándor
felajánlása.
Az avatás napja nem csak az ünnepé, az emlékezésé
is volt. Akinek ehhez a hajdan volt iskolához kötıdése
van, itt megállhat, megpihenhet, vissza tud gondolni
kollégáira, tanáraira, gyermekkorára, a múltra.
A Boldogbt-vel remélem a jövıben is sikerül egy-egy
közös célt elérni, ami mindannyiunk örömére szolgál, és
az összetartozást erısíti.
Öröm, hogy még egy szép színfolttal gazdagodott
községünk, és hogy most ilyen szép környezetben ünnepelhettünk.
Szőcs Gergelyné
Faluvédı és Szépítı Egyesület elnöke

A szépen rendbe hozott környezet

2010. június

A Szép Udvar nyerteseinek
névsora
ALKOTMÁNY utca 10.
ARANY JÁNOS utca 2./a.
ÁG utca 6.
ÁRPÁD utca 7.
BAJNOK utca 39.
BOCSKAI utca 46.
DEÁK FERENC utca 4/a.
DÓZSA GYÖRGY utca 6.
HUNYADI JÁNOS utca 18.
JÓZSEF ATTILA utca 17.
KOSSUTH LAJOS utca 20.
LEHEL utca 13.
LISZT FERENC utca 3/a.
LİTÉR utca 5.
MÁJUS 1. utca 6.
PETİFI SÁNDOR utca 14.
RADNÓTI MIKLÓS utca
RÁKÓCZI FERENC utca 5/a.
RÓZSA utca 4.
SZEGFŐ utca 25.
SZÉCHENYI utca 6.
TOMPA MIHÁLY utca 19.
ÚTTÖRİ utca 18.
VASÚT utca 8.
VEZÉR utca 17.
VIRÁG utca 7/a.
ZALKA MÁTÉ utca 16.
ZRÍNYI MIKLÓS utca 26.

„Aranykalász” MTSzSz
Darók Sándor
Kovács István
Szőcs Gergelyné
Bóta Mizsei Istvánné
Sós Sándorné
Tamási Zoltán
Vágó Pál
László Árpádné
Bazsó József
Szırös Béla
Sós Ferenc
Eszes Csaba
Szabó Pál
Darók Lászlóné
Konkoly Mihály
Bazsó István
Durucz Tibor
Kátai Kálmán
Lajkó Attila
Csinger János
Szórád Béla
Turóczi Ferenc
Nagy László
Rácz János
Lónyai Tibor
Szaszkó Béla
Eszes János

Ilyen kerámiatáblát kapnak a nyertesek

Jászboldogháza Szép Utcája: a Kossuth Lajos utca

2010. június
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A POLGÁRİRSÉG BESZÁMOLÓJA A 2009. ÉVRİL
Közhasznú szervezetünk tevékenysége a közrend - közbiztonság védelme, bőnmegelızés, gyermek- és ifjúságvédelem valamint vagyonvédelem. A szervezetnek 2009-ban
66 fı nyilvántartott magánszemély volt a tagja. A tagok a
feladatokat (járırszolgálatok, rendezvények biztosítása,
lebonyolítása) díjazás nélkül, önkéntes munkában végezték.
Támogatások felhasználása:- 2008. évben kapott 148.627
Ft APEH 1%-ot az éjszakai szolgálat ellátásához szükséges
saját gépkocsi költségének fedezetére fordítottuk. A jogszabályban elıírt kötelezettségünknek megfelelve – errıl elektronikus úton az APEH felé tájékoztatást adtunk 2009.
októberben.
- 2009. évben 162.890 Ft került jóváírásra az adó 1%ából, amelynek felhasználásáról 2010. 10. 31-ig kell
jelentést adni az APEH felé.
- A Országos Polgárır Szövetségtıl pályázaton nyertünk
összesen 150.000 Ft-ot, amelyet mőködési költségre és
eszközbeszerzésre fordíthattunk.
- Az Önkormányzattól kapott 300.000 Ft támogatást a
szolgálati gépkocsi fenntartási, szerviz és üzemeltetési
költségére, valamint a polgárır klubhelyiség védelmére
fordítottuk.
- A magánszemélyektıl kapott 604.135 Ft-ot részben a
2009.04.24-én tartott Jászsági Polgárır Elnökök részére
szervezett biztonságtechnikai bemutató lebonyolítására
fordítottuk. A fennmaradó részre kiadási céltartalékot
képeztünk a pályázati lehetıségekhez szükséges önrész
finanszírozásához.
/A 2009. évben kapott támogatásokat szeretnénk ezúton
is adományozóinknak megköszönni, hiszen ezzel hozzájárultak a szervezet költségeinek fedezetéhez./ /A jövıben is
számítunk a lakosság támogatására! /

Adószámunk: 18827271-1-16
Bankszámlaszámunk:69500194-10400717

Szeretnénk ismertetni a szervezet által 2010. 02.27-én
elfogadott beszámolót:
2009. évi beszámoló adatok ezer forintban
BEVÉTELEK:

TERV

TÉNY

%-BAN

1. Nyitóegyenleg
1004
2. Tagdíj bevétel (63*600)
40
3. Támogatások, adományok 810
Polg. Hiv. 300.000 Ft
Magán adom.504.135 Ft
4. SZJA 1%
60
5. Folyószla. Betétkamat
40
6. Egyéb bevételek:
50
Pályázat OPSZ (150)
Biztosítás visszaut.
BEVÉTEL ÖSSZESEN:
2004

1004
40
904

100%
100%
112%

163
69
206

272%
173%
412%

2386

119%

136
166
6
16
0
195
33
3

118%
128%
15%
80%
0%
65%
103%
100%

14
11
24
285
92
52
15

100%
92%
96%
57%
230%
52%
30%

KIADÁSOK
1. Tárgyi eszközbeszerzés
115
2. Vagyon tárgyak mők. ktg-e 130
3. Nyomtatvány, posta ktg.
40
4. Bank ktg.
20
5. Utazás kiküldetés
20
6. Éjszakai járırözés
300
7. Közgyőlés ktg-e
32
8. Területi OPSZ tagdíj
3
9. Rádió tel. ktg.
10. URH frekvencia díj
14
11. Polgárırbiztosítás
12
12. Szakkönyvek, szaklapok
25
13. Szolg. gk. üzemeltetése
500
14. Szolg. gk. bizt.
40
15. Cél jellegő
100
16. Egyéb
50
(koszorú, hirdetés)
17. Kiadási céltartalék
500
18.Záró egyenleg
103
KIADÁS ÖSSZESEN:*
2004*

0
0%
1338
1299%
*2386*
119%
Duruczné Makó Ildikó

SOK MUNKÁVAL TELT AZ I. FÉLÉV A POLGÁRİR EGYESÜLETNÉL
Jászboldogháza községben 1996-ban alakítottuk a polgárırséget. Jelenleg 76 fı tagunk van. Ezzel a létszámmal képesek vagyunk arra, hogy minden nap szolgálatot lássunk el.
Saját tulajdonú Suzuki típusú szolgálati gépkocsival rendelkezünk, 8 db URH adó-vevı készülék segíti a szolgálat munkáját. Minden tagunk rendelkezik láthatósági mellénnyel,
polgárır pólóval és elemlámpával.
 Folyamatosan végezzük „Az egy iskola egy polgárır”
programban vállaltakat. Minden tanítási napon és az
iskolát érintı rendezvényen jelen vagyunk.
 Posztos polgárır szolgálatot látunk el a község belterületén a Rákóczi utca, Kossuth utca és Arany János utca
területén 07.00-11.00 óráig. A felsorolt területen található vasúti átjáró, üzletek, önkormányzat, iskola, óvoda,







templom, orvosi rendelı, posta és takarékszövetkezet.
24 órás telefonos ügyeletet tartunk, melyhez kapcsolódóan 600 db szórólapot osztottunk szét, mely a telefonos elérhetıségeket tartalmazta. Ez a feladat jelenti számunkra a legtöbb munkát, mivel naponta többször kapunk lakossági jelzést.
Településünkön jelenleg nincs körzeti megbízott. Az
elsı félévben ennek ellenére 15 esetben láttunk el a
rendırséggel közös szolgálatot. Minden esetben a rendırség kérésére történt. Az árvízvédelem miatt leterhelt
rendırséggel – tekintettel a rendkívüli helyzetre – 3 x 12
órás szolgálatot láttunk el.
Településünkön április 1-tıl településıri szolgálat mőködik. Szoros együttmőködést alakítottunk ki velük,
>>>
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mivel nem rendelkeznek kellı hely- és személyismerettel.
2010. évben 2198 szolgálati órát teljesítettünk a község
bel- és külterületén. A napi szolgálatellátás mellett minden
települési rendezvény biztosításában részt vettünk.
Ilyenek voltak:
• Tőzoltóbál

•
•
•

Motoros találkozó
Hagyományok hétvégéje

Falunapi rendezvény
A Tőzoltó Egyesülettel közösen folyamatosan végeztük a
belvízkárok elhárítását. Ezek a feladatok több napig tartottak
és 24 órás igénybevételt jelentettek. A fentieken kívül talált
kerékpárt két esetben szolgáltattunk vissza tulajdonosának.
Utazó bőnözıkkel szemben 16 esetben intézkedtünk, részben
saját kezdeményezésre és lakossági jelzés alapján is. Ittas

2010. június

személyekkel szemben 3 esetben kellett intézkednünk. Falopás ügyben 34 esetben végeztünk ellenırzést. (Ez a terület
12 km-re fekszik a településtıl.) 6 esetben kezdeményeztünk
intézkedést, ebbıl 5 elfogás lett, melyet rendıri intézkedés
követett.
Eltőnés miatt 3 intézkedés volt. Két esetben idıs személyt
kellett felkutatni. Mindkét alkalommal 3 órán belül megtaláltuk a keresett személyt, és a hozzátartozóikat értesítettük. 1
esetben gyermekkorú személyt találtunk, aki otthonról elcsavargott, és a rendırség már kereste.
Mindhárom intézkedés eredményessége az alapos hely- és
személyismeretnek, valamint nagyon aktív és tettre kész
polgárıröknek volt köszönhetı.
Jászboldogháza, 2010. június 16.
Joó-Kovács Balázs
elnök

A Jászboldogháza Községi Önkéntes Tőzoltó Egyesület életébıl
Az elmúlt idıszak igen mozgalmas volt, sok feladatot adott
egyesületünk aktív tagjainak.
Pünkösd hétfın a jászberényi tőzoltóság kérésére – együttmőködési megállapodás keretében – vonultunk tőzesethez.
Portelek határában fekvı erdı aljnövényzete és több, kisebb
kazalba rakott széna-, szalma- és lucerna bálák égtek, lakóépületeket veszélyeztetve.
A heves esızések következtében hosszú évek nyugalmát
megtörve az addig kiszáradt vízelvezetı árkok és laposok
színültig teltek vízzel. Ennek következtében településünk
mélyebb fekvéső beépített, lakott részein is megjelent a belvíz a nagymennyiségő csapadék és a tartósan elhúzódó árhullám káros hatásaként, veszélyeztetve az ingatlanok és az
ott lakók épségét. A felgyülemlett belvíz eltávolítását a helyi
önkormányzattal, polgárırséggel együttmőködve az elmúlt
hónapban kisebb-nagyobb megszakításokkal egyesületünk
tagjai végezték szabad idejükben, sokszor este 11 óráig, sıt
elıfordult, hogy egész éjszaka is mőködtek a szivattyúk.
Közben részt vettünk az általános iskola gyermeknapi rendezvényén, ahol a gyerekeknek lehetısége volt tőzvédelmi
és katasztrófavédelmi teszteket kitölteni. Két kategóriában
díjaztuk a legjobbakat. Szakkörös és a nem szakkörös gyerekek közül az elsı három-három helyezett értékes ajándékokat vehetett át. A közelgı nyári szünetre való tekintettel a
háztartásban, azon belül is a konyhában bekövetkezhetı tőzesetet mutattunk be a gyerekeknek. Megmutattuk a tőzhelyen
felejtett és meggyulladt étolaj helytelen oltási módját és a
helyes technikát, amivel elkerülhetik egy hasonló szituációban a súlyos égési sérüléseket és az esetlegesen kialakuló
tőzesetet. Tálcatőz oltása keretében bemutattuk a poroltó
helyes használatát égı folyadék oltása esetén.
Az esık után ránk rontó kánikula egyrészrıl kedvezıen
hatott a belvíz visszahúzódására, másrészrıl újabb veszély
forrása lett, meghozta az elsı tőzesetet, amely feltételezhetıen öngyulladás, vagy egy üvegdarab által fókuszált fénysugár hatására következhetett be, ami lángra lobbantotta az ott
tárolt szénát, amitıl a közelben összerakott raklapok, majd
azoktól a melléképület tetıszerkezete kapott lángra. A gyors
észlelésnek köszönhetıen az idıben érkezı segítség kerti
slagokkal körülhatárolta a tüzet, majd a kiérkezı boldogházi
önkéntes tőzoltók eloltották azt. Az utómunkálatokat az idı-

közben helyszínre érkezı jászberényi hivatásos tőzoltókkal
közösen végezték el.
A tőzeset apropóján szeretnék néhány a tőz észlelésével,
tőzjelzéssel, tőzoltással kapcsolatos alapvetı információt
közreadni:
Gyakran szembesülünk azzal a problémával, hogy tőz-,
káreset bekövetkezése esetén az érintettek tőzvédelemmel
kapcsolatos ismeretei hiányosak, nincsenek tisztában jogaikkal, kötelezettségeikkel. Alapvetı ismeretek hiányában több
perces, esetenként tíz perces késedelemmel jut el a tőzoltósághoz az információ. A késedelem károk nagymértékő növekedését eredményezheti a megkésett tőzjelzés.
1996. évi XXXI. törvény a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról, hatálya kiterjed a Magyar Köztársaság területén tartózkodó magánszemélyekre; a Magyar Köztársaság területén levı jogi személyekre, magán- és jogi személyek jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezeteire, ha ezekre vonatkozóan jogszabály
vagy nemzetközi szerzıdés másként nem rendelkezik.
Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles
azt haladéktalanul jelezni a tőzoltóságnak, vagy ha erre nincs
lehetısége, a rendırségnek vagy a mentıszolgálatnak, illetıleg a települési önkormányzat polgármesteri hivatalának.
A törvény hatálya alá tartozók a tőz jelzéséhez, a segítségkéréshez híradási eszközüket kötelesek rendelkezésre bocsátani, szükség esetén jármőveikkel segítséget nyújtani.
A rendırség, a mentıszolgálat, a polgármesteri hivatal, a
hozzá beérkezett tőzjelzést köteles haladéktalanul továbbítani az állandó készenléti szolgálatot ellátó tőzoltósághoz.
A keletkezett tőz esetén haladéktalanul meg kell kezdeni a
tőz oltását, ha az olyan kiterjedéső, hogy egyénileg nem oltható el, végre kell hajtani a tőz jelzését, meg kell szervezni a
lakók, dolgozók riasztását, menekülését, mentését.
A közmőveket (víz, gáz) el kell zárni, az elektromos berendezéseket a hálózatról le kell választani (villanyóra szekrényben lekapcsolni a kismegszakítókat, biztosítékokat kicsavarni).
Riadalom, pánik elkerülése érdekében higgadtságra, nyugalomra és határozottságra kell törekedni.
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A tőzjelzésnek, kárjelzésnek tartalmaznia kell:
a tőzeset, káreset pontos helyét (település, utca, házszám, út száma, kilométer szelvény, jellegzetes tájékozódási pont)
 mi ég, milyen káreset történt, mit veszélyeztet, emberélet, állatok vannak-e veszélyben
 a jelzı nevét, a jelzésre használt készülék számát
 a tőzoltóság közremőködése nélkül eloltott, illetıleg az
emberi beavatkozás nélkül megszőnt tüzeset is jelentésköteles, és a kár színhelyét további intézkedéséig változatlanul kell hagyni.
 a tőzesetet a tőzoltóság felé - Jászberény város tőzoltóságnak - 105-ös díjmentesen hívható, vagy 06-57/412388 telefonszámon lehet jelezni.
Fontos telefonszámok tőz- és káreset jelzésére:105
TŐZOLTÓSÁG (minden hívással szemben elsıbbséget
élvez, hívása díjmentes)
06-57/412-388
Tőzoltóság Jászberény
06-57/460-011
Polgármesteri Hivatal
Jászboldogháza (munkaidıben)
06-70/222-81-73
Jászboldogháza ÖTE (elnök)
06-30/234-59-01
Jászboldogháza ÖTE
(parancsnok)
A tőz jelzését nyugodt hangon kell megtenni. A hallgatót
csak azután szabad letenni, ha a tőzoltóság illetékese nyugtázta a tőzjelzés vételét. A tőzjelzésnél megadott információk
nagyon fontosak, mivel a jelzést fogadó híradó ügyeleten
szolgálatot teljesítı tőzoltó ezek ismeretében határozza meg
a riasztási fokozatot (a helyszínre vonuló tőzoltó gépjármővek darabszámát, a speciális mentıszereket pl.: létrás, emelıkosaras gépjármő, generátor, ugrópárna, mőszaki mentıszer, stb.), a jelzés alapján intézkedik a társszervek (mentık,
rendırség) kirendelésérıl. Visszahívhatja a bejelentıt további információk felvétele céljából.
Az elkövetkezı idıszakban nagy valószínőséggel száraz és
forró napok, hetek köszöntenek ránk. Kérek mindenkit, hogy
kiemelt figyelmet fordítson környezetére, égı cigarettát,
gyufát ne dobjon el, azt körültekintıen oltsa el.
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Vonatból vagy autóból se dobjanak ki olyan anyagot, ami
gyújtóforrást jelenthet a környezetére.
A nyár beköszöntével ismét itt az aratás, betakarítás idıszaka is. Hosszú, nehéz fárasztó napok elé néznek az ágazatban
dolgozók. Sokaknak az egész éves megélhetését biztosító
növények betakarítása kezdıdik az elkövetkezı hetekben,
így fontos, hogy azok jó minıségben kerüljenek a raktárakba. Ezért ebben az idıszakban fokozott figyelmet kell fordítani a mezıgazdaság tőzvédelmére is. A gazdák figyelmét
szeretném felhívni az erı- és munkagépek állapotának fokozott figyelemmel kísérésére, az ilyenkor szükséges speciális
feladatok elvégzésére: Az olaj, üzemanyag szivárgás megszüntetése, lerakódott növényi maradványok, por rendszeres
eltávolítása a gépekrıl. Akkumulátor zárlatot, tüzet nem
okozó anyaggal történı burkolása, kipufogó rendszer tömítetlenségének megszüntetése, szükség szerinti tömítése, burkolása. Arató- cséplıgépeknél, bálázóknál a csapágyak rendszeres zsírozása, kenése, forgó, súrlódó alkatrészek ellenırzése, szükség szerinti cseréje elejét veheti egy esetlegesen
keletkezı tőz kialakulásának, melyben az egész gép megsemmisülhet. A statikus feltöltıdések megakadályozása érdekében földelı lánc meglétének ellenırzése, szükség szerinti cseréje, pótlása szükséges. A betakarítási munkákban
résztvevı jármőveket az elıírásoknak megfelelı porral oltó
tőzoltó készülékkel fel kell szerelni, a már meglévı készülékek szakember által történı ellenırzésére, szükség szerint
cseréjére intézkedni kell. A kombájn védelmére kötelezı a
21A és 113B egységtőz oltására alkalmas kézi porral oltó
tőzoltó készülék elhelyezése. A kisebb tőz eloltásával akár
több millió forint tőzkár is elkerülhetı.
A jármő megfelelıségérıl szemle keretében kell meggyızıdni, amelynek tervezett idıpontját 8 nappal elıbb írásban
az illetékes hivatásos önkormányzati tőzoltóságra be kell
jelenteni. A szemlérıl jegyzıkönyvet kell készíteni, amelynek 1 példányát a jármővön el kell helyezni, és a szemlét
követı 8 napon belül a tőzoltóságnak meg kell küldeni.
Baranyi Béla
Jászboldogháza ÖTE

A tarlóégetésrıl:
Az (9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet alapján az Országos
Tőzvédelmi Szabályzat (OTSZ) ÉPÍTMÉNYEK TŐZVÉDELMI KÖVETELMÉNYEI ÉPÍTMÉNYEK TŐZVÉDELME II. FEJEZETÉNEK 26. pontja kimondja: Az avar-, a
tarló-, a nád- és a növényi hulladékégetés alkalomszerő
tőzveszélyes tevékenység.
A tervezett égetés helyét, idıpontját és terjedelmét a
megkezdés elıtt legalább 24 órával az illetékes hivatásos
önkormányzati tőzoltóságnak írásban be kell jelenteni.
A tarlóégetést a learatott gabonatáblákon úgy kell végrehajtani, hogy a tőzterjedés irányában a hasznos vad
elmenekülhessen. A tarlónak minden oldalról egyidejőleg történı felgyújtása tilos. Az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel. A szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni
tilos.
A tarlót vagy az érintett szakaszokat az égetés megkezdése
elıtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az
adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése

érdekében vadriasztást kell végrehajtani. A fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelı, de legalább 6 méteres védısávot kell szántással biztosítani;
A tarlóégetést 30 ha-nál nagyobb területen szakaszosan kell
végezni, és csak az egyik szakasz felégetése után szabad a
másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni; A tarlóégetés idıtartamára tőzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelı létszámú, kioktatott személy jelenlétérıl kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani. A tarló- vagy a növényi hulladékégetés
célját szolgáló tüzet ırizetlenül hagyni tilos, és veszély esetén, vagy ha a tőzre már szükség nincs, azt azonnal el kell
oltani. A tarló- vagy a növényi hulladékégetés befejezése
után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni és a parázslást,
izzást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal stb. - meg
kell szüntetni.
Baranyi Béla
Jászboldogháza ÖTE
parancsnok
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Portrék a civil szervezetekbıl
BOLDOGBT
Életem során éveimet megduplázva
haladtam a civilizáció felé, ugyanis
1950. november 29-én Sóshidán
megszülettem, 15 évig ott laktam a
Tanya 105. alatt, majd 30 éves koromig Jászboldogházán, és most már a
harminc évet duplázom nemsokára,
Jászberényben.
Lánykori nevem Sárközi Sarolta,
büszke vagyok arra, hogy a születési anyakönyvemben Jászboldogháza
Túróczi Antalné
van megjelölve születési helynek,
mert nekem ez a hely a kedves, így maradok tısgyökeres
boldogházi, és ide bármikor szívesen jövök, részben, mert
édesanyám itt lakik, másrészt én ide mindig „haza” jövök.
Gyerekkoromat a tanyán töltöttem, meglehetısen távol
mindentıl, ahol még csak petróleum lámpával tudtunk világítani, nyáron lovas szekérrel közlekedni, télen pedig szánkóval.
Nagyon sokat, de nagy szeretettel gondolok vissza a gyerekkoromra, mert igaz, messzire kellett menni, ha el akartunk intézni valamit, vagy bevásárolni, de szívesen tettem.
A Durucz boltba mindig én mentem vásárolni, mert nekem
az egy kirándulás is volt egyben. Ott lehetett olyan kenyeret
kapni, amit soha nem felejtek el, és annak ellenére, hogy
„csak” egy tanyasi bolt volt, ott mindent lehetett kapni. Néhány négyzetméter volt az egész.
A sóshidai tanyavilág igen népes volt, közel voltak a tanyák
egymáshoz, sok hasonló korú gyerek volt, és így együtt mentünk iskolába, együtt ıriztük az állatokat, összejártunk játszani.
Az volt a szokás, hogy meghívták a szomszédok egymást a
lakodalmakba, disznóvágási kóstolót vittek egymásnak, így
elég sok barátság alakult ki a szomszédok között.
Még most is kellemesen nosztalgiázok azon, mikor a szüleimmel mentünk valamelyik szomszédba lakodalomba, és a
sötétben messzirıl láttuk a kivilágítást, a zene szólt, érezni
lehetett a pörkölt illatát.
Évrıl évre nagyon vártam a boldogházi búcsút, mert akkorra mindig szép új ruhát kaptam, mentünk a templomba misére, majd utána a búcsúba sergızni.
Emlékszem, nagyon sokat dolgoztak a szüleim a földeken,
mert édesapámnak sok földje volt, és kora reggeltıl késın
estig volt munka, messzire hordtuk a vizet vödrökben, locsoltuk a veteményest. A 60-as évek elején a téeszesítéskor
édesapámnak is be kellett lépni a Hunyadi TSZ-be, majd
késıbb Aranykalász TSZ-be, és attól az idıtıl kezdve, nyugdíjas koráig ott dolgozott, és mellette a saját földmővelést is
csinálta. Ebben az idıszakban született a húgom, és így már
öten éltünk a tanyán, mert az apai nagymamám is velünk
lakott. Édesanyám szülei pedig a Jakabon laktak, ahova szívesen mentem, mert mindig nagy szeretettel fogadtak. Édesanyám anyukáját már nem ismerhettem, de nagyapám egy
nagyon kedves barátságos ember volt, és áradt róla a szeretet.
Általános iskola alsó tagozatát a sóshidai iskolában jártam,
amire nagy szeretettel gondolok vissza. Buschman Mária
tanító néni tanított bennünket, és olyan gazdag programok

voltak, hogy örömmel jártunk oda. Vénusz Mária is helyettesített néha, de ı akkor már idısebb volt, és arra emlékszem,
hogy a konyhában láttuk ıt fızni. A gyereknapok mintha
most lettek volna, ha a fényképeket nézegetem, minden momentum megmaradt bennem.
Kb. 2 km-re volt tılünk az iskola, és a téli hónapok bizony
kemények voltak, térdig érı hóban-sárban jártunk. A felsı
tagozatot már Boldogházán a „régi” iskolában és az „új”
iskolában jártam ugyanilyen körülmények között, csak dupla
messzire kellett cipelni a táskát.
Szeretettel emlékszem vissza a boldogházi tanárokra, igazgatókra.
Általános iskola befejezése után a jászberényi Kállai Éva
Gimnázium és Szakközépiskolába mentem tovább tanulni
mőszaki rajz, és angol szakra. Albérletbe kellett mennem,
mert akkor még nem költöztünk be teljesen a tanyáról a faluba. Nem szerettem az albérletet, mert minden idegen volt az
otthontól, de nem tehettem mást. Nagyon szigorú iskola volt,
de szerettem oda járni, mert azt a tudást, amit átadtak a pedagógusok, a késıbbi tanulmányokhoz használtam fel.
Nagyon szerettem a sportot, Boldogházán a kézilabda csapat tagja voltam, majd a középiskolában is folytattam, és
mellette néptáncoltam.
Érettségi után dolgozni mentem a jászberényi
Aprítógépgyárba. 1973-ig dolgoztam ott mint mőszaki rajzoló. Vonzott a mőszaki pálya, és elvégeztem a gépipari technikumot. Majd ezt követıen a Hőtıgépgyárba mentem, ahol
megismerkedtem a férjemmel, Túróczi Antallal, akirıl nem
tudtam, hogy ı is boldogházi.
1974-ben megesküdtünk, és Boldogházára költözködtünk
édesanyámék házába, a Rákóczi u. 7. szám alá. 1977-ben
megszületett György fiam, 1979-ben Györgyi lányom.
Abban az idıben igen könnyen lehetett különbözı építési
kölcsönökhöz jutni, és elkezdtünk Jászberényben építkezni.
1981-ben költöztünk Jászberénybe, de nagyon nehéz volt a
válás Boldogházától.
GYES után visszamentem dolgozni a Hőtıgépgyárba, munka mellett elvégeztem a felsıfokú külker-áruforgalmi szakot
Budapesten, majd a miskolci egyetemen megszereztem a
középfokú angol nyelvvizsgát. Ez azért volt akkor fontos,
mert privatizálták a Hőtıgépgyárat, és az Electrolux-nál elsıdleges szempont volt a nyelvismeret, így lehetett számítani
a munkahely megtartására. 23 évig dolgoztam a gyárban,
mikor váltottam, és elmentem a Jásztel (most Invitel) telefontársasághoz mint logisztikai manager. 12 év után centralizálták a céget Budaörsre, és így megváltam tıle, a helyben
maradást választottam. Jelenleg a Scintilla Kft-nél dolgozom
beszerzı és kereskedıként.
A fiam a miskolci egyetemen végzett gépészmérnökként, a
Dometic Zrt-nél dolgozik fejlesztıként. Egy évvel ezelıtt
nısült, ı Jászberényben lakik.
A lányom a szegedi egyetemen szerzett diplomát, ı német
nyelvtanár. Két évvel ezelıtt ment férjhez, ık Szentesen
laknak, náluk van egy másfél éves fiú unokám.
Nagy öröm számomra, hogy a boldogházi elszármazottak
tagja lehetek, nagy élmény a találkozókon a régi osztálytársakkal, ismerısökkel találkozni, nosztalgiázni.
Túróczi Antalné
Sárközi Sarolta
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POLGÁRİR EGYESÜLET

Kobela Margit

Polgárır Egyesület részérıl Kobela Margitot szeretném bemutatni az olvasóknak. Margittal a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaként kerültem kapcsolatba. Ifjúságvédelem
területén a gyermekjóléti szolgálatnak és a
polgárırségnek közös a célja. Közös munkánk
során a legnagyobb hangsúlyt a prevencióra
helyezzük. Több esetben bebizonyosodott,
hogy eredményes szakmai munkát tudunk végezni. Probléma esetén nemcsak a szülık, hanem a gyerekek is bizalommal fordulnak hozzá.

Boldogházi Hírek

11

Polgárır klub vezetıjeként programszervezéssel, játszóházzal, napközis- és polgárırtábor
szervezésével biztosít hasznos, tartalmas idıtöltést a gyermekek részére. Összefogásunk
hasznosnak minısült, több esetben éltünk jelzéssel a családsegítı szolgálat felé, melynek
során „házon belül” sok problémást esetet sikerült közösen megoldanunk.
További munkádhoz jó erıt, egészséget
kívánok valamennyiünk nevében.
Joó-Kovács Balázs - elnök

SPORTEGYESÜLET

ÖNKÉNTES TŐZOLTÓ EGYESÜLET

27 éves vagyok. A Jászboldogházi
Sportegyesülettel Bodor Máté edzı,
barátom által kerültem kapcsolatba.
Kérdezte tılem, hogy szeretnék-e egy jó
társaságban focizni, melyre a válaszom
gyors és határozott igen volt, hiszen sok
ismerısöm és barátom lakik itt a faluban. Karrieremet 2009 januárjában
kezdtem itt el, és nem szerepel a terveim
között, sıt okom sem lenne rá, hogy ne
itt rúgjam a bırt. Örök életemben jobb
szélsıként játszottam, és megkapva a
bizalmat, itt is e poszton bizonyíthatok.
Pilisi Gergely
Nagyon tetszik, hogy az egyesület nagy
hangsúlyt helyez az utánpótlás nevelésre. Szeretek úgy
edzésre jönni, hogy látom a jövı tehetségeit a focipályán
gyakorolni és nagy lelkesedéssel játszani. A sportbarátoknak
és szurkolónknak a felnıtt csapathoz való hozzáállását is
megfelelınek tartom egy ilyen kis lélekszámú településhez
képest. A csapatunk eredményeinél kiemelném, hogy nem
szabad csüggedni, valami elkezdıdött, és folytatódni fog!
Magánéletemben a Samsung jászfényszarui gyárában vagyok
a bejövı áru ellenırzési osztály vezetıje. A focin kívül különösen szót érdemlı hobbim nincs, kedvenceim közé tartoznak még a játékkonzolokon rendezett baráti versenyek. A
jövıben kiegyensúlyozottságra vágyom, családdal, kiteljesedett élettel. Ja, és szeretem a focit…!
Pilisi Gergely

1958-ban
született
Jászboldogházán, 1972-ben
került az Aranykalász TSZ-be,
és azóta is ott dolgozik. 1982ben a katonaságtól való leszerelés után lépett be az Önkéntes Tőzoltó Egyesületbe. Az
1983-as átszervezést követıen
gépkocsivezetıként vette ki a
munkáját az egyesület életébıl.
Akkoriban sokkal több ember
dolgozott helyben, így könynyebb volt egy-egy tőzesethez
Szőcs Gergely
a kivonuló létszámot biztosítani. Manapság, hétköznapokon bizony nem könnyő egy rajt
összeállítani, hiszen a munkaképes lakosság nagy részének
munkahelye nem Boldogházán van. Ahogy az évszámból is
kiderül, 28 éve önkéntes tőzoltó, így volt lehetısége jó néhány emlékezetes nagyobb és sok kisebb tőzoltásban részt
vennie. 2004 óta az egyesület elnöke. İ úgy tartja, hogy
szerencséje van azzal a néhány lelkes fiatallal, akikre mindig lehet számítani. ”Újra meg újra vannak terveink, amiknek a megvalósítása lendületet és kedvet ad a további munkavégzéshez.”
Lejegyezte: Papp Gyula

Faluvédı és Szépítı Egyesület
2009 évi pénzügyi beszámolója
Bevétel
Nyitókészlet Egynyári növények
2009.01.01.
13.687,-Ft

Kiadás

Tagdíj bevétel

32.000,-Ft

6000,-Ft
Üdítı 4902,-Ft
Zárlati díj, kamat,
egyéb költségek 2600,-Ft

Összesen:

45.687,-Ft

Összesen: 13.502,-Ft

Záró pénzkészlet 2009. 12. 31-én: 32.185,-Ft
Koncsik Béláné
egyesület gazdasági vezetıje

A temetı
látogatása
Kérjük a Tisztelt Lakosságot,
hogy a közrend 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.

12

Boldogházi Hírek

ÓVODAI HÍREK

2010. június

Kirándultunk…

A kiránduláson

Kerékpárverseny

Mennyit, hányat kell még aludni a kirándulásig? Kérdezgették a gyerekek már napokkal elıbb. Végre eljött május
12., a kirándulás napja. Az idı semmi jót nem ígért. Vastag,
szürke felhık takarták el a napot, amikor elindultunk. Mire
Szolnokra értünk, kezdett szakadozni a felhızet.
Különben sem ijedtünk meg egy kis esıtıl, mondtuk, a
buszon van esıkabátunk. Tíz órára voltunk bejelentkezve a
játszóházba.
Boldogan vették birtokukba az egész terepet. 40 gyerek
boldog csivitelése töltötte be a játszóházat. Gyorsan eltőntek
a labirintusokban, „hengerek között préselıdtek”, kötélen
húzták fel magukat, vidáman csúsztak le a sok kislabdával
teli „ládával”.
Nagy sikere volt a „kalózhajónak” és az ágyúnak, amivel
célba lehetett lıni.
Gyorsan eltelt az az egy óra. Ekkorra már az idı is meggondolta magát, és úgy döntött, nem rontja el a hangulatunkat. Kisütött a nap is.
A Tisza-parton jóízően elfogyasztott ebéd után – amit a

konyhás nénik csomagoltak nekünk – egy jól felszerelt játszótéren múlattuk az idıt. Jókedvünket csak a szúnyogok
hada rontotta.
Hátra volt még a repülımúzeum megtekintése. Ez fıleg a
fiúkat érdekelte. „hő, apám, nézd ez mekkora!” Ilyen és ehhez hasonló megnyilvánulások hangzottak el. Mi, felnıttek
is elámultunk egy-egy érdekes helikopter, repülıgép láttán.
Legtöbben elıször „ültünk” repülıgépen és talán utoljára is,
igaz csak a földön.
A repülımúzeumi séta után mindenkit az érdekelt, hogy
mikor lesz a fagyizás. Végre az is elérkezett. Türelmetlenül
várták, hogy mikor kerül rájuk a sor. Némelyek alaposan
kikenték magukat. De ez sem számít.
Az idı „megemberelte” magát, csak a hazaérkezés után
nyíltak meg az ég csatornái, de alaposan. Mi jól éreztük magunkat, és ez a fı.
Szádvári Istvánné
tagintézmény vezetı

„Arany alma arany ágon
Mi a legszebb a világon?”
Móra Ferenctıl kölcsönöztem e két sort a gyermeknapról
szóló írásomhoz. Biztos vagyok benne, hogy aki nem ismeri
ezt a rövid verset, annak is ez a válasza: gyermekem mosolya.
Akik részesei lehettek a Mesevár óvoda vidám évzárójának, sok szépet láthattak: kipirult gyermekarcokat, csillogó
szemeket, nevetı, vidáman csacsogó, önfeledten játszó ovisokat.
Milyen jó, hogy nem az idıjárás függvénye a jókedv!
Hisz egész héten szakadt az esı, így beszorultunk az iskola
tornatermébe, ami a végén azért okozott egy kis bonyodalmat. Na, de ez nem volt akadály a lelkes szülıknek, akik –
míg a gyerekek reggeliztek, elıkészítették a termet, asztalokat cipeltek, elıkészítettek mindent, hogy mire a fıszereplık
megérkeznek, minden a helyére kerüljön.
Izgatottan vártuk a gyerekeket: Mit szólnak majd a nagy
térhez, hogyan fog tetszeni a helyszín, nem fognak-e idegenkedni a környezettıl? De az ı izgalmuk is fokozódott, míg
átértek az ebédlıbıl. Sokan csak ennyit tudtak mondani:
Aztaaa! A bennük bujkáló kis ördög ellenére nagyon fegyelmezetten, meghallgatták Róza néni köszöntıjét, megnyugodtak, hogy ma itt minden róluk és értük szól. A kalandok sorát

a gyerekek sorversenye nyitotta. Nagy volt a lelkesedés, ami
akkor sem hagyott alább, mikor a szülık kerültek sorra. Elıször az anyukák, majd az apukák lábára került lufi. Összemérhették gyorsaságukat, ki tudja legtovább megırizni a
léggömböt, hogy a másik ne pukkassza ki. Óriási élmény
volt a kicsiknek anyát, apát vetélkedni látni. Ezt csak fokozta
a családi vetélkedı, melyre rekord mennyiségő nevezés érkezett: hét család mérhette össze ügyességét. Sokat nevettünk,
míg a végére értünk!
De az sem unatkozott, aki nem vett részt ebben, hiszen
számtalan esemény várta ıket: trambulin, kalandparkos légvár, arcfestés, nyomdázás, gipszfestés, ragasztás. Anyukák is
szorgoskodtak: egy ügyes kező hölgy segítségével színes
virágokat, lepkéket készíthettek gyöngybıl, drótból, színes
harisnyából. Sajnos a cudar esı miatt Besenyi Gyuszi bácsi
csak egy kört tudott tenni lovas kocsijával. Köszönjük a lehetıséget!
De a kerékpáros ügyességi verseny megrendezésre került.
Ebben már kisiskolások is részt vettek. Még mindig örömmel térnek vissza az oviba, ide, ahol mindig szívesen látják
ıket. Számukra is nagy élmény volt az ügyes kező bohóc,
aki lufiból pillanatok alatt varázsolt kardot, lepkét, virágot,
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kiskutyát. Aki pedig megéhezett, az anyukák által készített
finom sütikbıl lakomázhatott. Örülünk, hogy sok leendı
ovis is eljött, és velünk együtt élvezhette ennek a napnak
minden percét.
Már hagyomány, hogy Faragó Józsefné Rózsika egész
nap vérnyomást, vércukrot mér, tanácsokat ad. Szinte minden felnıtt megfordult az asztalánál. Köszönjük, hogy elfogadja a felkérést és rendelkezésünkre áll!
Köszönjük a Coop-ABC felajánlását sok csokoládét, amit
kiosztottunk a gyerekeknek! Köszönjük a Polgármesteri Hivatal által felajánlott Családi Strandbelépıket! Szülıi ajándékként kaptuk a trambulint, a légvárat és a bohócot. Hálás
köszönet érte!
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Köszönettel tartozunk az óvó néniknek és dadus néniknek
is! És nem utolsó sorban szeretném megköszönni az anyukák, apukák, nagyszülık segítségét, önfeláldozását, lelkesedését!
Biztos vagyok benne, hogy gazdagodtunk ezzel a nappal.
Hazavihettük gyermekeink örömét, vidám kis arcukat.
Az örömbe egy kis üröm is keveredett, hisz itt tudtuk
meg, hogy elıbb el kell hagyni a termet, mint terveztük. Kellı jóindulattal és egy kis odafigyeléssel mindez elkerülhetı
lett volna.
Tóth Zsuzsanna
SZMK elnök

Ballagás
A harmadik az utolsó óvodai év nagyobb feladatot és
kihívást jelent az óvónık számára, -a mősorok és iskolára
való felkészülés miatt.
Az óvodai ballagást megelızte sok érdekes foglalkozás,
majd – Zsuzsa tanító néni látogatása. Tavasszal a felmérések
alapján 18 nagycsoportos gyermek iskolaérett lett. Örömmel
és boldogan mentek beiratkozni óvodásaink. Izgatottan várják a szeptembert, de van, aki sajnálja itthagyni kisebb pajtásait, akikkel jó barátságot kötött.
Három évvel ezelıtt Marika óvó nénivel egy izgı-mozgó
kiscsoportot kaptunk, akik nagyon szerettek szerepelni. Ünnepeinkrıl kis mősorokkal emlékeztünk meg minden alkalommal. Anyák napja után, amikor már gyermekeink fáradtak voltak az egész évi óvodai foglalkozások kötöttségétıl, hozzákezdtünk az
évzáró mősorának gyakorlásához.
Szülık kérésére a ballagást az óvoda ebédlıjében
tartottuk meg, egy szombati
napon, május 29-én. Ezt
megelızte az óvodai házi
ballagás, néhány SZMK-s
anyuka sütivel, üdítıvel
kedveskedett a gyerekeknek. Elbúcsúztunk a kisebbektıl, valamint az óvoda
nevelıitıl és a konyhai
dolgozóktól. A nagycsoportosaknak átadták a középsısek az útra való tarisznyát, és mindenki kapott egy-egy
doboz színes ceruzát ajándékba. A tarisznya tartalmazta a
csoport óvónık, dajkák névsorát és fényképét, hogy mindig
szeretettel emlékezzenek egymásra. A „hamuban” sült pogácsa és a forintos jelképezte, hogy életük során ne szenvedjenek szükséget soha semmiben. Búcsúzkodás ideje alatt türelmesen megvárták, még társuk elmondta a verset, éneket.
Gyermekeink most nem nyújtották nekünk kezüket, mindannyian kicsit meghatottan, kincseiket ölelték magukhoz.
Bensıséges hangulatban, mindenki szívét megbizsergetve
telt ez a nap. A hagyományainkhoz híven ezt követıen feldíszített lovas kocsival, énekelve bejártuk a falut.
Másnap az ebédlıben meghívott szülık, nagyszülık,
intézményvezetık jelenlétében adtuk elı évzáró mősorunkat.
Az évzáró mősort Rácz Béláné csoportvezetı óvónı tanította
be. Sok munkát igényelt a teremdíszítés, amely a középsı

csoportos anyukák, SZMK-s szülık óvónık, dajkák aktív,
kreatív munkáját dicsérte. Ahhoz, hogy egy ilyen elıadás
létrejöjjön nagy áldozatot hoz a szülı, az SZMK vezetısége
és tagjai, a nevelı és nem utolsó sorban a 6 esztendıs gyermek. İk azok, akik önfegyelemmel, bátran és merészen táncoltak, daloltak, verseltek, önfeledten és lelkesen ezen a jeles
ünnepen, hogy kedveskedjenek és megfeleljenek szeretteiknek.
A szülık titokban meglepetést készítettek elı számunkra.
Csodálatos verssel és felejthetetlen virágcsokorral tették a
napunkat szebbé, amelyre mindannyian szívesen fogunk
visszaemlékezni.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Tóth Zsuzsának, az SZMK elnökének
önzetlen, fáradhatatlan, példás munkájáért és az ıt segítı minden szülınek egyaránt. Csak közösen, szorosan együttmőködve, kitartó
munkával tudunk csak tenni
a gyermekünk érdekében.
Pontosan úgy, ahogy ez
ebben a három évben történt. Köszönjük!
Nekünk jut a legszebb, legnehezebb feladat: Ha hiszünk benne, minden sikerre
vihetı! Ha van bennünk
lelkesedés, gyermekszeretet,
szívvel-lélekkel,
minden
kisgyermekkel csodát mővelhetünk, elıvarázsolhatjuk belıle a legtöbbet, amire képes.
Szeretettel bízzuk Gerhátné Zsuzsa néni gondjaira leendı
elsıseinket, akivel nevelési-oktatási kérdésekben egyetértünk. Tudjuk, nála minden tanítási nap egy közösen eltöltött
varázslat lesz, nála minden kisgyermeknek sikere van, tıle
mindenki visz haza valamit. Kacagó ötösöket, nevetı napocskát, piros pontokat. Módszereinek eszköztára kifogyhatatlan. Volt nagycsoportosaink emlékét fényképek, videó
felvételek ırzik, melyek segítenek felidézni a közös élményeket. Szeretettel gondolunk vissza Rájuk és szüleikre,
akikkel szinte naponta ıszinte beszélgetést folytattunk.
Boldogan húzhatják ki magukat, lám milyen ügyes, okos
csemetéjük van, akikre ezután már az iskola is büszke lehet.
Minden jót kívánunk! Viszlát, sziasztok, jó tanulást!
Dr. Kissné Fazekas Ildikó
óvónı
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A 2009-2010-es tanévrıl
Tankötelezettségi törvény végrehajtása
A tanévet 188 tanulóval kezdtük, 187-tel zárjuk. Portelekrıl
33, Jánoshidáról 32 tanuló járt át hozzánk.
Hiányzási átlag:
Tanulmányi átlag:
Magatartási átlag:
Szorgalom átlag:
Kitőnık száma:
Jelesek száma:
Felzárkóztatásra szorul alsóban:
Pótvizsga:
Osztályátlagok:
1.o

2.o

8,5nap/fı
4,1
4,5
4
33
22
4 fı
2 fı

3.o

4.o

5.o

6.o

7.o

8.o

4,4
4,5
4,4
Iskolai átlag: 4,07

4,2

4

3,9

3,58

3,59

Tanórán kívüli tevékenység
Ebben a tanévben is lehetıséget biztosítottunk a képességek
szabad idıben történı kibontakoztatásához.
Mőködik: 2 természetszakkör, 3 foci, 1 kézilabda, 3
mazsorett, 1 angol, 1 tőzoltószakkör, a jászberényi VIGANÓ néptánciskola 2 kihelyezett osztálya.
Ezen szakkörök munkája tükrözıdik a tanulmányi és sportversenyek eredményeiben is.
Versenyeredményeink:
Jászsági Helyesíró Versenyen vettünk részt IV. helyezéssel.
A 4. osztály Országos Mesevetélkedı 6 fordulós versenyén
megyei szintig (5. forduló) jutottak.

SPORTEREDMÉNYEINK
Nupi Területi verseny Zagyvarékas, Jánoshida
U7 3. hely Legjobb: Farkas Bence és Muhari Kristóf
U9 4. hely Legjobb: Csinger Márk és Ficzere Roland
U 11 1. hely Legjobb: Borsányi Gergı, Fehér Ferenc,
Gulyás Norbert, Bajor Richárd és Racs Tamás

Kedveltek a levelezı versenyek. Szép számmal és eredménynyel dolgoztak benne gyerekeink.
A Madarak és Fák Napja Országos Csapatverseny döntıjén
VI. helyezés. Kaán Károly Országos Természetismereti Verseny megyei döntıjén 5. osztályban III. és VI. hely, 6. osztályban II. és VII. hely.
Herman Ottó Országos Biológia Verseny III., VI. helyezést
értek el tanulóink.
A 6. osztály fıdíjat kapott egy Országos Tehetségkutató verseny rajzpályázatán.
Rengeteg sportversenyen voltunk az idén. Eljutottunk megyei és országos szintre is.
Hulladékgyőjtést szerveztünk.
A nevelık színházba, játszóházba, bemutatókra vitték a gyerekeket. Klubdélutánokat szerveztek.
A nyár folyamán a következı táborokba készülnek gyermekeink: Foci tábor Bogácson, Polgárır tábor Debrecenben,
Természetismeret tábor Tiszapüspökiben. Pályázaton nyert
környezettudatos tábor 20 erdélyi és 20 boldogházi gyermek
részvételével.
Ünnepeink színvonalasak, bensıségesek voltak. Családias
légkört biztosítva szerveztük meg a karácsonyi ünnepet, az
anyák napját. Remekül sikerült az ıszi Gesztenye-bál, a Farsangi bál. KI MIT TUD-ot rendeztünk, környezettudatos
rendezvényünk volt.
Kapcsolat partnereinkkel
Állandó kapcsolattartás a szülıkkel, fenntartóval.
A szülık többsége nagy figyelemmel kíséri gyermeke iskolai
tevékenységét. Támogatják az SZMK, Alapítvány kezdeményezéseit.
Elvégeztük a szülıi elégedettségi mérést a minıségbiztosítás
terén szinte 100%-os részvétellel. A szülık, gyerekek, nevelık szinte minden területen elégedettek iskolánkkal.
A fenntartó továbbra is számít munkánkra, véleményünket,
támogatásunkat kéri egy-egy rendezvényre. Az önkormányzat részérıl a polgármester és a jegyzı figyelme megtisztelı.
Fajka Jánosné

MGYLSZ Területi verseny Jászberény
2. hely és így a három torna alapján mi jutottunk a megyei
döntıbe
MGYLSZ Megyei döntı
U 7 16 csapat közül 6.hely Törökszentmiklós
U11 16 csapat közül a 9. hely Szajol
U11 leány 16 csapat közül 6. hely Törökszentmiklós
Lányfoci Országos Elıdöntı Szeghalom
Öt csapat közül a 3. helyet szereztük meg.
Legjobb: Ménkő Petra, Farkas Ibolya, Baráth Andrea
Diákolimpia Megyei döntı Kunhegyes
U13 leány 8 csapatból 6. hely
Országos Mezei Futóverseny Gödöllı
Farkas Ibolya, Szaszkó Martin
Tóth Pál
testnevelı tanár

Ballagás
2010. májusában a 6. osztályból Kordács Nóra, Kocza Dominika, Berkó Albert, Lırincz Krisztina és Bozsó Barbara egy
Országos Tehetségkutató Versenyen vett részt. A pályázat
címe: „Miért jó gyereknek lenni 2020-ban?” A munkájukban
egy fogalmazással és rajzzal kellett kifejezni gondolatukat. A
tanulók Budapesten a Camponában vehették át a jutalmukat,
ami az egyik fıdíj volt. Egy egész napos kalandparki belépıt
nyertek. Felkészítı tanáruk az osztályfınökük:
Hambergerné Válik Sarolta volt.
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Angliai utazás
címet 2009/2010-ben Adamecz Zsuzsanna 8. osztályos tanuló nyerte el.
Adamecz Zsuzsanna 1996. január 28-án született Jászberényben. Általános iskolai tanulmányit 2002-ben Porteleken
kezdte, alsós osztályfınöke Sipos Andrea volt.
Már alsós korában is szívesen vett részt tanulmányi versenyeken.
4. osztályban természetismereti versenyen csapatával 2. helyezést ért el.
5. osztályban német nyelvi versenyen, történelmi és természetismereti csapatversenyen vett részt.
A természetismereti csapatversenyen 1. helyezést értek el.
6. osztályos korától iskolánk tanulója. Kiváló tanulmányi
eredménye mellett itt is sok versenyen vett részt.
6. osztályban a Jászsági Helyesíró Versenyen elsı helyezést
ért el, szerepelt természetismereti csapatversenyen is.
7. osztályban szintén részt vett a természetismereti csapatversenyen, és indult
egy német nyelvi levelezı versenyen.
8. osztályban eljutott a Madarak és Fák Napja alkalmából rendezett csapatverseny országos döntıjébe, ahol 6. helyezést ért el két csapattársával együtt.
A Herman Ottó biológiai verseny megyei döntıjén 3, a Jászsági Helyesíró Versenyen 4.helyezett lett.
Általános iskolai évei alatt végig kitőnı tanulmányi eredményt ért el, és kiemelkedı közösségi munkát végzett.
A jászberényi Lehel Vezér Gimnáziumban tanul tovább. Középiskolai tanulmányaihoz kiváló eredményeket, sikeres versenyzést kívánunk.

„Csak álom volt a szép diákvilág…”
Idén 31 nyolcadikos diákunk repült ki a már megszokott, biztonságot nyújtó fészekbıl, az általános iskolából.
Már alsó tagozatban többen érkeztek az osztályba közelebbi, távolabbi településekrıl. Az igazi változás azonban a felsı tagozatban érkezett el, hiszen Portelekrıl és Jánoshidáról 13 tanuló került osztályunkba.
Mindez nem volt könnyő sem a helybeli, sem az ideérkezı diákoknak.
Mégis, ahogy teltek a napok, hónapok, szinte elválaszthatatlanokká váltak boldogházi, porteleki és jánoshidai gyerekek.
Ha szükség volt rá, segítették egymást, örültek egymás sikereinek, vigaszt nyújtottak, ha bánata volt valakinek.
Lelkesen, tenni akarással, összefogással készültek a már hagyományos ıszköszöntı Gesztenye-bálunkra.
A pályaválasztási elıkészületek után— ami szeptembertıl egészen januárig tartott– 27-en vettek részt az írásbeli felvételi vizsgán.
Az iskolák megjelölése után izgalommal várták az eredményeket, ki melyik középiskolába nyert felvételt.
Az új tanévben
gimnáziumban 7 tanuló,
szakközépiskolában 17 tanuló,
szakiskolában 7 tanuló kezdi meg tanulmányait.
Bár szeptembertıl mi, tanárok új diákokkal, új feladatokkal találkozunk, visszük
magunkkal a most kirepült diákjaink emlékét, hiszen a nehéz helyzetek, a vidám,
bolondos sztorik itt maradnak velünk.
Gondolatban továbbra is kísérjük ıket, mikor az új iskolájukban a napi csatáikat,
vívják, és várjuk, hogy visszalátogassanak hozzánk, mesélni az újról és felidézni a
régi emlékeket.
Bízom benne, hogy az itt szerzett tudást továbbépítik, hogy elérik céljaikat, megvalósítják álmaikat.
Tóth Árpád szavaival kívánunk sikereket, kitartást, vidám napokat és szép eredményeket.
„Fény vagy te is, lobogj hát,
Melegíts és égess,
Hinned kell, hogy a világ
Konkoly Béláné
Teveled ékes.”
osztályfınök

Március 20-tól 28-ig Baráth Andrea és jómagam részt vehettünk Angliában
Durham
városában
a
Challange 2010. Nemzetközi Ifjúsági
Sporttalálkozón. Itt három ország
Anglia, Franciaország, Magyarország
testvérmegyéinek sportolói vettek
részt. Ezeken a versenysorozatokon a
fiatalok labdarúgásban, mezei futásban, úszásban és modern táncban
mérhették össze tudásukat.
Március 20-án este elindult a busz
a hosszú útra. Majd az éjszakát végig
utazva megérkeztünk Calaisba, ahol
kipakoltunk, és a megterhelı utazás
fáradalmait próbáltuk kipihenni. 22én reggel kompra szálltunk, és 1,5
órás utazás után kikötöttünk, és innen
folytattuk utazásunkat a szállásra. Ide
az esti órákban érkeztünk meg, majd
elfoglaltuk szobáinkat. Másnap reggel idegenvezetıvel útra indultunk,
hogy felfedezzük a város csodáit. A
délutáni programban a focisták és
futók angol labdajátékokkal ismerkedtek meg. Este pedig dél-afrikai
tánclépésekkel ismerkedhettünk meg.
24-én elérkezett a várva várt nap,
amit mi, futók nagy izgalommal vártunk, mert felvehettük a nyúlcipıt a
versenyre. Ennek az eredményhirdetésére a városházán került sor. Nyugodtan és büszkén mondhatjuk, lány
futó csapatunk 2. helyezést ért el.
Másnap már másé volt a fıszerep, az
1800-as évekbeli angliai város bemutatásáé. Majd délután egy csodálatos
vízi parkot látogattunk meg. Este
pedig olasz étteremben fogyaszthattuk el vacsoránkat. 26-án reggel már
hamar elindultunk, hiszen London
városába is látogatást tettünk. Innen
ismét a komphoz siettünk, és 1,5 órás
utazás után Calais városában éjszakáztunk. Másnap reggel már korán
elindultunk hazafelé.
Ezalatt a hét alatt sok új barátság
szövıdött, és örök emlékek maradtak
szívünkben. Éppen ezért szeretnénk
köszönetet mondani Tóth Pál tanár
úrnak, hogy felkészített minket, és
köszönjük a jászboldogházi önkormányzat anyagi támogatását.
Farkas Ibolya
8. o.
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Tisztelt Vendégeink! Kedves Boldogháziak!
(Szőcs Lajos polgármester avató beszéde )
Az elmúlt 8 évben az egyik legnagyobb kihívás ez volt számomra, hogy a strand felújítását meg tudjuk valósítani és újra
megnyithassuk! Elıször is Önöknek, a Lakosságnak szeretnék köszönetet mondani azért, hogy ebben bennünket, az önkormányzat Képviselıtestületét végig biztattak, bátorítottak! Ezt látva annak idején egyhangú igennel szavazott a felújításról az
egész testület. Továbbá szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik valamilyen formában részt vettek a felújításhoz
kapcsolódó folyamatokban, azoknak is, akik most mellettem állnak, és azoknak is, akik nincsenek jelen. Én soha nem fogom
elfelejteni azt a napot, amikor felhívott Jernei Zoli, és elmondta a nagy hírt, hogy sikerült támogatást nyernünk a strandunk
felújításához! Mindketten nagyon örültünk, hiszen elıtte éveken át sokat dolgoztunk ezért. Aztán annak is nagyon örültem,
hogy 2008 karácsonyára eljött hozzánk Gazda László az Észak Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács elnöke és dr. Szekeres
Imre országgyőlési képviselınk, és az iskola étkezıjében helyben kerülhetett sor a támogatási szerzıdés aláírására. Tudom,
hogy mindketten szívükön viselték a strandunk sorsát, és támogatták a megvalósítását. Én úgy gondolom, jól döntöttünk,
amikor a Devex Kft.-t bíztuk meg a kivitelezéssel, hiszen az Alterra-Bau és a Jász-Terra Kft-k segítségével szép munkát végeztek.
Tisztelt Lakosaink!
Örülök, hogy ma itt állhatunk és felavathatjuk az új strandot! Kívánom Önöknek, hogy érezzék mindnyájan a sajátjuknak!
Még jobban örülnénk az önkormányzat képviselıi, ha látnánk és tapasztalnánk, hogy minél többet használják is! Kívánom,
hogy váljék egészségükre a szórakozás és kikapcsolódás mellett!

1968 -ban így kezdıdött...

Ilyen volt egykoron a gyerekmedence,

Árnyas, ligetes strandunk régen

Telt múlt az idı, és a gondos kezek munkájának köszönhetıen a strand meghatározó színfoltja lett községünknek
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2009

Megkezdıdött a felújítás

A strandmedence újraépítése

Készül a felnıtt ücsörgı

Az újrabetonozott nagymedence

A vízgépészeti egység

A végeredmény

2010

Játszótér a strandon

Községünk lakói birtokba veszik a strandot
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Újra megnyitott a strandunk……
Egy kis „történelem”….
A lakosság legnagyobb örömére az 1967-es kútfúrás során
meleg víz tört fel. Az Évek könyvében (Jászboldogháza régen és ma megjelent 1996-ban) a 206. oldalon úgy írt errıl
Nagy András a község akkori tanácselnöke:
„ Esténként sokan fürödtek a kifolyócsı alatt elhelyezett
köbözı ládában, és élvezték a meleg víz gyógyító hatását ….
Esténként a fürdızık vidámsága hangulatban tartotta az
egész községet. Felvetıdött a kérdés, nem lehetne-e egy kismérető fürdımedencét építeni, hiszen a víz úgyis elfolyik, és
még kárt is okoz.
A lakosság nagy többsége örömmel fogadta az ötletet. A
tanács részérıl megkezdıdött az anyagbeszerzés. A fürdı
építéséhez a társadalmi munkát nem kellett szervezni, hiszen
annyi ember jött dolgozni, hogy problémát jelentett a munkaterület biztosítása számukra …..
Még a község plébánosa is fogadott maga helyett két napra egy embert, mert ı is szeretett volna az építkezéshez hozzájárulni!
A strand ünnepélyes megnyitása 1968. augusztus 20-án
volt, ahol átadásra került a kismedence és a 10x30 m-es
nagymedence. Csodának számított a Jászságban, hiszen
megépítése a költségvetésben nem szerepelt és nagyon gyorsan, 8-9 hét alatt elkészült.”
És a jelen...
42 év után teljes felújításra került strandunk. Errıl beszélgetünk Szöllısi Péterrel, a Vízmő és a Strandfürdı vezetıjével.
- Mindannyiunkat megdöbbentett, amikor 2006. augusztus 31-ével strandunkat - vízforgató hiányában -be kellett
zárni.
- Valóban nagyon rosszul érintette Jászboldogháza lakosságát és Önkormányzatát ez az utasítás, hiszen pénz hiányában reményünk sem volt az újbóli megnyitásra. Egy év kihagyás után áthidaló megoldást találtunk. A Jászboldogháza
Ifjúságáért Egyesület a községi vezetés segítségével egy fürdıklubot hozott létre,így a klub 300 fıs tagsága tagdíj ellenében- élvezhette ,használhatta a strandot.
Nagyon szép nyár volt! A fiatalok sajátjukként kezelték a
fürdı területét,vigyáztak rá,és ami jó volt: soha semmi nem
tőnt el.
- Mikor csillant fel a remény a felújításra?
-2008-ban sikeresen pályáztunk, és 2009 tavaszán már el
is indultak a gépi munkák. Ugye mindenki emlékszik a tavalyi Aratóversenyre, amikoris a strand egyik felén szorgos
munkálatok folytak?
Ez év tavaszán fejezıdött be a felújítás. Így megszépült és
korszerősödött a régi 300 m2-es úszómedence és gyermekmedence. Az elıbbi 27, a gyermekmedence pedig 30 fokos vízzel.
Egy új, úgynevezett " beülı" medence is elkészült, melynek vízmélysége 80 cm,és ülıpadkával ellátott. Ez lesz a
nagyik kedvenc helye! 32 fokos a vize,tehát kiválóan alkalmas lesz mindazoknak,akik bíznak a víz gyógyító erejében.
( Egyébként nagyon sokan állítják ,hogy vizünk a reumatikus
fájdalmakat enyhíti!)
- Kár,hogy valamikor nem kértük meg a víz összetevıinek laboratóriumi vizsgálatát!
- Én is így gondolom,és bizony akkor strandunk más kategóriába tartozna! A szájhagyomány mőködik, s már most
is sokan érdeklıdnek, és szálláshelyet keresnek. (Itt szeretném kérni a kedves Olvasót, aki tud kiadó lakásról,vagy

megfelelı szállásról ,szíveskedjen közzétenni,esetleg nálam
jelezni.)
De szeretném a fejlesztéseket tovább sorolni. A gyermekek nagy örömére elkészült az új játszótér, melyet 1 millió Ft
értékben támogatott a Procter & Gamble Hungary és a CBA.
Új térburkolatot kapott a medencék környéke. A biztonságra is gondoltak a tervezık, új kerítés, térfigyelı kamerák,
megfelelı világítás és a riasztórendszer segít távol tartani a
nemkívánatos személyeket. A medencék szíve, a gépház, egy
rönkfaházba került, amely gondoskodik a víz szőrésérıl,
kezelésérıl. Megújult a pénztárhelyiség és a fagyizó rész is.
Sikerült a büfé üzemeltetését is megoldani,és az eddigi tapasztalatok szerint a választék megfelelı,a vendégek elégedettek. Folyamatban van egy új parkoló kialakítása, ezzel is
szeretnénk a kulturált körülményeket biztosítani.
-A látogatók örömmel jelezték, hogy a fák, bokrok nem
sérültek a felújítás során.
- Igen,ez is egy szempont volt,hiszen a strandunk már úgy
ment át a köztudatba,hogy árnyas,ligetes!
- Milyen fejlesztést terveztek még?
- Szeretnénk a kempinget mielıbb megnyitni. Az idén
csak a gyermektáboroztatásra kaptunk engedélyt,amit lehetıségeink szerint ki is használunk. Érkeznek gyermekek
Újszászról, Zagyvarékasról, Dunakeszirıl és Erdélybıl is.
(İk a BOLDOGHÁZI GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY sikeres pályázatának keretében a boldogházi gyerekekkel töltenek el strandunkon egy gazdag hetet.)
- Június elején kezdıdött az idény. Milyenek az elsı tapasztalatok?
- Az igazi roham a 2. héten volt, és 13-án vasárnap pl.
354 vendégünk hősítette magát medencéinkben.
- Hány embert foglalkoztat a strandfürdı?
Egy mőszakban három személy szükséges:1 pénztáros,1
gépházmester és 1 úszómester. Mivel váltásra is szükség van
így 6 fı az elégséges létszám. Természetesen nem feledkezhetünk meg a kisegítı személyzetrıl sem, akik a strand tisztaságáról gondoskodnak. İk hárman vannak. Itt szeretném
megemlíteni, hogy a megnyitás elıtt nagyon sokat dolgoztak
itt a közmunkások ,és ezúton is köszönöm munkájukat.
- Van -e valamilyen különleges elgondolásod,
ötleted?
- Hamarosan indul az úszótanfolyam is, melyre június 28ig lehet jelentkezni Simon Orsolyánál.
- Kérlek,néhány közérdekő információt ismertess az Olvasókkal!
Nyitva tartás: 2010.június 5. – 2010.augusztus 31-ig mindennap 900 – 1900 –ig
Jegyárak:
Bérlet (5 alkalom)
Felnıtt :
800 Ft/fı/nap
3000 Ft
Diák, nyugdíjas: 600 Ft/fı/nap
2500 Ft
Gyermek:
400 Ft/fı/nap
1500 Ft
Családi belépı: 2000 Ft (2 felnıtt és 2 gyermek)
Diák: 14 éves kortól érvényes nappalis diákigazolvánnyal
közép és felsıoktatásban résztvevı diák
Gyermek: 4 - 14 éves korig
- Péter! Nem lesz könnyő nyarad, hiszen mások pihenésérıl gondoskodsz, munkatársaiddal együtt .Kívánok Nektek sok erıt,vidám, napfényes napokat és sok kedves vendéget!
Zrupkó Ferencné
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♦

Az elmúlt idıszak egyik érdekes színfoltja volt április 24-én a Jászkiséri Baráti Egyesület által rendezett II Rákóczi Ferenc Jászkiséren elnevezéső emlékmősor. A mősorból kiderült, hogy 300 évvel ezelıtt 1710. március 25.április 20 között II. Rákóczi Ferenc itt állomásozott, itt volt
a fıhadiszállása a kuruc seregeknek. S mivel a fıhadiszállás
itt volt, így az ellátást is a Jászságnak kellett biztosítani a
sereg részére. Az ünnepi megemlékezést dr Bagi Gábor a
Szolnoki Damjanich János Múzeum történésze tartotta,
melyben sok, számomra új dolgot mondott el a Jászság és II.
Rákóczi Ferenc kapcsolatáról. Az ünnepi beszédet kultúrmősor követte, és ezután koszorúztuk meg a jászkiséri II. Rákóczi Ferenc emlékmővet.
♦
Az idei Jász Világtalálkozót június 11-12-13-án
Jászágó rendezte .Ez a kicsiny kb. 750 lakost számláló település vállalta fel, hogy a XVI. Jász Világtalálkozó házigazdája lesz. A feladatot példásan megoldotta, és az idıjárás is
melléjük szegıdött, hogy sikeres legyen a találkozó. A háromnapos rendezvénysorozatból 12-én voltam jelen. A program hagyományosan 9 órakor a helyi római katolikus templomban kezdıdött. A szentmisét dr. Ternyák Csaba egri érsek celebrálta. Megkívánom jegyezni, hogy ezt a templomot
Jászágón 1989-ben szentelték fel. A szentmise után kezdıdött a jásztelepülések felvonulása a templomtól a Kókai
Parkba, és a park árnyas fái alatt a díszünnepség folytatódott
Az ünnepség konferansziéja Cserháti Ágnes TV mősorvezetı volt. A Himnusz elhangzása után Mozsár Lászlóné polgármester asszony köszöntötte a jelenlévıket, méltatta a világtalálkozó jelentıségét. Ezután dr Dobos László a Jászok Egyesületének ügyvivıje ismertette a 2010. évi Jászságért díj kitüntetettjét dr. Szabó László történészt. Az elszármazottak
nevében dr. Mozsár Ferenc szólt a jelenlévıkhöz. Ezután a
Polgármester asszony helyi kitüntetéseket , életmő díjat adott
át. Az események között kultúrmősorok tették színesebbé a
rendezvényt. Mősort adott Bach Patricia operaénekes Tálas
Ernı a Svéd Királyi Operaház tenorja, Rékasi Károly szín-

mővész, a Jászágói Népdalkör valamint az általános iskola
tanulóinak egy-egy csoportja. Ezután következett a Jászkapitány avatási ceremónia. Mikor a jász népviseletbe öltözött
asszonyok, majd a jelenkori kapitányok elfoglalták helyüket
a színpadon, akkor következett Vass Lajos jászkapitány beszámolója az egyéves tevékenységérıl
A beszámoló után a színpadra szólították Dobos Gergelyt
az új jászkapitányt.
Dobos Gergely Jászágói lakos, 27éves, nıtlen iskolai végzettsége felnıttoktatási szakértı, munkahelye az északmagyarországi felnıttképzı intézet. Az eskü szövege után
megkapta a kapitányi jelvényeket, a kürtbıl bort ivott minden jászok egészségére. A három ágyúlövés elhangzása után
nyeregbe pattant, és ellovagolt. Ezután Mozsár Lászlóné a
polgármester asszony átadta a világtalálkozó vándorbotját
Borbély Istvánnak Jászivány polgármesterének, akik a XVII
Jász Világtalálkozót rendezik. A kapitány avatás után ebéd
majd kultúrmősor következett. A jászsági települések mővészeti csoportjai mutatkoztak be, köztük az Árvalányhaj
együttesünk, mely nagy sikert aratott mősorával. Este fáradtan, de jó hangulatban búcsúztunk kapitánytársainktól, és
kívántunk az új kapitánynak sikeres szereplést az elkövetkezı idıre.
♦
Megkezdıdött a VI. Hármas kerületi aratóverseny
szervezése. A meghívót már megkaptam. Az aratási szabályok a korábbiak, lényeges változás nincs. Meghirdetésre
került a fızıverseny, valamint kulturális mősorokat, elıadásokat is várnak a rendezık. Az aratóverseny idıpontja: 2010.
július 10, helye: Kiskunfélegyháza –Halesz. Bıvebb felvilágosítást személyesen tılem vagy a nyugdíjas klub vezetıitıl
lehet kérni.
Várom az érdeklıdésüket.
Nagy Albert
jászkapitány

Szécsi Pálné, Ica néni 1994 óta nyugdíjas. Sugárzó nagymama, odaadó szülı, édesanyját ápoló „gyermek”, jó szomszéd, segítıtárs. Aktív, lelkes, tettre kész, teherbíró képessége
irigylésre méltó. Szereti a szépet, a rendet és tesz is érte! Ezek a fogalmak, kifejezések jutottak eszembe, míg vele beszélgettem életérıl – múltról és jelenrıl.
- Itt születtem, itt végeztem a 8. osztályt. A fiútestvérek
tovább tanultak, mi lányok nem, mi fızni tanultunk. Anyukám a régi iskolában volt takarító, gyermekkoromban sokszor besegítettem neki fát hasogatni, tüzelni, a padlót olajjal
felkenni.
Késıbb elkerültem Szentendrére, ott a cementgyárban
büfés és ételkiosztó lettem. Szentendrén ismerkedtem meg a
férjemmel, aki békésszentandrási születéső volt.
1960. augusztus 20-án volt az esküvınk és hazakerültünk.
Megszülettek a gyerekek, Lacika és Valika után Ancsika
kicsit késıbb. Gyes után szerzıdéses munkám volt a kísérletiben, idénymunkák. 1984-ben kerültem az Általános Iskolába takarítani és ott voltam a nyugdíjazásomig.
Mindenben benne voltam, rengeteg társadalmi munkát
végeztem, ahová hívtak mentem. Takarítani, festeni, kapálni,
templom körül segédkezni. A Faluvédı és Szépítı Egyesülettel is úgy kerültem kapcsolatba, hogy mikor láttam

Mészárosné Ilikét, hogy egyedül kapál, akkor letámasztottam
a kerékpáromat, beálltam neki segíteni. Aztán késıbb is, ha
szóltak, mentem és csináltam. Szívesen segítek annak, akinek szüksége van rá – nagytakarításban, bevásárlásban,
gyógyszer felíratásban. Szeretek segíteni!
Jászboldogháza község önkormányzatának képviselıtestülete az idei Falunapon „Jászboldogháza községért”
díjat adományozott Szécsiné Ica néninek. A díj méltó elismerése mindannak a sok munkának, fáradozásnak, amit ez ideig a községért tett.
„Két civil szervezetnek is oszlopos tagja, az Ezüstkor
Nyugdíjasok és Magányosok Egyesületének és a Faluvédı és
Szépítı Egyesületnek. Idejét és energiáját nem sajnálva tevékenykedik a község szépítésében. A civil szervezetek által
szervezett társadalmi munkában mindig jelen van, így a község közterületeinek rendezettsége többek között az ı keze
munkájának is köszönhetı” – áll az oklevélben.
Az elismeréshez szívbıl gratulálunk! Kívánok az olvasók
nevében is a további szépítı munkához töretlen lendületet,
erıt, egészséget! Családja körében pedig, az unokáktól kapott, „A legjobb nagymama” elismeréshez sok-sok boldogságot!
Bóta Mizsei Ilona
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Emléktábla avatás, 2010. június 5.
Tisztelt Tantestület! Öreg diákok!
Polgármester Úr! Elnök Asszony!
Szeretve tisztelt Jász Atyámfiai!
Az 1867-es kiegyezéstıl az 1914-ig terjedı idıszakot, az
úgynevezett béke idıket, Magyarország aranykorának is
szokás nevezni. E korszakban hatalmas gazdasági fejlıdés és
társadalmi változás ment végbe, valósult meg hazánkban.
Azonban sem a gazdasági, sem a
társadalmi változások nem jöhettek volna létre kulturális modernizáció nélkül. A kiépülı polgári
állam és a gazdaság fejlıdése
szakember igényt támasztott. A
társadalom általános mőveltségi
szintjét emelni kellett. Megváltoztak az igények, melyeket korábban az oktatással és a kultúrával
szemben támasztottak. Az 1970es években kezdték el kiépíteni az
ehhez szükséges intézmény rendszert.
Minden mőveltség megszerzésének elsı lépcsıje az alapfokú
oktatás, az abban való részvétel.
Ez a kultúra alapjainak a megteremtése, megismerése, elsajátítása. Ebben a korszakban születtek
meg azok a törvények, melyek az
alapfokú, -elemi- oktatás feltételeit megteremtették. A korszak sarkalatos, népoktatással foglalkozó
törvényeit egyrészt az elemi iskoláztatást próbálták megoldani, Fotó: Babinyecz J.
ennek feltételeit megteremteni,
másrészt a tanítóknak a munkavégzéshez, a tanításhoz, a nyugodt körülményeket megteremteni és egzisztenciájukat, képzésüket és tovább képzésüket biztosítani. Ebben a korszakban építi ki az állami, az un.
népiskolai hálózatot, mely Eötvös József kultusz miniszter
nevéhez köthetı.
Két fontos törvényrıl kell megemlékeznünk melyek a kulturális fellendülés alapjait megteremtették. Az egyik az
1868.évi 38.törvénycikk, mely alapvetıen meghatározta a
korszak magyar iskolaügyét. A törvény Eötvös József nevéhez kötıdik, kimondva az általános iskola kötelezettséget a
gyermek 6-12 éves koráig, és a tovább nem tanuló gyermekek a szervezett ismétlı oktatásban való részvételét. Ez a
törvény mondta ki azt is, hogy az iskolamesterek ellátásáról
és mőveltségérıl gondoskodni kell!
A másik fontos rendelkezés az 1908 évi LXLI. törvénycikk, mely az elemi népiskolai oktatás ingyenességérıl rendelkezik. Ez a törvény Apponyi Albert minisztersége idején
született. A törvényjavaslat tárgyalásakor Apponyi azt
mondta: „ az elemi oktatással összekötött mőveltségnek
megszerzése nem csak az egyénnek érdeke, hanem a társadalomnak és az államnak is”
Tisztelt hallgatóság!
Az egykori hatalmas –mintegy 2500 tanyát számon tartó –

Jászberényi tanyavilág déli részén, egy volt tanyasi iskola
mellett állunk. Még 1962-ben is, ha itt szétnéztünk, egy kis
tanyaközpontot és sok-sok tanyát láttunk. Önök pedagógusok egykor itt dolgoztak, alkotó munkájuk egy részét itt töltötték, lámpásai voltak ennek a tanyavilágnak. Mi, akik itt
vagyunk, ebben az iskolában az Önök munkája által sajátítottuk el a tudományos alapismereteket és innen indultunk a
nagybetős életbe.
A jászberényi tanyavilágban a
XIX. és a XX. század fordulóján
mindössze két felekezeti iskola
mőködött, Pórtelken és Alsóboldogházán. Egy, 1904-ben történt felmérés szerint Jászberényben 3848 tanköteles fiatalból,
1282 fı nem járt iskolába. Zömük tanyasi gyerek lehetett. Ez a
számadat is mutatja, milyen szükség lett volna iskolákra.
Gróf Apponyi Albert 1881 és
1933 között, 52 éven át egyfolytában Jászberény város országgyőlési képviselıje volt. Ezen idı
alatt két alkalommal, 1906-1910
és 1912-1918 között, vallás és
közoktatásügyi miniszter volt.
Minisztersége ideje alatt 2 városi
és 12 tanyasi iskola, valamint
Tanítóképzı Intézet létesült Jászberényben. Miniszteri kinevezése, 1916.április 8 után, rövid
idın belül felajánlotta Jászberény
városának , a kultusz tárca terhére, a városban 12 tantermes , a
tanyákon pedig a szükséghez
képest megfelelı iskolát létesít,
és az alkalmazandó tanerı javadalmazásáról is gondoskodik.
A városi közgyőlés – ma önkormányzatnak mondanánk –
június 28-án, július 6-án és december 29-én tanácskozott e
miniszteri ajánlaton. Július 6-án úgy döntöttek, hogy a városban 2 db 6 tantermes iskolát hoznak létre, egyiket az akkor
még Úri, ma Bercsényi, a másikat pedig a Kossuth utcán.
December 29-én pedig 4 tanyasi iskola helyének a kijelölésérıl döntöttek., a peresi, az újerdei, a sóshidai és a boldogházi, tehát itt, ahol állunk. Ezek „egyen” épületek voltak, egy
tantermes iskolák, nevelı lakással egybeépülve, melléképülettel, ásott kúttal, konyhakerttel és udvarral ellátva.
Az iskola építésének körülményei nem ismertek. Jászberény levéltárának az ide vonatkozó iratai, valamint az iskola
1945 elıtti iratai, anyakönyvei a II. világháborúban megsemmisültek, a városi közgyőlés 1907 évi jegyzıkönyvei elvesztek, így következtetésekre vagyunk utalva. Vélhetıen 1907ben készülhetett el az épület és 1908-ban kezdıdhetett el a
tanítás.
Azonban ez a négy iskola nem tudta megoldani a tanyasi
tanköteles gyermekek fogadását. Az 1908.január 7-i közgyőlési jegyzıkönyvekben arról olvashatunk, hogy a tanyai egyházi és állami iskolák túlzsúfoltak, a tanyai szülık magán
iskolákat mőködtetnek, ahol az általuk felfogadott magántanítók tanítanak, s ezen iskolákban - népiesen zugiskoláknak
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nevezték – 278 gyermek nyer oktatást, s ezen kívül még 363
gyermek nem jár iskolába. Ezért kérik a minisztériumot,
hogy még 8 iskolát létesítsen a város határában „hogy az
összes tanköteles gyermekeink iskoláztathatóak legyenek”.
A nyolc iskola közül kettı esett a mai Jászboldogháza területére, a csíkosi és a tápiói. Augusztus 14-én döntöttek arról,
hogy hol épüljenek meg ezek az iskolák, szeptember 15-én
pedig arról, hogy az építési vállalkozók 1909.szeptember 15ig kötelesek átadni a felépített iskolákat.
A lakosság és a gyermeklétszám növekedése következtében szőknek bizonyult a boldogházi iskola. A város 1935ben elhatározta ennek egy tanteremmel való bıvítését. A
nagy esızések miatt ezt 1940-ben nem tudták megvalósítani,
ugyanis az építkezéshez kivert vályog háromszor egymásután tönkre ment, így az új tanterem csak 1940-ben épült fel,
s így lehetıvé vált a több csoportban való tanítás.
1941-ig 1-6 osztályig történı oktatás folyt. 1941-ben végzık
már tovább folytatták tanulmányaikat, elkezdték a 7.osztályt.
Az elsı 8 osztályt végzett tanulók az 1942/43 –as tanév végén hagyták el az iskolát.
1937-ig egy tanító tanította a 6 osztályt. 1937-1945-ig 2,
1945/46-os tanévben 3, az 1946/47 évi tanévtıl az 1949/50es tanévig 4, az 1950/51-es tanévtıl az 1955/56-os tanévig 5
fı, kivéve az 1952/53-as tanévet, ekkor 4 fıs volt a tantestület. Az 1956/57 és az 1960/61 tanévig hol 5, hol 6 fıs a tantestület. Az 1961/62 tanévtıl már 5 fı pedagógus végzi a
munkáját, s ezáltal megvalósult a tanulókkal történı osztályonkénti foglalkozás.
Az iskola hivatalos neve 1946-ig Jászberény-Boldogháza X.
sz. Állami Népiskola. Boldogháza önálló községgé alakulása
után fokozatosan átvette a központi iskola szerepét. Az igazgató az itt lévı szolgálati lakásban lakott. A tanítás délelıtt
és délután folyt, 3 nap délelıtt, 3 nap délután jártunk, a váltás csütörtöki nappal történt. 6 napos tanítási hét volt, s
szombaton délután is volt oktatás. Az 1949/50. tanév
II.félévéig a feszület a tanterem része volt, a tanítást imával
kezdtük és imával fejeztük be. A tanév második félévében a
keresztet levették és az ima is elmaradt. 1956-ban a feszület
rövid idıre újra visszakerült a tantermekbe. A közismereti
tantárgyak mellett a hit és erkölcstan tanítása az 1949/50-es
tanévvel bezárólag kötelezı volt, utána szabadon választott.
A mindannyiunk által ismert hittan beíratási procedúrák következtében, az 50-es évek végére ez elhalt. Az orosz nyelv
oktatása a II. világháború után, ahol annak a feltételei megvoltak, kötelezı volt. Iskolánkban 1956 elıtt 2 évig 1952 és
1954 között folyt ennek a nyelvnek a tanítása. A belterületi
lakosság és a gyermeklétszám növekedése, valamint a szakosodásra való áttérés szükségessé tette a tantermek bıvítését.
1962-re elkészült az új 2 tantermes iskola, és az 1961/62-es
tanévtıl lehetıvé vált, ha váltott terem használattal, illetve
bérelt helyiségek igénybevételével is, az osztályonkénti tanítás. Az iskola falai szőknek bizonyultak s egyre jobban érzıdött egy új, tágas és korszerő iskola megépítésének igénye.
Ez 1971-ben valósult meg, felépült az új iskola a községházával szemben. 1968-ban Boldogházán Fajtakísérleti Állomás létesült, telephelyét itt, a régi iskolában alakították ki, s
ehhez az iskola épületét megvásárolták. Az átköltözés és ez
épültben a tanítás megszüntetetése fokozatosan történt, az
iskolai tanítás itt a régi iskolában 1971-ben ért véget.
Kedves tanító nénik, tanító bácsik, tanár nénik, tanár bácsik!
Öreg diákok és emlékezık!
Ma ide az öreg iskolához emlékezni, tisztelegni és emléktáblát avatni jöttünk. Emlékezni az egykori iskolára, amely 8
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évig a „munkahelyünk” és a második otthonunk volt, ahol
elsajátítottuk több s kevesebb sikerrel az alapvetı tudnivalókat. Emlékezni az egykori csínytevésekre, játékokra, a karácsonyi ünnepségekre, a Papp tanyai május elsejei majálisokra. Sztálin elvtárs és Rákosi pajtás születésnapi ünnepségére,
a kisdobos és úttörı élet eseményeire, az iskolai kirándulásokra, színi elıadásokra, bálokra és évnyitókra és évzárókra
és a tanulmányaink befejezését jelentı ballagásokra.
Tisztelegni és tiszteletünket kifejezni jöttünk ide az iskola
egykori és mai pedagógusai elé. Az önök foglalkozása mővészet. Szerintem az egyik legnagyobb mővészet az, amikor
egy írni-olvasni nem tudó kis emberpalánta az Önök áldozatos munkája nyomán elsajátítja az írás-olvasás mővészetét.
Önök magvetık, a tudás magvetıi, elhintik a tudás magját és
tanúi a tudás csírája növekedésének, a csíra fejlıdése alapján
megfelelıen tudják irányítani annak kibontakozását. Önök
többsége még osztatlan iskolában is tanított, a csendes és
hangos óra keretében egyszerre több felé kellett koncentrálniuk és mégis rendet és fegyelmet tartottak. Saját személyes
példamutatásukkal megfelelı erkölcsi mércét mutatva és
tanítva a társadalom hasznos tagjává nevelték a reájuk bízottakat. Pedagógusok, mérnökök, római katolikus lelkészek,
katonatisztek, jogászok, gyógyszerészek, népmővelık, óvónık, pénzügyi szakemberek, kereskedık, vasutasok, közalkalmazottak, levéltáros, újságíró, országgyőlési képviselı,
állatorvos, vállalkozók, gazdálkodók és iparosok kerültek ki
ebbıl az iskolából. İk az Önök munkája eredményei, szellemi termékei.
Önök a nemzet napszámosai, népmővelık és mint egy világítótest, szellemi értelemben vett lámpások voltak a környezetükben. Ha kellett járlatlevelet írtak, ha kellett kérvényt,
felvilágosító elıadásokat tartottak, színházi elıadásokat,
bálokat, tanfolyamokat szerveztek, könyvtárat kezeltek, kultúrházat igazgattak, részt vettek különbözı bizottságok munkájában – a kultúrát terjesztették. A kultúra lámpásai voltak
az egykori tanyasi emberek körében. Végezték háború elıtt a
levente oktatást, az ismétlı iskolai oktatás is az Önök feladata volt, de Önök feladata volt az egyházi szertartásokon a
kántorizálás is. Az Önök munkáját, ezt a szerteágazó és sokrétő munkát, mi egykori diákjaik hálásan köszönjük.
Tisztelt „Tantestület”!
Tisztelt Jelenlévık!
Ez a felavatandó emléktábla hirdesse az utókor számára,
hogy ez az épület egykor iskola volt, a boldogházi határrész
tanyasi iskolája. Egy olyan iskola, melynek meghatározó
szerepe volt nemcsak az egyén, hanem az itt lévı tanyák
életében is. Közösséget alkotott és annak szellemi tıkéjét az
ott élık, a boldogházi tanyasi emberek javára kamatoztatta.
Ez az emléktábla hirdesse az utókor számára, az ebben az
iskolában tanító pedagógusok alázatos és áldozatos tevékenységét, akik tervszerő munkával megtanítottak bennünket
a mőveltség alapismeretire, kezünkbe adták az önmővelés
eszközeit és kifejlesztették bennünk a szunnyadozó szellemi
és erkölcsi készségeket.
Hölgyeim és Uraim!
Köszönöm, hogy meghallgattak!
Isten óvja és Isten áldja Önöket!
Besenyi Vendel
BOLDOGBT Egyesület alelnöke
helytörténeti kutató
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„BOLDOGHÁZÁN ITTHON”
Tíz évvel ezelıtt az Arany
János utca 6/A. számú lakásnak új gazdája lett. S valóban
gazdája, hiszen nagy szorgalommal szépítették, alakították
környezetüket! Az elmúlt évtizedrıl beszélgettünk Sándor
Bélával és feleségével, Olgával. A beszélgetést végig figyelte a kis unoka, Erıs Bence
is.
Honnan költöztek községünkbe?
Béla: Jászberényben születtünk és ott is éltünk majd ötven évig. Házunkat lebontásra
ítélték, és úgy döntöttünk,
váltani fogunk.
Hogyan esett a választás Jászboldogházára?
Olga: Többször jártunk itt, és nagyon megtetszett ez a kedves, nyugodt falu. Azt is láttuk, hogy itt igényesek az emberek környezetükre, barátságosak, segítenek egymásnak.
A zajos, mozgalmas város után nem lehetett könnyő megszokni új lakhelyüket!
Olga: Valóban nem. Elıször élveztem, hiszen Jászberényben a Kossuth utcai Horizont mögött laktunk, ahol állandó
volt a nyüzsgés, zúgás. Kb. három hónap után már nem találtam a helyemet, fogtam magam, biciklire pattantam, és meg
sem álltam Tápiógyörgyéig. Utána a kert kötötte le energiámat, szerencsére nagyon szeretem a virágokat, és itt lehetıségem lett rá, hogy kedvem szerint kertészkedjek.
Úgy tudom, nem szakadtak el Jászberénytıl.
Béla: Így igaz. Szüleink – akik már túl vannak a nyolcvanon, ott élnek, és mi is ott dolgozunk. Én 1967-ben ipari
tanulóként kerültem az Aprítógépgyárba, ennek már 43 éve.
Azóta is ott dolgozom forgácsolóként, csak a gyár neve változott RUUKKI Tisza Zrt-re. (Ez egy finn cég.) Sajnos már
csak öten vagyunk ebbıl a korosztályból. 58 éves vagyok, s
ki tudja, mikor mehetek nyugdíjba!
Olga: Én a jászberényi Amond Kft-nél dolgozom, ahol
kosarakat készítünk a hőtıszekrényekbe. Jelenleg betegállományban vagyok, mert nagyon fáj a térdem. Bízom a strandunk vizében, mert ismerıseim szerint nekik hasonló esetben
használt, gyógyító hatásúnak mondják.
A munkába járás nem jelent nehézséget?- kérdezem Bélától.

Béla: Á, dehogy. 4,40-kor
indulok itthonról, vonattal
utazom, s 5,30-ra már benn is
vagyok a gyárban. Szerintem
a fıvárosiaknak sokkal nehezebb a közlekedés, mint nekünk itt Jászboldogházán,
akár Jászberénybe, akár Szolnokra szeretnénk eljutni.
Nem távolság egyik sem!
Egy gond azért van. A vasútállomás melletti kerékpártárolás nem megfelelı. Zsúfolt,
a teteje hiányos, beázik. Nagyon jó lenne, ha mielıbb
kijavítanák, mindannyiunk
számára megnyugtató lenne,
hiszen a helyi közlekedést legtöbben biciklivel oldjuk meg.
Két gyermekükrıl is mondjanak néhány gondolatot.
Olga: Béla fiunk Esztergomban él, Krisztina pedig itt talált
társat magának, Erıs Attila személyében. Krisztina jelenleg
a helyi COOP ABC megbízott vezetıje.
Hogyan készülnek a nyárra?
Olga: Nagyon szeretünk nyársalni, bográcsban fızni a
családdal. Ezek az események mindig feltöltik az embert,
beszélgetünk, tréfálkozunk.
A nászasszonyommal tervezzük, hogy Bencét többször
kivisszük a strandra, hiszen kis unokánk szülei mindig dolgoznak. (Bence széles mosollyal jóváhagyta a tervet.)
- Önök szerint, mi változott községünkben az utóbbi idıben?
Olga: Nagy lendületet vett most az átalakítás
Jászboldogházán. A Falunapon láttuk a felújított strandot, a
tőzoltó szertárat, a szolgáltatóházat és a községházát! És ami
Bencének nagyon fontos, két új játszóterünk is lett!
Béla: A napokban láttam, hogy szerelik a térfigyelıket.
Olga: Az is nagyon fontos, de nem nélkülözhetjük a polgárırök munkáját. Éjszakánként többször észreveszem, hogy
autójukkal szép lassan pásztázzák az utcákat. Ilyenkor megnyugszom, tényleg jó helyet választottunk.
Köszönöm a beszélgetést és Olvasóink nevében nagyon jó
egészséget és további boldog éveket kívánok itt,
Jászboldogházán.
Zrupkó Ferencné

A Könyvtár nyári nyitva tartása:
Június 21-22-ig
8-16 ig
Június 28- július 2-ig
8-16-ig
Augusztus hónapban
hétfı-kedd: 8-16-ig
Minden kedves látogatót szeretettel várok!
Pappné Turóczi Henrietta
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pályán versenyzett a tizenhárom Bavaria 46-os. Jó kedélyő
sali-i éjszakázás után másnap a mezıny a rajthoz áthajózott a
Navigare necesse est - Hajózni muszáj.
Ezt a régi latin közmondást úgy módosítanám: Pihenni Dugi Otokot a Kornati-szigettıl elválasztó szők Poverzamuszáj! Talán egyetért velem a tisztelt Olvasó abban, hogy a átjárón. A rajtvonal a Katina-sziget északnyugati öblében
háziorvosnak is, a heti 160-200 beteg ellátása, a havonta volt. Innen egy rövid cirkálás után a hajók megkerülték a
vállalt 100-120 óra éjszakai ügyelet közben nagyon fontos, Telascica-öbölben lévı kis Korotan-szigetet, majd hosszú
hogy évente, ha csak néhány alkalommal is, aktívan pihen- bıszeles szakasz vezetett végig a Kornati szigetcsoporton.
Szerdán a Murtertıl, a Prisnjak-sziget déli oldalán rajtolt
hessen. Erre egy remek lehetıség a tengeri hajózás, aminek
a
csapat.
A rajteljárás tíz perce alatt a szél húsz fokot fordult
közel 7 éve lettem rabja. Az élményeket csak fokozza, ha ez
és
a
csapat
gyenge déli szélben cirkált Zmajan irányába. A
egy verseny keretében történik.
szél
kezdetben
enyhén frissült, ám amikor a vezetı hajók
Ez év áprilisában, szép idıben, jó széllel, kiváló hanguKaprije-sziget
mögé,
takarásba értek, a szél nyugatra fordult,
latban tizenhárom csapat részvételével zajlott nyolcadik almajd
éles
határvonallal
elállt. A mezıny hátsó fele
kalommal az Adrián megrendezett versenyünk.
spinnakerrel közeledett,
A regattát 2007-2008míg az elsık parkoltak.
as évjáratú, egységesen
Jó széllel valahol az Adrián
Így az elsı órában lemafelszerelt és spinnakerrel
radtak is felzárkóztak és
ellátott Bavaria 46-os
a mezıny másfél órával a
h a jókka l r en dez t ük.
rajt után ismét felsorakoMurter - Sali - Kornati zott egy vonalba.
Primosteni - Murter köPéntekre az idıjárás elızött a szél aktuális irányát
rejelzés nem sok jót
figyelembe véve kijelölt
ígért. A korábban 30-40
túrafutamokon, illetve
csomós szelet és esıt
zárásként egy pályaversehozó sirokkóról szóló
nyen mérhette össze tudávárakozások ugyan lesát a tizenhárom csapat.
csökkentek 20-30 csoUgyan a Sail-ing Business
mósra, de az ég mindenCupon évrıl-évre rengeesetre már reggel beboteg visszatérı csapat van,
rult. Erre a napra két pámégis még senkinek sem
lyaversenyt terveztünk a
sikerült a versenyt háromVrgada-sziget és a part
szor megnyerve örökre
közötti nagy szabad vízelhódítani a vándordíjat.
területre. A szél erıs
Nyolcadik alkalommal
volt,
a
meteorológiai
elırejelzés
még
erısebbet ígért. A charversenyzett - idén 13 hajó - az Adrián, a Kornáti szigetvilág
terhajók
a
25-29
csomós
szélben
megkezdték
ilyenkor tergyönyörő vizein. Ezúttal is szoros, élvezetes futamokat vívmészetes
széthullásukat
(nem
erre
találták
ki
ıket).
A metunk és most is szerencsénk volt az idıjárással. Nem utolsó
zıny
rutintalan
végének
–mint
amilyen
a
mi
csapatunk
is
sorban: ismét új gyıztes neve kerülhet a kupára.
voltez
a
szélerı
és
az
erısödı
hullámzás
már
komoly
gonMost is - szinte már hagyományosan - szerencsénk volt
az adriai idıjárással. Borús, esıs idıben érkeztünk és hason- dokat okozott a biztonságos hajókezelésben. A hatodik futalóban távoztunk, ám a kettı között ragyogó napsütésben és mot töröltük, amikor már a szél elérte ezt a határt. Volt eddig
remek szelekben volt részünk. A Hramina Marinából szár- egy jó versenyünk, remek szelekben, jó küzdelmekkel és
mazó Bavaria 46-os flotta 2007-2008-as építéső hajói jó álla- fıleg nagyszerő hangulattal. Nem kockáztattuk ennek elronpotúak voltak kívül-belül. Csak a spinnaker felszerelésein tását egy bizonytalan idıjárásban valószínőleg további elıre
végeztek a csapatok kisebb változtatásokat az egyszerőbb nem látható és egyeseket igazságtalanul sújtó technikai hibákezelhetıség érdekében. A versenyen a megszokotthoz ké- kat hozó futam megrendezésével. A hatodik menet törlését
pest kevés mőszaki hiba merült fel a hajókkal. A belsı tágas- mindenki egyetértıen fogadta. Összesítésben a tízedik helyet
szereztük meg úgy, hogy a mi hajónkon többen is voltak
ságot pedig mindenki élvezte.
A szombati hajóátvétel és a vasárnapi szinte nullaszeles olyanok, akik elıször szálltak tengerre.
Az elırehozott díjkiosztó és (finom) közös vacsora idején
"edzésnap", illetve a megnyitó és közös vacsora után hétfıre
mindenesetre
már zuhogott az esı. Csak, hogy egyáltalán
nagyszerő, friss, 10-15 csomós északnyugati szél kerekedett.
legyen
kedvünk
hazamenni...A búcsúzáskor természetesen
Az elsı napi, Saliba vezetı útvonalon élvezetes, a szigetek
mindenki
így
nyilatkozott:
Jövıre veletek ugyanitt!
közt kanyarogva kijelölt, javarészt cirkálószakaszokból álló
Dr. Jánosik György
háziorvos

Az én hobbim
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Rendelıi Hírek
Országos felmérés indul a cukorbetegség korai felismerése
és megelızése érdekében
Becslések szerint hazánkban mintegy másfél millió embert érinthet a cukorbetegség, a kórkép elıfordulásáról, a
veszélyeztetettek tényleges számáról azonban pontos adatok
jelenleg nem állnak rendelkezésre. A problémára megoldást
jelenthet a Magyar Diabetes Társaság kezdeményezésére
március közepétıl indult, kockázat-alapú országos szőrési
program, amelyet kérdıíves módszer alapján a cukorbetegség szempontjából fokozottan veszélyeztetettek körében végeznek a szakemberek. Ezáltal lehetıvé válhat a betegség
korai felismerése és kezelése, valamint a hatékonyabb megelızés.
A nálunk új - Európában már több országban sikerrel alkalmazott - technika késıbbi esetleges kibıvítésével a lakosság nagy részének szervezett, folyamatos szőrése valósulhat
meg a jövıben. A szervezet az alapellátásban dolgozók bevonásával szervezi a szőrıprogramot, ezért a cukorbetegek
további kezelése, gondozása is az alapellátásban folytatódik

majd, illetve ha szükséges, a területileg illetékes cukorbeteggondozók bevonásával.
A tervezett országos szőrést egy féléves kísérleti program
vezeti be, amelynek keretében kérdıíves kockázatbecsléssel
és diagnosztikai vizsgálatsorozattal mérik fel a 20-60 év közöttieknél, valamint a a közeljövıben a 14-18 évesek körében elıforduló 2-es típusú cukorbetegség, illetve az azt megelızı állapot jelenlétének arányát mintegy 70 háziorvosi
praxisban. A mi praxisunkat nem választották be ebbe az
elızetes programba. Mivel a módszer pontos részletei ismertek, és a kérdıívet is publikálták, lehetıségünk van arra,
hogy a faluban is éljünk ezzel a lehetıséggel. Itt az újság
hasábjain keresztül pedig könnyedén megvalósíthatjuk a
kérdıív kitöltését. Kérem a Tisztelt olvasót, szánjon 5 percet a kitöltésére, a család 20 és 60 év közötti tagjainál
végezzék el a tesztet! Amennyiben a válaszokat feljegyzik,
a rendelıben a feljegyzés alapján kitöltjük a kérdıívet és ki
is értékeljük!

A Findrisk vizsgálat adatlapja (magyar változat)

Az üres kockába írja be az Önre vonatkozó pontértéket, majd
adja össze azokat a kérdıív végén!

3 94-102 cm
3
80-88 cm
4 több, mint 102 cm
4
több, mint 88 cm
4. Végez e legalább 30 perces fizikai tevékenységet munkakörébıl adódóan/vagy szabadidejében?
0. pont Igen
2. pont Nem

1. Életkor _
0. pont 45 év alatt
2. pont 45-54 év között
3. pont 55-64 év között
4. pont 64 év felett
2. Testtömeg index (BMI) _
A testtömeg index kiszámolása: Testsúly kg-ban, osztva a
méterben mért testmagasság négyzetével. A számításban
segítenek Önnek. Pl: ha az Ön magassága 165 cm, súlya 70
kg, a számítás:
70/(1,65x1,65) = 25,7
0. pont alacsonyabb, mint 25 kg/m2
1. pont 25-30 kg/m2
3. pont nagyobb, mint 30 kg/m2
3. Haskörfogat
(az alsó bordák és a csípıtövis közötti távolság felénél
mérve - gyakorlatilag a köldök vonalában, közepes
belégzés után)
Pont Férfiak:
Pont
Nık:
0
kevesebb, mint 94 cm
0 kevesebb, mint 80 cm

5. Milyen gyakran fogyaszt zöldséget, vagy gyümölcsöt? 0. pont Minden nap
1. pont Nem minden nap
2 pont Nagyon ritkán
6. Szed e rendszeresen vérnyomáscsökkentı gyógyszereket?
0. pont Nem
2. pont Igen
7. Mértek e Önnél valaha magasabb vércukor értéket
(orvosi vizsgálatkor, betegség, terhesség esetén)
0. pont Nem
5. pont Igen
8. Van e családtagjai között, vagy közeli rokonságában 1es (ifjúkori típusú), vagy 2-es
(idıskori típusú) cukorbeteg?
0. pont Nem
3. pont Igen: nagyszülı, nagynéni, nagybácsi,
vagy elsıfokú unokatestvér
5. pont Igen: szülı, testvér, vagy saját gyermek
Értékelés: összesen__pont

Adatlap 2-es típusú cukorbetegség kockázatának
felmérésére

Kérem, hogy a pontokat kérdésenként jegyezzék fel, ne csupán az összesített pontszám kerüljön rögzítésre!
Segítségükkel tovább emelhetjük az ellátás színvonalát. Találkozzunk a rendelıben!
Dr. Jánosik György háziorvos

Évzárás mazsorett csoportjainknál
büszkék lehettünk mi, szülık. A mő2010. június 19-én került megrendesorszámok befejezése után az édeszésre az I. Zagyvarékasi Mazsorett és
anyák – zagyvarékasi szokás szerint –
Showtánc Találkozó, amelyen iskovirággal köszöntötték a lányokat.
lánk kis, középsı és nagy mazsorett
Minden fellépı emléklapot és ajándécsoportja vett részt. Ez a fellépés egykot kapott a vendéglátóktól. Ezúton
ben az év zárásaként a gyerekek vizsszeretnénk megköszönni Nyemeczné
gabemutatója is volt.
Adrienn, Nagyné Zsuzsa és Gömöriné
Zagyvarékasról, Újszászról és
Inci tanárnénik egész éves lelkes és
Jászboldogházáról 18 csoport lépett
kitartó munkáját, valamint a Boldogfel. A mi kiscsoportunk pom-ponnal, a
középsı csoport botforgatással, a nagycsoport magyaros ru- házi Gyermekekért Alapítvány támogatását.
Kerekesné Kövér Bernadett
hában szintén botforgatással nyújtott igen színvonalas és látványos elıadást. Mősorukat hatalmas taps kísérte, igazán
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Bemutatkozó

Júniusi számunkban a nyári melegben éppen aktuális
szakmát, az idegenforgalmat tanuló és jelenleg is a turizmusban tevékenykedı Vágó Katalinnal beszélgettem.
Már a középiskolát is céltudatosan választottad. Jól sejtem, hogy már akkor biztos voltál benne, hogy az idegenforgalommal szeretnél foglalkozni?
Általános iskola 3. osztályában döntöttem el, hogy ha
nagy leszek, az idegenforgalom területén szeretnék dolgozni.
A testvérem egyik osztálykirándulásán nagyon megtetszett
az idegenvezetı az aggteleki Cseppkıbarlangban. Olyan
nagy hatással volt rám az az élmény, hogy már akkor eldöntöttem, ezt a pályát fogom választani. Amikor a pályaválasztásra került a sor, az osztályfınököm Gerhát tanár úr támogatta az ötletemet, amiért azóta is hálás vagyok neki.
Kecskemétre felvételiztem egy 5 éves szakközépiskolába,
ahol idegenforgalmi, két tannyelvő szakra jártam. A szokásos tantárgyak mellett idegenvezetést tanultunk, megismerkedtünk Magyarország földrajzával, összes nevezetességével. Minden nyáron gyakorlatra kellett mennem, így míg
mások élvezték a nyári szünetet, addig én hotelekben és a
Tourinformban töltöttem a nyarat. Ezen hátránya ellenére,
nagyon szerettem a középiskolai éveket. Idegenvezetı, majd
idegenforgalmi szakmenedzser és protokoll ügyintézı szakképesítést szereztem.
Ezt követıen a Szolnoki Fıiskolára jelentkeztem, ahol
tavaly nyáron végeztem idegenforgalmi és szálloda szakon.
A kezdeti pályaválasztásom mellett azóta is töretlenül kitartok.
Amikor eszembe jutottál, mint riport alany, megmondom
ıszintén, az azért volt, mert tudom, hogy az utóbbi pár nyaradat külföldön töltötted, és olyan munkád volt, amirıl én
addig nem is hallottam. Nem beszélve arról a rengeteg élményrıl…
Mindig vonzottak az új kultúrák és az utazás. Szerettem
volna kipróbálni magam távol az otthonomtól. Lehetıség
volt a fıiskola szervezésében külföldi nyári gyakorlaton
részt venni, így töltöttem egy nyarat Korfun, mint felszolgáló. Itt láttam meg az animátorok munkáját és itt döntöttem el,
hogy jövıre én is animátorként szeretnék majd dolgozni.
Mi a feladata egy animátornak?
Az animátorok „általános jókedv felelısök”, akik folyamatosan lelkesítik és programokra hívják a szálloda vendégeit. Szállodánként változó, de ahol én dolgoztam, a Dino
Clubnál sport és gyerek animátorok dolgoztak. Én gyerek
animátor voltam két nyáron keresztül Törökországban,
Marmarisban. Két körös kiválasztáson vettem részt. Magyarországon volt az egyik, egy elméleti tréning, majd Tunéziában volt a második forduló. Mindkét fordulón sikeresen túl
jutottam, és így kerültem ki animátorként Törökországba.
És mit csinál egy Dino Clubos gyerek animátor?
A Dino Club alapvetıen tematikus
programokra épül a szálloda adottságaihoz mérten. Az animátor kreativitásán múlik, hogy mit tud megvalósítani
belılük. Egymást váltva tartottunk
indián, kalóz, varázsló, karneváli és
tengerparti napot. Délelıtt az adott
naphoz kapcsolódó kreatív tevékenységeket szerveztünk a szállodában
nyaraló gyermekeknek, például kalózjelmezt készítettünk. Délután pedig
aktív programok voltak, a kalóznapon

például kincskeresés. A nap mindig mini discoval zárult a
gyerekek nagy örömére.
Milyen hátrányait és elınyeit tudnád felsorolni ennek a
munkának?
A hátránya elsısorban az, hogy hónapokig távol van az
ember a családjától és a barátaitól, továbbá az, hogy az életkörülmények sem olyanok, mint itthon.
Elınye ennél több van: tapasztalatszerzés, új barátok megismerése, nemzetközi kapcsolatok kiépítése, új kultúrák
megismerése. Talán a legnagyobb elınye, hogy olyan helyekre eljutottam, ahova saját erımbıl, elsısorban pénzügyi
okokból, nem telt volna.
Milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie annak, aki az
idegenforgalom területén szeretne elhelyezkedni?
Elengedhetetlen a kreativitás, a pozitív életszemlélet, a
nyelvtudás, a kapcsolatteremtı képesség és a csapatmunkára
való hajlam. A vendégekhez rengeteg türelem és empátia
kell.
Az animátorkodás csak idényjellegő munka, mindig csak
a nyarakat töltötted külföldön. Mivel foglakozol jelenleg?
Jelenleg egy közeli termálhotelben dolgozom, mint recepciós. Itt tudom hasznosítani mindazokat, amiket 1 éve egy
budapesti szállodában töltött gyakorlatom során szereztem.
Örülök, hogy sikerült itthon és a szakmámban elhelyezkedni, mert sajnos a gazdasági válság a turizmust is jelentısen csökkentette.
Rengeteg kreatív dolgot tevékenykedsz a szabadidıdben
is, amin nem is csodálkozok, hiszen volt kitıl örökölnöd a
kézügyességedet. Nagymamád, Zrupkó Antalné Klárika
néni mindig elkápráztat minket a kézmőves munkáival.
Igen, ez így van. Szabadidımben szalvéta technikázok, gyöngyöt főzök,
gipszöntést készítek és hobbi szinten
festegetek. Nagyon szeretek arcfestéseket is készíteni.
Köszönöm szépen, hogy megosztottad
velünk az élményeidet, tapasztalataidat. Jövıbeni terveidhez sok sikert és
kitartást kívánok!
dr. Fehérváry Mária
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Szöllısi Péter vagyok, a vízmő- és
a strandfürdı vezetıje. 1985-ben szül e t t e m , 1 9 8 7 - b e n k öl t ö z t ü n k
Jászbolodgházára. Édesapám Szöllısi
János egyéni vállalkozó. Édesanyám,
Klinkó Erika a helyi termelıszövetkezetben dolgozik, mint vetımagüzem
vezetı.
Általános iskolai tanulmányaimat
követıen Szolnokra jártam az Építészeti és Környezetgazdálkodási Szakközépiskolába, ahol környezet-és vízgazdálkodást tanultam. Amikor felvételiztem, építészeti szakirányra jelentkeztem, de az a szak betelt. Mivel felvettek
az iskolába, ezért felajánlották, hogy a
környezet- és vízgazdálkodási szakra
járjak. Itt technikusit szereztem, majd
Szarvason folytattam a tanulmányaimat
a Szent István Egyetem kihelyezett
karán, mint környezetgazdálkodási
agrármérnök a településüzemeltetı
szakirányon. Ez az utolsó évem a fıiskolán.
Az iskola mellett már 2006 óta folyamatosan dolgozom. 2006 augusztusában jelent meg a pályázati kiírás,
amiben a jászboldogházi vízmőhöz
keresnek vezetıt. Papp Feri bácsi már
akkor tervezte, hogy nyugdíjba szeret-

ne menni, de mindenképp szerette volna betanítani az utódját. 2006. szeptember 4-én kezdtem el dolgozni mint hálózati karbantartó és közben tanultam
Feri bácsitól, amíg el nem ment nyugdíjba.
A Vízmő vezetését nagyon nehéz
volt megszokni, a leginkább az volt
szokatlan, hogy két nálam jóval idısebb kollegának Zoli bácsinak és Imre
bácsinak lettem a fınöke. Bár a mai
napig úgy gondolom, hogy sosem leszek igazán a fınökük, mert akármenynyi idı is telik el, sokszor az ı szakmai
tapasztalatukra és tudásukra tudok támaszkodni. Már lassan négy éve, hogy
ellátom ezt a munkakört, és úgy gondo-

Rendezıi közlemény- Jászboldogházi Autósport Egyesület
Sikeresen túl vagyunk a VI. Boldogháza Rally megrendezésén. Mivel nincs lehetıségünk mindenkinek egyenként
megköszönni a közremőködést, ezért ezúton most szeretnénk
megtenni a www.jaszboldoghaza.hu weboldalon és a Boldogházi hírek újságon keresztül. Tudjuk, hogy ezek a rendezvények áldozattal járnak, melyek idıbe, energiába, lemondásba kerülnek. Nekünk szervezıknek több heti munkánk van ebben a programban, és ahhoz, hogy kívülállóként
pozitív visszhangja legyen, számos dolognak kell összeállni
és jól mőködnie akkor úgy, ahogy épp
annak teljesítenie kell. Nem
tudunk mindenkit felsorolni,
de ezúttal köszönjük a teljesség igénye nélkül a lakosság megértését, a Községi
Önkormányzat, Berényi
Laci, és Nagy-Varga Géza közremőködését, a
polgárırség, a tőzoltó
egyesület, a Biker Friends,
a Háfra baráti kör, a
Condors MC, Kerekes

lom, ez a négy év kellett ahhoz, hogy
megtapasztaljak mindent. Most már
nincs olyan probléma, munkafolyamat,
amivel az itt töltött idı alatt még nem
találkoztam volna. Ami csak elromolhatott, az elromlott, és mindent, amit
csak lehetett, megjavítottunk.
Idén februárban a Képviselıtestület
a Strandfürdı vezetésével is megbízott,
aminek nagyon örültem. A strand vezetését nagyon élvezem, és nagyon szeretem is. Természetesen az indulásnál
nem ment minden zökkenımentesen,
és még a mai napig vannak megoldandó feladatok, de örülök, hogy újra megnyithatott a strandunk. Bízom benne,
hogy rengeteg fürdıvendégünk lesz a
szezonban, és aki csak ellátogat hozzánk, az elégedetten megy haza.
Nagyon örülök és szerencsésnek
tartom magam, hogy itt sikerült munkahelyet találnom, ahol élek. Nyolc és
fél éve vagyunk együtt párommal Anitával és Boldogházán képzeljük el a
jövınket. Mindenképpen szeretnék a
faluban letelepedni és bízom benne,
hogy a vízmő-és strandfürdı vezetését
is sokáig elláthatom majd.
Szöllısi Péter

Tóni, Vereb Szabolcs, Nagy Mihály, Babinyecz János, Tóth
Tamás, a Balázs bolt, az Anita 2003 Bt., DJ. Szıli,
www.mrobifoto.hu és mindenki más segítségét, aki támogatta a rendezvényt, és aki hitt bennünk. A versenyzıktıl, a
Jászberényi Autósport Egyesülettıl és egyéb visszajelzésekbıl sok gratulációt és biztatást kaptunk, ami nyilván erıt ad
nekünk, és örömmel fogunk visszagondolni a 2010-es
rallyra. Viszont a legfontosabb, hogy balesetmentesen, személyi és anyagi kár okozása nélkül sikerült lebonyolítani a
rendezvényt.
Bízunk benne, hogy olyan élményt tudtunk biztosítani
Önöknek/Nektek, ami tovább színesítette a jászboldogházi
civil szervek májusi programjait, és egy jókedvő
„rally ízelítıs” napot biztosíthattunk!
A rendezvény szponzorai: Mofém Zrt,
Teka, Roltechnik Kft., Balázs bolt, Anita
2003. Bt, Plasztik Print Kft., ,
www.rallyh eart.hu,
www.mrobifoto.hu., és a Községi
Önkormányzat, aki a mentıt biztosította.
Pap Béla- A Jászboldogházi Autósport Egyesület nevében
Fotó: Babinyecz J.
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2010. május 7-9 között motoros találkoztunk

újra. Már megszokhattátok, hogy minden év
május 2. hétvégéjén megszervezzük a rendezvényünket. Mivel sikerült eljutnunk arra a
szintre, hogy a Condors MC. programja az
elsı az évben melyet komolyabban számon
tart a motoros szcéna, így joggal lehetünk kicsit büszkék magunkra. Különösen akkor,
amikor 12 évvel ezelıtt kissé szkeptikusan
gondolta jó pár negatív hang, hogy „ mit akarnak ezek itt…” Munka, kitartás, sok feszültség, rengeteg ideg, de bennünket a közös cél vezetett eddig, hogy
újra itt lehettünk. Mindenféle mai celebritástól és média maszlagtól elhatárolódottan próbálunk közvetíteni
Önöknek/Nektek valódi motoros kultúrát, mellyel célunk olyan arcát mutatni ennek a csodálatos életérzésnek, melyet a klasszikusok tapostak nekünk országúttá.
Ennek a találkozóknak több feladata van. Egyrészt kiszolgálni a motorosokat, hogy a hosszú téli pihenı után
a méhekkel együtt kirajozzanak, és Boldogházán beszéljék meg a zord motorozásmentes vegetációs idı-

Fotó: Koós Z.

Fotó: Babinyecz J.
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szakot, és végre beleszippantsanak a tavaszi
frissesség természetesen benzingızıs mámorító illatába. Másrészt kiszolgálni a koncertlátogatókat, akik újra láthatják kedvenc
fellépıiket, harmadrészt pedig idén is megmutatni a lakosságnak, a térségnek, hogy
van egy kis falu egy motoros klubbal Boldogházán, akinek a hírét messzire elvihetik
magukkal az ide érkezı vendégek. A számos
ismerıs arc, és a jólesı gratuláció igazolja
azt, hogy jöhet bármilyen vihar, válság, fájdalmas benzinár, a Condors MC itt van, közösséget épít, hitet ad,
szórakoztat, népszerősíti a kultúrált motorozást,
Jászboldogházát, annak ellenére, hogy mi is jópáran
eredetileg azért: „Born To Be Wild…”.
Köszönjük a lakosság türelmét, hozzáállását, és hogy
kilátogattatok a megszokott helyszínre!
Várunk Titeket/Önöket jövıre is!
Pap Béla– a Condors MC. nevében- 2010

Fotó: Koós Z.
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Egy esős hétvége a hagyományőrzés jegyében
Borongós szombat reggelre ébredtem május 15-én. Szorongva indultam a Bartal tanyára, hány lovast köszönthetek,
rendben megérkeznek e vásározóink, fellépőink. Napok óta
készülődtünk. Ezer és ezer telefonhívás, több száz km autóút, több órányi tárgyalás, teleírt jegyzetfüzetek, hogy akkor
és ott minden rendben legyen.
A helyszínre érve megnyugodtam. Fogatosok sora..... és a
távolból még újabb és újabb lovasok érkeztek. Összesen 39en. A bírói kamionban már ott tevékenykedett a versenyiroda, zajlott a regisztráció. Közben hátunk mögött dagasztották a kenyérlángost, és munkához láttak a Frikandó fogadó
szakácsai. Érkeztek vásározóink térségünkből és az ország
minden tájáról.
Kézműveseink nagyon szép „portékával” érkeztek. Célunk
az volt, hogy kizárólag hagyományos kézműves termékeket
mutassunk be. Vásározóink között köszönthettük Mester
András fafaragó népi iparművészt és feleségét Hejcéről, Kun
Sándor honfoglaláskori viseletkészítőt a Hajdúságból, Orbán
Kornélia viseletkészítőt Veresegyházáról, Berényi Róbert
hintókészítőt Jászalsószentgyörgyről, Kalla Pál kádárt Jászberényből, Fülöp Sándor fafaragót Jászboldogházáról,
Vincze Dániel fazekast Jászladányból, Tukacs Roland
kenyérlángosost Alattyánból, Kovács Mariannt kézi szőttes
terítőivel Szolnokról. Helyben gyönyörködhedtünk a csipkeverés tudományával Zrupkó Antalné (Jászboldogháza) jóvoltából. Egy porteleki házaspár szalmából készült „csodákat”
mutatott be. Gyertyaöntőink Nyíregyházáról érkeztek. Juhász Józsefné grillázsból készült fogyasztható alkotásait hozta el nekünk ugyancsak Jászboldogházáról.
A programsorozat felépítésében szerepet játszott, hogy
minden korosztály számára nyújtsunk látnivalót, a műsorokat úgy szerveztük, hogy helyi közösségeket mozgassunk
meg, helyi mesterek munkáit mutassuk be. De nyitottak
voltunk az ország más tájairól, illetve határainkon túlról
érkezők munkái, műsorai iránt.
A rendezvény megnyitója 9 órakor volt. A jászboldogházai
mazsorett csoport fellépését követően köszöntőt mondott
dr Gedei József Jászberény polgármestere, valamint Posztós
Zsolt a JNSZ Megyei Lovas Szövetség fogathajtó szakágának
elnöke.
A jászboldogházai verseny a Jász Nagykun Szolnok Megyei
Lovasszövetség versenynaptárában mint megyei bajnoki
forduló szerepelt. Pónifogatok akadályhajtásában Rédei
István első, Lengyel Adrián második, Nagy András harmadik
helyet szerzett. Kettesfogatok akadályhajtásában Pete József első, Zolyomi László második, Hevér Róbert a harmadik
helyen végzett. Vadászhajtásban a pónifogatok versenyében

első helyet Emődi Imre, második helyet Sárközi Tímea, harmadik helyet Andó Béla szerezte meg. Kettes fogatok vadászhajtásában első helyezett Kalacsi Péter, második helyezett Tóth Sándor, harmadik helyezett Hevér Róbert. Ezúton
is gratulálunk az eredményekhez!
A versennyel egy időben kiegészítő programok kerültek
megrendezésre. Délelőtt 10 órakor JászalsószentgyörgyJánoshida-Jászboldogháza útvonalon lovas felvonulás a Jász
Lovas Bandérium vezetésével. A bandériumhoz helyi és környékbeli lovasok csatlakoztak.
A lovasok érkezése után a színpadon is megkezdődtek
programjaink. Elsőként „Jó ebédhez szól a nóta....” címmel
a jánoshidai cigányzenekar kíséretében Tóth Andrásné és
Kelemen Péter énekelt. Ezt követően a jászalsószentgyörgyi
és jánoshidai asszonykórusok dalait hallhattuk. Az éneklést
tánc
követte,
a
jászboldogházai
Árvalányhaj
Néptáncegyüttes, és
Erdélyből (Székelyudvarhely,
Szentábrahám) érkezett vendégeink szórakoztattak bennünket.
Délutáni programokból törlésre került az amatőr erős
emberek versenye. A tervezett időpont előtt néhány órával
már beállt az eső. A talaj csúszóssá vált, így Kövér Gyulával,
a verseny szervezőjével úgy döntöttünk, baleset elkerülése
végett nem rendezzük meg a versenyt.
Este 6 órától a porteleki citerazenekar, és a Tisza 83 citerazenekar játszott. Késő esti programként a Bikini együttes,
és az Esti Party zenekar koncerjét hallhattuk. A mostoha
időjárási körülmények ellenére hatalmas volt az érdeklődés.
S talán kicsit kegyes volt hozzánk az idő, az egész napos esőzés után a Bikini koncert ideje alatt szünetelt az égi áldás.
Vasárnapra tervezett programjaink elmaradtak a szakadó
eső és a csúszós talaj miatt.

Élményszámba ment a Bikini koncertje.
A képen D.Nagy Lajos az együttes énekese
A rendezvényről összefoglalót láthattunk a TRIO TV-ben,
június 11-től pedig több alkalommal a SPORT1 és SPORTm
csatornáin.
A rendezvényt négy önkormányzat, gazdasági társaságok,
vállalkozások, magánszemélyek hozzájárulásából valósítottuk meg. Köszönjük a pénzügyi támogatásokat, köszönjük az
adományokat, köszönjük a munkát, a segítséget. A rendezvény csak így jöhetett létre. Csodálattal adózok az előtt az
összefogás előtt, melynek szemtanúja voltam.
KÖSZÖNÖM!!!
Szűcs Csilla

A lovas felvonulók egy csoportja
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KÖZSÉGI SPORTÉLET
Tisztelt sportbarátok beszámolómat a Jászboldogháza –
Kunmadaras találkozóval folytatnám
melyet nagy küzdelem mellett sikeresen teljesítettünk, 1
– 0 ami nagy kérdése volt bennmaradásunknak hiszen ez
volt az elsı gyızelmünk a tavaszi 9.fordulóban 7 pontot
győjtöttünk a 27-bıl.
Következı ellenfelünk Martfő volt idegenben 1- 0 vereséget szenvedtünk a 86 percben
számomra érthetetlen védelmi hiba miatt ilyen gólt egy
csapat csak húszévente kap de nekünk összejött.
Jászboldogháza – Kenderes mérkızés, jó iramú gólokban
gazdag találkozót hozott, és megszereztük második gyızelmünket sajnos vetélytársaik is, gyıztek így az elırébb való
lépés nem sikerült.
Tiszagyendán az eredmény 2-2 lett az utolsó percekben
egyenlítettek így bosszúsan megint otthagytunk 2 pontot.
Jászboldogháza – Zagyvarékas mérkızésen elérkezetnek
látszott, hogy elégtételt vegyünk korábbi vereségeinkért,
hiszen közel 10 éve nem gyıztünk ellenük, tudtuk kikre kell
jobban odafigyelni, és mégis ık rúgták a gólokat, nagy csalódás volt a kilátogatóknak, hiszen gyenge játékkal 2-4 vereséget szenvedtünk.
A másik nagy rivális Szászberek következett idegenben,
hazai környezetben elég jól szerepelnek, jól igazoltak és otthoni mérlegük nagyon kedvezı volt sajnos az elırejelzések
is bizonyították nekünk nem termett babér, 3 – 1 vereséggel
könyvelhettük el ezt a találkozót is.
Következett Tiszabura jó képességgel rendelkezı sokat
futó csapat, amely soha nem adja fel a mérkızés lefújásáig,
ezt mi is tapasztaltuk, hiszen a 87 percben egyenlítettek egy
hajtós küzdelmes mérkızésen, amely 3 – 3 lett.
A 33. fordulóban Cibakházára látogattunk el 4 – 1 vereséggel zártuk ezt a találkozót a vendégek dicsértek, hogy

szimpatikus csapat benyomását keltettük de ık azért rúgtak
egy négyest.
Utolsó fordulóban Rákóczifalvát fogadtuk és minden
esély meg volt, hogy gyızelemmel búcsúzzunk, hiszen vendégeink az elmúlt öt fordulóban vereséggel zártak.
Az elsı félidı kiegyenlített játékot hozott Rákóczi egyre
bátrabb támadásokat végzett, amely meghozta eredményét,
az elıny birtokában csak kontrára rendezkedtek, csapatunk
kapu elé szorította a vendégeket, amely egy tizenegyest eredményezett, sajnos kihagytuk a végén újabb vendéggól sikeredett így 2 – 0 vereséggel kulloghattunk az öltözınk felé.
A bajnokság átrendezése folyamatban van utolsó információnk szerint 2 csapat, esik ki a Megye II. osztályból
amennyiben ez a döntés végleges így csapatunk megmenekült a kieséstıl.
A tavaszi fordulóban mind pontokban mind játékban a
csapat alulmúlta magát ennél sokkal többre hivatott olyan
kerettel rendelkezünk, amely a tabella elsı felében kellett
volna végeznie, ehelyett még nem tudjuk, kiestünk- e vagy
sem.
Nagyon sokat kellett várni, hogy osztályt lépjünk, ezt
jobban meg kellet, volna becsülni, a problémákat, pedig közösen kell keresni, és reméljük ısszel, nagyobb sikerrel veszszük akadályainkat. Szeretném megköszönni mindenkinek,
akik segítettek önzetlen munkájukkal, hogy minél jobb eredményeket érjünk el, köszönjük támogatóinknak nézıinknek,
valamint rendészeiknek, akik magas szinten látták el feladatukat, és hosszú idı után megszervezték a belépık árusítását
ezzel is hozzá járultak szerény költségvetésünkhöz.
Tisztelettel: Túróczi Béla
Hajrá Boldogháza !

A falugazdász tájékoztatója
Lehet igényelni a 2010. évi termeléshez kötött anyatehén
támogatást. A támogatás az alábbi feltéteknek megfelelı
állatokra nyújtható:
 nıivarú,
 a támogatási kérelem postára adásának napján kora legalább 8. hónap,
 hústípusú vagy kettıs hasznosítású típusba tartozik
(ENAR-ba bejelentve)
 olyan állományhoz tartozik, amelyben hústermelés céljából nevelnek borjakat,
 a kötelezı birtokon tartás alatt a termelı tenyészetébe
van,
 tenyészete igazoltan 3-as mentes.
Támogatásra az a termelı jogosult, aki:
 az elıírt idıszakban a fılapból, illetve a megfelelı számú betétlapból álló kérelmét az MVH-hoz benyújtja.
 Kérelmén legalább 3 db támogatható állatot jelent be.
 A kérelmezett állatokat a kérelem postára adásának napjától kezdıdıen folyamatosan tenyészetében tartja.
 Gondoskodik a tenyészetében levı állatállományra vonatkozóan az állattenyésztési törvényben foglaltak szerinti apaállat használatáról.
 A kérelmezett állatai vonatkozásában legalább 30 %-nak
van ellése, a támogatási év során (2010. január 1. –
12.31.)

A kérelmezett állatoktól született borjak közvetlenül a
szülést követıen legalább 1 hónapon keresztül az anyjukkal azonos tenyészetben találhatók.
 A támogatás alapjául szolgáló állatai esetén a birtokon
tartás teljes ideje alatt az üszık aránya legfeljebb 40 %.
A támogatási kérelmet az MVH megyei Kirendeltségéhez
kell benyújtani postai úton tértivevénnyel. (5002 Szolnok,
Pf.: 111.)
A támogatási kérelmet legkésıbb 2010. július 31-ig lehet
benyújtani.


VIS-MAIOR bejelentése:
Tekintettel arra, hogy jelentıs mezıgazdasági területet érint
ár vagy belvíz, fontos a VIS-MAIOR bejelentés. Ugyanis
kizárólag a megalapozott és az MVH által elfogadott VIS
MAIOR bejelentés alapján lehet az érintett gazdálkodókat
mentesíteni az egyes jogcímekhez kapcsolódó kötelezettségek be nem tartásából adódó szankciók, illetve támogatási
levonások alól. A bejelentést csak kizárólag elektronikus
úton lehet megtenni.
Vadkerti Tivadar
falugazdász
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Szúnyogok elleni védekezésrıl
Az árvíz/belvíz levonulását követıen, valamint a nagy mennyiségő csapadék következtében visszamaradó,
álló, pangó vizek várhatóan a csípıszúnyog lárvák nagy tömegének fejlıdéséhez teremtenek ideális feltételeket.
A szúnyogcsípést követı vakarózás
felsebzi a bırt és ennek hatására, másodlagos, esetleges elgennyedı fertızés keletkezhet.
A vakarózás különösen nagy veszélyt jelenthet a belvízi/
árvízi védekezésben résztvevık ill. az azt követı takarításokat/fertıtlenítéseket végzık számára, mivel a pangó vizek
fertızöttsége magasabb mint amihez mindennapi életünkben
hozzászokott szervezetünk.
A szúnyogcsípés kivédésére az alábbi megelızı lépések javasoltak:
1. Zárt térben /pl. lakóházban/ alkalmazhatunk elektromos
árammal üzemelı készülékbe helyezhetı párologtató
folyadékokat ill. lapokat. Ezek a készítmények folyamatosan üzemeltethetık, és biztosítják a szoba légterének
szúnyogmenteségét. Alkalmazásukkor legyünk figyelemmel arra, hogy adott márkanevő folyadék/lap csak megegyezı márkanevő készülékbe helyezhetı. A helyiség
légterének szúnyogmentessége légtérkezelı /légy- és
szúnyogirtó/ aeroszolokkal is biztosítható.
2. Lehetıség szerint olyan helyiségben tartózkodjunk ill.
töltsük az éjszakát, amelynek nyílászáróin szúnyogháló
van elhelyezve.
3. A szabadban tartózkodók viseljenek hosszú ujjú felsıt,
inget, valamint hosszúszárú nadrágot, különösen azokban
az órákban, amikor a szúnyogok aktívak /rendszerint
alkonyatkor, de párás, sőrő növényzettel borított területeken akár egész nap is támadhatnak a szúnyogok!/.
4. Alkalmazzunk repellens /riasztó/ hatású készítményeket!

Ezekkel a szabad bırfelületeket és a
ruházatunkat kezelhetjük. Változatos
formulációkban kaphatók /hajtógázas
aeroszol palack, pumpás aeroszol palack, törlıkendı, gél stb./.
Közvetlen járványügyi veszély esetén
dietil-toluamid /DEET/ tartalmú készítményeket alkalmazzunk szúnyogriasztásra /Lsd. Táblázat/
Használatukkor a következı szempontokat kell figyelembe venni:
 A készítményeket csak a használati utasítás szerint
alkalmazzuk!
 Ügyeljünk arra, hogy a készítmény nyálkahártyára /
szem, száj/ ne kerüljön.
 Kisgyermekeknél /3 éves korig/ inkább a ruházatot
kezeljük az erre alkalmas aeroszol palackkal, figyelve arra, hogy a permet ne kerüljön a gyermek
tenyerére, kézfejére és arcára, ahonnan esetleg a
szemébe, szájába jutva nyálkahártyairritációt okozhat. 3 hónapos kor alatti gyermekeknél ne alkalmazzunk semmilyen riasztószert, inkább használjunk
inszekticiddel kezelt ágyhálót ill. a csípéstıl védı
öltözetet.
 Terhes nık csak a feltétlenül szükséges mennyiségben, a bırre vékony rétegben felvíve alkalmazzák.
 Allergiára hajlamos egyének a használat elıtt kis
bırfelületen gyızıdjenek meg a készítmény ártalmatlanságáról. Napégette vagy sérült bırfelületen
ne alkalmazzuk.
 Csak akkor ismételjük a kezelést, ha a készítmény
már elvesztette a hatékonyságát.
 A dietil-toluamid a mőszálas anyagokat, mőbırt,
óraüveget és a festet vagy lakkozott felületeket károsítja.
/: Dr. Sárközi Mária :/
kistérségi tisztifıorvos

Néhány, szúnyogriasztásra engedélyezett,
min. 15% dietil-toluamidot tartalmazó készítmény
Hatóanyag
tartalom

Hatástartósság /óra/

Ben’s 30 kullancs- és szúnyogriasztó aeroszol
Biocolt-U szúnyog- és kullancsriasztó aeroszol
Biocolt-U szúnyog- és kullancsriasztó krém

30%
23%
30%

6-8
5-7
8-10

Johnson OFF Aktív rovarriasztó aeroszol

30%

6

OFF! Family Care rovarriasztó száraz aeroszol

15%

4

Protect szúnyog- és kullancsriasztó aeroszol

20%

5-7

Stix kullancs- és szúnyogriasztó aeroszol

20%

4-6

Szuku szúnyog- és kullancsriasztó aeroszol

23%

5-7

Szuku szúnyog- és kullancsriasztó krém

30%

8-10

Név
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„Gondolj az egészségre, ne a kábítószerekre!”
2010. június 26. Kábítószer-ellenes Világnap
„Biztonságosabb társadalom-megtartó közösség.”
A kábítószer-fogyasztás kialakulása és okai
Az ember társas lény, ezért természetéhez tartozik a boldogság, a sikerek, a szeretet utáni vágy, s már az ısidık óta
törekedett a szellemi és testi jólét utáni vágya kielégítésére.
A pár évtizeddel ezelıtt tapasztalt, s napjainkban még inkább
felerısödı kábítószerezésnek számos oka lehet és van. Az
egyén gyengeségén túl elsısorban ilyenek a társadalmakban
fellelhetı feszültségek, ellentmondások, a gazdasági nehézségekbıl való kilábalások kilátástalansága, az ideológiai
eszmék hiánya vagy zavaros volta, a lelki bajoktól, problémáktól való megszabadulás reménye, a gyermekkori veszélyeztetett (elvált, alkoholista, bőnözı stb. vagy éppen
"elfoglalt", jól szituált szülık gyerekei), illetve egyszerően
csak a fiatalságból adódó, az új, az ismeretlen dolgok iránti
fogékonyságból fakadó kíváncsiság. A drogfüggıség kialakulásában jelentıs szerepe van a személyiségnek is, amely
biológiai, szociológiai és pszichológiai tényezık együttes
hatásának az eredménye. A személyiség fejlıdésében nagy
szerepet tulajdonítanak a genetikus, örökletes tényezıknek
(hajlam, akaratgyengeség stb.), de jelentıs szerepe van a
szocializációnak, a tágabb környezet intelligenciájának. Az
utóbbinak elengedhetetlen feltétele a család. A nem megfelelı családi környezet csökkenti a gyermek tőrıképességét a
frusztrációval szemben, és ebbıl a feszültségbıl pótló jellegő
kapcsolatokkal igyekszik szabadulni. Általában a kábítószert
fogyasztó gyerekek szülei nem biztosítják a jó és a szükséges
családi légkört, gyakori az alkoholfogyasztás és a túlzott
gyógyszerszedés. Említést kell tenni az iskolai és a baráti
környezetrıl is. Az iskolák nagy része teljesítmény-orientált,
ezzel együtt nı a kimerültség és a feszültség, ami elvezethet
a kábítószerszedés kezdetéhez. Fokozatosan jelentkezhet a
barátok csábítása. Sok tizenéves a szükségesnél több pénzzel
rendelkezik, s ha ez le nem kötött idıvel párosul, akkor potenciális lehetıség adódik kábítószer kipróbálására.
Hogyan utasítható vissza a csábító ajánlat?

Egy egyszerő NEM-el!

A kábítószer-fogyasztás
A kábítószer-fogyasztást jellegzetes tünetegyüttesek kísérik, amelyeket idıben felismerve megóvhatjuk gyermekeinket, barátainkat, ismerıseinket a veszélyektıl és a káros következményektıl.
- Pszichés tünetek: idegesség, ingerlékenység, szorongás,
depresszió, levertség, közöny, ok nélküli érzelmi megnyilvánulások, indokolatlan fáradtság, gyors kimerülés, álmatlan-

ság, alvászavarok, összefüggéstelen beszéd, indokolatlan
félelemérzés, pánikérzés.
- Testi tünetek: beesett hamuszürke arc, bırelszínezıdés,
ismeretlen eredető tőszúrásnyomok a test felszínén, szájszárazság, étvágytalanság, erıs fogyás, túlzott érzékenység
fényre, zajra, fájdalomra.
- Gyanút keltı használati tárgyak: alufólia darabkák, színes
tabletták, injekciós felszerelés, megégetett kanál, szokatlan
szag a lakásban, üres vények, napszemüveg felesleges használata, kifacsart citromhéj vagy citromos flakon, kockacukor.
- Magatartásbeli változások túlzott költekezés, kölcsönkérés, pénz illetve egyéb értékek eltőnése, tanulmányi eredmény hirtelen romlása, családon belüli kapcsolatok megromlása, kritikátlan terv és cél nélküli szabadságra törekvés,
"kiégettség", üresség érzése, a korábbi megszokott életmód
megváltozása, saját maga és ruházata elhanyagolása, kimaradozás, iskola, munkahely kerülése, zárkózottság, új barátok
titkolása.
Hogyan segíthet a szülı a gyermekének?
A szülı igen sokat tehet azért, hogy gyermeke hogyan viselkedjen, és mit tegyen, mit ne tegyen. A legnagyobb hatást ı érheti el gyermekénél.
Beszélgessen gyermekével! Hallgassa meg a szülı gyermekét!
 Minden embernek szüksége van arra, hogy beszélgessen
másokkal, s ıt is meghallgassák!
 A szülı és gyermek közötti beszélgetés igénye alapvetı
emberi szükséglet!
 A beszélgetések elmaradása siettetheti a gyermeknél a
problémák bekövetkezését.
 Ha a beszélgetésekre nincs belsı igény vagy lehetıség,
akkor a szülı elszigetelıdik a gyermektıl!
 A gyermek mondanivalójának meghallgatása alapvetı a
jó beszédkapcsolat szempontjából!
 A gyermek meghallgatása nem mindig könnyő és egyszerő dolog.
 A szülınek oda kell figyelnie gyermeke mondandójára.
 Próbálja megérteni gyermeke gondolatait, mondanivalójának mélységét.
 Idıt kell fordítani a gyermek érzéseinek, cselekedeteinek, terveinek megértésére!
 Lehetıleg ne azonnal kezdjen vitatkozni a szülı a gyermekével.
Jászberény, 2010-06-21
Dr. Sárközi Mária
Kistérségi tisztifıorvos

Néhány gyakori kábítószer, illetve pszichotrop anyag metabolitja, hatásának idıtartama, valamint fogyasztására való
maradványának biológiai mintákban való kimutathatósága a fogyasztást követıen

THC

Metabolit
amfetamin
amfetamin
benzoilekgonin
morfin
morfin klukoronid
morfin 6 MAM
2-ozo-3-hidroxi-LSD

Kimutathatósági idıtartam
2-4 nap vizeletben
1-3 nap vérben 3-5 nap vizeletben
24 óra vérben 2-4 nap vizeletben
5-6 óra vérben 12 óra vizeletben
2-3 nap vizeletben
3-4 nap vizeletben
3-4 nap morfinként
1-3 nap vérben 3-7 nap vagy több vizeletben
2-4 nap vizeletben

11-nor-9-karboxi- delta- 3-4 vagy 4-8 óra a vérben a gyakoriságtól függıen néhány nap
9-tetrahidrokannabinol
- 1 hónap 3 hónap vizeletben

Hatás idıtartama
2-10 óra
2-6 esetleg 24 óra
max. 1 óra
4-6 óra
4-6 óra
4-6 óra
6-12 óra
3 óra

www.wikibooks.org

Kábítószer
amfetamin
metamfetamin
MDMA
kokain
kodein
morfin
heroin
PCP
LSD
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