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Ebből élünk. Ezt kívánjuk belélegezni. Senki sem nélkülözheti a szeretetet.”
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Polgármesteri tájékoztató
A december 17-i képviselőtestületi ülést követően
is folyamatosan végeztük a településen lévő csapadékvíz
elvezető rendszer takarítását, és a belvíz szivattyúzását. A
Vezér, Zrínyi utca, a Lőtér, Zalka Máté utca és a gázfogadó körüli részen kellett védekezni. Január hónapban a Rét
utcában lévő lakóházak mögött végeztünk szivattyúzást.
A Gaál- laposon megemelkedett vízszint miatt utakat vágtunk át, és az Imrédi út mellett árokmélyítést végeztünk,
hogy a víz elfolyjon, olyan helyeken is, ahol ezt a tulajdonviszonyok és a kezelői megállapodások alapján nem
az önkormányzatnak kellett volna megtenni. A munkálatokhoz vállalkozók segítségét is igénybe vettük. A héten
elkezdjük a helyreállítást, ha a vízszint megengedi. Karácsony óta I. fokú belvízvédelmi készültség van a településen. Folyamatosan mérjük, figyeljük kül- és belterületen
is a vízelvezető rendszer működését. 3-4 naponta takarítani kell az átereszeket, mert a víz összehordja a szemetet.
Ez nemcsak a belterületeken, hanem a külterületeken is
így van, ezért naponta ellenőriznünk kell. December és
január hónapokban a Csíkosi részen nagyon megemelkedett a belvíz, ezért a Jászkiséri Vízgazdálkodási Társulat
és a Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 3 szivatytyúval dolgozik a víz átemelésén, ennek következtében
20-30 cm-rel csökkent a vízszint. A Csíkosban a Zagyva
gátja már átengedi a vizet, és sajnos a csapadék utánpótlása miatt továbbra is figyelnünk kell, mert megemelkedhet
a vízszint. A jásztelki víztározóban lévő vízszint emelkedése kritikus helyzetet okozhat, tavasszal ezzel is számolnunk kell.
 Az elmúlt hetekben sor került a Falufejlesztéses
pályázat ellenőrzésére az MVH részéről. 1 napos, részletes ellenőrzés volt. Azt a tájékoztatást adták, hogy a pályázati támogatást február végéig megkapja az önkormányzat. Törvénymódosítás miatt a Községi Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal adminisztratív szempontból
külön válik, külön adószámot kellett igényelni a Községi
Önkormányzat részére. Ez hátráltathatja a támogatás
igénylését.
 A Polgárőr Egyesület megrendezte a Szilveszteri
Bált, melynek a megrendezéséhez ezúton is gratulálok.
 Jászalsószentgyörgy Önkormányzatával a jövő
héten fogunk oktatással kapcsolatos egyeztetéseket végezni, ez alapján lesz lehetőség a 2011.-évi költségvetésbe
betervezni az oktatási feladatokat.
A 2011. január 26-ai ülést követően dr. Fehérváry
Mária Jegyzőnő és dr. Halászi György ügyvéd úr segítségét kérem, mert az előző Képviselőtestületi ülésen felmerült az iskolakonyha ellenőrzésére vonatkozó kérés. A
konyha nem megfelelő működtetésével, és az ételek minőségével kapcsolatos kifogások hangzottak el, illetve a
jegyzőkönyvben szerepel, hogy bűncselekmény gyanúja is
fennállhat. Emiatt jogszabályi kötelezettségem volt hivatalból vizsgálatot elrendelni. Január 28-án az ülésen elhangzottak alapján írásban tájékoztattam Joó-Kovács Balázs Alpolgármester Urat, amennyiben bármilyen információja van arról, hogy valamilyen bűncselekmény történt, akkor köteles rendőrségi feljelentést tenni. Konkrét
információk a Képviselőtestületi ülésen nem hangzottak
el, ezért bizonyíték hiányában nem tudok kit gyanúsítani,
ezért nem tudtam rendőrségi feljelentést tenni. Ezt a tájékoztatást írásban megküldtem, de azóta sincs olyan információm, hogy bárki is rendőrségi feljelentést tett volna.

Január 28-án sürgős intézkedést tettem, és megkértem a
konyhavezetőt, hogy szabadságáról jöjjön be, az iskolakonyhán teljes körű leltárt végeztünk. A leltár eredményéről szóló jegyzőkönyv másolatát a Tisztelt Képviselőtestület megkapta. A leltár alapján 1601,- Ft többlet került
megállapításra. Megkérdeztük a konyhavezetőt, hogy mi
okozhatta ezt, aki elmondta, hogy 14 kg lisztet kapott az
iskolakonyha adományként december elején abból az élelmiszer segélycsomagból, amely a lakosság részére is kiosztásra került. Ez az adományozóval előre egyeztetésre
került, és írásban történik az átadás. A 14 kg liszt értéke
1596,- Ft. Ez az összeg készletbeszerzésként nincs terhelve, de a leltárkészletben szerepelt. A leltártöbbletből ezt
az összeget levonva, 5,94 Ft különbség maradt. Úgy gondolom, hogy ilyen szintű eltérés még elnézhető. Mivel a
leltárra egyszeri alkalommal került sor, ezért nem tekintem lezártnak az ügyet, ezért az előttünk álló hónapokban
még hasonlóképpen legalább egy alkalommal ellenőrzésre
kerülhet sor.
 Február 1-én voltunk Szöllősi Péter strandfürdő és
vízművezetővel az ÁNTSZ-nél Jászberényben. Egyeztettük, hogy milyen minimális feltételeket kellene megteremteni ahhoz, hogy a strandfürdő területén kempingezésre, sátorozásra kaphassunk engedélyt, hogy egy-egy lakókocsi, magánszemély helyet, szállást kapjon a nyár folyamán. Még a költségvetés nem készült el, de kb. 1-2 millió
forintos beruházásra lenne szükség ahhoz, hogy megfeleljünk az alapkövetelményeknek. (Kerítésépítés, wc, zuhanyzó építése, melegítőkonyha kialakítása könnyűszerkezetes épületből.)
 Tájékoztatás kaptunk Pócs János Országgyűlési Képviselő Úrtól, hogy a 2011- 2013. Régiós Akciótervként
elfogadásra került a 4-5 számjegyű utak felújításával kapcsolatos lista, amelyet tájékoztatásul kiadtam a Tisztelt
Képviselők részére is. Az listában szereplő utak nem megvalósítási sorrendben vannak felsorolva. Képviselő Úr
úgy tájékoztatott, hogy az utak felújításának megvalósítása párhuzamosan fog elindulni. A Magyar Közútnak pályázatot kell benyújtani a Regionális Fejlesztési Tanácshoz, ott kerülnek elbírálásra. Azután kerülhet sor a közbeszerzésre, majd a megvalósításra. Nagyon bízok benne,
hogy a pályázat sikeres lesz, és a 3121.-es út felújítása
megtörténik. Arról nincs információm, hogy a Fejlesztési
Tanács rendelkezik-e a megvalósításhoz szükséges öszszeggel.
Az oktatáshoz 31 % önerőt kell biztosítania önkormányzatunknak. Ha nem lenne Jászalsószentgyörggyel
intézményfenntartó társulásunk, akkor 50 % önerőt kellene biztosítani.
 Sor került a Vízmű és Strandfürdő teljes körű ellenőrzésére a Közép- Tisza – Vidéki Környzetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség és az Igazgatóság részéről. 3,5 órás
ellenőrzésen a hatóságokra tartozó engedélyeket, előírásokat, a vízműnél, és strandfürdő területén található berendezések szakszerű kezelését, szabályzatokat, naplókat,
vízórákat átvizsgálták. Jól zárult a vizsgálat, kisebb hiányosságok pótlására kérnek bennünket.
 Nagy valószínűséggel március 16-tól új körzeti megbízott rendőrt kap a település. Személyi változásra kerül a
sor. A jelenlegi körzeti megbízott máshová pályázott, és
az a rendőr, aki településünkre adta be pályázatát szolgálati lakást kért, az egyebek között tárgyalja kérelmét a
Képviselőtestület.
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 Az idei év költségvetésének tervezése az előző évekhez hasonlóan, most sem volt konfliktusmentes. Sajnos az
önkormányzati alapfeladatok finanszírozása nem javult,
az önként vállalt feladatoknak pedig a minél nagyobb
mértékű leépítésére kényszerítenek bennünket. Olyan
megszorító intézkedéseket is kénytelenek voltunk megszavazni, amelyekre az előző években még nem volt példa.
Ilyen a nyugdíjazások következtében megüresedő álláshelyek befagyasztása is. Ez mellett nem tudtunk tervezni a
0-3 éves gyermekek és a 80 év felettiek Mikulás és Karácsonyi ünnepségére sem. A polgármester éves segélykerete 100 e Ft, a szociális bizottságé pedig 200 e Ft-ban került meghatározásra. A nem kötelező feladatok közé tartozik a civil szervezetek támogatása is, melynek megállapítása szintén vita tárgya volt. Végül a felajánlott képviselői
tiszteletdíjak segítségével tudtuk a tavalyi szinten meghagyni a támogatásokat. Falunapot erre az évre nem tervezünk. A költségvetésünkben mindössze 500 e Ft szerepel
a civil szervezetek rendezvényeinek támogatására. Ezekre
a megszorító intézkedésekre azért volt szükség, mert a
nem kötelező feladatok kiadásait az ÖNHIKI rendszer
nem ismeri el költségként, tehát a költségvetés hiányát
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szükséges minél lentebb szorítani, legfőképp az ilyen jellegű kiadások lefaragásával. Ezekkel együtt is közel
15millió Ft működési hiánnyal kell számolnunk, melyet
az önkormányzatoknak kiírt ÖNHIKI pályázaton megpróbálunk majd pótolni. Bízunk benne, hogy ebben az évben
ezt teljes egészében meg is kapjuk (ellentétben a tavalyi
évvel), mert a működés stabilitásához erre nagyon nagy
szükség lesz.
Az elmúlt hónapokban sokat foglalkoztunk az előttünk álló nagy jászsági projektek megvalósításával, a hulladéklerakók rekultivációjával és a Jászsági ivóvízminőség- javító programmal. Mindkét beruházásnak az adminisztrációs előkészítése van folyamatban, hiszen ezek
tervezett megvalósulási határideje 2012 vége.
Az elmúlt képviselőtestületi üléseken tárgyaltuk az
oktatási intézmények felújításának lehetőségét is. Két
pályázat benyújtását tervezzük. Az egyik az épületek felújítását a másik geotermikus fűtési rendszer kiépítését
célozza meg a közintézményeknél. Jelenleg szakemberek
dolgoznak az terveken és a pályázat előkészítésén.
Szűcs Lajos
polgármester

Önkormányzati ülésekről, aktualitásokról

2011. január 26-ai képviselő-testületi ülés
2011. január 26-án tartott üléssel kezdte meg az idei évi
munkáját a képviselő-testület, amelyen az alábbi döntések
születtek:
Elfogadásra került egyhangúlag az Önkormányzat működési és fejlesztési koncepciója a 2010-2014 közötti időszakra.
1. Önkormányzati intézmények biztonságos működtetése
a meglévő szinten, a meglévő szolgáltatások színvonalának
biztosításával.
2. Az önkormányzat intézményeinek épületkorszerűsítése, a hozzá kapcsolódó infrastruktúra és berendezés fejlesztésével. Ezek közül kiemelten koncentrálni az oktatási intézményekre, azok biztonságos és minél gazdaságosabb üzemeltethetőségére. Cél az intézmények olcsóbb üzemeltetése,
ennek eléréséhez elsősorban az épületek felújítását és a fűtési
rendszerek felújítását kell elvégezni, lehetőség szerint alternatív energiafelhasználási rendszerek kiépítésével.
3. A közlekedés biztosítása az önkormányzati tulajdonban lévő infrastruktúrák szinten tartásával és felújításával,
kiemelten a gyalogos közlekedésre a járdák felújításával, és
az egyre rosszabb állapotú belterületi utak felújításával.
4. A települési környezet javítása érdekében a felhagyott
hulladéklerakó rekultivációja és az illegális hulladéklerakók
felszámolása.
5. A Strandfürdő és környezetének fejlesztése a meglévő
tervek alapján. Új szociális épület építésével, kemping létrehozásával, záportározó tó kialakításával, gyermektábor létrehozásával.
6. A vonatkozó jogszabályok figyelembevételével szükséges a vízellátás és a hulladékgazdálkodás fejlesztésének
tervezése.
7. Továbbá a településen keletkező folyékony hulladék
(szennyvíz) gyűjtésének és ártalmatlanításának megoldása
valamely lehetséges műszaki megoldás kiépítésével.
8. Belvízelvezető árokrendszer rekonstrukciója és fejlesztése.
9. Piactér kialakítása a településen.

Az iskolakonyha felett garzonlakások kialakítása szolgálati lakás céljára.
Kettő önkormányzati rendelet módosítására került sor az
ülésen, továbbá egy új önkormányzati rendeletet alkotott a
testület:
 Módosításra került a helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet, ugyanis 2011. január 1-jétől már nem
kell ideiglenes helyi iparűzési adót fizetnie annak a vállalkozónak, aki piaci és vásározó kiskereskedelmet folytat, de az önkormányzat illetékességi területén székhelylyel és telephellyel nem rendelkezik.
 Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló
önkormányz.ati rendelet módosítása értelmében a településen található vendéglátóhelyek vasárnap hajnalban a
korábbi éjfél helyett, kettő óráig tarthatnak nyitva.
 Új rendeletet is alkotott a képviselő-testület, amely a
következő:
Jászboldogháza Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
1/2011. (I.26.) önkormányzati rendelete a
hivatali helyiségen, valamint a hivatali
munkaidın kívüli házasságkötések engedélyezésérıl és szolgáltatási díjairól
Jászboldogháza Község Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, továbbá az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §ában kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya
1A rendelet hatálya Jászboldogháza község közigazgatási
területén megkötendő házasságokra terjed ki.
2. §
Értelmező rendelkezések
Jelen rendelet értelmében
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a, hivatalos helyiségnek minősül: a Jászboldogháza, Rákóczi F. u. 27. szám alatt található Polgármesteri Hivatal
házasságkötő terme
b, hivatali munkaidőn túli házasságkötésnek minősül:
Jászboldogháza Község Képviselő-testület Polgármesteri
Hivatalának Ügyrendjében meghatározott munkarenden túli
időpontban megkötendő házasság.
3. §
A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
engedélyezése
(1) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
engedélyezésére irányuló kérelem ügyében a jegyző esetenként, az anyakönyvvezetővel történt egyeztetést követően
dönt.
(2) A kérelmet írásban, a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg kell benyújtani az anyakönyvvezetőnél.
A kérelemben meg kell jelölni a házasságkötés tervezett időpontját.
(3) Munkaszüneti napokon történő házasságkötés nem
engedélyezhető.
4. §
A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés kapcsán felmerült szolgáltatási díjak
A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésért fizetendő
díjat a képviselő-testület nem állapít meg.
5. §
A hivatalos helyiségen kívül történő házasságkötés
engedélyezése
(1) A hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés
engedélyezésére irányuló kérelem ügyében a jegyző esetenként, az anyakönyvvezetővel történt egyeztetést követően
dönt.
(2) A kérelmet írásban, a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg kell benyújtani az anyakönyvvezetőnél.
A kérelemben meg kell jelölni a házasságkötés tervezett
helyszínének pontos címét.
(3) A döntést megelőzően az anyakönyvvezető a házasulandók által választott helyszínen szemlét tart, melyről feljegyzést készít és a jegyzőnek az engedélyezésre javaslatot
tesz.
6. §
A hivatalos helyiségen kívül történő házasságkötés kapcsán felmerült szolgáltatási díjak
A hivatalos helyiségen kívüli házasságkötésért a képviselő-testület 20.000,-Ft + áfa díjat állapít meg.
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7. §
Az anyakönyvvezetőt megillető díjazás
(1) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben
közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott
szabadidő helyett, egy hivatali munkaidőn kívül megrendezésre kerülő házasságkötés alkalmával nettó 7.000,-Ft díjazás illet meg.
(2) Az anyakönyvvezető a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötések alkalmával írásban nyilatkozik az (1)
bekezdésben meghatározott választásáról.
(3) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben
közreműködő segítő köztisztviselőt a választása szerint a
köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott
szabadidő helyett, egy hivatali munkaidőn kívül megrendezésre kerülő házasságkötés alkalmával nettó 3.000,-Ft díjazás illet meg.
(4) A segítő a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötések alkalmával írásban nyilatkozik az (3) bekezdésben
meghatározott választásáról.
8. §
Záró rendelkezések
(1) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az
anyakönyvi eljárásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) Jelen rendelet 2011. február 1. napján lép hatályba.
Rendelkezéseit az ezt követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
(3) Jelen rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a
helyben szokásos módon.
Szűcs Lajos
polgármester

dr. Fehérváry Mária
jegyző

A Képviselő-testület arról határozott, hogy segíti két
civil szervezet által elnyert pályázat megvalósítását úgy,
hogy a rendelkezésükre bocsátja a pályázat megvalósítását
követően lehívható támogatás összegét külön támogatási
megállapodás alapján. A civil szervezetek a támogatás lehívását követően az Önkormányzatnak visszautalják a támogatást. A megvalósuló két pályázat:
 Sportöltöző homlokzati felújítása nyílászáró cserével,
amelyre a Jászboldogházi Sportegyesület nyerte el a pályázatot.
 A másik pedig tábori eszközök beszerzése (nagy étkező
sátor, 12 db 4 személyes sátor, 40 db hálózsák, hűtőszekrény, tábori sütő, tábori mosogató, 12 asztal paddal) a
Jászboldogháza Ifjúságáért Egyesület által.

2011. február 9-ei képviselő-testületi ülés
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a 2011. január
1. és 2011. február 9. közötti átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót. Az átmeneti időszakban, tehát a 2011. évi
költségvetés elfogadásáig beszedett bevételek és teljesített
kiadások az új költségvetési rendeletbe beillesztésre kerültek.
7 igen szavazattal elfogadta a Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetését:
Bevételi főösszeg: 329.900,-e Ft, ezen belül működési
bevételek: 153.761,-e Ft.
Költségvetés működési hiánya: 14.728,-e Ft.
Fejlesztési bevételek: 161.411,-e Ft.
Kiadási főösszeg: 329.900,-e Ft, ezen belül működési
kiadások: 168.489,-e Ft.

Fejlesztési kiadások: 89.149,-e Ft.
Fejlesztési célú hitel törlesztés: 72.262,-e Ft.
A Képviselő-testület határozatot fogadott el arra vonatkozóan, hogy egy pályázatíró cég kezdje meg az előkészítő
munkálatokat az oktatási intézményeink felújítására vonatkozóan pályázat beadására. A Képviselő-testület az elvégzett tanulmányok és költségvetési számítások megismerését
követően dönt a pályázat benyújtásáról.
A 2011. február 3-án megalakult Boldogházi Amatőr
Kamarakórus az Alapító Okiratának bemutatásával tájékoztatta a testületet a megalakulásukról. A testület a munkájukat
az alábbiak biztosításával segíti: a Nyugdíjas Klub helyiségének biztosítása a próbákhoz, kották és szövegek fénymásolása.
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Vízdíj befizetési határidők
2011-ben a helyi
Takarékszövetkezetnél
Minden második hónap elsejétől a hónap utolsó
napjáig fizethetőek be a helyi Takarékszövetkezetnél a vízdíjak. Az a fogyasztó, aki nem fizeti be a
megadott határidő alatt, fizetési felszólítást kap,
melyhez csekket mellékelünk, így postai úton is
befizethető a vízdíj. Ebben az esetben azonban 500,Ft költséget számítunk fel a vízdíj összege mellé.
február
április
június
augusztus
október
december

1. napjától
1. napjától
1. napjától
1. napjától
1. napjától
1. napjától

február 28. napjáig
április
30. napjáig
június
30. napjáig
augusztus 31. napjáig
október 31. napjáig
december 31. napjáig.

Amennyiben a fenti határidők valamelyik napja
munkaszüneti napra esik, abban az esetben a munkaszüneti napot követő első munkanap értendő a
határidőn.
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KÖZLEKEDÉSI TÁMOGATÁS IGÉ(YLÉSE
A közlekedési támogatás a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési többletköltségeinek részleges támogatása. Súlyos mozgáskorlátozott az a személy, aki mozgásszervi betegsége következtében tömegközlekedési eszközt önerőből nem képes igénybe venni,
de életvitelszerűen nem ágyhoz kötött, és a járás, terhelhetőség és
tömegközlekedési jármű használata alapján közlekedőképességének
minősítése során pontjainak száma 7 vagy annál több. A támogatás
annak a súlyos mozgáskorlátozott személynek állapítható meg:
- akinek a családjában az egy főre jutó, a tárgyévet megelőző év
havi átlagos nettó jövedelme a tárgyév január 1. napján érvényes
öregségi nyugdíj legkisebb összegének kettő és félszeresét nem
haladja meg,
- aki fogyatékossági támogatásban nem részesül.
A közlekedési támogatás alapösszegének mértéke: 7000 Ft/év,
ami magasabb, ha a kérelmező tanulói jogviszonyban vagy munkaviszonyban áll, ill. saját háztartásában kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik.
A támogatás iránti kérelem 2011. április 30. napjáig nyújtható
be a Polgármesteri Hivatalban!
Csatolandó mellékletek:
A súlyos mozgáskorlátozottság tényét igazoló I. fokú orvosi szakvélemény.
A kérelmező és a vele közös háztartásban élők elmúlt évi nettó
jövedelmére vonatkozó igazolások (nyugdíjasok a Nyugdíjfolyósító
Igazgatóság által a tárgyév január hónapban kiküldött, az elmúlt
évben kifizetett nyugdíj összegére vonatkozó igazolást csatolják).

Tisztelt Adózók!
Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket a helyi adózásban történt fontosabb változásokról. 1. A vállalkozók kommunális
adója megszűnt 2011. január 1-től. Ez azt jelenti, hogy valamennyi, teljes 2010. évre vonatkozó bevallás, záró adóbevallásként lesz feldolgozva. A bevallásokat az eddigi rend szerint május 31-ig kell beküldeni. A korábban közölt 2011. évi adóelőlegeket (március 16-i esedékességgel) nem kell megfizetni. Bevalláshoz nyomtatványt küldeni fogunk, de a honlapról le is
tölthető.
2. A gépjárműadó törvényben megváltozott a mozgáskorlátozotti mentesség feltétele, az új, január 1-től hatályos
szöveg a következő:a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó
(kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban
élő szülő - ideértve a nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is - (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13 000
forint erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi
után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár,
A törvényi előírásnak megfelelően tehát a mentesség csak 13.000 Ft-ig vehető igénybe. Kikerült viszont a törvényből a „tulajdonos” szövegrész. Ennek eredményeként az üzembentartó mozgáskorlátozott személy is mentesíthető az
adófizetés alól.
Felhívjuk a Tisztelt Adózók figyelmét arra, hogy 2011. március 15. napjáig kell befizetni az alábbiakat:
a magánszemélyek kommunális adója I. félév, iparűzési adó előleg, gépjárműadó I. félév.
Az értesítők és a csekkek 2011. február végéig kerülnek kiküldésre az adózóknak.
Adóhatóság

„ Mi a nı nekünk? Az egész világ maga, a szüntelen változás,
…
Köszöntöm hát ıket, a nıket, kívánom nekik mindazt a szépet, amit érettünk
ma és minden nap önként megtesznek.”
Nőnap alkalmából minden kedves Hölgyet nagy szeretettel köszöntök
Jászboldogháza Önkormányzata nevében.
Szűcs Lajos
polgármester
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Fagyböjti lelkigyakorlat Böjte Csaba dévai ferences atyával
2011. április 13-án, szerdán egy napot tölt egyházközségünkben Csaba atya. A három szentbeszédet, amelyet rend
szerint nagyhét előtt 3 egymást követő napon szoktunk hallgatni, Csaba atya 13-án délután 17 és 18 órától, illetve a 19
órakor kezdődő szentmise keretében mondja el. A 17 órai
szentbeszéd után a templomban vagy a templom udvarán
rendezett agapé alkalmával személyesen is szeretne találkozni a lelkigyakorlaton részt vevő hívekkel.
A sűrű napirendbe nem fér bele a gyóntatás, ezért a lelkigyakorlatos húsvéti szentgyónást április 9-én, szombaton 9
órától lehet elvégezni a templomban. Vendéggyóntatók
Pásztor Pascal jászalsószentgyörgyi és Kovács Attila
tápiógyörgyei plébánosok lesznek. 9 órakor bűnbánati liturgiát tartunk, amely segít jobban átélni az Istennel való kiengesztelődés szentségét, lehetőleg vegyünk részt rajta!
Kérjük a hívek segítségét az agapé megrendezésében.
Hozzunk olyan ételeket, amelyek fogyasztásához nincs
szükség evőeszközökre (szendvics, fasírt, sós vagy édes sütemények stb.). Hálás szívvel köszönjük!
Segítesz? Hogyan? – A DÉVAI SZEFT FEREFC
ALAPÍTVÁFY GYERMEKOTTHOFAIFAK
Imával: Hihetetlen erővel képes összefogni minden jó
szándékú embert az ima ereje. Egymásba kapcsol, erőt ad, az
Istenhez emel. Déván és környékén számtalan emberi ésszel,
képzelőerővel, tapasztalattal el nem gondolható módon valósulnak meg a megvalósíthatatlan dolgok. A csoda itt hétköz-

napi módon létezik, jelen van és működik. Sokszor csak ez
segít! Imádkozz érte.
Az időd odaajándékozásával: Csaba testvér gyakran
mondogatja; jó lenne, ha az anyaországi testvéreink eljönnének, és adnának nekünk az életükből, egy hetet, egy hónapot, egy évet… Hihetetlen nagy szükség van munkás kezekre, a gyermekek ölelgetésére, simogatására, a beszélgetésekre, a nevelőszülők időleges tehermentesítésére…. Néhány
heti ottléttel is nagyon nagy terhet vehetsz le a hátukról.
Anyagi segítséggel: Itt elsősorban pénzre gondolunk, hiszen ruhát, egyebet… gyakran küldenek, élelmiszert pedig
nagyon nehéz átjuttatni. A pénzzel jól lehet gazdálkodni és
szintén hihetetlen nagy szükség van rá. A gyermekek megmentéséhez kb. havi 10-15 ezer Ft-ra van szükség. Ennek a
felére van csak anyagi fedezet. A többit Csaba testvérnek
kell „összekoldulnia”. Az élelmiszer, kenyér, stb. árak gyakran magasabbak, mint idehaza. Tejtermékeket a gyermekek nemigen
esznek, pedig nagyon fontos lenne.
Gyönyörű kezdeményezések indultak útnak: idehaza létezik olyan
iskolai osztály, ahol a tanulók havonta 3-400 Ft-ot raknak be a
„közösbe” és így a fagyipénzükből
egy dévai gyermek megmentését
fedezik teljes egészében. A gyermek fényképe ott van az osztályban,
tudják a nevét… ismerik.

Könyvajánló: Családi imakönyv a Család évében
„Merjünk imádkozni gyermekeinkkel” címmel családi imakönyvet jelentetett meg a Jel kiadó. A
könyv, amelynek szerzője három gyermekes családapa, katolikus teológus és pedagógiai diplomával,
azoknak kíván segíteni, akik szeretnének imádkozni házastársukkal és gyermekeikkel otthon a családban.
Ez az írás azoknak kíván segíteni, akik szeretnének imádkozni házastársukkal és gyermekeikkel
otthon a családban, de nem tudják, hogyan is kezdjenek hozzá, mert nem így nőttek fel, nem volt
erre tapasztalatuk. Továbbá azoknak, akik már együtt imádkoznak, de időnként kérdéseik, nehézségeik vannak a kicsi vagy épp kamaszkorú gyermekeikkel való közös imáik alkalmával. A könyvet
személyes példák és élmények színesítik. Reméljük, sokaknak nyújt segítséget és bátorítást. Kapható
a Ferenciek terén, az Új ember, a Családok és hitoktatók boltjában és egyéb katolikus könyvesboltokban.

A Few Age – keresztény szemmel
Sorozatunk a társadalomban egyre szélesebb körben terjedő ezoterikus jelenségekről, új típusú gyógymódokról ad
keresztény szempontú ismertetést. Második összefoglalónkban a New Age jelenségét ismertetjük.
Társadalmunkban a XX. század hatvanas évei óta egyre
erőteljesebben érvényesül a New Age-ként ismert kulturális
áramlat hatása. Egy modern asztrológiai felfogás szerint a
következő korszakot a Vízöntő korának is nevezhetjük.

Eszerint az elmúlt kétezer éves
időszak, a Halak kora után,
amelyben a kereszténység alakította a történelmet és a kultúrát,
ma egy új korszak küszöbén állunk. Vajon mit hoz ez az új kor,
és keresztényként hogyan vélekedjünk a New Age tanairól?
>>>
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Milyen lesz a Few Age?
Az elképzelés szerint a New Age, vagyis az új korszak
békét és harmóniát hoz az egész világon. Minden megosztottság megszűnik.
Az új korszakban a népek egyetlen globális kultúrához
csatlakoznak; globális birodalom jön létre, világkormánnyal
az élen.
Egyetlen világvallás jön létre, amely magában foglalja,
és egységes egésszé ötvözi a különféle vallási és spirituális
hagyományokat.
A korábbi patriarchális kort lágyabb, nőiesebb lelkülettől
áthatott korszak követi.
Az ember újfajta harmóniában él majd a természettel,
amelynek újra felismeri isteni természetét. Az új ökológiában fontossá válik a természet „szentsége". A New Age felfogásában minden él és mindennek van tudata; még a víz is
képes megérteni az emberi beszédet (ezt a jégkristályok
alakjából vélik látni).
Nem lesznek dogmák, nem lesz abszolút igazság, mindenki „a maga igazságát" követi.
A felvilágosodás racionális, intellektuális gondolkodásmódját olyan szemléletmód váltja fel, amelyben az intuíció
és az érzelmek játsszák a főszerepet.
A New Age jelképe a szivárvány, amelyben a spektrum
valamennyi színe egyesül.
Isten- és emberkép
A New Age gondolkodói a világegyetemet isteni természetűnek tartják. Az isteni világegyetemen belül minden
létező egy.
A Földet élőlénynek tekintik; a rajta élő emberek olyanok, mint „Gaia" testének sejtjei.
A New Age az „új ember", a felvilágosult, saját istenségét felismerő ember eszményét hirdeti.
Minél több ember eszmél rá isteni természetére és lép
szellemi kapcsolatra a többiekkel, annál hamarabb beköszönt az új korszak.
A New Age szellemi környezetében sokan hisznek a reinkarnációban. Az ember számos újjászületése során isteni
szuperemberré fejlődik.
A New Age nem vallás, hanem szinkretista mozgalom,
amelyben a legkülönfélébb vallási elemek keverednek és
ötvöződnek. A keleti hitvilág, a buddhizmus, a taoizmus, a
hinduizmus mellett meghatározói az indiai vallások, a sámánizmus, a gnózis, a kabbala és számos más eszmerendszer. A New Age-ben a kereszténység előtti Európa valamennyi pogány hagyománya újjáéled.
Ki áll a Few Age-es áramlatok mögött?
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A modern New Age mozgalom indulásában meghatározó
szerepet játszott a Helena Petrovna Blavatsky által 1875ben alapított teozófiai társaság, melynek akkori irányelvei
máig hatnak.
A teozófiai társaság és más, hasonló csoportok célja a
társadalom New Age-es eszmék szerinti átalakítása volt. E
több évtizedesnek szánt folyamat során észrevétlenül kívánták New Age-es eszmeiséggel átitatni a társadalmat, hogy
végül ez legyen az általánosan elfogadott világnézet.
A New Age-es környezetre jellemző, hogy az említett
eszmeiségen alapuló és azt közvetítő tevékenységeket alkalmazzák és terjesztik. (Ez a mindennapi élet valamennyi területén, a gyógyászat, a munka, a nevelés, a szabadidő vonatkozásában egyaránt megfigyelhető, ld. tajcsi, csikung,
mandalák, homeopátia, Bach-virágterápia, drágakő-terápia,
kineziológia, transzcendentális meditáció, jóga, zen, reiki
stb.)
A Few Age és a kereszténység
A kereszténység intézményesült formája nem kap helyet
a New Age-es gondolkodásban, mivel az elutasítja, hogy
bármely vallás dogmatikusan az igazság igényével lépjen
fel.
A New Age egyrészt visszatér a régi, önmegváltást hirdető gnosztikus eszmékhez, másrészt igyekszik kiüresíteni a
kereszténységet, mivel a különféle vallások és kultuszok
keveredését szorgalmazza. Ma a keresztények közül nem
kevesen esnek e szellemi irányzat áldozatául.
Keresztény ember nem hihet egy eljövendő új korszakban, hiszen hite szerint Jézus Krisztusban beteljesült az idő.
A keresztény ember tudja, hogy a „végső időben" él, és
egyedül a történelem beteljesedését várja, amely Krisztus
második eljövetelével valósul meg.
A keresztény ember nem próbál lelkileg felemelkedni az
istenihez, mivel Istenben hisz, aki Jézus Krisztusban leszállt közénk.
A keresztény ember nem a különféle spirituális technikák általi önmegváltásban, hanem a Krisztus keresztje által
történt és ajándékként kapott megváltásban hisz.
A keresztény ember hite szerint a teremtő Isten és teremtményei között áthidalhatatlan különbség van. Az ember legfőbb célja nem az, hogy isteni képességeket fejleszszen ki magában, hanem hogy megélje a tökéletes szeretet
teljességét. A keresztény ember tudja, hogy örök szeretetközösségre hivatott.
A keresztény ember nem érthet egyet a vallás relativista
felfogásával, hiszen az Egyetlen mellett kötelezte el magát,
aki azt mondta: „Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet.
Senki sem juthat el az Atyához, csak általam." (Jn 14,6)
A Magyar Kurír nyomán Csergő Ervin plébános

Bankszámlaszám (ahová adományát eljuttathatja)

MKB 10300002-20145639-00003285
Ahová 1%-át felajánlhatja:
Adószám: 18106802 – 1 – 41

“Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az kezdjen el valami jót tenni, és meglátja, milyen
sokan oda állnak mellé.” (Böjte Csaba)
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Az „Ezüstkor” házatájáról…
Egyesületünk a megalakulásunkkal egyidőben a megyei bírósági bejegyzés értelmében közhasznúsági tevékenységet folytat.
Ez a tény azt is magával hozza, hogy a 224/2000. sz. Korm. rendelet szabályozza és meghatározza, aki ilyen tevékenységet
folytat, annak évente egy alkalommal számot kell adni ez irányú munkájáról. A fentiekben megjelölt rendelet értelmében a
2010. évi gazdasági mutatók az alábbiak szerint alakultak. /1000Ft-ban/
Bevételek:
1. előző évi pénzmaradvány
543
2. Önkormányzattól támog.
97
3. Önk-tól támog. Árvalányhajnak
194
4. Megyei Önkormányzattól támog.
30
5. elszármazottak támogatása
30
6. magánsz. támog. Árvalányhaj részére 75
7. jövedelemadó 1%-ból bev.
50
8. Banki kamat
2
9. tagsági díjból
34
Összesen:
Bevétel:
1 055
Kiadás:
360
Pénzmaradvány: 695

1 055

Kiadások
1. kegyeleti díjakra
2. rendezvényekre
3. névnapokra
4. postköltség
5. beteglátogatásra
6. pályázat megj. feladat
7. Árvalányhaj kiadásai
8. autóbusz költségre
9. 40 éves évforduló
10. bankköltségre
Összesen:

8
8
14
1
2
30
212
52
29
4
360

Egyesületünk az alapszabályban meghatározottaknak megfelelően végezte a 2010-es tevékenységét.
- megünnepeltük a nyugdíjasklub fennállásának 40 éves évfordulóját
- részt vettünk a III-as kerületek aratóversenyén Kiskunfélegyházán
- Jánoshida nyugdíjasklubjával oda-vissza tartottunk nyugdíjas találkozót
- két alkalommal voltunk autóbusszal kirándulni az egyesületi tagokkal
- ez évben is megtartottuk a találkozónkat az Elszármazottak Baráti Társaságával
- részt vettünk egy négynapos hétvégén Bogácson gyógyfürdős kikapcsolódáson
Ez évben is folytattuk az anyáskodást az Árvalányhaj tánccsoport tevékenysége felett.
A Tájházban is elvégeztük az éves nagytakarítást, azonban a mindennapi teendőket (fűnyírás, udvar karbantartása) továbbra is többnyire Besenyiné Jolánka és Fózer Tibor végzi.
A 2011. január 30-án megtartott egyesületi taggyűlés alkalmával beszámoltunk és megtárgyaltuk a 2010. évi gazdasági
tevékenységről és a végzett munkáról szóló beszámolókat. Elkészítettük a 2011-es esztendőre szóló munkatervet és költségvetést.
Az egyesületünk ezúton mond köszönetet mindenkinek, aki a 2010-es évben is részünkre ajánlotta fel adójának 1%-át.
Kérjük, hogy ez évben is segítsék munkánkat, adójuk 1%-ának felajánlásával támogassák egyesületünket.

Adószámunk: 18837005-1-16
Orczi Imréné
az egyesület titkára

Évfordulók
Az “Ezüstkor” Nyugdíjasok ás Magányosok Egyesülete 2011. január 30-án
tartotta meg éves szokásos taggyűlését, ahol értékelésre kerü1t az egyesület előző
évi tevékenysége. Természetesen a hivatalos eseményen túl ünneplésre is sor került. Pótszilveszter keretén belül visszaem1ékeztünk a nyugdíjas zenekar megalakulására, megünnepeltük a 30 évvel ezelőtt /1981. januári pótszilveszter
a1kalmával/ debütált együttest. Az alakuló csapatból már sajnos csak Kocza Józsi
bácsi van közöttünk, akit ezen apropóból Fózer Tibor, az egyesület elnöke / a
jelenlegi zenekar oszlopos tagja/ felköszöntötte. Ugyanerre a napra esett Józsi
bácsinak a 88. születésnapja is. Úgy gondolom, hogy ez még nagyobb ünneplésre
adott okot. Így a dupla köszöntő Józsi bácsinak is megmelengette a szívét s köszönete jeléül ez alkalommal is még nagyobb hévvel húzta a pótszilveszteri talpalávalót.
Józsi bácsinak ezúton is szívből gratulálunk, további jó egészséget kívánunk,
hogy még sokszor örvendeztethesse meg egyesületünket a sok szép magyar nótával.
Orczi Imréné
egyesület titkára
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TŰZOLTÓ EGYESÜLET
Tisztelt Olvasók!
A helyi Tűzoltó Egyesület elmúlt évi tevékenységéről
illetve pénzgazdálkodásáról szeretném Önöket tájékoztatni.
Az év elején döntöttünk úgy, hogy megrendezzük a már
régóta tervezett tűzoltó bált. Március 13-ára tűztük ki az időpontot. Háromszáz fő körüli létszámmal, és igen komoly
támogatottsággal sikerült összehozni a rendezvényt. Az
egyesületen belüli összefogás is példa értékű volt a bál sikere
érdekében. A tavasz további része a jászsági tűzoltóversenyre való felkészülés jegyében telt. Sajnos a rendkívüli csapadékos időjárás következtében a jászjákóhalmi versenypálya
alkalmatlanná vált a verseny megtartására. Többször is új
időpont lett kijelölve, de az időjárás mindig közbeszólt, végül a verseny elmaradt. Az esztendő további részében is maradt a csapadékos időjárás, hatására megteltek a belvíz elvezetésére kialakított csatornák. Először csak a mélyebben
fekvő, majd szinte minden pincében megjelent a víz. A lakosság egyre idegesebben, ki-ki a vérmérséklete szerint követelte a szivattyúzást. Az egyesület tagjai az önkormányzat
dolgozóival és a polgárőrökkel együtt szinte folyamatosan
dolgoztak valahol a faluban. A munkának nem sok eredménye volt, mert az eső az szinte heti rendszerességgel megérkezett biztosítva az utánpótlást. Egy-két esetben olyan is
előfordult, hogy az egyik ember azért szidott bennünket,
hogy nem akarjuk a kertjéből szivattyúzni a vizet,(nem véve
tudomásul azt, hogy nem tudjuk hova) majd amikor mégis
úgy döntöttünk, hogy egy közelben lévő üres terültre engedjük a kiszivattyúzott vizet, akkor meg annak a gazdája fenyegetett bennünket feljelentéssel. Persze mindkét félnek volt
némi igaza. Megpróbáltuk a legjobb megoldást alkalmazni,
mégis előfordult néhány kellemetlen pillanat, holott senki
nem tehetett arról, hogy a szokásos csapadéknak a kétszerese
hullott le az elmúlt évben. Mindenesetre az bebizonyosodott,
hogy nem a szivattyúzás az igazi megoldás hasonló helyzetben, ez csak amolyan „tűzoltó” munka. A községben illetve
a külterületen lévő csatornahálózat többé-kevésbé meg tudja
oldani ezt a problémát. Sajnos az elmúlt negyven évben igen
elhanyagolódott ezeknek a műtárgyaknak az állapota, úgy
gondoltuk, hogy ezekre már nincs is szükség, de az idei év
bebizonyította, hogy ez nem így van.

A falun belül sok helyen a csatornába gyűjtötték évről
évre a kerti hulladékot, kívül pedig beszántották, művelésbe
vonták azokat, így nem tudták feladatukat ellátni. Most
pénzt, időt, gépet nem kímélve kellett, szinte azonnal beavatkozni több helyen, ami bizony kellemetlenséggel járt, de más
lehetőség nem igen akadt. Talán ennyit a vízről, hiszen mindenki részese volt ennek saját maga is.
Röviden a további eseményekről:
Júliusban szomorú hírt kaptunk, elhunyt Bakki József
nyugalmazott tiszteletbeli parancsnokunk.
Baranyi Béla, az egyesület jelenlegi parancsnoka részt
vett és sikeres vizsgát tett a Budapesten megszervezett parancsnoki képzésen.
Novemberben Boldogházán a felújított szertárban 40 órás
alapfokú tanfolyamot tartott a Megyei Tűzoltó Szövetség,
ahol több helyi tűzoltó sikeres vizsgát tett
November 20-án közgyűlést tartottunk, ahol a vezetőség
számot adott az elmúlt időszakról, és szó esett a jövőbeni
tervekről. Az év folyamán előforduló tűzeseteknél és műszaki mentési munkáknál a lehetőségünk szerint elvégeztük a
beavatkozást.
A 2010-es évet egy közösségformáló rendezvénnyel, disznóvágással illetve disznótorral fejeztük be.

Pénzügyeinkről:
Éves bevétel összesen: 1. 560 000 Ft
Ebből

támogatás:
Pályázat:
Adó 1 %:
Egyéb:

250 000Ft
500 000 Ft
209 000Ft
601 000Ft

Éves kiadás összesen: 1. 330 000Ft
Ebből:

Szertár belső felújítás:
Egyéb kiadás:

720 000Ft
610 000Ft

A pénzügyi beszámoló csak tájékoztató céllal készült.
Végezetül szeretném megköszönni mindazoknak az adófizetőknek a nagylelkűségét, akik tavaly nekünk ajánlották fel
személyi jövedelemadójuk 1%-át.
A befolyt 209 000Ft-t az egyesület felszereltségének
fejlesztésére használjuk fel.
Kérjük, hogy az idei adóbevallás elkészítésekor is éljenek
az 1% felajánlásának lehetőségével. Amennyiben a Tűzoltó
Egyesületnek ajánlják fel adójuk 1%-át, azt köszönettel veszszük.

Az egyesület adószáma: 18838439-1-16
Szűcs Gergely
az egyesület elnöke
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Faluvédő és Szépítő Egyesület
Régen volt, hogy is volt?
A napokban levettem egy könyvet a könyvespolcról,
melynek címe: Emlékek a boldogházi tanyavilágról. Bizonyára Önök közül is sokaknak megvan ez a kötet odahaza,
mely a 2006-ban Jászboldogházán megrendezett 12. Jászok
Világtalálkozója idején jelent meg.
Nagy tisztelettel és egyre nagyobb érdeklődéssel olvasgattam, lapoztam ezt az óriási gyűjtőmunkával létrehozott nagyszerű összeállítást, mely visszavezet minket a múltba.
Különösen felkeltették érdeklődésemet a tanyasi emberek
mindennapjairól szóló leírások, emlékezések: hogyan éltek,
dolgoztak, hogyan boldogultak, milyenek voltak ünnepeik,
szokásaik. Jó szívvel ajánlom mindenkinek, ha teheti, vegye
elő ismét, és olvasson bele.
A kötet (Emlékek a boldogházi tanyavilágról) korlátozott
számban még kapható 4000 Ft-os árban Orczi Imrénénél és
Koncsik Bélánénál.
A könyv olvasása során megcsodáltam, mennyire leleményesek voltak, mennyi mindenhez értettek régen, például a
szappanfőzéshez, ami igen nagy munka volt. „Az egész évben összegyűlt szalonna, zsíros húsok belekerültek a nagy
üstbe. Ehhez lúgot adtak előző este, és másnap alátüzelve
egész napos kavargatás után kettévált a folyós szappan és a
„szappanalja”. A szappant formába öntötték, a szappanalját
is felhasználták, hiszen oda ülepedett le a lúgos anyag, és ez
alkalmas volt a piszkos, zsíros ruhák beáztatására. A formázott szappant (amit rendszerint dróttal vágtak formára) használták nagymosáskor, fürdéskor.” – tudtam meg Kövér Gyula visszaemlékezéséből, aki gyermekkorát tanyán töltötte.
A könyv egyik lapján utalást találtam arra - egyben biztatásnak is éreztem -, hogy bár sok említésre méltó esemény,
történés leíródott a könyvben, de sok ki is maradt belőle. A
sorok írója reméli, lesznek, akik folytatják a gyűjtő munkát,
annak reményében, hogy egy sok évtizedes életmód az utókor számára ne maradjon ismeretlen.
Nagy kincs községünkben, hogy sok idős ember vesz
minket körül. Élni kell ezzel a lehetőséggel, elmenni hozzájuk, megkérdezni: - Régen volt, hogy is volt? Hiszen kik
tudnának náluk hitelesebben mesélni a régmúltról. Történetekre, régi szokásokra lennénk kíváncsiak, munkafolyamatokra, a munkákhoz szükséges szerszámok, eszközök pontos
megnevezésére (pl. kenyérsütés, aratás), ezeket, mint régi
hagyományokat megörökíthetnénk, feleleveníthetnénk, életre
kelthetnénk. Talán még egy-egy régi, hagyományos étel receptjét is megtudhatnánk, mint a csiramálé, a sajt, túró, vaj,
vajalja készítése, rostélyos kalács, görhe stb. Éppen a napok-

Tisztelt Boldogháziak!
Szeretnénk köszönetet mondani azoknak a tisztelt adófizetőknek, akik 2010-ben adójuk 1 %-át egyesületünknek ajánlották.
Ily módon hozzájárultak munkánk eredményességéhez. Az
Önök felajánlásainak segítségével a Faluvédő és Szépítő Egyesület számlájára 11 000 Ft-ot utalt az APEH.
Jászboldogháza Faluvédő és Szépítő Egyesülete ezúton kéri a
Tisztelt Adófizetőt, hogy a 2010. évi személyi jövedelemadója 1
%-ának felajánlásával járuljon hozzá egyesületünk 2011. évi
eredményes működéséhez.
Önnek semmibe sem kerül ez a felajánlás, mégis lehet, hogy
ez az összeg segít abban, hogy egy-egy elképzelésünket megvalósítsuk, gazdagítva, szépítve vele községünket.

ban hallottam Mizsei Károlytól (88 éves) a következő kis
versikét a Gyertyaszentelő napjával (február 2) kapcsolatban,
ami régi népi megfigyelésre utal:
Ha fényes a Gyertyaszentelő,
a tél hosszan következő.
Ha szeles vagy havas,
akkor közel következik tavasz.
Miután az idén nem volt fényes, így joggal reménykedhetünk a közeli tavasz jövetelében.
Kérjük, ha szeretnének a régi tanyasi életről, mindennapokról, szokásokról mesélni, vagy ha van a családban olyan,
aki ezt szívesen megteszi, jelezzék a Faluvédő és Szépítő
Egyesület elnökének Szűcs Gergelyné Sziliczei Mária
(telefon: 460 178), Zrupkó Ferencnének, a nyugdíjas klub
részéről Orczi Imrénének, Zámbori Gyulánénak vagy Kőhidi
Györgynének, a Boldogházáról elszármazottak részéről pedig Veliczky Józsefnénak. Örömmel fogadunk fotókat is
ehhez kapcsolódóan, melyet természetesen vissza fogunk
adni.
Miközben segítőket kerestem e gyűjtő munkához,
Veliczky Józsefnével, a Boldogházáról elszármazottak elnökével is beszéltem, aki jelezte, hogy neki is van hasonló gondolata, így a közösen összegyűjtött anyagból esetleg könyvet
is lehetne kiadni a későbbiekben. Ilyen formán együtt próbáljuk közös célunkat elérni.
Feladatunknak érezzük a múlt emlékeinek összegyűjtését,
a hagyományok megőrzését és felelevenítését, hogy ne csupán a parkokat, közterületeket, hanem a hagyományokat is
ápoljuk.
Azért folytatnánk ezt a gyűjtést, mert azt reméljük, örömet
szerzünk vele annak is, aki megosztja emlékeit, s azoknak is,
akik majd olvashatják azokat. Lehetséges, hogy a gyűjtés
során felbukkan egy olyan emlék, szokás vagy hagyomány a
múltból, ami igazán jellemző községünkre, s melynek felelevenítésével Boldogházát lehetne népszerűsíteni. S tényleg
elmondhatnánk, hogy jövőnk a múltunk – itt a jelenben.
Fontos, hogy megmaradjon a múltunk, hogy tudjuk a jövőnket építeni. Eötvös József szép gondolatával élve:
„Emlékekből él az ember, s múltból él az emlékezet.
Akinek nincs múltja, nem lehet jelene, s jövője sem.”
Szűcs Gergelyné
Faluvédő és Szépítő Egyesület elnöke

Ha Önnek nem áll módjában 1 %-ot felajánlani, de szívesen
támogatná az egyesületet bármilyen csekély (vagy ha teheti
nagyobb) összeggel, ezt megteheti a helyi Takarékszövetkezetben a Faluvédő és Szépítő Egyesület számlájára befizetett öszszeggel, vagy személyesen az egyesület elnökénél.
Bankszámla szám: 69500194-11-021591
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Gaál Ferenc mezőgazdasági válalkozó nagylelkű támogatásáért, amelyet elmúlt év
decemberében utalt a számlánkra.
2010-ben megvalósított terveink
Jászboldogházán első alkalommal – hagyományteremtő céllal
– utcaszépségversenyt hirdettünk Virágos Boldogházáért címmel. Ennek eredményeként a 2010. június 5-én községünkben
megtartott Falunapon egy Szép utca egy Virágos utca, illetve 28
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Szép udvar részesült elismerésben.
Az elmúlt évre visszatekintve a Fajtakísérleti Állomás környezetének megszépítésére, parkos emlékhellyé való alakítására
vagyunk a legbüszkébbek. A boldogházi tanyavilág egykori
iskolájának emlékhellyé avatására szintén a falunapon került
sor.
Tavasszal virágosítottuk a falu főbb helyeit, amit egész évben
gondoztunk. (gyár előtt, Fajtakisérleti, posta, vasút, Erzsébetpark, faluköszöntő tábla, harangláb stb.)
A vasútállomás környékét megszépítettük: kigazoltunk, festettünk, meszeltünk, virágosítottunk, zöld buszmegállót felújítottuk. Munkánk során segítőkre találtunk: megújult a vasúti
kerékpártároló hely a TSZ-nek köszönhetően.
Lefestettünk három buszmegállót, billenős kukákat, haranglábat, a községben kihelyezett padok nagy részét.
Ősszel elkezdtük a Gyógyszertár és a Szolgáltatóház környezetének felújítását.
2011. évi terveink
- Virágos területek beültetése, gondozása.
- Szükség szerint festés.
- Folytatjuk a Gyógyszertár, Szolgáltatóház, Vasút környékének felújítását, rendezését.
- Útbaigazító, tájékoztató táblák, padok kihelyezését tervezzük a község több pontjára.
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- Szeretnénk az orvosi rendelő melletti füves területen gépkocsi parkoló helyet kialakítani (feltöltés, parkosítás).
- Szeretnénk tovább folytatni a Virágos Boldogházáért versenyt. Minderről tájékoztatni fogjuk majd a Tisztelt Lakosokat.
Kérjük, hogy mindenki az eddigiekhez hasonlóan, vagy ha teheti, még jobban szépítse, gondozza lakókörnyezetét. (Ha másik
utcában is van ingatlana, lehetőség szerint azt is - fűnyírás.)
Saját utcáját is mindenki érezze magáénak, fogjunk össze utcabéliek, és alkossunk valami szépet!
- A nyáron faluszépítő tábort szeretnénk szervezni községünk
fiataljai számára.
- Jászboldogháza önálló településsé válásának 65. évfordulója
tiszteletére egy, a falunkat bemutató régi fotókból összeállított
képes könyvet szeretnénk kiadni.
Tisztelt Adófizető!
Örömmel és köszönettel vennénk, ha Ön úgy döntene, hogy
személyi jövedelemadójának
1 %-ával a Jászboldogházi Faluvédő és Szépítő Egyesület
tevékenységét támogatná.
Adataink: A kedvezményezett neve:
Faluvédő és Szépítő Egyesület
A kedvezményezett adószáma: 18831865-1-16
Támogatását előre is köszönjük!

FELHÍVÁS
Készítsünk albumot községünk régi fényképeiből
Jászboldogháza 2011-ben ünnepli önálló községgé alakulásának 65. évfordulóját.
Az eltelt évek jelentős változásokat hoztak településünk
életében és a község képének alakulásában is.
Gondoljuk csak át, menjünk át a településen, nézzünk
szét, mennyi korszerű, felújított, a mai kor igényeinek megfelelő épületet láthatunk.
De mi volt régen, 60-65 évvel ezelőtt, vajon hogy nézhetett ki községünk, anyáink, nagyanyáink hová jártak boltba,
mi volt a divat, hogyan öltözködtek? Apáink, nagyapáink
hol nyíratták a hajukat, hol biliárdoztak, s a fiatalok hová
jártak moziba?
Talán ma már kevesen tudják, hogy az ABC helyén 1955ben egy malom állt, ahol őröltek is, a községháza helyén
pedig egy szerény kis épület a Kisgazdakör székháza állt, s
itt kezdte meg működését az önállóvá vált község hivatala.
Belső udvarán pedig a tűzoltószertár kapott helyet. Az Üveges-kocsma utca felőli részén egy kis vegyesboltban vásárolhattak annak idején, udvarán pedig egy nagyterem adott
helyet emlékezetes színi előadásoknak, báloknak, mozielőadásoknak. S a posta épülete sem a mai helyén volt régen,
hanem az állomás közelében.
Csupán egy rövid séta – máris mennyi emlék, mennyi
változás, amit a fiatalok már csak elbeszélésekből és a régi,
elsárgult fényképekből ismerhetnek meg.
Ezek a gondolatok adták az ötletet ahhoz, hogy az évforduló alkalmából próbáljuk meg feleleveníteni községünk
régi képét, az utcák, terek, középületek, házak egykori helyét és a hozzájuk fűződő emlékeket. Szeretnénk ezeket
megóvni a feledéstől, hiszen a múltunk a jövőnk is, onnan
indul minden, s a múlt az alapja a jelennek és a jövőnknek
is.
Szeretnénk ezért összegyűjteni a községet ábrázoló régi
fényképeket, s ezek felhasználásával egy képes albumot
készítenénk, ami még ebben az évben kiadásra kerülne. Egy
kis kapaszkodónak szánjuk ezt a múlthoz való ragaszkodáshoz. Úgy gondoljuk, az időseknek azért lesz érték, mert ők

még „virágkorukban” ismerték az egyes épületeket, a fiataloknak pedig talán a felismerést jelenti, hogy honnan jöttek,
erősítvén ezáltal is kötődésüket az otthont adó kis községünk Jászboldogháza iránt.
A jászboldogházi tanyavilágról szóló kötet nagy sikere
azt bizonyítja, hogy az itt élők szívesen emlékeznek, szívesen idézik fel a régi időket, sokan a fiatalságukat, mások
pedig szüleik, nagyszüleik emlékeit.
Ezért tisztelettel arra kérjük a Kedves Boldogháziakat,
segítsék munkánkat, lapozzák át ismét a régi fényképeket,
albumokat. Most elsősorban a község belső területét ábrázoló fotókat szeretnénk Önöktől kölcsönkérni, arra az időre,
amíg azokat a számítógépre vinnénk. Kérjük, hogy a képek
hátoldalán szíveskedjenek feltüntetni, a tulajdonost, a dátumot és azokat az információkat, melyek fontosak lehetnek
egy-egy kép kapcsán.
Kérjük, hogy a fényképeket a Faluvédő és Szépítő Egyesület elnökének Szűcs Gergelyné Sziliczei Mária (telefon:
460 178), Zrupkó Ferencnének, a nyugdíjas klub részéről
Orczi Imrénének, Zámbori Gyulánénak vagy Kőhidi
Györgynének, a Boldogházáról elszármazottak részéről pedig Veliczky Józsefné részére juttassák el.
Egyesületünk sokat tesz azért, hogy minél szebb legyen
községünk, parkosítunk, virágosítunk, igyekszünk rendezettebbé tenni köztereinket. Ezt nagyon fontosnak tartjuk, hiszen ez a jelen, de vigyáznunk kell a múltra is. Ezért mindent meg kell örökíteni, le kell fotózni, hogy megmaradjon
emléke a következő generációk számára, hogy ne vesszen el
a múlt.
A fotók gyűjtésére szóló felhívásunkat szeretnénk mindenkihez eljuttatni, hogy minél teljesebb legyen a képanyag,
ezért kérjük: „Aki hallja, adja át!”
Faluvédő és Szépítő Egyesület
Szűcs Gergelyné elnök
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Bemutatkozik a Jászföld Hagyományırzı Egyesület
Közel egy éve három település félszáz lakója
hozta létre Jászboldogházai székhellyel a Jászföld Hagyományőrző Egyesületet.
Az Egyesület a magyar történelem, ebben
kiemelten a jász hagyományok, művészetek,
gasztronómia, mesterségek iránt érdeklődők
önkéntes közössége, mely aktív feladatot vállal
ezek feltárásában, megőrzésében, terjesztésében.
Magyar lovas hagyományok felkutatása, ápolása, bemutatása, szabadidő programok szervezése lovas programokkal
(lovasbemutatók, versenyek, fogathajtás).
Az Egyesület céljainak elérése érdekében
• rendezvények keretein belül kívánja elérni a megfogalmazott célokat;
• általános és középiskolások számára szervezett táborokon, foglalkozásokon keresztül megismerteti jász hagyományainkat, lovas kultúránkat;
• nemzetközi kapcsolatok építése hasonló tevékenységű
egyesületekkel;

• együttműködés Magyarországon működő
hasonló szervezetekkel;
• rendezvényeken keresztül a térségünk kulturális, történelmi turizmusának fejlesztése.

TAGJAI(K
Elnök:
Pesti Róbert Jászalsószentgyörgy
Alelnök:
Szűcs Csilla Jászboldogháza
Elnökségi tagok:
Gugi Tamás Jászalsószentgyörgy
Varga Antal Jánoshida
Szmetena Róbert Jászalsószentgyörgy
ELÉRHETŐSÉGEK:
Székhely: Jászboldogháza, Árpád út 1.
intrenet: www.jaszfold.hu

Összeültek a hagyományőrzők
Február 18-án pénteken tartotta idei első gyűlését a Jászföld Hagyományőrző Egyesület.
Első napirendi pontban az egyesület működését érintő
kérdések kerültek megbeszélésre.
Második napirendi pont a már hagyománnyá vált, májusi
rendezvény aktuális szervezési feladtairól szólt. Ismét megrendezésre kerül a póni- egyes- kettes fogatok fogathajtó
versenye, immár régiós C kategóriás minősítésben. Déltől
ismét színes programokat tervezünk. Jászsági népdalokat
megszólaltató asszonykórusokat várunk, citerások dalait
hallgathatjuk, Székelyföldről érkező néptáncosok műsorával
gazdagodunk. Este 20 órától éjfélig a Pertu Party műsoraiból
jól ismert közel 15 előadó (Dolly Roll, Csocsesz, Márió a
harmonikás ......stb) produkcióját láthatjuk, melyről a Nóta tv
felvételt készít, s a nyár folyamán az erről készült műsor
több alkalommal látható lesz. Természetesen nem maradhat
el a kézművesek vására sem, melyen keresztül hagyományos
mesterségeket szeretnénk felidézni, bemutatni.
Harmadik napirendi pontban a jánoshidai falunapokon
való részvételünk került megbeszélésre. Tervezzük egy lovas
ügyességi verseny megrendezését, ezzel is gazdagítva

Jánoshida 825. évfordulójának megemlékezésére készített
programsorozatot.
Az egyesületnek önálló anyagi forrása nincs. Az említett
rendezvények, illetve a tavalyi programok finanszírozása
mind támogatókon keresztül vált valóra. A fellépőink többsége minden anyagi ellenszolgáltatás nélkül jön hozzánk. De
őket is megkínáljuk egy tál étellel, egy pohárka itallal. Távoli vendégeink számára szállást kell biztosítanunk. Minden
igyekezetünk ellenére sok olyan járulékos költség is akad,
melyet minden körülmények között ki kell fizetni. (pl. mentők, állategészségügyi költségek, bírók, versenyiroda,
versenybejelentési díjak, hangosító, áramdíj stb) Kérek mindenkit, hogy amiben tud, segítsen. Minden pénzbeli adományt, tárgyi felajánlást, előkészületekben való munkát
nagyra értékelünk. Olyan rendezvényt igyekszünk a térségünkbe hozni, mely tovább öregbíti Jászboldogháza nevét.

Egyesületi gyűlés 2011. február 18.

Jászföld Hagyományőrző Egyesület Elnöksége

Szűcs Csilla
Jászföld Hagyományőrző Egyesület
alelnöke
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Portrék a civil szervezetekből
BOLDOGBT
Jászboldogházán születtem 1939.
december 4-én, a 232-es számú
tanyán, a falu déli szélén. Átlagos
körülmények között éltünk, nyugodt gyermekkorom volt szüleimnek és Péter bátyámnak köszönhetően. A II. Világháborút és a Rákosi rendszer szörnyűségeit én nagy
kíváncsisággal és szorongással,
szüleim megtépázott idegrendszerrel éltük túl. Jelentős változást hoSas Gábor
zott életünkben az 1951-es év, amikor Budapestről kitelepítették hozzánk a Kunz családot.
(Kunz Román, Kunz Románné, Kunz Júlia és ifj. Kunz Román.) Az egy évvel idősebb Romival gyorsan összebarátkoztam, és attól kezdve volt játszótársam éjt-nappallá téve. A
szülei is viszonylag rövid idő alatt kényszerültek beleszokni
a tanyasi életbe, legnehezebben a villany, a vezetékes víz és
a rádió hiányát viselték el, bár ez utóbbi fél év múlva megoldódott, telepes néprádió formájában. Romi a 8. osztályt
Jászboldogházán végezte el (Júlia a középiskola után volt
már), majd egy évig „szünetet” tartott, és talán elsőként mehetett el Boldogházáról 1953 szeptemberében, mert felvették
az esztergomi egyházi gimnáziumba. (Más helyre hiába jelentkezett osztályidegenként.) Az együtt töltött több mint két
év nagy hatással volt rám, de nyilván a többi 38 családra is,
ahol kitelepítettek voltak. Különösen Kunz bácsi (így hívtuk), mert sokat mesélt a pesti életükről, külföldi útjairól, egy
teljesen más világról. Megváltoztatták szemléletünket az „úri
világról”, nyugatról stb…Velem sokat foglalkozott Kunz
bácsi, egy régi tankönyv alapján elkezdett angol nyelvre tanítani. Ők mindannyian jól beszéltek németül, kicsit angolul,
de a családfő franciául és olaszul is. Beilleszkedésük után
elkezdtek összejárni más kitelepítettekkel (a falut nem hagyhatták el), nálunk is nagy bridzs-partikat rendeztek. Az amnesztia után nem mehettek vissza Budapestre, mert a lakásukat is elvették. Visegrádon volt egy üdülőjük, amelyikbe
időközben beköltözött egy család, de hátul, a régi cselédszobát visszakapták Kunzék. Egy év múlva, a 8. osztály elvégzése után náluk tölthettem egy hetet, megismerve Visegrádot
és Esztergomot. A következő évben Romi jött hozzánk egy
hétre. A gimnázium elvégzése után Romi a Közgazdasági
Egyetem Pénzügyi szakára került. Az egyetemi évek alatt is
találkoztunk két alkalommal. A diploma megszerzése után a
tatabányai megyei tanács pénzügyi osztályára került, és itt
találkozott a Hunnia Filmstúdió szakembereivel, akik elcsábították a filmszakmába. Sok rajzfilm gyártásvezetőjeként
láthattuk nevét a moziban, tv-ben. Legnagyobb hazai és
nemzetközi sikert talán az „Egérfogó”-val érte el. Nyugdíjasként is a szakmájánál maradt. A nyolcadik kerületi önkormányzat dicsőségalbumában rajzfilmproducerként megtekinthető az interneten.
Az általános iskolás koromból nagy szeretettel emlékezem Vénusz Mária, Riczkó Á. Zoltán, Márton Éva, Tömör
Károly, Faragó Mária tanáraimra, és nekik köszönhetem,
hogy felvettek a Jászberényi Lehel Vezér gimnáziumba. Kollégistaként végeztem a tanulmányaimat, ami szintén felejthetetlen 4 év volt. Továbbtanulásra nem számíthattam, mivel

kulák származásúakat (”X”) nem vettek fel sehova. A hatvani vasútállomáson kaptam munkát vonatfékezőként három
osztálytársammal együtt. Több munkakörbe beosztottak,
forgalmista lettem volna, ezért a szamárlétrát végig kellett
járni, ami mellesleg előnyömre vált. Egy év múlva azonban
aggódni kezdtem azért, hogy elvisznek katonának, és két év
„kiesik” az életemből. A kislány, akinek akkor udvaroltam
Tápiógyörgyén, hasonló sorsú volt, és Szegeden tanult a
bölcsész karon. Biztatott, hogy tanuljak tovább, hisz neki is
könnyedén megy. Az egy év fizikai munkakörben eltöltött
munkaviszony következtében már „munkásszármazású”
lettem, és felvettek a Budapesti Műszaki Egyetemre. Nagyon
valószínű, hogy a Kunz család hatása nélkül nem akartam
volna diplomás lenni!
Építőmérnökként a MÁV hatvani pályafenntartás főnökségére kerültem, ahol a szamárlétrát újból végigjárva 14 év
múlva, pályafenntartás főnöki kinevezést kaptam. A vasúti
pályák fenntartásától és felügyeletétől 1983-ban elcsábítottak
Miskolcra, a MÁV Építési Főnökség igazgatói munkakörébe. Ez szép feladat volt, vasúti pályákat, hidakat, épületeket
építeni, felújítani. 1990 után, ahogyan a mezőgazdaság, az
ipar is kezdett tönkremenni, az állandó feladat és létszámleépítést már nehezen viseltem el. A főnökséget kft-vé kellett
átalakítani, amit egy év után otthagytam, nyugdíjba mentem.
Nyugdíjasként egy társadalmi munkám van, a Megyei
Közlekedéstudományi Egyesület Senior szakcsoportjának
elnökeként szervezem a havi programot a megye nyugdíjas
szakembereinek.
Feleségem – az első szerelmem – jászberényi leány, dr
Molnár Terézia fogorvos. Leányunk, Zsuzsa Nyíregyházán
gimnáziumi tanár és két gimista fiát (és férjét) neveli. Fiunk,
Attila a megyei kórházban orvos, nőtlen.
Eddigi életemet szépnek és eredményesnek tartom. Jó volt
a gyermekkorom, szép volt a jászberényi 4 év, élménydús
volt a budapesti 6 év, igen változatos volt a hatvani 19 év,
hasznos a miskolci eddigi 21 év. De éjszaka a legtöbb alkalommal Jászboldogházán vagyok, a tanyánkkal álmodom.
Az előbbi helyszínekkel soha! Igazi nosztalgiám csak a tanyasi életünk után van! Bárcsak nézelődhetnék a 60 évvel
ezelőtti tanyánkban, és láthatnám keletre a Gaál Pali bácsi
régi tanyáját, a 25-ös őrházat Balogh Árpád családjával,
Mizsei Lajos és Mizsei Sándor tanyáját délre, Szádvári Árpád és Baranyi Mihály tanyáját délre-délnyugatra, Nagy János (az első bírónk), Muhari János és Muhari Mihály eredeti
tanyáját nyugatra!
Van egy szomorúságom is! A fentiek alapján jelentős
történelmi epizódnak tartom Jászboldogháza életében a 39
tanyára kitelepített valamivel több, mint 100 fő ügyét. Az
összehasonlíthatatlanul kegyetlenebb sorsot megélt recski
vagy hortobágyi tábor túlélői visszajárnak szenvedéseik színhelyére, a boldogháziak nem. Ott kialakítottak emlékhelyet,
nálunk nem. Javaslom az állomásépületre, megérkezésük
helyszínére egy emléktábla elhelyezését.(Jobb későn mint
soha!)
Miskolc, 2011. február
Sas Gábor
BOLDOGBT tagja
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SPORTEGYESÜLET
Kalota Richárd
vagyok,
Jászboldogházán
lakom, és 6. osztályba járok. A
jászboldogházi
U13-as csapatban
játszom. 2005-ben
kezdtem el a focit,
és nagyon tetszik.
Kalota Richárd Az U13-as csapattal jó eredményt
értünk el Turóczi Béla vezetésével a
2010-es bajnokságon. A csapatban középhátvédet játszok.
Ezelőtt a Bodor Mátéval vezetett csapatban játszottam. A csapattal tornákon
is részt vettünk, melyeken néha az iskolának kupákat, magunknak érmeket
szereztünk. Meg vagyok elégedve a
csapatommal és az edzőmmel, szeretnék
is továbbra itt focizni, hogy minél jobb
eredményeket érjünk el.
„Üzenem mindenkinek, hogy sportoljon, mert nagyon egészséges.”
Kalota Richárd

Polgárőr Hírek!

Kérés

Kérem, szükség esetén a fenti számot
hívja, mivel a telefonkészülék az
ügyeleti szolgálatnál van, így a legrövidebb időn belül tudunk segíteni.
Polgárőrség ügyeleti telefonszáma:

Jászboldogházán 75 polgárőr védi a
lakosság értékeit, vigyázuk gyermekeik testi épségét, éjszakánként
őrizzük álmaikat.
Ön is támogassa munkánkat adója
1%-ával

70/319-10-81

Adószámunk: 18827271-1-16

Forró nyomon
Január 21-én 13.40 órakor a polgárőrség 70/319-10-81 ügyeleti számára
lakossági bejelentés érkezett. Idegen
személy „céltalanul” mászkál a Kossuth Lajos utcában, és az udvarokat
szemléli.
Az ügyeletesünk azonnal a helyszínre vonult, és keresni kezdte az
idegent, a megadott ruházat és személyleírás alapján.
Rövidesen a Vasút utcában összetalálkozott az ellopott kerékpárját kereső sértettel és segítőjével, azonnal
összeállt a kép.

Nagy
Mihály
szolgálatvezető
Jánoshida irányába küldte a sértettet,
az autóbontónál utolérték az elkövetőt
és a kerékpár is meglett, de az elkövető elhagyta a helyszínt. A terület ellenőrzése során Jánoshida központjában felismertük az elkövetőt és 14.20ig a rendőrség kiérkezéséig visszatartottuk.
Mosolyogva hallgattuk az elkövető
történeteit a kerékpár megszerzését
illetően. Térfigyelő rendszerünk rögzítette a történteket, így a mesedélutánnak hamar vége lett.
Joó-Kovács Balázs
elnök

Ifjúsági Polgárőrök
Jászboldogházán 2010 novemberében alakult meg szervezetten az Ifjúsági Polgárőr csoport, de ez a társaság már régóta
működött. Páran közülünk részt vettek a debreceni táborban, ahol képviseltek minket. Megalakulásunk óta segítettünk a
sport- és a szilveszteri bálon is. Szeretnénk ezután is minél többet tenni a faluért. A csoport eddigi tagjai:
Kovács Kristóf vagyok, 15 éves a Lehel Vezér Gimnáziumba járok. Azért vagyok polgárőr, mert szeretném a közjót szolgálni, továbbá egy nagyon jó közösség is egyben.
Rengeteg olyan ember van itt, akire felnézhetek, és akire büszkék lehetünk.
Kovács Péter vagyok, 15 éves és a Liska József Szakközép
Iskolába járok. Azért lettem polgárőr, mert lehetőséget látok
benne, hogy részt vegyek a falu közösségi munkájában. Mindezek mellett egy jó társaság alakult ki. Büszkék lehetünk, hogy
ilyen régóta működik ez az egyesület.
Kobela Szilvia vagyok, 1995-ben születtem Szolnokon. Tanulmányaimat a helyi általános iskolában kezdtem meg, azóta a szolnoki Széchenyi István Gimnáziumba járok.
Azért léptem be az egyesületbe, mert a közösség érdekeit szolgálja, és ezzel másoknak
is jót teszünk.
Fagy Márk vagyok, 1996-ban 11. hó 30-án születtem Jászberényben. Most fejezem be általános iskolai tanulmányaimat. Családom vezetett a polgárőrséghez, és már régóta érdekel a közbiztonság. Szeretnék az faluban élő embereken
segíteni, ahogy családom teszi, és hogy jobb legyen a biztonság itt és a környező településeken is.
Dudás Szilvia vagyok. Jászberényben születtem. Az újszászi Gimnázium és Szakközépiskola tanulója vagyok. Születésem óta itt, Jászboldogházán élek. Pont ezért találom
magam alkalmasnak arra, hogy a diákpolgárőrség tagja legyek. Szeretnék segíteni a
falunak és a közösségnek mindenben, amiben csak tudok.
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„Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell, s akit szeretünk, azt nem feledjük el.”
Shakespeare
Községünk volt általános iskolás diákjai tisztelettel gondolunk tanítóinkra, tanárainkra, akik valamikor községünkben dolgoztak.
Szívesen idézzük fel a velük töltött éveket, ahogyan egyengették utunkat, neveltek bennünket az emberek szeretetére, tiszteletére.
Rájuk gondolunk, ha a régi központi iskola falán elhelyezett emléktáblára vagy az iskolában látható jubileumi tablóra nézünk.
Volt tanítóink, tanáraink közül sokan már más településen élnek, de az itt töltött évek emlékei velünk maradtak.
Veliczky Józsefné szervezésének köszönhetően többen tagjai a BOLDOGBT-nek, és sokan eljönnek az évente megrendezett találkozókra is.
Mi, szerkesztőnk szeretnénk, ha - régi tanítványok, ismerősök, barátok- a Boldogházi Hírek lapjain is újra”találkozhatnának” velük, hiszen
meghatározó szerepük volt a boldogházi diákok életében.
Konkoly Béláné

Látogatás elsős tanítómnál
ben védtelen voltam, kikezdtek minket, nem akarElső találkozás az iskolával mindannyiunk életunk tovább maradni. Amint édesanyám szólt,
tében nagy élmény, felejthetetlen, mint az első
hogy megüresedett a Kápolnásdombi iskola, kérszerelem. Én ma is meghatódva emlékszem 1953.
tem, helyezzenek vissza Jászdózsára. Az áthelyeszeptember elsejére, amikor a sóshidi iskola olajzési papírral a kezemben, még aznap csomagolpadlós, hosszú zöld pados, osztatlan négy osztátunk és költöztünk. Azóta nem voltam Boldoghályos termébe bevezettek. Életem során sokszor
zán.
hálával gondolok azokra az évekre, ott kaptam
Nem haragszom én senkire, de akkor engem, úgy
meg az alapokat, melyekre a későbbiekben jól
érzem, igazságtalanul megbántottak.
tudtam építkezni.
Mindig szívesen gondolok vissza a tanítványaim2011 februárjában nagy örömömre találkoztam
ra, és mindazokra, akikkel sokat együtt voltunk, a
első tanító bácsimmal és kedves feleségével, ErzsiNyíri doktorékra, Ercsénére, Üvegesékre, Konke nénivel. Dunakeszi lakásukban kerestem fel
koly Béláékra, sajnos már sokan nem élnek.
őket.
Gátfalvi Mihály
Jó újra látni és felnőttként elbeszélgetni a múlt- Hogy lett Grecsuha Mihályból Gátfalvi Miról, kicsit többet megtudni az elmúlt évekről.
hály?
- Azzal kezdem, hogy édesapám ukrán hadifogolyként maradt
- Először arra kértem, meséljen gyerekkoráról, hol szüleMagyarországon, így vette el édesanyámat, de nem sokáig éltek
tett.
- Kiskunfélegyházán születtem 1925. május 12. én. Gyerek- együtt, nem tudjuk mi lett vele, édesanyám kerestette a Vöröskoromat és iskoláimat is ott végeztem.
kereszttel is, de nem sikerült kideríteni. Innen eredt, hogy mint
kiderült, engem már úgy vártak Boldogházán, a nevem alapján,
- Hogyan került a Jászságba?
- Feleségemmel nagyon fiatalon összekerültünk, ő szintén a mint orosz besúgót. Volt, aki meg is kérdezte: „Téged tényleg a
Kunságból, a Kecskemét melletti Bugacról származik. 1945 óta kulákok megfigyelésére helyeztek ide?” Nehéz lett volna bebivagyunk együtt, 1946-ban megszületett Erzsi lányunk, majd zonyítani, hogy soha senkit nem súgtam be, nem is tudtam dol1949-ben Misi fiunk. Háború utáni idők voltak, szűkösen él- gokról, amik itt megtörténtek.
tünk. A tanítóképző elvégzése után első munkahelynek
Úgy gondoltam, talán könnyebb lesz a gyerekeimnek is, ha
Jászdózsát ajánlották fel, így kerültünk a Jászságba. Ez lett a magyarosítom a nevemet.
második otthonom, ráadásul édesanyám is, második házassága
- Hogy alakult Jászdózsán az életük?
révén ide költözött Jászdózsára. Sajnos itt nem volt megfelelő
1958-tól végig itt tanítottam, innen mentem nyugdíjba 1985lakásunk, ezért boldogan vállaltuk 1952-ban a sóshidi iskolát, ben, de utána még 5 évet szerződéssel tovább dolgoztam. Mindmelyhez nagyon szép szolgálati lakás is tartozott.
ketten a faluközösség aktív tagjai voltunk. Voltam párttitkár,
- Emlékszem, hamar összebarátkoztunk Erzsikével és önkormányzati képviselő.
Történelem szakos vagyok, nagy örömmel vehettem részt
Öcsivel. Fyáron nagyon sokat rúgtuk a port, olyanok voltunk, mint a kis ördög. Akkoriban ráfos kocsik jártak, nagy több régészeti, néprajzi kutatásban. Több könyv megírásához
gyűjtöttem anyagot, a tájházban látható tárgyak gyűjtésében is
port vertek az utakon, de nekünk a por is játék volt.
Sokszor eszembe jut Erzsike néni, aki anyai szeretettel sokat tevékenykedtem.
gondoskodott rólunk. Rendben tartotta az iskolát, reggel
- Mikor költöztek Dunakeszire?
- 2006-ban eladtuk a házunkat Jászdózsán, így tudtuk segíteni
fogadott és délben elbocsájtott minket. Letisztította a sáros
csizmánkat, télen megcsomózta a kiskabátra rákötött berli- Zsófi unokánkat e dunakeszi lakás megvásárlásához, meséli
ner kendőt, nyáron kenyeret adott, hogy a iskolakertben Erzsike néni. Zsófit ( Misi lánya) kis kora óta mi neveltük, ő
cseresznyézzünk kedvünkre. (Akkor még kenyérrel volt tanítói és óvónői végzettséggel egy magán óvodában dolgozik
szokás gyümölcsöt enni, laktatóbb volt és kevésbé volt kelle- Zuglóban. Pisti, a férje, szintén jászdózsai, a papa tanítványa
volt. Nagyon aranyosak. Hál istennek jól megvagyunk. Amit
metlen következménye mohóságunknak.)
- Nagyon jó éreztük ott magunkat. Jó barátságba kerültünk tudok, még segítek a házi munkában, és itt van Bálint, a dédapádékkal, sokat jártunk össze téli estéken kártyázni. Akikkel unoka, sok örömet adnak nekünk. Összesen 4 unokával és 2
még jó kapcsolatban voltunk: Konkoly Kálmán bácsi, Ménkű dédunokával büszkélkedhetünk.
Pista bácsi, Matók Ágiék, Besenyi Béláné, Rózsika…Ménkű
Nagyon kedves, szép környéken élünk, közel van minden. Pár
Pista bácsi gyakran lőtt nyulat, hozta, hogy főzzem meg.
méterre van a Duna, nem messze van egy kis telkünk, ahová
Aztán jött 1956…
nyáron kijárunk. A férfiak horgászni is szoktak, meg kertészkeAkkor derült ki, hogy én idegen vagyok itt, nevem miatt dünk, napozunk.
egyesek orosz bérencnek tartottak.
A gyerekek most megvettek Dózsán egy házat, alig várjuk,
Voltak, akik megfenyegettek, de hál istennek voltak, akik hogy nyáron oda mehessünk. Nagyon sok jó barátunk él ott.
közelebbről ismertek, mellénk álltak, védtek minket.
Én 90 éves voltam a napokban. Egész életemben nagyon soAmikor a forradalmat leverték, a központi iskola igazgatóját, kat dolgoztam, deréktól felfelé nincs semmi baj hál Istennek,
Menyhárt Jánost leváltották, engem felkerestek a megyei oktatá- csak a lábaimmal vannak gondok. Édesanyám 14 gyereket szült,
si osztályról és a párt bizottságról, költözzünk be, én leszek az hét élő testvérem volt, és már csak én vagyok, a legidősebb.
igazgató. Én nem akartam, úgy éreztem ez újabb ellenségeket
- Fagyon szépen köszönöm a beszélgetést! Búcsúzóul kívászül. Jánossal szerintem, nem volt gond, tudtunk együtt dolgoz- nok jó egészséget, és remélem egyszer még Boldogházán is,
ni, én nem akartam az ő helyébe lépni, a döntés nem az én ke- sok régi tanítvánnyal együtt örülhetünk egy találkozásnak.
zemben volt. Később egyesek olyanokkal kezdtek vádolni, amiVeliczky Józsefné
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Óvodánk programterve 2011. februártól júniusig
-- A tanító néni látogatása az óvodában 2011. március. Időpont egyeztetés.
--Március 10. csütörtök du. 14 óra tornacsarnok díszítése. (Segítőket örömmel
várunk!)
--Március 12. szombat jubileumi Alapítványi bál 19 órakor. ( 20 éves az Alapítvány)
--Április 7. csütörtök du. 8 – 14 óráig. Ismerkedés leendő osztálytársakkal. Kirándulás Portelekre.
--Porteleki nagycsoportos ovisok (leendő iskolások ) vendéglátása óvodánkban .
Időpont egyeztetés .
--Leendő elsősök beíratása az iskolába.

Felhívás
Kérjük, hogy akinek a gyermeke a
jövő tanévben tölti be a 3. évét,
az április hónapban
írathatja be az óvodába.
Aki év közben tölti be a 3-at, azt is
be kell íratni. ( előfelvételis )

Vinni kell: 1db igazolvány képet
Születési anyakönyvi kivonatot
TAJ számot
Óvodai szakvéleményt
550 Ft.-ot diákigazolványra

******
Továbbra is tart a DELIKÁT és a
COOP akció.

--Szülői értekezlet a nagycsoportos gyerekek szüleinek. Ápr. 7-én 18 órakor az
óvodában. A tanító néni tájékoztatása az iskolakezdéssel kapcsolatban.
--„Húsvéti tojás keresés” április 20. szerda de. az iskola parkjában.
--Állatok, madarak, fák, víz, világ napja. Virág, faültetés, udvarrendezés a szülők
segítségével, április 29-én pénteken.

Kérjük, hozzák be a kivágott vonalkódot, vagy adják fel a Delikát címére ( csomagoló-eszközön található)
óvodánkat megjelölve
kedvezményezettként.

--Anyák napja május 6. péntek délután, 15 órakor a VUK csoport, 16 órakor a
MACI csoport.
--Kirándulás május 10-én kedden. Jászberény Tűzoltóság, Állatkert
--„Házi ballagás” – kocsikázás május 27-én péntek délelőtt.
--Nagyok búcsúztatása május 28-án szombaton 16 órakor az étkezőben.
--Egészség hete. Május 30 -tól június 3-ig. ( zöldség – gyümölcsnap, környezettudatos vetélkedő stb)
--Családi nap – gyereknap június 3. péntek.
Szádvári Istvánné
Tagintézmény vezető

Óvodánk címe:
Mesevár Óvoda
5144 Jászboldogháza
Petőfi Sándor út 2. szám

Segítsen, hogy nyerhessünk!
Szádvári Istvánné
Tagintézmény vezető

FAR SA( G O LT U ( K
Alig múlt el a karácsonyi szünet, a gyerekek már azt kérdezgették, mikor lesz a farsangi bál.
Már mondogatták, hogy milyen jelmezbe fognak öltözködni.
Persze ez még szinte naponta változott. Volt, hogy minden
fiú Pókember, Zorró vagy tűzoltó akart lenni.
A lányoktól legtöbbször hercegnő, királynő, tündér hangzott el. Február közepén már fújták a farsangi verseket, mondókákat, dalokat. Pedig a létszámot a betegségek is tépázták
Anyukák, apukák már péntek délután feldíszítették az
ebédlőt, előkészítették a másnapi bálra.
Végre elérkezett február 26., a
bál napja. Két órára volt meghirdetve a kezdés, de már fél kettőkor
többen is vártak bebocsátásra.
Sok ötletes jelmez került elő.
Volt tigris, medve, kéményseprő,
valódi boszorkány, szinte igazi tündér és hercegnő, de még cápa is. A
gyerekek lelkesen fújták a tanult
verseket, dalokat, miközben bemutatták jelmezüket a vendégek és a
szülők nagy örömére.
Hagyománnyá vált már, hogy

farsangkor az óvó nénik, dajka nénik műsorral kedveskednek
a vendégeknek és a gyerekeknek. Az idén A brémai muzsikusok című mesét adtuk elő a gyermekek nagy örömére.
Amit az is bizonyít, hogy nagyon vidám, színes rajzok készültek.
Minden évben nagy sikere van a játékos, vidám vetélkedőknek. Ebben a gyerekek és a szülők egyaránt részt vesznek. Jutalom, zsákbamacska járt a szereplésért.
Meglepetés volt a cukorkával, konfettivel töltött óriás lufik
amit a gyerekek kidurrantottak, majd a benne lévő dolgokat
össze vadászták.
A bál után mindenki fáradtan, de
vidáman nyugtázta: jól sikerült ez
a nap.
Reméljük sikerült elűzni a telet és
nemsokára itt a tavasz.
Köszönjük mindazok munkáját
akik segítettek megszervezni, lebonyolítani, színvonalassá
tenni a rendezvényt..
Szádvári Istvánné
tagintézmény vezető

2011. március
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Díjátadás a Magyar Állami Operaházban

Farsangi bál
2011. február 12-én megrendeztük a már hagyományos farsangi
bálunkat. A bál délután 2 órakor kezdődött. A rendezvényt a szülői
munkaközösség elnöke, Nagyné Matók Anikó nyitotta meg. A műsort az énekkar kezdte vidám farsangi dalokkal. Ezt követte egy tréfás történet, amelyben többen is versengtek a szép Zulejkáért. A
történethez kapcsolódott a nyolcadik osztályosok hastánca, amelynek az érdekessége az volt, hogy a fiúk megirigyelve a lányokat,
beálltak táncolni. A siker nem maradt el.
Felléptek a mazsorettes lányok és a néptáncos gyerekek. Rövid
szünet után elkezdődött a Ki mit tud?. Nagyon sok érdekes produkciót láthattunk, a zsűrinek nehéz dolga volt, de végül megszületett az
eredmény.
Ezután a jelmezes felvonulás következett, ahol ötletesebbnél ötletesebb jelmezeket láthattunk. Egyedi volt a nyolcadik osztályosok
egységes punk öltözete. Délután 5 órakor kezdődött a tombolahúzás,
ahol rengeteg ajándéktárgy talált gazdára.
Ezt követően 8 óráig tartott a diszkó, ahol mindenki jól érezte
magát.
Fecske Aóra 8. osztály

Február 6-án egy felejthetetlen
élményben volt részem. Az
Operaház egy rajzpályázatot
hirdetett meg, amire műsoron
levő ifjúsági előadást kellett
lerajzolni. A 200 pályázó közül
bekerültem a korcsoportomban
a díjazott legjobb alkotó közé.
Ünnepélyes keretek között az
Operaház színpadán vehettük át
nyereményeinket a Pomáde
király című előadás előtt. Ezúton is köszönöm ötletadómnak, Hambergerné Válik Sarolta tanár néninek a segítségét.
Az alkotásokat négy festőművész zsűrizte. Varázsceruza
díjátadás (video) címszó alatt az
Operaház honlapján megtekinthető.
Bögre Boglárka 3. osztály

Beszélgetés a Ki mit tud? győzteseivel
- Minden héten háromszor próbálunk plusz hetente
1. helyezést ért el Kelemen Péter 8. osztályos
Első helyezett
egyszer az Árvalányhajjal is táncolok.
tanuló, aki a jászberényi Viganó Alapfokú MűvéKelemen Péter
- Hogyan tudod mindezt összeegyeztetni az iskolai
szeti Oktatási Intézmény Galagonya Árendás
táncegyüttes, valamint a jászboldogházi Árvamunkáddal, hiszen a tanulmányi eredményed is
lányhaj Féptáncegyüttes oszlopos tagja.
nagyon jó.
- Gratulálok a színvonalas és egyedi produkci- Általában előre tanulok, de a napi tanulás sokszor
késő estig tart.
ódhoz. Az általad előadott „férfi tánc” mindenkit
- Mit szeretnél elérni a tánc területén?
lenyűgözött. Honnan van ez a magas fokú néptánc
- Szeretnék örökös aranysarkantyús táncos lenni. Aki
tudásod és elhivatottságod a néptánc iránt?
- Édesanyám és édesapám is nagyon szereti a
ezt a címet háromszor elnyeri, aranysarkantyú díjat
néptáncot, hiszen édesapám az Árvalányhaj
kap.
néptáncegyüttes alapítója és vezetője édesanyám
- Van-e példaképed?
segítségével. Ők is sokat foglalkoztak velem.
- Igen. Fitos Dezső táncos.
- Mióta táncolsz?
- További munkádhoz egészséget és sok sikert kívánok, le- Már az óvodában is táncoltam, de komolyabban két éve tánco- gyél minél előbb aranysarkantyú díjas.
Fecske Aóra
lok, azóta járok Jászberénybe az Árendásokhoz.
- Látom, nagyon jó formában vagy, hányszor próbálsz hetente ?

Második helyezést értek el
- Kinek az ötlete
volt, hogy fellépjetek a versenyen?
- Együttesen, mivel tavaly is táncoltunk, és újra
meg akartuk mé7. osztályos lányok
rettetni magunkat.
- Mennyi idő kellett, hogy felkészüljetek?
- Az utolsó nap változtattuk meg az egész táncot.
- Ki volt a fő ötletadó? Saját ötlet volt? Van köztetek
olyan valaki, aki a jövőben is foglakozni akar tánccal?
- Mindannyiunk ötlete volt. A későbbiekben Tóth Ami
szeretne foglakozni tánccal.
- Jobb helyezést szerettetek volna elérni, mint a 2.
hely?
- Elsők szerettünk volna lenni, de örültünk a második helynek is. Tavaly is másodikok voltunk.
- Gratulálunk az eredményetekhez
Fecske Aóra és Horváth Gréta

Levente még nekünk, osztálytársaknak is meglepetést okozott, hogy ilyen szépen tud zongorázni.
- Mióta zongorázol?
- Már három éve járok zongoraórára heti egy alkalommal. Mivel
a zene kikapcsol, szórakoztat,
Szadai Levente
otthon is sokat gyakorolok.
- Miért pont ezt a hangszert választottad?
- Sokszor láttam a tévében zongoristákról szóló filmet,
riportokat, és nagyon megtetszett a játékuk.
- Milyen célt tűztél ki a zongorázás területén?
- Szeretném ezt folytatni a középiskolában is, és szeretnék még több rendezvényen fellépni.
- Van-e kedvenc darabod?
- Igen, Beethoven Füre Elise c. művét szeretem legjobban.
- Sok sikert kívánok, és kívánom, hogy céljaid teljesüljenek.
Fecske Aóra
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2011. évi Háziverseny
A Jászberényi Yakuzák SE életének
újabb fontos eseményén vehetett részt a
jászboldogházi dojo szinte minden tagja.
Febr. 6-án a Nagykátai Sportcsarnokban –
ami egyébként nagyon szép és színvonalas épület- került megrendezésre a 2011.
évi Háziverseny, ami a Jászberényi
Yakuzák SE jászberényi, nagykátai és
jászboldogházi dojo gyermek és serdülő
versenyzői között zajlott le.
A gyerekek nagy izgalommal készültek,
hiszen legtöbbjüknek ez volt az első küzdelme, amit versenykörülmények között
vívhatott – értem ezalatt, hogy bírók közreműködésével, pontozásos rendszerben,
egyszerre három tatamin zajló küzdelemben, helyezést lehetett elérni. Bár a hangsúly nem a helyezés elérésén volt, hanem
a versenyrutin megszerzésén, a versenydrukk legyőzésén volt.
És a gyerekek fantasztikusat teljesítettek! Mindenki a tőle telhető legtöbbet
mutatta meg, a kicsik pacsipartyban, a
nagyobbak küzdelemben.
Majd az összes gyermek nagyon szép
emléklapot és aranyérmet kapott a részvételért, amit aztán büszkén mutogattak az
őket elkísérő szüleiknek.
Maga a szervezés is dícséretet érdemel,
hiszen zökkenésmentesen, mindenre kiterjedő figyelemmel bonyolították le
sensei Agócs Tibor és segítői.
Talán elmondhatom szülőtársaim és a
gyerekek nevében, hogy nagyon jól éreztük magunkat, láthattuk, hogy a gyerekek
mennyit fejlődtek az eltelt idő alatt. Izgalommal várjuk a folytatást is, a következő
hétvégét, amikor sor kerül a Téli
Bentalvós Edzőtáborra Jászberényben,
majd febr. 19-én a Hajdúszoboszlón megrendezésre kerülő Diákolimpiai selejtezőt!
Köszönettel :
Kerekesné Kövér Bernadett szülő

A 2010/11 tanév félévi eredményei
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Hírek
Április 7. 08.00– 16.00 óra között az első osztályosok beiratkozása.
Április 20. (utolsó tanítási nap) Nyuszi Kupa sportvetélkedő
Tavaszi szünet: április 21-től 26-ig
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KARATE HÍREK
Meghozta az eredményét a hoszszú, nehéz felkészülés. A 2011. évi
diákolimpia területi selejtezőt Hajdúszoboszlón rendezték meg, melyre a
Yakuzák SE. 48 nevezett versenyzőjéből, a betegségek és sérülések ellenére 42 fő lemérlegelt szombat reggel a versenyre. A jászboldogházi
dojo 22 versenyzőt nevezett és ebből
19 karatéka el is tudott indulni a versenyen (két betegünk és egy sérültünk lett közben). Versenyzőink kivétel nélkül helyt álltak, ami az érmek tekintetében is megmutatko- Szabó Lidi a dobogó
felső fokán
zott. A Yakuzák SE. összesen 13
éremmel távozott a versenyről, amiből 4 érmet a jászboldogházi gyerekek szereztek.
Szabó Lidi és Kerekes Réka
súlycsoportját az országos influenza
nagyon megtizedelte, így ebben a
súlycsoportban csak ketten küzdöttek. Most kettejük csatáját Lidi
nyerte, de számukra, mint továbbjutók az országos döntő lesz az igazi
megmérettetés.
Bajor Ricsi első két küzdelmét
ügyesen taktikusan nyerte és a harmadik bunyójában, a döntőben is
épphogy alulmaradt így Ricsi II.
Borsányi Bogi harhelyezett lett.
Borsányi Bogi meglepő harcias- madik legjobb lett
sággal jutott be a legjobb négy közé, ahol azonban egy kis kavarodásnak „köszönhetően” egy
sokkal nehezebb lánnyal tették össze, aki erőfölényét érvényesítve győzte le Bogit. Majd tisztázódott a helyzet és kissé
megviselten de helytállva végzett az elődöntőt követő a dobogó III. fokán.
Kovács Kristóf már ifi korcsoportban testpajzs nélkül test
és combra full contact küzdelemben lépett tatamira. Szép
küzdelmekkel menetelt a legjobb négy közé, ahol csak hoszszabbításban tudott ellenfele jobbnak bizonyulni. Kristóf
szintén III. helyezett lett.
Kövér Jani és Ficzere Roland egy kor és súlycsoportban
mérkőztek. Mindketten megnyerték első küzdelmüket, a
másodikban azonban nem tudtak diadalmaskodni. Janika
sajnos a verseny előtt 2 hetet kihagyott betegség miatt, így
tőle ez az eredmény mindenképpen dicséretes. Főleg, hogy
ellenfele csak a hosszabbításban és csak 1 ponttal bizonyult
jobbnak. Rolandtól szintén nagyon szép teljesítmény volt
mindkét küzdelme, hiszen neki ez volt az első országos versenye, ahol nagyon szépen helyt is állt. Második küzdelmének kimenetelét sajnos nagyban befolyásolta egy szabálytalan rúgás az ellenfél részéről, Roland így is tovább folytatta a
küzdelmet, de nyerni már nem tudott.
Mézes Pisti eredménye még várat magára. Pisti kivételesen jól építi fel küzdelmeit, de mint arra már többször hivatkoztam az előző versenyértékelésekben ez az egyik legnehezebb és legnépesebb súlycsoport a mezőnyben.
Borsányi Gergő nagyon keményen küzdött, ellenfelét

testpajzson keresztül ushiro gerivel
le is KO-zta (forduló rúgás testre),
de ez sajnos az Ő korcsoportjában
még szabálytalan (csak érintőleges
technikák vannak) így ennek a bírók
"nem
örültek".
Szoros
bunyóbansajnos alul maradt, de ami
nagyon fontos, minden tekintetben
lépett egyet előre Gergő amit Ő is
érez és ez a további fejlődéséhez
elengedhetetlen volt.
Fagy Márk és Kovács Peti akik
szintén ifi korcsoportban
test
Bajor Ricsi a máso- KO rendszerben küzdöttek szépen
dik helyen végzett helyt álltak. Márk egy rutinos, agilis
versenyzővel került össze és sikerült
megszorongatni ellenfelét de Márk
védekezési hiányosságait az ellenfele
jól kihasználta és felül kerekedett.
Peti a súlycsoport győztesétől kapott
ki. Kissé lefagyva kezdett Peti és
nem kapta el a fonalat a küzdelemben de látjuk a hiányosságokat és
dolgozunk rajta.
Fyerges Letícia, Szabó Máté, Racs
Tomi, Lévai Ricsi, Fajka Ádám
első komolyabb versenyükön indultak. Máté és Tomi esetében a szerencse szele nem kedvezett nekünk,
mindketten a súlycsoportjukat kéKovács Kristóf is har- sőbb megnyerő ellenféllel kezdtek.
madik fokra állhatott Mindketten szépen küzdöttek és felmérték súlycsoportjukat a következő
versenyre. Letícia, Ádám és Ricsi esetében a verseny jól
megmutatta mire kell a továbbiakban nagyobb figyelmet
fordítani, technika csiszolás, gyorsaság fejlesztés. Ugyanakkor magabiztosak voltak és megtettek minden tőlük telhetőt.
Tuza Roland egyik esélyes versenyzőnknek sajnos a felkészülés nem sikerült, többszöri betegsége miatt a verseny
előtt egy hetet tudott csak edzeni. Ami nagyban befolyásolta
teljesítményét, ráadásul egy nagyon rutinos martfűi ellenfele
volt. Rolandnak nem igazán sikerült felvenni a ritmust ellenfele gyors technikáival és jó védekezésével szemben.
Durucz Dávid picit bátortalanul állt küzdőtérre. Erre
szoktuk mondani, hogy a versenyláz legyőzését edzésen nem
lehet gyakorolni, ehhez rutint a versenyeken kell megszerezni. Dávid most már érzi mivel kell megbirkóznia a következő meccsen, merni kell kiállni az ellenféllel.
Szabó Dávid pechére őt is egy igen rutinos versenyzővel
sorsolták össze. Tovább jutnia nem sikerült de Dávid akarata
mindent felülmúlt. Nehéz leírni azt a kisugárzást amit láttam
rajta, valami hasonlót éreztem: „emelt fővel helyt akarok
állni ” , aki ott volt és látta tudja miről beszélek.
A dobogósok biztos továbbjutók de rajtuk kívül is lesznek
még akik az országos döntőben tatamira lépnek március 12én Szeghalmon. Tovább folytatódik a felkészülés a tavaszi
versenyekre és a nyár elejei övvizsgára.
Osu,
sempai Simon Orsi
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Beszélgetés községünk fiataljaival

2010-ben az olvasói visszajelzések alapján
Hol tanítasz most, és hogyan fogadtak a
kedveltek voltak a fiatalokról és a szakmádiákok, valamint a tantestület?
Jelenleg a Jászapáti Általános és Alapfokú
jukról, tanulmányaikról szóló cikkek, így az
Művészeti Iskolában tanítok, mint helyetteidén is folytatjuk a cikksorozatunkat. Olyan
sítő magyartanár. A helyettesítő annyit jefiatalokkal készítünk interjúkat 2011-ben,
lent, hogy egy hosszú ideje beteg tanárnő
akik ugyan már nem a községben élnek,
osztályait vettem át évközben, decembermégis elért eredményeik, munkájuk miatt
ben. Így elég nehéz helyzetben voltam, hibüszkék lehetünk rájuk.
szen pályakezdőként évközben, a félévi záAz első számban Dalmadi Renátával berás előtt átvenni az osztályokat nem volt
szélgettem. Szülei mindenki számára ismerőegyszerű feladat, de minden segítséget megsek lehetnek, hiszen édasanyja, Dalmadi
kaptam ehhez. Bárkihez, bárhová fordultam
(ándorné Marika a Polgármesteri Hivatala tantestületben, szívesen segítettek, és látban segíti minden nap az ügyfeleket. Édesaptak el tanácsokkal. Külön probléma az iskoja Dalmadi (ándor pedig a mezőgazdaságlában, hogy nagyon sok magatartászavaros
ban tevékenykedik.
Dalmadi Renáta
gyerek van, akik elég váratlan helyzetek elé
Hol végezted a tanulmányaidat?
Tanulmányaimat a jászboldogházi Általátudnak állítani. Határozottságra, következenos Iskolában kezdtem, majd a szolnoki Verseghy Ferenc tességre, gyors problémamegoldó-készségre van szükség. És
Gimnázium humán-reál integrált osztályában folytattam, mindemellett nagyfokú kreativitásra.
ahol 2005-ben érettségiztem. Már ez az osztályválasztás is
Izgultál eleinte?
azt mutatja, hogy nehezen határoztam el magam egy dolog
Természetesen igen. Kell is némi izgalom, ha belegondol
mellett. Sok minden érdekelt. De ez a középiskola után is az ember, hogy egyszerre legalább egy tucat gyerek várja
folytatódott, hiszen az érettségi után magyar nyelv és iroda- tőle, hogy irányítsa, terelgesse az útját, mindezt hibátlanul
lom—kommunikáció szakpárra nyertem felvételt az egri kell tenni, mert nagyon kegyetlenül meg tudják találni a hiEszterházy Károly Főiskolán. A kommunikáció négyéves bákat, így szerintem nincs olyan ember, aki eleinte ne izgulfőiskolai képzés volt, ahol az elektronikus sajtó szakirányon na. Minden percüket le kell kötni, ezt igénylik is, és másképp
megismerkedtem a televíziózás és a rádiózás elméleti és gya- nem is működik a közös munka. A mai napig izgulok egy
korlati alapjaival. Kipróbáltam magam operatőrként, vágó- picit minden reggel. Minden nap a legjobbat akarja nyújtani
ként, szerkesztőként, bemondóként, számos munkám jelent az ember a legjobb formában. Legalábbis én ilyen maximameg a Líceum Televízióban, illetve a Líceumi web-rádióban. lista vagyok.
2009-ben végeztem, mint kommunikáció szakos bölcsész. A
Szigorú vagy?
négyéves főiskolai képzés után egyéves mesterképzés keretéMegtanultam, hogy muszáj annak lenni. Ha nem vagy az,
ben elvégeztem a mozgóképkultúra- és médiaismeret tanári a fejedre nőnek. De azért próbálok velük kompromisszumoszakot is. A magyar pedig ötéves, egyetemi, tanári szak. Így kat kötni, és megtalálni a középutat.
2010-ben, mint magyar nyelv és irodalom szakos, illetve
Hol laksz most?
mint mozgóképkultúra- és médiaismeret tanár végeztem.
2009 ősze óta Jászberényben élek a vőlegényemmel, aki
jászberényi. De természetesen, mivel a szüleim, a testvérem
Miért választottad a tanári pályát?
Bár általános iskolai osztályfőnököm, Rigó Andrásné Boldogházán élnek, amikor csak tehetem, hazajárok hozzámár a nyolcadikos pályaválasztáskor javasolta a tanári pá- juk. Persze nem csak ők hiányoznak, hanem a boldogházi
lyát, és én is játszottam a gondolattal, de akkor még nem emberek közvetlensége és a falu nyugalma is.
voltam benne biztos, hogy ezt szeretném csinálni. Sőt, ahogy
Köszönöm szépen Reni, hogy válaszoltál a kérdéseimaz életutamból látszik, még utána sokáig nem, csak a gyakor- re és a jövőben sok csillogó szemű, érdeklődő tekintetet
lótanítások során érett meg bennem a gondolat, hogy ezen a kívánok a munkádhoz!
pályán szeretnék elhelyezkedni. Húsz rám szegeződő, hatodikos, csillogó, érdeklődő szempár meggyőzött.
dr. Fehérváry Mária

Szóljon hangosan az ének….
Szűcs Lajos polgármester úr inspirációjára és Orczi Imrénének, az Ezüstkor Nyugdíjasok és Magányosok
Egyesület titkárának kezdeményezésére 2011. február 3-án megjelent egy lelkes csapat, hogy amatőr szintű
kamarakórust alkosson. Ennek vezetőjéül Muhariné Szőke Bernadettet kértük fel, aki azonnal igent mondott. A csapatépítés továbbra is folyamatos, várjuk az énekelni tudó és szerető jelentkezőket. .
A tagság vállalja, hogy hetente egy alkalommal, szerdán 18,00 órakor, vagy szükség szerint gyakorol, és a
felkéréseknek megfelelően fellép. Repertoár az aktualitás jegyében kerül összeállításra.
A kórus számára az önkormányzat rendelkezésre bocsájtja a próbákhoz a Nyugdíjas Klub helyiséget, segítséget nyújt a kották és szövegek fénymásolásában. A későbbiekben az esetleges fellépésekhez lehetőség
szerint némi kelléket is biztosít.
Orczi Imréné
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….Baranyi Béláné. Ica néni örömmel
fogadta megkeresésemet, és ismét egy
kellemes beszélgetés részese voltam,
egy általam eddig csak látásból ismert
szerény, halk szavú emberrel.
Hogyan került az óvodába?
1974-ben kerültem az önkormányzathoz, vagyis akkor még tanácshoz. ’74
nyarán a Strandfürdőn dolgoztam, majd
ősztől állandó helyettes voltam előbb az
iskolakonyhán. Később az óvodában
Darókné Rózsika néni nyugdíjba ment
és az ő helyére kerültem dajkaként
1975. május1-től véglegesen. Még a
régi épületben kezdtem, de hamarosan
megépült az új óvoda és még barátságosabb, otthonosabb
körülményeket biztosíthattunk a gyerekeknek. Mondta is
Kerekesné Ica néni, hogy „na ott majd takaríthattok!” Persze
mi örömmel költöztünk be. Szerettem az óvodában dolgozni,
aranyosak voltak a gyerekek, fiatalok voltunk.
2005-ben lettem nyugdíjas, 30 évet dolgoztam egy munkahelyen. El sem tudtam volna képzelni, hogy máshol dolgozzam. Biztonságot jelentett az állandóság, tudtam, hogy reggel 6 - ra megyek, nyitom az óvodát, várom a kicsiket. Most
már sajnos, a mai fiatalok ezt nem tudják megélni, hiszen
nehéz munkát találni, sokszor azt sem tudják, hogyan lesz a
holnap. Látom a nagyobb unokám példáján, hogy nehéz az
álláskeresés, a biztos, jó munkahely megtalálása.
A nyugdíjazás után hogyan szokta meg az új életformát?
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Kezdetben persze hiányzott, szokatlan
volt, hogy nem kell időre menni, de
hamarosan megszoktam és jó is volt
már itthon. A háztartás, a kert nem enged unatkozni. A kert jókora itt is, tavasztól – őszig van benne tenni való.
Egy-két hízó is van mindig az ólban,
évente kétszer vágunk, persze nemcsak
magunknak, hanem háromfelé: a lányoméknak, a fiaméknak és nekünk. Elegendő mindenkinek és így legalább
tudjuk, hogy mit eszünk! Olyan sok hírt
hallani a rossz minőségű húsokról!
Nagyon szeretem a rádiót hallgatni,
érdekes műsorok vannak benne, és sokféle információhoz jut az ember. Ilyenkor télen jut idő tv nézésre is.
A családról még nem esett szó…
A lányunk itt Boldogházán él, így neki is be tudok segíteni,
persze ott már nagyok az unokák, de a segítség mindig elkél.
A fiamék Veszprémben laknak, velük ritkán találkozunk, de
évente egyszer – kétszer oda is eljutunk, bár nagyon hosszú
az út. Az ott nem rég született kis unokát sajnos ritkán látjuk,
de a fényképe, a kistenyér lenyomata, amelyet ajándékba
küldtek, mindig itt van szem előtt.
Köszönöm a beszélgetést! Kívánok Ica néninek további
szép nyugdíjas éveket, jó egészséget és kívánom azt, hogy
maradjon mindig ilyen nyitott a világra, elfogadva annak
változásait!
Bóta Mizsei Ilona

FELHÍVÁS

Községünk tisztelt Lakója!

Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. felkéri az ellátási
területén lévő ingatlanok tulajdonosait és kezelőit a településeken meglévő villamoshálózatok vezetékei mentén, a
biztonsági övezeten belüli fák, bokrok, magasabb növényzet eltávolítására, gallyazásának elvégzésére.

Bizonyára Ön is minden évben rendelkezik befizetett adójának 1 %-áról. Ez Önnek plusz kiadást nem jelent,mivel a
munkáltatójuk által levont, és befizetett adó 1 %-át az adóhatóság megküldi az Ön által támogatott alapítványnak.
Községünkben A BOLDOGHÁZI GYERMEKEKÉRT
ALAPÍTVÁFY megfelel a törvény által előírtaknak. Ez az
alapítvány immár 20 éve biztosítja, hogy a
Jászboldogházán tanuló gyermekek is részt vehessenek különböző tehetséggondozó szakkörökön, foglalkozásokon. Hozzájárulunk az óvodások, iskolások eszközeinek
bővítéséhez, vetélkedők szervezéséhez, táboroztatásához, a
tanév végi jutalmazáshoz. Az alapítvány szervezésével és
az Önök jószándékú támogatásával készült el az óvodai és
iskolai játszórész és kapott aszfaltot a kosárlabda pálya,folyamatosan korszerűsítjük a számítástechnikai eszközöket.
Köszönjük eddigi segítségét.
Kérjük Önt, hogy ez évben is a gyermekeket szíveskedjen
támogatni, hogy esélyeik továbbra sem csökkenjenek
a városi tanulókhoz képest.

Amennyiben a munka elvégzéséhez szakmai segítségre van
szükségük, a szakemberek állnak a rendelkezésükre az alábbi elérhetőségen:
Szolnoki régió központ (5000 Szolnok, Verseghy u. 3.)
56/506-152
Az élet-és vagyonbiztonság megtartása érdekében ne kezdjék el a munkát mindaddig, amíg nem egyeztették az elvégzendő feladatokat és azok végrehajtási feltételeit a fenti
területileg illetékes szervvel!
Felhívjuk a figyelmüket, hogy amennyiben a területtulajdonosok nem végzik el a gallyazási tevékenységet, úgy az
E.ON minden olyan fát, bokrot, növényzetet eltávolít a vezetékek biztonsági övezetéből, amelyek nem felelnek meg a
jogszabályi követelményeknek. Ezen munkálatok során csak
a biztonsági övezet nagyságát veszik figyelembe, a kertészeti, növényvédelmi és esztétikai érdekeket nem. A jogszabályok által az ingatlan tulajdonosok kötelesek a gallyazásnak eleget tenni, amennyiben azonban a munkát nem
végzik el, az E.OF a munkálatok igazolt költségeit utólagosan velük megtérítteti.

Adószámunk: 19220794-1-16
Köszönettel
Zrupkó Ferencné, a kuratórium elnöke
Fajka Jánosné és Szádvári Istvánné, tagintézményvezetők
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Eljáró boldogháziak
Mindennap utazunk…
Szerencsésnek mondhatja magát az napjainkban, akinek van biztos munkahelye. Még szerencsésebbek azok,
akiknek a munkahelye a lakóhelyükön van, így nem kell naponta vonattal, busszal vagy autóval ingázniuk.
Ebben az évben induló cikksorozatunkban olyan embereket szeretnénk bemutatni, akik munkájuk miatt eljárnak
a szomszédos településekre, városokba vagy akár távolabbra is. Különböző korosztályt és különböző területeken dolgozókat keresünk meg és beszélgetünk munkájukról, a mindennapokról. Fem is olyan könnyű őket megtalálni, mert
az eljárás miatt kevesebb idejük van, olykor akár kiszámíthatatlan, hogy mikor érnek haza.
Első beszélgetőpartnerem Mizseiné Melinda, aki már 14 éves kora óta „eljárónak” tekinti magát. Fagyon szép gondolatokkal kezdte Melinda a beszélgetést. Azt mondta, hogyha jónak látom, néhány mondatot leírhatok ezekből a
gondolatokból. Annyira jónak és megszívlelendőnek tartom én is az „élet vonatát”, hogy teljes egészében közreadom
ezeket a gondolatokat.
Az Élet olyan, mint egy vonatutazás: Gyakran beszállunk, kiszállunk, vannak balesetek, néhány megállónál kellemes meglepetésekkel találkozunk, míg mély szomorúsággal a másiknál. Amikor megszületünk és felszállunk a vonatra, olyan emberekkel
találkozunk, akikről azt hisszük, hogy egész utunkon elkísérnek: a szüleinkkel. Sajnos a valóság más. Ők kiszállnak egy állomáson, s mi ott maraduk nélkülözvén szeretetüket, együttérzésüket, társaságukat. Ugyanakkor mások szállnak fel a vonatra,
akik fontosak lesznek a számunkra. Ők a testvéreink, a barátaink és mi szeretjük ezeket a csodálatos embereket. Aéhányan,
azok közül akik beszállnak, csupán kis sétának tekintik az utazást. Mások csak szomorúsággal találkoznak útjuk során. Mindig vannak olyanok is a vonaton, akik készek segíteni a rászorulókon. Aéhányan, amikor kiszállnak, el nem múló hiányérzetet
hagynak maguk után…Mások fel- és leszállnak, s mi alig vesszük észre őket…
Lehetnek olyanok akiket nagyon szeretünk, mégis másik vagonban utaznak. Így egyedül kell mennünk ezen a szakaszon.
Természetesen megtehetjük, hogy megkeressük őket, átverekedhetjük magunkat az ő kocsijukba. De sajnos nem tudunk melléjük ülni, mert a mellettük levő hely már foglalt. Ilyen az utazás, telve kívánalmakkal, vággyal, fantáziálással, reménnyel és
csalódással… és visszafordulni soha sem lehet. Tegyük tehát a lehető legjobbá utazásunkat. Próbáljuk a velünk utazók jó
oldalát nézni és keressük mindenkinek a legjobb tulajdonságait… Jusson eszünkbe, hogy bármely szakaszon találkozhatunk
szenvedőkkel, akiknek szükségük van a segítségünkre. Mi is lehetünk gyakran elhagyatottak s ez annak is megadathat, aki
jelen helyzetét tekintve rajtunk segíthet. Az utazás nagy talánya, hogy nem tudjuk, mikor szállunk ki végleg s azt sem, hogy az
útitársaink mikor, nem szólván arról aki közvetlen mellettünk foglal helyet. Úgy érzem vigasztalan leszek, amikor örökre kiszállok a vonatból… Azt hiszem, igen.
Aéhány barát elvesztése, akikkel az utazás során találkoztam fájdalmas. A gyermekeimet egyedül hagyni nagyon szomorú
lesz. De a remény bennem él, hogy valamikor a központi pályaudvarra érünk és érzem, látni fogom őket jönni olyan csomaggal, ami addig még nem volt nekik… Ami boldoggá tesz, az a gondolat, hogy segítettem ezt a csomagot teljesebbé, értékesebbé tenni. Barátaim, tegyünk úgy hogy jó utunk legyen és a végén azt mondhassuk, hogy megérte a fáradozást. Próbáljunk meg
a kiszállásnál olyan üres helyet hagyni maguk után, ami szeretetet és szép emlékeket hagy hátra a továbbutazókban.
- Én mindig eljártam valahová. Iskolás koromban –abonyi
vagyok - Ceglédre jártam középiskolába. Majd később másik
irányba hagytam el a várost. Szolnokra mentem dolgozni és
még később pedig egyszer csak itt találtam magam Boldogházán.
- Hol dolgozol jelenleg, mióta? Mesélj, kérlek a munkádról!
- 25 év telt el azóta és most is itt dolgozom, az AB
AEGON Magyarország Biztosító Zrt. szolnoki irodájában.
Nem beszélve arról, a férjemet is itt ismertem meg. Tamás
kárszakértőként járja három megye lakosságát. Hogy mit is
csinálok a nap 10 órájában? Már nagyon régen segítem a
mindenkori megyei igazgató munkáját, nálunk irodavezetőnek hívják ezt a beosztást. Én készítem a jelentéséket, statisztikákat,kimutatásokat, a munkaügyi feladatokat –
beléptetés, felmondás— , valamint a megye 7 irodájának
ügyes-bajos dolgait is intézem. Emellett másfél éve irányítok

egy 9 fős csoportot is. Az ő munkájuk koordinálása, felügyelete is az én feladatom.
- A kollégák… nagyon fontos egy munkahelyen az is,
hogy az ember kikkel dolgozik együtt, milyen kapcsolatot
alakított ki.
- Igen, a régi kollégákkal már családias a kapcsolatunk,
segítünk egymásnak és sok mindenben számíthatunk egymásra.
- Megéri -e most napjainkban ezen a területen dolgozni?
- Nem mondom, hogy könnyű nap-mint nap különböző
problémákat megoldani, hihetetlen emberi sorsokkal találkozni. A biztosítás szóról nem mindenkinek jut eszébe kedvező dolog –hiszen ez legtöbbször kellemetlen eseménnyel
függ össze: katasztrófák, balesetek sérülések és sajnos halálesetek. De én ezt tanultam, ez a hivatásom –és sok embernek
nagyon sokat is tudunk nyújtani.
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- A mai világban mennyire toleránsak az emberek a
biztosítókkal szemben?
- Az elmúlt évek alatt azt tapasztaltam, hogy nagyon változik az emberek hozzáállása a biztosítókkal szemben. Kinekkinek a maga vérmérséklete szerint. Ma már az a szemlélet
egyre népszerűbb, hogy a biztosítók nem feltétlenül
„lenyúlják a pénzt” , hanem ha baj van, tényleg segítenek.
Ebben, mint olyan nagyon sok mindenben, a médiának is
óriási szerepe van — hiszen rajtuk keresztül értesülünk a
különböző eseményekről, és így vagy úgy, de állást foglalnak—foglaltatnak. A verseny óriási, hiszen ma 22 bejegyzett
cég van Magyarországon— amikor én elkezdtem ezt a szakmát, még egy volt.
- Minden ember valamilyen okból kapcsolatba kerül
valamelyik biztosítóval, és persze keressük a kedvezőbbet, esetleg az „ismerős biztosítókat”. Volt-e már rá példa, hogy ismerősök fordultak hozzád a segítségedet kérve?
- Természetesen barátaim, ismerőseim kiemelt figyelmet
kapnak egy-egy megkeresés alkalmával. Ez nagyban a GFB
kampány idején szokott megszaporodni.
- Eddig a munkádról beszélgettünk. Fézzük meg azt is,
hogy milyen „eljáró boldogházinak” lenni? Mesélj, kérlek az utazásaidról!
- Általában vonattal járok, de már elért a kényelem szele
engem is, és sokszor megyek autóval is. Cégünknek a megye
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6 városában van irodája, és időközönként végigjárom őket. A
szüleimet is ilyenkor tudom meglátogatni és kényelmesen
bevásárolni. Egyébként az óránkénti vonatközlekedés igazán
megkönnyíti a helyzetet. Ez jó is, meg nem is, mert így
könnyebb ráhúzok egy kicsit, és ez azt jelenti, hogy sokszor
7-kor, 8-kor érek haza. Utazás közben is szövődnek barátságok. Megvannak a kiscsoportok, ki-kivel szokott együtt utazni. Az én reggeli partnerem Baráthné Judit barátnőm, este
pedig sokszor jövünk haza Sassné Jutkával. Valahogy mindig tudunk miről beszélgetni.
- A munkád az eljárás miatt úgy érzem, hogy hétköznap szinte alig jut időd valamire otthon. Hogyan tudod
ezt összeegyeztetni?
- Valóban, egész héten nem nagyon jut idő másra, otthoni
teendőkre—hazaérek: vacsorakészítés, némi telefon, papírmunka és alvás. Azonban a család mellett nagyon fontosak a
barátaink—egymásra mindig van időnk, mert kellenek a
bulik a csajos esték, a kirándulások, a közös horgászatok—
szép emlékek. Ha majd mi járunk a nyugdíjas klubba … legyen miről beszélgetnünk, nosztalgiáznunk. Addig azonban
még néhányszor elmegyek itthonról újból és újból.
- Kedves Melinda! Kívánom neked, hogy legyen még
továbbra is ennyi energiád, egészséged ahhoz, hogy újból
és újból eljárj dolgozni, gyűjtsd a szép emlékeket és a
nyugdíjas korodig élvezd a hivatásodat!

Második beszélgetőpartneremmel könnyebb dolgom volt, mert Kátainé Darók Bernadettel szinte nap mint nap
találkozunk (kisfia ebben az évben kezdte az 1. osztályt), így az iskolában beszélgettünk.
- Kedves Detti! Szeretném, ha néhány mondatban
elmesélnéd, hogyan készültél erre a pályára?
- A Lehel Vezér Gimnáziumba érettségiztem, s azután
Szombathelyen a Tanárképző Főiskolán végeztem magyar –
művelődésszervező szakon. Már a főiskolás évek alatt megismerkedtem a Nevelési Tanácsadóban zajló munkával. Diploma után pályázatot hirdettek a JNSzM Pedagógiai Intézet
Nevelése Tanácsadójánál pedagógus munkakörben. Sikerült
a jelentkezésem, így 1998. szeptemberétől dolgozom jelenleg is ezen a helyen. Időközben a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Főiskolán szereztem gyógypedagógusi diplomát.
- Pedagógus és gyógypedagógus is vagy, mennyivel
másabb gyógypedagógusként dolgozni?
- A Nevelési Tanácsadóban a munkám során olyan gyerekekkel találkozom, akik normál általános iskolába, óvodába járnak, de beilleszkedési, tanulási, magatartási szempontból segítségre van szükségük. Gyógypedagógusi munkámat
a diagnosztika és a terápia alkotja. Többféle vizsgálatot végzek kollégáimmal együtt: ez lehet az iskolai életmódra való
alkalmasság megállapítása, képesség-, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók vizsgálata. Fejlesztőfoglalkozásokat óvodai és iskolai csoportoknak
egyaránt tartok. Vizsgálatainkkal, a szülőkkel folytatott beszélgetésekkel, tanácsainkkal igyekszünk a problémákra
megoldást keresni, mely minden esetben a gyermek érdekét
tartja szem előtt.
- Pedagógusként én is tudom, hogy egyre több olyan
gyermek van, aki valamilyen beilleszkedési, tanulási, magatartási gonddal küzd. Ők nagyobb odafigyelést, törődét
igényelnek, nem könnyű a velük való bánásmód, de na-

gyon hálásak, ha érzik a szeretetünket és törődésünket.
Te szereted ezt a munkát?
- Igen! Nagyon szeretem! Sajnos ezek a gyermekek
nagy önbizalomhiányban szenvednek. Először is be kell bizonyítani nekik, hogy ők is ugyanolyan értékesek, mint hasonló korú társaik. A velük való foglalkozás nem könnyű, de
nagyon hálás. Lassabban lehet haladni, aprólépésekben, de
ha a fejlődés elindul, az nagyon látványos és ők talán jobban
is tudják értékelni az apró lépéseket.
- Eljáró boldogházi… te is ezt a csapatot erősíted
már több, mint 11 éve. Milyen nehézségeket okoz számodra az eljárás?
- A mindennapok komoly szervezést igényelnek, de
szerencsére a családom mindenben partner. Férjemmel, két
gyermekünk van: Szabolcs és Gréta. Reggelente én viszem
Grétit az óvodába, s a 7-es vonattal megyek dolgozni. Az
anyukám vagy a férjem viszi Szabolcsot az iskolába. Délután
legtöbbször három órakor érek haza, így a gyerekeket ilyenkor én hozom el az iskolából, oviból. A szerda és a péntek
kivétel, ilyenkor anyukám megy a gyerekekért. Nem könnyű
ez az eljárás, mert hiába, hogy Szolnok nem nagy távolság,
de mégis fárasztó kissé nap mint nap utazni. Mindezért persze kárpótol, hogy a családom mindenben a segítségemre
van és a munkámat is nagyon szeretem. Nem hiszem, hogy
tudnék máshol dolgozni!
Kedves Detti! Kívánom, hogy legyen még erőd és
kitartásod nyugdíjas korodig ehhez a szép, de nehéz hivatáshoz, az eljáráshoz és legyen nagyon sok sikered a gyermekek között!
Tóthné Simon Aranka
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A Jász Múzeum Alapítvány december hónapban egy olyan képes albumot jelentetett
meg, amely képes levelezőlapokon idézi fel a Jászság településeinek 19. század végi és
20. század eleji hangulatát.
A keménytáblás, 165 oldalas album Fodor István Ferenc a Jászsági Honismereti Egylet
elnökének bevezetésével indul, amelyet a magyar mellett angolul, németül, olaszul, lengyelül és oroszul is olvashatják az érdeklődők.. Ezt követően betűrendben következnek a
jászsági települések, szépen fotografált esztétikus képekben mutatják meg múltbéli arcunkat. Olyan régi épületeket, város és falu részleteket láthatunk az egykori felvételeken,
amelyek ma már nem léteznek, s az idősebb generáció tagjai közül is csak kevesen emlékeznek rájuk.
A kötet mintegy 300 képeslapon villantja fel a Jászság egykori hangulatát. A legrégebbi
képeslap Jászberényről 1865-ös keltezésű. Megtalálható a kötetben a már nem létező
létesítmények – a vízimalom, margitszigeti mulató, a beépítetlen Zagyva-part, a Fecskeféle gőzfürdő vagy éppen a Vallus-malom. Ezeket már csak képeslapok őrzik.
Az újabb korban önállósult kistelepülések, mint Jászivány, Jászágó, Jászboldogháza bemutatása elég szegényes, kevés képes levelezőlap készült róluk. Minket, Boldogházát
egy oldalon 2db képes levelezőlap képvisel.
Aagy Albert Jászkapitány

„A család a társadalom kristálya.” Victor Hugo
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia döntése értelmében 2010. december 26-án megkezdődött
a Család éve hazánkban, amely 2011. december 30-án, Szent Család vasárnapján ér majd véget.
A család eredeti szerepe: biztonságot nyújtani, szeretettel, biztatással átsegíteni egymást a nehézségeken; megteremteni
azt a harmóniát, amelyben boldog, kiegyensúlyozott szülők vesznek körül boldog, egészséges lelkű, vidám gyerekeket.

MIT IS JELEFT SZÁMUFKRA A CSALÁD?
Mihályiné Kerekes Edit:
A mi családunk egy megszentelt szeretetközösség. Meleg fészek, amely hitem szerint Isten tulajdona, védelem alatt
áll, mert Reá bíztunk mindent. Isten minden nap ránk áradó kegyelme kézzelfogható, hiszen, ha megbántjuk egymást,
ki tudunk engesztelődni, ha szomorúak vagyunk, megvigasztaljuk egymást, ha segítségre szorulunk, akkor ott vagyunk a
másiknak, ... Jó ebben a családban együtt lenni, nevetni, alkotni, dolgozni, játszani, utazni, ... Öröm ide hazatérni, mert
itt tudom, hogy szeretnek, és olyannak, amilyen vagyok.
A meleg családi közösségben megerősödött ember kifelé is
nyitottabb, értékeket képviselő tagja lesz tágabb környezetének is.
Életem legnagyobb ajándéka, hogy Péterrel megszentelt
családot alapítottunk, és hat kicsinyke életet nevelünk. Boldog és hálás vagyok, mert tudom, hogy ezt a békességet,
egységet, szeretetet teremtő Erő köztünk él.
Horváth Gréta 8.o tanuló
Az én legszűkebb családom anya, apa, Kamilla, Eszti és Peti.
Ők nekem biztonságot nyújtanak. Nagyon örülök, hogy enynyi testvérem van. Anyáék mindenben támogatnak, és ez
nagyon sokat jelent.
Kövér Béláné Ildikó: Számomra a család mindent jelent. Az
életem értelmét. A szeretetet, az összetartozást, az egymásról
való gondoskodást. Persze feladatot is jelent, lemondással is
jár, de feledteti, ha két kis puha kéz átölel. Ha focizni kell az
unokákkal, akkor még a balesetet szenvedett lábam sem fáj.
Szívesen sütök, főzök, vagy éppen tanulok a négy kis unokámmal.

Turóczi Ferencné, Marika néni:A családom nagyon fontos számomra. Különösen azóta érzem ennek erejét,mióta
özvegy vagyok. Mindenben segítenek, ott vannak mellettem
örömben, bánatban. Mindig igyekeztem, és igyekszem öszszetartani családomat, hiszen megtanulhattam az életem
során, hogy az édesanyának milyen nagy szerepe van ebben.
Hétéves voltam, amikor az én édesanyám meghalt, hiányát
mai napig érzem. Ezért is törekedtem arra, hogy mindig
érezzék szeretetemet gyermekeim és családjuk is. Legnagyobb örömemet öt unokám jelenti, akik sokat beszaladnak hozzám, és én ilyenkor kedvenc ételeiket főzöm, sütöm.
Gugi Lajosné
Családban élni a legnagyobb boldogság. Nincs attól szebb és
felemelőbb érzés, mint amikor az embert családi szeretet
veszi körül. Fontos egymás segítése, támogatása, amely a
nehézségeken is átsegíti a családtagokat. Boldog vagyok,
hogy szerető család vesz körül. Gyermekeim, férjem, szüleim, testvérem, akikre mindig számíthatok, és ők is rám. Hálát adok Istennek, hogy itt élnek a közelemben.
Fecske Fóra 8.o tanuló
Számomra a család nagyon sokat jelent. Mi otthon nagyon
sok közös programot szervezünk. Évente nyáron mindig
elmegyünk üdülni, és sokat kirándulunk. Nagymamám mindennap meglátogat bennünket, és olyankor nagyokat beszélgetünk. Minden ebédre és vacsorára összegyűlünk. Nagyon
szeretem a családomat.
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Az én hobbim
a vadászat…
Ebben az évben is folytatjuk a hobbi rovatot, hiszen
olvasóink érdeklődéssel olvasták a különleges szabadidős
tevékenységekről szóló cikkeket.
2011-es év első számában a Baranyi házaspár különleges szenvedélyét ismerhetjük meg.
Baranyi Istvánné Erzsike a tápiószelei COOP Maxi
vezetője 12 éve. Férje a MÁV Zrt-nél forgalmi szolgálattevő. Erzsikéről tudjuk, hogy gobelin készítéssel is foglalkozik, hiszen kézimunkáit már több kiállításon is megcsodálhattuk. Éppen ezért érdekes volt számomra, hogy a különleges „hímzés” mellett, egy másik hobbinak is hódol férjével együtt.
Erzsike: - Nagyon szeretünk vadászni. 20 éve vagyok a
besenyszögi Vadásztársaság tagja. Családomban ez hagyomány, hiszen a társaság 70 %-a valamilyen ágon rokonom.
Édesapám mezőőr, vadőr is volt, így természetes, hogy hobbija a vadászat lett. Mind a két fiútestvérem követte példáját. Én, kisgyermek koromtól figyeltem őket, és rohangáltam a vadak után. A családom szomorú történetéhez tartozik, hogy 20 évvel ezelőtt meghalt az egyik bátyám, és a
vadászati jogát én örököltem.
István: - Én egy évvel később lettem vadász. Az egyik rokontól kaptam meg a lehetőséget, aki lemondott javamra a
vadászati jogáról. Természetesen örültem neki, hiszen eddig csak
mint hajtó vehettem
részt a vadászatokon.
- A férjem és a fiam
révén járatos vagyok a
vadászat szabályaiban,
de osszuk meg Olvasóinkkal is a legfontosabb
ismereteket.
Erzsike: - Először is a
vadászati jogot, mint
említettem, lehet örökölni, lehet átadni, ha valaki lemond
egy másik személy javára. Tekintettel arra, hogy a vadásztársaság tevékenysége földterülethez kötött, így a felvehető
tagok száma korlátozott. Bővítéséről csak a közgyűlés döntése alapján lehet szó. A jelölt, a megfelelő vizsgák birtokában, csak ezután kezdheti el a vadászatot.
István: - A vadászati jog természetvédelmet is jelent. Erre
példa az idei év. Nagyon sok vad elpusztult a sok csapadék
következtében, képzeljük csak el a pelyhes kis fácánokat, és
hozzá még a többi nehézséget! Így Vadásztársaságunk a
második vadászat tapasztalatait leszűrve úgy döntött, hogy
ebben a szezonban nem lesz több vadászat a vadállomány
érdekében. Így ez az év nem sok sikert hozott a számunkra.
Erzsike: - Sajnos a kisparcellás gazdálkodás sem használ a
vadaknak. Állandóan háborgatva vannak, és a vegyszerezés
sem segíti a túlélésüket. És ami még nagyon elszaporodott,
az a dúvad. Ezen nemcsak a rókát kell érteni, hanem nagyon sok gazdátlan kutya, macska van a határban, és ezek
csapatostul kóborolnak, s bizony nagy kárt tesznek a vadállományban!
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- Mi a jellemző vad a társaságotok területén?
István: - Elsősorban a fácán, nyúl, őz és a vadkacsa. De
gyakran betéved a tiszai ártérbe egy-egy vaddisznó is, és
mint minden vadnak, ennek is meghatározták az időpontját,
hogy mettől meddig lehet kilőni. Az őzek közül pedig csak
a vadőr által „kiselejtezésre” ítélt állatot lehet elejteni.
Tehát mindennek megvan a szabálya. Pl. hogyan lehet elkezdeni a vadászatot, mire és hogyan lehet lőni. Ugye mindenki előtt ismert, hogy álló nyúlra nem lövünk. Az őzet
viszont csak álló helyzetben lehet leteríteni. A vadászat
sport, ügyességi verseny. Verseny a vad és a vadász között.
Erzsike: - Éppen ezért minden vadászat után az elejtett
állatokat lefektetjük, terítéket csinálunk, tüzet gyújtunk és
levett kalappal tisztelgünk előttük.
- Minden vadásznak van valamilyen sztorija. Meséljétek el Olvasóinknak a legemlékezetesebbet!
István: - Az én emlékeim általában a sárhoz tapadnak,
mert a szögi határ nemcsak most, de minden évben nagyon
vendégmarasztaló, kiismerhetetlen. Régen a Palotási Állami
Gazdaság rizsföldjei is ezen a területen voltak. Egyik alkalommal, a vadászat végén, a vadakkal jól felpakolt traktorral elindultunk befelé. Sötétedett és a traktor beleszakadt a
sártengerbe, szanaszét hullottak a vadak, de a legnagyobb
baj az volt, hogy a vadászház 12 km-re volt. Egész napos
gyaloglás után, még egy hosszú túra következett! De ezzel
még nem ért véget a történet! A második traktorunk is elakadt, s csak a mentésükre induló harmadik géppel – úgy
éjféltájra -, tudtuk
hazavontatni a rakományt.
Erzsike: - Én az
első őzkilövésemre
emlékszem. Természetesen akkor is
sár, víz mindenütt!
Üldöztük a kijelölt
vadat, és egy vízzel
telt árok volt előttem, amin az őz
könnyedén átszökellt. A vadőr rám szólt: „Ezt az árkot át kell ugranod!
Ugorj!” A mai napig rejtély előttem, hogy hogyan, de átrepültem a túlsó partra, és egy szép lövéssel leterítettem az
őzet. Az őz elejtésének, és tiszteletadásának is forgatókönyve van. Az elejtett vad sebéhez egy fűcsomót vagy egy kisebb ágat teszünk, mintegy letörölve a vért, és a fűszálból
egyet a kalapszalaghoz helyezünk.
István: - De emlékszem arra a vadkacsa vadászatra is, amikor az említett rizsföldek és a tiszasülyi halastó környékén
annyi volt a kacsa, hogy szinte felhőként jöttek. Egy ilyen
jól sikerült vadászat után szintén gyalogtúra következett,
autótolással egybekötve, mivel folyamatosan elkapart az
autó.
És beszélgető társaim tovább folytatták az élmények mesélését, melyek nem egy újságcikket, de egy könyvet megtöltenének! Olvasóink nevében megköszönöm a sok-sok érdekes
információt, és hobbijuk gyakorlásához jó egészséget és
további vadászsikereket kívánok!
Zrupkó Ferencné
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Egészségünk védelmében
Mi újság a Rákóczi utca 21-ben?
A közeljövő 3 újdonságáról szeretnék hírt adni:
Felvettük a kapcsolatot Tápiószelén a Jókai utca 1. szám
alatt (orvosi rendelő) működő hallókészülék szaküzlettel.
Az alábbi szolgáltatásokkal foglalkoznak:
 hallásszűrés
 hallókészülék kiadás
 gondozás
 tisztító és ápolószerek
 elemek
 zajvédő fül illesztékek
 uszodai fül illesztékek
A szaküzlet képviselője felajánlotta, hogy amennyiben a
betegeink részéről igény merül fel, szívesen tart ingyenes
hallásszűrést a rendelőnkben. Akiknél indokolt, audiológus
szakorvos vizsgálja meg őket a tápiószelei rendelőben,
ugyancsak külön díjazás nélkül. Azon betegeink, akik használnak hallókészüléket és bármilyen problémájuk támad –
meghibásodás, elemcsere- szintén fordulhatnak közvetlenül a
képviselőhöz az alábbi telefonszámon: 06/20-337-27-58, aki
szükség esetén személyesen, itt a faluban próbál meg segítséget nyújtani.
A közeljövőben lehetőségünk lesz a M.A.K.K. Egészségértékelő Kft szervezésében hőkamerás szűrővizsgálatra. E
korszerű technika előnyei közé tartozik, hogy
 nem invazív jellegű a vizsgálat
 semmilyen módon sem terheli a vizsgált személyt (tehát
gyermekeknél és terhes anyáknál, pacemakert viselőknél is alkalmazható)
 a testfelszín csaknem teljes egészében vizsgálható

 a testfelszín bármely kijelölt pontjának, vonalának, területének hőmérséklete mérhető

 hőmérséklet-érzékelő képessége 0,02 Celsius-fok körüli
 igen gyors a képfelvétel, a képek nagyíthatók, archiválhatók

 kontraszt gazdag színes képeket korlátlan mennyiségben
lehet előállítani

 nem egyetlen mérésen alapszik, hanem ingerekre adott
hőmérsékleti változásokat is vizsgál

 a szervezet, a szervek és szövetek regulációs képességét

is vizsgálja
A vizsgálat díja 14.900.- Ft, 20-25 jelentkező esetén tudjuk
a szűrést megszervezni. A vizsgálat kb. 15-20 percet vesz
igénybe, a páciensek időpontra érkeznek, így a várakozás
csak néhány perc lehet. Az elkészült, viszonylag nagyszámú
felvételt a központban dolgozó szakorvosok értékelik ki, az
eredményt és a terápiás javaslatokat postán kapjuk meg. Aki
szeretne a vizsgálaton részt venni, a rendelő telefonszámán
jelentkezzen!
Kedves munkavállalók, munkaadók és vállalkozók!
Hosszú és rögös szervező munka eredményeként, március
közepétől foglalkozás-egészségügyi rendelés is indul a Rákóczi utca 21. szám alatt.
Reménykedve abban, hogy a felsorolt újdonságok tovább
emelik az ellátás színvonalát, és a megelőzésben is jelentős
szerepet játszhatnak, kívánok minden kedves olvasónak jó
egészséget!
Üdvözlettel: dr. Jánosik György

Agykontroll … ismét
A decemberi számban már hírt adtunk arról, hogy ősszel
gyermek agykontroll tanfolyam volt boldogházán. Gyermekeink azóta is szívesen és örömmel alkalmazzák az ott tanult
módszereket. A szervező szülők –Duruczné Ildikó és Nyerges Katalin- azóta is nagyon jó kapcsolatban vannak az oktatóval. Így természetesnek gondolták, hogy ezt a decemberi
cikket is eljuttatják neki. Tompáné Illés Ildikó nagy örömmel
és meghatottan fogadta ezt, és rendkívülinek tartja, hogy egy
ilyen kis településen ennyire lelkes szülőkkel és gyermekekkel találkozott. Így felmerült a gondolat egy újabb tanfolyam
megszervezésére.

agyunkat jobban, hatékonyabban használni, akik szeretnének
boldogok és sikeresek lenni. a tanfolyam április 21-22-én
lesz, a szervezőknél lehet érdeklődni (Nyerges Katalin 06-30239-8326 és Duruczné Makó Ildikó 06-30-487-1572)
A tanfolyamon kívül Tompáné Illés Ildikó egy ingyenes
„Lazíts az életedért” című előadást is tart április 7-én 18 órától az iskolában. Itt egyszerű lazító technikákat mutat be a
stressz kezelésére, az egészség megőrzésére és javítására felnőtteknek. Mindenkinek ajánlott, aki már végzett agykontrollt
és annak is, aki még nem! Mindenkinek, aki tenni szeretne
valamit testi és lelki egészsége érdekében. Jelentkezni szintén
A tanfolyam azoknak a gyerekeknek ajánlott, akik szeret- a szervezőknél lehet!
Tóthné Simon Aranka
nék játékos módszerekkel elsajátítani, hogyan lehet a saját

Könyvtári hírek
A Községi Könyvtárban az alábbi művek voltak a legnépszerűbbek 2010-ben
TOP 5 felnőtt
Fejős Éva Hotel Bali
Stephenie Meyer Újhold
Nora Roberts Tűnékeny szerelem
Vass Virág Vulévu
Danielle Steel Szerelmes nyárutó

TOP 5 gyermek
Thomas a gőzmozdony
Képes pacilexikon
Anette Cöster-Irmgard Paule Két póni
MiMicsoda Junior Focikönyv
Futball-vb 1930-2010.
Minden olvasót szeretettel várok!
Pappné
Turóczi Henrietta
könyvtáros
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Hamar Jánosról
Sokan érdeklődtek az utóbbi időben Hamar Jánosról a községben, ezért úgy gondoltam leírom mi is történt vele az
utóbbi két hónapban és hol van most. Az elhelyezésének az
elindítójaként és lebonyolítójaként, ezt kötelességemnek is
érzem.
Először is szeretném megköszönni a segítséget, amit kaptam
Kobela Margitnak, Mézesné Anikónak, dr. Jernei Zoltánnak,
Joó-Kovács Balázsnak és a polgárőr társainak, a tiszaugi
Otthon és a Hetényi Géza Kórház Pszichiátriai Osztály dolgozóinak.
“Tégy meg minden jót, ami tőled telik,
Amilyen eszközzel csak tudod,
Amilyen módon csak tudod,
Ahol csak tudod,
Akivel csak tudod,
Ameddig csak tudod.”
(John Wesley)
Jani az 1980-as évek elején költözött Pusztamonostorról
a 23-as számú Máv Őrházba a szüleivel. Édesapja vasutas
volt, ezért lakhattak a szolgálati lakásban és talán innen van
Janinak a ragaszkodása a vasúthoz. Édesapja halála után
édesanyjával, Zsuzsa nénivel továbbra is itt éltek.
Jani születése óta középsúlyos fokban értelmi fogyatékos. A betegsége az úgy nevezett mentalis retardatio azt jelenti, hogy egy tiszta tudatállapotból pillanatok alatt átfordul
egy agresszív viselkedésbe. Janit az édesanyja kiskorában
elvitte az orvoshoz, ahol az értelmi fogyatékosságát meg is
állapították, ezért is került Homokra a kisegítő iskolába.
Csak pár osztályt végzett el, így sem számolni, sem írni, sem
olvasni nem tud. Hiányoznak tehát azok az alapvető képességei, amellyel önállóbban boldogulhatna az életben.
Jani a község mindennapjainak a része volt. Reggel korán már őrizte az ABC előtt nyitásig a friss pékárut, majd a
vasutasoknak „segített”. Hol úton volt és vonatozott, hol
pedig csak a sorompónál figyelte, hogy rendben közlekednek-e a vonatok. Sokáig pedig Baranyiné irányítása és gondoskodása mellett a tápboltban „dolgozott”.
Édesanyja halála után Jani egyedül maradt, bár mindig
voltak, akik segítették őt a mindennapjaiban. Az állapota
azonban az utóbbi pár évben romlott, egyre többször és intenzívebben jelentkeztek nála a betegségének a jelei. Többször megkerestek azzal kapcsolatban a Polgármesteri Hivatalban, hogy Janinak keressünk egy Otthont. A sokasodó
jelzések miatt döntöttem úgy, hogy elindítom a Jani elhelyezését.
Először szükség volt egy szakorvosi véleményre, ezért
töltött Jani közel két hónapot Szolnokon a Hetényi Géza
Kórház Pszichiátriai Osztályán, ahol nagyon megszerették,
és szívükön viselték a sorsát. Ez idő alatt folyamatosan kerestük a megfelelő új otthont neki, melynek eredményeképpen felvételt nyert a tiszaugi otthonba, aminek természetesen
elmondhatatlanul örültünk mindannyian.
Várt még Janira pár vizsgálat, de aztán eljött a nagy nap.
Már felöltözve várt minket, természetesen tudva azt, hogy
nem Boldogházára megyünk, hanem egy új helyre, ahol
ezentúl élni fog és új barátai lesznek. Amikor meglátott bennünket, felpattant és csak ennyit mondott: „Menjünk!”. Még
azt sem tudta kivárni, hogy a cipőjét megtalálják az ápolók.
Tiszaugon a „Szőke Tisza” Fogyatékosak Otthonában
találtunk neki új otthont és költöztettük be 2011. február 2-

án. Az Otthon 1950 óta működik. A régi Radványi Károly
kastély adott neki helyet a kezdetekben, majd 2006-ban bővítették ki teljesen új épületrészekkel. Több mint 150 lakója
van az otthonnak, a nagy része értelmi fogyatékos, de élnek
ott testi fogyatékosok is. Segítő gondozási modellt alkalmaznak, amelynek a célja, hogy a lakóikat önállóságra neveljék.
Az intézményben széles körű fejlesztő munka folyik. Többek
között zeneterápia, mozgásfejlesztés, kommunikációfejlesztés, drámaterápia és munkaterápia. A lakók látják el a
portaszolgálatot, gondozzák az intézmény zöld területeit,
kézműveskednek és a „gazdaságban” állatokat nevelnek. A
lakók sokat kirándulnak, van hogy külföldre is, továbbá színházba is járnak.
Jani egy kétágyas szobában került elhelyezésre, a szobatársa egy szintén értelmi fogyatékos fiatal fiú. A gondozók
nagyon kedvesen fogadtak bennünket és körbevezettek az
intézményben. Janinak nagyon tetszett a szobája, és már azt
is eldöntötte, hogy ő fogja etetni a bárányokat.
Időközben elindítottuk a gondnokság alá helyezését is,
hiszen az önálló életvitelre ő nem képes. Tartom a kapcsolatot az otthonnal és már érdeklődtem aziránt, hogy érzi magát
Jani. Azt a választ kaptam: „Nagyon jól érzi magát, sikerült
neki beilleszkedni és dolgozik, amit nagyon élvez.”
A tetteinket kétféleképpen fogadta a lakosság. Egy része örült, hogy Jani jó helyre kerül, a másik része pedig
rosszindulatúan hangoztatta, hogy miért kellett elvitetnünk.
Jani a korral sajnos egyre inkább elhanyagolta környezetét,
sokszor feküdt a fűtetlen lakásban, télen nyitott ajtónál. Vágyott az emberek társaságára, ezért is járta egész nap a falut.
Egyre többször előtört belőle az agresszivitás, ami veszélyessé vált. Van azonban ennek egy másik oldala is. Sokszor mi
voltunk veszélyesek rá, azok a felelőtlen emberek, akik élvezték, ha alkoholt vásárolva neki, még inkább előtör belőle
a „bolondság”.
Tiszuaugon a búcsúzás percei alatt láttam az arcán az
örömöt és a boldogságot, hiszen a sok számára új élménytől
és a szép új szobájától „fülig ért a szája”. Igaz voltak nehéz
pillanataink, hiszen Jani sokszor kért minket, hogy vigyük
haza a kórházból és a gyógyszerek miatt sem volt az a vidám
férfi, mint ahogy ismertük, azonban egy kérdés és egy válasz
segít elfelejteni a rossz emlékeket, s a kórházban töltött perceit: „Jani jó lesz itt neked?”. Ő azt válaszolta: „Itt akarok
maradni, jó lesz itt nekem!”
dr. Fehérváry Mária
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KÖZSÉGI SPORTÉLET
Jászboldogháza – Jászszentandrás 2 – 1
Jászboldogháza – Jászapáti 1 – 2
Jászboldogháza – Jászkisér 2 – 2

Tisztelt Sportbarátok.
Téli időszakban kevesebb sportolási lehetőség adódik, de
megpróbálok egy kis tájékoztatást nyújtani, merre jártak
csapataink, és milyen eredménnyel végeztek.
Elsőként a téli teremtorna eredményeiről: jó hír, hogy
senki sem sérült meg komolyabban, és elég sok mérkőzést
láthattak az érdeklődők a helyenként színvonalas és jó iramú
összecsapásokon. Sikerült más települések csapatait idecsalogatni, amely színesebbé tette a mérkőzéseket, és végül
tovább vinni ebbéli hagyományainkat.
Eredmények: 1. Figgerek
2. Tiszajenő
3.Csőcselék
4. Másnaposak
5. Kőtelek
6. Dzsanesz
7. Pókerface
8. Portelek
9. Szerencse

Ifi csapat Tóalmáson szerepelt Januárban Földes Imre emléktornán
Eredmények:

Jászboldogháza – Tápióság 2 – 0
Jászboldogháza – TóalmásI. 1 – 1
Büntetőkkel tovább léptünk
Jászboldogháza - Kóka 0 – 1
Újabb csoportba kerültünk.
Jászboldogháza - Tápiógyörgye. 1 – 2
Jászboldogháza – Tápióság 3 – 0
Elődöntő:
Jászboldogháza – Tóalmás I. 0 – 5
Harmadik helyért: Jászboldogháza - Tápiógyörgye 1 – 2
Felnőtt csapatunk Túrkevén szerepelt januárban, valamint
Tóalmáson.

Gólkirály: Czibak Tibor 35 gól, (azért megjegyezném 4 mérkőzésen még nem is játszott)
Legjobb kapus: Gerhát Róbert
Legjobb játékos: Nagy Szűcs Csaba
A tornát rendezte és felügyelte Bodor Máté, köszönjük neki.

Túrkeve teremtorna:
Eredményeink:
Jászboldogháza – Szajol
1–4
Jászboldogháza – Nagyiván 2 - 4
Jászboldogháza – Tiszajenő 1 – 3
Jászboldogháza - Nagykörü 4 – 2

U 13. csapat
Jászberényben emléktornán szerepelt legkisebb csapatunk
november végén,
Eredményeink:
Jászboldogháza – Belváros 0 – 2
Jászboldogháza – Nagyboldog 1 – 1
A kis villámtornán nem jutottunk tovább, de igen hasznosnak könyvelhetjük el szereplésünket, a végén a kimaradt
helyzet miatt, valamint kapus nélkül, igen nehéz eredményeket elérni, mert győzelem esetén itt a harmadik helyért játszhattunk volna.
Decemberben Jánoshidán szerepeltünk teremtornán az
Euronovex szervezésében, amelyen sikerült elhozni az első
díjat, úgy, hogy később nem is keresték, valamint a gólkirályi címet.
Eredményeink :
Jászboldogháza – Jánoshida I. 5 – 0
Jászboldogháza - Jánoshida II. 3 – 0
Jászboldogháza - Jászapáti
7–0
Jászboldogháza - Jászárokszállás 4 – 1
Gólkirály:

Racs Tamás
Gulyás Norbert
Kalota Richárd
Túróczi Márton
Lévai Richárd
Papp
Róbert

10 góllal
3 gól
2 gól
2 gól
1 gól
1 gól

U 16 csapat
Jászberényi villámtorna decemberben
Eredményeink:
Jászboldogháza – Belváros 0 – 5
Jászboldogháza – Jászladány 3 – 1

Tóalmáson:
Eredményeink:

Jászboldogháza – Vácszentlászló 3 – 1
Jászboldogháza – Kóka 1 – 1
Jászboldogháza – Tóalmás 1 – 3
Jászboldogháza – PLSZ. 3 – 0

Egyenes kiesési rendszerben:
Jászboldogháza – Fót 1 – 1
büntetőkkel tovább léptünk
Jászboldogháza – Vácszentlászló 1 – 1
büntetőkkel tovább léptünk
Elmondhatjuk, a szerencse most közelebb állt hozzánk.
Elődöntő:
Jászboldogháza – Tápióság 1 – 0
Döntő :
Jászboldogháza - Fót 1 – 2
Legjobb Játékos : Heinrich István Boldogháza.
Lejátszottuk első felkészülési mérkőzésünket
Jászboldogháza – Tápiószele 3 – 8
Gólokban gazdag, hibákkal tarkított év eleji forma volt a
jellemző, lesz min dolgozni, de továbbra is bízunk a sikeres
folytatásban.
Új játékosok érkeztek egyesületünkhöz: Gömöri Bálint
Jánoshidáról, valamint Litkei Máté Szentandrásról.
Tisztelettel: Túróczi Béla
Hajrá Boldogháza!!

2011. március

HÍREK

Boldogházi Hírek

29

Stratégia (HVS) általános felülvizsgálata.
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága
6/2011. (II.4.) közleményében elrendelte a jelenleg érvényben levő Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák felülvizsgálatát.
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében
készülő Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák (HVS) elsődleges
célja a helyi fejlesztési igények felmérése és azokra olyan
válaszok megfogalmazása, melyek hozzájárulnak a vidék
sajátosságainak megfelelő fejlesztéséhez, valamint elősegítik a LEADER és egyéb források hatékony felhasználását.
A dokumentum időszakos felülvizsgálata, annak frissítése
biztosítja, hogy az adott LEADER Helyi Akciócsoport által
lefedett térség folyamatosan változó fejlesztési igényeit valóban tükröző alapdokumentum legyen. Továbbá hozzájárulhat a LEADER program 2007-2013 programozási időszakon átnyúló folytatásának megalapozásához is.
A JKHK Egyesülete 2011. február 16-án tartotta meg a
HVS felülvizsgálatával kapcsolatos indító értekezletét és
megválasztásra kerültek a tervezői csoport tagjai.
(közszféra: Borbás Zsolt, Eszes Béla, Gergely Zoltán, vállalkozói szféra: Kozma János, Lóczi Miklós, Nagy-Vargáné
Fazekas Éva, Tajti Erzsébet, Urbán-Lóczi Zsuzsanna, civilszféra: Faragó Gézáné, Mihályi Mónika és Tóth Tibor). A
tervezői csoport feladata lesz a tervezőmunka, ötleteket
gyűjtése, segíteni a térség leghatékonyabb fejlesztési irányainak kidolgozását. A HVS véglegesítéséhez várjuk az Ön
ötletét is, várjuk projektgyűjtő adatlapjait a megvalósítani
kívánt ötletének adataival. Az adatlapot letöltheti az egyesület honlapján is (www.jkhk.hu).
A felülvizsgálat tervezett ütemezése
1. szakasz: HVS általános felülvizsgálata
A HACS-ok számára a HVS általános felülvizsgálatára a
2011.02.07. – 2011.03.18. közötti időszak áll rendelkezésre
az alábbiak szerint.
2011.02.07. – 2011.02.20.: HVS általános felülvizsgálat
indító megbeszélés. A tervezői csoport kijelölése.
2011.02.15-ig: Projektötlet-gyűjtés és a HVS általános felülvizsgálat meghirdetése.
2011.02.15. – 2011.03.04.: Fórumok tartása. A HVS jövőképe, célkitűzései, intézkedései. Projektötlet-gyűjtés.
2011.03.07. – 2011.03.11.: HVS dokumentum véglegesítése

(tervezői csoport) és jóváhagyása (HACS általi jóváhagyás).
2011. 03.16. –2011.03.18.: HVS dokumentum IH-hoz való
benyújtása elektronikus formában
2. szakasz: Projektötletek jóváhagyása, célterület
tervezés:
2011.03.11. – 2011.03.27.: Tervezői csoport és HACS döntés a beérkezett projektötletekről. HPME katalógus összeállításának megkezdése.
2011.03.28. – 2011.04.20.: HPME katalógus véglegesítés.
IH egyeztetés. HPME katalógus jóváhagyása. HPME-k
IIER-ben rögzítése. HPME katalógus Excel formában való
benyújtása az IH-hoz
2011.04.30.: HPME katalógus megjelenése a LEADER rendelet
alapján
kiírt
Pályázati
felhívásban.
2011.06.30. – 07.30.: LEADER pályázatok tervezett benyújtása (a LEADER rendelet hatályba lépését követő 60 napot
követően)
A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia átdolgozása nyilvános,
tárgyalási joggal bárki részt vehet azokon a kapcsolódó fórumokon, megbeszéléseken várunk minden olyan érdeklődőt, akinek javaslata, ötlete van, szeretne bekapcsolódni a
térség fejlesztési elképzeléseinek megvitatásába, és hozzájárulni egy hosszú távú fejlesztési elképzelés létrehozásában.
A HVS felülvizsgálat aktuális állapotáról, az egyeztető megbeszélések
időpontjáról, települési
fórumokról
a
www.jkhk.hu honlapunkon folyamatos tájékoztatást nyújtunk.
A HVS felülvizsgálat folyamatáról, aktuális állapotáról és
az ezzel kapcsolatban felmerülő kérdésekről az Egyesület
Munkaszervezete készségen áll az Önök rendelkezésére a következő elérhetőségeken:
Iroda: 5130 Jászapáti, Tompa Mihály u. 2.
E-mail: jaszsagi.kistersegi@gmail.com
Telefon/Fax: 57/443-570
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8.00 - 19.00 óra
Kedd-Péntek: 8.00 - 17.00 óra

Tájékoztató mezőgazdasági őstermelőknek!
Őstermelői igazolványról: A kiadott őstermelői igazolványokat évente érvényesíteni kell. Az igazolvány az
adóévre érvényes értékesítési betétlappal együtt érvényes.
A kiállító az értékesítési betétlapot:
- Az év első napjától kezdődően érvényesíti, ha azt március 20. előtt adja ki.
- A kiállítás napjától kezdődően érvényesíti, ha azt március 20. után adja ki.
Ez azt jelenti, hogy őstermelői bevételnek, illetve költségnek csak az értékesítési betétlap kiadását követően
megszerzett bevételek, és kiadások tekinthetők.
2011. évi díjtételek:
- őstermelői igazolvány érvényesítés: 1.000,- Ft.
- új őstermelői igazolvány kiadás: 2.000,- Ft.
- őstermelői igazolvány megszüntetés: díjtalan.
Vadkerti Tivadar
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Lapunkról írták...
Vélemények a Boldogházi Hírekről

„Az első betűtől az utolsóig”
A Boldogházi Hírek már több mint tíz éve örvendezteti meg
olvasóit. Minden alkalommal figyelemfelkeltő, közvetlen, újat
mondó, érdekes témákat közöl, hasznos információkkal látja el
az olvasókat.
Az információáramlás egyik legfőbb lehetősége községünkben a Boldogházi Hírek.
Szeretném megragadni az alkalmat, hogy a lakosság nevében
megköszönjem a szerkesztők: dr. Fehérváry Mária, Zrupkó
Ferencné, Bóta Mizsei Ilona, és főképpen a felelős szerkesztő
Konkoly Béláné és a tervező szerkesztő Gerhát Károly áldozatos munkáját.
Köszönjük a Községi Önkormányzat támogatását, amellyel
lehetővé teszi az újság folyamatos megjelenését.
Köszönjük azt a gazdag olvasnivalót, amivel örömet szereznek nekünk egész éven át. Mindig izgatottan várjuk a következő
számot, mit fog majd mondani. Sokan gyűjtik is az újságot, van
akiknek a kezdetektől minden lapszám megvan.
A Boldogházi Hírek igen precízen megszerkesztett, megformált, tartalmas lap, melynek színvonalát emeli az esztétikus
külső, és a témákhoz gondosan választott illusztrációs anyag.
Mindenki talál kedvére valót benne, sőt sok embertől azt hallom, hogy ő az „első betűtől az utolsóig” kiolvassa. Nemrég a
virágüzletben örömmel kiáltott fel egy idősebb hölgy: - Jaj, de
jó, már megjelent a Boldogházi Hírek! Mint kiderült, Boldoghá-

záról elszármazott volt, aki éppen hazalátogatott.
Annyira érdekesek a történések, leírások, felhívások, a községi eredmények - nagyra értékelik az olvasók, hogy szinte mindenről van benne szó. A lakossághoz szól – a község életéről.
Én magam is így vagyok ezzel, különösen jó olvasni a boldogházi emberekről szóló riportokat, a pályakezdőkről, vagy
éppen a nyugdíjasokról készült portrékat. Magam is szoktam
írni az újságba. Nagy örömmel és izgalommal készülök mindig
erre a feladatra, ahogy szedem össze a gondolataimat, mindig
újabb és újabb dolgok jutnak az eszembe, nem győzöm leírni.
Olyan ez, mintha az olvasóval beszélgetnék: elmondanám neki
terveinket, ötleteinket, kéréseinket, eredményeinket, köszönetünket a faluszépítéssel kapcsolatban.
Sokaktól hallottam, hogy ha hazaérkezik valakinek a fia,
lánya városról, köszönés után az az első: - Anyu, van-e most
Boldogházi Hírek? Aztán csend van, amíg gyermekük olvassa
az újságot, nem szólnak. Hát igen, így kell nekünk, boldogháziaknak, és az elszármazottaknak ez az újság. Ünnepnek számít,
alig várjuk a következő számot.
Erőt, kitartást kívánunk a szerkesztőknek, nagyon jó, amit
csinálnak, és ahogyan csinálják. Kívánjuk, hogy még nagyon
sokáig szerkesszék ezt a színvonalas, szép újságot mindannyiunk örömére.
Szűcs Gergelyné

Tisztelt Boldogházi Hírek
Szerkesztői és Olvasói!

Boldogházi Hírek főszerkesztőjének

Örömmel tölt el, hogy lehetővé teszik számomra, hogy szülőhelyem Jászboldogháza lapjában olvashassák visszaemlékezéseimet akár a hadifogságban szerzett emlékeimre, akár
az előbbi gyerekkori csendőrséggel kapcsolatos írásomra
gondolok. Igaz, hogy az én életem úgy alakult, hogy huszonkét évesen 1937-ben elkerültem Budapestre, azóta itt
élek családommal, de mindig tartottam a kapcsolatot az
otthon maradt rokonokkal. A mai napig boldogházinak és
jász-nak vallom magam. Rokonaim jóvoltából évek óta
olvasója vagyok az újságnak, büszke vagyok Önökre és
gratulálok az újság szerkesztőinek. Végül engedjenek
meg egy javaslatot: az újságjuk illetve újságunk, ha lehetséges gyakrabban, havonta jelenjen meg.
Kívánok az olvasóknak és a szerkesztőknek erőt, egészséget.
Szűcs László

Az Ezüstkor Nyugdíjasok és Magányosok Egyesülete 2011.
január 31-án tartotta a 2010-es esztendővel kapcsolatos számot adó rendezvényét. Ez alkalommal felelevenítésre kerültek a 2010-es év eseményei.
Az egyesületünk számára nagyon megható volt az, amit a
Boldogházi Hírek szerkesztősége okozott a múlt év decemberi számban megjelentetett összeszedett, átfogó cikkével. Ezt ezúton is nagyon köszönöm az egyesületünk
nevében.
…
Köszönjük a lehetőséget, hogy az újság minden alkalommal
helyet biztosít beszámolóinknak, az egyesületünk életéről
szóló cikkeinknek.
Tisztelet Főszerkesztő Asszony Kérem, szíveskedjen tolmácsolni a szerkesztőség valamennyi tagjának egyesületünk
köszönetét, és kívánom, hogy minél több színes, érdekes,
községünket érintő és érdeklő cikk jelenhessen meg munkájuk által.
Jászboldogháza, 2011. február
Az egyesület nevében Fózer Tibor

Köszönettel fogadjuk a kedves gondolatokat, amelyek arra ösztönöznek bennünket, hogy még nagyobb
odafigyeléssel dolgozzunk, és még színesebb, érdekesebb lapokkal kedveskedjünk Olvasóinknak. A szerkesztők

Köszönjük az ünnepi hangulatot
2010 nyarán az Aranykalász Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Szövetkezet elnyerte a Faluvédő és Szépítő Egyesület
által meghirdetett Szép udvar címet.
A karácsonyi ünnepekhez közeledve a gyönyörű park ünnepi fénybe öltözött, és igazi mesebirodalommá változott. A sűrű
hóesésben öröm volt elsétálni ide, és gyönyörködni a fényekben. Köszönjük Menyhárt Károlynak, a szövetkezet vezetőjének
és dolgozóinak, hogy a gyönyörűen feldíszített adventi kerttel megajándékozták községünk lakóit, és ezzel még szebbé tették
az ünnepet.
Konkoly Béláné

2011. március

Boldogházi Hírek

HÍREK

Múltidézı

31

Szőcs László

Fúrótornyok árnyékában
Visszaemlékezés hadifogoly éveimre
3. rész
Kérdezte, hogy nálunk nincsenek
ekkora házak. Ekkor, hogy még jobban
csodálkoztunk, elvitetett minket a Május 1. utcába, ahol fél évet dolgoztunk.
Teljes volt a csodálkozásunk és elkezdte magyarázni, hogy a Szovjetunióban
még ennél nagyobb városok is vannak.
Megnyertük a szimpátiáját és amint
elhaladtunk a városból egyszer csak
megállította az autót és mondta, hogy
menjek vele. Egy dinnyeföldre vezetett, megrakodtunk dinnyével és mondta, hogy egyetek magyarok.
Amint megérkeztünk a munkahelyre egy kietlen mészköves kopár domboldalra leültetett bennünket pihenni.
Nem mindennapi látvány fogadott
bennünket. Úgy 15-16 fős brigád hordta és rakta egy autóra a kisebb-nagyobb
darabokat. Internáltak, elitéltek voltak.
Tizenkét géppisztolyos őr vigyázta
őket, hat-nyolc vérebbel. Munkavezetőnk teljes undorral és megvetéssel
szidalmazta őket. Mi pedig teljes megnyugvással vettük tudomásul, hogy vai
aki dolgozik helyettünk, mi pedig elnyúlva sütkérezünk a hegyoldalban.
Amint a kocsit megrakták közölte,
hogy nyolc ember menjen be a kocsival
a kőporgyárba és kérte, hogy gyorsan
ürítsék le az autót. Ment minden a legnagyobb rendben, 6 autó kő nyert beszállítást. Este megkérdezte a munkavezető, hogy hány százalékra kapunk
prémiumot, magyarul „cufusz” kenyeret. Mondtam neki, hogy 127 %-ra,
amit meg is adott és kilátásba helyezte,
hogy holnap újra találkozunk. Este a
lágerparancsnok nagy várakozással
várta a brigádot, és amikor átadtam
neki a cédulát igen meg volt elégedve,
de azért közölte, hogy holnap a régi
helyünkre megyünk, mert tegnap is
keresett bennünket a munkavezetőnk.
Idő haladtával újra változott a helyzet.
Igen sok legyengült ember volt ekkorra
már a társaságunkban, megalakították
az úgynevezett harmadik osztályt és
ennek könnyebb munkát írtak elő. Ennek az osztálynak a létszáma száz felett
volt és engem tettek meg brigádvezetőnek. Olaj párlatból kokszot állítottak
elő és a mi feladatunk volt a kihűlt
kokszot vagonokba rakni. A koksznak
igen kicsi volt a faj súlya és nagy darabok voltak. Ha nekiláttunk napi 8-10
vagont igen hamar megraktunk és

egész nap nem volt több munkánk. A
munkavezetővel itt is jó viszonyt alakítottunk ki, úgyhogy teltek a napok szép
nyugodtan. Egyszer csak közölték,
hogy a harmadik osztály dolgozóit hazaküldik a kirándulásból. A szocpolos
tiszttel közöltem, hogy igen bánatos
vagyok, hogy az egész brigádot hazaküldik, és én nem vagyok köztük.
Megígérte, hogy szól a parancsnoknak, de bizony az emberek hazajöttek
én meg maradtam. Azért már sokat
változott az életünk, részben ekkorra
már sokan eljöttek: osztrákok, tótok,
románok és az említett hazánkfiai is.
Kényelmesebbé vált a szállásunk és az
általános gazdasági helyzet is változott.
Egy rendes fiatal útitársammal faliújságot szerkesztettünk és mondhatom,
hogy ezáltal népszerűek, ismertebbek
lettünk. Jól eső érzés volt, hogy
kifüggesztettük az újságot sorba álltak
előtte az emberek és sokan jöttek gratulálni. Többé nem lettem brigádvezető,
hanem ismertségem és népszerűségem
folytán bekerültem a legjobb brigádba.
A főpályaudvaron vasúti kocsik kirakását végeztük. A brigádunk Rákosi Mátyás nevét vette fel. A telepvezető igen
nagyra tartott bennünket, az orosz brigádokat nem is igen foglalkoztatta,
mert azok nem dolgoztak. Amit ők egy
nap alatt végeztek, azt mi egy-két óra
alatt elintéztük. A pályaudvaron a sínek
mellett valahonnan idemenekült olajfinomító alkatrészei hevertek. Egy örmény mérnök hónapokig regisztrálta
azt. Én voltam a beosztottja. Az volt a
dolgom, hogy a füzetébe bejegyzett
alkatrészekre rákössem azt a sorszámot, ahová ő beírta. Hallgatag ember
volt, szép csendben dolgoztunk nap
mint nap. De egy szép reggelen azt
vettük észre, hogy az összes alkatrész
eltűnt. A telepvezető azt mondta, hogy
vagonokba rakták és pár kilométerrel
tovább vitték, mert egyre több áru érkezik a telepre és keltett a hely. Hát az én
mérnököm őrjöngött, sírt, a füzetét
verte a földhöz, hogy az egész nyári
munkája veszendőbe ment. A szerencse
azért most is mellém szegődött. Volt a
telepen egy rokkant munkavezető. Repülős főhadnagyi rangban volt, a papírraktárt vezette. Az egyik kézfeje hiányzott. Igen víg kedélyű ember volt, szeretett viccelni. Minden nap meglátoga-

tott bennünket. Az apja a Kaukázus
katonai parancsnoka volt, őt pedig hősiességéért Lenin renddel tűntették ki.
Elég gyakran hangoztatta, hogy itt
ebben a városban neki senki nem parancsolhat. A telepvezetőtől kért egy
munkaerőt a raktárába ás engem választottak ki. Két női beosztottja volt.
Olyan alibi munka folyt abban a raktárban. Nekem a papi áru mozgatása lett
volna a dolgom. De egész nap csak a
játékon járt az esze. Igen meleg nyár
volt ás a hűvös raktárban lepihentünk. a
két nő a másik oldalon. Amint elszunyókáltunk a lányok végigöntöttek
bennünket hideg vízzel. Erre úgy tettünk, mintha tovább aludnánk. Hozatott
két veder vizet ás két oldalról végigöntöttük a lányokat. Papír ide, papír oda,
nem számított. Nem maradt egy csepp
száraz sem a lányokon. Utána kiültünk
a napra mindannyian száradni. Este
adott 150 %-ról procent cédulát minden
nap, megjelölve, hogy hány tonna papírt raktam át.
Nagyon rendes volt, mert minden
nap megosztotta velem a tízóraiját. Egy
alkalommal beteg lettem ás másnap jött
a parancsnokságra. hogy miért nem
mentem dolgozni.
De hát mindez már a kirándulásunk
végén volt. Említettem, hogy brigádunk igen jó munkát végzett ás bért is
fizettek nekünk. Havi 600-800 rubelt
kerestünk. Hogy ez milyen pénz volt
akkor, azzal érzékeltetem, hogy I kg
kenyér 3 rubel, egy kiló kolbász 25
rubel, a db tyúk szintén 25 rubelbe került. A nagy konyhai kosztot már nem
is szerettük, magunk főztünk ás többnyire önellátókká váltunk.
Sajnos ez már csak a kirándulásunk
végére esett.
Egyre nyugtalanabbá vált a légkör.
Hallottuk hogy, már innen is, onnan is
hazamentek a vendégek ás kerek-perec
kijelentettük, hogy most már mondják
meg, mikor mehetünk haza, mert addig
nem dolgozunk.
Jött a szoc.pol. őrnagy, hogy ne
csináljunk marhaságot, mert abból igen
nagy bajunk lehet. November 7-én eljön ismét, és akkor közölni fogja a hazautazás dátumát. Szavát betartotta.
közölte, hogy november 17-én indul az
első turnus, a második december 10-e
körül és karácsonyra mindenki otthon
lesz.
(folytatjuk)
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cukor is mehet a tésztába, és kis citromhéj, és
több túróval is készíthetjük.)
Elkészítés:
A hozzávalókból tésztát gyúrunk. Közepes
méretű kanállal forró olajba szaggatjuk, helyet hagyva a növekedésnek. Világosra sütjük, a tetejét picit megnyomva, hogy teljesen
átsüljön, ne maradjon nyers a közepe. Porcukorral vagy lekvárral tálaljuk.
Örömmel ajánljuk Önöknek, jó hangulatú
sütést és jó étvágyat kívánunk hozzá.

Kisütöttünk valamit
Farsang ideje van, szeretnénk Önöket megörvendeztetni egy ide illő finomság, a tízperces
túrófánk receptjével.
Tízperces túrófánk
Hozzávalók:
25 dkg túró, 25 dkg liszt, 3 tojás, 1 kk. szódabikarbóna, 1 tejföl (ha egy csipet sót teszünk
bele, még ízesebb lesz. Ízlés szerint egy kanál

SZ.M.

Ovi farsang– a brémai muzsikusok

Ovi farsang– a Maci csoport
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