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Kedves Olvasó!Kedves Olvasó!Kedves Olvasó!Kedves Olvasó!    
Jászboldogháza helyi újsága, a Boldogházi Hírek ebben 
az évben 20 éves. Szinte hihetetlen, hogy ilyen gyorsan 
szalad az idı, és már 20 éve annak, hogy egy helyi újság 
létrehozását szervezgettük. Ennek oka az emberek, az itt 
élık helyi információval való ellátása, egymáshoz közelí-
tése volt. Akkor még az internet és az azt közvetítı tech-
nikai forradalom elıtt álltunk, egész más információs 
kapcsolatok között éltünk. Nem is gondoltunk ennyire 
elıre, mikor hosszú tervezgetés után sikerült az elsı lapot 
megjelentetni. Azóta is, minden év elején tartunk egy sze-
mélyes megbeszélést, melyen értékeljük az elızı évet, és 
meghatározzuk az elıttünk álló irányokat, rovatokat, 
témákat. Két dolgot mindenképp szeretnék kiemelni, mely 
mindig is az újság szerkesztésének alapelve volt, amire 
most is büszkék vagyunk, köszönettel tartozunk érte! Az 
egyik, hogy ennek az újságnak a létrehozásáért senki nem 
kap bért, mindenki a közösség érdekében végzett önzetlen 
felajánlásként végzi tevékenységét. A másik fı szempont 
volt, hogy politikamentes lapot készítsünk. Az elmúlt 20 
évben is erre törekedtünk, szóljon az újság a helyi esemé-
nyekrıl, életünkrıl, lehetıleg politikai befolyásolás nélkül. 
Ennek megvalósításához sosem zártuk ki a lakosokat, 
igény esetén akár külsı írásokat és cikkeket is megjelení-
tettünk, minden esetre fontos, hogy az ne magánérdekő 
vagy reklám kategória legyen. Az, hogy ilyen tartalmilag 
színes, sokrétő újságot tudjunk újra és újra megjelentetni, 
nagyon sok munkával jár. Napjainkban a különbözı tech-
nikai eszközök és az internet lehetıséget adnak arra, hogy  
 

 
egy-két pillanat alatt egy-egy információt jutassunk el 
akár több ezer emberhez is egyszerre, de úgy gondolom, 
ezek az informálások inkább az utcai pletyka kategóriá-
nak felelnek meg, mintsem a hiteles, tartalmas tájékozta-
tásnak. Ezért is tartom fontosnak, hogy napjainkban az 
internet adta lehetıségek mellett ezt a helyi újságot fenn-
tartsuk, benne nem csak a település eseményeivel foglal-
kozzunk, hanem múltunkkal, történelmünkkel, kultú-
ránkkal, jelenünkkel és jövınkkel is együtt. Hiszen ezek 
mind hozzá tartoznak az életünkhöz, a település jövıjé-
nek alakításához! Ez a helyi újság is úgy mőködik telepü-
lésünkön, mint sok más civil szervezet, halkan de kiszá-
míthatóan végzi mindenki a dolgát, hogy újra és újra elké-
szüljön a következı lap, sok-sok élményt adva ezzel a 
jelen és a jövı olvasóinak, kicsi falunk lakóinak. 
Kiemelten köszönetet szeretnék mondani Konkoly Bélá-
nénak, aki 13 éve a Boldogházi Hírek felelıs szerkesztıje, 
éltetıje, aki nélkül nem tudnánk ilyen színvonalas kiad-
ványt készíteni! Szeretnék köszönetet mondani az újság 
szerkesztıbizottságának, elsık között Zrupkó Ferencné-
nek, Pap Izabellának és Gerhát Károlynak, továbbá 
mindazon személyeknek, akik valamilyen formában köz-
remőködésükkel segítik a lap megjelenését! 
Ez úton is felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy 
újságunk szerkesztéséhez örömmel és szeretettel várjuk a 
jelentkezıket, akik ambíciót éreznek magukban, hogy kö-
zösségi életünk szépítésében ez úton is részt vegyenek! 

Szőcs Lajos  
polgármester 

ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK 

Kedves Olvasók!Kedves Olvasók!Kedves Olvasók!Kedves Olvasók!    
A Boldogházi Hírek 20. évfordulója alakalmából köszön-
töm Önöket! 
Az elmúlt két évtizedben szerkesztıi munkánk alapelvét 
követve törekedtünk az értékek megtartására, közvetíté-
sére. A tartalmi újításokkal, bıvítésekkel  igyekeztünk 
megtartani a már  korábban kialakított és az olvasók ré-
szérıl  igényelt  színvonalat. 
Azzal büszkélkedhetünk, hogy példás összefogással, a 
község intézményeivel, civil szervezetekkel, idısekkel, 
fiatalokkal együtt szerkesztjük a lapot. 
Köszönettel tartozunk Szőcs Lajos polgármester úrnak 
azért a különleges figyelemért, amellyel szerkesztıi mun-
kánkat követi, segíti, és támogatja  kezdeményezéseinket. 
Az évek során az olvasói érdeklıdéssel együtt nıtt a min-
ket, szerkesztıket  biztató szép gondolatok, dicséretek 
száma is, amelyért köszönet mindenkinek. 
A Boldogházi Hírek oldalain mindig jó szívvel emléke-
zünk meg az évfordulókról, adunk hírt óvodásaink, isko-
lásaink életének eseményeirıl, a civil szervezetek munká-
járól, a község mindennapjairól. Büszkén mutatjuk be a 
Boldogházán élıket, a Boldogházához kötıdıket, mind-
azokat, akik otthonuknak választják községünket. 
Ez az év több szempontból is más volt, hiszen a járvány-
helyzet átformálta a község életét, megváltoztatta az itt 
élık mindennapjait. 

 
A neves évfordulók azonban a nehéz helyzetben is örömet 
szereztek  mindannyiunknak. 
Szívesen emlékeztünk az 50 éves Radiátorgyár elismert 
mőködésére, és az emlékezésekkel, ha csak percekre is, 
életre keltettük az ott végzett munkát, az aktív  közössé-
gi életet. 
Jó érzéssel tekintünk az 50 éves iskolaépületre is, amely a 
lehetıségek tárházát kínálta és kínálja  napjainkban is  
községünk diákjainak, és ahol ma is színvonalas oktatás 
folyik. 
Örömmel tölt el a Nyugdíjas Egyesület 50 éves jubileuma, 
osztozunk  örömükben, összetartó közösségüknek szere-
tettel gratulálunk, és jó egészséget, sok közös élményt 
kívánunk az egyesület tagjainak! 
 Mindannyiunk közös ünnepe, szép és megható évforduló 
templomunk építésének 90. évfordulója. 

Bár ebben az évben nem ünnepelhettünk közösen, de a 
Boldogházi Hírek múltat és jelent bemutató cikkei kap-
csán  mi, boldogháziak, gondolatban talán mégis együtt 
voltunk. 
Az év legszebb ünnepéhez közeledve minden Olvasónk-Az év legszebb ünnepéhez közeledve minden Olvasónk-Az év legszebb ünnepéhez közeledve minden Olvasónk-Az év legszebb ünnepéhez közeledve minden Olvasónk-
nak szeretetteljes, meghitt karácsonyi ünnepeket és szép nak szeretetteljes, meghitt karácsonyi ünnepeket és szép nak szeretetteljes, meghitt karácsonyi ünnepeket és szép nak szeretetteljes, meghitt karácsonyi ünnepeket és szép 
új esztendıt kívánok!új esztendıt kívánok!új esztendıt kívánok!új esztendıt kívánok!    

Konkoly Béláné 

20 éves a Boldogházi Hírek20 éves a Boldogházi Hírek20 éves a Boldogházi Hírek20 éves a Boldogházi Hírek    
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A 2020-as év önkormányzati életéről Jászboldogházán 

ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK 

Tájékoztató Önkormányzati ülésekről, aktualitásokról 

 Beszámoló a 2020. október 16-i soron kívüli képvi-
selő-testületi ülésről  

• A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a 
szociális célú tüzelőanyag támogatásról szóló 10/2020. 
(X.16.) számú önkormányzati rendeletet. 
• Döntött a testület Jászboldogháza belterületén falu-
sias lakóterület szabályozására vonatkozó településren-
dezési terv módosításáról 
• A testület megtárgyalta az új mini bölcsőde kiala-
kításához az eszközbeszerzéshez beérkezett ajánlatok 

alapján a nyertes ajánlat kiválasztásáról. 
• Döntött a testület arról, hogy Jászberény Városi 
Önkormányzattal közösen közös szennyvíz-
agglomeráció kialakításának lehetőségiről tanulmányt 
készíttet. 

A testület engedélyezte a település címerének hasz-
nálatát 2021. évi naptárak elkészítéséhez. 

Beszámoló a 2020. november 2-i soron kívüli képvi-
selő-testületi ülésről 

 

Kedves Boldogházi Lakosok! 
Önkormányzatunk életében is fontos a lakosokkal és a 
település szervezeteivel való jó kapcsolat fenntartása. 
Ennek egyik eleme, hogy minden évben egy lakossági 
fórum, közmeghallgatás kerül megtartásra, ahol a be-
számolók mellett kérdések, vélemények is el szoktak 
hangozni. Az elmúlt év mindnyájunk számára új, rend-
kívüli kihívásokat hozott. Talán egy évvel ezelőtt még 
el sem hittük volna, hogy e modern 21. századi életün-
ket egy új vírus megjelenése mennyire befolyásolhatja. 
Ez mindnyájunk életét érinti, megnehezíti mindennapi 
feladatainkat, sőt, komoly megbetegedést okozhat. Az 
önkormányzati feladatok ellátásánál is arra törekszünk, 
hogy a lehető legnagyobb mértékben próbáljuk meg-
előzni a vírus terjedését, ezzel óvni az itt élők testi ép-
ségét. Ez úton is szeretnék köszönetet mondani az ön-
kormányzat és intézményeink minden dolgozójának, 
hogy ezekben a rendkívüli napokban is vállvetve, kitar-
tóan ellátták feladataikat, működtették intézményein-
ket!  A korlátozó intézkedéseket betartva most nem 
tarthatunk nyilvános ülést és közmeghallgatást, ezért az 
újság hasábjain számolunk be az elmúlt év eseményei-
ről! 
Önkormányzatunk gazdálkodása szempontjából egé-
szen jól indult az év, és egy egészen jó költségvetést 
tudtunk megtervezni és elfogadni. Örömünk sajnos 
nem tartott sokáig, mert pár héttel később minket is 
elért a koronavírus-járvány első üteme, melynek során 
rendkívüli kiadások és bevétel kimaradások jöttek. 
Ezek között volt adó és normatíva bevétel csökkenés, 
több mint 5 millió Ft értékben, és a be nem tervezett 
rendkívüli kiadásaink is ezt az összeget közelítik év 
végére. Ezek a tények olyan mértékű módosításokat 
követeltek a költségvetésünkben, mely minden téren a 
lehető legszigorúbb költségcsökkentéseket kívánta. 
Májustól novemberig azt sem lehetett előre látni, hogy 
bevételeink elegendőek lesznek-e a kiadásokra, vagy 
fizetésképtelenné válunk. Eddig soha nem kellett ilyen 
tényezővel szembesülnünk, hogy egy jól indult évet 
ilyen nehézségek követhetnek önhibánkon kívül. A 
napokban kaptunk tájékoztatást arról, hogy az önkor-
mányzatok számára fenntartott rendkívüli működési 
támogatások pályázatán 1,67 millió Ft támogatást ka-
punk, mely szintén hozzájárul likviditási nehézségeink 
kiküszöböléséhez. 

Ebben az évben több beruházás is megvalósult, melyek 
külön-külön nem számítanak nagynak, de együtt bo-
nyolítva őket, sok feladatot adott számunkra.  Sajnos a 
járványhelyzet nem tette lehetővé, hogy ezeket ünnepé-
lyesen adjuk át a lakosság használatába, de bízom ben-
ne, hogy ezt jövőre valamilyen formában pótolni tud-
juk. Ebben az évben fejeződött be a Piac építése, a 
kemping kisházak gyarapítása, az iskola udvarán Kö-
zösségi ház kialakítása, bölcsőde kialakítása, a Széche-
nyi utca felújítása. Összességében mintegy 77 millió Ft 
fejlesztést valósítottunk meg ez által az 5 helyszínen. 
Ezek a beruházások szinte minden itt lakó ember életét 
érintik, ellátását segítik. Ezek mellett már több mint 
egy éve dolgozunk további 3 beruházás megvalósítá-
sán. Ezek a bel-és külterületen lévő csapadékvíz-
elvezető rendszer felújítása, a Strand területén egy új 
turisztikai attrakció létrehozása és az egészségházban 
lévő szolgálati lakás felújítása, új funkcióval való meg-
töltése. 
Kedves Olvasó! 
A koronavírus-járvány és a hozzá kapcsolódó korlátozó 
intézkedések mindenképp el kell, hogy gondolkoztas-
sanak bennünket! Átértékelődtek most az életünket 
színesítő rendezvények, programok, közösségi esemé-
nyek. Fontosnak tartom, hogy ebben az időszakban 
még jobban figyeljünk egymásra, szomszédainkra, em-
bertársainkra, hiszen bárkivel előfordulhat, hogy hirte-
len lebetegedve nem tudja ellátni magát vagy nem tud 
segítséget kérni! Különösen figyelnünk kell az egyedül 
élőkre! Kérem Önöktől, forduljanak hozzánk bizalom-
mal, bármilyen segítségre vagy személyi segítésre van 
szükség! Kérem, akkor is tájékoztassanak bennünket, 
kérjenek segítséget, ha olyan gyanús eset felmerül, ahol 
valakinek az ellátása, egészsége veszélybe kerülhet. 

Tisztelt Boldogházi Lakosok! Kedves Olvasók! 
A szeretet ünnepének közeledtével kívánom Önöknek, 
hogy ebben a nehéz időszakban is tudjanak adni és 
kapni, szeretetet, örömet, boldogságot, figyelmességet! 
Talán ez most még sokkal fontosabb, mint máskor! 
Jászboldogháza Község Önkormányzata nevében ez 
úton is boldog, békés karácsonyt, egészségben, sze-
retetben gazdag új évet kívánok 2021-re! 

Szűcs Lajos 
polgármester 
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Beszámoló az önkormányzati képvise-
lőként végzett tevékenységeimről  

(2019-2020) 
Kedves jászboldogházi lakosok! 
Azért ragadtam tollat (azaz billentyűze-
tet), hogy beszámoljak a tavaly őszi meg-
választásom óta önkormányzati képvise-
lőként végzett tevékenységeimről. 
Nos, az első önkormányzati testületi ülé-
sen feladatul kaptam, hogy legyek én a 
falu „külkapcsolati” felelőse, vagyis a 
kapcsolattartó Jászboldogháza és a test-
vértelepülései között, mivel már gimna-

zista korom óta felsőfokon beszélek 
angolul. Idén tavasszal fel is vettem a 
kapcsolatot velük –Jaworze 
(Lengyelország), kisebb települések 
szövetsége (Csehország), illetve Sínfal-
va (Románia) –, hogy egyeztessem a 
Jász Világtalálkozó idejére tervezett 
nyári csoportlátogatásokat és a 
jászboldogházi gyerekek viszontlátoga-
tásait, de a tavasszal kezdődő vírushely-
zet mindent keresztülhúzott, így a láto-
gatásokból semmi sem lett. Remélem, a 
helyzet normalizálódását követően lesz 

Képviselői beszámolók 
Kedves Jászboldogháziak! 
Egy pár gondolatot szeretnék megosztani Önökkel. A 
tavaly októberi választások óta eltelt több mint egy év. 
Akkor megválasztottak a képviselői testület tagjának. 
A munkánk elkezdődött; megalakult a testület. A pol-
gármester úrtól kaptunk különböző feladatokat, irányt, 
melyekben mindenki részt tud vállalni, a többi kötelező 
teendőink mellett. Ezek közt személyemben a Jászbol-
dogházára újonnal érkezők, letelepedők beilleszkedésé-
nek segítése az egyik feladatom.  
 
A tavalyi év végén rendezett falukarácsony volt az első 
olyan rendezvény, melyben részt vettünk, és úgy gon-
dolom, elég jól sikerült. Sok embert ismertem meg, 
akiket eddig még nem, vagy csak futólag ismertem.  
Az év végén segédkeztem a 80 év felettiek karácsonyi 
ajándékozásában; részt vettem minden olyan rendezvé-
nyen, ahova meghívást kaptam, és részt veszek a kép-
viselő-testületi üléseken. Próbálom legjobb tudásom 
szerint végezni a feladatokat, bár ebben az évben nem 
érzem ezt elégnek! 

Az idei évben tervezett rendezvények, programok saj-
nálatos módon vagy elmaradtak, vagy a tervezett he-
lyett más módon lett megszervezve, aminek oka a ki-
alakult vírushelyzet. 
 
De nem adjuk fel! Előbb-utóbb vége lesz ennek a 
pandémiás időszaknak, és lehet újra programokban és 
rendezvényekben gondolkozni. 
Sajnos rengeteg embert érintett ez a nem várt helyzet 
országszerte, sokaknak lesz ez az év emlékezetes. És 
saját véleményem szerint, nem lesz minden olyan, mint 
ezelőtt!  
Köszönöm, hogy elolvasták! 
 
Kívánok mindenkinek jó egészséget!  
 
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet!   
 
Üdvözlettel: 
   

Fajka Gábor 

• A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a 
Jászboldogházai Mesevár Óvoda Alapító Okiratának 
módosítását. 
• Döntött a testület a rendelkezésére álló banki fo-
lyószámla hitelkeret meghosszabbításáról. 
• Ugyancsak döntött a testület a településen a jövő-
ben babazászló használatáról, kitűzéséről. 

Az 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelettel országosan 
ismételten elrendelt veszélyhelyzet miatt, a Képvise-
lő-testület nem ülésezhet, így a Polgármester a tes-
tület tagjaival történt egyeztetéseket követően az 
alábbi határozatokat hozta meg. 

• Határozatot hozott a Polgármester  Jászboldogháza 
településrendezési terve módosításának elhatározásá-
ról. 
• Döntött a Polgármester a jelenleg hatályos telepü-
lésrendezési tervben Lf-2 (falusias lakóterület) építési 
övezetbe sorolt terület kiemelt fejlesztési területté nyil-
vánításáról. 

• Döntött a Polgármester a Bursa Hungarica Felső-
oktatási Önkormányzati Ösztöndíjra beérkezett pályá-
zatok elbíráslásáról. 
• Elbírálta a Polgármester a szociális célú tüzelő-
anyag iránt beérkezett kérelmeket. 
• Megállapította a Polgármester a új mini bölcsődei 
ellátásra vonatkozó térítési díjakat. 
• A Polgármester elfogadta a Jászboldogházai Mese-
vár Óvoda és Bölcsőde szakmai programját, házirend-
jét és szervezeti és működési szabályzatát. 
• Döntött a Polgármester a Magyar Falu Program 
keretében meghirdetett, „Jászboldogházi védőnői szol-
gálat fejlesztése az egészségházban” című, MFP-
HOR/2020. kódszámú pályázat megvalósításához a 
kivitelező kiválasztásáról. 
• Határozatban járult hozzá a Polgármester a 
„Eggyel Több Esély Alapítvány” székhelyként történő 
bejegyzéséhez. 

dr. Dinai Zoltán 
jegyző 
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Kedves Jászboldogházi Lakosok! 
Ismét eltelt egy év az életünkből. Akinek célja van, 
miden napra, hónapra, évre és az életére, gyakran 
készít számvetést. Sokszor vetődik fel a kérdés, meg-
tettem-e azt, ami megtehető volt, mennyire vagyok an-
nak a közösségnek a javára, aki képviselőnek válasz-
tott. 
Hálás vagyok Jászboldogházának azért, mert 1988-ban 
befogadott családommal együtt. Munkát, megélhetést 
biztosított. Szerető, segítő környezetben felnevelhettük 
három gyermekünket. A továbbiakra nézve a közösség-
gel szembeni elkötelezettségemet ez határozta meg. 
1990-től veszek részt az önkormányzat munkájában. A 
kezdetekhez képest óriási a fejlődés, hatalmas a válto-
zás. Jászboldogháza egy élhető, biztonságos településsé 
vált. 
Szeretnék beszámolni az elmúlt egy év során önkor-
mányzati képviselőként és alpolgármesterként végzett 
munkáról: 
Tevékenyen részt veszek a közmunkaprogram mező-
gazdasági részének tervezésében és lebonyolításában, 
minden munkanapon. 
Közbiztonsági referensként feladatom a település ka-
tasztrófavédelmi és polgárvédelmi feladatainak kezelé-
se. Többek között: vízkárelhárítási terv aktualizálása, 
telefonos riasztási gyakorlat lebonyolítása, közbizton-
sági referensi beszámoló elkészítése, a település ka-
tasztrófavédelmi osztályba sorolása, ellenőrzések lebo-
nyolítása a temetőben, belvízelvezetőrendszer felül-
vizsgálata, veszélyes fákkal kapcsolatos intézkedések, 
lakossági riasztóeszköz felülvizsgálata, veszélyel–
hárítási terv aktualizálása, téli időjárással kapcsolatos 
intézkedések, adatszolgáltatások…. 
Rendszeresen részt veszek a tervezett és rendkívüli ön-
kormányzati üléseken, ahol a döntések kimunkálásában 
és útra indításában is közreműködöm. 
A közbiztonsággal kapcsolatos feladatok végrehajtása 
is az én feladatom. Több esetben vettem részt konzultá-
ciós fórumon a rendőrséggel, ahol az aktuális kérdések 

mellett Jászboldogháza közbiztonságát érintő kérdések, 
problémák is felvetésre kerültek. 
A Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás munkájában 
folyamatosan részt veszek, polgármester úr megbízása 
alapján Jászboldogházát én képviselem. 
A civilszervezetekkel kapcsolatos megbeszélésekre, 
fórumokra rendszeres meghívást kapok. Ezt követő 
rendezvényeken munkával, tőlem telhető adománnyal 
részt veszek a szervezésben és a lebonyolításban. 
Feladatként kaptam polgármester úrtól, hogy a gyógy-
szertári lakásból alakítsunk ki öregek napközi otthonát. 
Részt vettem a családsegítő szolgálat évértékelőjén. 
Jászboldogháza csapatával részt vettem Jászapátiban 
kézi aratóversenyen. 
Jászboldogháza képviseletében részt vettem a Porteleki 
tanyamúzeum jubileumi ünnepségén. 
Kemping és strandfürdő bemutatása érdeklődőknek, 
akik karatetábort akarnak szervezni nálunk 2021-ben. 
Közlekedési helyzet felmérése településen belül. Új 
közlekedési táblák kihelyezésére javaslattétel. 

Szeretném még itt megemlíteni a beszámoló kapcsán, 
polgárőr egyesület elnökeként is dolgoztam az elmúlt 
időszakban a település érdekében. Napi szinten keze-
lem az egyesület működésével kapcsolatos feladatokat, 
reagálok a lakossági bejelentésekre, mert fontos a bűn-
cselekmények megelőzése. 
Örömömre szolgál, hogy sok beköltöző fiatalt tudtunk 
támogatni az otthonteremtésben. 
Ebben a felbolydult világban nehéz már eligazodni. 
Számomra jó érzés, hogy Jászboldogházán jó közösség 
él, erős értékrenddel. Öröm látni, hogy sok fiatal van, 
sok gyermek, szép családokat látok, akik nagy szeretet-
ben, elkötelezetten nevelik gyermekeiket, és építik jö-
vőjüket és ezáltal Jászboldogháza jövőjét is. 
Engedjék meg, hogy ezúton kívánjak jó erőt, egészsé-
get és áldott ünnepeket. 
 

Szeretettel: Joó-Kovács Balázs 

lehetőség bepótolni az elmaradt kirándulásokat és talál-
kozásokat. 
A megválasztásomkor megfogadtam, hogy a képviselői 
tiszteletdíjamat 100%-ban a közösségre fogom fordíta-
ni közösségi programokon keresztül, hogy abból min-
denki részesülhessen. 2020. március 21-ére szerveztem 
az első ilyen rendezvényt (I. Jászboldogházi Magbör-
ze), de az esemény előtt 5 nappal szóltak, hogy sajnos 
le kell mondani azt a kialakult vírushelyzet miatt. Szó-
val egyelőre ez is dugába dőlt, de semmi baj, a mag-
börzét – illetve a többi tervezett közösségi rendezvényt 
is – meg fogjuk tartani 2021-ben, mihelyt a körülmé-
nyek lehetővé teszik. 
2019 novemberétől létrehoztam egy folyamatosan üze-
melő „Közösségi ötletgyűjtő ládát”, amelyet az ön-
kormányzat épületének előterében helyeztem el, hogy – 
anonim módon – bárki elmondhassa a faluval kapcsola-
tos ötleteit és észrevételeit a közösség boldogulása ér-
dekében. Mivel a vírushelyzetből eredő korlátozások 
megnehezítették az ötletláda gyakorlati használatát, így 
idén március végén létrehoztunk egy digitális ötletlá-
dát. Az otletlada@jaszboldoghaza.hu e-mail-címre írva 
így most már bárki el tudta küldeni az ötleteit anélkül, 
hogy fizikailag fel kellett volna keresnie az önkor-

mányzat épületét. A beérkező ötleteket a képviselő-
testületi üléseken tárgyaljuk, és rendszeresen reagálunk 
rájuk a kéthavonta megjelenő Boldogházi Hírekben. 
2019 decemberében „műsorvezetőként” részt vettem a 
0-3 éveseknek rendezett Mikulás ünnepségen, 
„postásként” segédkeztem a 80 év felettieknek készített 
önkormányzati karácsonyi csomagok kiosztásában, 
valamint segítőként tettem azt, amire éppen szükség 
volt a disznótorral egybekötött falukarácsony ünnepsé-
gen. 
Emellett természetesen mindig részt veszek a képvise-
lő-testületi üléseken (legyen az személyes vagy akár 
online találkozó), ahol – az előzetesen kapott doku-
mentumok alapos áttanulmányozását követően – a leg-
jobb tudásom szerint igyekszem hozzájárulni ahhoz, 
hogy a faluban élők számára hosszú távon a legjobb 
döntések szülessenek. 
 
Köszönöm, hogy elolvasták! 
Mindenkinek jó egészséget kívánok, hiszen az a leg-
fontosabb! 
Üdvözlettel: 

 Hegyesi József 
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Kedves Boldogházi Lakosok és  
Minden Kedves Olvasó! 

Örömteli számomra, hogy immár a 2. ön-
kormányzati ciklusomat kezdtem meg 
2019 őszén, amiért hálás vagyok Önöknek, 
és köszönöm a bizalmat ismét! 
Az idei év, mindenki számára egy különös 
és furcsa helyzetet teremtő időszak, ami az 
önkormányzati munkára is hatással van. 
Úgy gondolom, sikerült nagyszerű dolgo-
kat megvalósítani idén is közösen Önök-
kel! A munkámat tekintve, igyekeztem ezen a téren is 
mindenben és mindenkinek segíteni. Az ötleteimmel, a 
megfelelő javaslatokat támogatni a falu helyzetének ja-
vítása érdekében, és természetesen minden önkormány-
zati ülésen jelen lenni! Nagy megtiszteltetés volt szá-
momra Polgármester Úr felkérése, hogy legyek a szoci-
ális bizottság elnöke, melyet örömmel vállaltam. Ezek 
keretén belül szerveztük meg a képviselő társaimmal 
együtt tavaly a 0-3 évesek rendezvényét! Mi állítottuk, 
vásároltuk és csomagoltuk össze az ehhez szükséges 
ajándékokat, és a Télapón keresztül átadtuk a gyere-
keknek! Az idei évben is szerettük volna ezt a rendez-
vényt megtartani, de a helyzetre való tekintettel ez 
most elmarad, viszont az ajándékok nem! Az idén mi 

kézbesítjük a meglepetéseket a Mikulás 
helyett a szabályozások figyelembe vételé-
vel! 
Hasonló a helyzet a 80 év feletti csoma-
gokkal kapcsolatosan is, de ettől függetle-
nül azon dolgozunk, hogy időben megle-
gyenek, és minden előírást betartva kézbe-
síteni tudjuk őket, még karácsony előtt! 
Ezek mellett nagyon sok szociális javaslat 
és döntés született, amivel igyekeztünk 
minden faluban élőnek segíteni. Ilyen volt 

a tűzifa igénylés, otthonteremtés, felsőoktatás vagy 
szociálisan rászorulók rendkívüli támogatása! Külön 
köszönet Joó-Kovács Anikónak, aki segíti e téren is 
munkánkat! Ezek mellett nagyon fontosnak tartom a ci-
vil szervezetekkel történő kapcsolat fenntartását és azt, 
hogy segítsünk Nekik mindenben, hogy megfelelően 
tudjanak működni a továbbiakban is! 
Bármiben segíthetek Önöknek, keressenek engem is bi-
zalommal! 
Köszönöm szépen, hogy elolvasták az írásomat, és 
mindenkinek boldog karácsonyt, boldog új évet, jó 
egészséget kívánok! 

Üdvözlettel: Vámosi Norbert 
Jászboldogháza, 2020.12.06. 

ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK 

Az elmúlt önkormányzati ciklus első évéről 
Kedves jászboldogházi lakosok! 
Eltelt bő egy év a megválasztásom óta. Nagy lendület-
tel és ötletekkel vágtam bele a munkába. 2019 decem-
beréig szépen zajlott is a gyakorlati munka, csináltunk 
egy újszerű falukarácsonyt, disznóvágással egybeköt-
ve, próbáltunk újdonságokat vinni a falu életébe. Aztán 
jött a vírus, és egy csapásra módosított mindent. 
Ami a legváltozatosabb és legújabb dolog volt az éle-
temben, azok a testületi ülések voltak. Belelátni a falu 
működésébe, az önkormányzat komplex munkájába, 
illetve a döntéshozatalok menetébe. Elmondhatom, 
hogy számomra ez a legnehezebb része. Azok a témák, 
fontos döntések, havi szintű problémák rengeteg időt el 
tudnak venni a napi munkámból. Ez borzasztóan össze-
tett és bonyolult tud lenni néha, viszont sajnálattal lá-
tom azt is, hogy sokszor egymás ellen tevékenykednek 
az emberek, támadják az önkormányzat munkáját. 
Higgyék el nekem, hogy az összes itt dolgozó azon 
van, hogy a falut szebbé és jobbá tegye. Kérem Önö-
ket, hogy segítsék a munkánkat! A facebookon történő 
vádaskodás, támadás nem a legjobb felület ahhoz, hogy 
problémáikra választ kapjanak. Ezekre a dolgokra ve-
zettük be az ötletládát, amelyet minden hónapban fel-
dolgozunk. Ahogy azt már többször megemlítettem, 
oda ötleteket várunk, nem panaszokat vagy támadáso-
kat. Vannak olyan „ötletek”, amelyeket nem jelente-
tünk meg a Boldogházi Hírekben, mert vagy személyi-
ségi jogokat sért, vagy egyszerűen nem az „ötlet” kate-
góriába tartozik. Kérem Önöket, hogy tartsuk ezeket 
tiszteletben, és úgy fogalmazzunk meg akár vélemé-
nyeket is. Viszont, ha valaki nevét is adja a gondolatai-
hoz, bátran keressen meg, mint ahogy az elmúlt egy 
évben ez többször meg is történt. Amit tudtam, jelez-
tem, amit tudtam, megoldottam. Legyen így a jövőben 
is, várom megkeresésüket! 
De mit csináltam az elmúlt egy évben. A testületi ülé-
seken, bizottsági üléseken aktívan részt veszek. Tele-

pülések rendezvényein vagy szervező vagy műsorveze-
tő vagyok jelen. Szívesen segítem a civil szervezetek-
nek munkáját. Megválasztásom előtt ígértem, hogy a 
település fiataljai, családjai számára próbálok egy fiata-
losabb, családbarátabb környezetet biztosítani. A vírus 
miatt minden élő gyülekezést betiltottak, így online 
formában próbáltam felvenni a kapcsolatot az érintet-
tekkel. Ennek kapcsán, és mivel elnyertük a „UNICEF 
gyermekbarát település” díját idén, megkezdtem az 
adatbegyűjtést, igényfelmérést az érintettektől. Ennek 
következő lépése vagy egy csoportos vagy egy online 
megbeszélés lesz. De jövőre „beüzemeljük” a baba-
zászlónkat is! Megrendelésre került 1 fiús és egy lá-
nyos babazászló. Több településen már az országunk-
ban bevált szokás az, ha picibaba érkezik a településre, 
akkor kirakják a színnek megfelelő zászlót. Mi is így 
fogunk tenni, hiszen nincs is annál nagyobb öröm, mint 
amikor a nagyvilágra érkezik egy kisbaba. 
Több pályázatban részt veszek valamilyen formában, 
amelyek elvégzése után újabb fejlődéssel gyarapszik 
településünk. Itt volt olyan, amelyet közösen írtunk, 
van olyan, aminek szakmai segítője vagyok. Épüljünk, 
szépüljünk! 
Mint ifjú apuka és családos ember, célzottan odafigye-
lek a településünkre érkezett fiatal családokra. Mint 
pénzügyi tanácsadó, rengeteg boldogházi lakosnak se-
gítettem különböző családtámogatási formák elnyeré-
sében, ingatlan vásárlásban. A továbbiakban is biztatok 
mindenkit, hogy bátran keressen meg, ha szüksége van 
CSOK, CSOK-hitel, személyi kölcsön, babaváró támo-
gatás, otthonfelújítási támogatás…stb. tanácsadásra. 
Minden faluban lakónak ingyenes személyes tanács-
adást biztosítok igény szerint, egy előre megbeszélt 
időpontban! 
 
Építsük együtt Jászboldogházát, vigyázzunk egymás-
ra! Jó egészséget mindenkinek! 

Üdvözlettel: Szendrei Péter 
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A Trianoni Emlékév végéhez közeledve 
Wass Albert örök érvényű érzéseket 
megfogalmazó versével gondolunk 
mindazokra, akik távol kerültek hazánk-
tól, de az összetartozás, a hazaszeretet 
érzése örökre összeköt bennünket. 
 

 

Üzenem az otthoni hegyeknek: 
a csillagok járása változó. 
És törvényei vannak a szeleknek, 
esőnek, hónak, fellegeknek 
és nincsen ború, örökkévaló. 
A víz szalad, a kő marad, 
a kő marad. 

Üzenem a földnek: csak teremjen, 
ha sáska rágja is le a vetést. 
Ha vakond túrja is a gyökeret. 
A világ fölött őrködik a Rend 
s nem vész magja a nemes gabonának, 
de híre sem lesz egykor a csalánnak; 
az idő lemarja a gyomokat. 
A víz szalad, a kő marad, 
a kő marad. 

Üzenem az erdőnek: ne féljen, 
ha csattog is a baltások hada. 
Mert erősebb a baltánál a fa 
s a vérző csonkból virradó tavaszra 
új erdő sarjad győzedelmesen. 
S még mindig lesznek fák, mikor a rozsda 
a gyilkos vasat rég felfalta már 
s a sújtó kéz is szent jóvátétellel 
hasznos anyaggá vált a föld alatt... 
A víz szalad, a kő marad, 
a kő marad. 

Üzenem a háznak, mely fölnevelt: 
ha egyenlővé teszik is a földdel, 
nemzedékek őrváltásain 
jönnek majd újra boldog építők 
és kiássák a fundamentumot 
s az erkölcs ősi, hófehér kövére 
emelnek falat, tetőt, templomot. 

Wass Albert: Üzenet haza 

És üzenem a volt barátaimnak, 
kik megtagadják ma a nevemet: 
ha fordul egyet újra a kerék, 
én akkor is a barátjok leszek 
és nem lesz bosszú, gyűlölet, harag. 
Kezet nyújtunk egymásnak és megyünk 
és leszünk Egy Cél és Egy Akarat: 
a víz szalad, de a kő marad, 
a kő marad. 

És üzenem mindenkinek, 
testvérnek, rokonnak, idegennek, 
gonosznak, jónak, hűségesnek és alávalónak, 
annak, akit a fájás űz és annak, 
kinek kezéhez vércseppek tapadnak: 
vigyázzatok és imádkozzatok! 
Valahol fönt a magos ég alatt 
mozdulnak már lassan a csillagok 
s a víz szalad és csak a kő marad, 
a kő marad. 

Maradnak az igazak és a jók. 
A tiszták és békességesek. 
Erdők, hegyek, tanok és emberek. 
Jól gondolja meg, ki mit cselekszik! 

Likasszák már az égben fönt a rostát 
s a csillagok tengelyét olajozzák 
szorgalmas angyalok. 
És lészen csillagfordulás megint 
és miként hirdeti a Biblia: 
megméretik az embernek fia 
s ki mint vetett, azonképpen arat. 
Mert elfut a víz és csak a kő marad, 
de a kő marad. 

Jön ezer új Kőmíves Kelemen, 
ki nem hamuval és nem embervérrel 
köti meg a békesség falát, 
de szenteltvízzel és búzakenyérrel 
és épít régi kőből új hazát. 
Üzenem a háznak, mely fölnevelt: 
a fundamentom Istentől való 
és Istentől való az akarat, 
mely újra építi a falakat. 
A víz szalad, a kő marad, 
a kő marad. 

Bajorerdő, 1948. 

TRIANON - 100 

Wass Albert 
(1908-1998) 
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„Üdvözlégy, örökké áldott 
légy, az Oltáriszentségben 
jelenlevő isteni Fölség, Isten 
és ember, Krisztus Jézus!” 
 
Az Oltáriszentség vagy Eu-
charisztia befejezi a keresz-
tény beavatást. Ez az Egyház 
életének szíve és csúcspontja, 
mert benne Krisztus Egyhá-
zát és annak minden tagját 
társítja a dicséret és hálaadás 
áldozatához. Az Oltáriszent-
ség ünneplése mindig magá-
ban foglalja: Isten Igéjének 
hirdetését, a hálaadást az Atyaistennek minden jótéte-
ményéért, a kenyér és a bor átváltoztatását és a részese-
dést a liturgikus lakomában az Úr teste és vére vétele 
által. 
„A szent Eucharisztia (Oltáriszentség) az a szentség, 
amelyben Jézus Krisztus önként adja nekünk testét és 
vérét, hogy mi is átadjuk magunkat neki, és a szentál-
dozásban vele egyesülünk. Így kapcsolódunk bele 
Krisztus testébe, az Egyházba.” „Áldozáson értjük 
Krisztus testének és vérének vételét az átváltoztatott 
kenyér és bor színe alatt. Ha csak a kenyér színe alatt 
áldozunk, az is egyesülés a teljes Krisztussal.”  
Buzdítjuk a híveket, hogy rendszeresen – lehetőleg 
minden szentmisén, amin részt vesznek – járuljanak 
szentáldozáshoz, mert a szentség nemcsak, hogy egyre 
szorosabban kapcsol Krisztushoz és az Ő Egyházához, 
hanem teljessé teszi a II. Vatikáni Zsinat által oly any-
nyira óhajtott „tudatos, tevékeny és gyümölcsöző rész-
vételünket” (SC 11) a liturgián. 
A szentáldozás feltételei: 
·az illető már volt elsőáldozó 
·a kegyelem állapotában van (legutolsó gyónása óta 
nem követett el súlyos bűnt; ha igen, szükséges, hogy 
előbb elvégezze szentgyónását; a bocsánatos bűnöket 
a szentáldozás eltörli) 

· szentáldozás előtt legalább egyórás böjtöt tartott 
· naponta kétszer lehet áldozni (két külön napszakban) 
 
Lelki áldozás 
A lelki áldozás olyan ájtatossági gyakorlat, mely Jézus-
sal egyesít az eucharisztiában, de nem a szentség vétele 
által, hanem olyan erős vágyakozás eredményeképpen, 
mely a szeretettől éltetett hitből ered. Nagy lehetőség 
rejlik a lelki áldozásban azok számára, akik valamilyen 
módon akadályoztatva vannak abban, hogy ténylegesen 
szentáldozáshoz járuljanak, akár a paphiány, akár sze-
mélyes okok miatt. Számukra ez a gyakorlat a szentsé-
gi élet közelében való megmaradást biztosíthatja. 
A lelki áldozás feltételei 
· a bűnbánat felindítása (lelki áldozást gyónás elvégzé-

se nélkül is lehet végezni) 

· a szentostyában jelenlevő Jézussal való egyesülés 
utáni kifejezett vágyakozás 

· a valóságos jelenlétben való hit 
Kiknek nyújt lehetőséget a lelki áldozás? 
· idősek, betegek, akik már nem juthatnak el a szentmi-

sére 
· aki súlyos bűnben van, de még nem tudja elvégezni 

szentgyónását 
· aki el van tiltva gyónástól és szentáldozástól (pl. ren-

dezetlen házasság miatt). 
 
Felelősségteljesen az ünnepek alatt is 
Az idei adventi, karácsonyi eseményekre is alaposan 
rányomja bélyegét a világjárvány. A tiltások mind-
mind a járvány terjedésének megállítását, beszűkítését 
célozzák: Maradj otthon! Ne érintkezz feleslegesen 
senkivel! Vigyázzunk az idősekre, hiszen a korukból 
kifolyólag kisebb mértékkel tudnak védekezni a víru-
sos betegséggel szemben! Vigyázzunk rájuk! Ne láto-
gassuk feleslegesen a nagyszülőket, ne vigyük a kór-
okozót el hozzájuk, még akkor sem, ha tudatosan véde-
kezünk a vírus ellen (gyakori kézmosás, fertőtlenítés, 
szájmaszk hordása, a légúti egyéb fertőzések alatti láto-
gatások mellőzése, a megfelelő távolságtartás). Akár-
mennyire is biztosak vagyunk abban, hogy egészsége-
sek vagyunk, mégis nagyon felelősségteljesen dönt-
sünk a karácsonyi látogatások kapcsán. Meg kell találni 
a fertőzési veszély elkerülésének és a kapcsolatok épí-
tésének legjobb egyensúlyát. Inkább használjuk ki az 
informatikai eszközök adta lehetőségeket: telefon, vi-
deó, egyéb elektronikus utak. Bár nem pótolja a szemé-
lyes találkozás melegségét, közvetlenségét, de lehet, 
hogy szeretteink életét óvjuk meg! 
 
Karácsony küszöbén 
A karácsonyvárás 
az elcsendesedés 
ideje. Ez a mai 
zaklatott világban 
mindannyiunknak 
nehezen megy. A 
családtagok keve-
set vannak együtt, 
egyre ritkábban 
beszélgetnek. Ki-
csit szomorú, 
hogy egy járvány 
miatti intézkedés 
kényszeríti a csa-
ládtagokat arra, hogy este 8-ra mindenki haza érjen, 
együtt legyen a család! És ezt jól kitudjuk használni? 
Beszélgetés, közös játék, közös ima, Biblia vagy épp 
adventi történetek olvasása, vagy maradt miden a régi-
ben: tévénézés, internet, ki-ki a saját szobájában? Ha 
többre nem is, de egy-két estére ajánlom szeretettel ezt 
a néhány verset, tanulságos történetet, lelki morzsákat 
egy kis közös olvasgatásra! 

Az Egyház hét szentsége – OLTÁRISZENTSÉG 



 9 Boldogházi Hírek 2020. DECEMBER 

Tóthárpád Ferenc:  
Örökségem maradandó 
 
Csillag vagyok éber éjen, 
a mennyboltot is elérem. 
Az a kis pont, ott, én vagyok! 
Az, amelyik mindig ragyog! 
 
Király vagyok: napkeleti, 
ki a csillagot követi. 
Két zsebemben tömjént viszek, 
s a csodában hiszek, hiszek! 
 

 
 
 
Csengő vagyok fenyőágon. 
Csilingelő fenyőfákon 
gyertyafényes örömtüzek 
dicsérik a drága Szüzet… 
 
 
Ember vagyok! És halandó! 
Örökségem – maradandó! 
S hagyatékom: többek között, 
a mulandó és az örök. 

Találkozás Istennel 
Volt egyszer egy kisfiú, aki feltétlenül találkozni akart 
az Istennel. Tisztában volt azzal, hogy az Istenhez ve-
zető út nagyon hosszú, ezért az összes fellelhető dobo-
zos kólát és csokoládét bepakolta hátizsákjába, elin-
dult. Addig futott, amíg egy parkhoz nem ért, ahol 
megpillantott egy öreg nénit. 
A néni egy padon ült, és a galambokat nézte, akik táp-
lálék után kutattak a földön. A kisfiú leült a néni mellé 
a padra. Kinyitotta a hátizsákját, és már éppen ki akart 
venni egy dobozos kólát, amikor arra gondolt, hogy a 
néni biztosan nagyon éhes lehet. Ekkor fogott egy cso-
koládét, és odaadta a néninek. A néni hálásan elfogadta 
az édességet, és a fiúra mosolygott - csodálatos volt a 
mosolya. 
A kisfiú még egyszer látni akarta a mosolyt, ezért kólá-
val is megkínálta a nénit, aki újra rámosolygott, talán 
még sugárzóbban, mint előtte. A kisfiú majdnem kiug-
rott a bőréből. Egész délután a parkban maradtak, de 
egy szót sem szóltak egymáshoz. Amikor besötétedett, 
a kisfiú elálmosodott, és úgy döntött, hazamegy. Már 
ment néhány lépést, amikor megállt, és visszafordult. 
Visszasétált a nénihez, és átölelte. A néni legszebb mo-
solyával ajándékozta meg. 
Amikor a fiú hazatért, édesanyja különös mosolyt látott 

az arcán és megkérdezte: "Mi jó történt ma veled, hogy 
ilyen boldog vagy?" A kisfiú így válaszolt: "Istennel 
ebédeltem, akinek csodálatos a mosolya." 
Isten és a szeretet 
Egy ember éjszaka azt álmodta, hogy az Úrral sétál a 
tengerparton. Jelenetek villantak föl az életéből. 
Minden egyes jelenetnél két, párhuzamos lábnyomsort 
látott a homokban: az egyik az övé volt, a másik az 
Úré. Amikor élete utolsó jelenete is véget ért, vissza-
fordult, és szemügyre vette a homokban látható lábnyo-
mokat. Meglepődve vette észre, hogy élete során több 
alkalommal csak egyetlen lábnyomsort lát. Arra is rá-
jött, hogy ezek éppen élete legnehezebb és legszomo-
rúbb időszakaira esnek. Nem hagyta nyugodni a dolog, 
és megkérdezte az Urat: "Uram! Azt ígérted, ha úgy 
döntök, hogy követlek, akkor mindig velem leszel. 
Mégis, azt látom, hogy épp a legnehezebb időkben 
csak egyetlen lábnyomsor maradt a fövényen! Nem 
értem, miért hagytál el épp akkor, amikor a legnagyobb 
szükségem lett volna rád?" 
Az Úr így felelt: "Drága gyermekem! Szeretlek, és so-
ha el nem hagynálak. Azért látsz néhol csak egyetlen 
lábnyomsort, mert amikor a legnehezebb időszakokat 
élted át, amikor igazán szenvedtél, akkor a karjaimban 
vittelek." 

HITÉLET 

Az oldalt szerkesztette: Bóta Mizsei Ilona  

Jézus 
 
Nem volt a bölcsője 
aranyból, gyémántból, 
egyszerű emberek rótták össze fából, 
és szent lett a jászol. 
 
Nem álltak körüle 
rangos urak, dámák, 
jámbor, öreg barmok nyaldosták a lábát 
amikor meglátták. 
 
Nem volt pompa, disz, 
fény, csengő ezüstserleg, 
kis pásztorfiúcskák zsoltárt énekeltek, 
örömén a percnek. 
 
Ékes bíborpalást 
nem borult reája, 
s ő lett a világnak örök igazsága: 
Királyok-királya. 

 
Istállóban jászol vagyok… 
Bekopognak jó pásztorok. 
Szalma-ölem reményt ringat, 
tömjén lengi álmainkat. 

Kegyelemteljes Karácsonyi Ünnepeket,Kegyelemteljes Karácsonyi Ünnepeket,Kegyelemteljes Karácsonyi Ünnepeket,Kegyelemteljes Karácsonyi Ünnepeket,    
és áldott új évet kíván kedves mindnyájuknakés áldott új évet kíván kedves mindnyájuknakés áldott új évet kíván kedves mindnyájuknakés áldott új évet kíván kedves mindnyájuknak    
az Egyházközség Képviselıaz Egyházközség Képviselıaz Egyházközség Képviselıaz Egyházközség Képviselı----testületének és testületének és testületének és testületének és 

munkatársainak nevében:munkatársainak nevében:munkatársainak nevében:munkatársainak nevében:    
Tamás atyaTamás atyaTamás atyaTamás atya    

Kedves Hívek! Ezúton mondunk köszönetet mindazok-
nak, akik ebben az évben is adományaikkal, az egyház-
községi hozzájárulásuk befizetésével anyagi és egyéb 
segítségnyújtással egyházközségünket támogatták! Isten 
bőséges áldása kísérje életüket! 
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MÚLTIDÉZŐ 
90 ÉVE ÉPÜLT A BOLDOGHÁZI TEMPLOM 

A 90 évvel ezelőtti 
karácsonyon a bol-
dogháziak először 
indultak éjféli misére 
az új templomba, me-
lyet 1930. augusztus 
3-án szenteltek fel. 
Az évforduló alkal-
mából rövid áttekin-
téssel szeretnénk ösz-
szefoglalni a templom 
történetének főbb ese-
ményeit. (A templom-
felújítás fotóit Kispál-
né Baranyi Aranka 
készítette.) 
 
   Boldogháza kiter-
jedt tanyavilágában 
korábban két kápolna 
állt: a Tápióban 1894-
ben épült az első ima-
ház, ami iskola is volt. 1908-ban kibővítették, és kápol-
nává alakították. A Csíkosban 1927-ben szentelték fel a 
kápolnát Mária, a Rózsafüzér királynője tiszteletére. 
Közben már formálódott a későbbi község központja. 
Az ide települő vasutasok családjaiból benépesült az 
első utca, 1907-ben felépült az akkor még tanyai, ké-
sőbbi nevén központi iskola. A boldogháziaktól mind-
két kápolna távol volt, és ők is szerették volna vallásu-
kat a közelben gyakorolni.  Megszületett az elhatáro-
zás, hogy templomot építenek, amiről így írt a Jászsági 
Katolikus Tudósító 1929-ben: „Boldogháza jász népe 
nagyszerű összefogással és megható áldozatkészséggel 
elhatározta, hogy Isten dicsőségére templomot épít, 
hogy ne kelljen messze földre gyalogolniuk, ha szentmi-
sét akarnak hallgatni. Az új templom közadakozásból 
épül, és 22.500 pengőbe kerül.” A lakosok önzetlen 
adományokkal és munkájukkal is segítették a nemes 
cél megvalósítását. A telket Baranyi Imre örökösei: 
Baranyi István, Sándor, Julianna és Amália adomá-
nyozták, melyhez még 160 négyszögöl területet vásá-
roltak. Megalakult az építést szervező bizottság, és so-
kan segítettek az adományok gyűjtésében is.  
  A templom tervrajzát az egri érsek jóváhagyta, és a 
boldogháziak 1929. május 30-án szerződést kötöttek 
Bíró F. Lajos és Kovács Sándor jászberényi építési 

vállalkozókkal. Az ünnepélyes alapkőletétel 1929. júni-
us 2-án történt, ahol jelen voltak Jászberény vezetői és 
dr. Kele István jászberényi apátplébános, aki méltatta a 
boldogháziak áldozatkészségét, hiszen igen nehéz hely-
zetben, a gazdasági válság idején vállalkoztak temp-
lomépítésre.  
    Az építtető társulat vezetésével – elnöke Sas Péter, 
alelnöke Szőrös János volt – elkezdődött a nagy mun-
ka. A lakosok adományaiból 16.656 pengő gyűlt össze, 
amit Jászberény városa egészített ki. A boldogházi gaz-
dák ökrös és lovas kocsikkal hordták az állomásra ér-
kező termésköveket az építés helyére, ahol sokan fára-
doztak önzetlenül az építési munkálatokban. Egy évi 
munka eredményeként 1930 nyarára elkészült a temp-
lom a toronnyal.  
1930. augusztus 3. 
igen jeles nap volt a 
boldogháziak számá-
ra. A hívők sokaságá-
nak jelenlétében ezen 
a napon történt az új 
templom megáldása. 
A szertartást dr. Kele 
István apátplébános 
végezte.  
   A templom titulusa 
a Szent Család, mely-
nek ábrázolása az An-
tal Sándor által festett 
főoltárképre került, 
ami Matók Lajos és 
felesége Kollár Rozá-
lia adományából ké-

„A katolikus templomnak végleges célja, hogy a keresztények számára szent, a hétköznapi élettől elkülönített he-
lye legyen, ahol Isten népe, mint közösség összegyűlhessen, hogy Istent hallgassák és Őt imádják.” 

Csergő Ervin - 2014 

Az épülı templom 

A templomszentelés 1930-ban 
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szült. A falon elhelyezett 14 stációs kép mindegyikét 
egy-egy boldogházi lakos készíttette el. A főoltár a ta-
bernákulummal, a szószék és a 14 pad Üveges Sándor 
helyi asztalos mester munkáját őrzi. 
       
  A templom felépülése is hozzájárult, hogy egyre gya-
rapodott Boldogháza lakossága, és a tanyákon élőkkel 
együtt szívesen és nagy számban látogatták a templo-
mot. Alig 10 év elteltével ezért szükségessé vált a bőví-
tése, amit a hívek adományaiból ifjú Bíró Lajos végzett 
el. A község önállóvá válása után lehetővé vált saját 
plébános kinevezése. Az első helyben lakó plébános 
Pintér Pál volt, aki 1946-tól 1960-ig látta el itt papi 
hivatását. 
    Az évek során az épületen több felújítási munkát 
kellett végezni. A templom belső festését első alkalom-
mal 1959-ben, később pedig 1980-ban végezték el. 
1983-ban történt meg a templom újravakolása. 1993-
ban tetőzetét kicserélték osztrák palával. 2001-ben 
megtörtént a villanyhálózat cseréje.  
   2006-ban a Jász Világtalálkozó megrendezésére ké-
szülve a torony és a sisak látványos új festést kapott.  
Időközben a templom külső és belső állapota egyre 
romlott, a tetőszerkezet is súlyosan megrongálódott. A 
2000-es években elkezdődött az adománygyűjtés a plé-
bánia és a templom felújítására. 2007-ben jótékonysági 
búcsúi bált rendeztek, melynek bevételét a templom 
felújításra szánták. 
   A tervek akkor válhattak valóra, amikor az egyház-
község 2013-ban LEADER pályázat nyomán több mint 
15 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert 
erre a célra az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból.  

   A külső kivitelezési munkálatok 2013. szeptember 
14-én kezdődtek, amit a jászapáti építőipari és szolgál-
tató kft. végzett. Megtörtént a tetőcsere, a mozgásuk-
ban korlátozottak számára akadálymentes bejutást biz-
tosítottak, felújították a villanyhálózatot.  2014. július 
10-re elkészült a templom teljes belső festése. A 
kisgyőri Király József képző- és iparművész tervei 
alapján szecessziós stílusú letisztult, meleg árnyalatú 
díszítések és egyházi témájú szimbólumok kerültek a 

falra. Megújultak a szobrok, melyek egyedi, letisztult 
festést kaptak.  
    A templomot 2014. augusztus 10-én az egri érsek 
jelenlétében szentelték fel. A lakosok örömmel fogad-
ták a kívül és belül megújult, egyszerűségében is szép 
és bensőséges hangulatú templomot. 

   Annak idején az építtetők a templom titulusával is 
kifejezték a család fontosságát. A Szent Család ünnepe 
az év utolsó vasárnapján van. A templom búcsúját a 
felszentelés emlékére minden évben augusztus első 
vasárnapján tartják. 
   Bevezetőként Csergő Ervin plébános úr 2014-ben 
megfogalmazott szép gondolatát idéztük. Karácsonyra 
és a Szent Család ünnepére készülve kísérjen az ő út-
mutatása, ami napjainkban különösen fontos üzenet:  

„A templomra a közösségnek van szüksége. Azoknak, 
akik érzik és értik, hogy az Istennel való kapcsolat nem 
magánügy. Isten nem azt akarja, hogy emberei legye-
nek, hanem hogy népe legyen. Istennel bárhol találkoz-
hatunk, az Istennel való találkozásunk helye a lelkünk, 
de ahhoz, hogy hívő közösségünk Istennel találkozhas-
son, ahhoz templomra van szükségünk.” 

A tetıfelújítás 2013-ban 

A templombelsı a festés elıtt. A mennyezet alatt  
vaspántok fogták össze a falakat. 

A megújult templombelsı 

Papp Izabella 
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A Boldogházi Hírek hasábjain legutóbb egyesületünk 
ötven éves tevékenységét foglaltuk össze. A COVID 
álságos hatása a mi munkánkat is hátráltatja. Szerettük 
volna a félszáz éves évfordulót megünnepelni, hisz öt-
ven év nagy idő egy közösség életében. 
Szeptember hónapban újra nyitottuk az idősek napközi 
otthonát. Elmentünk az ötnapos Bogácsi hétvégére. 
Igaz, nem volt olyan nagy az érdeklődés, mint más 
években, csupán 18 fő vett részt a kikapcsolódáson. 
Többen a vírustól féltek, és idehaza maradtak. Meghív-
tuk a Csillagvirág kórus idehaza maradt tagjait. A meg-
hívást elfogadták, jó kedvvel, nótázva érkeztek meg 
hozzánk. Mi finom vacsorával és nagy szeretettel fo-
gadtuk a csapatot. A vacsora elfogyasztása után meg-
tartottuk a próbát. Természetesen más nótákat is eléne-
keltünk, így mindenki be tudott kapcsolódni a dalos es-
tébe. Úgy gondolom, hogy mindenki nagyon jól érezte 
magát. 
A Covid második hulláma előtt újra megnyitottuk az 
Idősek napközi otthonát. Újra jöttek az emberek, mint-
egy 12-15 főt, és szívesen részt vettek a foglalkozáso-
kon. Hajdúné Zsóka kvízjáték kérdéseket állított össze 
(gasztronómiai, földrajzi és Jászboldogházával kapcso-
latosan), 3-4 fős csapatokat alakítottunk, és közösen 
fejtettük meg a kvízkérdéseket. Régi magyar filmeket 
is letöltött Zsóka az internetről, melyet saját készüléke 
segítségével le is vetített. A beszélgetéseken és a kvíz-
játékokon túl elkezdtük a karácsonyi készülődést. Ka-
rácsonyi díszeket készítettünk papírból és szódabikar-
bóna segítségével. Mindezek nagyon jól sikerültek, az 
utolsó alkalommal már a karácsonyfánkat is feldíszítet-
tük. A natúr fenyődíszeink egy részét átadtuk az óvoda 
részére, hogy együtt majd fessék ki, és díszítsék velük 
karácsonyfájukat. A díszek elkészítésében szinte min-
denki részt vett, de főleg Tóthné Zsuzsika, Medvéné 
Irénke és Juhászné Terike. A járvány előrehaladása mi-
att ismét bezártuk a napközit. 

Úgy gondolom, hogy a karácsonyi szokásos éves gyer-
tyagyújtásos ünnepségünk megtartására sem lesz lehe-
tőség. Már csak abban reménykedünk, hogy egy koc-
cintásra és kerek évfordulós születésnaposaink felkö-
szöntésére majdcsak lesz lehetőség! Sajnos a 
BOLDOGBT Egyesülettel  megtartásra kerülő szoká-
sos éves találkozó is elmaradt, és így a kerek évfordu-
lósok köszöntése is. 

Valamennyi ünnepeltnek boldog születésnapot és jó 
egészséget kívánunk! 
Egyesületünk működését nagyon sokan segítik, amit 
ezúton is nagyon köszönünk! 

Várjuk továbbra is az adózók egy százalékának fel-
ajánlását! Adószámunk: 18837005-1-16 

Egyesületünk nevében valamennyi nyugdíjas társam-
nak és szeretett kis falunk összes lakójának áldott, 
családban eltöltött karácsonyt és békés új esztendőt 
kívánok! 

Nyugdíjasok háza tájáról….. 

Bálint Mihályné Bazsó Mária  93 éves 
Szikszai Tiborné Berkó Irén  90 éves 
Muhari Ferencné Szőrös Mária  90 éves 
Nyitrai Kálmánné Mizsei Terézia  90 éves 
Bata Ferenc  90 éves 
Fózer Tibor  80 éves 
Pető Jánosné Tamási Ágnes  80 éves 
Sas Elekné Hábenczius Mária  80 éves 
Bata Jánosné Matók Margit  80 éves 
Lestákné Túróczi Magdolna  70 éves 
Hajdú Józsefné Kilincsány Zsófia  70 éves 
Szádvári Istvánné Móczó Róza  70 éves 
Gömöri Györgyné Geczki Rozália  70 éves 
Darók Sándorné Horváth Mária  70 éves 
Fehér Károlyné Varga Katalin  60 éves 
Végh Géza  60 éves 

Karácsonyi díszek készítése 

Karácsonyi díszek készítése 

Klub avatásán 

Klub avatásán 

Orczi Imréné  
egyesületi titkár 
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FALUSZÉPÍTŐ  HÍREK 

Minden alkalommal érdeklődve és kíváncsian vesszük 
kezünkbe ezt a nem csak tartalmas, de küllemre is igé-
nyesen megszerkesztett újságot. Felemelő érzés olvas-
ni, lapozni, elmélyülni a sorokban. Ez a lap az informá-
cióforrás egyik fontos eszköze a községben. A Boldog-
házi Hírek rólunk szól, és nem csak nekünk íródott. 
Állandó rovataiból – önkormányzati hírek, hitélet, civil 
szervezetek, rendezvények, sport, óvodai, iskolai hírek, 
– nyomon követhető a község élete. Tájékoztatást ka-
punk örömteli és szomorú dolgokról is. Falun mindenki 
ismeri egymást, ha gyermek születik, együtt örülünk, 
ha valaki meghal, megrendülten hajtunk főt, és oszto-
zunk a család gyászában - s a lap ezt is jól érzékelteti. 
A Boldogházi Hírek a hétköznapok történetét, az itt 
élők mindennapjait örökíti meg, idősebb emberek elbe-

széléseinek nyomán a múltba is betekintést nyerünk. A 
Jászság egyik legszínvonalasabb lapjának tartják az 
olvasók. Reméljük, minél több boldogházi emberhez 
eljut. 
A Boldogházi Hírek méltón része Jászboldogháza Ér-
téktárának, nélküle szegényebb lenne településünk. 

Gratulálok a Szerkesztőségnek, köszönet a fáradozásu-
kért. További munkájukhoz sok erőt, kitartást és jó 
egészséget kívánok, hogy még sokáig végezhessék ezt 
a nemes feladatot. 
 
Tisztelettel: 

 a Faluvédő és Szépítő Egyesület nevében 
 Szűcs Gergelyné 

2020 a „Csend éve” volt 
 Advent az elcsendesülés időszaka. Mélyen megrendülve éltük át a világjárvány okozta veszteségeket, tragédiá-
kat, a bezártságot. Reméljük enyhülést, megnyugvást hoz az új év. Ennek reményében kívánok minden kedves 
Olvasónak, a Családoknak, minden Segítőnknek és Támogatónknak, az Önkormányzatnak, a Boldogházi Hí-
rek kedves Szerkesztőinek és nem utolsósorban faluszépítő társaimnak áldott, békés karácsonyt, sok sikert, jó 
erőt és egészséget az új évre.  

A következő néhány fotó az elmúlt évek ünnepségeinek hangulatát idézi. 

Húszéves a Boldogházi Hírek 
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   Pasaréten, a Ferences rendházban él egy idős ferenc-
rendi szerzetes, aki 1930. március 9-én az egykor Jász-
berényhez tartozó Boldogházán született. Édesapja 
Nyitra mellett, Kisbélicen volt vasutas korábban. A 
Frajka család magyar nemzetiségű volt. A trianoni bé-
kediktátum után a családot magyarságuk miatt a szlo-
vákok vagonba rakták, és áttelepítették őket a mai Ma-
gyarország – Csonka-Magyarország – területére. A 
vagon a családdal együtt Boldogházán kötött ki, a bol-
dogházi vasútállomás egyik mellékvágányán. Itt laktak 
a vagonban egy ideig, míg a családfő nem kapott állást. 
Váltóőrként alkalmazták a vasútállomás északi átjáró-
nál levő őrházban. Ezzel egyidejűleg az őrbódéval 
szemben levő szolgálati lakásban lakást is kaptak. 
   Az édesapa tehetséges ember volt, gazdálkodott, te-
heneket, disznókat, baromfit (tyúk, kacsa) tartottak, és 
emellett még 30 család méhesük is volt. Szeretett bar-
kácsolni, detektoros, hangszórós rádiót is készített, és ő 
volt Szolnok megye nyolcadik rádió előfizetője, a kör-
nyékbeliek hozzá jártak rádiót hallgatni. Félix atyának 
szép gyermekkor adatott. 
   A család a II. világháború alatt, 1944-ben a front át-
vonulását Tóth Elek bácsi tanyáján vészelte át, egy idő-
re el kellett hagyniuk szolgálati lakásukat. A méhcsa-
ládok elpusztultak, az édesapa térdlövést kapott, de 
gyorsan kórházba tudták szállítani.  Megműtötték, és 
járóképes lett, de csak bicegve és lassan tudott járni. 
   1946-ban az édesapát nyugdíjazták, Alattyánon tele-
pedtek le. A család ott gazdálkodott 12 kh földterületen 
a tsz szervezéséig. 
   Félix atyát János néven keresztelték, a ferences rend-
be történő belépésekor kapta a Félix nevet. Elemi isko-
lai tanulmányait Boldogházán végezte a központi isko-
lában (ma Fajtakísérleti Állomás), középiskoláit Jász-
berényben részben mint bejáró, részben mint kollégista 
a ferencesek Szeráfi kollégiumában. 1948-ban érettsé-
gizett. 
   Családja mélyen vallásos volt, rendszeres templomba 
járók voltak. Félix atya kisgyermek korában a boldog-
házi templomban rendszeresen ministrált. Minden má-
sodik vasárnap a szentmise szolgálatot jászberényi fe-
rencesek látták el. Ezek az atyák vonattal jártak ki. Mi-
sék utáni idejüket a vonatindulásig náluk töltötték, és a 

gyermekekkel nagy szeretettel játszadoztak. Félix atya 
nagy szeretettel emlékezik Kis Szaléz és Lukács Pel-
bárt atyákra. Az ő hatásukra lett ferencrendi szerzetes. 
Pelbárt atya egy alkalommal a boldogházi ferences 
harmadrend tagjainak tartott ájtatosságot. „Szuggesztív, 
tüzes, lelkes beszéddel ecsetelte, hogy mint öleli át, csó-
kolja meg Szent Ferenc a bélpoklost, és adja oda a bél-
poklosnak előkelő palástját. Olyan hatással volt rám, 
hogy elhatároztam, ha felnövök, én is ilyen ferences 
leszek.” – mondotta prédikációjában 2014. augusztus 
30-án Boldogházán, a hét boldoggá avatandó ferences 
szerzetes emléktáblájának avatásakor a szentmisében. 
   Érettségi után belépett a ferencesek rendjébe. Az egy-
ház életében ez egy nehéz időszak kezdete volt. Próbál-
ták elhatározásáról lebeszélni, de nem tudták, az atya 
elhatározása mellett kitartott – vállalta az elkövetke-
zendő megpróbáltatásokat is. 
   1953. augusztus 23-án szentelte áldozópappá Eszter-
gomban dr. Szabó Imre püspök. Első szentmiséjét a 
jászberényi Barátok templomában, második első szent-
miséjét pedig a boldogházi templomban mutatta be az 
egek urának. 
   Teológiából 1956-ban doktorált. Az ELTE-n 1961-
ben matematika-fizika szakos tanári diplomát szerzett. 
15 évet az esztergomi, 15 évet pedig a szentendrei fe-
rences gimnáziumban tanított. 1991-től a rózsadombi 
Kapisztrán Szent János templom igazgatója 2014-ig. 
1994-ben megalapította Rózsadombon a Szent Angéla 
iskolát, melyet 12 osztályos iskolává fejlesztett fel. 10 
évig volt ennek az intézménynek az igazgatója. 
   2014-től a pasaréti ferences rendházban él, ma is igen 
aktív. Összegyűjtött szentbeszédeit „Fényt hagyni” 
címmel 2014-ben adták ki. A könyv megjelentetésének 
célját a következőkben határozta meg: „Emlékül tanít-
ványaimnak, munkatársaimnak és a jó híveknek.” 
   Félix atya az országban sok helyen megfordult. 
Szentbeszédeiben mindig szeretettel szólt a szülőföld-
ről, Boldogházáról és a Jászságról. Különösen nagy 
szeretettel emlékezik első tanítóiról, Vénusz Mária ta-
nítónőről és Vitárius Endre igazgató tanítóról. A szülő-
föld iránti szeretet sugárzik ezekből a beszédekből. 

Besenyi Vendel 

Vagonlakó család Boldogházán 
Frajka Félix és családja 

Frajka Félix kitüntetései 
 
Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztje  (2001) 
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia: Szent Gellért Díj arany-fokozata  (2003) 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem: Aranydiploma  (2006) 
Budapest - Főváros II. Kerület Önkormányzata:II. Kerületért Emlékérem  (2007) 
Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium és Kollégium: Temesvári Pelbárt-díj  (2010) 
Eötvös Loránd Tudományegyetem: Aranyoklevél  (2011) 
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia: Pro Cultura Christiana díj  (2013) 
Magyar Érdemrend Tisztikeresztje  (2013) 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem: Gyémántdiploma  (2016) 

Félix atya testvérével dr. Frajka Bélával  
2014.08.30-án 
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és felszentelte a Ferences vértanúk emléktábláját 2014-ben Jászboldogházán misézett,  

Bemutatkozó – Kerekes András 

Édesapám Kere-
kes István (1891-
1971), édesanyám 
Kohári Julianna 
(1896-1976). 
Kilencen voltunk 
testvérek, én a 
nyolcadik gyer-
mek voltam: 1934. 
november 29-én születtem. 
Tanyán laktunk, távol a falutól, 
ahol még csak kevés lakóház volt. 
Mindnyájunk gyermekkora hamar 
befejeződött, mert cselédek lettünk 
már 5-6 évesen. 
Jászboldogházán csak hat osztályt 
végeztem. A disznópásztorkodást, 
aratást, kapálást hamar megtanul-
tam. 
1949-ben kerültem a Községházá-
hoz hivatali segédnek. Feladatom 
az irodák takarítása volt, küldönc-
ként is dolgoztam. A próbatételt 
én sem kerülhettem el: ottlétem 
második napján takarítás közben 
az asztal alatt leesve egy papír-

pénzt találtam, amit felraktam az 
asztalra. Jeskó János főjegyző úr 
megkérdezte, hogy miért nem tet-
tem el. Azt feleltem, hogy a be-
csületem többet ér. 
1951-1953 között katona voltam. 
1954-ben Jánoshidára kerültem, 
mint begyűjtési megbízott. 1956-
ban Pusztamonostoron szintén eb-
ben a beosztásban voltam, amíg az 
meg nem szűnt. Ebben az eszten-
dőben ismerkedtem meg a felesé-
gemmel, Kovács Ibolyával, akinek 
az édesapja állomásfőnök, az édes-
anyja tanácsi dolgozó volt. 1957-
ben esküdtünk meg. Három leá-
nyunk született. 
A vasszerkezeti lakatos képzést és 
a Gépipari Technikumot felnőtt, 
családos férfiként végeztem el. 
Előbb az Aprítógépgyárban, ké-
sőbb a Hűtőgépgyárban dolgoztam, 
egészen nyugdíjazásomig, azaz 
1991. szeptember 15-ig. 
A testvéreim közül már csak hár-
man élnek. Ritkán találkozunk, de 
mindenszentekkor együtt látogat-
juk meg szüleink és testvéreink 

sírját Jászboldogházán. 
Unokaöcsém Balogh Kálmán, és 
felesége, Jutka a temetőlátogatás 
után minden alkalommal egy kis 
beszélgetésre vendégül látnak 
bennünket. Ilyenkor felidézzük a 
régi családi eseményeket. 
Nehéz volt a fiatalságom, de mégis 
szép volt, mert a megértés és a sze-
retet összetartott bennünket. 

Kerekes András 
 

Testvérével, Lajossal 2013-ban a 
sóshidi iskolai emlékhely avatásánál 

   Rendhagyó év az idei. Sok min-
dent megéltünk már, de erre azt 
hiszem senki sem számított. Elma-
radtak a találkozások, nem mertünk 
semmit szervezni, összejöveteleket 
tartani. 

 
Egy dolog volt, ami járvány ide, féle-

lem oda, a tervezett hónapokban 
megjelent:  

a BOLDOGHÁZI HÍREK. 
 

   Úgy érzem, nem szabad megfe-

ledkezni arról a jubileumról, hogy 
20 éve örvendezteti meg olvasóit az 
újság. Van ma már Facebook, min-
denféle digitális tájékoztatás, de ez 
más! Ez több annál! Ebben érezzük 
az otthon melegét, közvetlenségét, 
a Szerkesztők csodálatos munkáját. 
Sokat elárul a faluról. Tájékozódha-
tunk az otthoni eseményekről, a 
jelenről és a múltról. Már többször 
meséltem milyen büszkén mutatom 
meg ismerőseimnek a kiadványt és 
jólesik hallani az elismerő szavakat. 
Ilyen tartalmas, színvonalas helyi 
újságot még nem is láttak. Én hi-
szek nekik, így van! Úgy gondolom 
sokan vagyunk hálásak ezért. 
   Nagyon köszönjük, hogy az ön-
kormányzat támogatja a kiadást. 

Őszinte elismerés a Szerkesztők-
nek! Mindenkinek, aki hozzájárul 
az újság ilyen színvonalú megjele-
néséhez, kívánunk erőt és jó egész-
séget és további sikereket! 
 
Kívánok az otthon vagy a távol-
ban élő minden boldogházinak 
nagyon szép, békés ünnepeket, jó 
egészséget és egy felszabadult  
boldog új esztendőt! 

 Veliczkyné Koncsik Ilona 
BOLDOGBT Egyesület elnöke  

BOLDOGBT Egyesület  
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Nagy Albert 
Jászkapitány 

A rossz hírek nem szűntek meg az utóbbi időben sem. 
November 13-án értesített e-mailben Borbás Ferenc  
emeritus jászkun főkapitány, hogy november 12-én 
elhunyt Gubicz András jászkapitány jászkiséri lakos. 
Tudtuk róla, hogy az utóbbi időben már sokat beteges-
kedett, de ezt az eseményt nem vártuk. Gubicz András-
sal –mindenki Bandi bácsija—már kettőre emelkedett 
az elhunyt jászkapitányok száma. A temetés november 
20-án volt  a jászkiséri református temetőben a refor-
mátus egyház szertartása és a kapitányi protokoll sze-
rint. A temetési szertartáson nem vettem részt, így arról 
nem tudok tájékoztatást adni.  
Bandi bácsi 83 évet élt. 
                                          Nyugodjon békében. 
 
Az életútjáról röviden az alábbiakat közlöm. Gubicz 
András 1937-ben született Jászkiséren. Középiskolát a 
jászapáti gimnáziumban végezte, majd  a Debreceni 
Agrártudományi Egyetemen 1961-ben szerzett agrár-
mérnöki diplomát. A diploma megszerzése után a Jász-
berényi Gépállomáson dolgozott, majd hazakerült a 
Jászkiséri Kossuth TSz-be, ahol a ranglétrán végigmen-
ve az elnöki tisztséget látta el. 1963-ban házasságot 
kötött, 1966-ban leány gyermekük született, majd 
1988-ban megözvegyült. Én személyesen az 1980-as 
években ismertem meg, mikor már a Jászkiséri Kos-
suth Tsz elnöke volt.  Mivel szakmabeliek voltunk, 
egész jó barátság alakult ki köztünk. Annyira, hogy 
2006-ban, mikor felkérést kaptam a jászkapitányi tiszt-
ség betöltésére, az első utam Őhozzá vezetett, hogy 
ismerkedjek ezzel  a feladattal. Sokat és többször be-
széltünk erről a tisztségről. Magánéletét folytatva, 
1995-ben házasságot kötött dr. Csejtei Erzsébet gyógy-
szerésszel, aki a jászkiséri patikát üzemelteti. A közös 

hagyományápolás mindkettőjük lételeme, és eredmé-
nye a Jászkiséri Baráti Egyesület megalakítása, a helyi 
Búzavirág Népdalkör létrehozása. Jászkisér Önkor-
mányzata 2000-ben felkérte a jászkapitányi feladatok 
ellátására. Az önkormányzat 2001-ben díszpolgári cím-
mel ismerte el kapitányi tevékenységét.  2002-ben 
Jászjákóhalma bízta meg a jászkapitányi feladatok ellá-
tásával. Ő kétszeres jászkapitány is volt. Közéleti tevé-
kenysége a feleségével együtt nagyon sokrétű volt. 
Kezdeményezéseik között van Jászkisér várossá nyil-
vánításának teendői, a Rákóczi kultusz éltetése és szo-
borállítása (egyedül a Jászságban itt van Rákóczi szo-
bor). A redemptiós emlékmű létrehozása, az aradi vér-
tanúk emlékhelyének kialakítása, a redemptiós zászló 
másolatának elkészítése, melyet a Jász Múzeumban 
őriznek. De szervezői voltak a néptáncnak, lovas prog-
ramoknak, a Pálinka  Lovagrend megalakításának, kite-
lepítettekkel való kapcsolattartás, azoknak emléktábla 
állítás, az egyházi-világi kapcsolatok építésének. A jász 
öntudat őrzése és gyarapítása érdekében végzett mun-
kásságukért 2015-ben a XXI. Jász Világtalálkozón a 
feleségével együtt megkapták a Jászságért Díjat.  Ér-
tékteremtő tevékenységével beírta nevét a Jászság mű-
velődéstörténetébe. A jász öntudat őrzése és gyarapítá-
sa érdekében végzett munkában példamutató életútjá-
nak emlékezetét megőrizzük. 

Minden kedves Olvasónknak kívánok Minden kedves Olvasónknak kívánok Minden kedves Olvasónknak kívánok Minden kedves Olvasónknak kívánok 
szeretetben teljes szép karácsonyt és ered-szeretetben teljes szép karácsonyt és ered-szeretetben teljes szép karácsonyt és ered-szeretetben teljes szép karácsonyt és ered-
ményekben, sikerekben gazdag, békés, ményekben, sikerekben gazdag, békés, ményekben, sikerekben gazdag, békés, ményekben, sikerekben gazdag, békés, 

boldog új évet!boldog új évet!boldog új évet!boldog új évet!    

"Légy az, kiből árad a nyugalom.  
Légy az, kire nem hat a hatalom.  
 Nyújtsd oda, hol kérik a kezedet.  
S menj oda, hol fázik a szeretet."  

 (Gárdonyi Géza)  

Békés, áldott karácsonyi ünnepeket,Békés, áldott karácsonyi ünnepeket,Békés, áldott karácsonyi ünnepeket,Békés, áldott karácsonyi ünnepeket,  
     és szeretetben gazdag boldog új évet kíván és szeretetben gazdag boldog új évet kíván és szeretetben gazdag boldog új évet kíván és szeretetben gazdag boldog új évet kíván 

A Boldogházi Gyermekekért Közhasznú AlapítványA Boldogházi Gyermekekért Közhasznú AlapítványA Boldogházi Gyermekekért Közhasznú AlapítványA Boldogházi Gyermekekért Közhasznú Alapítvány 
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Talán nem járok túl messze az igazságtól, ha azt mon-
dom, hogy az óvodás gyermekek azok, akik a legna-
gyobb áhítattal és várakozással tekintenek a Mikulás 
bácsival való találkozás elé. Ennek jegyében a Mesevár 
óvodában az elmúlt heteket átszőtte a készülődés, a 
csoportokban naponta próbáltunk a gyerekekkel, hogy 
kedves műsorral örvendeztessük meg a Mikulást és a 
szülőket a nagy napon. Hogy milyen formában fog ez 
megtörténni, azt sokáig homály fedte, hiszen a fennálló 
válsághelyzet okán az már régen nyilvánvalóvá vált, 
hogy a hagyományos ünnepségtől idén sajnos el kell 
tekintenünk. 
Végül 7-én tette nálunk tiszteletét az ősz szakállú Mi-
kulás, de a két csoport műsorát a „mindenlátó távcsö-
vén” át volt csak alkalma megszemlélni. A nagycso-
portos Macisok hangszerekkel is színesítették az elő-
adásukat, a kicsik A répa című mesét adták elő, és ők is 
számos mondókával, verssel, dallal, körjátékkal tűzdelt 
fél órával készültek. (Mindez fotókon és videofelvéte-
leken lett dokumentálva.) Ezután nagy örömünkre elő-
ször a Maci csoport, majd a Vukosok ablakát zörgette 
meg. Mikor feltűnt kedves ábrázata, minden csoportbe-
li gyermek az ablakhoz sereglett, és úgy üdvözölték, 
mint régi ismerőst, hiszen ő minden gyermek jó barát-
ja! Megörvendeztettük pár énekkel, azután megkérdez-
te, hogy mindenki jó gyerek volt -e idén? Megígértette 
mindenkivel, hogy ha idén rosszalkodott is egy keve-
set, jövőre igyekezzen jobban viselkedni az ő, a szülők 
és az óvó nénik örömére. Kinyitottuk az ablakot, és 

piros zsákjából mindenkinek szaloncukrot kínált, ez-
után megtiszteltetésnek vettük, hogy Ő mondott ne-
künk egy mondókát (Hátamon a zsákom). Vidáman 
integetve köszöntünk el egymástól, ezután hamarosan 
megszólalt az óvoda csengője, de mire az óvó nénik 

odaértek, már csak a több kosárnyi ajándékot lelték ott, 
a Mikulás eltűnt! Biztosan ment másfelé a többi kis-
gyerekhez. 
Izgatottsággal fűszerezett kíváncsiság kerítette hatal-
mába a gyerekeket, amikor kiosztásra kerültek a miku-
láscsomagok, de még inkább akkor, amikor a kosarak-
ból előkerült új játékokat bontogatták. Egész délelőtt 
azokkal játszottak, és bizony ezen a napon úgy tűnt, 
hogy nagyon gyorsan repül az idő, annyira önfeledtek 
voltak. Mindez azt jelenti, hogy végülis nagyon jól si-
került ez a rendhagyó Télapó ünnepség. 

Köszönettel tartozunk A Boldogházi Gyermekekért 
Közhasznú Alapítványnak az anyagi támogatásért, 
melynek hála sok szép ajándék kerülhetett a mikulás-
zsákba, valamint köszönjük szépen a Szülői Munkakö-
zösség munkáját, figyelmességét! És végül, de nem 
utolsósorban nagyon köszönjük, hogy idén is eljöttél 
hozzánk, drága öreg Mikulás! 

Berkó-Fejes Györgyi 

ÓVODAI  HÍREK 

„Szívûnk rég ide vár, Télapó gyere már! 
Jöjj el, éljen a tél! Tőled senki sem fél.” 

Áldott, békés, örömteli 
karácsonyi ünnepeket és nagyon boldog új  

esztendőt kívánunk mindenkinek! 

Az óvoda dolgozói 
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Kedves Szülők, Gyerekek! 
� A hét elején A Boldogházi Gyermekekért Köz-
hasznú Alapítvány és Eszes Zoltán (Obsitos Védelem 
Kft.) egy ózongenerátort és négy polcos szekrény be-
szerzését finanszírozta intézményünknek. 
A készülék tantermeink hatékonyabb fertőtlenítésében 
nyújt majd nagy segítséget, a szekrények közül kettő az 
iskolakönyvtárban, egy-egy pedig az ötödikes és a he-
tedikes teremben kerül elhelyezésre. 

Köszönettel tartozunk Zrupkó Ferencnének, aki to-
vábbra is szívügyének tekinti iskolánk és tanulóink 
támogatását!  

�  Sorsfordító Pillanatok 
Jászkiséren a Csete Balázs Általános Iskola több mint 
egy évtizeddel ezelőtt, Vitéz Csomor András kezdemé-
nyezésére indította el a Sorsfordító Pillanatok elneve-
zésű versenyét, mellyel minden évben az 1956-os for-
radalom és szabadságharc hőseire emlékeznek. 
Iskolánk tanulói rajz-és szavalóversenyen mutathatták 
meg a tehetségüket. 
A járványhelyzet miatt a versenyt digitálisan bonyolí-
tották le a szervezők, akiknek ezúttal is köszönjük a 
részvételi lehetőséget! 
Díjazott tanulóink 
Szavalóverseny kategória: 
3-4. évfolyam 
1. Gajdos Márta (3.o.) 
2. Matók Edina (4.o.) 
3. Gere Zoé (4.o.) 
5. évfolyam 
2. Csinger Míra  
Különdíjban részesült: Makai Lili  
6. évfolyam 
Különdíjban részesült: Muhari Norina 
7. évfolyam: 
1. Deák Janka 
2. Csinger Rebeka 
Rajzverseny kategória: 
4. évfolyam 
1. Gere Zoé 
3. Matók Edina 
A díjak csütörtök délután érkeznek meg iskolánkba, 
melyeket személyesen Földi Ferenc, a Csete Balázs 

Általános Iskola intézményvezetője ad át számunkra az 
igazgatóságon. Minden helyezett a jövő hét folyamán 
megkapja jutalmát!  
Szeretnék gratulálni minden résztvevő tanulónknak és 
segítőiknek Koncsikné Orczi Andrea Veronika és 
Birgés-Tóth Mónika kollégáimnak! 

� Október hónapban tovább folytatódott az udva-
runk "csinosítása". A régi betonfal kívül-belül meg-
újult, szürke színű lett. A továbbiakban tanulóink fog-
ják festegetni, díszíteni. Mindezek mellett aszfaltozásra 
került a kazánház előtti kerékpártároló is, ami baleset-
mentesebbé tette a biciklik elhelyezését a tanulók szá-
mára. 
Köszönjük az Önkormányzatnak! 

Tóth Pál 
Intézményvezető 

 
  

Versenyeredmények iskolánkban 
Paradicsomverseny 
A tavalyi év vége felé Hegyesi József képviselő úrtól 
kapott az iskolánk pár száz darab paradicsom palánta 
tövet. Aki kért ingyen, vihetett több darabot. Nagyon 
sokan otthon elültették, nevelgették őket. Kaptam na-
gyon sok szép képet róluk! Ezúton is köszönöm a képe-
ket, és gratulálok minden egyes kis kertésznek, aki gon-
dozta a paradicsomokat. Viszont értékelni csak azokat 
tudtuk, akik küldtek olyan képeket, ahol a paradicsomok 
súlya is ábrázolva van. Ennek megfelelően egy kategó-
riánk volt, a legsúlyosabb paradicsom. Gratulálunk a 
díjazottaknak! 

1. hely: Szőnyi Imre 725 g 
2. hely: Tóth Lili 532g, Tóth Ákos 686 g 
3. hely: Eszes Dorina 145 g 

Az egészséghét keretében is volt több versenyünk. 
Nagy sikert aratott a hulladékszobor versenyünk, ahol 
hulladékokból kellett szobrokat, díszeket készíteni. A 
helyezettek: 

1. hely: Szász Holli  3. osztály 
2. hely: Gál Zsombor 4. osztály 
3. hely: Baráth Krisztián 1. osztály 

2 különdíjasunk is lett: Kocza Bence 1. osztály, Sárközi 
Dominik 5. osztály 
Rajtuk kívül még 12-en készítettek valamit, mindegyik 
nagyon ötletes volt! Gratulálunk! 

Rövid hírek 
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Kerékpáros ügyességi verseny 
Tanár nénik, tanár bácsik segítségével a tornacsarnok-
ban egy speciális kerékpáros ügyességi pályán kellett 
végigtekerni, amelyet díjaztunk, itt vannak az eredmé-
nyek: 
3. osztály  

1. hely: Berkó Viktória 
2. hely: Gajdos Márta 
3. hely: Koós Zoltán 

4. osztály 
1. hely: Tóth Krisztián 
2. hely: Matók Edina 
3. hely: Endrődi Anna 

5. osztály 
1. hely: Burai Alex 
2. hely: Lajkó Soma 

3. hely: Murzsa Kármen 
6. osztály 

1. hely: Kisbalázs Bence 
2. hely: Gulyás Péter 
3. hely: Szűcs Vilmos 

7. osztály 
1. hely: Kis Imre 
2. hely: Grádt Gréta 
3. hely: Kerekes Zsombor 

8. osztály 
1. hely: Tóth Roland 
2. hely: Muhari Ágoston 
3. hely: Berecz Bence 

Gratulálunk mindenkinek! 
Szendrei Péter 

Gyermekjogok alapítványi szemmel 
Néhány évvel ezelőtt meghívást kaptam az iskolába, 
hogy tájékoztatást adjak a BOLDOGHÁZI GYERME-
KEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNYRÓL, annak 
létrejöttéről, munkájáról, céljáról. A képes ismertetés 
során a gyerekek is aktívan bekapcsolódtak a beszélge-
tésbe, és csodák csodája szépen csokorba szedtük a 
gyermekjogokat és kötelességeket. Mert miért is hoz-
tuk létre 1991-ben az alapítványt? 
Legfőbb célként az Általános Iskola és Óvoda haté-
kony és korszerű működtetését, a gyermekek számára 
pedig hasznos lehetőségek biztosítását jelöltük meg, 
hogy minél kisebb hátránnyal induljanak a városi tanu-
lókkal szemben.  
Vegyük szemre a közoktatási törvény 10.§-ából néhány 
fejezetet, amely a gyermek és a tanuló jogait rögzíti az 
alábbiak szerint. 
  
A gyermek, a tanuló  
 -joga, hogy nevelési, illetőleg nevelési-oktatási intéz-
ményben biztonságban és egészséges környezetben 
neveljék és oktassák, óvodai életrendjét, iskolai tanul-
mányi rendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépí-
tésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával 
életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák 
ki.  

 
Mit is tett ennek megvalósulásáért az alapítvány? 
(Itt most nemcsak a gyerekek által összegyűjtött tevé-
kenységünket sorolom fel, hanem az utóbbi évek fej-
lesztését, támogatását is). 
 
� több tanterem kapott új padokat, székeket, melyek 

biztosítják a megfelelő kényelmet tanulóinknak 
� az óvodások is kaptak új bútorokat, sporteszközöket 
� a szabadtéri pavilonok biztosítják a friss levegőn 

megtartandó órákat, foglalkozásokat úgy az óvodá-
ban, mint az iskolában 
� az elavult sportszerek, öltözőpadok cseréjét is finan-

szíroztuk 
� a sportolók új felszereléseket kaptak 
� az alapítványi mikrobusz segítségével versenyekre, 

előadásokra szállítjuk a tanulókat, az óvodásokat 
� Az óvodai játszóudvar és kerítés, az iskolaudvari 

játékok, a sportudvar és a tornacsarnokhoz vezető 
út aszfaltozását is finanszíroztuk 
� a szabadidő hasznos eltöltése érdekében támogattuk 

a kirándulásokat, táborokat, iskolai rendezvényeket, 
a különböző szakkörök anyagigényeit, utaztatási 
költségeit (pl. rajz-, természetismeret),valamint a 
modern tánc- és az utóbbi időben a mazsorett oktatá-
sát. 

Iskolánk tantestülete  
és diákjai  

Tanítási szünet: 
2020. december 18-án (pénteken) fejezzük be a tanítást 

intézményünkben a téli szünet előtt ebben az esztendőben. 
Hosszú, kéthetes pihenő után, 2021. január 4-én találko-
zunk először az iskolában a félév előtti utolsó nekifutást 

megkezdve. 
Középiskolai felvételi időpontja: 2021. 01. 23. 10 óra 

Az első félév utolsó tanítási napja : 2021. 01. 22. 
Félévi eredmények kiértesítésének határideje:  

2021. 01. 31. 

Áldott, békés  
karácsonyi ünnepeket  
és boldog új esztendıt 
kívánunk! 

iskolánk tantestülete 
 és diákjai 

Cikksorozatunk befejező részében a civil szervezeteket képviselve Zrupkó Ferencné, 
A Boldogházi Gyermekekért Közhasznú Alapítvány elnöke és Koczáné dr. 
Fehérváry Mária, a Jászboldogházai Mesevár Óvoda Szülői Munkaközösségének a 
vezetője meséli el, hogy életüket milyen módon befolyásolják a gyerekjogok: 

Tudjunk meg többet a gyerekjogokról! 

ISKOLAI HÍREK 
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Zrupkó Ferencné  
az alapítvány elnöke 

HÍREK 

� A táncoktatáshoz több öltözet szereplőruhát vásárol-
tunk 
� az egészség hetéhez megvásároltuk az egész iskola 

számára a szükséges termékeket, a vetélkedőkhöz a 
jutalmakat 
� az órák pontos kezdéséhez programozható csengető 

órát vásároltunk 
� az iskola biztonsága érdekében (előtte kétszer rabol-

tak ki bennünket) riasztó rendszert építettünk ki  
� hangosító eszközöket vásároltunk és folyamatosan 

felújítottuk azokat 
� pályázati pénzből 30 személy táboroztatására alkal-

mas 3 kis házat építettünk, berendeztük, melyek a 
nyári szünetre biztosítanak hasznos programokat 
gyermekeinknek.  
� Segítségünkkel a karatézók 600 000 forint értékű 

tatamit vehettek át. 
 
De haladjunk tovább a törvényben!  A gyermeknek  
joga, hogy - képességeinek, érdeklődésének, adottsá-
gainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesül-
jön, képességeihez mérten tovább tanuljon, illetve 
alapfokú művészetoktatásban vegyen részt tehetségé-
nek felismerése és fejlesztése érdekében. 
 
Mit tettünk ennek érdekében? 
� többször cseréltük, korszerűsítettük a számítástech-

nikai eszközöket.   
� Lehetőséget biztosítottunk, hogy a tanulók csoport-

bontásban tanulhatták az informatikát és az angol 
nyelvet 
� a könyvtárnak új könyveket, a tantárgyak oktatásá-

hoz szakkönyveket, CD-ket, szemléltető eszközöket 
vásároltunk 
� Éveken keresztül szponzoráltuk a tanulók komolyze-

nei fejlesztését, melyet Mesélő dallamok címmel 
szerkesztettek Dóbiás Péter vezetésével a kecskeméti 
zeneiskolai tanárok. 
�  Csillagászati előadással, irodalmi műsorral, külön-

böző vidám zenés előadásokkal leptük meg a bol-
dogházi gyermekeket 
� a zenei fejlesztéshez eszközöket, tanulmányi ki-

rándulások, múzeumi belépők, iskolai rendezvé-
nyek, műsorok színvonalas rendezéséhez, tanul-
mányi versenyek finanszírozásához is hozzájárul-
tunk 
� segítséget adtunk a helyi honismereti táborhoz, a 

környezettudatos táborozási programhoz, melyet 
testvér településünkkel együtt valósítottunk meg 
� Az utóbbi években az alapítvány pénzéből vásárolja 

meg az iskola az év végi jutalomkönyveket is. 
 

Hosszan lehetne sorolni az eltelt 29 év eredményeit, 
melyeket a boldogházi gyermekek érdekében, a tör-
vényben leírtaknak megfelelően igyekeztünk bizto-
sítani.  
Mindezeket alapítványunk nem egyedül valósítja, való-
sította meg. Az alapítvány kuratóriuma, a boldogházi 
pedagógusok, a szülők mindig is fontosnak tartották, 
hogy a kötelező feladatok teljesítésén túl különös fi-
gyelmet fordítsanak a tehetséges, valamint a hátrányos 
helyzetű és a felzárkóztatást igénylő diákokra is, és ezt 
támogatóink is elismerik. A helyiek ugyanis megértet-
ték, attól még, hogy kistelepülés vagyunk, nem kell 
lemondanunk gyermekeink jövőjéről! Az iskolások 
eredményei igazolják a pártfogók bizalmát, melyért 
hálásak vagyunk. 
Áldott, békés karácsonyi ünnepeket, és egészségben 
gazdag új esztendőt kívánok valamennyi Olvasónk-
nak ! 

Egyenlő bánásmódhoz való jog 
Az egyenlő bánásmódhoz való jog idegen kifejezés-
sel a diszkrimináció tilalmát jelenti. Mindegy, hogy 
milyen színű egy gyermek bőre, milyen nyelven be-
szél, kik a szülei, milyen a családja; miben hisz, mit 
gondol, valamilyen fogyatékossággal él-e vagy sem, 
szegény vagy gazdag; mert ezek a jogok minden 
gyereket ugyanúgy megilletnek! 
A méltányos bánásmód és a megkülönböztetés mentes-
ség alapvető jog jogrendszerünkben. Ennek ellenére a 
hátrányos megkülönböztetés továbbra is megjelenik 
mindennapjainkban, ráadásul sokszor igen nehezen 
felismerhető formában. Munkám során sajnos számos 
formájával találkozom a diszkriminációnak, amely vé-
leményem szerint egyre nagyobb mértékben jelen van a 
felgyorsult és embertársainktól egyre inkább eltávolodó 
világunkban. 
Magyarországon az egyenlő bánásmódról és az esély-
egyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 
törvény értelmében akkor sérül az egyenlő bánásmód 
követelménye és valósul meg tiltott diszkrimináció, ha 
valaki a törvényben felsorolt, úgynevezett védett tulaj-
donsága miatt kedvezőtlenebb bánásmódban részesül, 
mint más, hasonló helyzetben lévő személy. 
A törvény felsorakoztatja a védett tulajdonságokat, 
amelyek az alábbiak: nem, faji hovatartozás, bőrszín, 
nemzetiség, nemzetiséghez való tartozás, anyanyelv, 
fogyatékosság, egészségi állapot, vallási vagy világné-
zeti meggyőződés, politikai vagy más vélemény, csalá-

di állapot, anyaság (terhesség) vagy apaság, szexuális 
irányultság, nemi identitás, életkor, társadalmi szárma-
zás, vagyoni helyzet, foglalkoztatási jogviszonyának 
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának 
részmunkaidős jellege, illetve határozott időtartama, 
érdekképviselethez való tartozása, egyéb helyzete, tu-
lajdonsága vagy jellemzője (a továbbiakban együtt: 
tulajdonsága). 
A munkám során és a gyermekeim nevelésében is fon-
tosnak tartom, hogy ne ítéljünk a fentebb felsoroltak 
alapján el senkit első látásra, első hallásra. Gyermeke-
inknek sokszor fel  sem tűnik, számukra természetes 
egy-egy különbség, „védett tulajdonság”, ahogy azon-
ban nőnek a társadalom elvárja tőlük a felismerést és 
sajnos sokszor a megbélyegzést. Felnőttként is nagyon 
nehéz ezeken a gondolatokon felülkerekedni, meg kell 
azonban próbálni, hiszen minden ember számára jár az 
egyenlő bánásmód. 
Az óvodai szülői munkaközösség vezetőjeként is fon-
tosnak tartom, hogy a gyerekek egyenlő bánásmódban 
részesüljenek. Az óvodai programok, kirándulások 
szervezésénél, apró kis meglepetések, jutalmak vásárlá-
sánál természetesen nem teszünk különbséget, minden-
ki egyenlően részesül ezekből. Fontos azt is megemlí-
teni, hogy óvodánkban a sajátos nevelési igényű gyer-
mekek nevelése is megoldott, számukra biztosított a 
felzárkóztatáshoz szükséges gyógypedagógiai, logopé-
diai segítség. 
 Koczáné dr. Fehérváry Mária 
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Az iskola emeleti és földszinti aulájába öt darab 
asztal-pad garnitúra lett vásárolva, amit a gyere-
kek örömmel vettek birtokukba. 
A lépcsőre idézetek és bíztató feliratok lettek 
matricázva. 
Szeptember elején az iskola részére vásárolva 
lettek ital melegentartók azzal a nem titkolt cél-
lal, hogy a gyerekek egészségtelen energiaitalok 
és cukros üdítők helyett a helyi konyha által ké-
szített finom, meleg gyümölcsteát igyák a szüne-
tekben. Az italtartók át lettek adva az iskolának, 
de a járványügyi intézkedések miatt sajnos nem 
kerülhettek használatba. Amint enyhülnek az 
intézkedések, és biztonsággal használni tudják a 
gyermekek, természetesen kihelyezésre kerül-
nek. 

UNICEF „Gyerekbarát település” díjjal elnyert támogatásból megvalósuló fejlesztések 

2019-ben Jászboldogháza elnyerte, és november 20-án megkapta az UNICEF-től a „Gyerekbarát település” díjat. 
Ez a megtisztelő címen kívül 2 millió forint támogatással is járt, amit a gyerekekre fordíthatott az önkormányzat. 
A helyi iskolával és óvodával együtt felmértük, hogy mivel tehetnénk még jobbá a gyermekek napjait itt Jászbol-
dogházán, és ezeket a javaslatokat figyelembe véve készítettünk költségvetési tervet, amelyet az év során sorban 
megvalósítottunk. 

Az ebédlő feletti közösségi térben 
kialakításra került az óvodásoknak 
egy tornaszoba, ahol rossz idő ese-
tén játszani, tornázni tudnak. Az 
ehhez szükséges padlózatot és bú-
torokat az elnyert pénzből valósí-
tottuk meg. Pluszban megvételre 
kerültek még tornapadok, torna-
szőnyegek, tükör, és asztalok is az 
óvoda részére. 

Szintén az óvoda udvarán játszó-
konyha került kialakításra a már 
meglévő játéktárolóból. Az ehhez 
szükséges fa- és festékanyag is a 
pályázati pénzből lett megvéve. A 
kicsik nagy örömmel játszottak az 
újonnan kialakított játszó térben. 

A közösségi térbe tíz darab asztalt, 
és hatvan darab széket is vásárol-
tunk, amit rendezvényekkor (pl. 
óvodai ballagás) vagy tanfolya–
mokon már idén is jól ki tudtak 
használni a gyerekek. 

A helyi könyvtárba öt darab bab-
zsák lett a gyerekeknek vásárolva 
a kényelmesebb olvasásért. 

Augusztusban diákmunkások segítségével (Kövér Csenge, Nagy Mónika, Miklós An-
na) festés került a helyi általános iskola udvarának az aszfaltjára. Ehhez a festéket a 
pályázaton elnyert pénzből vásároltuk. A diákok maguk is egykor az iskola tanulói 
voltak, úgyhogy szívesen készítették az ugróiskolákat, twistert és különböző figurákat, 
amelyekkel megelevenedett az addig szürke udvar. A gyerekek szeptemberben nagy 
örömmel fogadták a színes játékokat, és lelkesen játszottak rajta. 
 

Az ebédlő feletti közösségi térbe és az iskolába színes plakátok lettek kihelyezve a 
gyerekjogokról gyerekeknek. 
Reméljük, hogy a boldogházi gyermekek még sokáig élvezhetik a támogatásból meg-
valósult projektek előnyeit! Szemes- Csecselics Hajnalka 

 
Köszönöm, hogy végigkísérték figyelmükkel cikksorozatunkat a gyerekjogokról. Reméljük, a következő eszten-
dők is a gyermekek javát szolgálják majd! Most, hogy kicsit jobban megismertük a jogaikat, ilyen kiváló szak-
emberekkel, szervezetekkel, intézményekkel csakis boldog új évet hozhat a községünk kisebb- nagyobb gyerme-
kei számára! Kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek!  

Szemes- Csecselics Hajnalka 
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Kedves Olvasók! 
November közepétől a könyvtár élete a csendes ünnepekre han-
golódás jegyében telik, mivel a 484/2020.(XI.10.) kormányren-
delet értelmében a veszélyhelyzet idején alkalmazható védelmi 
intézkedések részeként a könyvtáraknak is zárva kell tartani. Ezt 
az intézkedést meghosszabbították januárig 11-ig, ezért az ünne-
pek alatt is zárva lesz a könyvtár. 
Mivel a könyvtár nem látogatható, és szeretném, hogy legyen 
olvasnivalójuk a kedves olvasóknak, ezért a 06-30/4836-795 
telefonszámon egyeztetve, vagy a konyvtar@jaszboldoghaza.hu 
e-mail-címen megadott könyveket összekészítem, és átadom kis 
csomagban, egy megbeszélt időpontban. 
Bár olvasók nem jöhetnek, azért a könyvtár élete nem állt meg. 
Kétszer is kaptunk gyönyörű új könyveket a megyei könyvtártól, 
és a helyi önkormányzat is támogatta a könyvtár állománybőví-

tését 66 szép gyermekkönyv-
vel, amik között minden gye-
rek megtalálhatja azt, ami 
érdekli legyen kicsi vagy 
nagy, lány vagy fiú. 

Újranyitáskor várom a ked-
ves olvasókat, és addig is 
mindenkinek áldott kará-
csonyt és békés, boldog új 
esztendőt kívánok! 
 
Szemes- Csecselics Hajnalka 

Könyvtári hírek 

Klinkó Mónika vagyok, 20 éves. Jászbol-
dogházán születtem, óvodába és általános 
iskolába is ide jártam. Jászberényben, a 
Lehel Vezér Gimnáziumban folytattam 
tanulmányaimat angol szakon. Sokáig 
gondolkoztam, hogy milyen irányban sze-
retnék továbbtanulni. Mindig is jobban 
érdekeltek a reál tantárgyak, de ezen belül 
nem volt konkrét célom. Végül műszaki 
menedzser szakra jelentkeztem az Óbudai 
Egyetemen, és ebben az évben kezdtem a 
második évemet. Úgy érzem, megtaláltam 
a nekem való szakot, mivel vannak gazda-
sági és műszaki tantárgyaim is. Mindkettő 
területet érdekesnek találom és szívesen 
tanulom. A félév végén választanunk kell 
specializációt is. Műszaki oldalról szeret-
ném az elektrotechnikát, gazdasági oldal-
ról pedig a minőségmenedzsmentet választani. Ami 
magát az egyetemet illeti, már az első héten nagyon 
megszerettem. Az oktatók megértőek és segítőkészek, 
szaktársaim pedig közvetlenek, és már az elején kiala-
kult egy jó közösség. Budapesten kollégiumban lakom, 
ami közvetlen az egyetem épülete mellett van. Először 
féltem, hogy milyen lesz a „kolis élet”, vagy hogy kik 
lesznek a szobatársaim. Szerencsére szobatársaimmal 
már az elején nagyon jól kijöttünk, és hamar barátok 
lettünk. Ebben az évben is velük vagyok egy szobában. 
Az egész kollégium olyan, mint egy nagy család. Bár-
mire szükségem van, az emberek segítenek, legyen szó 

tanulásról vagy csak egy oldal nyomta-
tásáról. Az egyetem és a kollégium is 
sok programot szervez az év folyamán. 
Szoktak lenni Keleti Napok, Gólyabál, 
Menedzser bál, sok-sok vetélkedő, ver-
senyek és az elmaradhatatlan félévnyitó 
kocsmatúrák. Ezeken kívül, a kollégi-
umban szerveznek ismerkedős esteket, 
szintfőzéseket, tökfaragó versenyt és 
Mikulás bulit, de tavaly például voltunk 
Bécsben az Adventi vásáron is. Szinte 
minden héten van valami program, ahol 
ki tudunk kapcsolódni. Természetesen, a 
tanulás és a szórakozás mellett eljárok 
dolgozni is. Január óra a Cinema City-
nél dolgozok büfésként. A rugalmas 
beosztásomnak köszönhetően nem okoz 
nehézséget a munka mellett felkészülni 

a zárthelyikre vagy a vizsgákra. Amikor tudok, hazajö-
vök anyáékhoz, és az itteni barátaimmal is mindig ta-
lálkozok. Sajnos, a jelenlegi vírushelyzet miatt áttér-
tünk online oktatásra, és a kollégiumból is ki kellett 
költöznünk. Számomra a tanulás így sokkal nehezebb, 
mert több ideig tart feldolgozni egy-egy anyagot vagy 
megérteni egy-egy példát. Valamint hiányzik a nyüzs-
gő egyetemi élet is, a közös tanulások és a zh-k utáni 
kikapcsolódások. Minden nap tartom a kapcsolatot 
szaktársaimmal, de remélem, hogy minél hamarabb 
helyreáll a régi oktatási rendszer, és hogy visszaköltöz-
hetünk a kollégiumba. 

Bemutatjuk községünk fiataljait 

Juhász Gyula: Juhász Gyula: Juhász Gyula: Juhász Gyula:     
Karácsony feléKarácsony feléKarácsony feléKarácsony felé    
Szép Tündérország támad föl szívemben 
Ilyenkor decemberben. 
A szeretetnek csillagára nézek, 
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, 
Ilyenkor decemberben. 

…Bizalmas szívvel járom a világot, 
S amit az élet vágott, 
Beheggesztem a sebet a szívemben, 
És hiszek újra égi szeretetben, 
Ilyenkor decemberben. 

…És valahol csak kétkedő beszédet 
Hallok, szomorún nézek, 
A kis Jézuska itt van a közelben, 
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, 
S ne csak így decemberben. 

Klinkó Mónika  
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Az ünnepek megszépítik a hétköznapokat, különösen igaz ez az év legszebb ünnepére, a karácsonyra. 
Hogyan próbáljátok megőrizni az ünnep varázsát a kialakult járványhelyzetben? 

FIATALOK VÁLASZOLNAK... 

A karácsonyi készülődést idén is december elején kezdtük el, de már négyen! A lakást 
apránként díszítjük fel.  Zita egyre többet segít, már saját díszeket is készít! Fanni öröm-
mel nézi az újabb csodákat. Az adventi koszorút is együtt készítettük el, kicsit lassab-
ban, de nagy igyekezettel! A gyerekek esténként boldogan mutatják meg apukájuknak, 
aki mindent megdicsér.  
Idén sajnos a kialakult helyzet miatt sok új és már hagyománnyá vált program elmarad, 
amit az ünnepekre terveztünk.   Ezeket itthoni és szüleinknél töltött programokkal pró-
báljuk helyettesíteni a gyerekeknek. Mesét olvasunk, társasozunk, festünk. A dédszülők-
nek is többször telefonálunk, hiszen a személyes találkozást most kerüljük, de éppen 
most a legfontosabb, hogy tudják, gondolunk rájuk, és szeretjük őket.  Persze a Mikulás 
és a Jézuska is hoz ajándékot, amiben webshopok és csomagküldő szolgálatok segíte-
nek.  
Mindenkinek egészségben, boldogságban gazdag karácsonyt és új évet kívánok. 

Kisbalázs Anna 

A karácsony az az ünnep, ami az emberek nagy részének az örömet, békességet, a 
szeretetet, az otthont, a családot és a másokkal való törődést jelképezi…. 
Ebben az évben nehezebb ráhangolódni az ünnepre, hiszen sokak élete megválto-
zott. Lehet, hogy emiatt, de mi minden eddiginél jobban feldíszítettük a házat. Idén 
sem maradhat el a mézeskalács sütés, amit Lilivel és Zolival közösen szoktunk ké-
szíteni. Valamint a 24-én este eltöltött ünnepi vacsora és egymás megajándékozása. 
Szerencsésnek érzem magam, mert a jelen helyzetben is a hozzám legközelebb ál-
lókkal személyesen találkozhatom. 
Áldott, békés, szeretetben és egészségben gazdag ünnepet kívánok mindenkinek! 

Makainé Nagy Mónika 

A 2020-as év mindenki számára nehézségeket hozott, de a mi csalá-
dunkba megérkezett a kis csodánk, Balázska, aki bearanyozza minden-
napjainkat. Az ünnepi készülődést a korlátozások ellenére is próbáljuk 
izgalmassá, varázslatossá tenni a kisfiunk és a gyerekek számára. Ka-
rácsonyi dalokkal, mesékkel, díszekkel, világításokkal tesszük varázs-
latossá az adventi időszakot.  

Az idei ünnep nem lesz olyan, mint az eddigi években. A nagycsalád 
nem tud együtt lenni az év legszebb napjain a kialakult helyzet miatt, 
de igyekszünk a közeli családtagjainkat meglátogatni, vigyázva a saját 
és rokonaink egészségére is.  

Rácz Máté és Ráczné Nagy Éva  

A karácsony a szeretet, a békesség ünnepe. A családommal, mint minden évben, idén is 
törekszünk megtartani ennek szellemét. A mostani helyzetre való tekintettel, nagyon szűk 
családi körben tervezünk ünnepelni, hiszen a legfontosabb az egészség.  

Szokásainkat megtartva, a kis öcsém karácsony napjai előtt mézeskalácsot süt, édesanyám 
és én pedig december 24-én készítjük el közösen az ünnepi vacsorát. Igyekszünk az idei 
karácsonyt is meghitté, békéssé, szeretetben gazdaggá varázsolni. 

Györfi Orsolya  
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A búvárkodás önmagában is izgalmas, érdekes tevé-
kenység, és ha  ezt valaki női katonabúvárként teszi, 
még természetesebb a kíváncsiságunk. 
Turóczi Beáta négy éve a  Honvédség női katonabú-
váraként teljesít szolgálatot, és ebben a feladatkörben 
aktívan  hosszabb ideig egyetlen volt az országban. 
Bea korábban kiváló tanulóként kitartó szorgalommal 
végzett minden feladatot, mellette a kihívások keresé-
se, a maximalizmusra törekvés jellemezte, talán a vá-
lasztott pályája mindezekre a tulajdonságokra épül, de 
semmiképpen sem mondható hétköznapinak. 
 

Ma már egyre több nő vesz rész a Honvédség munká-
jában, a pályaválasztásod mégsem tekinthető szokvá-
nyosnak.  Hogyan, miért döntöttél a katonai pálya 
mellett, hogyan lettél katonabúvár? 
A boldogházi általános iskolás éveimben megszerzett 
stabil alapok után Jászberényben a Lehel Vezér Gimná-
ziumban folytattam tanulmányaimat, azonban még az 
ott töltött évek alatt is sokat változott a személyiségem, 
és ennek megfelelően a jövőmre vonatkozó elképzelé-
seim is.  Abban biztos voltam, hogy tovább szeretnék 
tanulni. 
Már ezekben az években kacérkodtam a honvédségi 
pályafutás gondolatával is, azonban ekkor még – szin-
tén az általános iskolában elkezdett, és továbbra is 
szorgalmasan űzött – sport, azon belül főként a kézilab-
da világában képzeltem el leginkább az életemet, úgy 
gondoltam, hogy a mindennapos edzéseket, hétvégi 
meccseket nem tudnám összeegyeztetni a katonai hiva-
tással. 
Így a gimnázium után a budapesti Testnevelési Egye-
temre jelentkeztem, és nyertem felvételt humánkinezio-
lógia szakra, ami tulajdonképpen részben egészség-
ügyi, részben sporttudomány. 
Tanulmányaim mellett minden nap átjártam Budaörsre 
edzésekre. Kisebb sérülések, a viszonzatlan belefekte-
tett energia árán idővel azonban be kellett látnom, hogy 
ezt a sportot nem tudom olyan szinten űzni, ahogyan 
szeretném a tanulás mellett, így az államvizsga köze-
ledtével a ver-
senyszerű kézi-
labdázást befe-
jeztem. 
A diploma meg-
szerzésével más-
ra, új kihívásra 
vágytam. Ekkor 
döntöttem úgy, 
hogy valóra vál-
tom korábbi el-
képzelésemet, és 
katona leszek.      
 Még ugyanab-
ban az évben, 
2016 nyarának 
végén bevonul-
tam, 14 hetes 
alapkiképzése-

met honvéd tisztjelöltként Szentendrén végeztem, majd 
kis idő elteltével kifejezetten búvárnak jelentkeztem, 
majd kaptam beosztást Szentesen a Magyar Honvédség 
ll. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred műszaki felderítő 
szakaszában. Bár mindig is nagyon szerettem a vizet, 
az egyetemen és hobbiként is szerettem úszni is, koráb-
ban soha nem merültem.  A katonai búvárkodással egy 
toborzó brosúra lapozgatásakor találkoztam, és rögtön 
felvillanyozódtam, hogy én ezt ki szeretném próbálni. 
Ez aztán úgy alakult, hogy szinte hónapokon belül úgy 
megszerettem a közeget, minden nehézségével és a 
benne rejlő veszélyekkel együtt, hogy nem csak próbál-
ni szerettem volna, hanem csinálni is. Tudtam, hogy 
nem lesz egyszerű, de talán ez is csak vonzott benne. 
Az itt eltöltött lassan négy évem közel sem mondható 
egyszerűnek, de minden vele járó feladat, kiképzés, 
gyakorlat, tanfolyam mind-mind újabb kihívás és egy-
ben újabb élmény. 
Úgy gondolom, vannak olyan szakmák, mint többek 
között például a tanári/oktatói, az egészségügyi és még 
sorolhatnám, amiket nem munkájának, hanem hivatásá-
nak választ az ember, legyen férfi vagy nő. Számomra 
ilyen a Honvédség is. 

Boldogházi beszélgetésekBoldogházi beszélgetésekBoldogházi beszélgetésekBoldogházi beszélgetések    
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Neve:  Turóczi Beáta  
Született:  Jászberény, 1995. 07. 08. 
Szülei: Turóczi Ferenc 
 Teréki Erika 

Testvérei:  Ádám, Zsófia 
Iskolái:  Mátyás Király Általános Iskola   
 Jászboldogháza 
 Lehel Vezér Gimnázium Jászberény 
 Testnevelési Egyetem Budapest 
Munkahelyek:  Magyar Honvédség II. Rákóczi Ferenc  
 Műszaki Ezred Szentes 

Turóczi Beáta 

A katonai eskütételkor 2016 ıszén  
Ez a kép a nap képe is volt a Hon-

védség hivatalos oldalán 
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Négy éve teljesítesz szolgálatot katonabúvárként. Ol-
vastam, hogy a katonabúvárok szinte az egész évet a 
víz alatt töltik.  Hogy kell elképzelni a munkátokat? 
A Honvédség négy 
alakulatánál szol-
gálnak búvárok, 
ezeken belül szinte 
minden búvár al-
egységnek egymás-
tól többé-kevésbé 
eltérő a rendelteté-
se. Időnként vannak 
olyan közös gya-
korlatok, összevo-
nások, ahol megis-
merhetjük a többiek 
munkáját is. 
Vannak, akik többet 
merülnek egy év-
ben, de a különböző 
feladatok és más 
elfoglaltságok függ-
vénye is, hogy 
mennyit tudunk 
vízben lenni.  Saj-
nos ebben az évben 
például nem tud-
tunk annyit merülni, mint kellene egy olyan szakmá-
ban, ahol a gyakorláson, a biztos készségek és képessé-
gek elsajátításán múlik az „éles bevetéseink” hatékony-
sága, illetve biztonsága. 
Mint említettem, katonabúvárként alegységenként elté-
rőek feladataink, Szentesen a teljesség igénye nélkül 
ezek lehetnek kiképzési feladatok, felderítési vagy biz-
tosítási, támogató tevékenységek, de különböző víz 
alatti bontási vagy épp építési, szerelési munkákban – 
például hidak, stégek esetében – is részt veszünk, de 
bármilyen kereséshez, kutatáshoz, kiemeléshez hívhat-
ják segítségünket. Más speciális alegységnél tűzszerész 
vagy éppen Szolnokon harci búvárok is szolgálnak. 
Már a búvár beosztásba kerüléshez is alapvető feltéte-
leknek kell megfelelni, majd a 4 hetes búvár alapfelké-
szítés elvégzése után is folyamatosan képeznünk kell 
magunkat. Adott esetben készülni az osztályba soroló 
vizsgákra, tanfolyamokra. A különböző felszerelések 
használatát is további, sokszor több hetes felkészítések 
során sajátítjuk el. Ilyen például  a sisakos vagyis ne-
hézbúvár, vagy éppen a technikai felszerelés. Rendel-
kezésre álló eszközeinket és öltözetünket is aszerint 
választjuk ki lehetőségeink szerint, hogy mi az adott 
feladat, milyen a víz vagy a közeg, amiben merülünk. 
A biztonság miatt sem lehet mindegy, hogy milyen 
mélyre merültök. Mi határozza meg a merülési mély-
séget? 
Az, hogy milyen mélységig merülünk, feladat- és hely-
zetfüggő, ugyanakkor ebben a tekintetben is tartanunk 
kell magunkat a szabályzatunkhoz, ami osztályos foko-
zathoz kötve limitálja a merülési mélységet. Én például 
másodosztályú búvárként hivatalosan 18 méter mélyen 
voltam (hivatalosan  ☺). 
A legtöbbször azonban 10 méter alatt merülünk, Ma-
gyarországon a legtöbb víz sekély. A nagyobb folyóink 
áradáskor mélyebbek, valamint a mesterséges bányata-
vaink között vannak mélyebbek, ilyen kavicsbánya 
tavak vannak például Nyékládházán vagy akár Hegyes-

halmon is, ahová kifejezetten a mélyebb és úgynevezett 
dekompressziós merülések gyakorlása céljából szok-
tunk rendszeresen ellátogatni. Ennek a tónak a legmé-
lyebb pontja 30 méter körül van, és egyébként gyönyö-
rű tiszta. 
Merülés közben is szükség van kommunikációra, ez 
hogyan történik a búvárok között? 
A kommunikáció a használt felszereléstől és a víztől, a 
látási viszonyoktól függ. 
A nehéz munkabúvár felszerelés sisakjában, illetve a 
könnyűbúvár felszerelések közül az úgynevezett 
„fullface”, azaz teljes arcot fedő maszkban van kom-
munikációs összeköttetés, így a felszínnel, illetve adott 
esetben a merülő párunkkal is tudunk beszélni. 
Az egyszerű könnyűbúvár felszerelésnél ez a lehetőség 
nem áll fenn. 
Kötélbiztosítás esetén megvannak az előre megbeszélt, 
jó esetben mind a vízben, mind a felszínen tevékenyke-
dő búvár számára egyértelmű kötéljelzések. 
Állóvízben, ha látjuk a társunkat, akkor különböző kéz-
jelekkel kommunikálunk. 
Hazai vizek esetén sokszor annyira rossz a látási vi-
szony, hogy nem látunk gyakorlatilag semmit, ilyenkor 
tapogatással tájékozódunk, illetve előfordul, hogy kom-
munikálni is tudunk.  
Az éjszakai merülés is hozzátartozik a búvárok mun-
kájához.  Mennyivel nehezebb így merülni? 
Szentesen eddig eltöltött szolgálatom alatt nem volt rá 
példa, hogy éjszaka kelljen munkát végeznünk, azon-
ban a kiképzési majd szinten tartó merüléseink alkal-
mával rendszerint beépítjük az éjszakai viszonyok kö-
zötti gyakorlást is. 
Ilyenkor lámpákat használunk a víz alatt, ami annyiban 
nehezíti meg a dolgunkat, hogy egy újabb eszközt kell 
tudnunk rögzíteni és kezelni, ilyenkor a kommunikáció 
is ennek segítségével jöhet létre. 
Munkátok során – akár párban, akár csoportban me-
rültök – az egymásra utaltság következtében elenged-
hetetlen a pontosság és az egymás iránti bizalom. 
Katonabúvárként bármilyen feladatot látunk is el, a 
lehető legprecízebb tervezésnek kell megelőznie,  ami 
a merülésvezető feladata, de a felkészülés a búvárcso-
port minden egyes tagjának egyéni felelőssége. 
A különböző munkák során egymásra vagyunk utalva, 
így a felszerelésünk épségén, a képességeinken, a pszi-
chikai, fizikai vagy egészségügyi állapotunkon társaink 
munkája vagy épp élete múlhat. 
Álló vízben párban merülünk, folyó vízben pedig  kötél 
biztosítással, ilyenkor egy búvár van a víz alatt csak, a 
párja a partról/hajóról biztosítja. 
A betartandó szabályokat egy konkrét szabályzat fog-
lalja össze, ami alapvető, hogy mindig figyelünk a tár-
sunkra, és végig együtt maradunk. Ha elhagyjuk egy-
mást, társvesztésnek minősül, és a merülést be kell fe-
jezni. Akkor is felszínre kell jönni például a pár mind-
két tagjának, ha bármelyikünknek olyan problémája 
akad, amivel nem tudja folytatni a merülést, vagy pél-
dául 50 bar alá esik a nyomás a palackjában, vagyis 
fogy a levegője. 
A nehézbúvár felszerelésről annyit, hogy a sisak önma-
gában több mint 13 kg, maga a felszerelés, öltözet, ami 
rajtunk van az úszóképestől az erősen túlsúlyozottig, 
gyakorlatilag 70 kg többletsúlyig szerelhető. Ezt fel 
sem tudjuk venni önállóan, illetve ott mindig van a fel-
színen, aki biztosít minket, csapatban dolgozunk. 
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A külföldi gyakorlatok – különböző helyszínek, körül-
mények között végzett merülések  -  milyen pluszt je-
lentenek számodra? 
A búvárkodást civilben is ki tudtam próbálni, 2019 
nyarán Görögországban merültem életemben először 
tengerben, a sós víz mélységeinek „látogatása” az ott-
honi munkáink során tapasztalt zéró látási viszony, a 
nagy mennyiségű iszap, stb. után igazi élménymerülés 
volt. 
2020. március elején pedig Egyiptomba volt szeren-
csém kiutazni kifejezetten búvárkodási céllal, a Vörös-
tenger élővilága pedig a többszörös merülések során is 
minden alkalommal lenyűgözött. 

Nem veszélytelen a munkád.  Hozzá lehet szokni a 
szinte állandó veszélyhelyzethez? 
Úgy gondolom, mint a legtöbb veszélyesnek mondható 
szakmában, a búvárkodásban is felelőtlenség lenne ez-
zel nem foglalkozni, sokan nem is vállalnák, hogy le-
menjenek a víz alá akár csak próbaképpen sem. A kü-
lönböző fizikai törvények alapján, legtöbbször a nyo-
másváltozás hatására kialakuló dekompressziós beteg-
ségek a nőkre még veszélyesebbek szimplán a geneti-
kai tulajdonságaink miatt. A legtöbb baleset, betegség 
azonban valamilyen emberi mulasztás, hiba miatt ala-
kul ki, így búvárként az egyik legfontosabb, hogy ala-
pos felkészüléssel, készségek magabiztos elsajátításá-
val minden tőlünk telhetőt megtegyünk ezek elkerülé-
sére, illetve mindig figyeljünk a társunkra is, merülés 
előtt, közben, és utána is.  Ezek betartásával is még 
rengeteg tényező közrejátszhat, például a felszerelé-
sünkből adódó, vagy éppen az adott fizikai vagy pszi-
chikai állapotunktól függő hibák, és természetesen nem 
lehet mindenre felkészülni, ez mindig benne van a 
„pakliban”… 
Én magam is átéltem már kisebb baleseteket, fogyott el 
levegőm az áradó Tiszában, a fülemet és a szememet is 
érintette már kisebb barotrauma. 
Biztosan számtalan különleges helyzet adódott már a 
munkád során. Milyen érdekes sztorikra emlékszel? 
Számomra minden merülés élményt rejt magában iga-
zából, de hogy meséljek a búvárkodáshoz köthető érde-
kességeket: 
Az egyik, amit már a veszélyeknél említettem, hogy a 
búvár alapfelkészítésem alatt konkrétan az első folyó-
vízi merülésem az áradó Tiszában volt, ahol 13 méter 
mélyen elfogyott a palackomból a levegő. Annyira 
rossz volt a látási viszony lent, hogy a saját műszere-

met az orrom előtt tartva sem láttam, amiről le tudtam 
volna olvasni, mennyi levegőm van. 
Másiknak az eddigi búvár pályám egyik legnagyobb 
sikerélményét mondanám, ami pedig a nehézbúvár fel-
szerelésben végzett munka során, egy fahíd bontása 
volt. Szintén nulla látási viszonyok között, egy méteres 
iszapban dagonyázva fűrészeltünk cölöpöket, ahol igen 
jól sikerült teljesítenem férfi társaim között is. 
Hosszabb ideig az egyetlen aktív női katonabúvár vol-
tál az országban. Hogyan sikerült elfogadtatni maga-
dat a férfiak világában? 
Egyre több nő jelentkezik akár más rendvédelmi, akár 
katonai szolgálatra, megállni a helyünket a munkánkkal 
azonban közel sem könnyű, főleg a gyakorlatiasabb 
beosztásokban. A feladatok és gyakorlatok során több-
ször előfordult már velem szárazföldön is, ha egyedüli 
nőként kell helytállnom. 
Női katonabúvárok összesen ketten vagyunk országos 
viszonylatban jelenleg. Ez részben büszkeséggel tölt el, 
azonban azt is mutatja, hogy mennyire nem szokvá-
nyos ilyen pályára vállalkozni. Saját tapasztalatom is, 
hogy nőként legalább ugyanúgy, de inkább többet kell 
teljesíteni, mint másnak, ha azt akarjuk, hogy elismer-
jék a tevékenységünket. 
Esetemben ez években számolható, de inkább azt mon-
danám, hogy ez egy véget nem érő folyamat. Ebben 
persze a saját maximalizmusom is szerepet játszik, de 
ebben a beosztásban rá is szorulok. Mára elmondha-
tom, hogy másodosztályú katonabúvár vagyok, többek 
között mentőbúvári és sisakos munkabúvári képesítés-
sel. 
 A búvár feladatokon kívül milyen más  munkát vég-
zel  még  a hadseregben? 
A szakaszom és 
így az én feladata-
im is kettősek, 
ugyanúgy helyt 
kell állnunk szá-
razföldön felderí-
tőként, mint  víz 
alatt. Sokszor va-
gyunk távol több 
napra vagy hetek-
re. Csak egy pár 
saját példát sorol-
va, ebben a beosz-
tásban töltöttem 
éjszakát  mínusz 
10 fokban 15 centi 
hóban a Mátrában, 
vagy épp másztam 
sziklát a Bükkben, 
de merültem az 
áradó Tiszában 
vagy épp különböző bányatavakban is, máskor fűré-
szeltem vagy épp hegesztettem a víz alatt. 
Itt említeném meg, a korábbi kijelentésemre visszacsa-
tolva, hogy az hogy éppen mennyit és mikor búvárko-
dunk, a többi feladatunktól is függ. Elsősorban ugyanis 
katonák vagyunk, tehát ha éppen a határon vagy más-
hol kell szolgálatot teljesítenünk, járőröznünk  vagy 
éppen készenlétet adnunk, akkor ott vagyunk, de hogy 
ismét saját példákat soroljak, idén vettem részt idősott-
honok fertőtlenítésében is, de most decemberben lett 
vége például a 2 és fél hónapos missziós felkészítésem-
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Konkoly Béláné 

SZERKESZTŐSÉGI KÖZLEMÉNY 
Rendszeres és alkalmi szerzőink figyelmébe ajánljuk, 

hogy a következő lapszámunkhoz    
a kéziratokat és a fotókat  

2021. február 22-ig kérjük eljuttatni  
a szerkesztőkhöz. 

A beküldött írások változtatásának jogát -terjedelmi 
okokból-  a szerkesztőség fenntartja. 

E-mail: boldoghazihirek@gmail.com 

Velünk történt ...  

Kedves Olvasóink!  
Velünk történt…  rovatunkba várjuk azokat a 
közlendőket, amelyeket másokkal is szívesen 
megosztanának.  Az írások leadásának határ-

idejét minden lapszámban közöljük. 

nek is, jövőre fél évig a Balkánon fogok külszolgálatot 
teljesíteni a tervek szerint. 
Ti - Szentesen szolgálatot teljesítő katonák-  hogyan 
kapcsolódtok  be a város életébe? 
Szentes egy kisváros, így az ott, illetve a környékén 
élők közül  szinte mindenkinek van katona ismerőse. 
Jellemző, hogy bármilyen kisebb vagy nagyobb ren-
dezvény  van a városban, delegálunk embereket akár 
csak nézői, látogatói szerepben, például a városi 
könyvtár egyik kiállításának megnyitóján, vagy a kato-
likus templomban minden évben karácsonykor megren-
dezett ünnepi hangversenyen. De legtöbbször statikus 
vagy épp dinamikus bemutatók tartására is felkérnek 
bennünket a különböző fesztiválokon, kiállításokon, 
sportrendezvényeken, és ezekben rendszeresen mi, bú-
várok is részt veszünk. Szentesen szintúgy, mint Bé-
késcsabán, Szegeden, Budapesten, de előfordult már, 
hogy például Zalaegerszegig is elmentünk ilyen céllal 
is. 
Évente egy-egy alkalommal családi, illetve nyílt napot 
is rendezünk a laktanyában, amikor az érdeklődők be-
tekintést nyerhetnek mindennapi életünkbe, munkánk-
ba. Nagy sikere van a nyaranta több alkalommal meg-
szervezett honvédelmi gyerektáboroknak is. 
Ezek mellett szinte az összes sportrendezvényen – le-
gyen az helyi vagy országos szintű – sok katona indul 
el, és képviseli a Honvédséget. Ilyenek az akadályfutó 
vagy különböző futóversenyek, kerékpár- vagy teljesít-
ménytúrák, úszóversenyek. Jómagam is többször részt 
vettem már futóversenyen, téli Mátra túrán, de kétszer 
már átúsztam a Balatont is. 
Egy kihívásokhoz szokott katonabúvárnak hogy tel-
nek a szabad órái a kisvárosban? Mivel töltöd szíve-
sen  a szabadidődet? 
Amennyi szabadidőm  adódik, igyekszem aktívan ki-
használni. A sport továbbra is nagyon fontos szerepet 
játszik az életemben, bár már csak hobbiszinten, de heti 

többször edzek. Szeretek kirándulni, fotózni is. Ismerő-
sökkel, barátokkal is összejárunk, programokat szerve-
zünk rendszeresen, bár ez az év nem igazán kedvezett 
sajnos a társasági összejöveteleknek. 
Mozgalmas, izgalmas életedben mit jelent neked  Bol-
dogháza, itthon vagy-e még Boldogházán? 
Jászboldogházáról gyakorlatilag 18 éves koromban 
elkerültem, de mind a Budapesten töltött éveim alatt, 
mind pedig azóta Szentesről, amikor lehetőségem van 
rá, hazajárok a szüleimhez, illetve testvéreimhez. A 
bátyám, Ádám is itt telepedett le a családjával. 
Bármerre is sodor majd az élet a későbbiekben, látogat-
ni mindig jövök majd, és egy kicsit mindig is boldog-
házi leszek. 
Hogyan képzeled el az életedet később, mik a további 
terveid? 
Eddig  is nagyon sok élményt és tapasztalatot szerez-
tem  ebben a beosztásban, amikért nagyon hálás va-
gyok. Valószínűleg ez még nem a „vége”, amiben biz-
tos vagyok, hogy keresni fogom a további kihívásokat. 
Szeretném például a civil diplomámat, tudásomat is 
felhasználni akár a Honvédségen belül is, és a tovább-
tanulást is tervezem. Szeretnék minél több tapasztalatot 
és tudást szerezni, aztán majd esetleg a későbbiekben 
ezt tovább is adni.  Saját kiképzéseinken vagy  éppen 
az említett gyermektáborokban több alkalommal volt 
szerencsém kiképzőként, segédoktatóként is részt ven-
ni, amit nagyon élveztem, így ilyen jellegű tevékenysé-
get is szívesen folytatnék a jövőben. 

Bea, élvezet volt bepillantani a munkádba! 
Úgy érzem, a kihívások keresése életelemeddé vált, de  
a kihívások  erősebbé tesznek, és mindig tanítanak 
valamit, közben pedig a választott úton haladva szám-
talan élmény várhat rád. Kívánom, hogy valósítsd 
meg a terveidet, ehhez kívánok kitartást, erőt, akara-
tot! 

 

Sok örömet és boldogságot kívánunk az újszülötteknek és családjuknak! 

Gólyahír 
„Azért mert szerettek, jöttem a világra, s lettem új fény, csillag, szülők boldogsága.  

Szeressetek engem igaz szeretettel,   a kincsetek vagyok, pici kincs, de ember!” 

Vince Anna 
 

2020. 11.14. 
Nagy Anikó 

Vincze Szabolcs 
 

Gál Olívia 
 

2020. 11. 27. 
Gálné Racs Bettina 

 Gál Bence 
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 AZ ALKOT˘S ÖRÖME 

Boldogházán jártál általá-
nos iskolába, és érettségi 
után Budapesten tanultál 
tovább a Műszaki Egyete-
men. Milyen pályára ké-
szültél? 
- Kis túlzás, de akkoriban 
nem pályát, hanem Buda-
pestet választottam. Nem 
volt határozott elképzelésem 
a jövőmet illetően, de sok 
barátom tanult a Műszaki 
Egyetemen, és vonzott a 
rengeteg lehetőség, amit 
Budapest nyújtott. Mind-
emellett a környezetvédel-
met már fiatalon is fontos-
nak tartottam, ennek megfelelően a környezetmérnöki 
szakot végeztem el, és ebben a szakmában helyezked-
tem el. Szerettem a munkám, de úgy éreztem, hogy 
családalapításhoz és gyerekneveléshez a főváros nem 
ideális helyszín. Feleségem jászberényi származása, és 
édesapám halála is hozzájárult, hogy hazaköltöztünk. 
Nem volt könnyű döntés, hiszen feladtam a szakmám, 
amitől azért nem szakadtam el egészen. Ma is foglalko-
zom környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási tanács-
adással. Az egyetemi években kialakult baráti kapcso-
latok  pedig életre szólóak lettek.   
Nagyon hamar találtál egy egészen más utat, ami a 
borhoz, a borászathoz vezetett. Honnan ez az érdeklő-
dés? 
- 17 éves voltam, amikor unokatestvérem, Konkoly 
Misi egy fociedzés után mutatott egy olyan bort, ami 
nagy hatással volt rám. Rendkívül jó illatú, gyümöl-
csös, zamatos bor volt –  különösen a korábban kóstolt 
gyengébb minőségű borokhoz képest –, és akkor meg-
éreztem valamit a varázsából. Misi egyetemen foglal-
kozott a bor világával, ebből doktorált, és ma már elis-
mert hazai szaktekintély. Ezután következtek a bortú-
rák. Egyre több borászt, pincészetet megismertem, köz-
ben igyekeztem olvasni és tanulni is róla. A szakma 
mellett ez állandó hobbi és érdeklődés lett számomra, 
Budapesten pedig minden hétre jutott egy-két boros 
rendezvény vagy kóstoló. 
Jászberényben a Neszűr sosem tartozott a kiemelkedő 
borvidékek közé. Honnan jött a gondolat, hogy ebben 
a városban szeretnéd a borászatot népszerűsíteni?  
- Ahogy említettem, gyakran látogattunk borkóstoló 
programokat korábban, de azt tapasztaltuk, hogy Jász-
berényben nincs ilyen jellegű esemény, így muszáj volt 
szervezni magunknak. 2016 márciusában költöztünk 
Jászberénybe, áprilisban megszületett első kislányunk, 
júniusban pedig szerveztem az első borkóstolót, ahol 
történetesen Konkoly Misi volt a vendég, akkori mun-
kahelye, az egri Gróf Buttler Pincészet képviseletében. 
Ezt a Szikra Galériában tartottuk, akkor még sem esz-
közeim, sem tapasztalatom nem volt a szervezéshez, jól 

jött a szakmai segítség az étterem részéről. Látható 
volt, hogy van igény ilyen rendezvényre, és hogy érde-
mes a jövőben ezzel foglalkozni. Az érdeklődést jelzi, 
hogy hamarosan kinőttük az éttermet, és később a Dé-
ryné Művelődési Központban szerveztem a Borklub 
rendezvényeit. Eddig több mint 30 eseményt rendez-
tünk.  
Komoly felelősség egy-egy program szervezése, ami 
nem kevés izgalommal, váratlan helyzetekkel is jár-
hat. 
- Minden alkalom más, de amikor az első bort megkós-
toltatjuk, már nincs bennem izgalom. Miután tudom, 
hogy vendégként mi jelent nekem élményt, úgy érzem, 
ezt vendéglátóként át tudom adni. Példát jelent ebben 
nagybátyám Konkoly György, aki évtizedeken át igen 
magas színvonalon vezette Egerben a Fehérszarvas 
Éttermet. Mindig igyekszem egy átlagos borkóstolónál 
többet adni a vendégeknek, az a célom, hogy élmény-
nyel térjen haza mindenki. Éppen ezért a vendég borász 
mellett zenészek vagy akár színészek is színesítik a 
programot. 

A rendezvényszervezés felelősségteljes munka, és sok 
váratlan esemény is történhet. Egyik programunkat 
például egy januári estére szerveztük. Aznap 30 centi 
hó esett, és délután telefonált a meghívott borász, hogy 
nem tud eljönni, veszélyes az autózás ilyen útviszo-
nyok között. 80 ember várt rá este, ezt nem tehettem 
meg a vendégekkel, ezért taxival hozattuk el a borászt, 
és egy jól sikerült est lett belőle. 
Fontosnak tartok minden apró részletet a terítés, deko-
ráció terén is. Egy példa: tetszett a boldogházi Tájház 
vasvirág díszítése, így amikor jöttem haza, megálltam a 
sóshidai határban, és gyűjtöttem néhány csokrot. A 
dolog pikantériája, hogy már rég a helyszínen kellett 
volna lennem. Ebből készítettük a dekorációt, nagyon 
hangulatos volt. Ezek apróságok, de megéri a fáradsá-
got, mert nagyon szép visszajelzéseket kapok.  

Rovatunkban már sokféle alkotással megismerkedhettek kedves olvasóink. Ez alkalommal Konkoly Bélával 
beszélgettem, aki a magyar borkultúra megismertetését, megszerettetését tekinti mostani hivatásának. Jászbe-
rénybe hozza az ország borvidékeinek kiváló borait, borászait, és ezáltal nem csupán hangulatos boresteket, de 
változatos programokat, élénk társasági életet is sikerült megteremtenie a városban. 

Konkoly Béla  

   Konkoly Béla és felesége, Görbe Nóra  
a Berényi Borudvar nyitónapján 
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Néhány év alatt a város programjainak fontos részévé 
váltak a Borklub rendezvényei, ahol nem csupán jó 
borokat, kiváló borászokat ismerhetnek meg a jelenlé-
vők, de kulturális élmény részesei is lehetnek. Melyik 
volt a legemlékezetesebb alkalom? 
- Elsőként Liszkay Mihályt említeném, aki óriási egyé-
niség! Sokáig Hollandiában és Kanadában élt, a 2000-
es években tért haza. Amellett hogy nagyszerű borász, 
kiválóan zongorázik, Budapesten sokcsillagos szállo-
dákban tart boresteket. Az esküvőnk a Liszkay Borkú-
riában volt Monoszlón, de akkor még nem gondoltam, 
hogy egyszer én láthatom őt vendégül. A Déryné dísz-
termének közepén helyeztük el a zongorát, a 120 fős 
közönség körberajongta. Emlékezetes este volt! Na-
gyon jólesett, amikor azt mondta, hogy mióta visszatért 
Magyarországra, ez volt a legjobb estéje.  

Misi bácsi kikötötte, hogy ha a zongora nem jól szól, 
nem tudja jól érezni magát. Nem bántam meg, hogy 
aznap felhangoltattam a hangszert… Rókusfalvi Pál 
estje is nagy élményt jelentett. Az etyeki borász és mé-
diasztár a fiával érkezett az eseményre. Közösen mutat-
ták be az általuk termelt borokat, és egész este zrikálták 
egymást, hogy ki készíti a szebb borokat a családban, 
nem kis vidámságot okozva ezzel a közönségnek. Vida 
Péter szekszárdi borászt azért említem, mert olyan áhí-
tattal tud beszélni a borról, olyan töltetet ad a fantaszti-
kus borai mellé, hogy órákon át csendben, szinte tátott 
szájjal hallgatták a jelenlévők. Nem véletlenül kapta 
meg 2011-ben az év bortermelője címet. A magyar bo-
rászszakma legrangosabb kitüntetése ez a díj, az utóbbi 
két évben Koch Csaba, illetve Balla Géza érdemelte ki, 
és mindketten jártak már nálunk. 
A borvilág hozza a kapcsolatokat és az új ötleteket, 
lehetőségeket. A kecskeméti Hírös Gasztroszínház tár-
sulata például borokra hangolva, improvizációkkal ad 
elő darabokat borkóstolóval egybekötve. Bárnai Péter 
neve ismerősen csenghet a Bátrak földje című sorozat-
ból. Óriási tehetség, a társulat oszlopos tagja, élmény 
volt megismerni. Már háromszor jártak nálunk, mindig 
nagy sikerrel. Boroztunk már a mozi kistermében is! A 
Tokajról készült dokumentumfilmet stílszerűen tokaji 
borok kóstoltatásával összekötve néztük meg csoporto-
san. Idén tavasszal Scherer Péter színésszel egyeztet-
tünk arról, hogy fellép a borklubban, amit sajnos egy 
ideig el kellett halasztanunk. 

Hallgatva Téged, kedve támad az embernek elmenni a 
borestre. Hogyan képzeljünk el egy ilyen rendezvényt? 
-  Általában már játszik a zenész vagy zenekar, amikor 
érkeznek a vendégek, majd szép lassan mindenki meg-
találja az asztaltársaságát. Pár mondatban bemutatom a 
borászt, utána övé a szó, beszél a borkészítésről, borai-
ról, közben 8-9 fajta bort kóstolnak a vendégek a bor-
hoz illő falatkákkal.  

Előtte a borásszal egyeztetek, és a borkínálatához kere-
sek harmonizáló ételeket. Hoztam már például egri bo-
rok mellé szilvásváradi füstölt pisztrángot, Gyöngyös-
ről hozom a kenyeret, Eger mellől a sajtokat, de amit 
lehet, helyi kistermelőktől veszem meg. A pogácsát 
például Boldogházán készítik, sonkákat és kolbászokat 
egy jászberényi hentesmestertől szerzem be. Fontosnak 
tartom az igényes zenét, ehhez helyi vagy más ismert 
zenészeket hívok. Fellépett már gitárművész, jazz ze-
nekar, a Ghymes együttes szaxofonosa, de visszatérő 
vendég Bánfi Miklós bárzongorista Szolnokról. Több-
ször is meghívtam a Lehel Vezér Gimnázium férfikóru-
sát. Izgalmas volt látni, hallani régi tanáraimat, a bor-
dalaik bezengték az egész termet. A közönség 100 fő 
körül szokott lenni, és voltak már boldogházi vendége-
ink is. Mindezt úgy, hogy az eseményt nem reklámoz-
tam soha, szájról szájra terjed a híre. 
 A Berényi Borudvar ajánlásában ezt olvashat-
juk:„Különleges borok, házi szörpök, egy-két sör, po-
gácsa, sajt-sonkatál, lampionok, koncertek, mindez 
egy helyen: a Bathó Palota kerthelyiségében.” Ezt  
hogyan sikerült létrehozni? 
- A Borudvar saját vállalkozásom volt, egy állandó bor-
kóstoló hely, ahol a korábban meghívott borászok bo-

A Borklub rendezvényén Liszkay Mihály borával 

Hangulatos nyári este a Borudvarban 



 30 Boldogházi Hírek 2020. DECEMBER HÍREK 

Papp Izabella 

rait lehetett megkóstolni, mellé sonkát és más, a borhoz 
illő falatokat enni. Igyekeztem túllépni a szűk értelem-
ben vett borozáson. Gyakran volt élő zene, egyszóval 
többet jelentett a vendégek számára, mint a borfo-
gyasztás. 
A múlt évben bérbe vettem a Bathó Palota hangulatos 
kerthelyiségét, így jött létre a Berényi Borudvar. Ezzel 
nagy lehetőség teremtődött - és nagy feladat: életet kel-
lett csiholni az udvarba. Sikerült oda szervezni a bor-
kóstolókat igényes élő zenével, a gyerekek számára 
játszósarokkal, programokkal. Nagyon hangulatos esté-
ket tartottunk ott, nagy sikerrel. Októberben még meg 
tudtunk szervezni egy családi napot, ami a szülők és 
gyerekek számára egész napos programot jelentett. 
Mustot préseltünk, voltak régi fajátékok, délután báb-
színház a gyerekeknek. Estére hazavitték a gyerekeket 
a szülők, és amikor visszajöttek, a bábszínházas hölgy 
pajzán székely meseestet tartott a felnőtteknek. Közben 
végig borkóstoló volt több borász kínálatából.  
Érezni lehet a lelkesedést és szeretetet, ahogy minder-
ről beszélsz - láthatóan nagyon sokat jelent számodra.  
- Jó érzés, hogy Jászberénybe sikerült egy új színt hoz-
ni a vendéglátás terén, amit megszerettek a vendégek. 
Az is büszkeséggel tölt el, hogy a meghívott borászok 
kivétel nélkül nagyon jól érezték magukat nálunk, di-
csérik a hangulatot, a társaságot, pedig számtalan he-
lyen megfordulnak az országban. Számomra ez ugyan-
olyan fontos, egy kicsit a borászt is szeretném megven-
dégelni. Ha az idő engedi, bemutatom a város egy-két 
nevezetességét is.  
Mindez sok izgalmas estét is jelent, és sok örömet, 
hogy vendégül láthattunk több száz embert. Általában 
nagyon fárasztó napok ezek, de mindig kapok új lendü-
letet a sok pozitív visszajelzéstől. A járvány miatt ta-
vasszal elmaradtak a Borklub rendezvényei, de nyáron 
szabadtéren négy alkalmat meg tudtam szervezni. Jól-
esik, hogy hiányolták az emberek, hogy már vágynak 
rá. Ez azt jelenti, hogy fontosnak tartják, és jól csiná-
lunk valamit. 
Ahhoz, hogy meggyőzően tudd ajánlani a borokat, 
sokfélét meg kell ismerned, kóstolnod. Melyik a ked-
venced? 
- Az idők során változik az ember ízlése, ezt tapaszta-
lom a vendégeinknél is. Most a balatoni és tokaji borok 
a nagy kedvenceim, de a hozzánk legközelebb fekvő 
borvidékről, a Mátrából is sok kiváló bort és borászt fel 
tudnék sorolni. Olyan bort sosem kóstoltatok, amiért 
nem vállalom a felelősséget. A hazai borászat a rend-
szerváltozás óta az egyik legjobban fejlődő terület. Az 
ezt megelőző évtizedek nagyüzemi gazdálkodása alatt a 
minőség leromlott, volt hová visszafejlődni. Amíg kül-
földön évszázadok óta folyamatosan magas színvonalú 
a borászati tevékenység, a családokban gyakran 8-10 
generáció óta adják át a tudást, nálunk hosszú idő esett 
ki, újra kellett tanulni szinte mindent. Én magam is 
tanultam, hogy hitelesen tudjak beszélni a borokról. 
Elvégeztem a Soós István Borászati Szakközépiskola  
okj-s borász képzését.  
Három kisgyermek édesapjaként nem lehet könnyű az 
időbeosztás, a szervező munka. 
- A három pici lány sok törődést igényel, sok időt töl-
tök velük. A kislányok is imádták a Borudvart, szeret-
tek ott lenni délutánonként. Egy alkalommal Bott Judit 
borász volt a vendégünk, és elhozta a 3 Grácia nevű 
borát, amit a három kislányunk miatt mutatott be. Eb-
ből a borból el is tettem néhány kartonnal a családunk-

nak. Legkisebb 
lányunk Bella 
tizenegy hóna-
pos, és a nevét 
már egy bor is 
viseli. A baráta-
im leptek meg 
ezzel a gesztus-
sal: hoztak há-
rom alapbort, 
és rám bízták a 
házasítás ará-
nyait, én hatá-
rozhattam meg 
a cuvée össze-
tételét, így szü-
letett a „Bella bora”, ami egy könnyű vörös bor lett, a 
címkén pedig egy konkolyvirág díszeleg. 
A családom mindenben támogat, feleségem sokat segít 
a rendezvényeken. Nagyon fontos a nagymamák közel-
sége, segítsége. Miattuk és a gyerekek miatt is jó dön-
tés volt, hogy hazajöttünk.  
Gyakran látogattok haza édesanyádhoz. Milyennek 
látod most a szülőfalut? 
- Boldogházához erős a kötődésem, elsősorban a csalá-
di vonatkozások miatt. Büszkeséggel töltenek el a fel-
menők által megteremtett értékek. Más területen, de 
igyekszem a nyomdokaikba lépni. Másrészt itt nőttem 
fel, sokat játszottam a focicsapatban, a falu minden 
zegzugát ismerem. Örömmel látom a szépen felújított 
házakat, jó érzés, hogy nem hanyatló település.  
Van, aki szerint, az általad szervezett rendezvények 
miatt érdemes Berénybe jönni – és ez már kötelez is. 
Milyen terveid vannak a következő évekre? 
- Úgy érzem, már abba sem hagyhatjuk, annyira igény-
lik a borkedvelők a programjainkat. Fontosnak tartom 
tovább folytatni 
a hagyományos 
borkóstolókat. 
Nagy szükség 
lenne egy olyan 
állandó vendég-
látóhelyre ud-
varral, ahol 
szülők és gye-
rekek egyfor-
mán jól érzik 
magukat. Úgy 
látom, erre 
nagy az igény. Sok ötletem van, szeretnék például a 
Jászság Népi Együttessel és több komolyabb zenésszel 
együtt dolgozni. Ugyanakkor Jászberénynek számos 
olyan látnivalója, értéke van, amivel be lehetne kap-
csolni a turizmusba is. Jó borokból és kiváló borászok-
ból pedig nincs hiány kis hazánkban, nehéz lesz kivá-
lasztani a pincészeteket! 
 
Köszönöm a beszélgetést, amelyből ma is jól érezhető 
az a varázs, ami 17 éves korodban megérintett, és 
melynek nyomán komoly értéket hoztál létre. Sok si-
kert kívánok a további terveid, álmaid megvalósításá-
hoz. Őrizd meg azt a szenvedélyt és lelkesedést, me-
lyek nem csupán a borról, hanem azon túl az embe-
rekről, az emberi kapcsolatok fontosságáról szólnak.  

Bella bora 
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A nyári szünetben egy kedves, fia-
tal hölgy jelentkezett pedagógiai 
asszisztensi gyakorlatra a Mesevár 
Óvodába. Sósné Baráth Erika ve-
zető óvónő örömmel fogadta, azzal 
a feltétellel, hogy ne a nyári szü-
netben, hanem az óvoda szeptem-
beri nyitásakor kezdje meg a mun-
káját. Ez a kérés nem volt véletlen, 
hiszen valamennyien tudjuk, hogy 
az újrakezdés mindig nehéz a gye-
rekek számára is, főleg akkor, ami-
kor először lépik át az óvoda kü-
szöbét. Az első hét izgalmai, nehéz-
ségei, szépségei fontos elhatározás-
ra késztették Hajnalkát. Gyakorla-
ta leteltével felkereste Szűcs Lajos 
polgármester urat, és munkalehe-
tőséget keresett községünkben. Te-
kintettel arra, hogy az óvodában 
elégedettek voltak a munkájával, 
így a Mesevár Óvodában kapott 
lehetőséget a folytatásra. 
Ismerkedjünk meg Hajnalkával, 
aki azóta nemcsak az óvodai dol-
gozók, de a gyermekek, szülők bi-
zalmát is elnyerte. / A járvány mi-
att a beszélgetés sajnos nem szemé-
lyesen történt, de a modern techni-
kai eszközök segítettek a megvaló-
sulásban./  

 
- Hogy találtak községünkre? Mi-
ért Jászboldogháza mellett döntöt-
tek?  
Őszintén én Jászberényben szeret-
tem volna maradni, hiszen ott nőt-
tem fel, és a szüleim is ott élnek. 
Sajnos erre nem volt lehetőségünk. 
Vannak ismerőseink Jászboldoghá-
zán, és nagyon pozitívan nyilatkoz-
tak a faluról. Így kezdtünk el néze-
lődni. Rá is találtunk a megfelelő 
házra a Rét utcában, ami a legideá-
lisabb lesz számunkra, és majd a 
gyermekeink számára is. Párom 
szeretne gazdálkodni, állatokat tar-
tani. 
Gyakorlatilag még nem költöztünk 
be, de reméljük, hamarosan sor ke-
rül rá. Minél többet vagyunk itt, 
annál inkább tapasztaljuk, érzékel-
jük a falu szépségét, nyugodt, barát-
ságos környezetét. 
- Megismerkedtek-e már a szom-
szédokkal? 
Igen, nagyon kedves, barátságos 
emberek. Hosszabb beszélgetésre 
még nem volt alkalmunk, de remél-
jük, mielőbb közelebbről megis-
merhetjük őket. 

- Meséljenek magukról! 
Párommal, Kisbódi Balázzsal, 
2018. március 10-én ismerkedtünk 
meg. Egy hónap udvarlás után egy 
pár lettünk. Ezután nem sokkal ké-
sőbb hozzá költöztem Alattyánra, 
aki ott nőtt fel, és amíg teljes egé-
szében fel nem újítjuk a Rét utcai 
otthonunkat, Alattyánon maradunk. 
2020. januárjában megtörtént az 
eljegyzés, így a házfelújítás mellett 
az esküvőnket is tervezzük, ami 
2021. május 22-én lesz. Szeretnénk 
majd a közeljövőben családot is 
alapítani. 
Én 5 évig dolgoztam a Berény Vill 
Kft.-nél, majd eladóként dolgoztam 
Jászberényben. 
Párom hivatásos vadásznak tanult. 
Sok évig dolgozott a mezőgazda-
ságban. Jelenleg a Tiszamenti Regi-
onális Vízművek Zrt.-nél dolgozik, 
mellette kőműveskedik. 
Nagyon szeretünk kirándulni, én 
nagyon szeretek biciklizni, bár az 
utóbbi időben nem volt erre alkal-
mam. Párom hobbija a horgászás, 
motorozás. Tagja egy Nemzetközi 
motoros klubnak, amely egy máso-
dik családnak is tekinthető. 
-Hajnika gyerekekkel foglalkozik. 
Továbbiakban is ezen a szép pá-
lyán szeretne maradni?  
 Nagy örömömre sikerült a Mesevár 
Óvodában elhelyezkednem, mint 
pedagógiai asszisztens. A gyakorla-
tomat is itt töltöttem le. Minden-
képpen szeretnék ezen a szép pá-
lyán maradni, annak ellenére, hogy 
másféle szakmai képzéseken is 

részt vettem, de a lelkem mélyén 
mindig ez a hivatás volt, mint meg-
valósítandó cél. Ezért iratkoztam be 
a nagykátai LEVRIK Knowledge 
Kft. továbbképzésére. Későbbi ter-
veim között szerepel az óvodapeda-
gógus szakképzés elvégzése, de ez 
még a jövő zenéje.  
- Három hónapja dolgozik az óvo-
dában. Milyen tapasztalatokat 
szerzett? 
Nagyszerű emberek között dolgoz-
hatok, sok mindent tanulhatok, ta-
pasztalhatok tőlük. Mivel még 
nincs gyermekünk, így új volt mind 
a gyermekek gondozása, étkezteté-
se, mosdóztatása, altatása, de mind-
ez örömmel tölt el. 
Nagyon élvezem az óvodában eltöl-
tött napjaimat, a gyermekek elfo-
gadtak, megszerettek. 

- Nagyon sok civil szervezet van 
nálunk, gondolkodnak-e valame-
lyikhez csatlakozni? 
Sajnos még nem volt alkalmunk 
megismerni a civil szervezeteket, 
későbbiekben erre is sort kerítünk. 
 
Kedves Hajnika! Szívből kívánom, 
hogy új választott, „talált” munká-
jában kapjon nagyon sok élményt, 
örömet. Adjon a kicsiknek nagyon 
sok szeretetet, mert Böjte Csaba 
szavait idézve „A szeretet olyan, 
mint a gyógyszer…” 
Legyen ereje, türelme elvégezni a 
főiskolát, és jutalmul olyan hiva-
tást kap ajándékba, ami egy életre 
meghatározó lesz.  
 Ismerkedjenek a boldogházi szo-
kásokkal, és civil szervezeteink 
nagyon várják a lelkes fiatalokat.  
Áldott karácsonyt, boldogságot, 
sok-sok örömet kívánok az új esz-
tendőben!  

Boldogházán itthon 
- beszélgetés Tarjáni Hajnalkával 

Zrupkó Ferencné  

Balázs és Hajni 
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EGÉSZSÉGÜNK VÉDELMÉBEN 
Kedves Betegeink! 

Sajnos, községünkben is egyre több a koronavírussal 
fertőzött beteg. 
Szerencsére többnyire otthonukban gyógyulnak, de 
többen kerültek kórházba is. 
Ezért kérnénk Önöket, hogy tartsák be az előírt szabá-
lyokat, törvényeket. 
A rendelő továbbra is elérhető, de csak időpontra tu-
dunk beteget fogadni. 

Elérhetőségeink: 
57/460-021 

06/20/8249182 telefonszámon vagy a 
rendelo@jaszboldoghaza.hu e-mail-címen. 

Gyógyszer rendelés továbbra is az e-mail-címen vagy a 
postaládába bedobott kérelmekkel lehetséges.  
Kértjük Önöket, kitartóan próbáljanak hívni minket, 
hiszen a nap nagy részében telefonon keresztül dolgo-
zunk. 
Próbáljanak meg minél kevesebbet közösségekben tar-
tózkodni ( üzletközpontok, boltok, gyógyszertár, rende-
lő). 

AMENNYIBEN VALAKI COVID 
FERTŐZŐTTKÉNT VAGY KONTAKTKÉNT 

KARANTÉNBAN VAN, TARTSA BE A SZABÁ-
LYOKAT, NE MENJEN KI A HÁZ UDVARÁ-

RÓL! 
Ha segítségre van szüksége, kérjük, az Önkormányzat 
felé jelezze. 
A Covid fertőzés tünetei nagyon változóak, a tünet-
mentestől a súlyos légzési elégtelenségig bármi formá-
ban jelentkezhet. Gyakran észlelünk idegrendszeri tű-
neteket is, mint szédülés, ájulás, szag és íz vesztés. Ter-
mészetesen ez más betegségtől is lehet, ne fogjunk 

mindent a Covidra, de gondolnunk kell rá. Fontos a 
szájmaszk viselése, fokozott fertőtlenítés, többszöri 
alapos kézmosás. 
A karácsonyi ünnepekre ne tervezzünk nagy családi 
összejöveteleket, tartsuk tiszteletben idős rokonainkat, 
hiszen, mint írtuk, gyakran fordul elő tünetmentes 
beteg, aki fertőzhet. Ugye szeretnénk jövőre is az idős 
családtagjainkkal ünnepelni??? Ha lehet, tiszta leve-
gőn, esetleg online formában találkozzunk velük.  
A tavaszi hullámhoz képest, most sokkal rosszabb a 
helyzet, de úgy érzem, nem félünk annyira, így köny-
nyebben vesszük. Komolyan kell vennünk, hisz a mi 
falunkban is hunytak el Covid fertőzés következtében. 
Ezért kérjük Önöket, benneteket tartsátok be a szabá-
lyokat, sokáig együtt szeretnénk lenni még családunk-
kal, barátainkkal. Mindenkinek nagyon nehéz ez a 
helyzet, de ezt csak együtt sikerülhet legyőznünk.  
 

MINDEN KEDVES OLVASÓNAK  
ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET  

ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KIVÁNUNK  
dr. Borsodi-Nagy Erzsébet  

 és Czapkó Anikó 

Központi orvosi ügyelet:  
06-70 / 3703-104  

Mentők: 104 

Tűzoltó Egyesület ügyelet:  
06-30 / 234-59 01 

Körzeti megbízott:  
Kerekes Dániel  

06-30 / 696-63 50 

Jászberényi  
Rendőrkapitányság ügyelete: 

 06-57 / 504-280 

Polgárőrség ügyeleti  
telefonszám:  

06-70 / 319-1081 

 

Közvilágítás hibabejelentő: 
 06-1/457-0575 

Központi segélyhívó:   
(Rendőrség, Katasztrófavédelem, 

Mentők)      112 

Háziorvos 
Dr. Borsodi-Nagy Erzsébet 

Rendelési időben hívható  
telefonszám: 57 / 460-021 
Ügyelet 8-16 óra között: 

06-20 / 824-9182 

Gyógyszertár 

57/ 460-032,  06-20 / 973-64 18  
(nyitvatartási időn túl is ) 

Fogorvos 
dr. Eckbauer Anita 

 06-30/607-2762  

Védőnő 

Kegyes Imola 
06-70 / 492-0597 

Állatorvos  
dr. Petróczki Ildikó 

06-30/ 501-4997 

Községi könyvtár 
06-30 /483-6795 

Jászboldogháza Család- és  
Gyermekjóléti Szolgálata 

 06-30 / 576-8780 

Temető gondnok:  
06-70 / 492-05 96 vagy  

06-70/ 492-0594  

KÖZÉRDEKŰ  TELEFONSZÁMOK 

Gyógyszertári nyitva tartás 
 

Hétfő 8-12 óráig 
Kedd 13-17 óráig 
Szerda 8-12 óráig 
Csütörtök 8-12 óráig 
Péntek 8-12 óráig 
Szombat ZÁRVA 
Vasárnap ZÁRVA 
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A régi tanyasi emberek állattartással és földműveléssel 
foglalkoztak. A földműves szakmának  sajátossága, 
hogy kora tavasztól őszig nem sok szabad ideje van a 
benne dolgozóknak. Amikor viszont eljön az ősz, szép 
lassan elcsendesedik a határ, jön a tél a pihenés idősza-
ka.  Így van ez ma is, és így volt ez régen is. Az őszi 
munkák sorában az utolsók közé tartozott a kukoricatö-
rés. A régi világban az volt a szokás, hogy a kukorica-
csöveket a csuhéval együtt törték le, és úgy vitték haza, 
otthon fosztották meg. A kukoricafosztás jó alkalom 

volt a közös időtöltésre. Általában a szomszédok és a 
közelben lakó rokonok jöttek össze esténként egy-egy 
tanyában. A viharlámpa fényénél tíz, tizenöt ember is 
dolgozott és egyben szórakozott is, mert a háziak meg 
is vendégelték a segítőket. Előkerült a pálinkás butykos 
is, ezzel indították az estét. Sütöttek tököt, az esetlege-
sen fosztás közben előkerült gyenge csöveket megfőz-
ték, de szinte mindig volt pogácsa is. Ez a munka úgy 
szeptember végén, október elején volt esedékes,  ek-
korra  már megforrt az új bor, ezt is megkóstolták. Az 
éjszakába nyúló kukoricafosztás néha nótázással  feje-
ződött be, ami messzire elhallatszott a holdvilágos esti 
tanyavilágban. A jókedv mellett a munka is haladt, 
egy-két nap alatt a góréban volt a kukorica. A mi ro-
konságunkban szokás volt, hogy az új kukoricából 
megraktak egy szekeret, a tetejére feltettek egy üres 
boroshordót, és elkocsikáztunk a Tőtevényben lakó 
nagynéniékhez, ott leraktuk a kukoricát, a hordót pedig 
megtöltötték  új borral, és indultunk vissza. Ez a kirán-
dulás lovas kocsival, bizony egy egész napba került. 
Ott a kukoricának, itt pedig a bornak örültek, mert a 
Tápióban nemhogy a szőlő, de még az akácfa sem sze-
rette a talajt.  
 Hasonló „akció” keretében történt az őszi lekvárfőzés 
is. Nyolc-tíz zsák búzát feltettek a lovas kocsira, amiért 
cserében a homokon lakó rokonok érett szilvával fizet-
tek. Náluk a búza kelendő volt, mert azon a homoktala-
jon főként rozst termeltek, ami inkább  takarmánynak 
való volt, mint kenyérnek. A nagy kosarakban érkezett 
gyümölcsöt este körbefogtuk a szomszédokkal, kima-
goztuk, és másnap kezdődött a lekvárfőzés. Ez a mun-
ka is egész napos elfoglaltság volt. Reggeltől késő dél-

utánig folyamatosan kellett tüzelni az üst alá, és a hosz-
szú nyelű kavaró fával, felváltva  mozgatta két asz-
szony, hogy nehogy oda égjen. Amikor a lekvár olyan 
kemény volt, hogy a bele állított fakanál nem dőlt el, 
lehetett a tároló edényekbe, főleg cserépfazekakba töl-
teni. Amikor kihűlt, a tetejét lekenték sertészsírral, ami 
jól lezárta, és felrakták a kamrában a polcra. Meg volt a 
család téli vitaminszükséglete, és ami nem mellékes,  
friss, puha házikenyérrel nagyon finom volt.  
 A szép lassan megrövidült nappalokkal jártak a napról 
napra hosszabb téli esték. Más szórakozási lehetőség 
hiányában elterjedt volt az esti kártyázás. A napi teen-
dők elvégzése után a szomszédok összejöttek valame-
lyik tanyában, és a jól befűtött kemence mellett nagy 
kártyacsatáktól volt hangos a szoba. A felnőtteket mi, 
gyerekek is elkísértük, nekünk is volt kártyánk, de sok-
szor jobban szórakoztunk a felnőttek huncutságain, 
mert a petróleumlámpa általi félhomályban bizony elő-
fordult, hogy egyik-másik szomszédasszony a szoknya 
alá rejtette valamelyik kártyalapot. Amikor ez kiderült, 
akkor aztán hatalmas nevetés, vidámság tört ki a társa-
ságban. Általában a zsírozás ment, nagyokat csaptak a 
kártyával az asztalra, hangos kiáltásokkal adták egymás 
tudtára, kinek milyen lapja van. A kártyázás kiegészítő-
je volt a tökmagolás. Délután a kemencében megpirult 
egy tepsi  tökmag, amire jólesett a picéből előhozott 
tőtevényi szőlő leve, ettől még nagyobb lett a hangerő, 
vele együtt a jókedv is.  

 A túl a tápiói Szűcs tanyák egyikében nőttem fel, ami 
közel volt a Budapest-Újszász  vasúthoz. A vasúttársa-
ság a tanyasorhoz közel, kb. száz méterre épített fel egy 
ikerlakásos őrházat, mellette pedig vasúti őrszolgálati 
helyet sorompóval. Az, hogy ilyen közel volt a tanyák-
hoz az őrhely, ahol napi 24 órában folyamatos szolgálat 
volt, és főleg, hogy telefon is működött, abban az idő-
ben rengeteg előnyt jelentett az ott lakóknak. A vasút, 
illetve az őrház közelsége meghatározta a mindennapo-
kat. A tanyasor lakói szinte baráti viszonyt ápoltak az 
őrházban lakó vasutas családokkal. Napi szinten átjár-
tunk egymáshoz, közösek voltak az ünnepek és a na-
gyobb családi  események. Az őrhelyen szolgálatot 
teljesítő vasutast bakternak hívtuk, aki a telefonos kap-
csolatnak köszönhetően mindig friss hírekkel, informá-
ciókkal tudott szolgálni. Esténként kijártak –  ahogy 
akkor mondták – a bakterházba beszélgetni. Főleg az 

Kukoricafosztás régen. Illusztráció 

Téli tanya. Illusztáricó 

Régen volt — hogy is volt? 

Őszi, téli esték Őszi, téli esték Őszi, téli esték Őszi, téli esték ---- Emlékek a régi tanyavilágból Emlékek a régi tanyavilágból Emlékek a régi tanyavilágból Emlékek a régi tanyavilágból    
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 Tervezőszerkesztő 

 Gerhát Károly 
Felelős szerkesztő:   
Konkoly Béláné  Felelős kiadó: 
  Községi 
Szerkesztők:  Önkormányzat 
Papp Izabella  Készült: 
Zrupkó Ferencné Polgármesteri Hivatal 
 Jászboldogháza 

Boldogházi 

Kohári Istvánné sz: Pap Mária  (1955-2020.) 
Szőllősi József Ferenc  (1953-2020.) 
Bozsányi Lajosné sz: Kóti Róza  (1947-2020.) 
Hájas Imre  (1930-2020.) 
Ménkű János  (1965-2020.) 
Ménkű Jánosné sz: Gazsi Julianna  (1939-2020.)  

Búcsúzunk 

Receptek Anditól... Gasztroangyal jelenti 

„Egyenek mindig jókat, és élvezzék az ízeket!” 

Ráczné Baráth Andrea 

Tisztelt Olvasó! 
A karácsony az egyik legszebb ünnep az évben, és 
ilyenkor mindenki a legfinomabb étellel szeretne ked-
veskedni szeretteinek, családjának. Szeretném meg-
osztani Önökkel a mi családunk egyik kedvencét, 
amit Márton napkor, ha van rá módom, mindig elké-
szítek.  
 
Narancsos libacomb 
Hozzávalók: 
6 darab libacomb 
4 darab narancs 
só, delikát 
őrölt fekete bors 
kakukkfű 
kevés olaj 
 
A libacombokat megtisztítom, befűszerezem. Két 
narancsot a héjával együtt feldarabolok és félrete-
szem. A másik két narancsnak a levét kicsavarjuk. A 
libacombokat sütőzacskóba tesszük, majd hozzáadjuk 

a feldarabolt narancsot és a naran-
csok levét, egy-két kortynyi olajat 
öntünk hozzá, és az egészet jól össze-
rázzuk.  
Egy éjszakára a hűtőszekrénybe tesz-
szük. Másnap tepsibe rakjuk, kevés vizet 
öntünk alá, és alufóliával letakarjuk. Időben rakjuk be 
a sütőbe, mert a sütési idő kettő-három óra is lehet.  
Ha esetlegesen nem kapnak libacombot, akkor kacsa-
combbal is elkészíthető a recept, azzal is nagyon fi-
nom.  
Köretként tudom hozzá ajánlani a párolt lilakáposztát.  
 
Minden kedves Olvasónak áldott  karácsonyi ünnepeket Minden kedves Olvasónak áldott  karácsonyi ünnepeket Minden kedves Olvasónak áldott  karácsonyi ünnepeket Minden kedves Olvasónak áldott  karácsonyi ünnepeket 

és egészségben gazdag 2021és egészségben gazdag 2021és egészségben gazdag 2021és egészségben gazdag 2021----et kívánoket kívánoket kívánoket kívánok    
nagy tisztelettel és szeretettel!nagy tisztelettel és szeretettel!nagy tisztelettel és szeretettel!nagy tisztelettel és szeretettel!    

idősebb férfiak kedvenc esti időtöltése volt ez. A tanya-
csoport egyik találkozó, vagy ahogy manapság monda-
nánk, közösségi helye volt az őrház. A nagyapámmal 
jómagam is sokszor kisétáltam. A bakter megengedte, 
hogy a jelzőt vagy a sorompót én engedjem le, illetve 
nyissam fel. Természetesen akkor még kézzel, a föld 
alatt kialakított kis alagúton keresztül, hosszú lánccal, 
és vastag acélhuzallal történt a sorompó le- vagy fel-

nyitása, ugyanígy működött a jelző is. Abban az időben 
rengeteg tehervonat közlekedett azon a vonalon, 24 óra 

alatt, akár 80-100 hosszú szerelvény is elment oda-
vissza. Nem volt kamion, ezért vasúton bonyolították a 
KGST országok közötti árucsere forgalom jelentős ré-
szét. A vagonok feliratából látható volt az úticél, gya-
kori volt a Drezda-Záhony vagy Záhony-Győr felirat. 
Előfordult, hogy nyolcvan darab IFA tehergépkocsit 
számoltunk meg egy-egy vonaton Záhony irányába. 
Olyan is volt, hogy közel kétszáz Zsigulit hoztak a va-
gonok Budapest felé.  
Mára az őrház is és a tanyák is eltűntek, de az akkor 
kialakult barátságok a mai napig élnek az utódok kö-
zött. Rokoni kapcsolatok is létrejöttek, több esetben a 
vasutas gyerekeknek a szomszédos tanyában lakók let-
tek a keresztszülei, vagy éppen fordítva. Voltak olyan 
vasutascsaládok, akik 25-30 évig laktak az őrházban. 
Ilyen volt a Zombori, Kövesdi, a Dudás vagy a Megy-
gyes család. Amikor a vasútvonalat villamosították, 
megszűnt a szolgálati hely, a vasutasok Tápiógyörgye, 
Újszász vagy éppen Budapest felé vették az útirányt, 
ugyanúgy a Szűcs tanyák lakói is új otthont kerestek . 
 Elnéptelenedett az egykori tanyavilág, mára csak az 
emlékek maradtak, melyekről elmondhatjuk, hogy régi-
ek, de szépek és igazak. 

Szűcs Gergely 

HÍREK 

A 20-as ırház 
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Tisztelt földtulajdonosok, 
földhasználók! 

 
Az utóbbi időben szomorúan lehet látni a határban jár-
va, hogy néhány gazdálkodó nem tartja tiszteletben a 
közlekedési  utakat, legyen az kőút vagy földút. A 
szántóföldeken munkavégzés közben a traktorral és a 
hozzá kapcsolt munkaeszközzel nem a földön, hanem a 
végén lévő úton fordulnak meg. Fordulás közben az 
ekéről vagy tárcsáról hatalmas sárdarabok esnek le az 
útra, arról nem is beszélve, hogy maga a traktor fordu-
lás közben összevágja az utat, különösen ilyen csapa-
dékos időjárásban, mint az idei őszre jellemző. Ez két 
okból sem jó. Egyik, hogy akár balesetveszélyes is le-
het egy-egy leesett sártömb, a másik pedig, hogy tönk-
reteszi a mások által évközben egyengetett, karbantar-
tott dűlőutakat.  
Hasonló rossz szokás a dűlőutak elszántása.  

Sok helyen nemhogy két szembejövő jármű, de még 
egy nagyobb gép sem fér el az elkeskenyített úton. Az 
útnak a közlekedést kell szolgálni, nincs belemérve 
senkinek a területébe. Az utak önálló helyrajzi szám-
mal, különálló területtel rendelkeznek, és legtöbb eset-
ben az önkormányzat tulajdonát képezik.  
Végül még egy, az előzőekhez hasonló probléma, ami 
igen bosszantó és kellemetlen dolog: a szántóföldet 
művelő gép vezetője a föld végén lévő kaszálón vagy 
legelőn forog meg gépével, amivel az utakhoz hasonló-
an kárt és bosszúságot okoz a kaszáló tulajdonosának. 
 
Ezúton tisztelettel kérek minden földet művelő olvasót, 
hogy a jövőben próbáljuk úgy végezni munkánkat, 
hogy minél kevesebb kellemetlenséget okozzunk egy-
másnak.  
Megköszönve a megértést, minden földhasználónak 
eredményes gazdálkodást kívánok. 
 

Szűcs Gergely 

Rólunk  írták...Rólunk  írták...Rólunk  írták...Rólunk  írták... 

Kék fénybe öltöztek a közintézmények épületei 
egy estére 

Kék fénnyel világították meg pénteken este a közintéz-
mények épületeit a gyermekjogok világnapja alkalmá-
ból. Ezzel a település is csatlakozott az UNICEF globá-
lis kezdeményezéséhez. 
Jászboldogháza tavaly elnyerte az UNICEF Magyaror-
szág Gyerekbarát Település címet. A díjjal együtt járó 
kétmillió forint egy részéből az óvoda közösségi teré-
ben új tornaszobát alakítottak ki, valamint udvari játék 
konyhát készítettek. A Boldogházi Gyermekekért Ala-
pítvány egy filagóriával, a szülői munkaközösség pedig 
egy rugós állatkával ajándékozta meg az intézményt. 
Ezen felül szintén a támogatásból az általános iskola 
folyosóira padokat helyeztek ki. Megszépült az iskola 
udvara is, ahová az alapítvány több filagóriát ajánlott 
fel, a diákok pedig játékokat festettek az aszfaltra. A 
szülők a padokat és a homokozót tették esztétikusabbá.  
A könyvtár a jelenlegi korlátozások miatt nem fogad 
látogatókat, de újranyitáskor a gyermekrészleg új helyi-
ségben, kibővített könyvválasztékkal fogadja majd ol-
vasóit.  

 
Új Néplap, 2020. december 1. 

 Ózongenerátort kapott az iskola 
Ózongenerátort vásárolt a Boldogházi Gyermekekért 
Közhasznú Alapítvány a helyi Mátyás Király Általános 
Iskolának – tájékoztatta lapunkat Zrupkó Ferencné, az 
alapítvány elnöke. Az eszköz beszerzését az Obsitos 
Védelem Kft. támogatta. Az ózongenerátor átadásán 
Tóth Pál intézményvezető köszönetét fejezte ki a támo-
gatónak, Eszes Zoltánnak, hogy ilyen nehéz körülmé-
nyek között is törődik szülőfalujával. 

 
Új Néplap 2020. december 4. 
Az ország legjobbjai között 

A terjedelmes cikk a jászberényi Yakuzák SE/Y ki-
emelkedő sikereiről szól, közöttük nagy elismeréssel 
szól a jászboldogházi Kerekes Rékáról. 
„A kjokusin karate őszi versenyszezonját is alaposan 
megtépázta a vírushelyzet, összesen két viadalt tudtak 

megrendezni az elmúlt három hónapban, de a jászberé-
nyi Yakuzák SE/Y Akadémia versenyzői mindkettőn a 
legjobbak között végeztek. 
Az Y-os sikerek nem a véletlennek köszönhetők, hi-
szen szenszei Agócs Tibor a pandémia ellenére is fo-
lyamatosan tréningeket diktál a tanítványok számára, 
miközben a kiemelt versenyzők egyéni képzése is za-
vartalan. A két ifjú felnőttnek, Kerekes Rékának és 
Móczó Milánnak jóformán már ellenfelei sincsenek a 
magyar mezőnyben annyira kinőtték magukat az Y 
Házban, és a feltörekvő fiatalok is sorra hozzák az 
eredményeket a korosztályos versenyekről. (…) Az Y 
fiatal felnőttje, Kerekes Réka sajnos nem tudta kipró-
bálni magát küzdelemben, mert a súlycsoportjában be-
nevezett egyedüli ellenfele visszalépett az utolsó pilla-
natban. Így aztán Réka edzőként debütált, és ő irá-
nyította a jászberényi gyerekeket küzdelmeik köz-
ben.” 
 

 
Új Néplap 2020.12. 08 

Hétfős bölcsőde segíti a családokat 
Az önkormányzat tervei szerint január 1-jétől meg-
kezdheti működését a hétfős minibölcsőde a települé-
sen. Korábban nem volt bölcsőde a faluban, ezért a 
három év alatti gyermekek szakszerű gondozását és 
nevelését biztosító ellátás megszervezésével új lehető-
séget és segítséget biztosítanak a családoknak. 
- A pályázati forrásból megvalósuló fejlesztéssel az 
óvoda egy részét alakítottuk át, ahol bölcsődei csoport-
szobát és hozzá tartozó szociális blokkot, valamint ud-
vart hoztuk létre – tájékoztatott a beruházásról Szűcs 
Lajos polgármester. A projekt részeként bútorokat, esz-
közöket is beszereztek a gyerekek ellátásához. 
 Megtudtuk, hogy a szülők már kérhetik gyerekük fel-
vételét a hétfős minibölcsődébe. Azokat a kicsiket fo-
gadják, akik 2021. január 1-jén betöltötték a tizennyol-
cadik hónapot, és a hároméves kort még nem érték el. 
A bölcsődei térítési díjakat a család egy főre eső jöve-
delme alapján állapítják meg, a gyerekek felvételéről 
az önkormányzat szociális és egészségügyi bizottsága 
dönt. 
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