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Polgármesteri tájékoztató 2. old. Óvoda, iskola 13-15. old 
Választási tájékoztató 3. old. Fiataljainkról 17-19. old 
Civil szervezetek 8-10. old. Sportélet 25. old 

 

„Emberek jönnek feléd a múltból, tekintetek érnek, szavak zsongnak.  
. Lelked eltépett gyökérszálai véreznek ilyenkor. „ 
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Szőcs Lajos polgármester bevezetı felszólalása a  
2010. 10. 03-ai alakuló ülésen: 
 
Tisztelt Képviselık! 
 
 Október 3-án arra kaptunk felhatalmazást a lakosságtól, 
hogy a lakossági igényeket és  a település helyzetét fel-
mérve az önkormányzatnál a képviselıi és a polgármesteri 
feladatokat betöltsük, és azt ellássuk az elkövetkezendı 4 
évben. Felmérjük a lakossági igényeket, felmérjük az ön-
kormányzat lehetıségeit, és szolgáljuk a lakosságot. Szá-
momra az a szó, hogy „szolgáljuk”, nagyon fontos. Nem 
azért választott meg bennünket a lakosság, hogy ez dicsı-
ség lenne valamelyikünknek is. Napjainkban az önkor-

mányzatok mőködését olyan abszurd, impotens helyzet 
jellemzi,  amikor  nagyon  szép  szó  az,  hogy 
„önkormányzatiság”, de hiányzik ez mögül a tartalom. Ma 
az önkormányzatok az államháztartási rendszerben a la-
kosság szolgálatának a legalsó szintjén vannak, ott ahol 
jogszabályokat  végre  kell  hajtani.  Végrehajtó szervek 
vagyunk. Jelenleg nem kapunk annyi pénzt, mint amennyi 
szükséges lenne a kötelezı feladatok ellátásához. Ezért az 
utóbbi években válságkezelés folyik az önkormányzatok-
nál is. Nincs meg a fedezet arra, hogy az elıírásokat, a 
jogszabályokat be tudjuk tartani, ne lehessünk támadható-
ak, hiszen nem tudjuk ehhez a fedezetet elıteremteni. 
Bízom benne, hogy rövidesen változások lesznek az ön-

kormányzatok mőködésének területén is, mert jelenleg 
nem tudjuk teljesíteni a tılünk elvárt feladatokat, ahogyan 
a lakosság elvárná, és ahogyan szeretnénk. 
Ebben az évben a tavasszal megalakult új Kormány mó-
dosította az önkormányzatokra vonatkozó jogszabályokat, 
az önkormányzati törvényt, és egyéb törvényt is alkotott, 
amely útmutatást ad arra, hogy hogyan kell módosítani az 
önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatát Ez 
határozza majd meg a következı 4 évben az önkormány-
zat mőködését. Ez alapján dolgozik majd a Képviselıtes-
tület. Fontos, hogy egy ilyen kis település önkormányzatá-
nak életében, úgy én is, mint a megválasztott képviselık 

milyen magatartást gyakorolnak a ciklus során.  Fontos 
hogy mindig együtt döntsünk a településen felmerült ön-
kormányzatot  érintı  kérdésekben.  Együttmőködésre, 
kompromisszum gyakorlására kérem a megválasztott kép-
viselıket.  Az alakuló ülés elıtt több alkalommal Pócs 
János Országgyőlési Képviselıvel egyeztettem. Örömöm-
re szolgál, İ is azon a véleményen van, hogy az önkor-
mányzatok mőködésének a sikeressége nem teremthetı 
meg másképpen, csak ha egyetértés, összhang, béke és 
nyugalom van a Képviselıtestületben.  Én is arra kérek 
mindenkit,  a következı 4 évben  politikától  mentesen, 
önállóan, a falu és lakosság érdekeit szem elıtt tartva gon-
dolkozzunk és cselekedjünk mindenkor! 

Polgármesteri tájékoztató  
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Településünkön 1449 választópolgárból 878 élt a vá-
lasztójogával, így a részvételi arány 61 %-os volt. 
 

Polgármester-választás eredménye 
Érvényes szavazatok száma: 855 

A választás eredményes volt. A polgármester Szőcs La-
jos lett. 

Megyei Közgyőlés választás  
Érvényes szavazatok száma: 846 

Egyéni listás választás eredménye 

 
 

Érvényes szavazatok száma: 4311 

A választást elıkészítı és a választásnapi munka is zök-
kenımentesen zajlott. Rendkívüli esemény egyik szavazókö-
rünkben sem történt. 

Ezúton szeretném megköszönni a Szavazatszámláló Bi-
zottságok, a Helyi Választási Bizottság és az önkormányzat 
dolgozóinak a felelısségteljes és precíz, pontos munkáját. 
Köszönöm a Polgárırség és a Településırség segítségét a 

választási iratok ırzésével és a választásnapi munkával kap-
csolatban. 

Sok eredményes döntést, felelısségteljes munkavégzést 
és zökkenımentes munkát kívánok a megválasztott képvise-
lıknek és a polgármesternek az elkövetkezendı négy évre. 

dr. Fehérváry Mária 
Helyi Választási Iroda vezetıje 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Tájékoztató  
a  2010. október 3-ai helyi önkormányzati képviselık és polgármesterek választásának eredményérıl 

Jelölt neve 
Érvényes szavaza-

tok száma 

Érvényes szava-
zatok száma  

%-ban 
Szőcs Csilla 64 7,5 % 
Szőcs Lajos 712 83,3 % 
Tóth Zsuzsanna 79 9,2 % 

Lista neve 
Érvényes szava-

tok száma 

Érvényes szava-
zatok száma %-

ban 

MSZP 173 20 % 

JOBBIK 119 14 % 
FIDESZ-KDNP 554 66 % 

Jelölt neve 
Érvényes szava-

tok száma 

Érvényes szava-
zatok száma  

%-ban 
Bozsó Károly 224 5,2 % 

Darók Sándor 459 10,7 % 
Darók Viktor 181 4,2 % 
Fajka János 276 6,4 % 
Gerhát Károly 317 7,4 % 
Joó-Kovács Balázs 533 12,4 % 

Kobela Margit 
Magdolna 

370 8,6 % 

Menyhárt Ernı 295 6,8 % 
Dr. Pap Béla 410 9,5 % 

Somogyi Menyhért 269 6,2 % 

Szaszkó Béla 255 5,9 % 
Szőcs Csilla 153 3,6 % 
Szőcs Gergely 361 8,3 % 
Tóth Zsuzsanna 208 4,8 % 

A Megyei  Közgyőlés választásának adatait továbbítottuk a Területi 
Választási Irodához (Szolnok). 

A képviselı- testület 

•Darók Sándor 

•Gerhát Károly 

•Joó-Kovács Balázs 

•Kobela Margit Magdolna 

•Dr. Pap Béla 

•Szőcs Gergely 

A választás eredményes volt. A Képviselı-testületbe  
bekerültek: 



 4 
Boldogházi Hírek 2010. november ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Tájékoztató Önkormányzati ülésekrıl, aktualitásokról 

A 2006-2010 között mőködı Képviselıtestület utolsó ülése 
2010. szeptember 8-án tartotta utolsó testületi ülését a 

2006-2010 ciklusban mőködı Képviselıtestület. 
A Rendırkapitányság vezetıje minden évben egyszer 

köteles beszámolni személyesen vagy képviselıje útján a 
település közbiztonsági helyzetérıl. Az ülésen jelen volt 
Dohándi Jenı rendır százados, aki azt a rendırségi beszá-
molót elkészítette, amelybıl szeretnék ismertetni Önökkel 
pár statisztikai adatot: 

•Jászboldogháza közigazgatási területén 2009. január 01. 
és 2009. december 31. közötti idıszakban az ismertté vált 
bőncselekmények száma 35 darab volt. A bőncselekmények 
számának alakulása az elızı évhez képest csökkenést mutat 
(2008 évben 40 db bőncselekmény miatt indult eljárás a tele-
pülésen). Ez 8 %-os csökkenést jelent. 

•Személy elleni bőncselekmények száma: 1 db 
(zaklatás); Közlekedési bőncselekmények száma: 1 db; Há-
zasság, család és nemi erkölcs elleni bőncselekmények szá-
ma: 3 db; Államigazgatás, közélet tisztasága elleni bőncse-
lekmények száma: 1 db; Közrend elleni bőncselekmények: 4 
db; Vagyon elleni bőncselekmények: 25 db; 

A településen még továbbra is a vagyon elleni bőncselek-
mények dominálnak, ezek teszik ki a bőncselekmények 
71 %-át. Az elkövetett vagyon elleni bőncselekmények szá-
ma növekedést mutat az elızı évhez képest (ami 15 db volt). 
A betöréses lopások száma 1-rıl 3-ra emelkedett. A kisebb 
értékre elkövetett lopások száma 14-rıl 18-ra nıtt. 1 db rab-
lás történt a településen 2009-ben, ami felderítésre is került. 

Szöllısi Péter a Vízmő-és Strandfürdı vezetıje is meg-
tartotta beszámolóját a Strandfürdı mőködésérıl a 2010 évi 
szezonra vonatkozóan: 

•A strandfürdı a rendelkezésre álló 88 napból 82 napot 
volt nyitva. Éjszakai fürdızés megtartására 7 alkalommal 
került sor. 

•A Strandfürdıt látogatók száma összesen 7936 fı volt. 
Elmondható, hogy a vendégek elégedetten távoztak és öröm-
mel fogadták a jászboldogházi strandfürdı felújítását és újra-
nyitását. 

A Strandfürdı bevétele a három hónap alatt körülbelül 
4.200.000,-Ft volt. 

 
A Képviselıtestület elfogadta az önkormányzat és intéz-

ményei 2010. évi költségvetésének I. félévi beszámolóját. 

•Az I. félévben nem volt szükség mőködési hitel felvéte-
lére, a mőködési kiadásokat a folyamatos bevételekbıl és az 
elızı évek pénzmaradványából tudtuk finanszírozni. 
Amennyire lehetséges, minden intézményünknél takarékosan 
folyik a gazdálkodás. 

Milliós nagyságrendő iparőzési adót kellett visszautal-
nunk a már befizetett elılegekbıl, amelynek az oka, hogy a 
mezıgazdaságot nagyon sújtotta az idıjárás, így a gazdálko-
dók bevételei a várttól elmaradtak, s ez hatással volt az ipar-
őzési adók összegére is. 

A Képviselıtestület elkészítette beszámolóját a 2006-
2010 évi munkájáról, amit mind az utolsó képviselıtestületi 
ülésen, mind a falugyőlésen szóban is ismertettek. 

A 2010. október 3-án újonnan megválasztott Képvise-
lıtestület 2010. október 18-án tartotta ünnepélyes alakuló 
ülését. 

Az ülést a legidısebb képviselı Darók Sándor, mint kor-
elnök nyitotta meg és vezette a polgármester eskütételéig és 
illetményének megállapításáig. Az Ünnepélyes megnyitót 
követıen Gugi Lajosné a Helyi Választási Bizottság elnöke 
átadta a polgármesternek és a képviselıknek a megbízóleve-
leket. 

Az eskütételt és az esküokmányok aláírását követıen a 
Képviselıtestület megalakult. A továbbiakban a Képviselı-
testület az alakuló ülés kötelezı napirendi pontjait tárgyalta 
meg. 

A polgármester illetményének és költségátalányának 
megállapítása 

A Képviselıtestület az önkormányzat anyagi helyzetére 
tekintettel a polgármester illetményét és költségátalányát az 
elızı ciklusban megállapítottban hagyta jóvá. A polgármes-
ter illetményét a jogszabályban foglaltaknak megfelelıen 
bruttó 347.850,-Ft/hó állapította meg. A polgármester költsé-
geinek megtérítésére költségátalányban részesül, havi nettó 
87.000,-Ft-ban. 

Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályza-
tának módosítása 

Az elmúlt hónapok jogszabályi változásai miatt szüksé-
gessé vált a képviselıtestület munkájának alapdokumentu-
mául szolgáló Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosítá-
sa. A testület létszáma a korábbi 10 fırıl 7 fıre csökkent és 
ez jelentısen módosította a szavazati arányoknál a döntések 
elfogadáshoz szükséges szavazatok számát. 

Az elızetes egyeztetések során a képviselık úgy döntöt-
tek, hogy ebben a ciklusban Ügyrendi Bizottságot nem hoz-
nak létre, csak Egészségügyi és Szociális Bizottságot, ami a 
korábbi 5 fı helyett 7 tagú lesz. 

Alpolgármester(ek) választása 
A Magyar Köztársaság Alkotmánya lehetıséget ad arra, 

hogy a képviselıtestület alpolgármestert válasszon. Ez azon-
ban lehetıség, és nem kötelezı. 

A polgármester joga, hogy javaslatot tegyen az alpolgár-
mester, alpolgármesterek személyére, akik segítik ıt a mun-
kájában. Szőcs Lajos polgármester az alakuló ülésen hosszú 
egyeztetéseket követıen két személyt nevezett meg alpolgár-
mester jelöltnek: dr. Pap Bélát és Joó-Kovács Balázst. A 
titkos szavazás során egyik személy sem került megválasz-
tásra. Az alpolgármester jelöltek személyes érintettségük 
miatt a testület döntése alapján a szavazásból kizárásra kerül-
tek. 

Összefoglaló az újonnan megválasztott  
Képviselıtestület Alakuló Ülésérıl 

>>> 
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A Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjainak és elnökének 
a megválasztása 

A polgármester nem lehet bizottsági tag, így a hat képvi-
selı lett a tagja a Szociális és Egészségügyi Bizottságnak. 
Továbbá döntés született arról, hogy egy külsıs taggal egé-
szül ki 7 tagúvá a bizottság. 

A Bizottság elnöke Gerhát Károly lett. 

Képviselık, bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapítása 
Dr. Pap Béla képviselı javaslatára a Képviselıtestület 

úgy döntött, hogy tiszteletdíjukat nem kívánják felvenni a 
2010-2014 ciklusban. Az az összeg, amit így megtakaríta-
nak, átcsoportosításra kerül a községben mőködı civil szer-
vezetek támogatására. 

Alpolgármester megválasztása 
 

Szőcs Lajos polgármester ismételten javasolta Joó-
Kovács Balázs személyét az alpolgármesteri tisztség betölté-
sére. A képviselı személyes érintettségét bejelentette, és a 
képviselıtestület kizárta a szavazásból. 6 igen szavazattal 
Joó-Kovács Balázs megválasztásra került, mint 
Jászboldogháza Község alpolgármestere. 
 
Alpolgármester tiszteletdíjának és költségátalányának meg-
állapítása 
A képviselı-testület az alpolgármesternek tiszteletdíjat nem 
állapított meg, csak költségátalányt bruttó 17.395,-Ft/hó ösz-
szegben. 
A testület úgy határozott, hogy a 2010-2014 ciklusban az 
alpolgármester jogszabály által meghatározott tiszteletdíjá-
nak megfelelı összeget céltartalékba helyez, és közösségi 
gépjármő vásárlására fordítja majd. 
 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság „külsıs” tagjainak a 
megválasztása 
Joó-Kovács Balázs alpolgármesterré választása miatt már 
nem lehet tagja a bizottságnak, így nemcsak egy, hanem ket-
tı nem képviselı-testületi tag megválasztása szükséges, 
hogy a bizottság 7 tagú legyen. 
Kerekesné Kövér Bernadett és Menyhárt Ernı kerültek meg-
választásra bizottsági tagként, így a végleges Szociális és 
Egészségügyi Bizottság tagjai és elnöke a következık: 

Elnök:  Gerhát Károly 
Tagjai:  Kobela Margit Magdolna 

Darók Sándor 
Szőcs Gergely 
Dr. Pap Béla 
Kerekesné Kövér Bernadett 
Menyhárt Ernı 
 
dr. Fehérváry Mária jegyzı 

2010. október 25-én tartott  Képviselı-testületi ülés 
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Forrás: Magyar Kurír 

HITÉLET 

>>> 

November 1. – Mindenszentek ünnepe 

A november elsejei Mindszentet Kr. u. 835 óta, ünnepli az 
Egyház. Katolikus tanítás a szentek egyessége. Eszerint az 
élı és elhalt hívek titokzatos közösséget alkotnak, és az Úr 
színe elıtt egymásért könyörögnek, helytállnak. A küzdı 
egyház a földön élı, a szenvedı egyház a már meghalt, de 
még a tisztítóhelyen szenvedı, a diadalmas egyház,  pedig a 
már mennyekbe jutott, üdvözült hívek társasága. Minden-
szentek napja mindazon megdicsıült lelkek ünnepe, akikrıl 
megszámlálhatatlan sokaságuk miatt a kalendárium külön-
külön, név szerint, nem emlékezik meg. 
November 2. – Halottak napja 
 
Halottak napját 998 óta tartja meg az Egyház. A katolikus 
egyházban a Mindenszentek utáni nap a tisztítótőzben szen-
vedı lelkek emléknapja. Ezen a napon a „küzdı egyház” 
tehát „szenvedı egyházról” emlékezik meg. Általános szo-
kás szerint az elıtte való nap délutánján, a „halottak estéjén” 
rendbe hozzák a sírokat; virágokkal, koszorúkkal feldíszítik, 
és az este közeledtével, gyertyákkal, mécsesekkel kivilágít-
ják, „hogy az örök világosság fényeskedjék” az elhunytak 
lelkének. Idegenben elhunyt, ismeretlen földben nyugvók 
emlékének a temetıkereszt vagy más közösségi temetıjel 
körül gyújtanak gyertyát.  
 
November 21. – Krisztus Király ünnepe 
 
Az advent elsı vasárnapját megelızı vasárnapon köszönti a 
katolikus egyház KRISZTUS KIRÁLY ÜNNEPÉT. Krisztus 
királyságának liturgikus ünneplése viszonylag új kelető – 
XI. Piusz pápa rendelte el a megemlékezést 1925-ben. Ere-
detileg a Mindenszentek ünnepe elıtti vasárnap tartották, a 

II. Vatikáni Zsinat után, 1969-ben került az advent elıtti 
utolsó vasárnapra. Az ünnepen a megelızı vasárnapoktól 
eltérıen, zöld helyett fehér ruhában miséznek a papok. Ez az 
egyházi év vége, adventtel újév kezdıdik. 
A gondolat nagyon régi, az elsı keresztény közösségek ide-
jére vezethetı vissza. A filippiekhez írt levélben idézett him-
nusz a feltámadás révén dicsıségbe emelt Krisztus méltósá-
gát a királykoronázás jellegzetes mozzanataival írja le. 
Krisztus az utolsó ítélet bírája is. "Krisztusról, mint királyról 
a liturgikus év folyamán többször megemlékezünk, ez az ün-
nep azonban más, hiszen nem csak kiemeli Krisztusnak a 
világmindenségre kiterjedı hatalmát, hanem az egyházi év 
végén elıremutat a történelem végsı, nagy napja felé, mi-
kor, mint Úr, s Király jön majd el megítélni mindeneket" – 
írta az ünneprıl Somfai Elemér. Az ünnep tartalmát kifejezi 
az ekkor tartott szentmisékben gyakran felhangzó himnikus 
latin röpima: "Christus vincit, Christus regnat, Christus 
imperat", azaz Krisztus gyız, Krisztus kormányoz, Krisztus 
uralkodik". 
 
December 8. – Szeplıtelen Fogantatás ünnepe 
 

X. Piusz pápa 1854. december 8-án hirdette 
ki a Szeplıtelen Fogantatás dogmáját. 
Egyházunk ezen az ünnepen azt tanítja, 
hogy Mária - fiának, Jézus Krisztusnak érde-
meire való tekintettel, tehát a megváltás mi-
att - léte elsı pillanatától kezdve megkapta 
Istentıl a megszentelı kegyelmet, s ezért 
nem volt alávetve annak az állapotnak, ame-

lyet áteredı bőnnek nevezünk. Mária életének boldog kezde-
tére gondolunk ezen az ünnepen  

Egyházi ünnepek 

”Munkából hazaérve sohasem tudom, milyen hangulatban 
találom. Ha rosszkedvő, sokszor nem tudom, mit tegyek. 
Néha szívesen elmondja, ami bántja, máskor mintha azt 
akarná, hogy hagyjam békén. Folyton találgatnom kell, ho-
gyan álljak hozzá. Van fogalma, milyen nehéz együtt élni 
valakivel, akinek állandóan változik a hangulata?” 

Hangulatunkkal mindig hatunk a környezetünkre. Mint 
amikor követ dobunk a tóba, s a hullámzás messze tovater-
jed. Mindenki valamilyen érzelmi klímát teremt maga körül. 
A rosszkedvben az a nehéz, hogy nem is mérjük fel, milyen 
hatással van a környezetünkre. Magunkba fordulunk, kudar-
cainkon rágódunk, vagy azon, hogy mibıl fogunk élni, mi 
lesz a gyerekekkel, mennyi gonddal jár a házasság… Mit 
kezdjünk a hangulatainkkal? Íme néhány ötlet: 

• Elıször is vegyük észre, hogy a hangulatunk igenis hat a 
környezetünkre. Miközben teljesen lefoglal a saját bajunk, 
rosszkedvünk mindenkire átragad, akivel csak találkozunk. 
Ne vigyük át a rosszat a többiekre; ezzel csak tetézzük a 
nehézségeket.     

• Másodszor: környezetünk legtöbbször nem érti, mitıl 
vagyunk rosszkedvőek. Mivel nem gondolatolvasók, nem 
tudhatják, hogy egy kavics megrepesztette a szélvédıt, hogy 
defektet kaptunk, hogy kimerítı napunk volt, hogy még nem 

tudtunk feldolgozni egy halálesetet – hacsak el nem mond-
juk. A gondolatolvasási kísérletek általában balul sülnek el.  

• Harmadszor: érdemes legalább részben elmondani ne-
kik, mi nyomaszt. Tegyük világossá, hogy nem velük van a 
baj, hanem belsı küzdelmet vívunk (feltéve, hogy tényleg 
nem velük van gondunk). Ettıl fellélegeznek, hogy nem 
miattuk lettünk ilyen rosszkedvőek. Ha elmondjuk, min töp-
rengünk, kapcsolatot teremtünk velük, és megeshet, hogy a 
beszélgetés során közösen találunk megoldást a problémára.  

• Negyedszer: fogalmazzuk meg, mire volna szükségünk, 
mitıl javulna a hangulatunk. A másik sokat segíthet. Ne 
vegyük leereszkedésnek, ha megkérjük, hogy masszírozza 
meg a hátunkat, karoljon át, amikor gyászolunk, vagy hall-
gassa meg a panaszunkat. Merjünk kérni, ha kell: megköny-
nyebbülünk tıle. 

• Végül, pedig gondoljuk át, mi okozza a rosszkedvet. 
Rossz napunk van csupán? Mindenkivel elıfordul, ettıl nyu-
godtan továbbléphetünk. Esetleg komolyabb dologról van 
szó? Netán olyan problémáról, amivel valóban foglalkozni 
kell? 
Figyeljünk a hangulatainkra! Jelzik, hogy valamire oda kell 
figyelnünk az életünkben. A problémákra van megoldás, ha 
felismerjük ıket és megtesszük a megfelelı lépéseket.  

Mit kezdjünk a hangulatainkkal? 
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Ön hallott már róla 
 Kedves Olvasó? 

November 26. péntek –  Ne vásárolj semmit!”- nap: fo-
gyasztói böjttel a világért, a társadalomért 
 

Egy kanadai reklámszakember kezdeményezése nyomán 
minden év novemberének utolsó péntekén, ebben az évben 
26-án tartják a Nemzetközi Vásárlásmentes Napot. Az ötlet 
gazdájának elege lett abból, hogy életét azzal tölti: rábeszél 
más embereket olyan dolgokra, amikre valójában nincs is 
szükségük. 

A kampány az 1990-es évek elején, Kanadában kezdı-
dött, aztán angol nagyvárosokban, majd más országokban is 
elterjedt a túlzott fogyasztás elleni nap. Az akciót persze 
nem véletlenül idızítették éppen karácsony elıtti idıszakra: 
ez az a periódus, amikor a szokásosnál is több, haszontalan, 
illetve felesleges holmira költjük el a pénzünket - még ha 
ajándéknak szánjuk is. Az akciónap kiötlıi leginkább arra 
kívánják ráébreszteni az embereket, hogy túlzott vásárlás 
nélkül is jól érezhetik magukat, és meghitté tehetik a kará-
csonyi ünnepet. 

 A "Ne vásárolj semmit!" naphoz bárki szabadon csatla-
kozhat. A Magyarországon öt éves hagyományra visszate-
kintı akciónap szervezıi a magyar vásárlókat is arra buzdít-
ják, hogy legalább egy napra lépjenek ki a valamennyi kör-
nyezeti, pszichológiai és politikai gondunk forrásául szolgá-
ló krónikus túlfogyasztás társadalmából. 

Az akcióban részt vevı szervezetek nem szegénységet, 
nem nélkülözést prédikálnak, csak arra szeretnék felhívni a 
figyelmet, hogy nagyobb kritikával kellene kezelnünk fo-
gyasztói igényeinket, illetve, hogy a boldogságot, a megelé-
gedettséget nem a boltokban, s fıleg nem azok között a dol-
gok között találjuk, amelyeket a hirdetések kínálnak.  

 

Ne várd, hogy a föld meghasadjon,  
És tőz nyelje el Sodomát. 
A mindennap kicsiny csodái  
Nagyobb és titkosabb csodák. 
 
Tedd a kezedet a szívedre 
Hallgasd, figyeld, hogy mit dobog,  
Ez a finom kis kalapálás 
Nem a legcsodásabb dolog? 
 
Nézz a sötétkék végtelenbe,  
Nézd a kis ezüstpontokat:  
Nem csoda-e, hogy árva lelked  
Feléjük szárnyat bontogat? 
 
Nézd, árnyékod hogy fut elıled,  
Hogy nı, hogy törpül el veled.  
Nem csoda ez? - s hogy tükrözıdni  
Látod a vízben az eget? 
 
Ne várj nagy dolgot életedbe,  
Kis hópelyhek az örömök,  
Szitáló, halk szirom-csodák.  
Rajtuk át Isten szól: jövök.  

Reményik Sándor: Csendes csodák  

 
szerkesztette: Bóta Mizsei Ilona 

 
elhunyt tanítóinkra, valaha köztünk élt és másutt nyugvó barátainkra, ismerıseinkre. 

Találkozzunk 2010. november 1-jén, hétfın,  14 órakor a temetıi emlékoszlopoknál. 

Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes. Szívünkben ırizzük ıket! 

 

Mindenkit vár a BOLDOGBT Egyesület 
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Utolsó beszámolónk óta igazán mozgalmasan tel-
tek napjaink. Még június 5-én a Falunappal egy idıben a 
Nyugdíjas Klub megalakulásának 40. évfordulóját ünnepel-
te. Ez alkalomra kézimunka kiállítást rendeztünk a tagjaink 
munkáiból az önkormányzat tanácskozó termében, melynek 
összeállításában Gerhát Károly képviselı úr segített, melyet 
ezúton is hálásan köszönünk. Ezen a napon tartottunk a 
jánoshidai Nyugdíjas Klubbal való találkozónkat is. Elı-
ször bekapcsolódtunk a községi strandfürdın megtartott 
közös ünneplésbe, ahol Zámbori Gyuláné volt klubvezetı 
emlékezett vissza a nyugdíjas klub régi idıszakára, majd a 
jánoshidai Asszonykórus köszöntötte mősorával az ünnep-
lıket. A rendezvényen megjelent, és köszöntötte klubunkat 
Gombás Gáborné, az „Életet az Éveknek” Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Egyesületének elnöke, és Demény 
Istvánné a Nyugdíjasok Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kulturális és Érdekvédelmi elnöke. Ezután a Mővelıdési 
Házban folytatódott a fehér asztalos közös ünneplés. 

Még ki sem nagyon pihentük az elızıek fáradalmait, 
máris a Kiskunfélegyházán megtartásra kerülı aratóver-
senyre kellett szervezkednünk, erıt győjtenünk, és készül-
nünk a nagy-nagy megmérettetésre. Két csapattal indultunk 
a versenyre. Mindkét csapatot többnyire  nyugdíjasok al-
kották. Az elsı csapat Fózer Tibor vezetésével Fózerné 
Julikával és Oláné Franciskával közösen alkottak, melyhez 
erısítésként külsı segítséget is igénybe vettünk Bajor Ist-
ván személyében.  

A második csapatot Háfra Tibor vezette, tagjai 

Sziliczeiné Marika és Sass Elekné voltak, kívülállóként 
Simon Ottó és felesége segítettek nekik. 
Mindkét csapat nagyon jól vette az akadályt, hisz külön 
díjasok lettek. Ugyan itt fızıversenyre is sor került. Egye-
sületünkbıl Pócsai Istvánné és Juhász Józsefné alkottak 
fızıcsapatot. Nagyon finom csipetkés jászsági gulyást fız-
tek. (A csipetkét a helyszínen a Nyugdíjas Klub tagjai ké-
szítették: Zrupkó Antalné, Racs Bálintné, Fabrinczius 
Lajosné és Zámbori Gyuláné) 

Nagy-nagy dicséretet kaptak, és ezzel el is nyerték Smuta 
Zsolt Kiskunkapitány külön díját, egy gyönyörő csemege-
kosarat. A gulyást a helyszínen a 40 fıs lelkes csapat el is 
fogyasztotta. 

Az aratásban való részvétel fáradalmait a szolnoki 
Tiszaligetben megtartott Strand Partin pihentük ki. Július 
17-én fürdızéssel, egésznapos mősorral egybekötött kikap-
csolódásra került sor. Ide is autóbusszal érkezett egyesüle-
tünk, fürödtünk, jót szórakoztunk, és sikeres volt a kikap-
csolódás. 

Kellett is ez tagjainknak, mert, ahogy elmúlt községünk 
búcsúja, máris az Elszármazottak találkozójának elıkészü-
letei foglalkoztattak bennünket. Volt is nagy sürgés-forgás, 
hisz a rendezvényt – ami augusztus 28-án volt – 9. alka-
lommal rendeztük meg, ahol most is több mint 180-an vol-
tak. Az ünnepeltek száma is megnıtt, 30 fıre kerekedett, 
mert ez alkalommal is köszöntöttük a kerek évfordulósakat. 
Elmondhatjuk, hogy az elszármazottak közé egyre fiatalab-
bak is bekapcsolódnak, hisz 40 éves ünnepeltünk is volt. 

„Ezüstkor Nyugdíjasok” háza tájáról 

Ünnepeltjeink: 
Bata Ferenc 80 év  „Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület” 
Muhari Ferencné Szırös Mária 80 év „Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület” 
Nyitrai Kálmánné Mizsei Terézia 80 év „Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület” 
Szikszai Tiborné Berkó Irén 80 év „Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület” 
Túri László 80 év „Elszármazottak Baráti Társasága” 
Bata Jánosné Matók Margit 70 év „Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület” 
Bukó Sándorné Balogh Amália 70 év „Elszármazottak Baráti Társasága” 
Fózer Tibor  70 év „Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület” 
Dr. Mikhely Istvánné  Kövér Etelka 70 év „Elszármazottak Baráti Társasága” 
Lukács Leventéné Muhari Erzsébet 70 év  „Elszármazottak Baráti Társasága” 
Ménkő Miklós  70 év „Elszármazottak Baráti Társasága” 
Németh Eke Istvánné Muhari Julianna 70 év „Elszármazottak Baráti Társasága” 
Oláh Béláné Kosik Franciska 70 év  „Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület” 
Petı Jánosné Tamasi Ágnes 70 év „Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület” 
Sass Elekné Hábenczius Mária 70 év „Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület” 
Torma Ágnes 70 év „Elszármazottak Baráti Társasága” 
Baranyi Erzsébet  60 év „Elszármazottak Baráti Társasága” 
Fazekas József 60 év „Elszármazottak Baráti Társasága” 
Hájas Sándorné Nagy Mária 60 év  „Elszármazottak Baráti Társasága” 
Józsa Mária 60 év  „Elszármazottak Baráti Társasága” 
Lestákné Túróczi Magdolna 60 év „Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület” 
Nyitrai Zsuzsanna 60 év „Elszármazottak Baráti Társasága” 
Pappné Berkó Aranka 60 év „Elszármazottak Baráti Társasága” 
Pócsai Istvánné Vas Rozália 60 év  „Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület” 
Rigó József 60 év „Elszármazottak Baráti Társasága” 
Szaszkó Sándorné Papp Mária 60 év „Elszármazottak Baráti Társasága” 
Túróczi Antalné Sárközi Sarolta 60 év „Elszármazottak Baráti Társasága” 
Vég Imre Géza 60 év „Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület” 
Matók Imre 50 év „Elszármazottak Baráti Társasága” 
Füstösné Petróczki Klári 40 év „Elszármazottak Baráti Társasága” 

>>> 
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Polgárır hírek! 
 

A Polgárır Egyesület tagjai is részt vettek a belvíz-

elhárításban. A napi szolgálatellátáson túlmenıen 7 fı 26 

alkalommal 277 szolgálatórát teljesített. Szükség szerint 

nappal, éjszaka közösen a tőzoltókkal és több esetben önál-

lóan is végeztük ezt a feladatot. Szabadidejébıl, ellenszol-

gáltatás nélkül Nagy Mihály, Nagy Anna, Simon Ottó, 

Simon Ottóné, Bózsó László és Bozsik Antal dolgozott. 

Viharkár elhárításában segédkeztünk Jászladány köz-

igazgatási területén 1 alkalommal 3 fı 18 óra idıtartam-

ban. 

Árvízvédelemmel kapcsolatban a rendırség részére 

nyújtott segítséget biztosítási feladatokhoz 4 fı 4 alkalom-

mal 48 szolgálati órát teljesített. 

Halottak napja közeledik. Az elkövetkezı idıben a te-

metıben és környékén vigyázzuk a rendet. Kérjük, ha 

rendellenességet tapasztalnak azonnal jelezzék felénk sze-

mélyesen vagy a polgárırség ügyeleti számán: 

06/70/319-10-81. 
Joó-Kovács Balázs - elnök 

A településırség  
telefonszáma: 

06-30-674-68-19 

Az ünnepeltek köszöntése ez évben is igen sikeres, bensı-
séges és megható volt. Szinte mindenkinek egy-egy könny-
csepp legördült az arcán, hisz átgondolta az elmúlt 80-70-60-
50 évet, amit a hátuk mögött hagytak Az ünneplık köréhez 
kapcsolódtak az 55 éve végzett volt általános iskolások is, 
akik meghívták volt tanáraikat is a találkozóra. Így a rendez-
vény az 55 éves iskolai találkozót is magába fogadta, hisz a 
volt diákok közül többen tagjai az elszármazottaknak is vagy 
a helyi Nyugdíjas Egyesületnek. Így kézen fekvı volt az 
iskolai találkozónak ezzel a rendezvénnyel egy idıben törté-
nı megtartása. 

Volt a rendezvénynek egy nagyon kedves színfoltja, hisz 
az Elszármazottak Baráti Társaságának vezetıje a 40 éves 
évfordulóját ünneplı Nyugdíjas Klubot is felköszöntötte, és 
megajándékozta egy szuper hanghordozó készülékkel, mely 
rádiót, cd lejátszót, magnó le- és felvevıt foglal magába. Ez 
a készülék biztos nagy-nagy segítsége lesz az elkövetkezen-
dı idıben rendezvényeinken. A találkozó az ebéddel, a tom-
bolával, a tánccal és a mulatással folytatódott. Este 19,00 

órakor fejeztük be a dáridót. A búcsú most is, mint mindig a 
jövı évi találkozós reményében zajlott. 

 Ez a rendezvény tagjaink számára igen emberpróbáló 
feladat. A siker viszont feledteti mindannyiunkkal a nehézsé-
get. Ezek után természetesen jól jön a pihenés, amelyet a 
négy napos bogácsi kiruccanás biztosít tagjaink számára. 
Most egy kicsit kevesebben voltunk, hisz mindössze 28-an. 
Az idıjárás sem kedvezett igazán, de azért a merészebbek 
mind a három nap fürödtek, sokan nagyokat sétáltak, és ki-
rándultak. A finom vacsorák, a kártya-partik és a nótázgatás 
feledtette azt, hogy néha-néha egy kis esı is beleszólt a ki-
kapcsolódásba. A bogácsi hétvége is már hagyománynak 
számít, hisz 16. alkalommal voltak a nyugdíjasok így együtt 
Bogácson, és most is volt köztünk olyan, aki mind a 16 alka-
lommal részt vett. Búcsúzáskor mindannyian csak azt mond-
tuk, hogy reméljük, hogy jövıre ugyanígy, ugyanitt, és még 
többen találkozni fogunk. 

Orczi Imréné 
egyesületi titkár 

SEGÍTSÉGKÉRÉS  

Tisztelt Olvasó!  

A Jászboldogháza Községben mőködı önkéntes tőzoltó 
egyesület történetének hiteles feldolgozásához kérjük az 
Ön segítségét!  

Ha az Ön vagy családja birtokában ( nagyszülık, szülık, 
testvérek) vagy ismerısük birtokában van írásos, képi vagy 
tárgyi emlék, amely az egyesület alapítóiról, késıbbi veze-
tıirıl, tagjairól, felszereléseikrıl, jármőveikrıl, szertáruk-
ról, munkájukról (tőzesetek) ad hiteles információt. 
Ismernek az egyesülettel, egyesület tagjaival és mőködésé-
vel kapcsolatos történetet, amely az eltelt évtizedek egy-
egy pillanatát örökíti meg.  
Kérem Önöket, osszák meg velünk Egyesületünk történe-
tének feldolgozását segítı értékes információikat, hogy ne 
vesszen a feledés homályába elıdeink munkássága! 
Vegyék fel velünk a kapcsolatot, keressék az egyesület 
elnökét, titkárát vagy parancsnokát! 

ELÉRHETİSÉGÜNK: 
Levél: Jászboldogháza 

Községi Önkéntes Tőzoltó Egyesület 
           5144. Jászboldogháza, Alkotmány u.10. 

E-mail:tuzoltosag@jaszboldoghaza.hu 
Parancsnok: Baranyi Béla 
telefon: 06-30/234-59-01  

Elnök: Szőcs Gergely  
telefon: 06-70/222-81-73 

Titkár: Dalmadi Nándorné Marika  
elérhetı a Községháza Titkárságán 

Segítı együttmőködésüket megköszönve:  
Baranyi Béla Jászboldogháza Községi Önkéntes Tőzoltó 

Egyesület parancsnoka 
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Portrék a civil szervezetekbıl 
BOLDOGBT 
Hamar Lajosné, Matók Ágnes va-
gyok. Jászboldogházán a sóshidai 
részen, a „Matók soron” nevelked-
tem. Hárman voltunk testvérek, de 
sajnos már csak egyedül vagyok, a 
bátyám (Imre) és az öcsém (János) 
meghaltak. A nagyszülıkkel éltünk 
együtt, szegényesen, de szeretetben, 
békességben. Már gyerekkorban 
megtanultuk mit jelent a munka. Ta-
nulás mellett sokat dolgoztunk, segí-
tettünk kapálni, kukoricát törni, libát 
ırizni. Na de azért játékokra is jutott 
idı. Mi magunk készítettük a játéko-

kat, - még mindig emlékszem arra, mikor összejöttünk 6-8-an, 
csutkababát, bogáncsból bútorokat, rongybabát stb. csináltunk, - 
bizony akkor ezekre telt. Nem lehet elfelejteni azokat a vidám 
estéket sem, amikor kukoricát fosztottunk, énekeltünk.  

Az I.-IV osztályt a sóshidai iskolában jártam, majd V. osz-
tálytól a faluban. Esıben, hóesésben nagyon nehéz volt bejárni, 
sajnos akkor még csak földút volt. A nyolcadik osztály elvégzé-

se után Kunszetmártonba,  az óvónıképzıbe jelentkeztem. Tisz-
telettel és köszönettel tartozom Riczkó igazgató úrnak és Vé-
nusz Mária tanítónınek, akik segítettek, hogy az óvónıképzıbe 
felvegyenek.1955-ben végeztem, és Szajolba kerültem dolgozni, 
30 fıs gyermek csoportba. 1959-ben férjhez mentem, sajnos 
férjem 1996-ban elhalálozott. 2 gyermekem és 3 unokám van. 
Megtisztelı volt számomra, hogy 1987-ben „Kiváló Munkáért” 
kitüntetı elismerést kaptam. 1985-tıl 1993-as nyugdíjazásomig 
vezetı óvónı voltam. A község életébe jelenleg is aktívan be-
kapcsolódom. A Vöröskereszt titkára vagyok, elıadásokat, sző-
réseket szervezek az egészséges életmód, táplálkozás témakör-
ben. 1992-ben megkaptam a „Szajol Községért” kitüntetı díjat. 
Amíg egészségem engedi, örömmel és fáradhatatlanul dolgo-
zom. 

Befejezésül szeretném köszönetemet kifejezni Veliczkyné 
Icunak, hogy az ı kezdeményezésére megalakult az Elszárma-
zottak Egyesülete. Az összejöveteleken, találkozókon sok-sok 
régi emléket felidézünk, jól érezzük magunkat, találkozunk 
barátokkal, ismerısökkel. 

Kívánok mindenkinek erıt, egészséget a további munkához! 
Hamar Lajosné, Matók Ágnes 

CIVIL SZERVEZETEK 

Hamar Lajosné 

POLGÁRİR EGYESÜLET  
Polgárır Egyesület tagjai közül Sass 
Jánost szeretném bemutatni a kedves 
olvasónak. 
1999. évtıl tagja az egyesületnek. Ezt 
megelızıen a Sport Egyesületben 
végzett munkája során ismertem meg. 
Tetszett elkötelezettsége, nyugodt, 
derős személyisége és a közösség 
iránti elkötelezettsége. 
Beszélgetésünk során kiderült, hogy 
fontosnak tartja a rendet, a nyugalmat. 
Szeretné megvédeni, megtartani azt, 
amiért megdolgozott. Szereti a polgár-

ırmunkát, mert szeret segíteni és ezzel a segítséggel támogatja a 
rendırség munkáját is. 

Saját környezetében már gyakorolja a szomszédok egymá-
sért mozgalomban foglaltakat, hiszen odafigyel a környezetében 
élı idıs emberekre, segít ügyes-bajos dolgaik intézésében is. 
Fontos, hogy számítanak rá, bíznak benne és tisztelik azért a 
munkáért, amit a közösség érdekében végez. 

Kedves János! Megköszönöm a közösség érdekében végzett 
áldozatos munkádat. Jó erıt, egészséget kívánok neked és párod-
nak, továbbra is számítunk rád! 

Joó-Kovács Balázs - elnök 

Sas János 

FALUVÉDİ ÉS SZÉPÍTİ 
EGYESÜLET 
Fózer Balázs gépkocsivezetıként 
dolgozott az Országos Mentıszol-
gálatnál, 1998 óta nyugdíjas. Közel 
70 évesen is tevékeny, tettre kész 
embernek ismerik. Ahogy mondani 
szokás, amolyan ezermester. Fes-
tés, vakolás, betonozás, ácsolás, 
kertészkedés – kevés olyan munka-
mozzanat van, amit el ne végezne 
szívesen, és igényesen. 
Megalakulása óta tagja az egyesü-
letnek, és nagy lelkesedéssel kap-

csolódott be a munkába. Örömmel tesz azért, hogy szép, 
rendezett legyen településünk. 
Feleségével otthonában is sokat fáradoznak azon, hogy 
ápolt, gondozott legyen a gyönyörő bokrokkal, virágokkal 
beültetett kertjük. 

Bóta Mizsei Ilona 

Fózer Balázs  

TŐZOLTÓ EGYESÜLET  
1991. október 23-án született Jászbe-
rényben. 
Jászboldogházán lakik szüleivel és 
testvérével. Jelenleg a Szolnoki Mő-
szaki Szakközépiskola Baross Gábor 
tagintézményének tanulója, ahol autó-
szerelı technikusként 2012-ben fejezi 
be tanulmányait. A Tőzoltó Egyesület 
munkájába ez év elején kapcsolódott 
be. Nem idegen családjának és neki 
sem ez a tevékenység, hiszen szülei is 
önkéntes tőzoltók. Édesanyja sok 
tőzoltóversenyen képviselte boldoghá-

zát. Ádám részt vesz a nemrég indult alapfokú tőzoltó tanfo-
lyamon több társával együtt. A sikeres vizsga után egyesüle-
tünk teljes jogú tagjaként számítunk rá a tőz esetén vonuló 
csapatban. Szeretnénk, ha részt venne a közösségi munkában 
és majd a szakmai képzettségének megfelelı munkából kiven-
né részét. 

Sok sikert és balesetmentes munkát kívánunk. 
Szőcs Gergely 

Dalmadi Ádám 

SPORTEGYESÜLET 
Deák Dominik vagyok 12 éves és 
Jászboldogházán élek. Elıször 8 éves ko-
romban ismerkedtem meg a sportegyesület 
edzıjével Bodor Mátéval. Eleinte az edzé-
sek a tornateremben voltak, és késıbb ke-
rültünk ki a füves pályára. Kedvenc posz-
tom, ahol játszani szeretek a jobboldali 
csatár. Elıször 2009-ben neveztünk be az 
U-13-as bajnokságba. Ez évben szintén 
részt veszünk egy teljesen új csapattal, 
mert a régiek közül sok lett volna a túlko-

ros. Ennek következtében két bajnokságban is játszunk. A na-
gyobbak az U-16-osban, a kisebbek pedig az U-13-asban. Én az 
utóbbiba tartozom. Szerencsére, mert itt jobban megtaláltam a 
helyem és Túróczi Béla kemény edzései eredményeként én veze-
tem a góllövı listát. Nyaranta részt vehetek a sportegyesület által 
szervezett focitáborban is, ami ezidáig háromszor.  

Mindezekért köszönetet mondok Túróczi Bélának és Bodor 
Máténak 

Deák Dominik  
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     A Jász Baráti Társaságok vezetıinek Fóruma 6 évvel 
ezelıtt alakult. Összefogja a jászsági települések hagyo-
mányırzéssel, hagyományápolással foglalkozó civil szer-
vezeteit, valamint honismereti és helytörténeti kutatások-
kal foglalkozó személyeit, csoportjait, úgy az adott telepü-
lésrıl elszármazottak, mint a helyiek vonatkozásában. A 
Fórum minden évben más településen tartja éves összejö-
vetelét, ahol az egyes települések képviselıi beszámolnak 
az éves munkájukról és meghatározásra kerülnek a követ-
kezı évi feladatok. 
     Ez évben, szeptember 25-én a VI. Fórum megrendezé-
sét Jászdózsa vállalta.  A Fórumon tíz település: Jászágó, 
Jászberény, Jászboldogháza, Jászfényszaru, 
Jászjákóhalma, Jánoshida, Jásztelek, Jászkisér, Pusztamo-
nostor és Jászdózsa képviselıi voltak jelen. 
     Vendéglátóink a három éve átadott közösségi házban 
fogadtak bennünket. A Jász Himnusz elhangzása után rö-
vid kultúrmősor következett. Ezután dr. Szerencsés István 
tartott tájékoztatót a település életérıl, eredményeirıl és 
gondjairól, majd rövid séta keretében bemutatta a közsé-
get, illetve annak fontosabb nevezetességeit. 
Csillagkert vendéglıben elfogyasztott finom ebéd után 
került sor a tulajdonképpeni érdemi munkára, az egyes 
települések képviselıi beszámoltak az eltelt egy év alatti 
tevékenységeikrıl. 
A beszámolók egyik fı témája volt a települések közötti 
kapcsolatok ismertetése. Hasonló feladatok, célok fogal-
mazódnak meg, igyekszünk egymástól tanulni, ötleteket 
átvenni, tovább vinni. Ezekbıl itt csak néhányat emelnék 
ki. Ivanics Gábor elmondta, hogy a jásztelki temetıben 
szintén emlékhelyet létesítettek a máshol nyugvó jásztelki-
ek emlékére. Ez évben megünnepelték az iskola fennállá-

sának 80. évfordulóját. A két legjobb tanuló részére díjat 
alapítottak. Javasolta, hogy május 6.-a, a redemptio napja, 
legyen a Jászok Napja, és ez a naptárban is legyen feltün-
tetve. Ezzel kapcsolatban Hortiné dr.Bathó Edit a Jász Mú-
zeum igazgatója tájékoztatott, hogy a jászkun kapitányok 
kiskunlacházi találkozóján Ficsor József Kiskunfélegyháza 
polgármestere, a Kiskun települések Szövetsége elnöke, 
javasolta május 6.-át nyilvánítsuk a jászkunok napjává. Az, 
hogy ez a naptárban is fel legyen tüntetve, érdemi választ 
nem tud adni. 
Tóth Tibor két megfontolásra érdemes javaslatot terjesztett 
a Fórum elé. Az egyik, hogy lokálpatrióták címmel adjunk 
ki egy könyvet, melyben minden szervezet kapna 8-10 
oldalt a bemutatkozásra és a programok ismertetésére. En-
nek kiadását és szerkesztését a Fényszaruiak Baráti Egye-
sülete nevében magára vállalja. Másik javaslata: Sugárné 
Koncsek Aranka Jászsági arcképcsarnok címő könyve 
mintájára adjunk ki egy könyvet, benne lexikonszerően 
felsorolva a jászsági települések prominens élı személyeit, 
azokat, akik a Jászságért tettek valamit. A Fórum résztve-
vıi  Tóth Tibor mindkét javaslatot elfogadták. 
Hortiné dr.Bathó Edit felhívta a figyelmet a Redemptio 
újságra, kérte a jelenlévıket propagálják a lapot és győjtse-
nek rá elıfizetıket. Tájékoztatja a jelenlévıket a Jász Mú-
zeumért Alapítvány könyvkiadási tevékenységérıl. Jászsá-
gi füzetek (1967-tıl), Jászsági Könyvtár (1937-tıl), vala-
mint a Jászság Népmővészete (1998-tól) sorozatokról. Az 
alapítvány képeslapokat is adott ki, melyek megvásárolha-
tók. Még ebben az évben Múltbéli üdvözlet a Jászságból 
címmel régi képeslapokból összeállított könyvet jelentet-
nek meg, melyre elıfizetıket győjtenek. 

Besenyi Vendel 

Jász Baráti Társaságok vezetıinek találkozója 

Osztálytalálkozó 

Az idei augusztus utolsó szombatja sem bıvelkedett jó 
idıvel. Pedig nagy nap volt ez a mi korunkban. Osztálytalál-
kozóra voltunk hivatalosak. De mire eljött a találkozás, az 

idı is meg emberelte magát. Külön teremben, ahol gyönyö-
rően meg volt terítve, fogadtak bennünket. Örültünk egymás-
nak. Már nem lehetett megállapítani, ki volt valamikor diák, 
és ki a tanár. Összeöregedtünk! Köszöntés után elbeszélget-
tünk a régi világról, visszaemlékezve akkori ifjúságunkra, a 
közösségi szellemre! Annyi mindenre megtanítottak bennün-
ket a nevelık a nehéz korszak ellenére is, emberségesen tud-
tak tanítani, jóra, becsületre, kitartásra. 

Hálával emlékeztünk régi nevelıinkre. Az „İsi” iskola 
falán elhelyezett emléktáblán olvashattuk a „Nemzet napszá-
mosainak” nevét. Koszorúnkat elhelyeztük nagy-nagy tiszte-
lettel. 

Az idı kegyes volt hozzánk! Visszasétáltunk komótosan a 
tanárokkal egymásba karolva.  Megfogadtuk, hogy ezen túl 
minden évben összejövünk, még lehet. 
 Itt szeretném megköszönni két társunknak önzetlen 
munkájukat: Icukának és Évikének. 
 Remélem, aki valami miatt nem tudott eljönni, legkö-
zelebb tiszteletét teszi! 
Köszönet mindenkinek, aki eljött! Remélem a jövıben is így 
lesz. 
 Adjon az isten erıt, egészséget mindenkinek az elkö-
vetkezı évre. 

Tisztelettel: Hamarné Benke Zsuzsanna 

1955 – 2010. 
55 év. 
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Köszönet a virágokért 
Nagy Gyula és felesége Kati már évek óta segíti a falu-

szépítést virágadományaival. A búcsúra elkészült 22 virág-
ládába kiültetett virágot, illetve a strand területét díszítı 
összes petúniát is ık ajánlották fel. Kaptunk tılük 40 cserép 
gerberát – és hasznos tanácsokat a virágok gondozását ille-
tıen. A 40 cserép gerberát a faluköszöntı tábla elıtt kialakí-
tott virágágyásba ültettük el. 

Gömöriné Editke is segíti egyesületünket, muskátlit, egy-
nyári növényeket kaptunk tıle kiültetésre. 

Répás Palitól is sok segítséget kapunk. Évek óta ı neveli 
magról a virágpalántákat, melyet aztán tavasszal faluszerte 
kiültetünk. 

A lakosoktól is kaptunk virágpalántákat, virág gumókat 
(kána), amit örömmel elfogadtunk és szívesen elfogadunk a 
jövıben is. 

 

A 22 virágláda téli tárolását is sikerült megoldani egy 
kedves lakos Baráth Endréné Ica néni segítségével. A ládá-
kat Bózsó László győjtötte be, aki az év folyamán igen sok 
segítséget nyújtott. 

A településünk parkos helyeirıl felszedett kána, muskát-
li, begónia téli tárolásáról, gondozásáról lelkes egyesületi 
tagunk Sziliczei Zoltánné gondoskodik. 

Szeretnénk, ha a tavasz beköszöntével elsı virágként 
tulipán és nárcisz szépítené községünket, ezért októberben a 
fıbb virágos helyekre elültettük a virághagymákat. 
Köszönjük mindenkinek a falu virágosításához nyújtott tá-
mogatását, felajánlásukra, segítségükre a jövıben is számí-
tunk. 

Szőcs Gergelyné 

CIVIL SZERVEZETEK 

Munkában a faluszépítık 

Koncsik Béláné Fózer Balázs 
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Családlátogatás Báránynézıben 
Lassan hagyománnyá válik, hogy a 

kisbárányok érkezése idején megláto-
gatnak bennünket az óvodások egy 
kisállat simogatóra. Mivel családunk 
imádja a kicsiket, nagy boldogság tölt 
el bennünket, amikor gyermekzsivaj-
tól hangos kertes házunk udvara, an-
nak minden szeglete. 

Rózsika és Erika óvó nénik, vezeté-
sével a kiscsoportosok nagy érdeklı-
déssel, félelem nélkül életközelbe 
kerülhettek a pici állatkákhoz, melyek 
a sok simogató kéz alól alig látszód-
tak ki. 

A bátrabbak meg is lovagolhatták a 
kedvenc anyabirkát, Sumit. Az álla-
toknak nevük is van Kispáléknál. A 
gyerekek boldogan adtak tippeket a 
jövıbeni névválasztáshoz is. A barik 
mellett a gyöngyi tyúkokat és a fekete 
k o r m i  c i c á t  i s  s i k e r ü l t 
„megszelídíteni”. 

Gyorsan elröppent az idı. Még egy 
csoportkép a sok fotó mellé, és elbú-
csúztunk a jövı évi viszontlátás re-
ményében. 

Szeretettel várjuk a másik csopor-
tot, és igény esetén az iskolásokat és 
mindenkit, aki örömet szeretne sze-
rezni gyermekének, unokájának! 

 

Kispál Sándor és Aranka 

 Az ıszi szülıértekezle-
ten felvetıdött a gondolat, 
hogy a MACI csoport ellá-
togat néhány családhoz, a 
csoportban lévı gyermekek 
közül. Elsısorban a ház 
körül élı kis állatkák meg-
tekintése volt a domináns 
szempont, de oda is szíve-
sen elsétáltak a gyere-
kek ,ahol "csak" játszani 
lehet .Így esett a mi csalá-
dunkra is a választás. 
  Szeptember 22-én nagy izgalommal vártam a kis ovisokat. A délelıtti órákban 
érkeztek meg hozzánk, Rózsika és Erika óvó nénik vezetésével. Rövid köszöntı 
után, hamarosan birtokukba vették a kerti játékainkat. Jó volt látni az arcukon azt 
az örömöt, ahogyan önfeledten merültek bele a homokozásba és a csúszdázás-
ba .De azért a hinták sem maradtak sokáig gazdátlanul .Elıkerültek a tollasütık, 
hulahoppkarikák, és a hintaló is. Mindenki megtalálta a kedvére való szórakozást 
valamelyik játékban. A kerti ülıkén pedig várt rájuk egy kis rágcsálni való, gyü-
mölcs és frissítı tea. 

 Nagyon gyorsan elszaladt 
az a kis idı, melyet nálunk 
töltöttek. Remélem és bí-
zom benne, hogy jól érez-
ték magukat a Hunyadi 
utca 3. sz. alatti  ottho-
nunkban. Remélem és bí-
zom benne, hogy jól érez-
ték magukat nálunk. Né-
hány fényképet is készítet-
tem a csoportról, beszélje-
nek ezek helyettem. 
Muhariné Szıke Bernadett  

Hulladékgyőjtés az óvodában! 
 

Megszervezésre került a hulladékgyőjtés az óvoda javára. 
Összefogtunk, széthordtuk a felhívásokat és személyesen kér-
tük az emberek segítségét, hogy „feleslegüket”, nem használt 
dolgaikat adják az ovisoknak. Sikerrel jártunk! Papírt 
33 840Ft értékben, vasat 231 770Ft értékben, így összesen 
265 610 Ft-ot kaptunk.  

 
Minden kedves boldogházi lakosnak köszönjük a segítségét 

és azt a bizalmat, ahogyan fogadtak bennünket. Menyhárt 
Károly, az Aranykalász Termelı- és Szolgáltató Szövetkezet 
elnöke rendelkezésünkre bocsátott 2 traktort 4 pótkocsival és 
finanszírozta a szállítás költségeit. Nagyon köszönjük! Na és 
persze nem utolsósorban azon szülık áldozatos munkáját, 
akikre mindig számíthatunk, és akik nélkül ez nem valósulha-
tott volna meg.  

 
A kapott pénzbıl decemberben színházi mősort, az udvarra 

pedig kora tavasszal mászókát és egyéb kiegészítıket szeret-
nénk vásárolni, ugyanis ami most van, kiszolgálta az idejét.  

Dékányné Bozóki Zsuzsanna 
SZMK elnök 

Zsíroskenyérparti 

 
Az óvodások most nem kirándulással kezdték a szep-

tembert. Az SZMK-s anyukák felvetették az ötletet az óvó 
néniknek, mi lenne, ha zsíroskenyérpartit szerveznénk a 
kis ovisoknak a játszótéren szülıkkel együtt. Az ötletet 
jónak találták és újdonságnak.  

 
Ezen a partin, hála az égnek, jó idıt fogtunk ki, volt ott 

minden finomság, amit a szülık ajánlottak fel. A konyhás 
nénik pedig finom teát készítettek nekünk. A gyerekek 
nagyon sokat játszottak, pl.: labdajáték, újságpa-
pírfoglalás, kötélhúzás. A kötélhúzás olyan nagy sikernek 
bizonyult, hogy még az anyukák és óvó nénik is beálltak 
egymás ellen. A parti este 6-ig tartott, amit tábortőzzel 
fejeztünk be. 

 
Szeretnénk, ha ilyen partit legközelebb is tudnánk tarta-

ni, csak egy kicsit jobb idıben. Köszönjük a felajánláso-
kat szülıknek és az óvoda konyhájának. . 

Szırös Béláné 
 SZMK tag 
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2010 október 16-án mi 8. osztályosok megrendeztük a 
már hagyományos ıszi bálunkat. 

Sokat gondolkodtunk, hogy milyen nevet adjunk e bál-
nak. Végig vettük az ıszi terméseket, és legjobban tetszett a 
„tök, mint az ısz jelképe”. Ezért lett a bálunk neve: Tök Jó 
Bál. Minden osztály nagy izgalommal készült, hogy fergete-
ges táncprodukciót nyújtsanak a közönségnek.  

A bál délután 2 órakor kezdıdött, és több mint négyszáz 
vendéget fogadtunk. A mősort mi, 8. osztályosok kezdtük 
egy tánccal, a mindenki által ismert VB dalra, Shakira Waka 
Waka  címő számára táncoltunk. Vastapsunkat annak is kö-
szönhetjük, hogy az osztályból két fiú lánynak öltözve ropta 
el velünk a táncot. 

 Ezt követıen minden osztály elıadott egy produkciót. 
Az elıadások közepén mi, nagyok eltáncoltunk egy retro 
táncot, Fenyı Miklós Hully Gully címő számára. A mősort 
mi, 8. osztályos tanulók zártuk a bajor sörtánccal. A végén 
csokoládéval kedveskedtünk az osztályoknak a szép elıadá-
sért. Tanárainknak és meghívott vendégeinknek a bálunk 

nevéhez illı ajándékot adtunk át. A rövid szünet alatt a büfé-
ben sok finomságot lehetett kapni, köztük a bálunkat szim-
bolizáló tökmagot is. Majd a gyerekeket játékos feladatokkal 
leptük meg. 5 óra körül elkezdıdött a várva várt tombolahú-
zás, ahol rengeteg ajándék talált gazdára. 

A nyolcadikosok diszkója nagyon jól sikerült, és minden-
ki jól érezte magát. 

Fecske Nóra, Klinkó Andrea 

Tök Jó Bál 

Jó volt a bál, a táncok is tetszettek. 
Tímár László 1. osztály 

Nagyon tetszettek a játékok, többször is játszottam. Tök jól 
éreztük magunkat. 

Varga Levente 2. osztály 
Tök jók voltak a tombolatárgyak. És szintén Tök jó volt a 
dekoráció. 

Fajka Ádám 3. osztály 
Nekem tetszett a bál, a táncok is tetszettek, tök jól éreztük 
magunkat. 

Fekete Gréta 4. osztály 
Jók voltak a táncok és a diszkó is tök jó volt. 

Lévai Richárd 5. osztály 
Méltó volt a nevéhez. Tök jó bál volt. 

Turóczi Márton 6. osztály 
Nagyon jó volt a bál. Élveztük a diszkót. Egyedül a kérdé-
sek lehettek volna jobbak, de összességében nagyon jól 
szórakoztunk. 

Berkó Albert 7. osztály 

Összegyőjtötte Szadai Levente 

Bálunk sikerét stílusosan –a bál nevéhez illıen– megfogalmazott vélemények is bizonyítják. 

Diszkó a töklámpások fényében 
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2010. 10. 21-én ünnepelte a Yakuzák SE. 
Jászboldogházi dojoja az egyéves évfordulóját. A rövid 
edzést követıen az elmúlt egy évet felölelı kvíz játék, 
majd torta, üdítı és zene várta a szülıket, gyerekeket. 

Egy évvel ezelıtt olvashattuk a plakátokon, hallhattuk 
ismerısöktıl, hogy a Magyar KYOKUSHIN Karate Szer-
vezet Boldogházán Simon Orsolya vezetésével megkezdi 
az edzéseket. Az érdeklıdés a jelentkezık létszámát illetı-
en nem maradt alul. Senki számára nem jelentett kötele-
zettséget. Az elsı hónap az ismerkedésrıl, tapasztalatszer-
zésrıl szólt. Akik úgy érezték, hogy meg akarják ismerni a 
karate „világát” , azok kitartóan, lelkesen járnak mind a 
mai napig az edzésekre. A tagfelvétel folyamatos mind-
azok számára, akik szeretnék hasznosan eltölteni szabad-
idejüket vagy értelmes, tartalmas célokat kitőzni maguk 

elé, jó közösségbe akarnak tartozni, és a 
harcmővészetek által életvezetésüket is 
kívánják javítani. 
Karatékáink közül már többen vettek 
részt versenyeken, bemutatókon, táborok-
ban. A versenyekrıl szép eredményekkel, 
a táborokból szép emlékekkel tértek haza. 
A munka, a felkészülés folyik tovább, 
hiszen most készülnek az elsı övvizsgá-
jukra, ami 2010. október 29-én lesz Jász-
berényben.  Köszönjük edzıiknek: Simon 
Orsolyának és párjának Borics Zsoltnak 
az elmúlt 1 év lelkes munkáját, a követke-
zı évekhez is kívánunk hasonló szép 
eredményeket! 

Kövér Zoltánné 

1 évesek lettünk! 

Törvényi  
változás 

2010. szeptember 1-jétıl lehetı-

sége van az iskolának, hogy 

visszatérjen az osztályzattal tör-

ténı értékelésre.  

A mi iskolánk élt ezzel a lehetı-

séggel, így szeptember 1-jétıl 2. 

osztály év végétıl az alsó tago-

zatban osztályzattal értékelünk. 
 

Fajka Jánosné 
tagintézmény vezetı 

Programjaink  
november-december hónapban 

 
♦ November 10-15. Egészséghét  formájában ismertetjük meg a tanulókat 

az egészséges életmóddal. Gyakorlati és elméleti feladatokat is kapnak. 
Néhány eseménybe a szülıket is szeretnénk bevonni. 
♦ December 3.-a Mikulás-kupa 
♦ December 10. Luca napi vásár 
  kézmőves délután 
♦ December 17. karácsonyi ünnepség 

Nyolcadik osztályos tanulóink október 26-án Szolnokon  
pályaválasztási ankéton vettek részt 

ISKOLAI HÍREK 
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2009 óta új helyen, új könyvtárossal 
 

A Községi Könyvtár dr. Szedı Józsefné 
nyugdíjba vonulását követıen a Mővelıdési 
házból az iskola épületében lévı szolgálati 
lakásba költözött. Nagy elınye, hogy közel 
van a boltokhoz, és az intézményekhez. A 
könyvtárosi teendıket részmunkaidıben 
Pappné Turóczi Henrietta látja el. İt kérdez-
tem a két év tapasztalatairól. 

- Hogyan fogadta a község lakossága a 
változást?  

- Az iskolások, óvodások nagy örömmel, 
hiszen az iskolai könyvtár könyvei mellett a 
„nagy” könyvtár könyvei között is válogat-
hatnak. A felnıttek becsábítása már nehe-
zebb feladat, de akik jönnek, kíváncsian tekintenek szét. 
Nagyon sok új könyvet kaptunk ebben az évben is. A nyitva 
tartást is úgy igyekeztem kialakítani, hogy mindenki megta-
lálhassa a neki megfelelı idıpontot.  

 Kedd:     14.30-16.00 
  Szerda:   8.00-11.30 14.30-17.00 
 Csütörtök:  8.00-11.30 14.30-16.00,  
de az iskolában minden nap elérhetı vagyok 8-16 óráig. 
- Az 1996-ban megjelent Évek könyvében a következı ada-

tot olvastam Zámbori Gyuláné cikkében. „Ez idı tájt már 6-
700 beiratkozott olvasója, és 9 000 kötet könyve volt a 
könyvtárnak”. (191. oldal) 

- Jelenleg 11 955db könyvünk van. (A selejtezések után, a 
selejtezett könyveket 50Ft-ért meg lehet vásárolni a könyv-
tárban!) A bejegyzett olvasók száma 155, ez azért ilyen ke-
vés, mivel újra be kell iratkozni, ha könyvet akar valaki köl-
csönözni. A beiratkozás ingyenes, s a lehetıségek nagyok 
(természettudományi könyvek, mesekönyvek, krimik, ro-
mantikus regények és lehetne sorolni a 
sok érdekes témájú olvasmányokat).  

A gyerekek nagyon szorgalmasan láto-
gatják könyvtárunkat. İk az állatos (fıleg 
lovas), mese- és focis könyveket szeretik. 

Az osztályok is jönnek látogatásra, 
akiknek minden kötelezı olvasmányt 
beszereztünk. Nagyon fontosnak tartom, 
hogy megismertessem a tanulókkal a 
könyvtárban elvárható viselkedési normá-
kat, szokásokat. 

- Szintén az évek könyvében, az említett 
oldalon olvastam: „Több híres elıadó-
mővész járt nálunk. Író, költı vendégeink 
közül kiemelkedik Rathó József, Tatay 
Sándor, Nemere István és Nemes Nagy 
Ágnes. Te is gondolkodsz hasonló talál-
kozókban?  

- Még nem. Most ismerkedem az olva-
sói igényekkel, az olvasási szokásokkal. 
De szerveztem már a gyerekeknek külön-
bözı foglalkozásokat. Pl.: október 5-én a 

Mesedélutánon diafilmvetítés volt az iskolai 
könyvtárban. Ezzel az Országos Könyvtári 
Napokhoz csatlakoztunk, melynek kapcsán 
október 7-én az egészséges életmód kereté-
ben Faragó Józsefné védını vércukor és 
vérnyomás mérést végzett. Október 10-én 
Családi nap volt a könyvtárban, ez volt a 
„Könyves vasárnap”. Az új könyvek bemu-
tatása mellett családi társasjátékokkal, kéz-
mőves foglalkozással vártam a vendégeket.  
A gyerekekkel az elmúlt évben sikeresen 
vettünk részt megyei versillusztráló, bábké-
szítı pályázaton. Az elmúlt tanévben kör-
nyezetvédelmi rajzpályázatot hirdettem, 
melyre 67 rajz érkezett és a gyermeknapon a 
szolnoki Europe Direct irodától ajándékcso-

magot vehettek át. Most az egészséges táplálkozással kap-
csolatos rajzokat várok. Az alkotásokból kiállítást készítünk. 

- Mit tartasz legfontosabb feladatodnak a jövıben?  
- Az elmúlt évhez hasonlóan pályázatokon részt venni 

(idáig 156 000Ft-ot nyertünk). Természetesen minél több 
olvasó látogatná könyvtárunkat és megtalálná a neki megfe-
lelı könyvet. Mert egyetértek Kosztolányi Dezsıvel, aki a 
következıt írta:  

„Azok a könyvek, melyek a könyvtárak polcain szunnyad-
nak még nem készek, vázlatosak, magukban semmi értel-
mük. Ahhoz, hogy értelmet kapjanak, te kellesz olvasó.  

A könyvet mindig ketten alkotják: az író, aki írta, s az ol-
vasó, aki olvassa.” 

Szeretettel várom a község lakóit! Kívánok az újság vala-
mennyi olvasójának tartalmas és kellemes idıtöltést könyv-
tárunkban. 

Zrupkó Ferencné  
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Bemutatkozó Pályakezdı fiatalok 
Nagy Tímea és családja Aranyosgyéresrıl 

költöztek Magyarországra, azon belül is a mi 
kis településünkre, Jászboldogházára. Vele 
beszélgettem a tanulmányairól és a jövıbeni 
terveirıl. 

Mesélj egy kicsit arról légy szíves, hogy 
mikor jöttetek Magyarországra és hogy sike-
rült beilleszkednetek. 

Egy Kolozsvár melletti kis városban, 
Aranyosgyéresen éltünk a családommal. Én 
2002. júliusában jöttem Magyarországra. Apu-
kám majdnem két évvel korábban ideköltözött 
már, ugyanis itt talált munkát a radiátor gyárban. 
2002 nyarán jött utána anyukám is, majd egy 
hónap múlva már én is ideköltöztem. Könnyen 
sikerült beilleszkednünk, nagyon kedvesen fo-
gadtak minket a boldogháziak. 

Hova jártál iskolába és mit tanulsz most jelenleg? 
Amikor Boldogházára jöttünk, a helyi általános iskolában 

a 7. osztállyal folytattam a tanulmányaimat, majd Szolnokon 
a Kereskedelmi Szakközépiskolában érettségiztem vendéglá-
tás-idegenforgalom szakon. Most vagyok végzıs hallgató a 
Szent István Egyetem kihelyezett Bölcsészeti Karán Jászbe-
rényben. Andragógia szakra járok, azon belül is a személy-
ügyi ügyintézı szakirányra. 

Olyan sokszor hallottam már ezt a szót, hogy 
andragógia, a jelentését mégsem tudnám megfogalmazni. 
Mit is jelent ez tulajdonképpen? 

Ahogyan a pedagógia azt jelenti, hogy gyereknevelés, úgy 
az andragógia a felnıttképzést és a felnıtt korúaknak az ok-
tatását jelenti. 

Az andragógián belül három szakirány van: mővelıdés-
szervezı, felnıttképzés és személyügy. Amit én is tanulok, a 
személyügy, magában foglalja a munkaerı felvételt, az ön-
életrajzok értékelését, interjúztatást, a továbbképzések meg-
szervezését valamint a munkaüggyel kapcsolatos adminiszt-
rációs feladatokat. 

Ha jól tudom, most vagy utolsó éves. Milyen 
„megpróbáltatások” várnak rád ebben a tanévben? 

Igen, 2011-ben végzek majd. A felsıoktatási rendszer 
megreformálása miatt a fıiskola már csak 3 éves. Ezután van 

még lehetıség mesterképzésre járni, ami még 
kettı évet jelent. Jászberényben azonban csak 
alapképzés van, mesterképzésre nincs lehetı-
ség. Most fejeztem be a szakmai gyakorlato-
mat a Polgármesteri Hivatalban, és már lassan 
közelednek a félévi vizsgák. Ezeken kívül még 
a szakdolgozat készítése és az államvizsga vár 
még rám. 
Továbbá elıttem van még a talán legnagyobb 
kihívás, a munkakeresés. 
Keresgéltél már munkalehetıséget?  
Igen, már nézelıdöm, de elkeserítı kicsit a 
helyzet. Úgy vélem, hogy van igény erre a 
végzettségre, csak nem a környéken. Inkább 
Budapesten, Debrecenben, Gyırben, szóval 
inkább a nagyobb városokban keresnek sze-
mélyügyi ügyintézıket, elsısorban a nagy 

cégek, vállalatok. 
Mik a terveid a jövıre nézve? 
Az államvizsga után mindenképpen szeretnék találni ál-

lást, az sem baj, ha nem a szakmámban. Szeretném, hogy 
minél elıbb önálló keresetem legyen, és tudjam finanszírozni 
a továbbtanulásomat. Vagy a személyügyi szakirányon a 
mesterképzést szeretném elvégezni, vagy más ehhez a foglal-
kozáshoz kapcsolódó továbbképzést. Terveim között szere-
pel még, hogy egy szakmát is tanuljak, mint pl. ruházati el-
adó, hogyha a diplomámmal nem találok állást, legyen egy 
szakmám, amiben elhelyezkedhetek 

Mit mondanál azoknak a fiataloknak, akik a személy-
ügyi szakirány választásában gondolkoznak? 

Én nagyon szeretem, és úgy vélem jól választottam. Kis-
korom óta azt mondtam, hogy tanár leszek vagy olyan fog-
lalkozást választok, ahol az emberekkel kell foglalkozni. 

Mindenképpen olyan ember válassza ezt a területet, aki 
empatikus, humánus, közvetlen, határozott, továbbá jó kom-
munikációs és szervezıképességgel rendelkezik. 

Köszönöm szépen Timi, hogy meséltél magadról és a 
tanulmányaidról. Sok sikert és kitartást kívánok Neked a 
vizsgákhoz, a szakdolgozatíráshoz és a munkakereséshez 
egyaránt. 

dr. Fehérváry Mária 

A HÓNAP FOTÓJA 

Szőcs P. Szőcs P. 
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Talán a kedves olvasók közül is hal-
lottak már néhányan a szomszéd tele-
pülésen, Tápiógyörgyén lévı Pszichiát-
riai Betegek Otthonáról. Ebben az in-
tézetben, amely gyönyörő környezetben 
található, dolgozik egy boldogházi fia-
tal nı, Liptákné Szőcs Krisztina. Vele 
beszélgettem a hivatásáról.  

Krisztina mentálhigiénés foglalkoz-
tatóként dolgozik ott, már hat éve.  

- Mit jelent az, hogy mentálhigié-
nés foglalkoztató? 

- Maga a mentálhigiéné szó jelentése 
elmeegészségtan vagy más néven lelki 
egészségvédelem. A bent lakó emberek-
nek szervezünk különbözı programo-
kat. Segítünk az idejük kulturált, hasznos eltöltésében. Pró-
báljuk elterelni a gondolataikat a betegségükrıl. Délelıtt 
egyéni ill. kiscsoportos foglalkozásokat tartunk. Ezen válto-
zatos, kreatív, kézmőves munkákat, képességeiket 
szintentartó, fejlesztı feladatokat végzünk. Fontosnak tartjuk 
a személyre szabott bánásmódot, ezért a foglalkozásoknál 
figyelembe vesszük az életkori sajátosságaikat, állapotukat, 
képességüket, érdeklıdési körüket is. Hangulatuktól, ked-
vüktıl függıen van, amikor csak beszélgetésre, megnyugta-
tásra vágynak. Délután pedig különbözı terápiás jellegő fog-
lalkozások vannak mint pl.: tánc, zene, sport, színjátszás, 
énekkar, báb, egészséges életmód csoport, biblioterápia, 
Güther ammon – féle önkifejezı mozgásterápia. A közvetlen 
környezet tisztaságára, gondozására, a természet értékeinek 
megırzésére is nagy hangsúlyt fektetünk Lakóinkat próbál-
juk e szemlélet felé irányítani, ezért ökocsoport is mőködik 
intézményünkben. A cél az, hogy minél többen részt vegye-
nek ezekben a tevékenységekben. Ha minden nap csak egy-
egy beteget sikerül egy kicsit is felvidítani, vagy jó hangula-
tú perceket, órákat szerezni neki, már akkor is elıbbre lép-
tünk. 

- Hogy lettél mentálhigiénés szakember? 
- Jászberényben, a Lehel Vezér Gimnáziumban érettségiz-

tem, és utána szintén Jászberényben a fıiskolán tanítói sza-
kot végeztem. De már akkor, a fıiskolás éveim alatt megtet-
szett a szociálpedagógus képzés. Ahogy lediplomáztam, je-
lentkeztem is erre a képzésre, ami újabb négy év volt. Ami-
kor elvégeztem, akkor egybıl adódott ez a munkalehetıség 
Tápiógyörgyén.  Már korábban is érdekelt az emberek minél 
közelebbi megismerése, illetve érzékenyen érintett mind a 
gyerekek, betegek, idısek sorsa. 

- Hogy néz ki egy munkanapod? Milyen feladataid 
vannak? 

- Reggeli tornával kezdünk. 5-10 perc alatt átmozgatjuk 
egy kicsit a lakókat, néha zenére. Azt nagyon szeretik. Ez 
után következik a reggeliztetés. Ez három épületben zajlik, 
több turnusban. Itt felügyelünk, segédkezünk, hogy minden 
rendben menjen. Ekkor történik a gyógyszerek osztása is. 
Délelıtt egyéni ill. kiscsoportos foglalkozások vannak. Ezek 
után  adminisztrációs feladatokat kell végezni. Egyéni gon-
dozási dokumentációt vezetünk, ebbe írjuk, hogy melyik 
lakó jelent meg a foglalkozáson. Passzív volt-e vagy aktív.  
Délután pedig a terápiás jellegő csoport foglalkozások van-

nak. Több terápiát is vezetek, legjobban  
a tánc terápiát kedvelem, melyet  szer-
dánként tartok. Ez nem tartozik a leg-
könnyebb foglalkozások közé, ezért 
nehéz a lakókat bevonni. Hiszen ide 
rendszeresen kell jönni, ehhez kitartás 
kell, hogy a koreográfiát megtanulják. 
Figyelni kell a saját mozgásukra, a pár-
jukra és a zenére is. A mozdulatok, a 
kéz-láb koordináció, a lépések begya-
korlása hosszadalmas munka. Ha új 
koreográfiát tanulunk, együtt választjuk 
ki a zenét, és néha ık is mutatnak né-
hány lépést, amit beleteszünk a produk-
cióba. A fellépı ruhákat is együtt ké-
szítjük. Saját ünnepségeinken és más 

rendezvényeken szoktunk fellépni. A hasonló intézmények 
gyakran rendeznek „Ki mit tud”-okat, versenyeket. Ide ben-
nünket is meg szoktak hívni. Már számos díjat is nyertünk. 
Mi is tartunk különbözı kulturális programokat, pl.: május-
ban a Gyızzél Györgyén elnevezéső sportnapot, szellemi 
vetélkedıt stb. 

- Milyen jellemzı tulajdonságok szükségesek ehhez a 
munkához? 

- Türelem, empátia, tisztelet, megértés, nagy fokú szociá-
lis érzékenység. El kell tudni fogadni a másikat. Gyakran 
van szükség kreativitásra és problémamegoldó készségre. A 
szociális segítı legfontosabb eszköze saját maga. Mi a sze-
mélyiségünkkel gyógyítunk. Azt a stílust, modort tükrözik 
vissza a lakók, amit mi adunk. Ha kedvesen, megértıen for-
dulunk feléjük, ık ezt viszonozzák. Néha nekünk is határo-
zottnak kell lenni, mert bizonyos dolgokat meg kell értetni 
velük. De ilyenkor is nyugodtnak kell maradni. 

 
- Milyen betegségekkel küzdenek az intézményben 

lakó emberek? 
- A lakók többsége a skizofrénia valamilyen fajtájában 

szenved, amely a központi idegrendszer mőködésének a za-
vara. A betegség pontos oka ma még nem ismert az orvosok 
számára sem. Sajnos gyakran más betegségük is van pl. 
szenvedélybetegség, személyiség – és magatartászavarok, 
értelmi retardáció stb. . Itt gyógyszeres kezelést is kapnak, 
amellyel a betegség tünetei csökkenthetık, az állapotuk szin-
ten tartható, de igazából sosem gyógyulnak meg. A szá-
munkra egyszerő vagy egyértelmő dolgok, nekik nehézséget 
jelentenének a kinti életben. Nagyon sok olyan lakónk van, 
akik korábban teljes értékő életet éltek. Dolgoztak,  család-
juk volt. Egyszer csak  valamilyen krízis állapot, tragikus 
esemény, idegrendszert érintı környezeti hatás történt  az 
életvitelükben, amely elıhozta ezt a mentális betegséget. 
Van ,akinek jobb az állapota és van, akinek rosszabb. Azok, 
akik jobb állapotban vannak, munkaterápián vesznek részt. 
Van három faházunk, ahol ık könnyő fizikai munkát végez-
nek, napi rendszerességgel. Vannak, akik egészségügyi, fizi-
kai állapotuk miatt ezt nem bírják, ezért csak besegítenek 
egy-két munkafolyamatba. Például elviszik a szennyes ruhá-
kat a mosodába, összeszedik a szemetet, virágot locsolnak. 
Nekik, ez fontos. Így legalább érzik, hogy hasznos tagjai a 
társadalomnak. 

A figyelmesség és az együttérzés, amelyre mindanyunknak szüksége van 

>>> 

Hivatása ... Beszélgetés községünk fiataljaival 
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- Mesélj egy kicsit az intézményrıl! 
- Az intézmény egy nyolc hektáros nagyon szép parkban 

található. Négy fı épületbıl áll.  250 lakónk van Az enge-
déllyel rendelkezı lakók kijárhatnak a faluba, piacra, temp-
lomba. Vannak, akik önállóan, vannak akiket mi kísérünk 
nehogy valami baj érje ıket a közlekedésben vagy esetleg ki 
ne csalják tılük a pénzüket. A szobák 2-8 ágyasak. Van há-
zastársi szoba is, mert néha vannak nálunk párok. Volt már 
rá példa, hogy egy pár az intézményben ismerkedett meg és 
össze is házasodtak. Szobrok, padok, virágok, szökıkút, ha-
lastó díszíti a kastélyparkot.  Ez a szép, idilli, megnyugtató 
környezet pozitívan hat a lakókra. 

- Mi a legjobb dolog a munkádban? 
- A szívmelengetı cselekedetek, jelzések amiket kapunk a 

lakóktól.  Gyermeki  szeretettel jönnek és nyílnak meg fe-
lénk. Apró kedvességeket, rajzot vagy más munkát hoznak 
nekünk. Vagy virágot, csokit kapunk tılük. Tudni azt, hogy 
a kevéske pénzébıl ilyenekre költ, akkor azért néha könny 
szalad a szemünkbe. A törıdést, a figyelmet talán jobban 
visszakapjuk tılük, mint az egészséges emberektıl, de ık is 
jobban igénylik a megértést. 

- Tudsz-e negatív dolgot mondani? 
- Igazán negatívat nem. De szívszorító látni, hogy gyakran 

a hozzátartozók nem úgy viselkednek, ahogy kellene. Fıleg 
ünnepek környékén van így. Amikor a lakók nagyon várják 
ıket, de nem jönnek. Annak ellenére, hogy írtak vagy telefo-
náltak nekik. Ilyenkor persze mi próbálunk segíteni, vigaszt 
adni, több programot szervezni. 

Beszélgetésünk során Krisztinek sok vidám és sok szo-
morú történet jutott eszébe az Otthonban ez idáig eltöltött 
napjairól és tapasztalatairól. Mindezeket hely hiányában 
sajnos nem tudom most megosztani Önökkel. De zárásként 
álljon itt egy idézet, amely a legjobban tükrözi az ı hitvallá-
sát.  

 
„ Az élet legnagyobb boldogsága, ha tudjuk, hogy szeret-

nek azért amilyenek vagyunk, vagy még pontosabban: 
szeretnek annak ellenére, amilyenek vagyunk.” 

 
Gulyás Beáta 

Kilenc évvel ezelıtt –mindketten túl a 
60. éven- költözött községünkbe a Török 
házaspár: Irénke néni és Laci bácsi. Elıször 
a Tompa Mihály utcában vásároltak egy 
házat, melyet szorgos munkával, a család 
segítségével varázsoltak otthonná. 

- Nem volt nehéz ebben az életkorban 
települést, otthont változtatni? –kérdezem 
Irénke nénitıl. 

- Ezen nem is gondolkodtam, hiszen két 
lányunk –Angéla és Inci- már itt éltek csa-
ládjukkal együtt. Egyébként is a betonren-
geteget, a város zaját könnyebb felcserélni 
egy virágos, nyugodt, tiszta levegıjő kör-
nyezetre. Úgy gondoltuk, itt újra kezdhet-
jük életünket… nagyon kedvesek az embe-
rek velem, tisztelettel köszönnek, ha kell 
segítenek. Szomszédaim, Sass Jancsiék, 
Muhariék, Kuklétáék sok-sok figyelemmel 
vesznek körül, amit ezúton is köszönök nekik. Például, ha 
nem jól érzem magam azonnal jönnek és értesítik a lányai-
mat. 

- Sokszor látom, hogy Ön, a törékeny, pici asszonyka, az 
utcán siet, vagy a kertben serénykedik. 

- Mivel izületeim rakoncátlankodnak ezért mindennapi 
feladatként jelöltem ki magamnak a hosszabb sétákat. Ilyen-
kor meglátogatom a két lányomat, és a boltban bevásárolok. 
Ez is egy program, hiszen jól esik elbeszélgetni az eladókkal, 
akik nagyon figyelmesek. Már ismerik vásárlási szokásai-
mat, azt is tudják melyik csokit veszem a gyerekeknek. Ja és 
a kert? Az én dolgom a virágok gondozása, a papa a füvet 
nyírja. Egyszer Ervin atya azt mondta nekem, hogy 
nemeslelkő , temperamentumos asszony vagyok. Mondtam 
is neki muszáj, mert akinek nagy családja van, nem ér rá 
tétlenkedni.  

- Valóban szép, nagy család veszi Önöket körül! 
- Négy gyermekünk született, három lány és egy fiú. 

Amint már említettem Angi és Inci itt élnek,  míg Éva Szol-
nokon, Laci pedig Hajdúszoboszlón. Tíz unoka és három 
dédunoka adja a mindennapok örömét. Az utóbbiak, akik 
igazi, szeretetre méltó fiúk, gyakran jönnek édesanyjukkal 
Zsuszikával (Dékányné Bozóki Zsuzsanna) hozzánk.  

Visszatérve a családhoz, az ünnepek csodálatosak. Például 
a 70 születésnapomon, az elmúlt évben, közel harmincan 
voltunk ebben a pici házban. A gyermekeim sütöttek, fıztek! 
A karácsonyokat általában Inci lányoméknál ünnepeljük, 
hasonló szép számban.  

- Hogyan készül a hosszú, téli napokra? 
- Szeretek olvasni, televíziót nézni, varrok, horgolgatok és 

természetesen szomszédaimmal, barátnıimmel –Gömöriné 
Gizikével- sokat beszélgetünk, akivel nagyon jól megértjük 
egymást.  

- Olvasóink nevében kívánok Önöknek nagyon jó egészsé-
get, sok-sok boldog örömet családjuk körében. 

Zrupkó Ferencné 

„BOLDOGHÁZÁN  ITTHON” 
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HÍREK 

Beszélgetés Szőcs Gergelyné Marikával 
 

Marikától hallottam a fenti monda-
tot, aki egy éve vezeti a Faluvédı és 
Szépítı Egyesületet. 
Róla mondta az egyik egyesületi 
tag:”…messze a leglelkesebb, fan-
tasztikus ötletei vannak. 
Munkabírása mindenkit ámulatba 
ejt.” 
S vajon mi, boldogháziak mit is lá-
tunk ebbıl? 
Hol itt, hol ott bukkan fel a szorgos 
kis csapat, természetesen legtöbbször 
Marikával az élen. 

*** 
Elıször az elmúlt évrıl kérdeztem 

az egyesület elnökét. 
- Jelenleg 31 tagja van egyesüle-

tünknek, ebbıl kb.10 fı akire bármikor 
számíthatok. Munkahely,család mellett 
tudom nehéz idıt szakítani és bekap-
csolódni a folyamatos tevékenység-
be,de mindenki ott segít, ahol tud! Ki 
ötleteivel,ki kétkezi munkával. 

Folyamatos tevékenység-mit jelent 
ez? 

Elég nagy területet gondozunk. Csak 
néhány példát említek:a posta elıtt,a 
harangláb-,a községi köszöntı táblák-,a 
vasút-,a Fajtakísérleti Állomás-,a kö-
csögfa. Természetesen mindig találunk 
és látunk új feladatokat. Legutóbb a 
három buszvárót, a haranglábat,a tuli-
pánfát javítottuk és festettük át kétszer 
is, valamint a  játszótéri kerékpártartót 
és virágállványt. A kukák is megújul-
tak nemcsak a Rákóczi úton,de a strand 
elıtt is. A virágládákat is tartósítanunk, 
festenünk kell, hiszen  az idıjárás vi-
szontagságaitól csak így tudjuk meg-
menteni. Legnehezebb munkánk az 
utóbbi idıben a vasútállomás környé-
kének rendezése volt.  A kút és a  zöld 
buszmegálló környékét kigazol-
tuk,lemeszeltük a kıkerítést, virágosí-
tottunk, a kerékpártárolókat felújíttat-
tuk. Október közepén megtörtént a 
Gyógyszertár és a Szolgáltatóház bozó-
tosainak kiirtása, kitakarítása, ahogy az 
idı engedi, majd parkosítani szeretnénk 
mindkét helyen. 

Szinte mindenütt ott láttalak, 
hogy tudod ezt megoldani, hiszen 
munkahelyed, és családod  is van. 

A szabadságom egy részét erre for-
dítottam. 

Értem…s megéri? 
Ezt a kérdést így fel sem tesszük. 

Nem pénzért dolgozunk. Ahogyan ne-
kem is, a többieknek is örömük telik 

abban, hogy kicsiny 
településünkért te-
hetünk. Örömteli 
munka,és szeretném 
ha ezt minél többen 
átélnék. Nemrég 
egy konferencián 
voltam, s ott megis-
merkedtem Vándor 
Éva budapesti vá-
rosszépítıvel. Meg-
ajándékoztam a 
Boldogházi Hírek 
legutóbbi példányá-
val .Miután elolvas-
ta, levelet kaptam tıle,melyben ezt 
írja :”A cikkek, leírások és fotók alap-
ján bájos, mesébe illı a községetek. 
Tiszta, virágos,gondozott! A vállalko-
zók hozzáállása is példaérté-
kő,látszik,hogy  gondos-gazda módjára 
magukénak érzik a községet, törıdnek 
vele, és mindent megtesznek annak 
szépítése, gazdagítása,fejlıdése érde-
kében. Jó lehet Jászboldog…-valóban 
BOLDOG-…házán nemcsak lakni,de 
ÉLNI is”. E sorok után, ugye nem kell 
magyaráznom miért dolgozunk!Amit 
nagyon szeretnénk elérni, hogy minden 
lakos legalább a lakókörnyezetét szé-
pítse,gondozza, hiszen néhány éven 
belül jó lenne elérni a Virágos község 
címet. (Tápiógyörgye nemrégen meg-
kapta ezt a kitüntetı dicséretet.) Ter-
mészetesen mindenkit várunk egyesü-
letünkbe, hiszen nagyon jó hangulatú 
közösség a miénk. Nagyon büszke va-
gyok tagtársaimra, nélkülük nem bol-
dogultam volna az elmúlt évben. Ezért 
hálás köszönet munkájukért!De nem-
csak nekik szeretnék köszönetet mon-
dani!Például a legutóbbi munkák során 
óriási segítséget kaptam Menyhárt Kár-
oly igazgató úrtól, aki a termelıszövet-
kezeti munkatársai segítségével meg-
kezdte a vasúti kerékpártárolók felújí-
tását(melyek folyamatosan kerülnek 
kihelyezésre), a harangláb környékén a 
füvet folyamatosan gondozzák,s bármi-
kor fordulhatok hozzá erıgépekért. 
Szeretném kiemelni Darók Sándor 
vállalkozó segítségét is. Nála az a szó a 
természetes, hogy „megoldjuk”. Meg-
oldotta  a Falunapra a „ Jászboldogháza 
szép utcája” és a „ Jászboldogháza vi-
rágos utcája” táblákat, a Gyógyszertár 
elıtti cserjéket is az ı markolójával 
tudtuk kiszedni, és tovább lehetne so-
rolni önzetlen tevékenységét. Az utol-
jára megjelent faluújságban felsoroltam 
az asztalosok nevét, és fényképekkel 
mutattuk be a szorgos asszonyokat. 

Sok segítséget  kaptunk Szarvák Mik-
lóstól és feleségétıl is, akik nemcsak 
anyagiakkal,de értékes virághagymák-
kal, palántákkal, erıgéppel, emberi 
munkával is támogattak bennünket. De 
bátran kérhetek segítséget Fajka János-
tól is, aki kérésem elhangzása után 
azonnal intézkedett! Gerhát Károly a 
terveink esztétikai kivitelezıje! Az ı 
pontos, gondos munkáját dicséri a Faj-
takísérleti elıtti térkép, a falunapi ver-
senytáblák  tervezése és megrendelése, 
s kérésünkre ı szerkesztette meg szá-
mítógéppel a Gyógyszertár és a Szol-
gáltatóház elé elképzelt park tervrajzát. 
Minden támogatónknak köszönöm 
megtisztelı segítségét. 

És aki nem tud részt venni a mun-
kákban, hogyan segíthet?  

Köszönöm a kérdést ,mert a napok-
ban ezt többen kérdezték. Köszönettel 
fogadjuk az anyagi támogatást ( a helyi 
Takarékszövetkezetben bárki befizethet 
az egyesület számlájára), tavasszal 
várjuk a virágpalántákat, cserjé-
ket,évelınövényeket. Kevesen tud-
ják,de nagyon jó forrás az SZJA 1 %-a. 
Itt nem kell mást tenni azoknak,akik 
dolgoznak,hogy az adóbevalláskor ren-
delkeznek az 1 %-ról. Nekik néhány 
percbe kerül, nekünk anyagi biztonsá-
got jelent.( Egyébként ha nem rendel-
keznek valamelyik szervezet számára, 
az állam feneketlen zsebébe csúszik.) 
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani 
azoknak a Tisztelt Adófizetıknek, akik 
2010-ben adójuk 1 %-át egyesületünk-
nek ajánlották, s ily módon hozzájárul-
tak munkánk eredményességéhez. Tá-
mogatásukra a jövıben is számítunk. 

 Milyen a kapcsolatod az önkor-
mányzattal? Igazi munkakapcsolat! 
Nagyon jó,nemcsak a Polgármester 
úrtól ,de  a Jegyzıtıl is nagyon sok 
segítséget kapunk. A képviselıtestület 
az idei évre  250 ezer Ft támogatást 
nyújtott,amit részben festékekre, virá-

„Jó dolog jót tenni” 
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gokra,a díjazásokra, és sajnos  a rongá-
lások helyreállítására fordítottunk. Tá-
mogatták és segítették a Falunapra kiírt 
versenyt, melyet én is úgy érzem na-
gyon sikeres volt, öröm látni a kihelye-
zett táblákat. 

És a lakossággal? 
Nagyon sokan elismerik a munkán-

kat. Ha nagyobb  feladatot oldunk meg, 
bizony  van aki türelmetlenül kérdezi: 
mi lesz itt, miért kell ezt csinálni, mi-
kor lesz kész? Türelmüket kérem  
ilyenkor - mint most is a patika elıtti 
munkálatokért. 

Mire vagytok a legbüszkébbek? 
Az elmúlt egy évre visszatekintve a 

Fajtakisérleti Állomás környezetének 

megszépítésére, parkos emlékhellyé 
való átalakítására vagyunk a legbüsz-
kébbek. Egyesületi társaimmal együtt 
nagyon sok munkánk van ebben, és 
nagy öröm, amikor a lakosok elismerı, 
dicsérı szavait halljuk errıl, sıt volt, 
aki munkánkat látva anyagi támogatást 
is nyújtott egyesületünk számára. 

Mit terveztek a 2011-es évre? 
Minden anyagi függı. Tovább sze-

retnénk folytatni a „Virágos Boldoghá-
záért„ versenyt, természetesen minden-
rıl ,az eddigiekhez hasonlóan tájékoz-
tatom a tisztelt Olvasókat. Ha elkészül 
az elkezdett parkosítás, térkövezés a 
gyógyszertárnál, szeretnénk folytatni a 
postánál, az orvosi rendelınél. A vasút-

állomás környékének rendbetételéhez a 
MÁV budapesti fınökségének segítsé-
gét is kértem. (Bízom benne ez nem-
csak nekünk Boldogháziaknak fontos, 
hanem a MÁV-nak is!) Nagyon szeret-
ném, ha a rongálások megszőnnének, 
hiszen mindannyiunk  értékét rongálják 
az elkövetık! Legyünk éberek, és ké-
rem jelezzék, ha környezetükben tör-
tént a kártétel. A polgárırökkel együtt-
mőködve reméljük, hogy a térfigyelı-
k ame r ák  vég r e  l e l ep l ez i k a 
„betyárokat”! A fiatalokkal is nagy 
terveink vannak! A nyári szünetben 
Faluszépítı tábort szervezünk számuk-
ra, melynek célja, hogy a községünkért 
tenni akarók körét kibıvítsük, s az ér-
tékteremtı munka becsületét  megis-
merjék. Összefoglalva továbbra is cé-
lunk az elkezdett munka folytatása, 
hogy minél szebb és lakhatóbb környe-
zetben élhessünk, ehhez kérem minden 
jászboldogházi lakos segítségét. 

Marika! Továbbra is várjuk képes  
beszámolódat,kéréseidet újságunk-
ban. Munkátokhoz nagyon sok 
erıt ,sikert és a lakosság minél széle-
sebb körő  támogatását kívánom  

 
Zrupkó Ferencné 

�   Az elmúlt idıszak sem telt el nyomtalanul a jászkapi-
tányok életében. Szeptember 10-én a „Szentmiklósí Napok” 
kertében került beiktatásra a Kiskunság új kapitánya Lesi 
Árpád, Kunszentmiklóson. A Jászság kapitányai feleségük-
kel együtt, mintegy 16-an vettünk részt, de az idı nem ked-
vezett. A programot is át kellett a rendezıknek alakítani, 
mert a szabadtéri mősorokat lehetetlen volt megtartani a sza-
kadó esı miatt. Az átrendezések pedig általában kisebb zava-
rokat idéznek  elı. A kapitány avatás a szokásos módon zaj-
lott, beszámolt az elızı kapitány Dózsa Tamás , majd az új 
kapitány életrajz ismertetése, az eskütétel, a kapitányi jelvé-
nyek átadása az új kapitány köszöntıje következett. Az ava-
tás után az idıjárásra való tekintettel hazajöttünk, pedig jó 
szabadtéri programok voltak tervezve. 

�   Szeptember közepén a Nyugdíjas Klub vendégei vol-
tunk a nejemmel a bogácsi üdülıben, ahol nagyon jól éreztük 
magunkat, a fürdızéstıl kezdve a borospince látogatásig. 
Köszönjük a Nyugdíjas Klubnak, hogy részt vehettünk ezen 
a kiránduláson. 

�   Október 9-én Jászladányban a Jászsági Hagyma na-
pokra kaptunk meghívást. A Jászsági Hagyma napjának je-
lentıségét az adta meg, hogy Jászladány jászkapitánya, 
Gubicz István most vehette át a díszpolgári címet. Korábban 
júliusban a falunapon lett volna aktuális, de mint  írtam az 
elızı számban akkor a vihar szétkergette az ünneplıket. A 
díjátadási  ünnepségen jelen volt az országgyőlés alelnöke, 

Jakab István, a megyei közgyőlés alelnöke, Kovács Kálmán, 
az országgyőlési képviselınk Pócs János, a korábbi díszpol-
gárok Kolláth György alkotmányjogász, Tálas Ernı opera-
énekes, akiket ismerünk. A jászkapitányok nevében Dobos 
Gergely hivatalban lévı jászkapitány köszöntötte Gubicz 
Istvánt, és  egy díszkardot adott át nevünkben az ünnepelt-
nek. Ezután kultúrmősorral folytatódott az ünnepség. 

�   Október 11-én este Jászkiséren emlékeztünk a 13 Ara-
di Vértanúkra. A rendezvény szervezıje a „Jászkisériek Ba-
ráti Egyesülete”, akik –véleményem szerint– a nemzeti ünne-
peket olyan magas színvonalon szervezik, hogy a Jászságban 
máshol sehol. A jászkapitányokkal együtt a nagykunkapitá-
nyok is részt vettek a megemlékezésen. Az ünnepi megemlé-
kezést Hermann Róbert hadtörténész, a Magyar Tudományos 
Akadémia doktora tartotta. Közremőködött: Molnár László a 
szolnoki Szigligeti Színház mővésze szavalattal, Nagy Csa-
ba, Bartók Béla díjas tárogatómővész és Bolla János hagyo-
mányırzı, aki Kossuth nótákat énekelt. A mősor után kivo-
nultunk az Aradi Vértanúk Emlékmővéhez. Az emlékmőnél 
13 mécses került elhelyezésre, majd ezután került sor a ko-
szorúzásra. Az ünnepség a Szózat  éneklésével ért véget. Az 
egész rendezvény nagyon méltóságteljes és megható volt. 

 
Nagy Albert 
jászkapitány 
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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. 

Az én hobbim  
a bélyeggyőjtés 

 
 A bélyeggyőjtés sokak által emlegetett, látszólag sokak 

által ismert szórakozás. A bélyeggyőjtıket sok esetben bo-
garas, elvont  embereknek tartják. Hogy mi az igazság, nem 
tudom, de azt tudom, hogy elhívatottság nélkül — mint 
minden hobbit – ezt sem lehet csinálni. Nálam ez a tevé-
kenység középiskolás koromban került elıtérbe. Az egyik 
óra  végén Szudi Antal tanár úr  megemlítette, hogy milyen 
szép bélyegek jelentek meg  „Akvarisztikai díszhalak” cím-
mel. A bélyegeket megmutatta, és néhányunknak megtet-
szett , majd kértük, hogy rendeljen nekünk is. Ez volt az 
elsı sorozat, amit „ posta tisztán” vásároltam, 10 db bélyeg 
volt, és akkori névértéke 11 Ft. Középiskolás koromban a 
bélyeggyőjtés csak az  újdonságok megrendelésével telt el. 
A változást az egyetemi éveim hozták, mikor a kollégium-
ban néhányunkról kitudódott, hogy már próbálkoztunk bé-
lyeggyőjtéssel. Akkor elhatároztuk, hogy jelentkezünk a 
Mosonmagyaróvári  Bélyeggyőjtı  Körbe. Ott meglepeté-
sünkre, sok tanárunkkal és más jelentıs személyekkel talál-
koztunk, akik felkaroltak és bevezettek a bélyeggyőjtés 
rejtelmeibe. Itt szervezett formában mőködött a bélyeggyőj-
tés. Rendszeres összejövetelek voltak, folyamatosan kaptuk 
a bélyeggyőjtık folyóiratát a Filatéliai Szemlét. Az újdon-
ságokon kívül élénk volt a cserefüzet akció, amibıl tudtuk a 
hiányokat pótolni, illetve olyan sorozatokat, blokkokat 
megvenni, melyek megtetszettek. Néhány fogalmat bıveb-
ben: 

     Bélyegsor: bizonyos alkalomra kibocsátott , külön-
bözı  névértékő, megjelenési  formájú bélyegek együttese. 

     Bélyeg blokk: egy vagy több egyforma, vagy külön-
bözı bélyegeket  magába foglaló szegéllyel rendelkezı 
postai értékcikk. 

     Cserefüzet: a csereanyag kínálására és a kiválasztás 
megkönnyítésére készített füzet, mely kiadási idıszakban, 
vagy téma szerinti csoportosításban mutatja be a bélyege-
ket. Az újonnan megjelent  bélyegsoroknál mindig  volt 
egy-két  címlet, ami közforgalomba nem, vagy csak idıle-
gesen került. A teljes sort csak kijelölt postahivatalok for-
galmazhatták. Akinek több bélyegsora győlt össze az idık 
folyamán, vagy felszámolta a bélyeggyőjteményét ,az árve-
résre vihette, de gyakoribb volt a cserefüzetes értékesítés. 
Ez úgy történt hogy voltak elıre nyomtatott füzetek, ebben 
elhelyezték az értékesítésre szánt bélyeget, az értékesítési ár 
feltüntetésével, melyet a mindenkori árjegyzék tartalmazott. 
Minden körnél volt cserefüzet felelıs, akinek feladata volt a 
cserefüzet forgalom biztosítása és a szabályok betartása 
illetve betartatása. 

 

 Mikor már világosodott bennem a bélyeggyőjtés mi-
kéntje, mint akkori fiatalt ,a sportbélyegek kötötték le a 
figyelmemet. Így sikerült  visszamenıleg megszerezni az 
1952 -es    Helsinki Olimpiai játékok bélyegsorát. Ez a leg-
régebbi az én győjteményemben. Azóta 1 olimpia kivételé-
vel minden nyári –téli olimpiai sorozat a tulajdonomban 
van. Amit eddig még nem tudtam megszerezni, az az 1956-
os melbournei nyári olimpiai sor, mely 8-darabbol áll, és 
akkori névértéke 9 Ft volt. A bélyeggyőjtést nagyon sokfé-
leképpen lehet végezni, kinek milyen téma tetszik meg. Én 
csak magyar bélyegeket győjtök. Mikor tanulmányaimat 
befejeztem, és hazaköltöztem Boldogházára, akkor az 
Aprítógépgyár bélyeggyőjtı köréhez igazoltam. 

Az 1970-es évek elején idehaza Boldogházán is alakult 
bélyeggyőjtı kör Juhász Sándor bácsi vezetésével. A bé-
lyeggyőjtı  kör jól indult, nagyszámban voltunk győjtık, és 
Sándor bácsi nagy rutinnal és odaadással vezette a kört. 
Minden újdonságot megszereztünk, a cserefüzet akciók jól 
mőködtek, kiállításokon vettünk részt. A hiányzó bélyegek 
beszerzésében az árveréseken keresztül is segített bennün-
ket. Az idı haladtával Sándor bácsi ereje is csökkent,a ta-
gok közül az idısebbek elhaláloztak, és az 1990-es évek 
közepére mint bélyeggyőjtı kör, megszőntünk. Az újdonsá-
gok beszerzése azóta vontatott, mert vagy Jászberényben 
vagy Szolnokon lehet  körülményesen beszerezni. A jelen-
korban a bélyeggyőjtés is átalakulóban van. Szolnokon már 
mőködik az IBK (internetes bélyeggyőjtı kör), ahol a meg-
jelenı bélyegeket interneten lehet megrendelni. A bélyeg is 
veszít funkciójából, mert mint postai küldemények díjának 
megfizetése helyett a hivatali és közüzemi küldeményekre a 
„Díj hitelezve” felirat mellızi a bélyeget. Újabb próbálko-
zás a bélyegforgalom csökkentése céljából, hogy a bélyege-
ket a borítékok színei fogják helyettesíteni. Más színő lesz 
pl. a levelezılap, más színő a hagyományos levél borítékja, 
az elsıbbségivel feladott levelek borítójának a színe, de 
sorolhatjuk az ajánlott vagy az expressz levelek és egyéb 
küldeményeket is. A boríték megvásárlásával az ügyfél már 
a postai szolgáltatás díját is rendezi. Ez még terv,  de való-
sággá válhat. 

Azért a bélyeggyőjtıknek jelenleg is van újdonság, 
mert október hónapban jelenik meg a nagykörösi és a szol-
noki zsinagóga emlékbélyege. Újabb hír, hogy a posta a 
Vörös iszap segélybélyeget tervez kiadni, melynek bevéte-
lébıl a károsultakat segítik. 

 A bélyeggyőjtés nagy utat tett meg  az elsı magyar 
bélyeg megjelenésétıl, 1871-tıl napjainkig. 2011-ben az 
elsı magyar bélyeg 140. éves évfordulójára van remény, 
hogy szép bélyeg jelenik meg Magyarországon. 

Nagy Albert 
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Ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek aki ajánlószelvényével lehetıvé tette az 
önkormányzati választás alkalmából polgármesterjelöltként, képviselıjelöltként való 
indulásomat. Köszönetet mondok  mindazoknak akik a szavazáson részt vettek és bizal-
muk jeléül rám szavaztak.  

 Szőcs Csilla 
Fizetett hirdetés 

 HÍREK  

E sorozat elindításakor is megfogalmaztam, hogy sokszor 
feltesszük ezt a kérdést futó találkozások alkalmával és a 
választ sem várva, sietünk tovább. A rövid feleletet csak 
félig halljuk meg és „Köszönöm jól!” vagy „Megvagyok!” 
rövid mondat nem fejezi ki a valódi közérzetet, hosszabb 
beszélgetésre pedig „nincs idı”. 

Azért is szeretem az interjúkat készíteni a környezetünk-
ben élı emberekkel, mert egy rövid beszélgetés alatt lehetı-
ség van arra, hogy közelebbrıl megismerjem - és így köz-
vetve az olvasók is, - hogy hogyan élik mindennapjaikat 
ismerıseik, ismerıseink és valóban hogyan érzik magukat. 

Ez alkalommal Sas Jánost kerestem fel és látogatásom 
célját elmondva egy vidám,  „Köszönöm, jól vagyunk!” 
válasz, meggyızött arról, hogy így is érzi. Fiatalos, nyitott, 
derős házaspár fogadott, akikrıl nehezen képzelhetı el, 
hogy már nyugdíjasak. 

Az életút, munkahelyek rövid bemutatása után, szó esett a 
sportszeretetrıl, szabadidırıl, barátokról. 

„Az elsı munkahelyem a jászboldogházi Aranykalász TSZ 
volt, majd rövid, 3 éves szolnoki kitérı után, 1975-ben ke-
rültem haza, Jászboldogházára a Raditáor Gyáregységbe. 
1992-ig dolgoztam itt, leghosszabb ideig TMK vezetıként. 

Majd 6 évig az Erdıtelken mőködı Szinter Kft. volt a mun-
kahelyem. A huzalfeldolgozó üzem késıbb áttelepült 
Jászjákóhalmára, s hát nem bántam, hogy közelebb került, 
mert elég fárasztó volt a közel 70 km -t naponta kétszer meg-
tenni. 

2001. január 1-jétıl Jászberényben egy szintén huzalfel-
dolgozó üzemben, tehát egy azonos tevékenységet végzı cég 
termelési igazgató helyettese lettem. Itt dolgoztam 2007. 
november 01-ig, azóta nyugdíjas vagyok. A legutóbbi mun-
kaévek elég pörgısek voltak, így miután nyugdíjas lettem,  

az  életmódomon is próbáltam változtatni. A dohányzást 
egyik napról a másikra elhagytam, a sok kávéról is lemond-
tam, és napi 1-2 -nél többet most már nem fogyasztok. Hál’ 
Istennek elmondhatom, hogy jól vagyok!” 

„A sportszeretet mindig jelen volt az életemben. Kezdetben 
aktív sportolóként, hiszen fociztam a boldogházi csapatban, 
késıbb edzıként, szakosztályvezetıként segítettem a hazai 
csapatot. Büszke vagyok arra a generációra, akiket edzıként 
felneveltem, most is jó visszagondolni rájuk: Baráth Bandi, 
Fazekas öcsi, Tóth Laci, Rácz Géza, csak néhány név. Jó 
csapat volt! Most már tisztséget nem vállalok, de amivel 
tudom, támogatom a csapatot, és ritkán múlik úgy meccs, 
hogy ne lennék ott. Csak, ha nem vagyok itthon. 

Emellett persze minden sport érdekel. Jászberényben volt 
egy kollégám, aki nagy kézilabda drukker volt, és 3 évig 
Gyırbe jártunk szurkolni, rendszeresen, bérletünk volt. Ré-
gen Jászberénybe jéghoki meccsre, Szolnokra kosárlabda 
meccsekre is jártam. 

44 évig járattam a Népsportot, s bár már nem hozzák na-
ponta, sokszor megveszem vagy az interneten megnézem.” 

„A hétköznapi teendık mellett hál’ Istennek jut idı a bará-
tokra, ismerısökre. Iskoláskorom óta meglévı barátság is 
még szorosabbá vált. Velük együtt el tudunk menni néhány 
napos kikapcsolódásra, kirándulásra.  Aranyos, rendes szom-
szédjaink vannak, mindenkivel jó kapcsolatban vagyunk, 
vigyázunk, figyelünk egymásra.” 

Rövid látogatásom alatt sok élményüket, örömüket meg-
osztották velem, amit ezúton is köszönök nekik.  Kívánok 
Jánosnak és feleségének, Gizikének további vidám, derős 
éveket, jó egészséget! 

Bóta Mizsei Ilona 
- 

Tisztelt lakosság, érdeklıdık! 
  
 2010. szeptemberében Jászboldogháza nyerte a Jász-Nagykun-Szolnok megyei eMagyarország Központ 
címbirtokosi posztot. Ez további fejlesztéseket jelent a település elektronikus közszolgáltatásai vonatkozásában. 
Az eMagyarország Centrum jóvoltából november hónapban újra lehetıség nyílik arra, hogy a településen hely-
ben térítésmentesen képzést indítsunk, melyre már 2009-ben is volt példa. A cél, hogy tovább képezzük a la-
kosságot, a megyében élıket, szélesítsük látókörüket, bemutassuk nekik, mennyi mindent tudnak elintézni az 
interneten keresztül, legyen az pl. egy ügyfélkapus alkalmazás, vagy akár egy szimpla elektronikus levelezés, 
vagy egy lemez írása. A program részletei, a jelentkezés feltételei a www.jaszboldoghaza.hu, és a 
www.jaszsag.hu  weboldalalakon tekinthetık meg hamarosan.  

Infó: e-pont@jaszboldoghaza.hu, 57-460-011- 
 ifj. Pap Béla 
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Nyári szabadságom alatt indult a 
faluban egy szarvasmarhákkal kapcso-
latos állatvédelmi ügy, melynek kap-
csán a késıbbiekben szembesültem 
azzal, hogy sok ember fejében téves 
elképzelések élnek az állatvédelmi 
szervezetek jogaival és tevékenységé-
vel kapcsolatban. Ez indított arra, hogy 
megírjam ezt az ismeretterjesztı cikket. 
A cikk elsı része egy általános, isme-
retterjesztı írás, a faluban történt konk-
rét eseményeket csak a végén fogom 
röviden kommentálni. 

Mindenkit megfontoltságra és óva-
tosságra intek. Sajnos az állatvédelem-
ben is megjelentek azok a személyek 
vagy szervezetek, amelyek az emberek 
segítı szándékával és jóakaratával 
visszaélve a saját anyagi hasznukat 
keresik. Másodszor óva intek minden-
kit attól, hogy egy amerikai tévéfilmso-
rozat néhány részének megtekintése 
után azt gondolja, hogy valamely szak-
területben teljes körő tájékozottságot 
szerzett. Az amerikai jogrend és társa-
dalom más, mint a magyar. 

Az állatvédelmi egyesületek és ala-
pítványok civil szervezetek, hatósági 
jogkörrel nem rendelkeznek. Tagjaikra 
és alkalmazottjaikra ugyanúgy vonat-
koznak a magántulajdonra és magánte-
rületre vonatkozó szabályok, mint bárki 
másra. 

Az állatok igényei különböznek egy 
ember szükségleteitıl. Két különbözı 
tartási lehetıség közül egy laikus nem 
biztos, hogy helyesen tudja megítélni, 
hogy egy adott állatfaj számára melyik 
a megfelelıbb. Állatvédelmi kérdések-
rıl az állatorvosoknak vannak felsı 

fokú szakmai ismereteik. Szakvéle-
ményt, tanácsot attól kérjünk, illetve 
fogadjunk el, aki megfelelı végzettség-
gel rendelkezik, az egyesületi, szerve-
zeti tagság nincs szaktudáshoz kötve, 
és nem is pótolja azt. 

Mit tegyünk, ha nem megfelelı állat-
tartást észlelünk? Elsıként próbáljunk 
az állat tulajdonosával beszélni. Gya-
korló állatorvosként rengeteg kisebb-
nagyobb állatvédelmi problémát sike-
rült már megoldanom a tulajdonos fel-
világosításával vagy meggyızésével. 
Ha a tulajdonossal nem sikerül szót 
érteni, használjuk ki, hogy egy falusi 
közösségben élünk, ahol az emberek 
jól ismerik egymást, és próbáljunk ta-
lálni egy rokont vagy jó barátot, aki tud 
hatni az állat tulajdonosára, és megérti 
a mi érvelésünket. Közben persze lehet, 
hogy cselekednünk is kell: ha például 
találok egy éhezı szamarat megkötve a 
falu határában, akkor azt megetetem, 
megitatom, majd megpróbálok a gazdá-
jával beszélni. 

Ha a párbeszéd végképp meghiúsul, 
akkor érvényesíteni kell az állatvédel-
mi jogszabályokat. Az elsıfokú ható-
ság, aki eljárhat a nem megfelelı állat-
tartás esetén a település jegyzıje. Ilyen 
esetben tehát a község önkormányzatát 
kell megkeresni. Ha az állattartó a 
jegyzı által elıírt változtatásokat nem 
hajtja végre, az önkormányzat vagy az 
állategészségügy képviselıit nem enge-
di be, velük szemben agresszíven visel-

kedik, akkor szükség lehet a rendırség 
bevonására is, hogy az elıírt intézkedé-
seket végrehajtsák. 

Nem szeretnék ezzel az írással egyet-
len állatvédıt sem megbántani, aki 
tevékenységét elhivatottsággal és kellı 
szakmai ismeretekkel felvértezve vég-
zi. Az ilyen embereket én is nagyon 
tisztelem. Szeretnék idézni egy magyar 
közmondást: „Akinek nem inge, ne 
vegye magára.” 

Nem szeretnék ezzel a cikkel nyilat-
kozatháborút sem indítani. A faluújság 
szerintem arra való, hogy a falu fejlı-
désérıl tudósítson, és bemutassa azokat 
az eseményeket és embereket, akikre 
büszkék vagyunk. 

Végül a faluban történt esetrıl: bárki 
is indította meg az ügyet, a kezdeti 
lépések kihagyása mellett döntött és 
rögtön a rendırséghez fordult. Erre egy 
szombat éjszakai idıpontot választott. 
Sajnálom, hogy így döntött, mert hi-
szek benne, hogy az ügy körültekin-
tıbb és fokozatosabb elindításával le-
hetett volna olyan megoldást találni, 
amelyben nem csak az ügyben szereplı 
emberek, hanem az állatok is keveseb-
bet szenvedtek volna. Mert szerintem 
egy legyengült, fekvı marhával nem az 
a legjobb dolog, amely megtörténhet, 
hogy a nyakára tett kötéllel húzzák a 
földön, mint az a múlt számban megje-
lent fotón látható. 

A cikk zárásaként még egy szólást 
idézek, amelyet nem fogok kommentál-
ni. „Más szemében a szálkát, magáéban 
a gerendát sem leli.” 

Dr. Petróczki Ildikó 
  magánállatorvos 

Állatvédelem?! 
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KÖZSÉGI SPORTÉLET 
Tisztelt Sportbarátok! 

 
 A tavaszi fordulók után bennmaradásunk véglegessé 

vált, így beszámolót adhatok a 2010-2011-es megye II. osz-
tály 10 fordulójáról. 

Eredményeink szerencsésebben is alakulhattak volna, 
tudom ez közhely és hasonlít a lehetıség válogatottjához, 
amelyben a Volna a kapus, a Lehet 1, 2, 3, a középpályások 
a védık Talán 1, 2, 3, és végül a csatárok Ha1 Ha2 (ha így 
lett volna, ha úgy lett volna). 

Így maradnak a száraz tények, az elsı fordulóban Szász-
berekre látogattunk ahol simán 2-0 kikaptunk. A csapat küz-
dött, hajtott a pont vagy pontokért, de nem jött össze semmi, 
így a 

3 pont a hazaiaknál maradt. Következı ellenfél 
Jászfényszaru volt, aki a megye I. osztályból esett ki hoz-
zánk és talán kijelenthetjük, esélyes a bajnoki címre. 

Izgalmas mérkızésen a véghajrában sikerült pontot men-
teni, az ellenfél 2-0 vezetett. A 83. percben Kisnémeth szépí-
tett, valamint Bodor góljával a 90. percben döntetlenre hoz-
tuk a találkozót. 

A 3. fordulóban Jászalsószentgyörgy látogatott hozzánk 
és nagyon gyengén, erıtlenül futballozott. A 19. percben 
Kisnémeth Ferenc góljával vezetést szereztünk és úgy tőnt 
sima meccs lesz. A 38. percben Bodort kiállították és nem 
sokkal késıbb 40. percben az ellenfél egyenlített, majd a 
vezetést is megszerezte, amit a 91. percben Kisnémeth egali-
zált nagy szerencsénkre. 

Jászboldogháza – Tószeg  2 – 3 . Nehezen emészthetı 
mérkızés volt, a kilátogatók is értetlenül álltak gyenge telje-
sítményünk miatt, hiszen vendégünk az utolsó elıtti helyen 
tanyázott. 

Az ötödik forduló Nagykörüben zajlott, ahol parádés 
mérkızésen gólokban gazdag gyızelem kerekedett azzal a 
kellemetlen helyzettel, hogy igazolás problémába kevered-
tünk, ami máig tisztázatlan és döntésre vár. 

Következı ellenfelünk Tiszajenı volt, akiknek sohasem 
sikerült legyızniük bennünket az utóbbi években és most 
elég közel álltak a sikerhez, hiszen a 80. percig 2-0 vezettek 
és utána valami történt. Pilisi Gergı (akinek éppen születés-
napja volt, lehet  hogy eszébe jutott), aki addig csak úgy ját-
szott akár ott lett volna akár se, de az utolsó percekben tart-
hatatlanná vált és vágott két gólt, a harmadik lövése is csak 
centikkel ment mellé. 

Pusztamonostoron nagy lehetıséget szalasztottunk el a 
90. percben vezetést szereztünk majd az ellenfél 91. – ben 
egyenlített. Csank János mondta egyszer, ha egy csapat vezet 
az utolsó percekben,  akkor annak a játékosnak kell passzol-
ni, aki a labdát legmesszebbre el  tudja rúgni, és ha elsıre 
nem is másodikra biztos lefújják a mérkızést. 

A 9. fordulóban hazai pályán Kıtelek ellen az ıszi sze-
zon leggyengébb játékát produkálva sima 4 – 1-es vereséget 
szenvedtünk. Sajnos még az idıjárásra sem lehet fogni, hi-

szen a szél sem fújt meg nem is esett. 
Tiszapüspökiben két gyors találattal kezdıdött a mérkı-

zés, aki egy kicsit is késett az lemaradt a gólokról az 5. perc-
ben már 1-1 volt. 

A továbbiakban a hazaiak vezetéshez jutottak de 8 perc 
alatt Kisnémeth 2 Borbényi 1 Vári 1 góljával eldöntötték a 3 
pont sorsát. 

Hajrá Boldogháza! 
Túróczi Béla 

MEGYEI II. O. FELNİTT BAJNOKSÁG ÁLLÁSA 

MEGYEI II. O. IFJÚSÁGI BAJNOKSÁG ÁLLÁSA 

MEGYEI U-16 ÉSZAK  CSOPORT EREDMÉNYEI 

MEGYEI U-13 JÁSZSÁGI CSOPORT  EREDMÉNYEI 
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Szőcs Csilla 
Csillagszem Állatvédelmi Alapítvány tagja 

Péntek este, vacsorához készülıd-
tünk. Megcsörrent a telefonom.:  
„Csilla, 8 ló szaladgál a Tápiógyörgyei 
úton a keresztnél. Polgárırök terelik a 
forgalamat, neked van valami 
állatvédelmis ismerısöd ” 

Nyúlok a telefon után, közben kat-
tog az agyam kinek van a környéken 8 
lova?  Hamarosan összeállt a csapat, 
akkora már tudtuk Tápiógyörgyére me-
gyünk elıkeríteni a tulajdonost. A ta-
nyára érvén egy ittas állatgondozóra 
leltünk. Büszkén jelentette ki: „ én en-
gedtem ki a lovakat, hadd legeljenek 
kedvükre”.  A villanypásztor sem jelen-
tett problémát az éhes állatoknak, hi-
szen már egy hónapja kikapcsolták az 
áramot.  Mivel már besötétedett, nem 
volt esély a lovakat megtalálni, így más-
nap délelıtt folytattuk az állatok keresé-
sét.  Autóval járhatalanok voltak a dőlı-
utak a sok esı miatt, így az akció lóhá-
ton folytatódott tovább.  Kértük a kör-
nyékbeli lovasok segítségét is, de éppen senki nem ért rá.  

Délután négy óra körül Melinda lányom találta meg a 
lovakat.  Óvatosan a közelükbe került, és megpróbálta a vas-
úti sínek mellıl az állatokat elterelni. Közben mi is a hely-
színre siettünk, és  szóltunk a gazdának. Befogtuk a vezér 
kancát és még néhány lovat, majd elindultunk a porteleki 
erdı szélétıl hazafelé. A csapat szépen követett bennünket, 

így balesetmentesen hazaértünk. Bete-
reltük a lovakat az udvarunkba és vár-
tuk a gazdát, hogy hazavihesse lovait.  
És itt a történet happy-vel is végzıdhet-
ne.... 
DE!  Ugyanezen a tanyán ugyanezekkel 
a lovakkal ismét történik valami. Csü-
törtök este a lovakat befogván a gondo-
zó elindul a faluba. Dolgát végezvén 
hazafelé az úton baleset éri. A saras 
úton megcsúsznak és kocsistól, lovastól, 
rakományostól a   téglagyár melletti 
tóba esnek.  Ez este 10 óra tájt történt.  
MÁSNAP reggel vette valaki észre, 
hogy két ló a vízben, már csak az orruk 
látszik. A nagykátai tőzoltók mentették 
ki a lovakat, szedték ki a szekeret.  
Ön szerint tisztelt olvasó mit élhettek át 
ezek a szerencsétlen állatok 10 órán 
keresztül a jéghideg vízben-?  Mindkét 
kanca vemhes. Nagy az esélyük a veté-
lésre, tüdıgyulladásra, kehességre. És 
ez egyenes út a kényszervágásra. 

Számomra megdöbbentı ez a mérhetetlen felelıtlenség, 
trehányság, közöny ami ennek a történetnek a kapcsán fel-
merült. És sajnos rá kell jönnöm, hogy az állatoknak sem 
mindegy hova születnek, hova kerülnek életük során.  És ık 
ezt nem tudják elmondani, teljesen kiszolgáltatottak............ 
nekünk embereknek.   

 

Az Állatzsaruk és az elkószált lovak 

A vízbe „esett” hucul fogat 

A megkerül lovak  

Ebben az évben nagy felújításon esett át a tőzoltószertár. 
Az 1960-as években épült szertár tetıszerkezete és nyílászá-
rói alaposan megérettek a cserére. Annak idején a Tápiói 
iskola megszőnése és lebontása után részben annak anyagá-
ból építették. Pályázati segítséggel lehetıség nyílt a felújí-
tásra. A pályázat a tetıfedı anyag cseréjére a tetı faszerke-
zetének a javítására a nyílászárók teljes cseréjére, az épület 
külsı hıszigetelésére, homlokzatának megújítására illetve az 
épület elıtti terület aszfaltozására adott lehetıséget. A külsı 
felújítás az önkormányzat koordinálásával történt, a pályá-
zathoz szükséges önrészt is az önkormányzat biztosította. A 
felújítást helyi vállalkozásra bízta a képviselıtestület a 
Darók és társa KFT. végezte a munkát. 

Látva a kívülrıl megújuló, tetszetıs külsıbe öltözött szer-
tárat, úgy döntött a tőzoltó egyesület vezetése, hogy belülrıl 
is meg kell újítani az épületet. A tavasszal rendezett bál be-
vételébıl,illetve a tőzoltószövetség pályázatán nyert pénzbıl 
elkezdıdtek a munkák  A belsı munkálatok végzésével is a 
Darók Sándor cégét bíztuk meg. Az épületben nem volt ve-
zetékes víz, ebbıl adódóan nem volt wc, mosdó helyiség 
sem. Kialakításra került egy konyha jellegő helyiség vala-
mint mosdó, zuhanyzó, wc. Felszerelésre került egy vízme-
legítı bojler, ami biztosítja a szükséges melegvizet. A gará-
zson kívül valamennyi helyiségben kicseréltük az elektro-
mos vezetékeket, kapcsolókat. Természetesen bekötésre 
került a vezetékes víz is. A belsı vízvezeték rendszer szere-

lését Papp Ferenc nyugdíjas vízvezeték szerelı végezte tár-
sadalmi munkában, amiért ezúton is köszönetünket fejezzük 
ki. Áthelyezésre, illetve kicserélésre kerültek belsı ajtók, új 
burkolatot kapott valamennyi helyiség padlója, gipszkarton-
ból új mennyezetet kapott a klubhelyiség. A konyha bejárata 
fölé tetszetıs boltív került. A felújítási munkák befejezése-
ként megtörtént az épület belsı helyiségeinek a festése, ami 
feltette a koronát az egészre. Az ablakokra új karnisokat, 
illetve függönyöket, sötétítıket vásároltunk. 

Elmondtatjuk, hogy kívül-belül irigylésre méltó tőzoltó 
szertárral lett gazdagabb a község és a Tőzoltó Egyesület. A 
tőzoltó szertár épülete a település frekventált helyén fekszik, 
hiszen a megújult strandfürdı közvetlen szomszédságában 
helyezkedik el. Ebbıl a szempontból sem közömbös, hogy 
milyen maga az épület és a környezte. 

A belsı, illetve a külsı gondnokságot Szász Attila vállalta 
magára. A jövıben ıt illeti a dicséret, vagy esetleg a kritika 
a megújult épületet és környezetét illetıen. Természetesen a 
jövıben is van még mit tenni, ahogy költségvetésünk lehetı-
vé teszi, meg kell oldani a főtést, jó lenne még néhány be-
rendezési tárgyat beszerezni. Az egyesület tagjaira vár a 
klubhelység tartalommal való megtöltése. 

Jelenleg alapfokú 40 órás tőzoltó tanfolyam zajlik szom-
batonként. 12 fı részvételével a szertárban. 

Szőcs Gergely 
Tőzoltó Egyesület elnöke 

Megújult a tőzoltó szertár 
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(folytatjuk) 

Igen nagyot fejlıdtünk az idı 
elırehaladtával. Mint említettem, már 
volt szalmazsákunk, minden ember feje 
felett égett a villanylámpa, volt merü-
lıs vízmelegítınk és házi malomja is 
minden embernek. 

A magyar ember tudása, ügyessége 
igen nagymértékben kamatozott. Idı-
közben a külsı szállodából megismert 
utastársaimból verbuváltunk egy brigá-
dot és titkos szavazással engem válasz-
tottak brigádvezetınek, hogy miért, azt 
még ma sem tudom. 

A brigád tagjai mind értelmiségiek 
voltak, tanárok, tisztviselık. Ehhez 
kötıdik egy érdekes epizód. Gróznij 
valamelyik utcájában egy nagy gödröt 
ástunk, mivel az említett felhıszakadás 
a hegyoldalban tárolt félmillió köbmé-
ter nyersolajat rázúdította a városra. Az 
utcákon, házakban állt az olaj és mivel 
igen melegre fordult az idı, fölöttébb 
kellemetlen volt azt elviselni a szaga 
miatt is. Azért kellett a gödör, hogy 
abba szépen beleterelgettük az olajat. 

Ahogyan dolgoztak az emberek a 
járda mellett állva, jött egy öregúr és 
németül kérdezte, hogy milyen nemze-
tiségőek vagyunk. Oroszul feleltem 
neki, hogy mi magyarok vagyunk. Két-
kedve fogadta és azt mondta, hogy nem 
mondok igazat, mert akkor hogyan 
értettem meg a kérdését. Önérzetesen 
feleltem neki, hogy mi kultúrnemzet 
vagyunk és több nyelven is beszélünk. 
Odajöttek a brigád tagjai is és bekap-
csolódva a beszélgetésbe kérdezték, 
hogy milyen nyelven óhajt társalogni. 
Felelte, hogy angolul, vagy franciául, 
vagy oroszul. A száját tátotta, mert 
bármelyik nyelven beszélt, mindegyi-
ken volt válasz. Erre az öregúr elfordult 
és egy könnyet eltörölve méltatlanko-
dott, hogy miért kell ilyen kultúrembe-
reknek ilyen alantas munkát végezni. 

Megszámolt bennünket és kis idı 
múlva visszajött tízórai csomagot — 
kenyeret, paradicsomot, uborkát — 
hozva mindannyiunknak. Es ezt min-
den nap megismételte. Egyik embe-
rünknek (nyelvtanár volt) idıközben 
hozott török nyelvtankönyvet is. El-
mondta, hogy ı egyetemi tanár és nem 
tud napirendre térni, hogy ilyen rab-
szolgamunkát végeztetnek velünk. 

Az idı haladtával brigádunk létszá-
ma megszaporodott és másfajta munkát 
kaptunk. Egy aszfaltgyárba kerültünk. 

A brigád egyik fel a gyárban maradt, a 
másik fele pedig megkezdte Gróznij 
fıutcájának, a Május 1. útnak az aszfal-
tozását. Ezáltal alkalom nyílt arra, hogy 
a Város lakóival érintkezzürik. Brigád-
győlésen kiértékeltük, hogy etikus do-
log-e a kéregetés. Az az álláspont szü-
letett, hogy a kéregetés a legjövedelme-
zıbb foglalkozás. Nincs semmi rizikó, 
csak haszon. 

Közben lehetıség adódott egy új 
jövedelemszerzés kifejlesztésére is. 
Már virágzott az aranymővesség az 
ezermesterségig fejlıdött háziipari 
szférában. Az olajfinomítóban dolgo-
zók hozták-szabták a rézcsöveket, a 
kisiparosok pedig reszelték, csiszolták 
a Szép aranygyőrőket. A mi feladatunk 
volt az értékesítés. A „tiszta” arany-
győrők ára 20-30 rubel volt. Tájékozta-
tásul egy kiló kenyér 3 rubelbe került. 
A város aranyifjúságát és elıkelıségeit 
meggyőrőztük annyira, hogy a helyi 
lapban megjelent egy felhívás, hogy 
idegenektıl, „turistáktól” ne vegyenek 
győrőt, mert az nem arany, nincs benne 
próba sem. Másnap megnyílt egy pró-
baütı üzem, 1 rubelért lett minden győ-
rőbe próba. Kérése volt a vevıknek, 
hogy kövesgyőrőt szeretnének. Másnap 
Új üzem létesült, a drágaköves üzem. 
Az Összes fogkefenyél áldozatul esett 
az új iparágnak. 

Mikor ez kimerült sorra jöttek az 
autók stoplámpái. Most már Úgy árul-
tuk a győrőket, hogy nem arany, de 
szép. 

Az üzletmenetben nem lett pangás, 
sıt az emberiség rátermettségét, üzleti 
érzékét igazolva Új üzletág született. 

Említettem, hogy milyen híres sza-
bóság alakult a városban. Nos, mester-
embereink rátértek a micisapka gyár-
tásra. A zöld német köpenyekbıl igen 
tetszetıs sapkákat gyártottak. A város 
férfijainak igen megtetszett az új divat: 
25-30 rubelért, mint a cukrot elkapkod-
ták. Sorbanállás volt érte, ha lett volna 
irodánk elıjegyzést is bevezethettünk 
volna. Csak a köpenyek kifogyása ve-
tett véget az üzletnek. Persze brigá-
dunknak csak a kereskedelembıl szár-
mazó árrés volt a haszna. 

Az üzlet lebonyolítását igen meg-
könnyítette az a körülmény, hogy olyan 
derék idegenvezetınk volt (Miska kis-
katona személyében), akit egész nap 
nem is láttunk. Este mindig keresni 

kellett, hogy vigyen haza bennünket. 
Másrészt olyan áldott lelkő munkave-
zetınk volt — és állítólag bolgár — nı 
személyében, aki az alkudozásokkor 
segített tolmácsolni is. 

De a nagyfınökrıl, a bolsoj 
nacsalnikról sem feledkezhetek meg. 
Gróznij összes kocsmahelyiségét kiasz-
faltoztuk, hogy a nagyvárosi nívót elér-
jék. Minden reggel személyesen jött 
értünk egy Ford kocsival. Amint beül-
tünk a kocsiba, kiszólt az ablakon szé-
les mosollyal, hogy brigadír fehér az 
akácfa virágja és mi önfeledten rázen-
dítettünk. 

Talán a söfırjét fıbe is lıtte volna, 
ha nem hagytuk volna el a többi kocsit. 
Olyan nap is volt, hogy egész nap au-
tóztunk le-fel a városban és fehérítettük 
az akácfa virágját... 

Sajnos a tél beálltával vége lett az 
aszfaltozásnak és egy nagy gyár építke-
zésére vezényeltek bennünket. Itt az 
elsı napon összebarátkoztunk a mun-
kavezetıvel. 

Eldöntöttük, hogy mind a ketten 
hamarosan megyünk haza, mi a kirán-
dulásból, ı pedig az internálásból, csak 
az a baj, mondta, hogy nincs pénze. 
Megállapodtunk, hogy egy főrészt hoz 
a brigádnak, mivel megnyugtattuk, 
hogy Ugyanúgy tudunk lopni, mint az 
oroszok és a felesleggé váló faanyagot 
összefőrészeljük és ebédidıben mikor 
Üres a terep két autót megrakunk belı-
le, tetejére törmeléket dobunk és ezzel 
kész a napi munkánk. Egy nagy tartály 
alá bújtunk és estig aludtunk. Mind-
ezért a munkáért adott 150 százalékot, 
mert ezzel került brigádunk az elsı 
helyre. Lett is ennek következménye. 
Egy újdonsült munkavezetı jelentke-
zett egy brigádért. A napi munkáért 
adott 15-20 százalékot napról-napra. Ez 
nem tetszett a vezetıségnek, és mint 
legjobb brigádot minket küldtek hozzá 
munkára, meghagyva azt, hogy dolgoz-
zunk becsületesen és ha nem ad több 
százalékot, többé nem kap munkaerıt. 

Egy igen fiatal, túlzottan öntudatos 
orosz volt a munkavezetı. Rátapintot-
tunk a gyengéjére. Amint beértünk 
Groznijba elkezdtünk csodálkozni és 
kérdezte, hogy min csodálkozunk. El-
mondtuk neki, hogy milyen szép és 
nagy város, milyen szép házai vannak 
és milyen nagyok, ilyent még nem is 
láttunk.  

HÍREK 

Múltidézı  
Fúrótornyok árnyékában  

Visszaemlékezés hadifogoly éveimre 
2. rész 

Szőcs László  
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id. Mizsei Ferencné (1911-2010.) 
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Sebık Katalin - Szőcs Béla  

2010. 09. 04.  

Kovács Ilona - Petróczi Róbert 
 2010. 09. 18.  

Újszülöttek 
Mihályi András László  

2010. 09. 09.  
(Kerekes Edit - Mihályi Péter) 

Sánta Kornél  
2010. 10. 18.  

(Kispál Diána - Sánta József) 
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