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�Az elızı évek nullszaldós gazdálkodását köve-
tıen önkormányzatunk bevételei 2010-ben több 
területen is csökkentek, ezáltal közel 18 millió Ft-os 
mőködési hiánnyal kellett terveznünk a költségve-
tést. Még a tavasszal az egyik akkori államtitkár 
úgy nyilatkozott, az ÖNHIKI-vel együtt az önkor-
mányzatok kellı finanszírozást kapnak, aki a nor-
matívákból nem tud kijönni, pályázzon. Mi ezt meg 
is tettük, és vártuk az eredményét. A költségveté-
sünkben betervezett 17.956 e Ft-os mőködési hiányt 
a Magyar Államkincstár a vizsgálatokat követıen 
elismerte, megpályázhattuk az egész összeget. Áp-
rilisban benyújtott pályázatunkra semmit nem kap-
tunk, második lehetıségre szeptemberben került 
sor, amikor 3,5 millió Ft-ot nyertünk el. Azt, hogy 
miért csak ennyit, senki és sehol nem indokolta 
meg. Ezzel szemben sajnos az idei év idıjárása je-
lentıs plusz kiadásokat okozott, közel 3 millió Ft-ot 
költöttünk idén a belvíz elleni védekezésre. Ebbıl 
1.131e Ft-ot kaptunk meg vis maior támogatásként.   
Jászboldogházán június hónapban emelkedett olyan 
szintre a talajvíz, hogy szivattyúzni kellett. Az 
1970-74 között megépült csatornarendszert szep-
temberre tudtuk teljesen mőködıképessé tenni, ami 
300 méter betemetett árok helyreállítását, kb. 500 
méter új árok ásását és nagyon sok hulladék eltávo-
lítását jelentette. Mivel decemberre a vízszint to-
vább emelkedett, jelenleg további árkolási munkák 
vannak folyamatban kb. 1 km hosszon. Fontos 
azonban kiemelni, hogy településünkön nem árvíz 
és csapadékvíz probléma van, hanem a megemelke-
dett talajvíz okoz gondot a mélyebben fekvı telepü-
lésrészeken és a pincékben. Ez elıször június 17. 
után vált élessé, amikor a Jásztelek mellett fekvı 
„Pusztamizsei –víztározót” másodszor is teleenged-
ték, és az megemelte a talajvízszintet. A több mint 
fél éven keresztül fennálló magas vízszint pedig 
annyira eláztatta a gátakat és töltéseket, hogy de-
cember eleje óta a Zagyva is jelentıs mértékben 
átszivárog a nekünk kulcsfontosságú Csíkosi határ-

részen. Ennek eredményeként a faluból kiágazó 
csatornákat a Zagyvából szivárgó víz visszaduz-
zasztja, „visszafele” folynak a település irányába. A 
Zagyva legyengült gátja jelenleg is több helyen ho-
mokzsákokkal van megtámasztva. Bár hivatalosan 
senki nem erısíti meg, de félı, hogy ezen legyen-
gült gátak nem bírják ki a tavaszi áradásokat. Ne-
künk is arra kell készülnünk, hogy a helyzet még 
rosszabbra is fordulhat. 

 
�Hulladékgazdálkodás 
Az utóbbi években ahhoz kellett hozzászoknunk, 
hogy az egyes célok megvalósítása még jó esetben 
is évekbe telik. Éppen 10 éve annak, hogy a 
Regio-Kom társulást létrehozta a térség 33 telepü-
lése, és megkezdıdött a szervezett hulladékgyőj-
tés-lerakás. Azóta törekedtek az önkormányzatok 
a felhagyott hulladéklerakók rekultivációjával, és 
10 év után végre már nyertes pályázatról számol-
hatunk be. Október hónapban került sor az ered-
ményhirdetésre, ahol a térség 2,7 milliárd Ft támo-
gatást nyert el. Ez 100%-os támogatást jelent a 
rekultivációra, melyre 2 év áll rendelkezésre. 
Jászboldogházán a tervek szerint 2012-ben kerül 
sor a munka elvégzésére. 
 
�Minta-Pont lettünk 
A 2004 óta mőködı  „e-Magyarország Pont” –unk 
pár éve már a Polgármesteri Hivatalban áll a la-
kosság szolgálatában. A közeljövıben ezen infor-
mációs és szolgáltató terek szerepét növelni kíván-
ják, mivel egyre jobban elıtérbe kerül az interne-
tes ügyintézés. Az országban összesen 4 Minta-
Pont került kialakításra. Egy pályázat keretében 
Jászboldogházát is kiválasztották, melynek során 
új berendezéseket is kaptunk. Ezúton is tisztelettel 
hívjuk és várjuk a Lakosokat elektronikus ügyinté-
zésükre az e-Magyarország Ponton a Polgármeste-
ri Hivatal nyitvatartási ideje szerint. 

 Polgármesteri tájékoztató 

Jászboldogháza Önkormányzata nevében  
boldog, békés karácsonyi ünnepet  

és egészségben, sikerekben gazdag újévet kívánok! 
 

Szőcs Lajos polgármester 
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Tájékoztató Önkormányzati ülésekrıl, aktualitásokról 

Összefoglaló a 2010. november 22-én tartott 
Képviselıtestületi ülésrıl 

� Elfogadásra került az Önkormányzat 2010. évi I-IX. évi 
gazdálkodása egyhangúlag. 

� Elfogadásra került a költségvetést megalapozó ár-és 
díjtételekre vonatkozó rendelet szintén egyhangúlag. 

� A hulladékszállítás díja 2010. január 1. napjától 
11.520,-Ft+áfa/év összegben került meghatározásra 
(bruttó 14.400,-Ft). 

� Elfogadta a képviselı-testület az Önkormányzat 2011. 
évi koncepcióját, amely a jövı évi költségvetés tervezé-
sének alapját képezi majd. Elızetes tájékozódás alapján 
2011-ben is tovább folytatódik a takarékos állami gaz-
dálkodás, a kiadások tartós, strukturális átalakítása. A 
jóléti kiadások és a szociális támogatások összege az 
elızı évihez hasonló szinten marad, továbbá a közszfé-
rában dolgozók illetménye sem fog változni. Elırelátha-
tólag csökken a normatívák száma majd, de tovább foly-
tatódik a társulásban történı feladatellátás ösztönzése. A 
foglalkoztatás elısegítése érdekében 2011-ben is folyta-
tódik a közcélú foglalkoztatás, csak más formában. 

� Meghatározásra kerültek a köztisztviselık teljesítmé-
nyének alapját képezı célok 2011 évre vonatkozóan az 
alábbiakban: törvényes mőködés biztosítása, takarékos 
gazdálkodás, ügyintézési határidık betartása, ügyfélbarát 
közigazgatási eljárás megvalósítása, az ügyfelek gyors 
és érthetı tájékoztatása, diszkriminációmentesség, hon-
lap tartalmának informatívabbá tétele, jogszabályválto-
zások figyelemmel kísérése és elsajátítása. 

� Elbírálásra kerültek a 2010. október 29-ig benyújtásra 
került Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatok: 

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag rászorultság alapján, a 
pályázó tanulmányi eredményeitıl függetlenül történik. A 
települési önkormányzat a pályázót minimum 1000,- Ft. havi 
támogatásban részesíti, vagy a pályázó támogatási igényét 
elutasítja. 

A települési önkormányzat a megítélt havi összeget a pá-
lyázati forduló teljes tartamára garantálni köteles, annak mó-
dosítására nem jogosult. 

Az önkormányzat köteles nyilvánosságra hozni a Bursa 
Hungarica ösztöndíjrendszer keretében nyújtott támogatások 
összesítı adatait „A” és „B” típusú pályázatokra lebontva. 
Köteles közzé tenni a pályázók és támogatottak számát, vala-
mint az összes megítélt támogatást. A tájékoztatót úgy kell 
elkészíteni, hogy az ne legyen alkalmas a támogatásban 
részesítettek, illetve a pályázók személyének azonosítására. 

A Képviselı Testület a döntéshez az alábbi kategóriákat 
állította fel, az egy fıre jutó jövedelem alapján: 

 a javasolt összeg 
0-20.000,-Ft/hó között van, :  3.500,-Ft/hó 1 fı 
20.000-30.000,-Ft/hó  3.000,-Ft/hó 3 fı 
30.000-40.000,-Ft/hó   2.500,-Ft/hó 4 fı 
40.000-50.000,-Ft/hó  2.000,-Ft/hó 3 fı 
50.000-60.000,-Ft/hó  1.500,-Ft/hó 4 fı 

Jövedelemtıl függetlenül árva személy:  4.000,-Ft/hó 1 fı 
 

  „A” típusú pályázat „B” típusú pályázat 

Pályázók száma  18  1 

Támogatottak 
száma 

 15  0 

Összes megítélt 
támogatás/év 

 385.000,-Ft/év  0,- Ft 

Támogatás  
átlagos mértéke 

 2560,-Ft/fı/hó  0,-Ft 

3 olyan tanuló van, aki az elızı években „B” típusú pályázat 
alapján részesült támogatásban, így a számukra újabb megíté-
lés nélkül 6 féléven át biztosítja a támogatást az Önkormány-
zat. 

4 tanuló pályázatát az Önkormányzat nem támogatta, de a 
részükre egyszeri 5.000,-Ft/fı támogatást állapított meg. 

 
� A jászberényi Jakuzák SE kérelmére a képviselıtestület 

engedélyezte Jászboldogháza Község címerének haszná-
latát az egyesületnek a 20 éves jubileumi ünnepségükkel 
kapcsolatban (kiadványban, pólón szerepelhet majd a 
címerünk). 

Összefoglaló a 2010. december 17-én tartott  
Képviselı-testületi ülésrıl 

Elfogadásra került a 2011. évi átmeneti gazdálkodásra 
vonatkozó önkormányzati rendelet, amelyben a Testület fel-
hatalmazta a Polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetés 
elkészültéig a helyi önkormányzat bevételeit folytatólagosan 
beszedhesse, továbbá gazdálkodás során felmerülı, szüksé-
ges kiadásokat teljesítse. 
•Jászboldogháza településen 1996. január 1. napjától kel-

lett fizetnie meghatározott személyi körnek a vállalkozók 
kommunális jellegő adóját, amely 2000,-Ft/év/fı összeg 
volt. Az Országgyőlés azonban törvénnyel hatályon kívül 
helyezte ezt az adónemet, így az önkormányzat már nem 
jogosult 2011. január 1. napjától ilyen jogcímen adóbesze-
désre. A Képviselıtestület ezen okból hatályon kívül he-
lyezte a vállalkozók kommunális jellegő adójáról szóló 
önkormányzati rendeletét. 

Elfogadásra került a Képviselıtestület 2011. évi munkater-
ve, amely alapján az évente egyszer tartott közmeghallgatás 
idıpontja elıreláthatólag 2011. április 27. lesz. 

dr. Fehérváry Mária 
jegyzı 

A Hivatal ügyfélfogadási ideje a következı: 

 Hétfı  800-1200  és 1300-1600 óráig 
 Kedd 800-1200  és 1300-1600 óráig 
 Szerda 800-1200  és 1300-1700 óráig 
 Péntek  800-1130 óráig 

 
Csütörtökön a Polgármesteri Hivatalban  

ügyfélfogadás nincs. 

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a Hivatal ügyfélfogadási 
idejére vonatkozó szabályokat tartsák be,  és ehhez igazítsák 
ügyeik elintézését. 

Köszönöm: dr. Fehérváry Mária jegyzı 
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 * A VILÁG EGYHÁZBÓL 
2012. május 30-a és június 3-a között kerül sor Milánóban a  
Családok VII. Világtalálkozójára Az esemény központi té-
máját Benedek pápa „A család: a munka és az ünnep” 
címmel jelölte meg. A mai világban a munka a piaci verseny 
és maximális profit tükrében zajlik, az ünnep pedig a szóra-
kozás és a fogyasztás lehetıségét jelenti. Ez azonban negatív 
hatást gyakorol a családra és a közösségekre. Szükséges 
tehát, hogy a család érdekeit szem elıtt tartva újraértékeljük 
a munka által követelt szükségleteket és idıt, továbbá az 
ünnep, különös tekintettel a vasárnap, mint az Úr, az ember, 
a család, a közösség, a szolidaritás napjának valódi jelentı-
ségét – írja a Szentatya. A Szentatya kéri, hogy 2011-ben, II. 
János Pál pápa „Familiaris consortio” k. apostoli buzdításá-
nak 30. évfordulóján, plébániai, egyházmegyei, országos 
programok keretében is valósuljon meg egy olyan felkészü-
lési folyamat, amely a keresztény családokat és az egyházi 
közösséget a milánói találkozóra vezeti. 
 
* A MAGYAR EGYHÁZBÓL 
A család értékeinek felmutatása, intézményének erısítése 
érdekében a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia meghir-
dette a Család Évét, mely a Püspöki Konferencia körlevelé-
vel kezdıdik december 26-án, Szent Család vasárnapján. A 
2011 Szent Család vasárnapjáig tartó év keretében az egy-
házmegyék és különbözı szervezeteik számos programot 
szerveznek majd családoknak, családokról, a családokért. A 
programokról a hamarosan induló, még fejlesztés alatt álló 
Család éve honlapon (www.csaladeve.hu) lehet tájékozódni.  

* TEMPLOMUNK VÉDİSZENTJE,  A SZENT 
CSALÁD 
Az Egyház annyira fontosnak tartja a családot, hogy az év 
utolsó vasárnapját a családnak szenteli. Ezen a vasárnapon 
a szent Családot állítja elénk, követendı példaképül. 
Jászboldogházán ez a templom búcsú ünnepe is, hiszen 

templomunk titulusa a SZENT CSALÁD.  Szent Család 
Vasárnapja mindannyiunk ünnepe, hisz családból szárma-
zunk, családban vagy egyházi közösségben élünk. A mai 
modern, megváltozott körülmények között is minta és példa-
kép a Szent Család. Figyeljünk fel arra, hogy - mai fogalma-
ink szerint is - mennyire összeillı pár volt Mária és József. 
Mennyire azonos bennük az Isten szavának való azonnali, 
feltétel nélküli engedelmeskedés! A mennyei Atya nemcsak 
szeplıtelen szőz Anyát, hanem gondoskodó, jó példa-adó 
nevelıapát is választott Fiának, hogy harmonikus családi 
életben készülhessen munkájának elvégzésére. Annak elle-
nére, hogy a változások korát éljük, és sokan kikezdik a há-
zasságot, a család a társadalom és az Egyház alapsejtje ma-
rad. A személy benne és általa valósítja meg földi és örök 
hivatását. A család Isten tevékenységének a helye, és kivált-
ságos környezete és így Isten és ember találkozásának is a 
helye. „A házasság és a család szent”, hangsúlyozza a 
II.vatikáni zsinat (lelkipásztori konstitució). Tekintsük hát 
célnak saját családunk "szent családdá" alakítását, a bol-
dogságos Szőz és szent József példája nyomán! 
 
„Milyen érdekes az, hogy a karácsony az összes ünnepek 
között leginkább családi ün-
nep. Nem csak azért, mert a 
Szent Család vesz benne részt, 
hanem azért is, mert az ünnep 
jellegét leginkább az édes-
anyák ırzik, hozzánk is 
anyánknak a szava, a gondos-
kodása, a szeretete hozta közel 
kicsi gyermekkorunkban. A 
Karácsony a gyermekkornak a kincse, gyermekkorunk örök-
sége. A Karácsonynak a hagyománya is elsısorban a csa-
ládban él, ırzıdik meg és adódik tovább.” /Jelenits István/ 

Kegyelmekben gazdag,  
áldott karácsonyi ünnepeket kívánunk! 

HÍREK 

December 24. 
SZENTESTE 

December 25. 
KARÁCSONY 

December 26. 
KARÁCSONY 

Szent Család vasárnapja 

December 31. 
HÁLAADÁS 

Január 1. 
ÚJÉV 

24 óra 9 óra 9 óra 17 óra 9 óra 

Karácsonyi és Újévi szentmisék rendje  

Induló sorozatunk a társadalomban 
egyre szélesebb körben terjedı ezoterikus 
jelenségekrıl, új típusú gyógymódokról 
ad keresztény szempontú ismertetést. A 
témák között szerepel a homeopátia, az 
alternatív gyógyászat, a reiki, a 
kineziológia, a fengsui, a földsugárzás-
mérés, az ingázás, a Hellinger-féle család-
felállítás, a Bach-virágterápia stb. Elsı 
összefoglalónkban magát az ezotéria je-
lenségét ismertetjük. 

 
Ezotéria – Mit is jelent pontosan? 
• A kifejezés görög eredető, jelentése: bel-
sı, befelé. 
• Eredetileg titkos tanokra, spirituális, érzé-
kelésen túli, pusztán logikával meg nem 
érthetı jelenségekre utalt. 
• Az ezoterikus tanokat a XIX. század óta 
hirdetik nyíltan, a New Age mozgalom 
nyomán váltak széles körben ismertté a 
nyugati világban. 

Ezotéria – keresztény szemmel 
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• Napjainkban sokak hétköznapi életében jelen van az ezo-
terikus gondolkodás és gyakorlat, sokszor anélkül, hogy 
tudomásuk lenne errıl. 
 
Vallás az ezotéria? 
• Nem, az ezotéria nem vallás, hanem számos olyan irány-
zat összefoglaló elnevezése, amelyek valamiképpen a spiri-
tualitáshoz, a valláshoz vagy a világnézethez kapcsolódnak. 
• Az ezoterikus környezet jellegzetessége a különféle törté-
nelmi korokból és (akár mai) kultúrákból származó vallási 
fogalmak keveredése. 
 
Melyek az ezoterikus világszemlélet alaptételei? 
• Azt mondják, hogy maga a világegyetem örök és isteni. 
Személytelen isteni energiának vagy erınek tartják, amelyet 
sokszor távol-keleti kifejezésekkel, fogalmakkal jelölnek 
(csi, qi, prána stb). 
• Minden létezıt a koncentrált isteni energia kiáradásának 
tekintenek. Még az istenekben, az angyalokban, a szellemi 
lényekben is ez az energia fejezıdik ki. 
• Úgy vélik, ez az energia – hasonlóságok és analógiák 
rendszerén keresztül – a világegyetem valamennyi létezıjét 
összeköti. Maga az ember ennek az energiának részese. 
Végsı elemzésben minden ember a maga istene. 
• Az ember és a kozmosz boldogsága ezen energiák össz-
hangján múlik. 
• Az öntökéletesítés lelki útja során az embernek olyan 
szintre kell emelnie energiáit, ahol átéli, hogy saját belsı 
energiái beleolvadnak a magasabb rezgésekbe, az isteni 
energiába. 
• Az embert szellemi lények, angyalok, tündérek, manók, az 
elemek szellemei veszik körül és segíthetik. 
• Minden ember egyedül maga felelıs saját magáért, jó sor-
sáért vagy szenvedéséért, betegségéért vagy egészségéért. A 
rossz gondolatok betegséghez és szerencsétlenséghez vezet-
nek, míg a pozitív, helyes gondolkodás sikeres életet ered-
ményez. 
• Az ember nem csak egyszer él ezen a világon, hanem szá-
mos reinkarnáció során újra meg újra visszatér, miközben 
szüntelenül fejleszti és tökéletesíti magát. 
• Minden vallás ugyanaz, nincsen abszolút igazság. Minden 
embernek azt kell kiválasztania, ami számára a legmegfele-
lıbb. Ha szükséges, a vallási felfogásokat meg is változtat-
hatja és tetszés szerint ötvözheti.   
 
Hol találkozhatunk az ezotériával a hétköznapi életben? 
Az ezoterikus szemlélet ma gyakorlatilag a társadalmi élet 
minden területén megjelenik. Az ezoterikus gondolkodás 
alapvetı állításai – különféle eljárásokon, fogalmakon, jel-
képeken, illetve a különbözı vallások összemosása révén – 
gyorsan terjednek. Jelen vannak a gyógyászatban, a neve-
lésben, az életformák, a párkapcsolatok, a cégvezetés stb. 
terén. E felfogásba illeszkedik a fengsui, a Bach-
virágterápia, a reiki, a csikung, a taicsi, az asztrológia, a 
homeopátia, az alternatív gyógyászat, a reiki, az ingázás, a 
kineziológia, a drágakı-terápia, a jóga, a prána-gyógyítás 
stb.  
 
Összeegyeztethetı az ezotéria a kereszténységgel? 
 
A keresztény hit alapvetıen eltér az ezoterikus világszem-

lélet fogalmaitól és nézeteitıl. 
• A keresztény ember a személyes Istenben hisz. Isten „Te", 
olyan személy, akihez szólni lehet. 
• Isten teremtette az egész világegyetemet, ám ı maga fölöt-
te áll. 
• Minden ember Isten egyedi képmása. Minden egyes em-
bernek maga Isten adja az életet. 
• Az „életerı" nem a természetbıl fakadó erı, hanem aján-
dék, amelyet maga a Teremtı ad minden  embernek élete 
minden pillanatában. 
• Az ember végsı célja az örök szeretetkapcsolat Istennel és 
a többi emberrel. 
• A szenvedés eredeti oka az Isten és ember, illetve ember 
és ember közötti kapcsolat megromlása  (a bőn). 
• Isten az, aki üdvözít; ez kizárólag kegyelem. Lényege, 
hogy helyreáll az Isten és ember közötti szeretetkapcsolat. 
• Egyszer élünk ezen a világon, nincs következı élet. A 
keresztény ember a test feltámadásában és a szentek közös-
ségében megvalósuló örök életben hisz. 
• A megkeresztelt ember gyakorlatilag célba ért. Nem kell 
megváltást keresnie, hiszen övé az üdvösség. Emellett földi 
élete során igyekszik jobban megismerni és szeretni a meg-
váltó Krisztust. 
• Van abszolút igazság, és ez az igazság felismerhetı. Nincs 
más út az Atyához, mint Krisztus. 
 
A keresztény hit alapvetı kérdésekben összeegyeztethetet-
len az ezoterikus felfogással. 
 
Miért terjednek keresztények között is ezoterikus néze-
tek? 
 
Az ezoterikus világnézetet ritkán tanítják nyíltan. Elsısor-
ban közvetve, különféle hétköznapi tevékenységeken és 
elgondolásokon keresztül hintik szét, s csak késıbb derül 
ki, milyen felfogáson alapszik egy-egy eljárás. Akkora az 
ilyen jellegő kínálat manapság, hogy a társadalomban kiala-
kult egy általános légkör, amely sokakat magával ragad 
anélkül, hogy tudnák. Az ezoterikus eszmék tehát észrevét-
lenül terjednek, és ma már sokakra erıteljesen hatnak. So-
kan úgy tesznek magukévá ezoterikus nézeteket, hogy nem 
is sejtik, honnan erednek. 
 
Mit lehet tenni? 
 
Minthogy a keresztények körében igen nagy a zőrzavar, a 
hívı embernek a következıket érdemes tennie: 
• Ne tegye magáévá a különféle világnézetekkel kapcsola-
tos divatos eszméket, hanem kritikusan szemléljen minden 
új jelenséget; 
• Észérvekkel leplezze le az irracionális gondolkodást; 
• Fedezze fel újra és ismerje meg még jobban keresztény 
hitét; 
• Erısítse keresztény önazonosságát; 
• Bátran viselkedjék keresztényként, és nyíltan tegyen tanú-
ságot a hitérıl; 
• Legyen megértı a keresıkkel szemben, és kínáljon fel 
nekik keresztény hitébıl fakadó válaszokat;  
• Hite megélése, a szentségek vétele és a Szentírás olvasása 
által találkozzék mindennap az élı Istennel! 

A Magyar Kurírból közreadja Csergı Ervin plébános 
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Közösségünket azzal a céllal hoztuk létre, hogy településünkön élı idıs emberek hasznosan tudják eltölteni szabad idejüket.  
Összejövetelünket csütörtökön és vasárnap esténként tartottuk. Kártyázás, tévé nézés volt a fı program. A jó hangulat, „régi 
szép idık” felidézése, egymásra figyelés, egymás gondjai iránt érzett segítı szándék és a rendszeresség meghozta az érdeklı-
dést.  
Az elsı karácsonyt már 22 taggal ünnepeltük.  

Az iskolások kedves kis aktuális versekkel, énekekkel ajándékozták meg a nagymamákat, nagypapákat. Valamennyi vendég 
szerény kis ajándékot kapott. A nénik házi süteményt hoztak, én teát fıztem. 
Boldogan, hála telt szívvel köszöntöttük egymást.  
A szeretet egyre inkább összekovácsolta tagjainkat. A klub népszerőségén felbuzdulva Módosné Icuka és Racsné Irénke  ve-

az Ezüstkor Nyugdíjasok és Magányosok Egyesülete  

Klinkó Sándor 

Egy község életében kiemelkedı szerepe van a mőködı civilszervezeteknek. Különösen nagy 
jelentıségő ez akkor, ha egy több évtizedes múlttal rendelkezı szervezetrıl van szó. 
Az Ezüstkor Nyugdíjasok és Magányosok Egyesülete ez évben ünnepelte mőködésének 40 éves 
évfordulóját. Ez alkalomból idézzük most fel Zámbori Gyuláné visszaemlékezésével az elmúlt 
40 év történetét. 

Szakemberek azt szokták mondani, hogy: „Az idıskor egy nagyon fontos életszakasz, melyet felelısséggel kell megélni. Ez 
olyan szakasza az életünknek, amikor az kerül elıtérbe, ami számít, és ami igazán értékes, nem pedig a látszat.” 
Településünk idısei, bölcsei felismerték: a szeretet, egymásra figyelés szociális érzékenység pénzben nem mérhetı érték az 
ember életében. 
1970 ıszén -hónapokig tartó szervezkedések, megbeszélések eredményeként- megalakítottuk a nyugdíjas klubot. 
Alapító tagjaink: 

Gömöri István, Gömöri Istvánné Sass Elekné Szırös Vendel 

Bajor Istvánné Sass Lajosné 

Tóth Antal Zámbori Gyuláné 

Racs Bálintné Módos Mihályné  

Sass János 
Sass Jánosné 
Bózsó Béla 
Szırös Antal 
Bózsó Pálné 
Fózer Vendel  

Kovács József 
Pócz Albert 
Pócz Albertné 
Kohári Vendel 
Balogh Kálmánné 
Tóth Mihály 

Klinkó Sándor 
Sass Elekné 
Szırös Vendel 
Sass Lajosné 
Gömöri István 
 

Gömöri Istvánné 
Bajor Istvánné 
Tóth Antal 
Pócz József 
Papp Ferenc 
 

40  
éves  

HÍREK 

Balla Jánosné 
Nyitrai Józsefné 
Besenyi Béláné 
Menyhárt Józsefné 
Szádvári Árpádné 
Baráth Vendelné 
Krasnyánszki Imréné 
Szabó Mihályné 

Balogh Kálmánné 
Szırös Elekné 
Muhari Ferencné 
Csorba Bálintné 
Tóth Jánosné 
Bathó Dezsıné 
Gömöri jánosné 
Tóth Józsefné 
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zetésével megalakult a Nıklub. 
Foglalkozásaikat hétfın délutánonként tartották. Kézimunkázás, lakáskultúra, kertkultúra, egészségügyi elıadások, ünnepi 

menük receptjeinek cseréje, kézimunka kiállítások, kirándulások tették színesebbé rendezvényeinket.  
A két klub egyre több közös rendezvényen vett részt. Emlékezetes kirándulások, Salgótarjáni üveggyárban, Lillafüredre, 
Egerbe, Balaton környékére, Bugac-pusztára, Nyíregyházára, Szegedre, Gyulára… sorolhatnám. Szinte az ország minden 

nevezetességét megnézhettük. 

Népszerőségünk egyre nıtt. Ezért a Radiátorból nyugdíjba jött  „idıs fiatalok” is klubot alakítottak. 
Ekkor már állandó bérletünk volt a Kecskeméti Katona József Színházba és a Szigligeti Színházba. Sok-sok kalandos utazás, 
gyönyörő színházi élmények fémjelezték ezt az idıszakot.  
A lelkes tagság és a közös rendezvények nınap, anyák napja, falunap, és valamennyi tagunk névnapjának megünneplése 
olyan értéket teremtett, ami pénzben nem mérhetı, de egymásnak, mindannyiunknak nagyon sokat jelentett.  

Szerencsések voltunk, hogy az Aranykalász TSz. autóbuszát 
kevés térítés ellenében vehettük igénybe. A három klub 
„fiatalabb” nyugdíjasaival már külföldi utakra is vállalkoztunk, 
eljutottunk Jugoszláviába, Csehszlovákiába, Ausztriába. A lel-
kes tagságban a közös rendezvények, jó hangulatú névnapi nó-
tázgatások alkalmával merült fel az igény zenekar alapítására. 
Szerencsések voltunk Kocza Józsi bácsi és Kohári Vendel, 
Kovács Józsi bácsi, Fózer Vendel és Besenyi József képezték 
a „törzsgárdát”. Jelenleg Kocza József, Sass Lajos, Fózer 
Tibor és esetenként Erıs Zoltánné gondoskodik a jó hangulat-
ról. 
A klubjaink programjai egyre népszerőbbek lettek. Jó hírünk, 
„lagzis hangulatú” rendezvényeink a környezı települések 

Szádvári Árpádné 
Matók Józsefné 
Baráth Vendelné 
Nagy Jánosné 
Nyitrai Kálmánné 

Kertész Józsefné 
Kocza Józsefné 
Szıllısi Béláné 
Pócz Józsefné 
 

Varga Imréné 
Pozsonyi Jánosné 
Bálint Mihályné 
Nagy Lászlóné 
 

Bathó Dezsıné 
Balogh Kálmánné 
Tóth Mihály 
Kocza József 
Muhari Ferencné 

Hajó-kirándulás 

Kirándulások 

Lillafüredi kirándulás 

A nyugdíjas zenekar 

HÍREK 
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nyugdíjasaihoz is eljutott. Jászapáti, Jászladány, Jászalsószentgyörgy, Alattyán hívott bennünket rendezvényeire.  
A szomszédolásból kihagytam Jánoshida nyugdíjasait, de velük máig tartó jó barátságot alakítottunk ki. Kezdetektıl napjain-
kig évente háromszor találkozunk Farsangi bál, Szüreti bál és Strandparti alkalmával. A HIDI asszonykórus kedves színfoltja 
volt a 40 éves jubileumi rendezvényünknek.  
Nyugdíjas lettem és 1996-tól dr. szedı Józsefné  szervezte programjainkat. 2002-ben a Nyugdíjas klubból Ezüstkor nyug-
díjas Egyesület lett. 40 fıvel civil szervezetté alakultunk, az egyesületté szervezıdésnek anyagi vonzata is van. Civil szerve-

zetként több anyagi forrás biztosítására számíthatunk az Önkor-
mányzat részérıl, és egyéb intézményektıl.  
Egyesületünk a hagyományossá vált ünnepi rendezvényeken túl 
óriási feladatot vállalt magára. Orczi Imréné lelkes irányításával 
elkezdtük régi gazdasági szerszámok, háztartási eszközök, búto-
rok, győjtését, ami „tájház” megvalósítását eredményezte.  
A falu apraja-nagyja segítségével a nyugdíjasok lelkesedése a 
községünkben 2006-ban megtartott Jász-Világtalálkozóra gyö-
nyörő győjteményt eredményezett. Besenyi Józsefék két évig 
biztosítottak helyt a győjteménynek 
Egyesületünk továbbra is oroszlánrészt vállalt a község története 
felidézésében „EMLÉKEK A BOLDOGHÁZI TANYAVILÁG-
RÓL” címő kiadvány dokumentumainak összegyőjtésében.  
Az utókor számára szeretnénk megırizni a győjteményt ez adta 
az ötletet jótékonysági est megrendezésére. Nagyon fontos és 

szoros együttmőködés jött létre a Boldogházáról Elszármazottak Baráti társaságával. Köszönet illeti ıket, hiszen anyagilag, 
tombolatárgyakkal és egyéb adományokkal segítették magasabb bevételhez a rendezvényt.  
Ismeretlenek, idısek és fiatalok összefogásával sikeresen vehettünk részt egy olyan pályázaton, aminek támogatásával 2008-
ban meg is tudta vásárolni az Önkormányzat a házat.  
„Hitvallásunk”: A múlt értékei a jövı nemzedéke számára már történelem. Nekünk, ma élıknek kötelességünk azt megırizni 
és ápolni. 
Ebben a szellemben neveztünk be 2007-ben a kiskunfélegyházi kézi aratóversenyre, ahol elsı helyezést értünk el. A sikeren 
felbuzdulva 2008-ben Kunmadarason is arattunk, dobogós helyezést ért el mindkét arató csapat, és a fızıs versenyben részt-
vevı csapatunk 1. helyezett lett. 2009. július 12-én már községünkben rendeztünk aratóversenyt, ahol elsık lettünk. 2010-ben 

Kiskunfélegyházán mindkét csapatunk helyezést ért el. 
Mindig más és új célokat valósítunk meg. Ez a kis csapat évente egyszer, augusztus utolsó szombatján vendégségbe hívja már 
9 éve a községünkbıl elszármazott tagokat. Terített asztallal várjuk vendégeinket. Ez nagyon szép, bensıséges találkozás, 
varázslatos együttlét. Bizony-bizony könnyeikkel küszködnek azok a jelenlévık, akik kerek évfordulós születésnaposak, vi-

A tájház udvarán 

Aratóverseny Kiskunfélegyházán Aratóverseny Kunmadarason 

Elszármazottak találkozója 

HÍREK 

Kerek évfordulós születésnaposak 2010. 
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rággal, tortával és személyre szóló emlékkönyvvel köszöntjük ıket.  
Az általános iskolások és az Árvalányhaj néptánccsoport mősorával különösen jó hangulatot és boldog pillanatot okoznak a 
jelenlévıknek, fıleg az „érintett” nagyszülıknek. 
Évek óta hagyomány a bogácsi kirándulás, ahol a résztvevık egyre magasabb létszámmal pihenik ki fáradalmaikat.  
3-4 napig van együtt a társaság, ki-ki fürödni, kirándulni, vagy csak sétálni megy. Szorgalmas fızıcsapat (mindennap más és 
más a felelıs) finom ételekkel várja „haza” a társaságot, és jó hangulatú nótázós estek teszik felejthetetlenné a programot.  
Egyesületünk jelenleg 70 tagot számlál. Szívesen várjuk azon érdeklıdıket, akik szeretnének részt venni programjainkon.  
Jó egészséget és boldog életet kívánunk mindenkinek, hogy még sok boldog esztendıt tölthessünk együtt. 

A bogácsi kilátónál Bogácson 

HÍREK 

Hálával és köszönettel tartozom Zámbori Gyuláné Évikének, aki 26 évig –1970-tıl 1996-ig– vezette az egye-
sület elıdjeként mőködı Nyugdíjas Klubot, és összeállításában felidézte a klub történetét. 
Köszönettel tartozom Orczi Imréné Veronkának, aki az egyesület titkáraként aktív szervezı munkát végez, 
tudósításaival, cikkeivel hozzájárul, hogy a Boldogházi Hírek olvasói folyamatosan figyelemmel kísérhessék 
az egyesület életét. 

Konkoly Béláné 

Az összetartozás jelképei a kerek évfordulók  alkalmából kapott emléklapok is. 
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Még a takarékszövetkezetben dolgoztam, amikor megismer-
tem a nyugdíjas klubot. Szedıné Valika támogatást kért a 
nyugdíjasok számára és a Takarékszövetkezett segített. Ezért 
az egyik rendezvényükre meghívtak, és örömmel láttam, 
hogy milyen jól érzik magukat az idıs emberek. Akkor még 
nem gondoltam, hogy mi is tagjai leszünk a klubnak. 
Mikor Veronka vette át a vezetést, és már nyugdíjasok vol-
tunk, többször megkeresett legyünk tagok. Én egyszer el-
mentem, a férjem nem jött, de igazán nem találtam a helyem. 
Úgy két év múlva ismét felvetette, elmentem és jól éreztem 
magam. Rögtön beszerveztek a soron következı névnapi 
rendezvényre, ahol mi is tartottuk a névnapunkat. Azóta 
rendszeres járunk, jól érezzük magunkat, elbeszélgetünk a 
családról, megvitatjuk a falu és a világ gondját, és a saját 
problémáinkat. Közösen megünnepeljük a névnapokat, a 
zenekar húzza a nótát, és bizony mindenki dalra fakad, feled-
ve búját baját. Az egyesület jelentıségét abban látom, hogy 
az idıs és fıleg egyedülálló emberek közösségbe tartoznak, 
és számíthatnak egymása.  

A klub vezetıi Veronka és Tibi szívvel-lélekkel végzik 
munkájukat, összefogva a tagságot. Ezúton mondok köszö-
netet munkájukért, kitartást és jó egészséget kívánok. 

Kıhidi Györgyné 
 
2005 nyarán egyszercsak fölfogtuk, hogy felnıtt az 

egyszem kisunokánk, minden szeretetünket, energiánkat már 
nem kötötte le, így fordultunk a nyugdíjas egyesület felé. 

Azonnal felvételt nyertünk, nagy szeretettel fogadtak ben-
nünket, figyeltük, mit tudunk segíteni, hogyan tehetjük ma-
gunkat hasznossá. Alig telt el fél év, máris a 2006-os Jász 
Világtalálkozóra készülıdés adott munkát. A Tájház körüli 
készülıdés során sok új barátot szereztünk. Azóta is nagyon 
jól érezzük magunkat együtt.  

Persze könnyő nekünk, az Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület 
titkára Orczi Imréné Veronka a vezetınk. Egy mosolyra, egy 
jó szóra, biztatásra, „megtudjátok csinálni” mindig van ideje. 
Ezen a nyáron szembesültünk vele, mekkora kincs, hogy 
velünk van. Készültünk az elszármazottak találkozójára, 
Veronka nem tudott velünk lenni. Mi tettük a dolgunkat, ki 
mit süt, megbeszéltük, mások a tombolatárgyakat csomagol-
ták, de valami rettenetes hiányérzetünk volt.  

Pedig sokan okozunk neki figyelmetlenségünkkel, gyor-
san kimondott véleményünkkel fájdalmat, bánatot, de a jóis-
ten erıt ad neki, és a következı összejövetelre már el van 
felejtve. Nagy odaadással készül a következı feladatra, mert 
program, van bıven .  

A programok közül minket legjobban a karácsony vará-
zsol el. Már itthon ünneplıbe öltöztetjük a lelkünket, min-
denki megpróbálja a legjobb süteményt megsütni, feldíszít-
jük a közös karácsonyfát, várjuk a vendégeket. Ilyenkor el-
jön Szőcs Lajos polgármester úr is. Hozza a kis családjával 
együtt sütött mézeskalácsot, a szobát megtölti a mézes süti 
illata. Jön a Jászkapitányunk a feleségével, szaloncukrot rak-
nak az asztalra. Hát ezt könnyek nélkül nem lehet megúszni.  
Föl se ocsúdunk, máris itt a szilveszter, újabb ok az összejö-
vetelre. Jó így együtt! Élvezzük az együtt töltött perceket, 
órákat, és mindezt örök emlékként visszük magunkkal. 

Baranyi Sándorné 

HÍREK 

„Fontosak az együtt töltött percek emlékei” 

Szerencsés találkozás 
Amikor 2001-ben megalakult a BOLDOGBT, azonnal 

felvette a kapcsolatot a polgármester úrral, és elsı találko-
zójára meghívta a helyi civil szervezetek képviselıit. A 
nyugdíjas egyesület két vezetıje, Orczi Imréné és Fózer 
Tibor örömmel vették megkeresésünket, és mindjárt leül-
tünk beszélgetni, és az együttmőködés lehetıségeit ele-
mezni. Ennék önzetlenebb, segítıkészebb embereket el-
képzelni sem tudtunk! Kapcsolatunk kiállta az idı próbá-
ját, immár 9 éve szervezzük közösen az elszármazottak és 
nyugdíjasok nagy találkozóját, a kerekévfordulós tagjaink 
köszöntését. Az Ezüstkor Egyesület idén ünnepelte meg-
alakulásának 40.évfordulóját, ez alkalomból ıket is ünne-
peltük augusztusban, de szeretném nagyobb nyilvánosság 
elıtt is megköszönni az egyesület vezetıinek és minden 
tagjának azt a sok jót és szépet, amit ık adnak nekünk! 
Nagyon nagy ajándék számunkra, hogy van egy nap, ami-
kor ilyen szeretettel várnak minket! Ilyenkor azok is haza 
jönnek, akiket sajnos már nem vár itthon család, rokon.  
Az elszármazottak nevében elmondhatom, hogy olyan 
örömet szereznek nekünk, hogy ezt mi meghálálni nem is 
tudjuk. Veronka profi módon szervezi a programot, Tibi és 
lelkes csapata fızi a finom pörköltet, a nyugdíjas egyesület 
minden tagja kiveszi részét a vendégvárásból. Kívánunk 
mindannyiuknak nagyon jó egészséget,  szeretteikkel 
együtt nagyon szép karácsonyi ünnepeket, boldog új esz-
tendıt, és még sok együtt töltött vidám napot.  
Hálás köszönettel: 

Veliczky Józsefné (Koncsik Ilona) 
BOLDOGBT Egyesület 

Szeretett falunk  

minden lakójának  

békés, szép ünnepeket, 

jó egészséget  

és sikerekben gazdag  

új esztendıt kíván  

a Jászboldogházáról Elszármazottak  

Baráti Társasága 

Már 24 éve, nyugdíjazásom óta vagyok a nyugdíjas klub 
tagja. Férjemmel együtt sokat jártunk a jó hangulatú ünnep-
ségekre, kirándulásokra. 
Legnagyobb élményem az volt, amikor együtt ünnepeltük 
2005-ben a 70. születésnapunkat. 
Nagyon szeretek ebbe a társaságba járni, mert mindenki jó 
ismerısöm odafigyelünk egymásra. 

Özv. Káposztás Istvánné 

A nyugdíjas egyesületbe úgy kerültünk, hogy a férjemet 
hívták a zenekarba hegedülni. Ha valami rendezvényen 
zenélni kellett, csak ı ment el, késıbb én is elkísértem. Mi-
vel mindketten jól éreztük magunkat, tagok lettünk. Bará-
tokra találtunk, közösen ünnepeltük a névnapokat. A férjem 
nagyon szeretett hegedülni, én pedig szívesen hallgattam. İ 
már öt éve meghalt, én még idınként eljárok, de sajnos 
nélküle nem ugyanaz már számomra. 

Özv. Besenyi Józsefné 
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Üdvözlettel: Pócs János 

 KEDVES 
JÁSZBOLDOGHÁZAI   
LAKOSOK! 
Szeretettel köszöntöm Önöket a 
helyi újságon  keresztül! 
Karácsony közeledtével fontos, 
hogy megszólítsuk egymást. A 
HIT , a REMÉNY, az ÖRÖM 
és a SZERETET jegyében meg-
gyújtott adventi gyertyák jelzik 
számunkra, hogy ADVENT-
BEN,  karácsony táján, vala-

hogy jobban összetartozunk. 
A munkahelyeken  ilyenkor nagy leltárt készítenek, 

de  leltárt kell készítenünk a lelkünkben is! Ilyenkor a te-
metıben sokkal több gyertya ég, könnyes szemmel emlé-
kezünk múltra,  és imáinkon keresztül üzenünk azoknak, 
akik már nem lehetnek velünk. Készülünk a szentestére, a 
nagyszülık várják haza az unokákat. Ilyenkor minden em-
berben erısebb a hit, az éjféli szentmisén azokkal is együtt  
imádkozunk, akik máskor nem jönnek templomba. Van, 
aki KARÁCSONY idején fogadalmakat tesz, és meg is 
tartja. Mindenki rendelkezik saját példákkal, melyekbıl 
tudjuk,hogy erıs hittel számos célt elérhet az ember. Ilyen-
kor mindannyiunkban erısebb a remény. A remény, hogy 
a betegek meggyógyulnak, a szerelmek megerısödnek;   a 
jövıben könnyebb lesz az életünk. 

 Pár évvel ezelıtt, a megszokott napon a mátraverebélyi 
Szentkútnál a jászapátiakért ajánlották fel a misét. A részt-
vevık talán emlékeznek arra, amikor az ottani plébános 
atya szentbeszédében egy pitypang virágot emelt a magas-
ba. Ráfújt és csodálta, amint a kis pelyhek lebegtek a leve-
gıben. Az atya hosszan beszélt errıl a természettıl kapott 
gyönyörő ajándékról. Többen össze-összenéztünk,  nem 
értettük a prédikáció lényegét. Csak egy kis mezei virág,  
rohanó világunkban rálépünk, és ha egy felnıttet látnánk 
vele játszani, talán meg is mosolyognánk!  

 Ma már értem az atya üzenetét. Az élet minden egyes 
másodperce tartogat számunkra valami örömet, valami 
szépet, csak észre kell venni! Adventben különösen aktuá-
lis az atya üzenete, hogy az élet  tele van csodálatos aján-
dékokkal, csak tudni kell egy percre megállni és lehajolni 
érte! Mert a legszebb ajándék az, amelyiknek nem ára, 
hanem értéke van. 

 A közelmúltban a vállalkozásommal kapcsolatban egy 
marketing elıadáson vettem részt.  A neves elıadó legelı-
ször azt kérte, hogy mi ismeretlenek álljunk fel, és egy 
kört formálva  mindenki fogja meg a mellette lévı személy 
kezét, nézzen a szemébe és mondja ki neki azt a szót, hogy 
„szeretlek”. Akadt,  aki nem tudta megtenni. Volt, aki 
szemlesütve, gyorsan elmormolta. A jelenlévık közül ke-
vesen voltak képesek arra, hogy úgy igazán, lélekbıl, han-
gosan kimondják ezt a szót.  Az elıadó azt mondta, a csa-
ládban ez a boldogság, a munkában ez a siker záloga. Rit-
kán tudatjuk a másikkal, hogy szükségünk van rá, és ritkán 
megyünk el úgy egymás mellett, hogy azt mondanánk, 
szeretlek, úgy szívbıl, igazán, ahogy felebarátját szereti az 
ember. 

 Én ıszintén hiszem és kívánom, hogy a mindennapja-
inkban legyen legalább egy kicsivel  több a hit és a re-
mény, és legyen sokkal több az öröm és szeretet! 

 Az alábbi verssel kívánok Önöknek kellemes karácso-
nyi ünnepeket és Istentıl áldott boldog új évet !  
   
  

Szent karácsony 
„Csillognak a fényes égık, 
A karácsonyfa díszben áll, 
A sötétben havas a tetı, 
S az égen egy angyal száll. 
Békét és szeretetet hirdet, 
S égi karácsonyt ád 
Minden embernek, kinek 
Szívében magány vár. 
Szent karácsony, ím eljött, 
Villognak a fények, 
Minden kıszív megtört, 
S boldogság adatik nékem. 
Isten angyala szálldos az égen, 
Szıke haja hosszan száll, 
Hófehér szárnya sötétben fényes, 
Lassan többen vannak már… 
S egyszerre kiáltják a hatalmas csendbe: 
Boldog Karácsonyt mindenkinek! 
Hiszen szomjazunk a tettre. 
A szóra, a mosolyra, a gondolatra, mindenre. 
De legfıképpen egyre: A szeretetre!” 

SEGÍTSÜNK 
ÖSSZEFOGÁSSAL 
A RÁSZORULÓKON ! 
 
TISZTELT ALSÓ - JÁSZSÁGIAK ! 
 
Mindannyian tudjuk, hogy milyen ökológiai katasztrófa 
sújtotta Magyarország három települését. Én magam is 
jártam Devecserben. A látvány ami fogadott lesújtó volt. 
Háború utáni romboláshoz tudom hasonlítani. Az összefo-
gás, ami szerte a világban és hazánkban is létrejött a vörös 
iszap károsultak megsegítése érdekében példaértékő. 
Jászapáti város önkormányzata az Alsó-Jászsági lakosok 
összefogására adományvonalat nyitott a bajba jutott tele-

pülések megsegítése érdekében! Arra kérem Önöket, 
hogy lehetıségeikhez mérten adományaik befizetésével - 
melyet továbbítani fogunk az érintett települések önkor-
mányzatainak - támogassák az ott élı emberek  küzdel-
mét, sorsuknak jobbra fordulását! 
Adományaikat befizethetik az OTP Banknál vezetett 
11745114-15409625-10170001 számlára, illetve befizetési 
csekket kérhetnek a helyi Polgármesteri Hivatalban. 
 

Tisztelettel és köszönettel:         
 Pócs János 
 országgyőlési képviselı - polgármester 

HÍREK 

Pócs János országgyőlési képviselı levele 
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Egyesületünk szer-
tára az Önkormányzat 
által elnyert pályázati 
pénzbıl  kül sıl eg 
megújult, megszépült. 
A régi korszerőtlen 
nyílászárók helyett új 
hıszigetelt mőanyag 
ablakok és ajtók ke-
rültek beépítésre. A 
falakra 8 cm hıszige-
telés és korszerő va-
kolat, míg a tetıre új cserepek kerültek. A belsı teret az egye-
sület által pályázaton elnyert forrásból, tagok áldozatos anyagi 
hozzájárulásaival, munkájával és a tőzoltóbál bevételébıl sike-
rült korszerősíteni. Kialakításra került egy vizesblokk (mosdó, 
zuhanyzó, wc), megújult a konyha, az elektromos hálózat is 
korszerősítve lett, új padlóburkolatot, csempét és új festést 
kapott az összes felújított helyiség. 

*** 
Az idei tanévben - immáron harmadik alkalommal – ismét 

elkezdıdött az általános- és középiskolások részére szervezett 
tőzoltószakkör új helyszínen, a nyár folyamán megújult tőzol-
tószertárban. Jelenleg tizenkét gyermek vesz részt a szakköri 
fo gl a l ko zá s o ko n, 
négy lány és nyolc 
fiú, közülük vannak 
visszajárók, akik a 
középiskolai tanul-
mányaik mellett is 
szívesen részt vesz-
nek a foglalkozáso-
kon. A szakkörök az 
elsı félévben havi 
egy alkalommal péntek délutánonként 15 órától 17 óráig tarta-
nak. A második félévben kéthetente – a jó idı beköszöntével - 
havi kettı foglalkozást tervezünk, megkezdıdik a tőzoltóver-
senyre való felkészülés is. A szakkörök pontos idıpontját 
megtalálják az egyesület honlapján (www.jbhote.hu), a szertár 
hirdetıtábláján és minden foglalkozás végén a következı 
szakkör idıpontját közölni fogjuk a gyerekekkel. Foglalkozá-

sainkon a gyerekek a 
tőz- és katasztrófavé-
delem rendszerével 
ismerkedhetnek meg, 
elméleti és gyakorlati 
ismereteket sajátíthat-
nak el, amelyeket 
szükség esetén alkal-
mazni is tudnak. Meg-
ismerik a tőzoltóság-

nál rendszeresített eszközöket, egyéni védıfelszereléseket 
(szakfel-szereléseket), azok mőködését elméletben, és haszná-
latukat a gyakorlatban is elsajátíthatják. A szakkör mőködteté-
sével nem titkolt szándékunk a tőzoltó hivatás megismertetése 
és megszerettetése a gyermekekkel és az egyesület részére az 
utánpótlás nevelés is fontos cél. 

Az egyesület tagsága 2010-ben tizenöt új belépıvel bıvült, 
köztük hivatásos tőzoltókkal, amely reményeim szerint új len-
dületet ad az egyesület szakmai mőködésének. Hosszú elıké-
szítést követıen tíz fı részvételével alapfokú 40 órás önkén-
tes- és létesítményi tőzoltó tanfolyam vette kezdetét 2010. 
október 09-én, amelyet minden résztvevı sikeres elméleti és 
gyakorlati vizsgával zárt 2010. november 12-én. 

Hírek a tőzoltó egyesület életébıl 
A májusban kezdıdött belvízi védekezés szeptemberben 

a belterületi csatornák kitisztításával szinte még véget sem 
ért, két és fél hónap elteltével a napokban ismét elı kellett 
venni a szivattyút, mert lakóházat veszélyeztetett a belvíz. 
Sokan keresik meg a polgármesteri hivatalt, és többen ke-
restek engem is az egyre nagyobb gondot jelentı pince el-
öntésekkel kapcsolatban. Sajnos ezek az esetek nem egye-
diek, lassan a falu lakóinak nagy része szembesül a problé-
mával. Egyesületünk jelenleg rendelkezésre álló felszerelé-
sei nem alkalmasak sekély víz eltávolítására, a viszonylag 
nagy teljesítményő szivattyúk 20-30 cm vízoszlopnál a sző-
rıkosárnál kialakuló örvénylı víz következtében már leve-
gıt szívnak,„elejtik” a vizet. Vannak házak, ahol több tíz 
centiméter, máshol néhány centiméter víz áll a pincékben. 
Erre a megoldás nem egyértelmő, ha elkezdik kiszivattyúz-
ni a vizet, akkor az elöntés üteme gyorsul, tehát sőrőbben 
kell a szivattyúkat mőködtetni, de a víz szintje nem fog 
tartósan csökkeni, mivel a talaj belvízzel telített, így a köz-
lekedı edények elve alapján a folyadék szintje a mélyebben 
fekvı pincékben meg fog egyezni a talajban és a vízelveze-
tı csatornákban felgyülemlett víz szintjével. Erre a helyzet-
re az egyedüli megoldást a téli és a tavaszi „aszály” jelent-
heti, aminek az elıjelzések alapján csekély az esélye. A 
szakemberek szerint a téli csapadék jellege (hó, esı), a tar-

tós fagyok elma-
radása (enyhe tél), 
tavaszi hóolvadás 
üteme, a folyókon 
kialakuló árhul-
lám elhúzódása 
negatívan befo-
lyásolhatja a bel-
víz visszahúzódá-
sát, sıt annak 

emelkedésére is lehet számítani, így tartós belvíz jelenlétre 
kell felkészülni. Azoknál a házaknál, ahol a pincében van a 
főtıberendezés és a tüzelıanyag, és még nem érintettek a 
belvízi elöntéssel, a lehetıségekhez képest célszerő a főtı-
berendezés megemelését esetleg áthelyezését megoldani. 
Ahol nem megoldható a kazánok áthelyezése, ott lehetıleg 
egy munkagödröt kell kialakítani a pince legmélyebb pont-
ján, amibe egy búvárszivattyú elhelyezhetı, így a betörı víz 
a pince szintjéhez viszonyítva minimális szinten tartható 
lehet. Ezeken a helyeken a folyamatos szivattyúzás jelent-
het megoldást a kereskedelemben kapható ún. búvárszivaty-
tyúkkal, amelyek kiválasztásánál törekedni kell a szennye-
zett víz eltávolítására is alkalmas szivattyú beszerzésére, 
vagy egy megfelelı mérető szőrı edényt kell a szivattyú 
védelmére a vízbe helyezni, amelyben egy tiszta víz eltávo-
lítására készült szivattyú is biztonságosan üzemeltethetı 
lesz. A szőrıedényt kisebb furatokkal kell ellátni (pl.: fém 
vagy mőanyag vödör, a szivattyú köré csavart szúnyoghá-
ló), hogy a szennyezıdések (kavics) ne tudjanak a szivaty-
tyúban törést, szorulást, dugulást elıidézni, de az eltávolí-
tandó víz bejuthas-
son a szivattyúhoz. 
A víz szennyezett-
ségétıl függıen a 
fent leírtak alapján 
elkészített szőrı 
rendszeres tisztítása 
válhat szükségessé. 

>>> 
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A fenti címmel kezdte írását az  Új Néplapban Darázs Me-
linda újságíró 11-én szombaton. 

Valóban nem szokványos tőzoltó eseményre, hanem disz-
nóvágásra győltek össze a tőzoltó egyesület tagjai szombaton 
reggel.  Kora reggeltıl késı estébe nyúló családi, baráti na-
pot tartottunk. 

Az esemény hangulatát emelte,hogy a reggelre kopogósra 
fagyott tájra, dél körül elkezdett esni a „pelyhes fehér hó” 

Az ilyenkor elmaradhatatlan lélekmelegítı kisüsti elfo-
gyasztása után elkezdıdött a munka. A biztos siker érdeké-
ben Bazsó Palit bíztuk meg a hízó disznótorossá változtatá-
sával. Fiatal tőzoltóink igen nagy lelkesedéssel vették ki ré-
szüket a munkából. Közel húszan sürögtek-forogtak a pör-
zsölésnél, mosásnál. 
Nagy volt a munka-
megosztás, volt aki-
nek a súrolókefe, volt 
akinek a vizesvödör 
jutott, de olyan is 
akadt akinek a 
„védıital” folyama-
tos biztosítása volt a 
feladata. 

A hölgyek a szertár egyik sarkában 
kialakított ideiglenes konyhában 
serénykedtek, a reggeli pecsenye és 
egyéb finomságok elkészítésében. 
Az esti disznótor természetesen nem 
múlhatott el töltött káposzta  nélkül. 
Ennek a nem éppen diétás ételnek 
az elkészítését is „szakemberekre” 
bíztuk. A tapasztalt háziasszonyok-
ból álló csapat egy hatalmas bográ-
csot rakott tele a különbözı  alap-
anyagokkal. 
A bográcsba belekészített rengeteg  

savanyú káposztát és egyéb belevalókat Tóth László fızte, 
forgatta egészen vacsoráig , mégpedig a garázsban  berende-
zett étterem közepén felállított fızıállványon. 

Közben a  többiek egy nagy fateknıben összekevert  finom 
hurkát, majd a kolbászt  a hurkatöltı segítségével sütésre 
kész állapotba hozták. Amit az elıbb már említett szakember 
gárda vacsorára elkészített. 

Lassan befejezıdött a munkanap, következett az ünnep. A 
havazás sem szünetelt idıközben, így elıkerültek az évsza-
kot jellemzı közlekedési eszközök, voltak, akik szánkóval 
érkeztek a disznótorba. 

Fehér asztal mellé ültek az egyesület tagjai és hozzátarto-
zóik, valamint  a meghívott barátok, vendégek. 

 
  A jó hangulatú nap 
a  sok munka, majd a  
finom vacsora  elfo-
gyasztása után késı 
estébe nyúló beszél-
getéssel ért véget. 

 
Szőcs Gergely 

Egyesület elnöke 

Vágóhíddá alakult a boldogházi tőzoltószertár 

CIVIL SZERVEZETEK 

A fagyok, ónos esı és a havazás nagymértékben rontja a 
közlekedés biztonságát, a nyári gumiabroncsokat télire cse-
rélve nagymértékben növelhetjük jármőveink stabilitását a 
csúszós utakon. A téli gumiabroncs használata még nem 
biztosíték a biztonságos közlekedésre, oda kell figyelni a 
futófelület megfelelı állapotára is, a kopott abroncs nem 
nyújt megfelelı stabilitást az úton. Az emberi tényezıt is 
figyelembe kell venni. Fontos a jármő sebességének és a 
követési távolságnak is az út és látási viszonyoknak megfele-
lı megválasztása.  

Sajnálatos módon az elızı napokban több jászboldogházi 
személyt ért különbözı kimenetelő közlekedési baleset.  

Egyesületünk a helyi polgárıröktıl kapott jelzés alapján 
vonult szerencsés kimenetelő közúti balesethez: egy sze-
mélyautó havas úton megcsúszott és az út menti vízzel telt 
árokban állt meg, amelyet drótkötéllel az úttestre visszavon-
tattunk 

 

Minden tőzoltó tudja, hogy egy tőzoltó nem tőzoltó. 
Ezen bölcsesség birtokában történhetett, hogy megszervezés-
re került december 11-én a disznóvágással egybekötött disz-
nótoros vacsora, amely a csapatszellem, az egyesületen belü-
li összetartás erısítésére is kitőnı lehetıséget biztosított. 

A Jászboldogháza Községi Önkéntes Tőzoltó Egyesület tagságának nevében áldott    békés  
karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag boldog új esztendıt kívánok  

minden kedves Olvasónak!    
Baranyi Béla Jászboldogháza ÖTE 
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A falut járva a házakon, 
fákon egyre több helyen 
csillannak fel a karácsonyi 
hangulatot idézı fények, 
sokan díszítik kertjüket, 
házukat szebbnél szebb 
fényforrásokkal. 

A számtalan helyrıl 
pislákoló fények ünnepi 
hangulatot kölcsönöznek, 
egyben szebbé, meghitteb-
bé teszik az adventi készü-
lıdést. 

Nagyon szép példa erre 
az idén elıször megvalósí-
tott adventi kert a TSZ iroda udvarán. Páratlan látványosság 
a mintegy egy hektárnyi park ünnepi fénybe öltöztetése.  

A kertben felbukkanó „rénszarvasok”, hóember, gyönyö-
rően csillogó, pislákoló bokrok, kék, ezüst, arany színben 
pompázó fenyık, spirál fényő fák, a kerítés egész hosszán 
végighúzódó fényfüzér villogása, szívet-lelket melengetı 
látvány, igazi ünnepváró hangulatot áraszt mindannyiunk 
örömére. Ha teheti, nézze meg családjával együtt. 

Arra szeretnénk bíztatni községünk lakóit, hogy lehetısé-
gük szerint próbálják ünnepi díszbe öltöztetni lakókörnyeze-
tüket karácsonyi égısorokkal, fénydekorációkkal is. 

Azt tervezzük, hogy jövıre az utcaszépségversenyhez 
hasonlóan keressük Boldogháza legszebb adventi utcáját, 

házát, épületét. Szeret-
nénk, ha más települések-
hez hasonlóan községünk 
is ünnepi díszben várná a 
Karácsonyt, ezzel is kife-
jezve az összetartozás, a 
szeretet érzését. 
Fölmerült annak a gondo-
lata is, hogy Mindenki 
Karácsonyfája címmel 
közös ünneplésre hívnánk 
a falu lakóit, esetleg a 
piactérre, ahol egy közö-
sen feldíszített karácsony-
fa körül forralt borral, sült 

gesztenyével, saját készítéső karácsonyi süteményekkel, mő-
sorral, közös énekléssel hangolódnánk rá a közeli karácsonyi 
ünnepekre.  

A Karácsony a szeretet és az ajándékozás ünnepe. Egye-
sületünk az év legszebb ünnepére gondolva a vasútállomáson 
lévı kerékpártárolók elıtti fenyıkbıl –melyet a Faluszépítı 
egyesület ültetett évekkel ezelıtt- kettıt felajánlott a község 
javára. Egyiket az egyháznak ajánlottuk fel, a templom kará-
csonyi díszítéséhez szerettünk volna hozzájárulni. A másik 
fenyıvel és több kiló szaloncukorral, pedig az óvodás és 
iskolás gyerekeket ajándékoztuk meg. 

Faluvédı  
és Szépítı Egyesület  

Adventi készülıdés 

Év vége közeledtével szeretnénk röviden tájékoztatni ol-
vasóinkat a Faluvédı és Szépítı Egyesület pénzügyeirıl, 
gazdálkodásáról. 

Önkormányzati támogatást kap egyesületünk évente 250 
ezer forintot, természetesen ezt az összeget a község javára 
használjuk fel.  

Ezzel az összeggel meg kell próbálni úgy gazdálkodni, 
hogy gazdagodjon vele a falu, hogy szépüljön, épüljön mun-
kánk által a település. 

A Fajtakísérleti Állomásnál lévı régi iskola emléktábla 
avató ünnepségére a környezetet felújítottuk, parkosítottuk, 
és azóta is folyamatosan gondozzuk a most már emlékhelyet. 

Öröm volt részt venni a Boldog Bt.-vel és az Önkormány-
zattal megvalósított közös munkában. 

Az emlékhely kialakítása nemcsak társadalmi; fizikai 
munkával, hanem anyagi ráfordítással is járt a faluszépítık 
részérıl. Befestettük a kerítést, padot csináltattunk, kültéri 
mőanyag táblát készíttettünk Boldogháza külterületi térképé-
vel. (A díszes kıtömb, amin a térképes tábla van, Darók Sán-
dor vállalkozó felajánlása. Köszönjük neki).  

Emellett Jászboldogháza szép utcája és virágos utcája 
táblákat csináltattuk Darók Sándor és munkatársaival. A 
fentiek a Falunapra készültek el, és összesen 105 ezer forint 
költséget jelentettek a faluszépítık részére. 

Tavasszal kb. 30 cserép muskátlit és jó néhány cserép  
egynyári növényt vásároltunk, amelyek az orvosi rendelı-
höz, szolgáltatóházhoz, takarékszövetkezethez, az utcajelzı 
táblákba, valamint Jászboldogháza „Virágos” és „Szép utca” 
táblákba került kihelyezésre. 

Festéket vásároltunk három buszmegálló, 14 billenıs ku-
ka, harangláb, tulipánfa, a játszótéri virágállvány és a köz-
ségben kihelyezett padok lefestéséhez.  

Padokat vásároltunk, melyek tavasszal kerülnek kihelye-
zésre. 

A vasútállomásnál lévı zöld buszmegállót Fózer Balázs 
faluszépítı tagunk újította fel, a megrongált részeket lambé-
riával pótolta, melynek költsége 10 ezer forint volt. 

Igyekszünk a továbbiakban is jól gazdálkodni a ránk bí-
zott összeggel. 

A vasútállomáson lévı négy kerékpártároló festése, tetıcse-
réje is szerepelt a 2010-es költségvetésünkben, de ezt a terhet 
az Aranykalász Mezıgazdasági Termelı és Szolgáltató Szö-
vetkezet levette vállunkról. Menyhárt Károly elnök úr nagy-
lelkő döntése volt, hogy a szövetkezet felújítja a kerékpártá-
rolókat, vállalva annak összes költségét, mely összeg kb. 200 
ezer forint. Ezúton is hálásan köszönjük neki és munkatársai-
nak is a támogatást az egyesület és a falu nevében.  

*** 
Eltelt egy év, mióta újjáalakult egyesületünk. Köszönjük 
mindazok segítségét, akik mellénk álltak az év folyamán, 
segítették, támogatták munkánkat.  
Nekik és a község valamennyi lakójának örömteli karácsonyi 
készülıdést, kellemes ünnepeket és sikeres, boldog új eszten-
dıt kívánunk a további közös munka reményében. 

      Szőcs Gergelyné 
Faluvédı és Szépítı Egyesület elnök 

A Faluvédı és Szépítı Egyesület pénzügyeirıl 
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Portrék a civil szervezetekbıl 

Megújultak  
a piactéri padok 

A közelmúltban az önkormányzat mun-
katársainak segítségével lefestettük az 
összes padot községünkben (ami kima-
radt, jövıre pótoljuk).  
Ismét megújultak a már kétszer is meg-
rongált óvoda elıtti piactéri padok, 
visszanyerve eredeti állapotukat. 
(Szeretnénk ezúton is felhívni a figyel-

met, hogy a faluban lévı padok nem 
úgy vannak kiképezve, hogy a háttámla 
szolgáljon ülıhelyül, ezt a megterhelést 
nem bírják.)  
Reméljük, hogy sokáig örömünkre 
lesznek a lefestett, megújult padok, 
bízunk benne, hogy a térfigyelı kame-
rák felszerelése is segít kihelyezett 
értékeink megóvásában.  

 Szőcs Gergelyné 
Faluvédı és Szépítı Egyesület elnöke 

2010. június 5-ére meghívást 
kaptam a jászboldogházi falu-
napra. Nagy várakozással ké-
szültünk férjemmel együtt az 
érdekesnek ígérkezı kirándu-
lásra, mert az utóbbi években 
nagyon ritkán kerültünk el 
régi munkahelyemre, ugyanis 
én három évig  (1951-54) 
Jászboldogházán tanítottam. A 
meghívó közös ebédre, beszél-
getésre és emléktábla avatásra 
hívta a címzetteket.  
A kultúrházban nagy szeretet-
tel fogadták az érkezıket a 
BOLDOGBT tagjai. A vendé-
gek általában hetven-nyolcvan 

év körüli idıs pedagógusok voltak, akik valamikor valame-
lyik boldogházi iskolában tanítottak. Az elnökasszony üd-
vözlıje után a vendégek bemutatkoztak és röviden beszá-
moltak életútjukról. Nagy volt a viszontlátás öröme, hiszen 
voltak olyanok, akik 40-50 éve nem látták egymást. A volt 
tanítók névsorának felolvasásakor derült ki az a szomorú 
tény, hogy sokan már meghaltak a volt kartársak közül. A 
beszámolók után kellemes hangulatban folyt tovább a cseve-
gés, majd elfogyasztottuk a finom ebédet. Háromnegyed 
háromkor együtt elsétáltunk a volt iskolához, ahol már gyü-
lekeztek a község vezetıi és lakói.  

Három órakor megkezdıdött az emlékmő és az emléktáb-
la átadásának az ünnepe. A leleplezés és megszentelés után a 
község lakói nevében a polgármester úr helyezett el koszo-
rút, majd a Boldogházán mőködı civil egyesületek és társa-
ságok képviselıi koszorúztak.  

Az ünnepség után még kimentünk a temetıbe, ahol a 
BOLDOGBT által, néhány éve állított kopjafánál gyújtot-
tunk gyertyát és emlékeztünk az elhunyt pedagógusokra.  

Kedves, felejthetetlen, lélekemelı volt részünkre ez a nap! 
Egy olyan összetartó közösség életébe pillanthattunk be, 
amely példa lehetne mindenki számára. Jászboldogháza pél-
dája annak, hogy a civódás, az egymásra mutogatás helyett a 
közös, összefogással végzett munka mennyire célravezetıbb! 
A közös gondolkodás nyomán évrıl évre szépül, fejlıdik a 
község. A lakosok megbecsülik, segítik egymást, az idısek 
tisztelete, támogatása példaszerő. Kevés olyan közösséget 
találnánk hazánkban, akik ilyen szép, kedves emlékhelyet 
készítenének a volt iskoláik és tanítóik emlékére! A boldog-
háziak természetesnek találták, hogy a sok szépért és jóért, 
amit az iskolától, a tanítóiktól kaptak, köszönetet mondjanak, 
ezzel a gesztussal is példát mutassanak gyermekeiknek, uno-
káiknak.  

Visszaemlékezve a boldogházi éveimre elmondhatom, 
hogy ezen a kedves helyen váltam felelıs felnıtté. A község 
lakói szorgalmas, derék, fáradhatatlan, tisztelettudó és becsü-
letes emberek voltak. A gyerekek jó, megalapozott nevelést 
kaptak szüleiktıl és családjuktól. A tisztelet- és kötelességtu-
dó, fegyelmezett csemetékkel szép eredményeket lehetett 
elérni!  

A tantestület is összetartó, egymást segítı pedagógusok-
ból állt. Ha valaki jó munkát végzett, korra való tekintet nél-
kül kapott dicséretet vagy jutalmat. Pedagógusnapon a szü-
lık és a gyerekek együtt ünnepelték, köszöntötték a tanító-
kat. Olyan jó, családias hangulat volt az iskolában, hogy 
öröm volt a munka. Szerencsére olyan beosztásom volt, hogy 
az iskolával kapcsolatos minden munkát kipróbálhattam. Az 
alsóban tanítottam, de a felsıben és a dolgozók iskolájában 
is kaptam órákat. Fı mentorom Rózsa Sanyi bácsi volt, aki 
nemcsak Boldogházán, hanem késıbbi munkahelyeimen is 
segített, irányított. A boldogháziak is nagyon szerették, tisz-
telték İt. Jelenleg is egy tanterem ırzi a nevét az „új" iskola 
emeletén. Mária néni (Riczkóné Vénusz Mária) úgy vigyá-
zott ránk fiatal tanítónıkre, mint tyúkanyó a csibéire. Nagy 
élettapasztalatát, szaktudását szívesen osztotta meg velünk, 
fiatal kezdıkkel. Az írásbeli munkák pontos végzésére, a 
szemléltetés megoldásaira Riczkó Zoltán igazgatónktól kap-
tunk hasznos tanácsokat. Mind a három segítımmel halálu-
kig szoros, baráti kapcsolatot tartottunk fel. Ha Jászberénybe 
látogattunk, mindig felkerestük Sanyi bácsit, amikor pedig a 
Riczkó házaspár Tomoron helyezkedett el, minden évben 
néhány napot náluk vendégeskedtünk.  

Összefoglalva tehát, most 77 évesen úgy látom, hogy a 
pedagógusi munkához a megfelelı alapot Jászboldogházán 
és a boldogháziaktól kaptam. Olyan indítással, mint amilyent 
én kaptam, csak jó és hasznos munkát lehetett végezni! Re-
mélem a szülık és a volt diákjaim is így látják mőködése-
met. A feletteseim legalább is így vélekedtek, mert az 1989. 
január l-i nyugdíjazásom után még kilenc évig taníthattam. 
Negyvenhat tanévet dolgozhattam a gyerekek között! 
(1951.szeptember l-tıl 1997. június 30-ig). Szép volt, jó volt, 
gyönyörő volt!  

Most, a Boldogházára helyezésem 59. évfordulóján olyan 
megtiszteltetés ért, hogy férjemmel együtt bevettek a 
BOLDOGBT-be! Köszönjük!  

Azzal igyekszünk megköszönni, meghálálni, hogy min-
denfelé, amerre csak járunk, elmondjuk, hogy milyen kiváló, 
összetar tó, együtt gondolkodó emberek lakják 
Jászboldogházát.  

Tisztelettel üdvözlöm Jászboldogháza összes lakóját, a 
volt tanítványaimat, kedves szüleiket, családtagjaikat, az 
ismerısöket, az azóta felnövekedett nemzedéket.  

Jó egészséget, békés és boldog életet kívánok 
Mindannyiuknak!  

 
Szeretettel:  Piffkó  Jánosné Faragó Mária  ny. tanítónı  

BOLDOG BT 

Piffkó Jánosné  
Faragó Mária   
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Kıhidi Györgyné vagyok, azt hi-
szem, hogy sokan ismernek, mivel 
25 évig a Takarékszövetkezetben 
dolgoztam, és onnan mentem nyug-
díjba. 
Akik nem ismernek, engedjék meg, 
hogy egy pár sort írjak magamról. 
Jászberényben születtem, és ott is 
laktam 1969-ig, akkor költöztünk 
Boldogházára férjemmel és két kis-
lányommal. Akkor úgy gondoltuk, 
az ideköltözés pár évre szól, immár 

41 éve itt lakunk, már igazi boldogházinak valljuk magunkat. 
A lányok közben felnıttek, férjhez mentek és elköltöztek. A 
férjemmel ketten maradtunk a családi házban. Van öt gyö-
nyörő unokánk, egy fiú, négy lány. Az unokák az óvodai, 
iskolai szüneteket mindig nálunk töltötték. Nagyon szerettek 
itt lenni, a mai napig is szívesen jönnek, ha idejük engedi. 

Mivel az utóbbi idıben több szabadidıvel rendelkezem, 
szívesen veszek részt a Nyugdíjas és a Faluszépítı Egyesület 
munkájába. 

A Faluszépítı Egyesület az elızı és a mostani vezetése 
sokat tett és tesz a falu szépítésében  

Úgy gondolom, a falu vezetése és mi lakosok is felnıttünk 
a feladathoz, és kezdjük elismerni és megbecsülni a kis lel-
kes csapat munkáját. Én a magam részérıl csatlakoztam e 
lelkes csapathoz, ha idım és egészségem engedi, akkor szí-
vesen részt veszek a munkákban. 

Sajnos kevesen vagyunk és szinte mindig ugyanazok!!!! 
Tudom, akinek gyereke van, és dolgozik, nincs sok ideje, 

nem tud részt venni a munkában. Annyi ideje azonban min-
denkinek van egy ebéd vagy vacsora alatt, hogy elmondja 
gyerekének, a padok, szemetesek, fák, virágok nem azért 
vannak ott, ahol vannak, hogy összetörjük, kiszaggassuk, 
letörjük. 

Ez nem kerül pénzbe, és nem vesz sok idıt igénybe, de 
nagyban segíti a Faluszépítık munkáját. Azt gondolom 
mindannyiunk közös érdeke, hogy a falunk szép, tiszta, ren-
dezett legyen. 

Marika tettre kész, lelkes, ötletekkel teli, a tagokat össze-
fogja és ösztönzi. Kívánok Neki sok-sok türelmet és kitar-
tást. Mi, akik itt élünk, segítsük munkáját azzal, hogy vi-
gyázzunk a tisztaságra a kiültetett fák, virágok épségére, és 
akkor talán pályázhatunk a tiszta virágos falu elismerésre – 
Ehhez kívánok mindenkinek jó egészséget, szép karácsonyt, 
boldog új évet! 

Kıhidi Györgyné 

FALUVÉDİ ÉS SZÉPÍTİ EGYESÜLET 

Kıhidi Györgyné  

Kedves Boldogháziak! Több oka is van annak, hogy tol-
lat ragadtam a karácsonyi készülıdés közepette. Az egyik, 
hogy addig sem kell porszívóznom (emiatt viszont csak né-
hány sor megírására van lehetıségem), a másik, hogy az 
utóbbi idıben változás történt a háziorvosi ellátásban. Dr. 
Borsodi-Nagy Erzsébet doktornı ez év november elsejétıl az 
aktív háziorvosi tevékenységét szünetelteti. A következménye 
ennek, hogy nem tudja biztosítani számunkra az orvosi 
„készenlétet”, vagyis annak az idıszaknak az ellátását, ami-
kor sem ügyelet, sem rendelés nincs. Ez minden hétköznap 
egy 4 órás idıszak. Azért, hogy ne maradjunk orvosi segítség 
nélkül, pontosan ezekben az idıszakokban elvállaltam 
Tápiógyörgyén, a Doktornı helyettesítését. Jelenleg a hosszú 
távú megoldás keresése zajlik, aminek keretein belül a meg-
üresedett praxist az önkormányzat meghirdette. Pályázatot én 
is adtam be, hogy az így kialakult helyzetet - amennyiben 
más megoldás nem születik – stabilizáljam. Azaz nem a bol-
dogházi praxis helyett, hanem mellett szeretném ezt a tevé-
kenységet ellátni. Errıl döntés december végén vagy január 

elején születik. 
Hétköznapokon 8-16 óráig, nem csak a 06-20/537-4858-

as telefonszámon, hanem személyesen a tápiógyörgyei II. 
számú orvosi rendelıben (Tápiógyörgye, Béke út 4.) is meg-
találnak akkor is, amikor itt a faluban éppen nincs rendelés. A 
boldogházi rendelési idı az összehangolás miatt egy nagyon 
picit változott, és az alábbiak szerint alakul: 

Kettıt egy csapásra… 

Hétfın:  8.30 – 12.00 
Kedd: 12.00 – 16.00 
Szerda: 8.30 – 12.00 
Csütörtök: 13.00-17.00 
Péntek:Páratlan hét: 8.00 – 12.00 
 Páros hét: 12.00 – 16.00 

Szeretném bemutatni a Polgárır Egyesület 
részérıl Simon Ottót.  
- Ottó, kérlek, mutatkozz be az olvasóknak. 
„Boldogháza Tápió területén születtem, és itt 
is nevelkedtem. 1960-ban a helyi tsz-ben 
kezdtem dolgozni, majd 1969-tıl 1974-ig a 
Radiátorgyárban helyezkedtem el. Az Orszá-
gos Mentıszolgálatnál állapodtam meg, ahol 
ápoló munkakörben dolgoztam, egészen 2000-
ben történt nyugdíjazásomig. 
A Polgárır Egyesületbe 2009. évben léptem 
be. Szeretem a nyugodt környezetet, fontos-

nak tartom a biztonságot. Aktív nyugdíjasként én 
is tenni akarok a falumért, ezért áldozok erre a 
tevékenységre szabadidımbıl. Mindennél fonto-
sabbnak tartom a gyerekek biztonságát, ezért is 
vállaltam reggelenként az iskola elıtti szolgálatot. 
Ezen túlmenıen az éjszakai szolgálatból is kive-
szem a részem, más közösségi programok is érde-
kelnek, pl: polgárırnap, és a képzések is fontosak 
számomra. 

Kedves Ottó! Köszönjük, hogy a családi élet 
mellett idıt áldozol a polgárır szolgálatra. 
Kellemes karácsonyi ünnepet és boldog új évet 
kívánok valamennyiünk nevében. 

Joó-Kovács Balázs - elnök 

Az ünnepek közeledtével szeretnék én is minden kedves 
Olvasónak jó egészséget, békés karácsonyt és boldog új 
évet kívánni! 

dr. Jánosik György 

Simon Ottó 

POLGÁRİR EGYESÜLET 
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Orczi Imréné Veronka közéleti tevékenysége sokak 
tiszteletét kivívta, neve összeforrt az Ezüstkor Nyug-
díjasok és Magányosok Egyesületével. Így termé-
szetes, hogy megkérdeztük múltról, jelenrıl, jövı-
rıl. 
 

Boldogházi vagy, a munkád azonban éveken 
keresztül más településekhez kötött. 

1963-ban érettségi után a helyi községi tanácsnál 
kezdtem el dolgozni, majd rövid idıvel késıbb áthe-
lyeztek a jászszentandrási hivatalhoz. Végül 
Jánoshidára kerültem, ahol gazdálkodási fıelıadó-
ként dolgoztam. 28 éve rokkant nyugdíjas vagyok. 

Hogy kapcsolódtál be a Nyugdíjas Klub életébe? 
1998-ban meghalt a férjem, a gyermekeim felnıttek, egyedül 
maradtam. Jólesett, hogy hívtak a rendezvényeikre, örömmel 
mentem, és ott ragadtam. 

2002-tıl látod el a klub, majd az egyesület titkári felada-
tait. A programok megtervezése, szervezése, kapcsolattartás  
a tagokkal és más civil szervezetekkel –sok-sok munkát 
jelent. Ez a sokrétő feladat egy agilis, mindenkivel szót ér-
tı, tevékeny embert igényel. Mennyire nehéz mindennek 
eleget tenni? 
Nagyon szívesen végzem ezt a munkát, és egyelıre nem 
érzem megterhelınek. Most már a 2. ciklusomat töltöm, és 
2013-ig szól a mandátumom. 
Elnökünkkel, Fózer Tiborral és a vezetıség valamennyi tag-
jával nagyon jó a kapcsolatom, egymást segítve látjuk el az 
egyesület vezetésének feladatait. 
A tagok is maximálisan kiveszik a részüket a munkából, 
egészségükhöz, lehetıségeikhez mérten mindenben segíte-
nek. 
A legszebb a karácsonyi készülıdés. Ez úgy történik, hogy 
az elıre megtervezett feladatokat szétosztjuk, mindenki tudja 
a dolgát. Otthon készítjük el a pogácsát, süteményt, a sava-
nyúságot, megfızzük a kávét, és helyben frissen sütjük meg 
a rántott húst és a petrezselymes krumplit. 
Mindenki kap jelképes kis karácsonyi ajándékot, ami min-
denkinek meglepetés. Errıl általában én gondoskodom, de ez 
részemrıl természetes. 

Az egyesület életérıl  rendszeresen, mindenre kiterjedıen 
naplót vezetsz. Naprakészen szerepel benne minden ese-
mény, öröm, bánat, emlék. 
Mindenképpen szerettem volna a klubunk életérıl maradan-
dó emléket hagyni az utókor számára. Eleinte a tények köz-
lésére hagyatkoztam, késıbb sok ötlettel, idézetekkel is szí-
nesítettem. 
Az egyesület tagjai érdeklıdéssel forgatják, és természetesen 
a kezdetektıl, 2002-tıl rengeteg fénykép készült a rendezvé-
nyeinken, ezeket albumokba győjtöttük. Már hat album telt 
meg a képekkel. 

Nagy szereped volt a tájház létrehozásában. Győjtöttetek 
régi gazdasági, háztartási eszközöket, kerültek ide régi bú-
torok is. És mindez a te kezdeményezésedre és a te irányítá-
soddal történt. 
A kirándulások alkalmával mindig szívesen nézegettem a 
tájházakat, számomra érték volt a régi korok emlékeit cso-
dálni. 
Otthon is győjtögettem nagyszüleim és a szüleim bútorait, 
használati tárgyait is. 
Így jött az ötlet, hogy a Jász Világtalálkozóra szervezzük 
meg a győjteményes kiállítást. 
Az elsı feladat a hely kiválasztása volt. Hosszú folyamat 
után rátaláltunk az Alkotmány utcai kis házra, amely 
Besenyi Józsefék tulajdona volt. 
Alkalmasnak találtuk arra, hogy a már összegyőjtött  
értékeinket itt állítsuk ki. A nyugdíjasok sok mindennel –

ágynemővel, berendezési és felszerelési tárgyak-
kal- is hozzájárultak a győjteményhez. 
Nagy örömünkre szolgált, amikor a Jász Múze-
um vezetıje, dr. H. Bató Edit a népi győjtemé-
nyünknek szánt kiállításunkat azonnal tájháznak 
minısítette. Ez magasabb fokozatot jelentett, 
remélem, azóta is mindenkinek örömére szolgál. 
Most is folyamatosan győjtögetünk, és a lakos-
ság is hozzájárul a felajánlott berendezési és 
felszerelési tárgyakkal a kiállítás sikeréhez. 
A vendégkönyvünk is arról tanúskodik, hogy 
nagy érdeklıdéssel és sokan meghatódva néze-

gették a tárgyainkat. 
Az elmúlt tíz évbıl mire vagy a legbüszkébb, mire emlékszel 
a legszívesebben? 
Az egyesület életében számomra minden fontos, mégis a 
legmaradandóbb a tájház létrehozása. 
Büszke vagyok arra is, hogy kiemelkedıen jó a kapcsolatunk 
a BOLDOGBT-vel. Sok segítséget kapunk tılük, támogat-
nak anyagilag is. 
Most a 40. évfordulónkra egy gyönyörő hanghordozó beren-
dezést kaptunk ajándékba. 
Mindig örömmel szervezzük az augusztus végi találkozón-
kat, amelyre szeretettel, nagy odafigyeléssel, gondossággal 
készülünk. 
Fontos nekünk az Árvalányhaj néptánccsoport mőködtetése 
is, amelyben mi nyújtunk segítséget. 
Mesélj a további terveidrıl! Hogyan szeretnétek még színe-
sebbé, gazdagabbá tenni a programjaitokat! 
A már eddig kialakított értékeket szeretnénk továbbra is 
megtartani. 
Minden hónapban tartunk fehérasztalos összejövetelt –
névnapok, nınap, találkozó a jánoshidai nyugdíjasokkal, 
részvétel az aratóversenyeken, a bogácsi kirándulás- renge-
teg programot jelent. 
Nagy álmom azonban az asszonykórus létrehozása, 
Muhariné Szıke Bettivel  már egyeztettünk errıl, csak az 
idıs nyugdíjas társaim nagyon nehezen vállalkoznak erre. 
Folyamatosan pályázatokat nyújtunk be, szerencsére sokszor 
nyerünk, így tudjuk szépíteni a helyiségünket, ahol már saját 
felszerelési, berendezési tárgyaink vannak, ezeket állandóan 
bıvítjük. 
Nagy segítséget kapunk az Önkormányzattól, anyagi és esz-
mei támogatást is. 
Köszönettel tartozunk Szőcs Lajos polgármester úrnak, aki 
figyelemmel kíséri, támogatja egyesületünket, részt vesz a 
rendezvényeinken. 

Nagy szeretettel vesz körül családod– lányaid, unkáid. 
Három diplomás lányom van. Mindegyik pedagógus. 
Zsuzsa középiskolában, Andi általános iskolában tanít, a 
legkisebb lányom, Bea óvónı. 
Mindhárman önálló családot alapítottak, közülük csak And-
rea lakik Boldogházán. Négy unokám van, egy lány és há-
rom fiú. Számomra ık okozzák a legnagyobb örömet, fényt, 
szeretetet, boldogságot hoznak az életembe. Kitőnıen tanul-
nak, nagyon szeretünk együtt lenni. 

Köszönöm, hogy megosztottad olvasóinkkal az emlékei-
det, az élményeidet és természetesen terveidet is. 

Az egyesület mőködéséhez sok új programot, szép és ma-
radandó élményeket, lelkes és segítıkész tagokat kívánok. 

Kívánom, hogy a családod továbbra is sok-sok örömet 
szerezzen neked, gyönyörködj bennük és legyél segítségük-
re, amikor szükségük van rád. 

Most a karácsonyi ünnepekhez közeledve áldott, szép 
ünnepet kívánok az egyesület tagjainak és a családodnak. 

 

„Az emberek egymásért születtek.”„Az emberek egymásért születtek.”„Az emberek egymásért születtek.”„Az emberek egymásért születtek.”    

Konkoly Béláné 
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Aki nem lép egyszerre…. 

Tavaszi nagy sikerére való tekintet-
tel 2010. november 24-én újból elláto-
gatott hozzánk Csengeri Attila  kecs-
keméti zenész, zenepedagógus.  Pilla-
natok alatt sikerült csillogó tekinteteket 
és boldog pillantásokat varázsolni lel-
kes kis ovisaink  arcocskájára.  a   sok-
féle ütıhangszer, csörgı, dob, cintá-
nyér és a konga megszólaltatásával .  
Néha olyan érzetünk volt, mintha erdı-
ben lennénk. Felismerni véltünk  egy-
egy madárka hangját, mérges medve 
brummogását, patak csobogását. és 
még sorolhatnám mennyi szépet hall-

hattunk e csodás bemutató alatt. Hama-
rosan  gyermekeink is  boldogan vehet-
ték  kezükbe ezeket a különleges hang-
szereket, amibıl jutott mindenkinek , 
még az óvó néniknek is. A bátrabb 
jelentkezık a kongát, dobot és a cintá-
nyérokat is megszólaltathatták, kipró-
bálhatták.  Eleinte ülve, valamilyen 
jelre várva, majd egyre többször és 
többször, gyorsabban és hangosabban 
ütöttük, ráztuk, csörgettük a hangszere-
ket. Végezetül elıkerültek a katona 
sapkák, és  elindult a menet. Katona 
zenekarunk boldogan masírozott körbe-

körbe az óvoda tornatermében . Fárad-
hatatlanul és boldogan. Még a pici ovi-
saink is bátran csatlakoztak . Termé-
szetesen az ének sem maradhatott el. 
„Aki nem lép egyszerre, nem kap 
rétest estére….” Miután jól kifárad-
tunk, a sapkák visszakerültek a bırönd-
be, a hangszerek a dobozokba.  Az 
élmény viszont nálunk maradt! Kö-
szönjük szépen! 

 A gyerekek úgy búcsúztak, hogy 
jövıre is visszavárunk, Attila bácsi.. 

Sósné Baráth Erika 
óvó néni 

„Mikulás, Mikulás 
öreg Mikulás 
Jó, hogy jössz, jó, hogy jössz 
Minden gyermek vár…” 

 

Vártuk a Mikulást… 
Hetek óta számolgattuk mennyit kell még 
aludni, amíg várhatóan megérkezik a Mi-
kulás. Amikor elkezdett a hó esni, már 
biztosak voltunk benne, hogy nemsokára 
megérkezik a „nagyszakállú” Télapó. 
 
Már fújtuk a verseket és az énekeket. 
Végre eljött a nagy nap és a Mikulás is. 
Egy kicsit megszeppentünk, de olyan 
jóságos, kedves arca volt. Nem féltünk és 
bátran adtuk elı a tanult verseket, körjáté-
kokat, szerepeket. Fıztünk a Mikulásnak 
levest is, persze csak „játszásiból”. 
Meg is jutalmazott a Mikulás. Mindenki 
kapott egy nagy csomagot, és sok játékot 
is hozott. A babákat és a babakocsit a 
lányok, a vonatot a fiúk vették birtokuk-
ba. Nagy sikere volt a Jáva építınek és az 
új „mikrohullámú” sütınek is. Anyukák, 
apukák is szívesen „játszottak” a Mikulás 
hozta játékokkal.  
 
Boldogan és vidáman telt a nap. Kár, 
hogy egy évben csak egyszer jön a Miku-
lás. 
 

Óvodások  
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Iskolánk tantestülete  
és diákjai  

Mikulás ünnepség a suliban 
December 2-án minden gyerek izgatottan várta a Mikulást. 
Már reggel kis meglepetéseket találtunk az osztálytermünk-
ben. Alsósaink a délelıtt folyamán sportvetélkedın vettek 
részt. Kis tanulóink akadályversenyeken próbálhatták ki 
ügyességüket. Délben megérkezett a várva várt nagyszakállú 
Mikulás bácsi. Az alsós gyerekek kedves kis versikével kö-
szöntötték. A 3. osztályos lányok táncprodukciót adtak elı 
tiszteletére. A jó öreg kiosztotta puttonya tartalmát, melynek 
mindenki nagyon örült. Délután a felsısek foglalták el a 
tornatermet az évente megrendezett Mikulás kupával. Na-
gyon izgalmasak voltak a meccsek. A fiú csapatok közül a 7. 
osztály nyerte meg a Mikulás kupát. A lány fociban pedig a 
6. osztályosok arattak gyızelmet. 
Kellemesen elfáradva tértünk haza. 

Fecske Nóra 
8.o. 

Lányfoci 
A lány focicsapat a Szolnokon megrendezett megyei ver-
senyen 3. helyezést ért el, így december 3-án elutaztunk a 
második fordulóra, amelyre Rákóczifalván került sor, ahol  
az 1. helyet szereztük meg., így összesítésben ezüstérmesek 
lettünk.  
Ezúton is köszönetet mondunk edzınknek, Tóth Pálnak, 
aki nagyon biztatott, és sok jó tanáccsal látott el minket.  
Mindenki kitartóan küzdött, de a legbüszkébbek Sándor 
Lili Annára voltunk, aki a legjobb kapus címet nyerte el. 
Csapatnévsor: Péntek Kinga, Sándor Lili Anna, Háfra Len-
ke, Baráth Klaudia, Zsolnai Bianka, Matók Viktória, 
Badinszki Anita, Lırincz Krisztina, Kocza Dominika. 
Egy kicsit bántott minket, hogy nem jutottunk tovább, de 
mikor a fényképünk kikerült az iskola folyosóján lévı fal-
ra, nyakunkban az éremmel, és látva a megérkezett kupát, 
úgy gondoltuk, nem is annyira rossz ez a 2. hely! 

Kocza Dominika 
7. o. 

Hírek  
� Novemberben  7-8. osztályos diákjaink táncos mő-

sorral léptek fel a Sportbálon 
� Az egészséghét keretében sok érdekes programon 

vettek részt diákjaink 
� December 2-án rendeztük meg a már hagyományos-

sá vált Mikulás-kupát 
� December 3-án a községünk legkisebbjeinek (3 éves 

korig) szervezett Mikulás ünnepségen a 3. osztályos 
lányok tánccal köszöntötték a résztvevıket. 

� December 10-én az ünnepi készülıdés keretében 
Luca-napi vásárt,  kézmőves és játékos délutánt 
szerveztünk 

� December 17-én tánccal, dalokkal, versekkel kö-
szöntöttük a közelgı ünnepet. 

� A karácsonyi szövegfordító verseny eredménye: 
1. Berdó Kristóf 8. o. 
1. Almási ferenc 7.o. 
2. Szadai Levente 8. o. 
3. Kordács Nóra 7. o. 
3. Kocza Dominika 7.o. 

� Az I. félév zárása 2011. jan. 14.  
A félévi értékelést jan. 21-ig kapják meg a tanulók. 

� Téli szünet: 2010. dec. 20-tól (utolsó tan. nap dec. 17.) 
2011. jan 2-ig (elsı tan. nap jan. 3.)  

Egészség hét 
 Az iskolában idén is megrendezték az egészség hetet. Az 
elızı évekhez hasonlóan versenyeket rendeztek a tanáraink. 
Rengeteg szép rajz és zöldség szobor készült. De idén meg-
lepetés is várt bennünket. Egész héten, tízórai után megkós-
tolhattunk egy-egy zöldséget, vagy egzotikus gyümölcsöt. 
Végül az utolsó nap eredményhirdetésre került sor. Minden 
résztvevı diák jutalomban részesült. 

Kelemen Péter 
8. o. 

Áldott, békés  
karácsonyi ünnepeket  
és boldog új esztendıt  

kívánunk  

Ámort Kata munkája 4.o. Kóstoló  

Zöldség gyümölcs szobrok 
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A Jászok Egyesülete október 27-én tartotta soros ülését a 
Pest megyei Megyeházán. A téma Farkas Ferenc tanár úr „ A 
jászsági nyomdák krónikája” címő könyvének bemutató is-
mertetése volt. A bemutatót, illetve a könyv ismertetését 
Hortiné dr. Bathó Edit a Jász Múzeum igazgatója vezette. Az 
ismertetésen elhangzott, hogy a jászsági nyomdák történetét  
a kiegyezéstıl az államosításig (1867 –tıl 1949-ig) dolgozta 
fel. Részletes ismertetés hangzott el a jászság 38 nyomdájá-
ról, azok tulajdonosainak életérıl, valamint a nyomdák 
kulturmissziójáról. A könyvet a Jászok Egyesületének felké-
résére állította össze Farkas Ferenc tanár úr- elmondása sze-
rint- 6-éves győjtımunka után  közel 600 oldalon mutatja be 
a Jászföld több mint 80 év nyomdatörténeti eseményeit. A 
könyvismertetésen ott voltak a korábbi nyomdászok leszár-
mazottai Pesti Péter unokája, Szınyi Márta és a 
jászfényszarui Darabont Lajos lánya is. 
     A Jászkun Kapitányok Tanácsa november 6-án Kunma-
darason ülésezett. A tanácskozáson a három kerület kapitá-
nyai  voltak jelen. A tanácskozáson értékeltük az elmúlt fél 
év tapasztalatait, és igyekeztünk egységesíteni a kapitány-
sággal kapcsolatos teendıket. Kidolgozásra került a kapitány 
választás rendje, és a kapitányi megjelenés formái. A kunka-
pitányok szolgálati ideje 3 évre módosult, tehát a kunok 3 
évenként tartanak világtalálkozót, és akkor avatnak új kapi-
tányt. Nálunk, jászoknál maradt az évenkénti világtalálkozó 
és az évenkénti kapitány avatás. Napirenden volt még május 

6-nak -a redempció napjának- Jászkun Emléknappá való 
nyilvánítása. Ezt az igényt már korábban kezdeményeztük, 
de döntést az országgyőlés  eddig nem hozott.. 
    A következı összejövetele a jászkapitányoknak november 
19-én volt Jászfényszarun. Az összejövetelünkre rányomta 
bélyegét, hogy elıtte való éjjel 3 fiatal a Jászság Népi Együt-
tesbıl közúti baleset áldozata lett. Részvétünket néma felál-
lással és gyertyagyújtással fejeztük ki. Ezen a megbeszélésen 
elemeztük a kapitányok tanácsülésén elhangzottakat, és sze-
mélyre lebontottuk. A tanácskozáson  megállapodtunk, hogy 
a következı Kapitányok Tanácsülését Jászszentandráson 
tartjuk márciusban, melyre meghívjuk a JÖSz (Jászsági Ön-
kormányzatok Szövetsége) vezetıjét és az újonnan megvá-
lasztott polgármestereket. Egyeztettünk a Jászok Egyesületé-
nek 20 éves évfordulójára tervezett ünnepségen való részvé-
telrıl . A május 6-i Jászkun Emléknappá való nyilvánításról 
is  egyeztettünk, s személyre bontottuk le a feladatokat. 
 Ezek voltak az elmúlt idıszak kapitányi hírei. A közelgı 
ünnepekre való tekintettel  
 
 KÍVÁNOK MINDENKINEK KELLEMES  
KARÁCSONYI ÜNNEPEKET  és BOLDOG ÚJ ÉVET 

Nagy Albert  
Jászkapitány 

A jó hangulatról a Puskás-Harnyos Band gondoskodik.
(Puskás István, Harnyos Tamás, Harnyos Zsolt)

Kérjük, hogy személyes megjelenésükkel, tombolatárgyakkal, 

és egyéb felajánlásokkal szíveskedjenek támogatni a Polgárırséget.

Információ: 70/338-47-23 

Helyszín: a tornacsarnok
19. 30  Vendégvárás, helyfoglalás 
 
20. 00 Megnyitó,  
21. 00 Vacsora 
  borsos tokány 
  marhapörkölt, aperitif  
 
24. 00  Tombolahúzás-értékes nyeremények 
 tőzijáték, sütemény, pogácsa, pezsgı 
 

A fıdíj: wellnes beutaló 
 
04 00 Utolsó keringı 

� Polgármesteri Hivatal 
� Takarékszövetkezet 
� Balázs Bolt 
� Virágbolt 
� Csiby Csemege 

Belépıjegyek elıvételben 
vásárolhatók  
az alábbi helyeken: 

Belépı 
felnıtt 4000 Ft 
gyermek 2000 Ft 
hat éven alattiaknak ingyenes 
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JÁSZBOLDOGHÁZA POLGÁRİRSÉGE 
TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT, BARÁTI TÁRSASÁGÁT 

2010. DECEMBER 31-ÉN 20 ÓRAKOR  
KEZDİDİ  

(Oláh Sándor, Harnyos Tamás, Harnyos Zsolt) 
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 Két évvel ezelıtt,szintén a 
karácsonyi számban olvas-
hattunk takarékszövetkeze-
tünkrıl. Az ott dolgozók fi-
gyelmessége, kedvessége pél-
daértékő. İk gondoz-
zák  egyesületeink és a lakos-
ság nagyrészének a pénz-
ügyeit. Készséggel és szaksze-
rően segítenek az érdeklı-
dıknek. A lehetıségekrıl, és 
a gondokról beszélgetek 
Szappanos Anikóval, a kiren-
deltség vezetıjével. 

 A legutóbbi Jászsági Tuti Tippben a Jász-
Takarékszövetkezet érdekes hirdetést tett közzé. Kérlek, 
tájékoztasd  errıl Olvasóinkat! 

Tudomásom szerint az újságban a Széchenyi forgóeszköz-
hitelt reklámozza a Jász-Takarékszövetkezet. A következı-
ket tudom mondani róla: A forgóeszközhitelt igénylık köre 
egyéni vállalkozó, egyéni cég, társas vállalkozás vagy szö-
vetkezet lehet. Típusa: A vállalkozások részére nyújtott for-
góeszközhitel, amely kizárólag forintban adható. A hitel 
célja: a vállalkozás tevékenységéhez szükséges forgóeszkö-
zök beszerzésére szolgál. A hitel összege: 1 millió - 25 mil-
lió Ft közötti összeg lehet, 100 ezer forintonként 
emelkedıleg. Ezen belül további korlátot jelent az éves nettó 
árbevétel nagysága, és az ügyfél fizetési számláján bonyolí-
tott elızı 12 havi bejövı átlagos számlaforgalom. A futam-
idı minimum 12, maximum 36 hónap, a hitelszerzıdés a 
lejárat idıpontját konkrétan jelöli. Bıvebb tájékoztatással a 
kirendeltségen készséggel állunk ügyfeleink rendelkezésére. 

Érezhetı- e visszaesés itt, a jászboldogházi takarékszö-
vetkezetben? 

 Sajnos Jászboldogházát sem kerülte  el a válság hatása. 
Köztudott, hogy a lakosság nagyon nagy része mezıgazda-
sággal foglalkozik. Ebben az évben az idıjárás viszontagsá-
gai az átlagnál is kedvezıtlenebbek voltak. Többen még 
learatni sem tudták terményeiket, ezáltal elestek a várt bevé-
teltıl. Ez sajnos meglátszik betétállományunkon. Sokan vár-
ják még az egységes területalapú támogatást is. 

Hogyan vizsgázott a nemré-
giben felszerelt  bankauto-
mata? 
2009. májusában beüzemelés-
re került a kirendeltségen egy 
bankautomata, ami igen nagy 
örömünkre szolgál. A beüze-
meléstıl kezdve közkedveltté 
vált, a lakosság a nap 24 órá-
jában rövid idın belül hozzá-
juthat pénzéhez. Természete-
sen a kirendeltségen igényelt,- 
úgynevezett” saját kártyáink-
kal „ történı felvétel a legol-

csóbb. Szívesen ajánlunk ehhez különféle kedvezı kártya-
csomagokat. 

Milyen akcióval várjátok az év utolsó hónapjában a la-
kosokat? 

Takarékszövetkezetünk betétgyőjtési akciót mindig októ-
ber második felében hirdet, hiszen október a világtakarékos-
sági hónap. Ebben az évben is október 18-tól 31-ig lehetett 
akciós Takarékszelvény számla betétet váltani. Hitelek ese-
tében ebben az évben sajnos nincsen év vége elıtti akciónk. 
A válság miatt hitelfelvétel tekintetében sokkal megfontol-
tabbak az ügyfelek, lehet mondani” addig nyújtóznak, amed-
dig a takaró ér”. Természetesen igyekszünk minden hitel-
igénylı számára a legkedvezıbb hitelfajtát ajánlani. 

Milyen terveitek vannak a következı évekre? 
A jövıbeni terveink között szerepel a betétállomány és 

hitelállomány növelése, de a válság miatt a szintentartásnak 
is nagyon örülünk majd. Mindamellett nagyon fontosnak 
tartjuk jelenlegi ügyfeleink megtartását, és a meglevı ügy-
félkör bıvítését a minél nagyobb forgalom elérése érdeké-
ben. 2007. januárjától egy modern, felújított üzletházban 
várunk minden kedves ügyfelet, ahol igyekszünk családias 
hangulatot teremteni. Készséggel állunk ügyfeleink rendel-
kezésére, nem feledve a régi, hagyományos szlogenünket: 
„Útba esik jövet menet a Takarékszövetkezet !” 

Neked és Munkatársaidnak eredményes munkát, áldott 
ünnepeket, sikerekben gazdag boldog új esztendıt kívánok.  

Zrupkó Ferencné 

HÍREK 

Kövér Zoltánné  

KARATE  
HÍREK 

 A Kyokushin Utánpótlás Magyar 
Bajnokságra a jászboldogházi 
dojo is indított versenyzıket, mely 
2010. november 20-án került meg-
rendezésre Gyöngyösön. Kerekes 
Réka, Mézes István, Kövér János, 
Borsányi Gergı, Tuza Roland és 
Kovács Péter karatékáink méltóan 
képviselték az egyesületet a 18 
klubtársukkal együtt. 

Alig több mint egy év edzésmunkát tudhatnak ma-
guk mögött, ezért külön is elismerésre méltó, hogy 
vállalták a megmérettetést. 

Mindannyian szépen teljesítettek, 
Kerekes Réka korcsoportjában 
a lányok közül a dobogó harma-
dik fokára állhatott. Megszerezve 
ezzel az elsı országos helyezést a 
jászboldogházi dojonak!!! 
 December 6-án a Yakuzák SE 
dojojában, Jászberényben ünne-
pelték a karatékák, az edzık, 
sensei, a szülık és a testvérek a 
Mikulás jövetelét, aki név szerint 
kiosztotta a csomagokat, a zene-
manók pedig kedves énekkel vará-
zsolták el az ifjúságot. 
 

Köszönjük a Mikulásnak, továbbá Orsinak és Zsolti-
nak a meglepetést! 

 

A JÁSZ-TAKARÉKSZÖVETKEZET  boldogházi kirendeltsége 
A lakosság szolgálatában 

Kerekes Réka a dobogó harmadik fokára 
állhatott 
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Beszélgetés  
Menyhárt Jánosné  
Mária nénivel 

Marika néni 26 évig tanított 
községünk iskolájában, elıször a 
mai Fajtakísérleti Állomásnak 
helyt adó  épületben, majd az 
1970-ben felépült emeletes iskolá-
ban. Magyar-történelem szakos 
tanárként szívügyének tekintette a 
hagyományok és a kultúra ápolá-
sát, terjesztését. Pedagógusi mun-
kája mellett volt könyvtáros, ” 
színház szervezı és vezetı”. Mi, a nagymama korba érık, 
emlékezhetünk kiváló rendezıi tevékenységére, a nagy-
szerő elıadásokra, melyekben a vállalkozó kedvő, tehet-
séges boldogházi fiatalok szerepeltek. 

Férjével együtt – aki tanító, iskolaigazgató is volt , a 
tanítás mellett több éven keresztül részt vett a  község 
vezetésében-, meghatározó személyek voltak 
Jászboldogházán. Ezt az áldozatos munkát ismerte el a 
község vezetése, a nevelıi és a szülıi testület, amikor hat 
évvel ezelıtt egy tantermet neveztek el a Menyhárt házas-
párról. 

22 év telt el azóta, hogy  Marika néni – János bácsi 
halála után – községünkbıl Jászberénybe költözött. Az-
óta egyedül él a Zagyva parti játszótérre nézı kis lakásá-
ban.  Olvasóink érdeklıdése természetes: vajon hogy van 
Mária néni? 

 *** 
 Nem is gondolod, milyen jókor jöttél! November közepe 
nálam a boldog emlékek ideje. Sokan élnek évtizedekig 
egyedül, magányosan, a korral járó betegségekkel küszköd-
ve, úgy, hogy még szép emlékeik  sincsenek. Engem a szép 
emlékek mellett, a jó családi kapcsolatok, a régi és új barátok 
éltetnek. Nem unatkozom, hál’ Istennek jól vagyok! Gyakran 
sétálok a városban. Piaci napokon lenn vagyok az emberek 
között, s örülök, ha boldogháziakkal találkozom. Igyekszünk 
úgy helyezkedni a beszélgetés  közben, hogy ne lökdössenek 
bennünket, tehát a fal mellé. El is neveztem ezt magamban  „ 
fal  melléki kaszinónak„. Így folyamatosan értesülök a bol-
dogházi eseményekrıl, történésekrıl. 

Me gható,  a mi lye n sz e re tet te l be sz élsz 
Jászboldogházáról! 

Nem véletlenül! 34 évig éltünk ott a párommal, s éle-
tünk legboldogabb szakasza volt ez! 1954-ben olyan iskolát 
kerestünk, ahol mind a ketten taníthatunk. Párom Tótkérrıl, 
én pedig Pusztamizsérıl kerültem Boldogházára .  

November 20-án összeházasodtunk. A boldogházi temp-
lomban esküdtünk . 

(Akkor még nem kellett attól félnünk, hogy ezért kirúg-
nak állásunkból .) Az összes tanítványunk  szüleikkel s taní-
tójukkal együtt ott voltak az esküvınkön. Csodálatos volt 
érezni a felénk sugárzó szeretetet. Ezt a szeretetet, figyelmet 
még most is érzem! Meghatottan köszönöm, hogy a találko-
zók alkalmával vagy a halottak ünnepén Párom sírját ma is 
felkeresik a régi szomszédok, tanítványok. Egy-egy osztály-
találkozó is igazi feltöltıdés számomra. 

Tavaly, július 4-én kaptad meg a gyémánt diplomá-
dat! Még egyszer szívbıl gratulálok az Olvasóink nevé-
ben is . 

Köszönöm szépen, és nagyon jól 
esik erre a napra visszaemlékezni, 
mert több okból is örömteli volt. 
Hárman kaptuk meg ezt a szép ok-
levelet Jászberényben, és ugyan-
ezen a napon volt egy 50 éves talál-
kozóm  is Boldogházán. Jöttek ér-
tem a volt tanítványok, és gondos-
kodó szeretettel háztól házig szállí-
tottak. S a szervezés! Elmondhatat-
lanul példás volt. Osztályteremmé 
alakították át a nyugdíjas klub he-
lyiségét, verset mondtak, és igazi 
diákokká váltak az ıszülı hajú volt 

tanítványaim : Orcziné Veronka, Pintér Marika, Bata Boris-
ka és a „fiúk” is kitettek magukért . 

Gyakran látlak a TRIÓ TV-ben, a nézık soraiban 
egy-egy elıadás, vagy valamilyen megnyitó alkalmából. 

Valóban szívesen megyek ezekre, de csak  nyári  délutá-
nokon, estéken. Mostanában, mivel korán sötétedik, inkább 
olvasok, rejtvényt fejtek, vagy emberi sorsokról szóló filmet 
nézek. 

A lakásban található gyönyörő kézimunkák másról 
is árulkodnak! 

Sajnos már nem járok a kézimunka szakkörbe, de az 
akkor készített, szép jászsági szőcsmintás terítık, párnák 
emlékeztetnek erre az idıre. Az ott kötött barátságokat, is-
meretségeket a mai napig ápolom. Egy hónapban egyszer a 
pedagógus klub rendezvényeire is elmegyek, ha az egészsé-
gem engedi. Múzeumlátogatásra, kirándulásra járunk, külön-
bözı témákban elıadásokat hallgatunk. 

Tudom, tagja vagy a BOLDOGBT-nek is, mit jelent 
ez a számodra? 

Nagyon sokat! Minden év augusztusának végén találko-
zom a Boldogházáról elszármazottakkal és a helyi nyugdíjas 
klub tagjaival. Örülünk egymásnak, és jól érezzük magunkat. 
Nagyon köszönöm Veliczkiné Icukának és Orcziné Veronká-
nak, hogy a két egyesület ilyen példásan rendezi meg ezt a 
napot, s mindazoknak, akik ıket támogatják. Különösen 
megható volt a BOLDOGBT kezdeményezése ,az emléktáb-
la avatás a Belterületi régi iskola falán. Jó volt együtt lenni a 
volt kollégákkal, a tanítványokkal és emlékezni a régi szép 
idıkrıl! De nem csak ez tölt el jó érzéssel! A jelenlegi bol-
dogházi tantestületbıl több pedagógus is a tanítványom volt, 
a község vezetıivel együtt. Munkájukban látom azt az igé-
nyességet, pontosságot, ami számomra is a legfontosabb 
volt. És el ne felejtsem megemlíteni a Boldogházi Híreket! 
Ebbıl szerzem a legfontosabb információkat, s természetes, 
hogy az óvodai, iskolai híreket olvasom el elsıként. Az új-
ságról csak jót tudok mondani! Szépek az idézetek, igénye-
sek a cikkek, hasznosak az összeállítások! 

Marika! Harminc éve nyugdíjas vagy , de minden 
gondolatod, mondatod, emléked igazi pedagógusi érték-
rıl vall! 

Így is próbálok élni. Mint már mondtam egyedül élek , 
de a testvéreim családja körében jól érzem magam. S ami a 
sors nagy ajándéka, szép emlékeim vannak a múltból, és 
ezeket rendezgetni a fényképekkel együtt erıt adó érzés ! 

Olvasóink nevében kívánok Neked nagyon jó egész-
séget, a jelen és jövı apró örömeit, és áldott ünnepeket ! 

volt kollégád  
Zrupkó Ferencné 

Menyhárt Jánosné  Menyhárt János  
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Az idén indult cikksorozatunk, amit 
községünk fiataljairól készítettünk, szá-
mos meglepetéssel szolgált a számomra. 
A riportalanyok fiatalok, ám mégis el-
szántak, meglepı érettséggel és hivatás-
tudattal beszéltek a választott szakmá-
jukról. Bízom benne, hogy sok fiatal 
elıtt példát, kitőzendı célt állítva maga-
tartásukkal. 

 
Az idei utolsó számunkban egy szintén 

a munkáját lelkiismeretesen végzı fiatal-
lal, a 21 éves Joó-Kovács Balázs ırmes-
terrel beszélgettem, aki Budapesten dol-
gozik a rendırség állományának keretein 
belül. 

 
Kedves Balázs! Az elsı kérdésem magától értetıdı és 

nem érhetne véget ez a cikk a feltevése nélkül. Befolyásolt a 
pályaválasztásban az, hogy édesapád is rendırként dolgo-
zott a nyugállományba helyezéséig? 

Természetesen, befolyásolt. Kiskorom óta rendır szeret-
tem volna lenni. Egyébként a családban, sok mindenkinél 
„nem esett messze az alma a fától”, hiszen a bátyám és a 
nıvérem is rendırként dolgozik Budapesten. A bátyámmal 
sokszor együtt is dolgozunk. 

Mesélj egy kicsit arról, hogy hol tanultál, és mikor kerül-
tél Budapestre a rendırséghez? 

 Az általános iskolát Jászboldogházán végeztem, majd 
Szolnokon a Jendrassik György Közlekedési Szakközép- és 
Szakiskolában folytattam a tanulmányaimat, logisztika sza-
kon. A középiskola után sajnos nem sikerült felvételt nyer-
nem a Rendészeti Szakközépiskolába, mert a látásom nem 
volt megfelelı. Így egy kis ideig nem folytattam a tanulmá-
nyaimat, dolgoztam. Majd kaptam egy lehetıséget, ugyanis a 
Köztársasági İrezred felvételt hirdetett egy féléves képzésre, 
amelynek a végén objektumıri szakképzésrıl kaptam egy 
OKJ bizonyítványt. Ezután lehetıség adódott, hogy átmenjek 
a rendırséghez, így kezdtem el dolgozni a Budapesti 
Rendırfıkapitányság Bevetési Fıosztály Külképviseleti és 
Objektumvédelmi Osztályán. A munka során beírattak egy 
átképzésre, amit 2011 januárjában fogok befejezni. Most 
megyek át a budapesti II. kerületi rendırkapitánysághoz nyo-
mozónak.  

Úgy vélem, hogy a nyomozó szakma nagy értéke az, hogy 
úgy segíthetünk másokon, hogy felderítjük a bőncselekmé-
nyek elkövetıit, a sértetteket ért károk megtérülését így elı-
mozdítjuk. Érdekes és nagyon mozgalmas hivatás. 

Mit gondolsz, változtatott rajtad a munkád? 
Igen, úgy érzem, hogy nagyon sok mindenben. Amióta 

rendırként dolgozom, sokkal rendszerezettebb az életem. Ez 
a szakma megkívánja továbbá a tisztességes, becsületes éle-
tet. Átalakult az értékrendem és másképp állok a körülöttem 
lévı dolgokhoz, valamint tisztelettudóbb lettem.  

Ha jól tudom, a januárban befejezıdı képzésen kívül az 
ısszel a jászberényi Fıiskolára is felvételt nyertél. Nem 
nehéz már munka mellett tanulni? 

- Igen, felvettek a jászberényi Fıiskolára, 
ahol levelezı tagozaton a szociális munka 
szakra járok. Megtapasztalva azt is, hogy 
milyen munka mellett tanulni és azt is, 
hogy milyen, amikor csak diákként tény-
leg a tanulásra kell koncentrálnom, azt 
mondanám a ma tanuló diákoknak, hogy 
most tanuljanak! Sokkal nehezebb lesz, 
amikor már kötelezettségeik vannak egy 
munkahelyen. 
Most Budapesten laksz. Milyen volt meg-
szokni a fıvárost Jászboldogháza után? 
Elég nagy kihívás volt. Az elsı 3 hónap-
ban rendırségi szállón laktam, de onnan 
nagyon sokat kellett utaznom a munkahe-
lyemre, így bentebb költöztem, a II. kerü-

letbe. Budapesten teljesen mások az emberek, nem figyelnek 
a másikra, mindig csak sietnek. Azonban az idı múlásával 
megszoktam, és már számos elınyét látom, mint például a 
számos szabadidıs és kikapcsolódási lehetıséget. Sokszor 
hazajövök egyébként a szüleimhez, és amikor tehetem, itt-
hon vagyok Boldogházán. 

Milyen elınyeit és hátrányait tudnád megemlíteni a 
rendırhivatásnak? 

Elınyként elsı helyen említeném, hogy a mai világban ez 
egy biztos állásnak tekinthetı. Folyamatosan adódik lehetı-
ségünk továbbképzéseken való részvételre. Többször részt 
vettem már kiképzéseken, ahol a kollégákkal összekovácso-
lódunk, és szoros barátságok kötıdnek. Ebben a szakmában 
nagyon fontos, hogy a kollégákkal megbízzunk egymásban, 
hiszen egymásra vagyunk utalva, sohasem tudhatjuk, mikor 
kell egymás életéért küzdenünk, egymást segítve részt ven-
nünk egy akcióban.  

Hátrányaként azt említeném, hogy a beosztástól függıen 
lehet, hogy nem tudjuk együtt tölteni a karácsonyt, a szil-
vesztert vagy más fontos ünnepet a családdal. Velem is elı-
fordult már, hogy egy családi ünnepségrıl el kellett mennem 
szolgálatba az árvízhelyzet miatt. Mindezekért azonban kár-
pótol, hogy segíthetek az embereken. 

Mit tanácsolnál a pályaválasztás elıtt állóknak, milyen 
tulajdonságokkal érdemes ezt a hivatást választani? 

Nagyon fontos az alázatosság, hiszen sokszor a személyes 
érzelmeket félretéve utasításokat kell végrehajtani. Szüksé-
ges továbbá egy alapvetı fizikai erılét és a folytonos tanulá-
si vágy. 

Milyen terveid vannak a jövıre? 
Budapesten szeretnék kiépíteni egy olyan környezetet, 

egzisztenciát magam körül, amely egy biztos pontja lehet az 
életemnek. A továbbiakban is Budapesten szeretnék marad-
ni, hiszen ott több lehetıségem van a munkám terén. 

 
Köszönöm szépen Balázs, hogy meséltél magadról és a 

hivatásodról. A tanulmányaidhoz és a munkádhoz sok si-
kert és kitartást kívánok! 

dr. Fehérváry Mária 

Pályakezdı fiatalok 
Bemutatkozó 
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„BOLDOGHÁZÁN  ITTHON” 
A tavasszal egy fiatal anyuka, pici lánykájával állt sor-

ban a postán .A kisgyermek láttán az ott várakozók arca 
megváltozott, és máris derősebbé vált. Az anyuka kedve-
sen válaszolt a kérdésekre, és amikor elmentek, megtud-
tam,kik voltak ık. A Kis és a Rákóczi út sarkán, a 
Turóczi János –féle házban laknak . A férj Báthori Ist-
ván rendır zászlós, a felesége Eszter pedig jelenleg 
GYES-en van. Karácsony elıtt hozzájuk kopogtatok be, 
és megkérdezem, hogy érzik magukat községünkben? 

**** 
István: Nagyon jól.( Ezt a 16 hónapos Borka is megerısíti, 

aki vidáman futkározik a szobában, és igyekszik minden 
kedves játékát megmutatni.) Szomszédaink, Micike néni és 
Szıllısi Jánosék sok figyelemmel és szeretettel segítették 
fészekrakásunkat. Mindig számíthatunk rájuk, ha távol va-
gyunk, ügyelik a házat, gondoskodnak az „örökölt” cicánk-
ról. Éppen az elıbb ment el Erika és János, akik Mikulás –
nap alkalmából meglepték Borkát! Jenei Tamás kollégám 
révén nagyon sok fiatal barátot szereztünk, akikkel elıször a 
Sport -  és Polgárırbálokon ismerkedtünk meg. 

Hogyan esett a választás  Jászboldogházára?   
István: 2003 szeptemberében jöttem a Hajdúságból a Jász-

ságba .Alattyán lett a szolgálati területem, de Jánoshida, 
Jászalsószentgyörgy és Boldogháza is ehhez a  körzethez 
tartozott. Minél többször jártam itt, annál inkább felismer-
tem, hogy Boldogháza közbiztonsági  szempontból nagyon 
jó helyzetben van. A családnak biztonságot adhat,  gyerme-
keinknek pedig nyugodt, szép környezetet. Egyre több bará-
tunk lett, s feleségemmel Alattyánról Jászboldogházára köl-
töztünk, még a pici lányunk születése elıtt. Megvettük ezt a 
házat, és hozzákezdtünk a kert rendezéséhez. Sokan figyel-
ték a munkánkat. Volt, aki rosszallását fejezte ki, hogy ki-
szedtünk mindent, mások jöttek segíteni, sıt volt, aki szamó-
capalántát hozott. Nem is tudom mi lett volna velünk, ha 
nem áll mellénk annyi ember! Most is köszönettel tartozunk 
Bózsó Laci bácsinak és Nagy Misi bácsinak. 

Nem hiányzik a város?-fordulok Eszterhez, aki jászberé-
nyi születéső, és a kapitányságon századosként dolgozott a 
kis Borka születéséig. 

Eszter: De nagyon. Szerencsére jó a vonatközlekedés, és 
mivel Borka nagyon szeret utazni, így nem gond Berénybe 
eljutni. 

István: Egy nagyon súlyos hibája van Jászboldogházának . 
Lassan közúton megközelíthetetlen lesz! Évek óta ígérgetik 
az utak javítását, de csak a silány minıségő toldozgatásig 
jutnak el. Remélem, az ígérgetések mihamarabb valósággá 
válnak. 

Eszter: Valamikor kézilabdáztam, és most nagyon hiány-

zik a sportolási lehetıség. Jó lenne, ha valaki a „ lányoknak” 
edzést szervezne. 

Hogy érzik, befogadták Önöket Jászboldogházán? 
István: Ezen így nem gondolkodtunk! Negatív élményeink 

nincsenek, az  itt élık kedvesek, segítıkészek velünk . 
 Bocsánat, a történelem tanár csak kibújik belılem! A 

Báthori név régi, történelmi nemesi név, emlékeztet ben-
nünket a nagy fejedelemre. Lehetséges esetleg családi 
kapcsolat is? 

István: Nagyapám emlékezete szerint, aki szintén a nagy-
apjától hallotta: igen .Az utóbbi még y-nal írta a nevét .A 
családfakutatás ránk vár. Hajdúsámsoni vagyok, és ıseink is 
ott éltek. 

Karácsony közeleg . Hogyan készülnek erre az ünnep-
re ?  

Eszter: Minden eddiginél szebb lesz, hiszen Borka már 
nagyon várja. Nagyon tud örülni mindennek, így gondolom 
számára is felejthetetlen lesz. A Szentestét hármasban tölt-
jük, a rá következı napokban pedig jönnek a nagyszülık. 

István: Én az utóbbi években nem szerettem az ünnepi 
készülést! Úgy éreztem, a nagy vásárlásokkal, a futkosások-
kal kifakult a karácsony fénye! Mi, a feleségemmel, próbál-
juk visszaállítani azt a meghittséget, bensıséget, amirıl szól-
ni kellene ennek az ünnepnek. 

Kívánom, hogy váljon valóra vágyuk! Nagyon szép, 
áldott ünnepeket,  az új évben sok-sok örömet kívánok! 
Gyönyörködjenek minél többet e kedves kicsi lányban!
( Aki búcsúzóul egy puszit küld rajtam keresztül a tisztelt 
Olvasónak.) 

Zrupkó Ferencné 

Köszönet…… 
Nagy örömömre szolgált a minap a látvány – amikor Szolnokra utaztam a vonattal -, hogy felújítva, szép, esztétikus ke-

rékpártárolók állnak az állomáson az utazók rendelkezésére. Ezúton szeretnék gratulálni a Faluvédı és Szépítı Egyesületnek 
az ötlethez, hogy a régi, rozoga kerékpártárolókat felújíttatták. A legnagyobb öröm viszont akkor ért, amikor tudomásomra 
jutott, hogy a felújítást a helyi Tsz. végezte ingyen. Ezt a gesztust nagyon köszönöm a nyugdíjas társaim és az utazó lakosok 
nevében Menyhárt Károlynak mint Tsz vezetınek, és a felújítást végzı dolgozóknak az odaadó munkájukért. 

 Köszönet illeti a Faluvédı és Szépítı Egyesületet is egész éves tevékenységükért, amit a község megszépítéséért tet-
tek. (Autóbusz várók, utcajelzı táblák, padok átfestése, karbantartása és az új megvalósult ötletek.) Mindehhez szívbıl gratu-
lálok, és az kívánom, hogy az elkövetkezendı idıkben minél többen csatlakozzanak a faluszépítık munkájához. 

 Ezúton szeretnék köszönetet mondani az Ezüstkor Nyugdíjasok és Magányosok Egyesülete részérıl mindazoknak, 
akik ez évben is segítették munkánkat. Támogattak anyagiakban, természetben, vagy adójuk 1 %-ának felajánlásával.  

A közelgı év vége és az ünnepek alkalmából mindenkinek békés, szeretetteljes, meghitt családi körben tartandó kará-
csonyt, jó egészséget, és boldog új évet kívánok! 

      Orczi Imréné 
      egyesületi titkár 



 25 
Boldogházi Hírek 

2010. december 

Egy olyan fiatalembert szeretnék be-
mutatni, akinek foglalkozása a hétköznapi 
ember számára nagyon izgalmasnak tőn-
het. Tóth Attila a büntetés-végrehajtás 
területén dolgozik. Törzsırmesteri rendfo-
kozatban teljesít szolgálatot, Budapesten a 
Maglódi utcai, úgynevezett Venyige objek-
tumban, immáron hat éve. Attila tehát 
börtönır, akinek négy ajtón, egy fémkere-
sı kapun és kettı további ajtón kell átjut-
nia, hogy megkezdhesse aznapi szolgála-
tát. 

 
Hogyan kerültél erre a pályára? 
2004 júliusában az apukám azt mondta, 
hogy próbáljam meg ezt a munkalehetısé-
get. Felvettük a kapcsolatot, jelentkeztem. Elıször be kellett 
adni a bizonyítványt, okiratokat és volt egy elbeszélgetés. 
Amikor már visszahívtak, akkor volt orvosi vizsgálat, pszi-
chológiai- és fizikai alkalmassági vizsga. Utána részt vettünk 
egy rövid kiképzésen, ami akkor három hét volt. Ma már ez 
több hét, de akkor ez még nem volt olyan hosszú. A három 
hét alatt jogszabályokat, biztonsági dolgokat kellett megta-
nulni és persze a végén ebbıl vizsgázni. Ekkor volt egy lövé-
szet vizsga is. Nekünk öt különbözı fegyverrel kellett lıni. 
Persze elızıleg komoly oktatást is kaptunk. Miután felsze-
reltem, még öt hónapon keresztül, a munka mellett kellett 
további oktatásra járnunk. 
Eszedbe jutott már korábban is, hogy ilyen területen dol-
gozz? 
Nem, egyáltalán nem. Az eredeti végzettségem gépipari-
számítástechnikai technikus. De akkoriban nem találtam 
ennek megfelelı állást. Ezért is próbáltam meg ezt a munkát. 
Amúgy szokták is mondani viccesen, hogy a börtönırök fel 
tudnának építeni egy házat. Annyiféle végzettségő ember 
dolgozik itt. 
Milyen egy munkanapod? 
Én általában nyolc órában dolgozom, kapus ırhelyen, fegy-
veres szolgálatban. Ekkor 5.30-kor kezdek, én engedem, 
léptetem be az ideérkezıket, pl.: állományi tagot, rendırt, 

ügyvédet, orvos szakértıt, hozzátartozókat stb. 
Tehát, az összes emberrel találkozom, aki be-
jön a börtönbe. Itt szeretek lenni, mert mozgal-
mas, pörög a nap. Néha szoktam vásárláshoz 
kísérni rabokat. Az intézményen belül van egy 
élelmiszer jellegő bolt, és ide jöhetnek le ha-
vonta két alkalommal vásárolni. De a hat év 
alatt már minden poszton teljesítettem szolgá-
latot. Szerencsére ez idı alatt sikerült elérnem, 
hogy hétvégére és éjszakára már nem vagyok 
beosztva. 
Milyen tulajdonságok kellenek ehhez a 
munkához? 
Legyen magabiztos az illetı, tudjon problémát 
kezelni. De a túlzott magabiztosság sem jó, 
hiszen akkor lazábban vehet dolgokat, és ebbıl 

kifolyólag hibázhat. Fontos, hogy jól tőrje a stresszt, hiszen 
azért ez egy stresszes munkahely. 
Te hogy tőröd a stresszt? 
Én a hat év alatt már megszoktam, tudom kezelni. Fontos, 
hogy hogyan bánsz az emberekkel. Normálisan kell velük 
bánni és beszélni. Volt már rá példa, hogy odakint az utcán 
vagy szórakozó helyen találkoztam egykori elítéltetekkel. De 
sosem volt semmi probléma. Köszöntek elıre, mikor meglát-
tak. Szerintem ez azért is lehet, mert odabent normálisan 
bántam velük. Egyébként odabent, a rabok között az ıröket 
megelızi a hírük. Szerintem nekem nincs rossz hírem. 
Mesélnél egy kicsit a munkahelyedrıl? 
Ez egy nyolc emeletes, két épületbıl álló objektum. Körülbe-
lül 1300 – 1400 fogvatartott van itt. Ide az elızetes letartóz-
tatásban lévık kerülnek. Hosszabb idıre vagy életfogytiglan-
ra ítéltek nincsenek. Csak férfi elítéltek vannak nálunk. A 
kollégák többsége is férfi. 

 
Attila szerint munkája ugyan nem tartozik a legjobban 

fizetettek  közé, mégis nyugdíjas állás lehet az arra alkal-
masoknak, akkor ha az ember nem csinál semmi rosszat, 
nem megy bele hülyeségekbe. 

Gulyás Beáta 

HÍREK 

Beszélgetés községünk fiataljaival HIVATÁSA... 

„A munkámnak köszönhetıen sokkal elıvigyázatosabb, elırelátóbb lettem” 
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Hobbim  a tánc 
Nyolc évvel ezelıtt egy nagyon 
szimpatikus házaspár kopogta-
tott az iskolában. Erdélybıl ér-
keztek, s gyermekeiket szerették 
volna beíratni. A beszélgetés so-
rán sok mindent megtudtam 
Róluk, többek között, hogy na-
gyon szeretik a néptáncot, s Pé-
ter ezt a szülıföldjén tanította 
is .Így nem véletlen, hogy adandó 
alkalommal kéréssel fordultam 
hozzá. (Azóta, az akkori csetlı-
botló táncosokból -sok-sok mun-
kával-igazi profi táncosok vál-
tak.) Novemberben újabb meglepetés ért! A Virágüzlet 
ablakában egy jánoshidai népdalestre hívó plakátot lát-
tam, és a fellépık között Kelemen Péter és fıiskolás lá-
nyának, Nórának a nevét is  olvastam. Tehát már nem is 
igazán hiteles a címünk? Péter írása -szerencsére -
meggyız bennünket a tánc szeretetérıl. 

Sok-sok évvel ezelıtt feleségemmel és két gyermekem-
mel költöztünk Jászboldogházára Erdély egyik legdélebbi 
városából, Vajdahunyadról. A feleségem mezıségi szárma-
zású (Kolozs megye), az én családom pedig Bukovinából 
vándorolt és telepedett le Vajdahunyad és Déva között, a 
Cserna mentén (Csernakeresztúr). A gyerekkorunk ebben a 
környezetben telt, így mi magunk is megismertük a csalá-
dunk és a közösségünk szokásait, énekeit, táncait. Még talál-
kozhattunk azokkal az öregekkel, akikrıl ma a néptánc moz-
galom igyekszik minél többet megtudni, és példát venni. Az 
erdélyi élı hagyományoknak köszönhetıen mi is megtanul-
tuk, hogy mit jelentenek azok az alapvetı értékek, mint az 
erkölcs, a hagyományok tisztelete, azoknak a betartása, fel-
vállalása és ırzése. Megismertük az ıseink gondolkodás-
módját, életvitelét és nem utolsó sorban az érzéseiket is. 
Azokat az alapvetı érzéseket, amelyeket minden népdal, 
népballada és népmese megénekel. Részesei lehettünk annak 
a világnak, amelyet minden turista, kiránduló és érdeklıdı 
csak keres, ha Erdélybe viszi az útja.  

2002-ben, amikor kiszakadtunk ebbıl a környezetbıl, 
eszünkbe sem jutott, hogy talán egyszer majd megpróbáljuk 

átadni ennek a gyönyörő, színes kultúrának a szeretetét a 
magyarországi fiataloknak. Az alkalom hirtelen jött: a lá-
nyom általános iskolás néptánccsoportjának kellett besegíte-
ni páros táncanyagok tanulásában. A csoport épp Lengyelor-
szágba készült. Ez a váratlan felkérés megállított egy pilla-
natra, és eszembe juttatta azt a világot, amelyet magunk mö-
gött hagytunk. Ettıl a ponttól valami visszatért az életembe 
abból, amirıl azt gondoltam, hogy már a múlté. Valamikor, 
amikor még pályakezdı fiatal voltam, vezettem egy tánccso-
portot. Ez a tánccsoport a Vajdahunyadi Ifjúsági Táncegyüt-
tes volt, amely röviddel elköltözésünk elıtt bomlott fel. 
Örültem, hogy Boldogházán is akad pár olyan fiatal, aki szí-
vesen megismerné ezt a kultúrát, amely végsı soron az ı 
ıseik hagyománya is. Elkezdıdött tehát egy olyan idıszak, 
amikor a munkám és a családom mellett a boldogházi kis 
csoportom tanítását is úgyszintén fontosnak éreztem. A gye-
rekek fogékonyak voltak arra, amit a nejemmel tanítottunk, 
szerették a táncpróbákat. Számukra természetesen nem csu-
pán a hagyományok megismerését jelentette egy-egy tánc-
próba, nekik ezek az alkalmak voltak azok a pillanatok, ami-
kor iskolán kívül is találkozhattak, és levezethették a felgyü-
lemlett energiáikat, kikapcsolódhattak, és élvezhették ez 
együtt töltött idıt.  

Lassan már nyolc éve annak, hogy megtartottuk az elsı 
táncpróbánkat. Az azóta Árvalányhaj Néptánccsoport nevet 
viselı kis együttesem két egészestés mősort is összehozott. 
Büszkén állíthatom, hogy a maréknyi fiatal, amely a szemem 
elıtt nıtt fel, nem csupán tánctechnikailag fejlıdött rengete-
get, de emberileg is sokkal érettebbek lettek, mint más kor-
társaik. Úgy érzem, sikerül elérnem a célom: ha szembeállok 
Velük, intelligens, humánus és érett fiatalokat látok. Olyano-
kat, akik érdemesek mások tiszteletére és megbecsülésére. 
Biztos vagyok benne, hogy a tanításainkat nem feledik el, és 
majd egyszer még hasznát is veszik. 

Tehát ha valaki azt kérdezi tılem, hogy mit is jelent szá-
momra a magyar néptánc, nehezen tudnám elmagyarázni. 
Egyet viszont biztosan állíthatok: a sok szép élménynek, 
tapasztalatnak, és emléknek hála a tánc, a hagyományırzés, 
az ısök kultúrájának tisztelete nem csupán hobbi szá-
momra, hanem egy valahonnan belülrıl fakadó tisztelet, 
szeretet. 

Kelemen Péter 

2010 szeptembere óta Jászboldogháza a Jász-Nagykun-
Szolnok megyei eMagyarország Centrum megye pontja. A 
címet pályáznunk kellett, melyben több nagyvárost és több 
térségi szakembert sikerült magunk mögé utasítani. A tiszt-
ség arról szól, hogy Jászboldogházán kell összefogni a me-
gyei feladatokat, innen kell koordinálni a budapesti 
eMagyarország centrum és a Nemzeti Fejlesztési Minisztéri-
um által megalkotott célkitőzéseket, majd alkalmazni a me-
gyében. A munka hálózatfejlesztéssel, marketing tevékeny-
séggel, rendezvényszervezéssel, oktatással-képzéssel, adat-
bázis frissítéssel jár. Emellett sikerült pályázatot nyerni egy 
olyan bemutató eMagyarország pont kialakítására is, mely 
programon az országban 4 kedvezményezettet hirdettek. Az 
önkormányzatnak teljesen térítésmentesen rendeztek be egy 
olyan helyiséget, ahol a lakosság az elektronikus ügyeit kor-
szerő infrastruktúrával és közegben végezheti. A program 
nem titkolt célja, hogy népszerősítse a digitális írástudás 
elterjesztését, valamint, hogy a lakosságot ráébressze arra, 
hogy mennyi idıt, pénzt tudnak spórolni, ha ügyeinek intézé-
séhez lehetıség szerint az elektronikus megoldást választják. 

„Internetes ügyintézésben otthon, az eMagyarország Ponton” 
Keresse bizalommal az ePontot:  

5144 Jászboldogháza Rákóczi út 27. földszint 
 

Pap Béla- JNSZ megyei eMagyarország Centrum vezetı 

Megújult eMagyarország Pont Jászboldogházán 
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„ A tavaszi jászberényi tanfolyamon 
résztvevık (Durucz Andrea, Durucz 
Dávid, Deák Dominik) szerették volna 
a tudásukat felfrissíteni, ezért kerestük 
fel Tompáné Illés Ildikó gyermek agy-
kontroll oktatót, hogy kellı érdeklıdés 
esetén kis falunkban is megrendezné-e 
a tanfolyamot. Érdeklıdésben nem volt 
hiány, így 12 fıvel megrendezésre ke-
rült 2010. október 22-23-24-én az elsı 
boldogházi gyermek agykontroll-
tanfolyam. 

Az elsı nap délután 3-kor kezdıdött, 
amikor az agykontroll atyjával José 
Silviával, az agykontroll szó jelentésé-
vel, az alfa állapottal, valamint a ki-
mondott szó erejével ismerkedhettek 
meg a gyerekek. 

Ildikó kíváncsian kérdezte a gyere-
keket, hogy ki miért jött el erre a tanfo-
lyamra és mit vár tıle. Többen a mate-
kot, az angolt és történelmet szerették 
volna könnyebben megtanulni, míg 

mások szebben szerettek volna írni, sıt 
volt, aki vagányabb szeretett volna 
lenni. 

A második napon elsajátították a 
„memóriafogas” technikát, ami a tanu-
lást és a memorizálást segíti elı. 

Bemutatta a tanulás elmetérképes 
vázlata segítségével, hogyan tehetjük 
könnyebbé, hatékonyabbá a tanulást. A 
3 ujj technikával a lámpaláz leküzdé-
sét, a memória hatékonyabb mőködé-
sét, a stressz helyzetek elkerülését, 
valamint a nyugalmi állapot gyorsabb 
elérését ismerik meg.  

Az alvás kontroll technikával pedig 
azt, hogyan kell gyorsan mélyálomba 
kerülni, valamint az ébredés kontroll 
technikával pedig azt, hogyan lehet óra 
nélkül a kellı idıben felkelni. 

A harmadik napon az elme-tükre 
technikát, a szokáskontrollt, az álom-
kontrollt, valamint a fájdalomkontroll 
technikát sajátították el és megalkották 

a saját kis „titkos kuckójukat”. A nap 
végén kis bemutatót tartottak a gyere-
kek, ahol a memóriafogas technikával 
kápráztatták el a szülıket. 

Nagy örömünkre szolgált, hogy 
ilyen technikákat ismerhettek meg a 
gyermekeink és mi is. Mi, a résztvevık 
szülei hiszünk abban, hogy gyermeke-
ink az új ismeretek birtokában önállób-
bakká, sikeresebbekké, boldogabb em-
berré válnak. A pozitív változásokat 
már a tanfolyam ideje alatt is megfi-
gyelhettük.  

A legszebb mondata az oktatónak 
talán az volt, hogy akire mindig számít-
hat az ember és ott van vele az SAJÁT 
MAGA. 

Sajnos az összes technika részletes 
leírása egy kis cikkben lehetetlenség, 
de reméljük, hogy sokaknak érdekes-
séggel szolgáltunk. 

Nyerges Katalin  
és Duruczné Makó Ildikó 

Agykontroll 

„Nagyon izgatottan vártam az agykont-
roll tanfolyamot. A testvérem sokat 
mesélt róla és én is szerettem volna 
megtanulni, hogyan lehet lemenni alfá-
ba, és hogyan lehet gyorsabban és 
könnyebben tanulni. Ildikó nénitıl na-
gyon sok technikát tanultunk, pl.: ami 
nagyon tetszett az a memóriafogas, 3 
ujj technika, titkos kuckó. Azt szeret-
ném, hogy a jegyeimen tudjak javítani, 
nagyobb legyen a kitartásom, az aka-
raterım a tanulásban. Azóta én is egyre 
jobban érzem magam!” 

Durucz Ádám  
2.osztály 

 
„Legjobban a 3 ujj technika tetszik, 
mert segít a tanulásban. Én dolgozat-
írás elıtt is használom, hogy eszembe 
jussanak a jó válaszok.” 

Durucz Dávid 
3. osztály 

 
 

Ildikó nénitıl megtanultuk játéko-
san, hogy hogyan mőködik az agyunk, 
hogyan lehet jobban kihasználni. Elsa-
játítottuk az alváskontroll, ébredéskont-
roll technikáját, hogy könnyebben tud-
junk elaludni és kipihenten ébredni. A 
memóriafogas a tanulásban segít. Na-
gyon élveztem a 3 napot és próbálga-
tom az ott tanultakat. Sikerélményem is 
volt már, pl.: amikor dolgozatírásnál 
nem jutott eszembe az egyik kérdésre a 
válasz, összetettem a három ujjamat… 
és meglett a megoldás. Az egyik rossz 
szokásomról is igyekszem leszokni, 
tanár néni látja is az igyekezetemet. Én 
mindenkinek nagyon ajánlanám ezt a 
tanfolyamot!” 

Ficzere Roland 
3. osztály 

 
„Hallottam róla, hogy itt Boldogházán 
három napos tanfolyam indul. Érdekes-
nek találtam és jelentkeztem rá. Ildikó 
néni játékosan megtanította velünk, 

hogyan lehet agyunkat jobban, hatéko-
nyabban használni. A pozitív gondol-
kodásra oktatott bennünket. Vannak 
céljaim, amiket szeretnék elérni. Az 
egyik technikát kipróbáltam, az ébre-
déskontrollt. Beprogramoztam, hogy 
reggel 7-kor ébredek fel. Nem gondol-
tam volna, hogy ilyen jó óra vagyok…” 

Fecske Benjamin 
4. osztály 

 
„Én már tavaly is szerettem volna el-
menni a tanfolyamra, az idén sikerült is 
részt vennem. Nagyon tetszett! Ildikó 
néni nagyon kedves volt és sok min-
dent megtanított nekünk. Nekem leg-
jobban a „titkos üzenetküldés” tet-
szett!” 

Fekete Gréta 
4. osztály 

„Én is részt vettem  az agykontroll tan-
folyamon. Minden megtanult technika 
nagyon tetszett, de legjobban a memó-
riafogas fogott meg. A 3 ujj technika is 

**** 

Ha ezt a szót halljuk „agykontroll” sokan csak legyintenek rá, vagy mosolyognak, vagy azt mondják: „agymosás”. 
Pedig ez a dolog nem ilyen egyszerő, illetve mégis az! 

A „Silva-féle” agykontroll egy tudományosan megalapozott, egyszerő, praktikus, könnyen elsajátítható önfejlesztı 
módszer, ami lehetıvé teszi, hogy nagyobb mértékben használjuk ki elménk adta képességeinket, s így sikeresebben 
oldjunk meg mindenfajta problémát. Egyik fontos eszköze a relaxáció, avagy lazítás, ami egyúttal a bizonyítottan 
megbetegítı hatású stresszt is levezeti. Az agykontroll nem vallás! Az agykontroll nem mágia, hanem elménknek a 
sokak által ma még kevésbé ismert, s emiatt kevéssé kiaknázott képességeinek okos, tehát nem kishitő és nem is fanati-
kus használata, ami kiegészíti a cél elérése érdekében tett cselekedeteinket! 

A tanfolyamot gyermekek is elvégezhetik (természetesen játékos formában), így felvetıdött a lehetıség, hogy talán 
Jászboldogházán is lehetne szervezni egy tanfolyamot… SIKERÜLT! Az elıkészületekrıl, a tanfolyamról szóljanak a 
szülık és a gyerekek: 

HÍREK 
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Keveset fordítunk rá, pedig a legtöbbet használjuk 
„3 dolog szükséges  ahhoz, hogy  boldog légy: egészséges test, 

szabad lélek és  tiszta szív”- vallotta Voltaire, rátapintva ezzel  
életünk lényegére. Arra, hogy boldogságunk kiteljesítésének egyik 
fontos feltétele az egészségünk védelme, megtartása. Mivel novem-
ber az egészség hónapja, ennek apropójaként gondoltam arra, hogy 
szeretném bemutatni a kedves Olvasó(k)nak a községünkben tevé-
kenykedı KOLLÁR TÜNDE pedikőröst. Szimpatikus, agilis ter-
mészető hölgy, aki nagy empátiával rendelkezik, így át tudja érezni 
a  másik ember problémáját, és megfelelı tanácsaival  próbál rajtuk 
segíteni. Kiemelném  - számos más feladata mellett-, a lábápolást, 
mint fontos területet. Ennek gyógyító és jótékony hatását személye-
sen is volt részem megtapasztalni. 

Kérlek, röviden mondj néhány szót magadról! 44 éves, szol-
noki születéső vagyok, hárman vagyunk testvérek. Édesanyám 

HÍREK 

Egészségünk védelmében 

nagyon érdekes, remélem majd jól tu-
dom használni  a tanulásban. Nagyon 
örülök, hogy részt vehettem ezen a 
tanfolyamon, minden gyermeknek szí-
vesen ajánlom, mert mindenkinek csak 
a hasznára válhat. Szeretnék majd az 
ismétlın is részt venni.” 

Racs Tamás 
5. osztály 

 
„Az elsı tanfolyamot még 4. osztály-
ban végeztem Jászberényben, amit 
anyáéknak és Aranka tanár néninek 
köszönhetek. Ugyanis tanár néni hívta 
fel anya figyelmét, hogy van ilyen le-
hetıség. Nagyon-nagyon sok jó dolgot 
megtanultam. Pl.: hogyan lehet köny-
nyebben, gyorsabban és hatékonyabban 
megtanulni a tananyagot. A tanulást 
relaxációval kezdem, majd meghallga-
tom a kapott hanganyagot (amin sok 
pozitív megerısítés van), utána neki-
kezdek azzal a módszerrel tanulni, amit 
a tanfolyamon Ildikó nénitıl tanultam.  

Amióta elvégeztem a tanfolyamot, ösz-
szeszedettebb vagyok, és jobban érzem 
magam!” 

Durucz Andrea 
5. osztály 

 
„Nekem legjobban a tanulás technikák, 
a 3 ujj technika és a titkos üzenetküldés 
tetszett. A tanultakat szinte minden nap 
sikerrel alkalmazom.” 

Nyerges Letícia 
6. osztály 

 
„Én is részt vettem ezen a tanfolyamon 
és elmondhatom, hogy nagyon jól érez-
tem magam. Megtanultam hogyan kell 
jobban koncentrálni a feladatokra, ho-
gyan kell lazítani, pihenni hasznosan, 
és mindezt úgy, hogy észre sem vet-
tem, hogy tanultam. Ezeket a módsze-
reket egy igazán kedves tanár néni taní-
totta nekünk. İ maga is egy szörnyő 
betegségen van túl, és ennek a techni-
kának köszönheti nagy részben a 

gyógyulását. Miket is tanultam? A lé-
nyeg: gondolatok! Pl.: Ha azt gondolod 
„én ezt nem tudom megcsinálni”, vagy 
„biztos, hogy egyest kapok”, akkor így 
is lesz, mert az agy leblokkol és úgy 
„könyveli el”, hogy te valóban egyest 
akarsz kapni, vagy valóban nem akarod 
tudni. Ha viszont azt mondod: „meg 
tudom csinálni, képes vagyok rá”, ak-
kor biztos, hogy sikerül! Az agyunk 
szó szerint veszi a gondolatainkat, ezért 
van szükségünk a „gondolati nagytaka-
rításra”. Megtanultuk az alvás-
ébredéskontrollt is. Verseket tanulha-
tunk úgy is, hogy lerajzoljuk, így ha 
ránézünk a rajzra, tudni fogjuk, mirıl 
szól a vers, melyik szót kell mondani. 
Így sokkal könnyebb és gyorsabb a 
tanulása. Ajánlom mindenkinek a tan-
folyamot, próbálja ki!” 

Zrupkó Ákos 
6. osztály 

 
„Azért szerettem volna jelentkezni a 
tanfolyamra, hogy megtanuljam a pozi-
tív gondolkodást és könnyebben tanul-
jak. A foglalkozásokon rengeteg érde-
kes módszert tanultunk, mint pl.: a tit-
ko s  ü ze ne t kü l d é s ,  é b r e d é s -
alváskontroll. Nagyon hasznos az alfa-
állapot, szívesen alkalmazom. Dolgo-
zatírás közben használom a 3 ujj tech-
nikát, ami segít a koncentrációban. 
Felnıtteknek és gyerekeknek egyaránt 
ajánlom a tanfolyamot!” 

Berkó Albert 
7. osztály 

A tanfolyam végén én is ott voltam és megható volt látni a csillogó szemeket, ahogy ezek a gyermekek teljes szívvel-
lélekkel itták az oktató szavait. Megható volt hallgatni Ildikó kedves szavait, amit a gyerekek bemutatója után  zárszó-
ként a szülıkhöz intézett. Rajtunk múlik, felnıtteken, hogy hogyan és milyen pozitív gondolatokat ültetünk el gyerme-
keinkben. Lehet, hogy az elültetett mag gyümölcsét mi már nem fogjuk élvezni, de biztos, hogy gyermekeink boldo-
gabb és magabiztosabb felnıttekké válnak. A kincs a kezünkben van, ne hagyjuk elveszni! 
„A gondolataimmal teremtettem magam azzá, aki vagyok! A gondolataimmal teremtem azzá, aki leszek! A gondolata-
im milyenségét én határozom meg. Pozitívan gondolkodom. Tudatosan használom a gondolat teremtı erejét.” 
Én is tiszta szívvel ajánlom a tanfolyamot minden gyermeknek és felnıttnek! 

Tóthné Simon Aranka  
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egyedül nevelt bennünket, miután szüleim elváltak. Sajnos İk már 
nem élnek. 3 éve lakom Jászboldogházán, Tóth Zoltán menyasszo-
nyaként . Van egy 13 éves, 7.osztályos kisfiam, Ádám. 

Hogy érzed magad itt? Megszerettem ezt a kis falut, és a   mun-
kámból  kifolyólag  egyre többen ismernek. 

Ha jól  tudom, nem ez az eredeti szakmád? Valóban, nem . 
Pénzügyi-és Számviteli fıiskolát végeztem Budapesten, a Nemzet-
közi Bankárképzıben. Szolnokon 9 évig vezettem a saját Hiteliro-
dámat. 

Bankárdiplomával a zsebedben miért  váltottál  a pénzügyi 
területrıl a szépségiparba? Tulajdonképpen a rendszerváltás segí-
tett hozzá, a régi álmom megvalósításához. Felszámoltam a pénz-
ügyi munkámat, és ezzel új irányt vett az életem. 

Mi  fogott meg Téged  ebben a szakmában? Személyes jellegő  
dolog is motivált abban, hogy ezt a területet válasszam, mivel nagy-
mamám 46 évig pedikőrös volt Szegeden. Ezen kívül pedig mindig 
is érdekelt és foglalkoztatott az emberi test mőködése, a különbözı 
betegségek kezelése, gyógyítása. Úgy érzem, hogy itt magamra 
találtam, s elmondhatom, hogy az új szakmám, hobbim is lett egy-
ben. 

Hol végezted ez irányú tanulmányaidat? Hatvanban  szereztem 
meg 2009-ben OKJ-s bizonyítványomat. A képesítésem:  
gyógypedikőr-pedikőr, manikőr és mőköröm építı. 

Milyen tantárgyaitok voltak? Anatómia, anyagismeret. stb. 
Külön szeretném kiemelni a szakmai gyakorlatnak a fontosságát, 
melynek 6 hónap volt az idıtartama . Szolnokon, a Kacsa úti  Kaán 
Károly Szociális Otthonban voltam. Ezután kerültem további gya-
korlati képzésre egy másik helyre, szintén  Idısek Otthonába, ahol 
jelenleg (itt )is tevékenykedem. Örömmel mondhatom, hogy a leg-
idısebb vendégem 97(!) éves, és kitőnı egészségi állapotnak ör-
vend. Még ebben a korban is(!)  fontosnak tartja a láb ápolását, 
gondozását. 

Említetted,hogy az idısekkel külön is  foglalkozol. Ezek sze-
rint a pedikőr nemcsak a fiatalabb generációnak való? Termé-
szetesen nem, hiszen kortól és nemtıl függetlenül mindenkinek  
ajánlott és ajánlanám. Kiemelném a gyermek-és serdülıkorúakat is. 
Ebben a korban, a székrekedés kezelését, késıbb pedig a gerincfer-
dülés, ill. ortopédiai esetek diagnosztizálását lehet ezzel a módszer-
rel kiválóan kezelni. A legkevesebbet fordítunk rá, pedig a legtöb-
bet használjuk a lábainkat. Sokkal több törıdést igényelnének, és 
több figyelmet kellene fordítani mindenkinek lábai egészségének 
védelmére. Egész életünkben „kiszolgálnak” bennünket, s az egész 
testsúly, gerincoszlop tartó vázát képezik. 

Sajnos azt tapasztalom, hogy a lábápolás, ill a pedikőr háttérbe 
szorult hazánkban. Sokan luxusnak tartják, mások pedig úgy véle-
kednek róla, hogy a pedikőr „csak egy körömnyírásból áll.”Sokat 
adunk a külsıségekre (pl. fodrász, kozmetika, testápolás, wellness), 
eközben a lábainkról megfeledkezünk. Már csak akkor megyünk 
kezeltetni, amikor a problémák jelentkeznek.( pl.: köröm, sarok 
benövés, körömvastagodás (idıseknél szarusodás), ami már az 
elgombásodás jele, bırkeményedés, ami nagyon csúnyán kirepede-
zik, és ezáltal  fájdalmas, szúró érzések jelentkeznek. 

Tehát ezért is tartod (többek között) nagyon fontosnak a lá-
bak egészségét és kezelését?  Igen. Hiszen minden betegség a 
lábunkból indul ki. Sokan azért nem mernek  szakemberhez  fordul-
ni  ilyen jellegő problémáikkal, mert úgy gondolják, hogy fájdalmas 
lehet egy - egy kezelés, holott ez nem jár fájdalommal, hanem meg-
nyugtató és kellemes érzés is egyben. Ezért nem szabad halogatni a 
kezelés megkezdését. Ugyanis az elhalt hámréteget amelyek a prob-
lémákat okozzák-27 naponta kellene tisztítani. Egy jó talpmasszázs-
zsal, nemcsak lábaink frissülnek fel,hanem a talpakban elhelyezke-
dı kis erek, idegvégzıdések segítségével, bizonyos szervi  problé-
mák kialakulása is  megelızhetı. Ha idejében felismerjük és ezáltal 
speciális szakemberrel kezeltetjük. (nefrológus, (vese) belgyógyász, 
(máj,hasnyálmirigy, epe bántalmak) ill nıgyógyászati problémák  

korai felismerése és szakszerő kezelése. 
Milyen konkrét példával tudnád alátámasztani az elmondot-

takat? Egy középkorú hölgynél idejében felismertem a petefészek 
cisztáját, ezután szakember  (nıgyógyász )segítségével még idıben 
tudta kezeltetni a felmerülı problémáját. Férfiaknál pedig a proszta-
ta –és húgyúti megbetegedéseken is nagy segítséget nyújt, vagy egy 
másik esetben a vesehomok ill. vesekı jelenlétét tapintottam ki az 
illetı vendég talpában. Mivel még kezdetleges stádiumban volt, 
ezért talpmasszázzsal, a problémás helyek szét masszírozásával 
elkerülhetı volt a mőtét, és az ezzel járó több hétig is elhúzódó 
lábadozási folyamat.(munkából való kiesés…stb.) Ki lehet szőrni a 
diabetes (cukorbeteg) láb talpmasszázzsával a cukorszint is csök-
kenthetı, ill a tyúkszem szakszerő kipattintásával. De rengeteg sok 
esetet tudnék  még említeni,amikor is beigazolódtak a talptérkép 
reflexzónáiból való megállapításaim. 

Mibıl, milyen jelekbıl lehet felismerni a különbözı eredető 
betegségeket? Ahogyan már említettem az elıbb, a talpat különbö-
zı részekre lehet osztani. A felsı része, megegyezik az emberi test 
felsı részével, melltıl felfelé. (pl.:szív) mutat meg jeleket. A talp 
középsı része a testünk belsı szervei (pl.: gyomor, máj, lép, vese). 
A sarok részei pedig  szervezetünk alsó részeivel egyezik meg (a 
vese határterületen helyezkedik el). húgyúti megbetegedések, 
prosztata, vizelettartási, csípı- és térdproblémák. 

Ezek szerint a testünkben jelentkezı kopásokat is ki lehet 
szőrni ezekkel a kezelésekkel? Természetesen, hiszen a reflexzó-
nák nyomásával, reagál a kezelés alatt álló személy, a reflexpontok-
ra. 

Hogyan kezdted  mőködésedet  a  községben?  Eleinte házhoz 
jártam ( ahogyan jelenleg is teszem) és többen felvetették már a 
vendégeim közül, hogy célszerő lenne, egy olyan helyiséget kiala-
kítani a községben, ahol a gyógyulni (és szépülni) vágyók igénybe 
tudnák venni a kéz-és lábápolás szakszerő szolgáltatásait. Úgy ér-
zem, hogy egyre nagyobb az igény a falu lakosainak részérıl, a 
lábápolásra. De nemcsak a helybeliek, hanem a környezı települé-
sek részérıl is, hiszen átjárnak ide Jásztelekrıl, Alattyánról , 
Jánoshidáról Tápiógyörgyérıl, Újszászról  és még Szolnokról is.  
2010 június 15-e óta a Szolgáltató Ház fodrász üzletében (Rákóczi 
út 8.szám alatt) kezdtem tevékenységemet. Nagyon örültem annak, 
amikor lehetıségem nyílt rá, hogy 2010. nov.15-tıl megújult kör-
nyezetben, az EU-s szabványoknak megfelelı Szolg áltató Ház 
kozmetikai helyiségében, mint önálló gyógypedikőr és pedikőr, 
valamint manikőr és mőköröm építı folytathattam megkezdett mő-
ködésemet. Tervezem a közeljövıben a szolgáltatás bıvítését: koz-
metikával és testmasszázzsal. 

Milyen segítséget tapasztaltál a község vezetıi részérıl? Maxi-
mális támogatást az elsı perctıl kezdve. Ezúton szeretnék köszöne-
tet mondani Szőcs Lajos Polgármester Úrnak, dr. Fehérváry Mária  
jegyzınınek, vmint Dalmadiné Marikának, a sok segítségért, illetve 
Gál Szilvia fodrásznak is, amiért hónapokon keresztül megfelezte 
velem a fodrászüzlet helyiségét. Köszönöm mindannyiuk támogatá-
sát, amivel hozzájárultak ahhoz, hogy megújult környezetben vé-
gezhetek szakszerő szolgáltatásokat az egészség megırzésének 
érdekében. Nagyon fontosnak tartom, hogy külön helyiségben vé-
gezzem munkámat, hiszen ezek a kezelések kimondottan személye-
sek, magánjellegőek. Szolgáltatásaim igénybe vehetık: páros héten 
de., páratlan héten du. órákban. 

 
Tündi! Köszönöm a beszélgetést, további munkádhoz kívá-

nok jó EGÉSZSÉGET és megelégedettséggel távozó vendége-
ket! Kívánom, hogy  minél több emberen tudj segíteni! Bízom 
benne , hogy e sorok Olvasója sok új és hasznos  ismerettel gaz-
dagodott, s talán sikerült egy lépéssel közelebb kerülnie  az 
egészség megırzésében. Boldog Karácsonyi ünnepeket és  áldott 
Új esztendıt  kívánok a község valamennyi lakójának! 

Muhariné Szıke Bernadett 

HÍREK 
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KÖZSÉGI SPORTÉLET 
Tisztelt Sportbarátok! 

Az utolsó 3 mérkızés elemzésével folytatnám beszámoló-
mat egy rövid értékeléssel, valamint egyben zárnám a 2010 
ıszi forduló eseményeit. 

♦ Következı hazai mérkızésünkön Zagyvarékast fo-
gadtuk, aki igen elıkelıen 2. helyen szerepel  a bajnokság-
ban és a góllövı  lista vezetıje Révész Roland, aki sokadik 
alkalommal megtréfált már bennünket ezért vártuk a nagy 
lehetıséget talán most sikerül pontot vagy pontokat rabolni 
tılük. 

Az elsı félidıben kiegyenlített játék volt a jellemzı és 
egyik csapat sem találta a góllövı cipıjét igazi taktikai csata 
folyt. 

A második félidı 75. percében szabálytalanság miatt né-
zeteltérés történt a játékosok között, amit a bíró kiállítással 
honorált és ezt Révész úr nehezményezvén lekevert egy jó-
kora maflást a játékvezetınek, aki ijedtében lefújta a találko-
zót, amely biztosította számunkra a három pont sorsát. 

♦ A 12. fordulóban Jászszentandrás volt ellenfelünk, 
aki teljes lelki nyugalommal az utolsó helyen gyızelem nél-
kül állt a tabella alján, erre szokták mondani, lassan kell ki-
nyitni az újságot ne, hogy kiessenek belıle. 

Mivel kötelezı gyızelemrıl volt szó, így mi sem termé-
szetes az elsı gólt Szentandrás szerezte ezzel is paprikázva 
lehetıségüket, talán most begyőjthetik elsı 3 pontjukat. 

A gól után Boldogháza felgyorsította a játékot és öt perc 
elteltével, megfordította az eredményt 2 – 1 nyertünk. 

♦ Következett az utolsó forduló Jászkísért fogadtuk ık 
is a második helyen voltak a találkozó elıtt a tét, pedig az 
volt egy szép búcsúval a középmezınybe, kapaszkodhatunk 
fel. 

Már az elsı félidıben jeleztük, igényt tartunk a három 
pontra, hiszen Kisnémet valamint Pilisi góljaival  2-0 vezet-
tünk, és csak a 81. percben tudtak szépíteni vendégeink elég 
nehezen viselték a vereség eshetıségét, mivel a vége 2-1 lett 
paprikás hangulattal, egyéni lökdösıdéssel valamint ajtó 
rugdosással távoztak, no meg tíz emberrel, mert a véghajrá-
ban a játékvezetı leküldött közülük egyet. 

Összességében az utolsó három fordulóban 9 pontot győj-
töttünk és sikerült a hetedik helyre felkapaszkodnunk  7 
pontra vagyunk az elsı helyezettıl, amely tavaszra bizako-
dást nyújthat. 

Utánpótlásunkról sajnos nem sok jót tudok mondani, hi-
szen az U 13 –okon kívül nem nagyon értékelhetıek, talán 
szervezésben vagy szerencsében javíthatók lesznek ezek az 
eredmények, tavaszra a fő is kizöldül, szokták mondani. 

 
Tisztelettel: Túróczi Béla          
 HAJRÁ BOLDOGHÁZA! 

Tisztelt Sportbarátok! 
 
Ezúton is köszönöm mindazoknak a munkáját és segítségét, akik a 2010. 11. 13-án rendezett Sportbálunk megrendezését 
támogatták. A rendezvény nyeresége az egyesületünk jövı évi mőködtetését segíti. Egy-egy ilyen bál megrendezése kb. 50 
embernek az önzetlen munkájával valósulhat meg, a teljesség igénye nélkül ıket felsorolni itt nem tudom, de külön köszö-
nöm az anyagi támogatásokat! 

Fıbb támogatóink voltak: Aranykalász TSZSZ., Szarvák Miklós, Gaál Ferenc, Konkoly Béla, dr. Pap Béla, 
Joó-Kovács Balázs, Mizsei Tamás, Zrupkó Ferencné, Tugyi Imre, Gömöri Mihályné, Gömöri Gábor, Gömöri Béla 

 
Szőcs Lajos 

JBH SE elnöke 

MEGYEI U-13 JÁSZSÁGI CSOPORT ÁLLÁSA 

MEGYEI II. O. FELNİTT BAJNOKSÁG ÁLLÁSA 

MEGYEI U-16 ÉSZAKI CSOPORT ÁLLÁSA 

MEGYEI II. IFJÚSÁGI BAJNOKSÁG ÁLLÁSA 
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A szerkesztık 

KÉPES HÍREK 2010 

  
  Tervezıszerkesztı 

Felelıs szerkesztı: Gerhát Károly 
 Konkoly Béláné Felelıs kiadó: 
Szerkesztık: dr Fehérváry Mária Községi Önkormányzat 
 Bóta Mizsei Ilona  
 Zrupkó Ferencné Készült: 
  Polgármesteri Hivatal  
  Jászboldogháza 

Boldogházi 

Nyári tábor  a gyermekjóléti szolg. szervezésében Munkában a faluszépítık 

Devecseri mentés, ahol boldogháziak is segítettek Óvodásaink vendégségben 

Újszülöttek 
Gere Zoé 

(Czapkó Anikó - Gere Lajos) 

Tóth Petra 

(Szırös Szilvia - Tóth Ferenc) 

Horváth Péter 
Horváth Eszter 

(Németh Ildikó - Horváth Péter) 

Szabó Iván Bertalan  

(Matók Anita - Szabó Imre) 

Mikulás ünnepség  0-3 éveseknek Iskolai karácsonyi ünnepség 

Önkormányzati karácsonyi ünnepség 

Kedves Olvasóink! 
Meghitt, békés karácsonyi ünnepeket  

és eredményekben gazdag boldog  
új esztendıt kívánunk.! 

A szerkesztık 
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