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Tisztelt Olvasók! 

Szeretettel köszöntök Mindenkit az új évben, a Bol-
dogházi Hírek első idei számában! Az alábbiakban 
Jászboldogháza Önkormányzata részéről a mögöt-
tünk álló hónapok eseményeiről, továbbá aktuális 
feladatainkról szeretnék tájékoztatást adni. 

Karácsonyi ajándékozás 
A 2020-as év végét is veszélyhelyzet fenntartásával 
kellett megélnünk, de megkerestük a lehetőségét a 3 
év alatti gyermekek és a 80 év feletti szépkorúak 
hagyományos mikulás és karácsonyi köszöntésének.  
Ez úton is köszönöm a település lakóinak, hogy az 
elmúlt hónapokat következetesen a szabályok és elő-
írások betartásával segítették, a lehetőségek szerint 
vigyázva egymásra. 

Új mini bölcsőde indult 
Önkormányzatunk számára az új év új tevékenység 
elindítását is jelentette, hiszen a tavaly kialakított 
mini bölcsőde január elsejétől nyitotta meg kapuját, 
és várja a falu legkisebb gyermekeit! A feladat ellá-
tásához 3 főt foglalkoztatunk, melyek a 10 órás nap-
közbeni ellátás mellett a napi 4-szeri étkeztetést biz-
tosítják. Nagy öröm számunkra, hogy ezt a régóta 
várt szolgáltatást meg tudtuk valósítani, most a férő-
helyek betöltéséig szeretettel várjuk a jelentkezőket! 

Új buszjárat 
Az előző évek kérései alapján 2020. szeptember óta 
a  Jászboldogháza vasútállomásról 7.55-kor induló 
autóbusz a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház érin-
tésével közlekedik, ez nagy segítség lehet azok ré-
szére, akik tömegközlekedéssel szeretnének eljutni a 
kórházba. Kérem, ha ezzel vagy egyéb tömegközle-
kedéssel kapcsolatos észrevételük van, jelezzék fe-
lénk, hogy továbbítani tudjuk az illetékeseknek! 

Új ingyenes népkonyha szolgáltatás indul 
2020 szeptemberében indultak egyeztetések Pócs 
János országgyűlési képviselő kezdeményezésére a 
Jászság önkormányzatai között, melynek eredmé-
nyeképp elindult egy Jászapátin található ingatlan 
felújítása. Ez lesz a Jászságot ellátó mintegy 5000 
adagos konyha, mely a debreceni székhelyű Cívis 
egyesület üzemeltetésében népkonyhai szolgáltatást 
biztosít. Jelenleg már az engedélyek beszerzései van-
nak folyamatban, és heteken belül várható az új szol-
gáltatás beindulása. Ezt a népkonyhai ellátást min-
den 18. életévét betöltött személy igényelheti és in-
gyenesen kapja, aki a jogszabály szerint egyéb szoci-
ális ellátásban nem részesül. A népkonyhai ellátás 
során az igénylők mindennap „egy-tál” meleg étke-
zésben részesülnek, mely erre a célra alkalmas 0,7 
liter űrtartalmú műanyag edényben kerül átadásra. 
Jászboldogházán a kiosztási pont a Művelődési Ház 
lesz, ahol mindennap egy meghatározott időpontban 
kell az ételt átvenni, melyet a helyszínen is el lehet 
fogyasztani, vagy haza lehet vinni. A jelentkezéshez 
kapcsolódó szórólapot rövidesen minden házhoz 
megküldjük, érdeklődni a Polgármesteri Hivatal szo-
ciális ügyintézőinél lehet! 

Utak állapota 
A téli időszakban ismét megszaporodtak a települé-
sünket érintő összekötő utak állapotával kapcsolatos 
panaszok, hiszen az utak állapota az elmúlt időszak-
ban is folyamatosan romlott. Ezt mind a Jász-
Nagykun-Szolnok megyei, mind a Pest megyei köz-
útkezelő felé jeleztem, és egyben kértem, hogy az 
utak felújítása kerüljön be a 2020-2027 európai uni-
ós ciklus fejlesztési koncepciójába. Ehhez kapcsoló-
dóan vállalkozók és magánszemélyek kezdeménye-
zésére aláírásgyűjtés is indult, melyet támogatva to-
vábbítani fogunk az illetékesek felé. Önkormányza-
tunk részéről is megpróbálunk minden lehetőséget 
megragadni, és minden évben pályázunk a saját útja-
ink felújítására. Kérem Önöket, közlekedőket, hogy 
vigyázzunk együtt az utak állapotára, mely a bizton-
ságos közlekedést teszi számunkra lehetővé. Sok 
esetben az útpadka kisebb rendezése, a csapadékvíz 
elvezetése már sokat jelent az élettartam növelésé-
hez! A téli időszakban nagyon sok panasz érkezett 
hozzánk az utakra történő sárfelhordással kapcsolat-
ban. Ezt bel- és külterületen is tapasztalhattuk, mely 
az arra közlekedőknek nehézséget és balesetveszélyt 
jelent. Ez úton is kérek mindenkit, hogy lehetőség 
szerint előzzük meg, illetve a felhordott sártól tisztít-
suk meg az utat! Ezzel előzzük meg a bajt, melynek 
esetleges bekövetkezéséért a szennyező lehet a fele-
lős. 

Együtt, egymással szomszédságban 
Minden település életét meghatározzák helyi vagy 
szélesebb körű jogszabályok, melyek az együtt, illet-
ve az egymás mellett élés lehetőségeit és feltételeit 
szabályozzák. Azt, hogy ezekre nagy szükség van, 
szinte mindennapos események bizonyítják. Az itt 
élő szabálykövető lakosok jogos elvárása fogalmazó-
dik meg azokban a panaszokban, amik a szabálytalan 
eseményekről beszámolnak. Településünkön is fo-
lyamatosan jelentkeznek az állattartásból és a közte-
rületek használatából eredő konfliktusok, melyekben 
az illetékes hatóságoknak kell eljárni. Ez leggyak-
rabban a helyi jegyző vagy a rendőrség feladata, de 
vannak esetek, amikor egyéb hatóságok is bevonásra 
kerülnek. Tapasztalatom szerint hatósági ügyre álta-
lában akkor kerül sor, mikor valaki ismétlődően 
megszegi az említett szabályokat, illetve a kérésnek 
nem tesz eleget, vagy nem működik együtt az önkor-
mányzattal. Ezekben az esetekben az illetékes ható-
ság szigorú és következetes eljárása szükséges, hogy 
a lakosság nagyobbik részét ne zavarja vagy veszé-
lyeztesse egy-egy (leggyakrabban nem szándékos) 
mulasztást elkövető. Úgy gondolom, hogy a telepü-
lésünk életképét meghatározó, a mindenki által hasz-
nált közterületek tisztaságát és biztonságát meg kell 
őriznünk a jövőben is! Ez úton is kérem Önöket, 
hogy együttműködéssel, a saját településünk és itt 
élő embertársaink érdekében tartsuk be a szabályo-
kat, óvjuk a környezetünket, ez úton is vigyázzunk 
egymásra! Köszönöm szíves együttműködésüket! 
 

Polgármesteri tájékoztató 
ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK 
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A Magyar Köztársaság Kormánya 2020. november 3-
án Magyarország egész területére ismételten veszély-
helyzetet hirdetett ki. 
A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben 
a települési önkormányzat képviselő-testületének fel-
adat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. 
 
A fenti rendelkezések betartása mellett, a Polgármester 
Úr internetes platformon rendszeresen nem hivatalos 
testületi üléseket hívott össze, ahol a testület tagjaival 
egyeztette, megbeszélte az aktuális feladatokat, problé-
mákat. 
 
A testület tagjaival történt egyeztetést követően a ve-
szélyhelyzet kihirdetésétől kezdve a tavalyi évben az 
alábbi polgármesteri határozatok születtek: 
 
November hónapban: 
• elbírálásra kerültek a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjra benyújtott pályázatok 
• ugyancsak elbírálásra kerültek a szociális tüzelő-

anyag támogatás iránt benyújtott kérelmek 
• elfogadásra került a Jászboldogházai Mesevár Óvoda 

és Bölcsőde Szakmai Programja, Házirendje és a 
Szervezeti és Működési Szabályzata 

• döntés született a Magyar Falu Program keretében 
meghirdetett, „Jászboldogházi védőnői szolgálat fej-
lesztése az egészségházban” című, MFP-HOR/2020. 

kódszámú pályázat megvalósításához a kivitelező 
kiválasztásáról 

• döntött a polgármester a település  ivóvízhálózatának 
2020. évi fejlesztéséről 

• polgármesteri határozat született az „Eggyel Több 
Esély Alapítvány” székhelyként történő bejegyzésé-
hez történő hozzájárulásról 

Egyedi szociális kérelmek kerültek elbírálásra. 
 
December hónapban: 
• Elfogadásra került a közmunkaprogramról szóló éves 

beszámoló 
• Elfogadta a polgármester az önkormányzat 2020. évi 

adóügyi tevékenységéről készült beszámolót 
• Kiválasztásra került a „Jászboldogháza A1 jelű fő-

gyűjtő csatorna kapacitás fejlesztése” című, TOP-
2.1.3-16 kódszámú pályázat műszaki ellenőre 

• határozatban fogadta el a polgármester a képviselő-
testület 2021. évi munkatervét 

• döntés született a Boldogházi Gyermekekért Köz-
hasznú Alapítvány támogatásáról 

• határozat született az önkormányzat 2021. évi belső 
ellenőrzési tervéről 

• elfogadásra került a bölcsődei ellátásról szóló önkor-
mányzati rendelet 

A fentieken túl több egyedi kérelem került elbírálásra. 

ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK 

Tájékoztató Önkormányzati ülésekről, aktualitásokról 

Dinai Zoltán 
 jegyző 

Elindult a tervezés az előttünk álló  
uniós ciklusra 

Az elmúlt időszakban felgyorsultak az események, 
és elkezdődtek az egyeztetések az előttünk álló euró-
pai uniós ciklus fejlesztési lehetőségeinek kihaszná-
lására. Jászboldogháza Önkormányzata is elfogadott 
egy programot az önkormányzati ciklus kötelező 
feladataként, melyhez most alapot teremtenek a ter-
vezéshez. Többek között csak néhány önkormányza-
ti célt megemlítve, szeretnénk a közeljövőben a mű-
velődési házat felújítani, egy új szabadidő-

sportparkot kialakítani a focipálya mellett, a telepü-
lés járdahálózatát felújítani, új ravatalozót építeni, és 
dolgozunk az ivóvízhálózat felújításán és a szenny-
vízhálózat kiépítésén is. Az, hogy ezekre mikor és 
hogyan tudunk pályázni, az illetékes minisztériumok 
és pályázatkezelő szervezetek kiírásai alapján dől el. 
Mindenesetre optimistán várjuk a közeljövőben 
megjelenő pályázatokat, melyek a településünk to-
vábbfejlesztésének lesznek a mérföldkövei.  

Tisztelettel:  

Búcsúzunk... 
 
Neisz Józsefné Jucó nénitıl, aki 
1987-tıl 2013-ig dolgozott a hivatal-
ban mint pénzügyi vezetı. Évtizede-
kig hőségesen szolgálta a települést, 
munkáját mindig odaadással, lelkiis-
meretesen látta el. Szolgálata példaér-
tékő mindannyiunk számára. Az ön-
kormányzat és a hivatal valamennyi 
dolgozója nevében ıszinte részvétün-
ket fejezzük ki családja részére. 

 
„Elmentél, mert menned kellett, 
mennybe szállt a szabad lelked. 
Egészséged ahogy romlott, 
a sok terved szertefoszlott. 

Megnyugodva, jól vagy ott fent, 
mi meg csendben sírunk itt lent. 
Kit szerettek, nem felednek, 
hiába is eltemetnek. 

Szívünkben Te örökké élsz, 
tudjuk jól, hogy messzire mész. 
Itt hagytad a földi léted, 
nem feledünk soha téged.” 

Az alábbi versidézettel örökre búcsúznak tőle a munkatársak: 

Szűcs Lajos  
polgármester 
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Tájékoztatom az ebtartókat, hogy 2021. ja-
nuár 7. napjától az állattartási szabályok 
megszegéséért kiszabható büntetés ösz-
szege jelentősen megemelkedett. 
 
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 
1998. évi XXVIII. törvény, valamint a kedv-
telésből tartott állatok tartásáról és forgalma-
zásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. ren-
delet szabályai alapján a kutyatartás főbb 
szabályai a következők: 
 
1. A törvény rendelkezései alapján az állattartó 
gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos 
elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének 
megakadályozásáról. 

Tilos a kistestű ebet 10 m2-nél, közepes testű ebet 15 
m2-nél, nagytestű ebet 20 m2-nél kisebb területen tartó-
san, a kistestű ebet 4 m-nél, közepes testű ebet 6 m-nél, 
nagytestű ebet 8 m-nél rövidebb eszközzel tartósan 
kikötve tartani. 

 
2. Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania 

kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásá-
val ne veszélyeztethessen. Belterület közterületén – 
kivéve az ebek futtatására kijelölt területet – ebet csak 
pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan 
személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és 
féken tartására képes. 

 
3. A kutya tulajdonosának évente kötelező veszettség 

elleni védőoltást a kutyának beadatni, valamint az ebet 
transzponderrel megjelöltetni. 

 

4. Aki tevékenységével vagy mulasztásával 
az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó 
jogszabály vagy hatósági határozat előírását 

megsérti vagy annak nem tesz eleget, ma-
gatartásának súlyához, ismétlődéséhez, és 
különösen az állatnak okozott sérelem 

jellegéhez, időtartamához igazodó mértékű állatvé-
delmi bírságot köteles fizetni. 
A határidőre meg nem fizetett állatvédelmi bírság 
adók módjára behajtandó köztartozás. 

 
Az állatvédelmi bírság összege igen magas 

lehet, az állatvédelmi törvény 2021. január 7. 
napjától a korábbi 15.000.- Ft helyett, 75.000.- Ft-
ban határozza meg az állatvédelmi bírság alapösz-
szegét. A bírság összegét a különféle cselekmények 
esetére előírt szorzószám alapján kell megállapítani. 
(Így például, ha valaki az állat szökésének megakadá-
lyozásáról nem, vagy nem megfelelően gondoskodott, 
egyéb körülmény hiányában 6-os szorzószámot kell 
alkalmazni, így a bírság mértéke, 6x75.000= 450.000.-
Ft lesz a korábbi 6x15.000=90.000.-Ft helyett.) 
 
A fentiek alapján kérek mindenkit, hogy a békés 
együttélés érdekében az állattartás szabályait tartsa be. 
Igény esetén további, részletesebb információkkal a 
Polgármesteri Hivatalban szívesen állunk mindenki 
rendelkezésére. 
 
 
Jászboldogháza, 2021. február 1. 

 
Dr. Dinai Zoltán 

jegyző 

TÁJÉKOZTATÁS 

A jövőben tervezzük egy szabadidő- és 
sportpark létrehozását a település keleti 
szélén a focipálya, a vásártér, illetve a 
mellettük található telepített erdő közel 4 
hektáros területén. 
 
A pályázati koncepció kidolgozásához várjuk 
az ötleteiket azzal kapcsolatban, hogy: 

- Milyen szabadtéri létesítményeket, eszközö-
ket, stb. látnának szívesen Jászboldogháza le-
endő szabadidő- és sportparkjában, amelyeket 
napi szinten, illetve a rendezvények alkalmával 
használnának? 

Az ötleteket 2021. március 15-ig várjuk a 
otletlada@jaszboldoghaza.hu e-mail-címre. 

Köszönjük szépen előre is az ötleteket! 

„A közös jövőnket közösen írjuk, nem pedig né-
hány kiválasztott ember dönt róla." 

Sportpálya 

Hegyesi József önkormányzati képviselő  
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SZENT JÓZSEF-ÉV 

Ferenc pápa 2020. december 8-án, 
Szeplőtelen Fogantatás ünnepén 
tette közzé Patris corde („Atyai 
szívvel”) kezdetű apostoli levelé-
ben 2021-re Szent József-évet 
hirdetett meg. Azzal a céllal tette 
ezt, hogy növelje a tiszteletet és a 
szeretetet e nagy szent iránt. 
Szent József tanú volt arra, hogy 
megszületett a Messiás. Ő adott 
neki nevet, „Jézust”, ő volt az, aki 
felajánlotta a gyermeket az Úrnak 
a jeruzsálemi templomban. Aggódott ő is, ahogyan 
Mária, amikor elvesztették a 12 éves gyermeket. 
Védelmezte a családot, gondoskodott róluk, ő épí-
tette fel a házukat, és adott otthont Jézusnak, ő ta-
nította mesterségre. Bár csak egyszerű ács volt, de 
„igaz ember”, ahogy Máté evangélista nevezte. 
Csendben élte le életét, „hallgató szentként” nem 
hagyott nekünk hátra semmilyen bölcsességet. Fe-
renc pápa e szavakkal jellemzi Szent Józsefet: 
Szerető, gyöngéd apa, engedelmes és befogadó 
Isten akaratával szemben. Az ács József, Mária 
jegyese megtanítja nekünk a saját kezűleg meg-
szerzett napi betevő kenyér értékét, méltóságát és 
örömét. A munka értelme méltóságot ad, általa 
tevékeny részt vállalunk az üdvösségben, megva-
lósítjuk önmagunkat és a családunkat, mely a tár-
sadalom alapsejtje.  
Szent József, az egyetemes Egyház védőszentje, a 
keresztény házasságok és családok, munkások, 
kézművesek, ácsok, favágók, asztalosok, üldözöt-
tek védőszentje. 
A Szent József-év alkalmából az Apostoli 
Penitenciária (az Egyház Legfelsőbb Bírósága), a 
hívőket a különleges búcsúk rendkívüli ajándé-
kában részesíti. „A szokásos körülményeknek 
megfelelően biztosítja a teljes búcsút (szentségi 
gyónás, eucharisztikus közösség és ima a Szent-

atya szándéka szerint) a hívőknek, 
akik minden bűntől elszakadt lé-
lekkel vesznek részt a Szent Jó-
zsef-évben olyan módon, ahogyan 
azt ugyanaz a Kongregáció jel-
zi.” (Mauro Piacenza bíboros, az 
Apostoli Penitenciária dekrétuma) 

A búcsú megszerzésének előre lát-
hatóan számos módja van. Ezek 
közé tartozik a családi rózsafüzér 
elmondása, a Szent József litánia 
elmondása, vagy bármely ima 
Szent Józsefhez, melyet törvénye-

sen jóváhagytak, mint például a „Hozzád folyamo-
dunk szorongattatásunkban, Szent József” ima, 
különösen március 19-én, május 1-jén, valamint 
a Szent Család ünnepén, minden hónap 19-én és 
minden szerdán, mely napot a szentnek szentel-
tek.  
 

Egyházközségünkben a Szent József-évhez kap-
csolódó tervezett közös imaalkalmak: 
� Március hónapban: minden szerda és 19-e (a 

szent emlékezetére ajánlott nap) 
� Május 1. Munkás Szent József emléknapja 
� Minden hónap 1. hét szerda 
 
A neki szentelt évben kérjük Szent Józsefet, hogy 
adja meg nekünk, a hit érzékét, és az értelem 
használatát, mely szükséges ahhoz, hogy eltéve-
dés nélkül Betlehem isteni barlangja felé irányít-
son minket. 
 
Emellett Szent Család vasárnapján a déli Úrangya-
la imádság alkalmával Ferenc pápa meghirdette 
a CSALÁD ÉVÉT, amelyet 2021. március 19-
én, Szent József liturgikus ünnepén fog meg-
nyitni – az Amoris laetitia apostoli buzdítás köz-
zétételének ötödik évfordulóján. 

Az Egyházközség hírei 

A Pápa Imavilághálója 
(Imaapostolság) 

A Szentatya az Egyház egyetemes 
pásztoraként egészen kivételes rálá-
tással rendelkezik az Egyház és az 
egész emberiség helyzetére, azokra a 
nagy kihívásokra, amelyekkel szerte a 
világon szembesülnek az emberek. 
Ebből a tapasztalatból imádság (is) 
fakad. A pápa évente megfogalmaz 
egy imaszándékokból álló listát, 12 
hónapra elosztva, és meghív, hogy imádkozzunk eze-
kért. Kilencvennyolc országban több mint 35 millió 
ember kapcsolódott be a Pápa Imavilághálójába 
(imaapostolság), hogy együtt imádkozzanak a világ és 
az emberiség nagy szükségleteiért. 

Kéthavonta megjelenő újságunkban az 
aktuális hónapok imaszándékait közöl-
jük! Imádkozzunk együtt a pápa szándé-
kára! 
MÁRCIUS – Evangelizációs: A kien-
gesztelődés szentségének elmélyült 
megéléséért 
Imádkozzunk azért, hogy a kiengesztelő-
dés szentségét megújult mélységgel tud-
juk megélni, és általa megtapasztaljuk 
Isten végtelen irgalmát. 
ÁPRILIS – Egyetemes: Az emberi 
alapjogokért küzdőkért 

Imádkozzunk azokért, akik életük kockáztatásával küz-
denek az emberek alapvető jogaiért diktatúrákban, te-
kintélyelvű rezsimekben vagy krízisben lévő demokrá-
ciákban. 
https://kattima.hu/hu/app/pc/ferenc-papa-imaszandeka 
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Az oldalt szerkesztette: Bóta Mizsei Ilona 

Az Egyház szentségei: A BŰNBÁNAT  
 
A keresztség után elkövetett bűnök bocsánata egy kü-
lön szentség által nyerhető el, melyet a megtérés, gyó-
nás, bűnbánat vagy kiengesztelődés szentségének ne-
vezünk. A hit szemével nézve a legnagyobb rossz a 
bűn, és a bűnnek vannak a legrosszabb következmé-
nyei magára a bűnösre, az Egyházra és az egész világra 
nézve. Az Istenhez való visszatérés folyamata, melyet 
megtérésnek és bűnbánatnak nevezünk, magában fog-
lalja az elfordulást az elkövetett bűnöktől és a “többé 
nem vétkezem” szilárd elhatározását.  A bűnbánat 
szentsége a bűnbánó bűnös három cselekedetéből és a 
pap föloldozásából szövődik. A bűnbánó cselekedetei: 
bánat, gyónás, vagyis a bűnök föltárása a pap előtt, az 
elhatározás a jóvátételre és a jóvátétel elvégzése. 
Aki el akarja nyerni a kiengesztelődést Istennel és az 
Egyházzal, minden súlyos bűnét meg kell vallania a 
gyóntató előtt, melyeket még nem gyónt meg, s me-
lyekre gondos lelkiismeretvizsgálat után emlékszik. A 
bocsánatos bűnök meggyónása nem kötelező, de az 
Egyház által nagyon ajánlott. 
 

Felkészülés a szentgyónásra 4 lépésben: 
� A Szentlélek segítségül hívása 
� Lelkiismeret vizsgálat (Lelkitükör segítségével) 
� Bánat felindítása 
� A bűntől való elfordulás, erős fogadás a bűn ismé-

telt elkövetésének elkerülésére, fokozott jóra való 
törekvés 

A bűnbánat szentségének lelki hatásai: 
� kiengesztelődés Istennel,  
� kiengesztelődés az Egyházzal; 
� az örök büntetés elengedése, mely a halálos bűn 

miatt fenyegetett; 
� a bűnökért járó ideig tartó büntetések legalább 

részleges elengedése; 
� a lelkiismeret békéje és derűje, lelki vigasztalás; 
� a lélek erőinek növekedése a keresztény küzdelem-

hez. 
Forrás: A Katolikus Egyház Katekizmusa 
 
Az Egyház a Krisztus által neki adott felhatalmazásnál 
fogva a hívek és a hívő közösség életét segítő, szabá-
lyozó rendelkezéseket hoz. Az anyaszentegyház öt pa-
rancsolatának egyike: ÉVENTE GYÓNJÁL ÉS LEG-
ALÁBB A HÚSVÉTI IDŐBEN ÁLDOZZÁL! 

Ferenc pápa üzenete 2021 nagyböjtjére 
 
A Szentatya évről évre üzenetet intéz a katolikus hí-
vekhez a nagyböjt kezdetén. 2021-ben nagyböjti üze-
netének témája: „Íme, felmegyünk Jeruzsálem-
be…” (Mt 20,18). Nagyböjt: a hit, a remény és a sze-
retet megújításának ideje. Kedves testvérek! 
Nagyböjti utunkon, mely a húsvéti titok ünneplése felé 
halad, arra emlékezünk, aki „megalázta magát, és en-
gedelmeskedett a halálig, mégpedig a kereszthalá-
lig” (Fil 2,8). A megtérés ezen időszakában megújítjuk 
hitünket, merítünk a remény „élő vizéből”, és nyitott 
szívvel fogadjuk Isten szeretetét, aki mindannyiunkat 
testvérré formál Krisztusban. Húsvét éjjelén megújítjuk 
keresztségi ígéreteinket, hogy a Szentlélek működésé-

nek köszönhetően új emberré szülessünk. De ezt a 
nagyböjti utat, akárcsak a keresztény élet egész zarán-
dokútját, már most a feltámadás fénye világítja be…. 
A böjt, az ima és az alamizsna Jézus tanítása szerint 
(vö. Mt 6,1–18) megtérésünk feltételei és kifejezőesz-
közei. A szegénység és az önmegtagadás útja (a böjt), 
a megsebzett emberre való odafigyelés és a róla való 
szeretetteljes gondoskodás (az alamizsna), és az Atyá-
val folytatott gyermeki párbeszéd (az ima) lehetővé 
teszi az őszinte hit, az élő remény és a tevékeny szere-
tet megvalósulását.  
A cikk folytatása: https://katolikus.hu/cikk/ferenc-
papa-uzenete-2021-nagybojtjere 
Minden kedves olvasónknak áldott nagyböjti, felkészü-
lési időt kívánunk! 

A nagyhét a 
keresztények 
számára az év 

legfontosabb hete. Az a hét, amikor a legnagyobb mér-
tékben le kellene mondjunk önmagunkról, hogy teljes 
mértékben befogadhassuk Jézust! Ez az a hét, amikor 
felülkerekedhetünk önmagunkon, szokásainkon, hogy 
mélyebben megtapasztalhassuk, átélhessük mindazt, 
amire emlékeztetni akar az Egyház: nem más ez, mint 
Jézus szeretetének a befogadása életünkben. 
1. Elmélkedj! Elmélkedd át Jézus szenvedéstörténetét, 
a Passiót! 

2. Próbálj csendes maradni! Kerüld a zenehallgatást 
vagy a zajos eseményeken való részvételt. Törekedj 
mértékletességre a beszélgetéseidben. 
3. Készülődésbe vond be a gyerekeket is! Közös ke-
resztút imádkozás (található gyerekeknek szóló is), 
közös húsvéti gyertya barkácsolás, húsvéti igés kavics 
festés stb. 
4. Mondj le a szórakozásokról! Mondj le az internete-
zésről, telefon böngészésről, tévézésről. Nem másért, 
csak hogy figyelmedet ne vonja el semmi a keresztény-
ség legnagyobb ünnepének megfelelő megéléséről.  
5. Vegyél részt a liturgiákon! Ünnepi lélekkel vegyél 
részt a nagyhét liturgiáin és az ünnepi szentmisén. 

5 TANÁCS NAGYHÉTRE 

Josef Ratzinger: Húsvéti imádság 

Hadd világítson be húsvéti örömöd titka,  
mint a hajnalfény, napjainkba, 
hadd legyünk igazán húsvéti emberek 
a történelem nagyszombatjain. 
Add, hogy a világos és a sötét napokban egyaránt, 
 a mai időkben is, 
vidáman járjuk utunkat, 
eljövendő dicsőséged felé.  

.  

Kegyelmekben gazdag, áldott  
Húsvéti ünnepeket kíván  

az Egyházközség Képviselıtestületének és 
munkatársainak nevében: 

Tamás atya 

Amen 
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Búcsú Maja nénitől 
   Mélyen megrendített az a hír, amit Fózer 
Vendel a minap felrakott az internetre, 
hogy Maja néni, azaz Piffkó Jánosné, Fara-
gó Mária nyolcvannyolc éves korában el-
költözött az égi hazába.  
Három évig, 1951 és 1954 között tanított 
Jászboldogházán is az általános iskolában. 
Nagyon fiatalon került községünkbe. „Az 
eltűnt iskoláinkra emlékezünk” című kiad-

ványban fellelhető írásában arról nyilatko-
zott, hogy nagyon szeretett Boldogházán 
tanítani. Nagyon szívesen gondolt vissza 
az itteni tantestületre, kollégákra és nem 
utolsósorban a sok okos gyerekre. Azt is 
megírta, hogy Boldogházán, dolgos, szor-
galmas, a bajban összetartó emberek éltek. 
A nehéz időszak ellenére is lehetett a szü-
lők segítségére támaszkodni, pedig a való-
ságban az ötvenes évek borzalmai minden 
családra rányomták a bélyeget.  
   Nekem osztályfőnököm is volt, igaz ak-
kor még együtt járt az alsó tagozatban az I. Piffkó Jánosné, 

 Faragó Mária  

BOLDOGBT 
Búcsú Bohács Jánosné Üveges Lenkétől, 

aki 50 év után is boldogházi maradt 
 

Bár bizonyos, hogy a boldogok országába kerültél, 
Hogyha a jámborokat várja a szép jutalom.  
Büntelenül éltél, rendben végezted a munkád, 
Isten – és embernek hűn megadád, ami járt.”  
               Janus Pannonius 
 

   Keresem a szavakat, amikor egy olyan kedves em-
bertől kell búcsúzni, mint Üveges Lenke. 
Gyerekkoromtól ismertem Őt, akkor még Lenke néni 
volt, hiszen van köztünk közel 20 év korkülönbség. 
Évtizedekig nem hallottam Róla, és nagyon örültem, 
amikor 2008-ban csatlakozott baráti társaságunkhoz. 
Amíg tehette, boldogan jött haza szülőfalujába, és ta-
lálkozott régi ismerősökkel. Pár éve sajnos egészsége 
megromlott, ágyba kényszerült, azóta telefonon tartot-
tuk a kapcsolatot, az utóbbi 2-3 évben pár hetenként 
hívtam, olykor meglátogattam. Nagyon jól elbeszélget-
tünk, így lettünk a korkülönbség ellenére barátnők.  
Ki volt Ő? Csak röviden, hiszen a 92 évben nagyon sok 
minden történt. 
    Üveges Lenke 1928-ban született Boldogházán az 
Üveges kocsma épületében. Édesapja Üveges Sándor, 

édesanyja Kovács Julianna. Nagyszüleinek is fűszerüz-
lete és kocsmája volt, így ő harmadik generációs keres-
kedő lett.  
   Jászberényben járt óvodába egy idős rokontól. A 
négy elemiben Boldogházán Vénusz Mária és Vitárius 
Endre tanította. A négy polgárit Jászberényben az Ir-
galmas rendi Nővérek zárdájában végezte el. Tanítónő-
nek készült, de az élet közbeszólt. 1945-ben négy hó-
nap alatt elveszti nővérét és édesapját. Nem volt más 
választása, a tanulást abbahagyta, és beállt az üzletbe 
édesanyja mellé. A boldogházi emberekkel, a vendé-
gekkel mindig jó volt a kapcsolatuk, kölcsönösen tisz-
teletben tartották egymást. Munka mellett, ha ideje en-
gedte, szívesen olvasott, sokat rajzolt, plakátokat, meg-
hívókat készített, és ruhák, cipők tervezése, rajzolása 
jelentette az igazi örömet számára. Néha föllépett a 
színjátszó kör előadásain is. 
   1950-ben az üzletet államosították, de ők továbbra is 
dolgozhattak, mint szövetkezeti alkalmazottak. Bár a 
házukat visszakapták, már nem érezték biztonságban 
magukat, nem tudták, mit hoz a jövő. 1964-ben eladták 
a házat, és édesanyjával Budapestre költöztek. Közért-
ben dolgozott, ahol megismerte későbbi férjét, Bohács 
Jánost, akivel 1967-ben házasodtak össze. Ugyanebben 
az évben meghalt az édesanyja.  
   Nyugdíjas évei alatt vált hobbijává a Barbie babák 
gyűjtése és számukra babaruha varrása. Gyűjteményé-
ben több mint száz baba található az általa készített 
egyedi stílusú, szebbnél szebb ruhával. Örömmel mu-
tatta be babáit 2009-ben az elszármazottak találkozóján 
rendezett kiállításon.  
   Férje hosszú betegeskedés után 1994-ben meghalt, és 
Ő 2005-ben beköltözött a Zuglóban akkor épült idősek 
otthonába. Kétszobás apartmanban élt, ahol jól érezte 
magát, új otthonra, barátokra talált. Amíg tudott, sokat 
varrt, később pedig mandalák színezésében talált örö-
met. Őt ott is mindenki szerette. Öccse halála, a jár-
vány miatti bezártság nem volt könnyű számára, és bár 
békésen, nagy türelemmel viselte, már vágyott arra, 
hogy kövesse szeretteit.  
 
Kedves Lenke! Köszönöm a Sorsnak, hogy ismerhette-
lek. Nyugodj békében! Nekünk marad az emlék, az 
együtt töltött órák, a közös beszélgetések felidézése, a 
fotók nézegetése. 
                                                                                                              

Veliczkyné Koncsik Ilona 

Kedves babáival 2011-ben 
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 NEM MÚLHAT EL NYOMTALANUL 

1951/52-es tanévben 
Állnak: Balogh Árpád, Kunz Román, Krasznai Lajos 

.Ülnek: Kispál János, Kiss (Matók) Ágnes, Faragó Mária, 
Tábi Mária, Kiss László. Elıl: Csóti Piroska 

és III., a II. és IV. osztály. Így egyszerre két osztály-
lyal kellett foglalkoznia. Mai napig szívesen emlék-
szem vissza kisdiák koromra. 
   Maja néni három év községünkben töltött idő 
után, házasságkötése révén elköltözött Boldogházá-
ról, férjhez ment Piffkó Jánoshoz, a szomszédban 
lévő porteleki iskola tanítójához. 
A BOLDOG Barátok Egyesületének szinte a kezde-
tektől tagja volt. Szívesen eljárt a találkozókra, 
amíg egészsége engedte. Jött a férjével, majd annak 
halála után lányával vett részt az összejöveteleken. 
Maja néni kedvességére és szeretetére mindig szíve-
sen emlékezünk. Az általa meggyújtott „lámpás” 
sokunk szívében ma is ég. 
Békés, örök nyugodalmat kívánok, Maja néni.  

 
Orczi Imréné /egy volt tanítvány/ 

TÓTH ISTVÁN (1907 - 1988) ÉS 
FEHÉR MARGIT (1910 - 1999) 

CSALÁDJA 
 
Csirke Lászlóné Tóth Margit emlé-
kei 
 
   Nekem nem voltak földváltó őse-
im. Egyszerű emberek voltak, akik 
tették a dolgukat előbb más földjén, 
majd később a sajátjukon is. Ami 
számomra értékes emlék: a szeretet, 

a törődés, az önzetlen segítségnyúj-
tás, az együttérzés. 
   Mindenkinek sérül a lelke, aki 
elveszíti hozzátartozóit, de hitünk 
erőt ad a folytatáshoz. Már több 
éve, évtizede földben vannak azok 
a szeretteim, akik meghatározták 
életem korai szakaszát. Emlékeim-
ben mindig élni fognak. 
   Nagyszüleim közül csak anyai 
nagyapámat ismertem személyesen. 
   Nagymamám, Fehér Ferencné 
(Menyhárt Rozália) még az 1930-
as évek derekán elhunyt, 63 évet 
élt. Akkor még Boldogházán nem 
volt temető, ezért a portelki temető-
ben nyugszik. Csak szépet és jót 
hallottam róla. Tíz gyermeke szüle-
tett. Nem mind élte meg a felnőtt 
kort. Arra is szorított időt, hogy a 
szomszéd árván maradt gyerekeit 
megtanítsa a túlélésre. Éjszaka a 
gyermekei kinőtt ruháiból varrt téli 
ruhát az árvák apjának, hogy tudjon 
dolgozni. 
   Nagyapám, Fehér Ferenc 1864-
ben született. Nagyon dolgos, szor-
galmas, de nehéz természetű ember 
volt. Édesanyám elbeszéléseiből 
tudom, bizony sokszor eljárt a keze. 
Déli harangszóra az ebédnek meg-

hűlve az asztalon kellett lenni, ha 
egy kicsit melegebb volt, kidobta. 
Öreg korára lecsillapodott. Mikor 
én születtem, már velünk élt. Élete 
végéig mindig csinált valamit, tét-
len sosem volt. 86 évesen halt meg, 
a helyi temetőben van eltemetve. 
   Édesapám, Tóth István 1907-ben 
született szülei 12. gyermekeként. 
Kevés emlékem maradt róla. Még 
akkor kezdtem az iskolát, amikor 
bátyámhoz költözött. Azt tudom, 

Boldogháziak emlékkönyve 

   Öröm számomra, hogy már sokan elküldték emlékeiket elhunyt családtagjaikról. Most szeretnék megosztani egy 
ilyen visszaemlékezést. Ezt nem mintának szántam, mindenki annyit ír és olyan részletekkel, amit szeretne meg-
őrizni az utódok számára. Félreértések elkerülésére szeretném megerősíteni, hogy ez nem családfa, és nemcsak 
redemptus ősökről szól, hanem általunk felkutatott vagy ismert elhunytjainkról. Ők a múltunk, tőlük kaptuk az 
életet, értünk dolgoztak. Megérdemlik, hogy leszármazottjaink még kétszáz év múlva is tudjanak Róluk. Ebben a 
könyvben lesz a mi történelmünk és Boldogháza történelme. A könyv kiadását nyárra tervezzük, a határidők kicsit 
csúsznak. Akik még szeretnének írni, április végéig megtehetik. 

Veliczkyné Koncsik Ilona 
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hogy dolgos ember volt. Nem sokat 
találkoztam vele. Nem volt mit 
mondanunk egymásnak. 1988-ban 
halt meg. 
   Édesanyám, Fehér Margit 1910. 
május 21-én született Jászberény-
ben. Édesanyja betegsége miatt 
nem járhatott iskolába. Önszorga-
lomból tanult meg írni, olvasni. 
Télidőben pár hónapot járt a 
kormosparti ismétlő iskolába. Pali 
bátyja vitte el a vállán. Gyermekko-
rát beárnyékolta nagymamám be-
tegsége. Mikor férjhez ment, elő-
ször apósáéknál lakott, nagyon sze-
gény körülmények között. Otthon 
olyan nem volt, hogy nincs, de itt 
bizony eleinte előfordult. A szűköl-
ködés sem vette el a kedvét. Az 
akkori szomszédai mesélték, hogy 
mindig énekelt. Nagyon szép hang-
ja volt. A nótás kedve mindvégig 
megmaradt. Ezután laktak az ezre-
des tanyán. Jól érezték ott magukat. 
Pontos évekre nem emlékszem, 
pedig sokat mesélt a Sass családról 
is, hogy milyen egyetértésben dol-
goztak ott. Szeretett jókat főzni, 
sütni. Mesélt a Juhász ezredes köz-
vetlenségéről. Szeretett mindenki-
nek segíteni. 
Mesélt a háború borzalmairól, a 
szárkúpákban töltött időkről. Én 
akkor voltam kisbaba. Ekkor már a 
Lombár–féle tanyát bérelték. Anyai 
nagyapám is velünk élt. Most is 
előttem van a szép virágoskert, a 
rendben tartott épület, függöny az 
ablakon, szőnyeg a földön. Anyu-
kám szerette a szépet. 
…Mire iskolába kerültem apám 
már elköltözött a bátyámékhoz. 
Nem sok mindenünk maradt, de 
egy év múlva anya már előteremtett 
mindent. Éjt nappallá téve dolgo-
zott. Sokat segített Szádvári Laci 
bácsiéknak és ők viszont. Aztán, 

ahogy jött a kuláküldözés, éjjel 
mentették a jószágokat (sertéseket, 
szarvasmarhát, bútort). Másnap két 
idegen érkezett hozzánk, hogy beje-
lentést kaptak, hogy a kulák állatait 
rejtegeti. Végig vezette őket az is-
tállóban, majd kinyitotta a konyha 
és a szoba ajtaját: - „Nézzenek szét, 
menjenek be, hátha ott is lesz majd  
egy-két marha!” 
   Mindig bátran megmondta a véle-
ményét, pedig ezért abban az idő-
ben be is zárhatták volna. Aztán 
pettyes kendővel hátrakötötte a fe-
jét, és nótázva végezte a dolgát. 
Egyedül nevelt 12 éves koromig. 
   A kitelepítés idején, amivel csak 
tudta segítette Kulcsár dr.-t és fiait. 
Az Echart családnak is mindig vitt 
valamit, vagy tőlem küldött tejet és 
kóstolót. Aki hozzánk betért, min-
denkit megkínált, postást, kémény-
seprőt, csőszt, kéregetőt. Idős nap-
jait velem töltötte. Rengeteget olva-
sott. Segített a szomszédban is, ha 
otthon nem talált tennivalót. 1999. 
december 17-én halt meg, 89 évet 
élt. 
   Az Új Élet Tsz megalakulásával 
ki kellett költözni a Lombár tanyá-
ról. Szádvári Laci bácsiék rögtön 
felajánlották, hogy menjünk hozzá-
juk. Addig laktunk ott, még fiuk, 
Árpád vőlegény nem lett. 
   Ezután költöztünk Turóczi An-
talhoz, aki végül nevelőapám lett. 
Teljesen új fejezet kezdődött. Isko-
lában jól tanultam. Antal bácsi na-
gyon örült neki. Ő földrajzból, tör-
ténelemből verhetetlen volt. 

1900.október 1-én született János-
hidán. Saját bevallása szerint is na-
gyon csintalan gyerek volt. Felnőtt-
ként is mókás ember maradt. Ha 
anyám valamiért haragudott, ő elő-
vette az esernyőt és felnyitotta, 
hogy mindjárt jön a zivatar. Mind a 
két világháborút megjárta, az elsőt 
szinte gyerekként. A második pusz-

tításáról is sokat mesélt. Sokszor 
könnyes lett a szeme, amikor el-
esett bajtásairól beszélt. Ilyenkor 
elővette citeráját és játszotta: 
„Felmegyek a doberdói nagy hegy-
re”. Gyalog jött haza az olasz front-
ról. Tőle tanultam azt is, hogy a 
magyar határ nem ott van, ahol Tri-
anonban kijelölték. Ahol magyar 
szívvel éreznek és gondolkodnak, 
az még Magyarország. 
   Nagyon szerette a gyerekeket. 
Repülőt faragott fából, pilótával, 
hogy jelezze a szélirányt is, és fel-
rakta egy magas fára. A faluban 
lakó szomszéd kisfiúnak is nagyon 
tetszett. Kérlelte: - „Antal bácsi, ha 
meghal, én viszem magának a leg-
szebb koszorút, ha nekem adja a 
repülőt.” – Azt nem vette le, de 
biztosan csinált másikat. Lányaim-
mal fácánt szelídítettek, Bözsit. A 
következő évben csibéstől jött be-
mutatkozni. Gyermekeim születésé-
nél is úgy örült, mintha édes gyer-
meke lennék. Onnantól kezdve An-
tal bácsiból Tata lett. 
   Sokszor eszembe jutnak a patto-
gatott kukorica illatú téli esték, 
amikor citerázott és anyukám éne-
kelt. Sokat kaptunk tőlük, ami nem 
forintban mérhető, de örök és fe-
lejthetetlen. 1985-ben költöztek 
hozzánk. 1989. október 3-án örökre 
elaludt. Az a kisfiú, aki a repülőért 
koszorút ajánlott felnőtt emberként 
is tartotta a szavát. 
 
   Szeretteim közül a férjem, Csirke 
László volt, aki a legfiatalabban 
távozott közölünk. 
1942. október 26-án született. 
1966-ban kötöttünk házasságot. Két 
gyermekünk született. Mint min-
denkinek, nekünk is gondokkal teli 
életünk volt, de egészségesek vol-
tunk, és tudtunk örülni apró sike-
reknek is. Szinte nulláról indultunk. 
Itt Jászboldogházán a Rózsa utcá-
ban kezdtünk építkezni. Először 



 10 
Boldogházi Hírek 2021. MÁRCIUS  

Faluszépítık hírei 

CIVIL SZERVEZETEK 

csak melléképületre futotta. Majd a 
70-es években elkészült a nagy la-
kás is úgy, hogyha a sors úgy hoz-
za, mindenkinek legyen helye ott-
honunkban. Sok jót és rosszat is 
megéltünk együtt. Neveltünk két 
aranyos gyermeket. Férjem dolgos, 
szorgalmas ember volt. Keményen 
dolgoztunk mindketten, hogy ha-
ladjunk előre. Lacinak nagy tervei 
voltak. Testvérétől szerette volna az 
öröklött földrészt megvásárolni. Az 
üzemi munka mellett gazdálkodni 
akart. Egyébként a Radiátorgyárban 
volt targoncás. Már majdnem min-
denre meg volt a fedezet. A sors 
sajnos átírta a forgatókönyvet. 
1991-ben megbetegedett. 1992. 

februárjában sürgős műtétre lett 
volna szüksége, de nem egyezett 
bele, csak később került rá sor. Az 
operáció utáni időszakot nehezen 
viselte, hiszen előtte nem volt be-
teg. Közben engem leszázalékoltak, 
így éjjel-nappal mellette lehettem. 
Soha nem beszélgettünk annyit, 
mint ezekben a napokban. Nehéz 
időszakot éltünk át. Csak az uno-
káknak örült. Éjjel-nappal 
magyarnótát hallgatott. Nálunk az 
orvos gyakori „vendég” volt. Pén-
zünket a három évig tartó betegség 
kisöpörte. Közel harminc évi házas-
ság után veszítettem el, 1994. dec-
ember 12-én. Csak 52 évet élt. 
   Öt évvel később édesanyám is 

meghalt. A gyerekeimnek és 
szomszédaimnak köszönhetem, 
hogy talpon maradtam. A nagy la-
kást el kellett adni, és egy kisebbet 
vásároltunk. Azóta egyedül élek. 
Örülök gyermekeim boldogulásá-
nak, a három unokámnak és a na-
pokban született dédunokámnak. 

 

„Múzeum”  Jászboldogházán 
Egyesületünket foglalkoztatja a kutatómunka, a múlt 
értékeinek feltárása. Nagyra értékeljük Kövér Attila 
egyesületi tagtársunk második világháborús tárgyi em-
lékgyűjteményét, mely a Települési Értéktárnak is ré-
sze. Attila szeretné értékes gyűjteményét gyarapítani, 
ezért ezúton is kéri a boldogháziakat, a kedves olvasó-
kat, hogy akinek bármilyen emléke van, amely a hábo-
rús időszakhoz köthető: sisak, bajonett, fotók, egyéb 
tárgyi vagy írásos emlékek, és ezektől megválna, szíve-
sen megvásárolja, illetve felajánlásként örömmel fo-
gadja, melyek ezáltal az utókor számára fennmaradnak 
a község javát szolgálva.  
Kövér Attila szeretne a közeljövőben egy állandó má-

sodik világháborús hadtörténeti kiállítást létrehozni, 
egy múzeumot nyitni a településen, mely a Jászságban 
egyedülállónak számítana. Gyűjteménye gyarapodásá-
val egyre több felkérésnek tett már eleget, szinte az 
ország egész területén tartott állandó vagy időszakos 
kiállításokat, élő történelemórákat, többek között Jász-
boldogházán is.  
(A gyűjteményben található tárgyak hatástalanított 
állapotban vannak, lőszer- és robbanóanyagot nem 
tartalmaznak.)  
 
Kövér Attila elérhetősége:06-20/ 325-17 00 

 
Faluvédő és Szépítő Egyesület 

Nagy János Csiki kérése újabb  
alkotásai megvalósításához 

 
Településünk egyik leggondozottabb, legszebb tere a 
vasúti átjáró melletti harangláb néven ismert Trianoni 
emlékhely, amely a Települési Értéktár része. A teret a 
Faluvédő és Szépítő Egyesület hozta létre 2003-ban 
Mészáros Béláné akkori elnök ötlete alapján. Az itt 
látható haranglábat és a Nagy Magyarországot ábrázo-
ló, Trianon 100. évfordulójára átadott alkotást is Csiki 
készítette. A településünkre érkezőket - igaz már felújí-

tásra szoruló- két igényesen elkészített Faluköszöntő 
tábla fogadja, mely szintén Csiki munkája, húsz éve 
készítette őket. Nevéhez fűződik a Tájház falán lévő 
felirat, az udvaron lévő szekér felújítása és még sorol-
hatnánk. Büszkék vagyunk, hogy ilyen kreatív, alkotó 
ember él községünkben!  A Tájháznál 2014-ben bemu-
tatott egyházi hangulatú kiállítása is hűen tükrözi a te-
hetségét, igényességét, gazdag érzelemvilágát.  
Kedves Olvasó! Csikinek további tervei megvalósítá-
sához levélhullás utáni, legalább 25-30 cm átmérőjű, 
őszi vagy téli kivágású cseresznye, dió, akác és tölgy 
fatörzsekre lenne szüksége.  Ez az alvó állapot, ami-

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek. 

Hiába szállnak, árnyak, álmok, évek. „ 

/Juhász Gyula/ 

Kövér Attila 2018-ban rendezett kiállításának képeiből   
Fotó: Babinyecz János 



 11 
Boldogházi Hírek 

2021. MÁRCIUS CIVIL SZERVEZETEK  

kor a fa már nem termel nedvességet. 
Kiszáradt fa sajnos nem alkalmas, 
mert korhadásnak indul, és a kártevő 
is megtámadja. A felajánló megkeres-
heti Csikit, az Önkormányzatot, vagy 
bármelyik faluszépítőt.  
 
Köszönjük a segítséget, a felajánláso-
kat. Csikinek további örömteli alkotó 
munkát kívánunk. 
 

Faluvédő és Szépítő Egyesület 

A Doni Hősökre emlékezve 
A XXI. Doni Hősök Emléktúra az idei járványhelyzet miatt csak néhány önkéntes – Kövér Attila, a Magyar Tar-
talékos Szövetség Jász-Nagykun-Szolnok megyei elnökségi tagja, a "Jász Menetszázad" megbízott parancsnoka, 
Kövér Attiláné a Faluvédő és Szépítő Egyesület titkára, valamint Eszes János önkéntes területvédelmi tartalékos – 
gyújtott mécsest február 7-én a boldogházi templomkertben lévő II. világháborús emlékműnél és a helyi temető-
ben az ismeretlen katona sírjánál a doni hősökre emlékezve.  
Ezen a napon önkénteseink jászalsószentgyörgyi indulással Jánoshida érintésével Jászboldogházán fejezték be a 
15 km-es gyalogtúrát, melynek során a településeken található II. világháborús emlékműveknél rótták le tisztele-
tüket, és helyezték el az emlékezés mécseseit.  
Két héttel korábban Józsa Tamás és Eszes János önkéntes területvédelmi tartalékos gyalogolt Jászberényből Jász-
boldogházára az Imrédy úton, mintegy 15 km-t megtéve. Ők a jászberényi II. világháborús emlékhelynél helyez-
tek el koszorút, emlékezve a Don-kanyarban elesett áldozatokra. 

Lejegyezte: Szűcs Gergelyné  

Az emléktúra fotóiból 
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Tisztelt boldogházi lakosok,  
tisztelt adófizetők! 

A Faluvédő és Szépítő Egyesület fő célja, hogy segítse a 
település építészeti, környezeti és természeti értékeinek meg-
őrzését, korszerű, esztétikus fejlesztését, szépítését, ápolja a 
lakóhely hagyományait. Emlékhelyek létrehozásával, új kö-
zösségi hagyományok megteremtésével, kulturális tevékeny-
séggel, szép, rendezett környezet fenntartásával, erősítse a 
lakosság szeretetét, ragaszkodását szülőhelye és otthont adó 
környezete iránt. Szeretnénk, ha a felnövő fiatalság többsége, 
gyermekeink, unokáink is itt alapítanának családot, és népe-
sítenék be szeretett kis falunkat, és az ideköltözők is otthonra 
találnának. 
 
Tisztelt Adófizető! 
Örömmel és köszönettel vennénk, ha Ön úgy döntene, hogy 
személyi jövedelemadójának 1 %-ával a Jászboldogházi Fa-
luvédő és Szépítő Egyesület tevékenységét támogatná.  

Tisztelettel köszönjük előző évi felajánlását, mellyel segítette 
terveink megvalósítását.  
Adataink, melyet Jászboldogháza honlapján, a Faluvédő és 
Szépítő Egyesület oldalán is megtalál: 
 A kedvezményezett neve: Faluvédő és Szépítő Egyesület 

Jászboldogháza 

 A kedvezményezett adószáma: 18831865-1-16 
Ha Ön önadózó, kérjük, adóbevallásával együtt küldje el 
rendelkező nyilatkozatát a NAV részére. 

Ha Önnek nem áll módjában 1 %-ot felajánlani, de szívesen 
támogatná az egyesületet bármilyen csekély (vagy ha teheti 
nagyobb) összeggel, ezt megteheti a helyi Takarékszövetke-
zetben a Jászboldogházi Faluvédő és Szépítő Egyesület 
számlájára befizetett összeggel. 

Bankszámlaszámunk: 69500194-11-021591  
Támogatását előre is köszönjük! 

Tisztelettel: Faluvédő és Szépítő Egyesület 

Rénszarvas 
A téli ünnepek előtt a virágüzlet bejá-
ratánál örömmel fedeztük fel a kará-
csonyi dallamokra táncoló rénszar-
vast, mely üde színfolt, hangulatos 
látnivaló volt a főutcán - nem csak a 
gyermekek örömére. Köszönet érte. 

Adventi kerékpár 
Egyéb meglepetésnek is örvend-
hettünk a Virágüzlet jóvoltából. 
Gömöri Mihályné Editke, aki ma-
ga is faluszépítő, az Arany János 
utca sarkán lévő virágos kerékpár-
ra egy karácsonyi dekorációt aján-
lott fel, mely januárig szépen dí-
szített. Az igényesen elkészített 
karácsonyi meglepetés Kisádám 
Józsefné Maca munkáját dicsérte. 
Köszönjük nekik!  

Karácsonyi utcatábla 
Szász Holli kis kertészeink közé tartozik, 
aki nyáron segíti a faluszépítést, gondoz-
za az utcatábla virágait, de télen sem tét-
lenkedett. Csodaszép karácsonyi dekorá-
ciót készített az ünnepek előtt a Virág 
utcai táblához. Köszönjük neki.  

Babazászló 
2021. január 1. óta már településünk is büszkélkedhet babazászlóval, mely az 
Egészségház falán hirdeti, hogy kicsiny falunk legfiatalabb lakója megszületett. 
Van egy fiús és egy lányos zászló. Az országban már több helyen is szokássá 
vált, ha baba érkezik egy településre, akkor kirakják a megfelelő színű zászlót, 
így értesül a lakosság az örömhírről. Boldogházán is így történik. Községünk-
ben Szendrei Péter önkormányzati képviselő úr ötlete nyomán valósult meg a 
babazászló gondolata, melynek a „kezelését” a védőnő vállalta. Köszönet érte. 

KÉPES HÍREK  
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Csillagvirág Kórus 
Mikulás a kóruspróbán  

– visszaemlékezés 
Sajnos a koronavírus járvány a Csillagvirág kórus fel-
lépéseinek sem kedvezett. Tavaly összesen két fellé-
pésre volt lehetőségünk. Februárban a járvány előtt 
Jászberényben egy nagysikerű kórustalálkozón vettünk 
részt. A Jászberényi Kossuth Népdalkör hívott meg 
minket, ahol 10 kórus mutatkozott be egy-egy dalcso-
korral. Nyáron, amikor jött egy kis enyhülés a vírust 
illetően, a jászágói falunapra kaptuk egy kedves és 
megtisztelő meghívást. Kitüntetésnek tekintettük, hogy 
egyedül a mi kórusunkat hívták meg a rendezvényre. A 
vírushelyzet miatt elmaradtak településünkön is a meg-
szokott ünnepségek, melyre mindig örömmel, várako-
zással készültünk: a Hagyományok Hétvégéje, a civil-
nap, az augusztus 20-i ünnepség a Tájháznál, a falu 
karácsonya – ezeken az alkalmakon mindig felemelő 

érzés volt énekelni. Nagyon hiányoznak a fellépések, a 
próbák, a találkozások. 
Nemrég hagytuk magunk mögött az év végi ünnepeket. 
Pár évvel ezelőttre visszaemlékezve, a kórus életében 
van egy kellemes hangulatú téli emlék. 2018-ban tör-
tént. Mikulás napján volt éppen a heti próbánk, melyre 
a karácsonyi ünnepségre szánt dalokat tanultuk. Egy-
szer csak csengettyűszót, kopogást hallottunk az ablak 
felől. Kíváncsi várakozással néztük, ki lép be az ajtón. 
Meglátogatott minket a Mikulás! Ma sem tudom, ő 
örült e jobban vagy mi. Miután szétosztotta zsákjából a 
szaloncukrot, kértük, ne siessen, időzzön még egy ki-
csit, esetleg kapcsolódjon be az éneklésbe. Olyannyira 
megtetszett neki a kedves invitálás, a jó hangulatú pró-
ba, hogy elhatározta, ő is beáll közénk. Csák József 
azóta is együtt énekel velünk, tagja lett a kórusnak.  
Bízunk benne, hogy mielőbb vége lesz a járványnak, és 
újra közönség elé léphetünk, ismét találkozhatunk. 

A Csillagvirág Kórus nevében:  
Szűcs Gergelyné kórustag 

Tisztelt Boldogházi lakosok, tisztelt Adófizető! 
Örömmel és köszönettel vennénk, ha Ön úgy döntene, 
hogy személyi jövedelemadójának 1 %-ával a 
Jászboldogházi Csillagvirág Énekkar Egyesületet tá-
mogatná, mellyel hozzájárulna anyagi költségeink 
fedezéséhez pl. hangszervásárlás, egységes fellépő 
ruha, egyéb kiadásaink enyhítéséhez annak érdeké-
ben, hogy minél színvonalasabban tudjuk folytatni 
tevékenységünket. 
Kodály Zoltán szavait idézve:  
 „Az ének szebbé teszi az életet, az éneklő másokét is.” 

 
Adataink, melyet Jászboldogháza honlapján, a Csillagvirág Énekkar Egyesület oldalán is megtalál:  

  
A kedvezményezett neve:Csillagvirág Énekkar Egyesület 

 A kedvezményezett adószáma: 18742208-1-16 
Ha Ön önadózó, kérjük, adóbevallásával együtt küldje el rendelkező nyilatkozatát a NAV részére. 
Támogatását előre is köszönjük! 

Tisztelettel: Csillagvirág Énekkar Egyesület 
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Hírek a tőzoltók életébıl 
Rég jelentkeztünk az egyesülettel kapcsolatos hírekkel, 
no nem azért, mert nem történt semmi érdekes velünk, 
de sajnos nem volt időnk leülni tíz percre, hogy beszá-
moljunk az eseményekről. 
Nézzük időrendben az eseményeket. 
� Közlekedési balesethez kaptunk értesítést a me-
gyei műveletirányítás ügyeletéről 2021.02.05. 20:10 
perckor, miszerint Jászboldogháza külterületén a 3125 
számú (sokak által Imrédy útnak ismert) úton egy sze-
mélyautó árokba hajtott. A riasztást követően öt fővel 
kezdtük meg a vonulást. Kiérkezésünket követően el-
végeztük az ilyenkor szokásos információgyűjtést 
(felderítést): az Imrédy úton Jászberény irányából ér-
kezve lehaladt az úttestről egy Suzuki típusú személy-
autó. A menetirány szerinti bal oldali vízelvezető árok-
ban egy cserjés-bokros területen, a jobb oldalára borul-
va, orral az úttest irányában állt meg. Nem sokkal előt-
tünk érkeztek ki a káresethez a mentők. Már vizsgálták 
a sofőrt, aki egyedül utazott a gépjárműben, és önerejé-
ből hagyta el a járművét, a helyszíni információk alap-
ján nem sérült komolyabban, a kisebb zúzódásokat és 
hámsérüléseket leszámítva az autót vezető helyi lakos, 
őt a mentők megfigyelésre és kivizsgálásra kórházba 
szállították. Egyesületünk tagjai elvégezték a jármű 
átvizsgálását, hogy kizárjuk annak lehetőségét, hogy 
valaki esetleg kizuhant a járműből, ne adj Isten, a jár-
mű alá szorult, stb, ilyenkor ellenőrizni kell, hogy nem 
szivárog-e üzemanyag, olaj, egyéb veszélyes anyag a 
környezetbe, közben az áramtalanítást is elvégeztük 
egy sugár készenlétben tartása mellett, esetünkben ez 
egy (6 kg-os ABC porral oltó tűzoltó készülék) porsu-
garat jelentett. A Jászberényi Katasztrófavédelmi Ki-
rendeltség tűzoltó egysége is megérkezett a meglehető-
sen rossz minőségű Imrédy úton, mivel a káreset beje-
lentése során a baleset helyszínét pontatlanul adták 
meg, öt kilométerrel Jászberény irányában eltolva a 
helyszínt, ez betudható a stressz okozta sokkhatásnak 
is. A jászberényi egységek egyéb esetben a Jászboldog-
házán keletkezett káresetekhez legtöbbször a 32-es 
úton érkeznek, ezzel az útvonallal hosszú-hosszú per-
ceket nyerve a bajbajutott sérültek életesélyeit illetően. 
Ez a téves helyszínmegadás akár közlekedési baleset 
vagy egy tűzeset kapcsán egy életveszélyben lévő em-
ber életébe (szerencsére ez itt nem állt fenn) is kerül-
het, ezért kérünk mindenkit, ha hasonló helyzetbe ke-
rül, próbáljon tájékozódni, keresse a legközelebbi kilo-
méter szelvény számát, útszám, utca, település, táblák, 
jellegzetes épület, nagy fa, facsoport, híd, esetleg GPS 
koordináta megadásával pontosíthatja a helyszínt, stb. 
A balesetet szenvedett jármű nem akadályozta a közúti 
közlekedést. A helyszín biztosításában is részt vettünk, 
a polgárőrökkel együtt. A rendőrség helyszínelője 
megérkezéséig maradtunk. A rendőrségnek a helyszínt 
átadva, a Berényi egységet követően mi is állomáshe-
lyünkre vonultunk. Helyi autómentő, Köpci Fuvar ér-
kezett még a helyszínre, aki a sérült jármű későbbi ki-
emelését és elszállítását végezte el, a helyszínelés ideje 
alatt a helyszínelő rendőr munkáját segítette a terület 
megvilágításával.  
� Következő esemény számunkra öröm és boldog-
ság volt! Szerencsére örömteli események is színesítik 

Egyesületünk életét, amelyekben megmutatkozik a kö-
zösség-, az összefogás-, összetartozás-, összetartás ere-
je. Ezen a szép napon egy támogatás átadás- átvételre 
került sor. Sajnos a vírushelyzetre kihirdetett korlátozó 
szabályok miatt meglehetősen szűkkörű átadási cere-
mónia keretében a szertárunk előtt, 2021.02.07-én dél-
előtt. A HANSGROHE Kft. képviseletében Vámosi 
Norbert területi képviselő nyújtotta át egyesületünk 
elnökének, Kispál Tamásnak a múlt év végén tett jóté-
kony célú kettőszázezer forint összegű felajánlását jel-
képező és tanúsító oklevelet. Emlékezetes két hét haj-
rájában nekünk sikerült megmozdítanunk a legtöbb 
támogatót, így elnyertük a kétszázezer forint támoga-
tást, amely összeget fecskendőnk üzembiztonságának 
megőrzésére fogunk felhasználni. Sajnos a most támo-
gatásul kapott összeg több mint kétszerese hiányzik 
még ahhoz, hogy a kalkulált felmerülő költségeket fe-
dezni tudjuk, a célul kitűzött szükséges javítások, fel-
újítások elkezdődhessenek. Itt is szeretnénk ismételten 
köszönetet mondani a HANSGROHE Kft.-nek, hogy 
lehetőséget biztosított a jótékonysági felajánlás elnye-
résére. Külön köszönjük Vámosi Norbert területi kép-
viselőnek, hogy Jászboldogháza Község Önkéntes Tűz-
oltó Egyesületét vagyis egyesületünket ajánlotta igazi 
lokálpatriótaként, így indulhattunk a négy szerencsés 
kiválasztott civil szervezet egyikeként a megméretteté-
sen! Nagy köszönet illeti lelkes követőinket, támogató-
inkat, akik szavazataikkal, megosztásaikkal hozzájárul-
tak sikerünkhöz! NÉLKÜLETEK EZ NEM SIKERÜL-
HETETT VOLNA! 
KÖSZÖNJÜK!!! 
� Végezetül a legfrissebb eset: 
A megyei műveletirányítási központ sms értesítése 
2021.02.13-án hajnali 04:28 perckor érkezett. A jelzés 
szerint Jászboldogháza Vasút utca egyik lakóházában 
tűz keletkezett. 
Öt fővel indultunk a káreset helyszínére. Kiérkezésün-
ket követően, felderítéssel egy időben elzártuk a kiér-
kezésünkig le nem kapcsolt, el nem zárt közműveket 
(VÍZ, VILLANY GÁZ). Felderítéssel egy időben fel-
hasadt egy tűz közvetlen hőhatásának kitett 11,5 kg-os 
propán-bután gázpalack. A sértetlenül kimenekült la-
kóktól kapott információink szerint lehetett több palack 
is a tűzzel érintett helyiségben, de nem voltak ebben az 
információban biztosak, ennek tudatában kezdtük meg 
a beavatkozást, a tűz oltását. Közben a bajtársak által 
megszerelt egy db „C” sugárral megkezdtük a tűz oltá-
sát és az egyik sarokban fellelt pb. palack fokozatos 
visszahűtését is. A palackot végül eltávolítottuk a tűz-
zel érintett helyiségből, amelyet a beavatkozás helyszí-
nétől biztonságos távolságban helyeztünk el. Erről a 
palackról akkor még nem tudtuk, hogy ez a palack ha-
sadt fel, és fújt le korábban - a felderítéssel egy időben. 
Megtalálásakor, a hűtés alatt olyan szögben volt, hogy 
az alapján az épségét és a töltöttségét feltételeztük, 
amiben biztosak voltunk, hogy a tűz- és lánghatás köz-
vetlenül érte a pb palackot, így akkor úgy ítéltük meg, 
hogy veszélyt jelent a környezetére. Egyszerűen nem 
látszott a sűrű füstben és a sötétben a palack túloldalán 
keletkezett mechanikai sérülés, ami viszonylag kicsi 
volt. Később felleltük a további gázpalackokat is, sze-



 15 
Boldogházi Hírek 

2021. MÁRCIUS 

Kispál Tamás 
ÖTE elnöke 

rencsére azok a tűz által érintett melléképülettel szom-
szédos épület alatt voltak biztonságosnak ítélt távolság-
ban. Helyszínre érkeztek a mentők, rendőrség, a gáz-
szolgáltató és az áramszolgáltató szakemberei is. A 
tüzet körülhatároltuk és lefeketítettük, mire megérkez-
tek Jászberényből a hivatásos tűzoltóegységek. Kiérke-
zést követően a jászberényi tűzoltók irányítása alatt 
segítettük a további beavatkozást, a főépület tetőszer-

kezetének megbontási munkálataiban, az utómunkála-
tokban segítettünk a tűzoltás befejezéséig. A tűzben a 
féltetős épület megsemmisült, az anyagi kár jelentős, a 
becsült megmentett érték ötmillió forint. Az utolsó in-
formációink szerint az épületből ideiglenesen rokonok-
hoz költöztek a lakók. Reggel hét órakor csuktuk be a 
szerállás ajtajait. 

Szabó Dominik László 
2021. 01. 21 

Szabóné Tuba Ivett 
Szabó László Tibor 

Pető Dávid Csaba 
2021. 02. 23. 

Pető-Antal Alexandra 
Pető Csaba  

Turóczi Panni  
2021. 02. 26. 

Rudi Gabriella  
Turóczi Ádám 

 

Sok örömet és boldogságot kívánunk az újszülöttnek 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!” 

CIVIL SZERVEZETEK  

Zrupkó Ferencné  

Megkezdődött az adóbevallások  benyújtásának időszaka. 

Bizonyára Ön is minden évben rendelkezik befizetett adójának 1 
%- áról. Ez Önnek plusz kiadást nem jelent,mivel a munkáltató-
juk által levont, és befizetett adó 1 %-át az adóhatóság megküldi 
az Ön által támogatott alapítványnak. Községünkben A BOL-
DOGHÁZI GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY  a 
legújabb jogszabályok szerint is megfelel a törvény által előírtaknak. 
  
 Alapítványunk 2021-ben is szeretné folytatni támogató munkáját. /Az elmúlt évi támogatásukból  - 
amit ezúton is köszönünk - szabadtéri fedett pavilonokat, 2 szekrényt, 2 könyvespolcot, függönyöket, 
írásvetítőt vásároltunk./ 
 
 Fő feladatunk továbbra is, hogy  községünk gyermekei számára is megteremtsük mindazokat a lehető-
ségeket, mellyel személyiségüket,képességeiket sokoldalúan fejleszthetjük. Ezért: 
 
- 2 tanterembe új padokat, székeket rendeltünk 
- Támogatjuk a tanulmányi versenyben résztvevő tanulókat, a sportolókat, a tehetséges gyermekeket.  
- Átvállaljuk a nevezési díjakat, a tehetséggondozó tábor költségeit. 
- Szükség szerint biztosítjuk a  tanévvégi jutalomkönyveket. 
- Támogatjuk a sportszerek pótlását. 
- Minden tanév végén átadjuk a Bódi Margit -díjat. 
- Folyamatosan karbantartjuk a számítástechnikai eszközöket, pótoljuk a hiányzó alkatrésze-
ket,festékeket. 
- Finanszírozzuk a Mikulásnak az ovis játékcsomagot. 
- A helyi vetélkedők díjazásához, kellékeihez is támogatást nyújtunk. 

Községünk tisztelt Lakója! 

Tamási Zita  
2021. 02. 09. 

Tamásiné Bialkó Renáta 
Tamási Zoltán  
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Úgy gondolom, hogy nem túl sokan 
élhetnek községünkben olyanok, 
akik elmondhatják magukról, egy-
idősek a község megszületésével. 
Én már néhány hónapos voltam, 
amikor 1945 novemberében volt az 
első szervezett összejövetel, ahol 
konkrétan megfogalmazták a lakos-
ság akaratát, az önállóvá válás ér-
dekében. Büszke vagyok arra, hogy 
az akkor megalakult választmány-
nak apai nagyapám, id. Szőrös 
Vendel is tagja volt. Édesapámat 
pedig az 1946. július 7-én megtar-
tott, első közgyűlésen az „esküd-
tek” tagjává választották. 
Hattagú családunk tanyán élt. Né-
gyen voltunk testvérek. Számunkra 
a tanya volt a biztos pont, ott nevel-
kedtünk, onnan jártunk be a köz-
pontba, iskolába.  
Az általános iskola elvégzése után 
Jászberénybe kerültem az akkori 
leánygimnáziumba. Annak sikeres 
elvégzése után munkát vállaltam. 

Tanácsi berkekben kezdtem el dol-
gozni. Először néhány hónapot 
helyben, majd Jászszentandrás kö-
vetkezett. A munkám mellett pénz-
ügyi és számviteli végzettséget sze-
reztem. Végezetül Jánoshidára ke-
rültem, ahol huszonegy évi munka-
viszony után sajnos betegség miatt, 
rokkantsági nyugdíjba kerültem. 
Időközben házasságot kötöttem, 
született három lányunk, akik szin-
tén itt járták az általános iskola rö-
gös útjait. Őket sikeresen felnevel-
tük. Mind a hárman diplomát sze-
reztek, önálló családban élnek, dol-
goznak, és szülői gondoskodással 
nevelik unokáimat, vagyis a gyere-
keiket.  Igaz, mindhárman pedagó-
gusok, így mások gyermekeinek 
tanítása is nagyon fontos számukra. 
Középső leányom, Andrea család-
jával helyben él, a helyi általános 
iskolában tanít. A másik két lá-
nyom is pedagógus: Zsuzsa Nagy-
kátán, míg Bea Jászjákóhalmán 
dolgozik. Mindketten Jászberény-
ben laknak családjukkal. Nagy 
öröm az számomra, hogy legidő-
sebb unokám is már családot alapí-
tott. Barbara párjával Budapesten 
kezdte az életet, de belátták, hogy 
vidéken jobban meg lehet élni, még 
akkor is, ha nincs annyi lehetőség, 
mint Pesten. Boldogházán vásárol-
tak családi házat, hazaköltöztek, 
visszatértek a gyökerekhez, és egy 
csodálatos dédunoka nevelése a 
legfontosabb feladat most a szá-
mukra, ami engem nagyon boldog-
gá tesz. 
Számomra a napi munkába járás, a 
család gondjai és ezzel párhuzamo-
san egy új lakóház építése lefoglal-
ta minden percemet. Abban az idő-

ben nem vettem részt intenzíven a 
községi közösségi munkákban, az-
az a közéletben. Csak az iskolával 
kapcsolatos rendezvényeken vet-
tünk részt idő hiányában. Kikapcso-
lódásra esetleg kéthetenként kerül-
hetett sor, amit a hétvégi focimecs-
csek biztosítottak, mivel a férjem a 
helyi focicsapatnak volt oszlopos 
tagja, így a családi kikapcsolódás a 
focimeccsen való szurkolás volt. 
A férjem elvesztése után, 2000-ben 
lettem a helyi Nyugdíjas klub tagja, 
így kerültem be a közösségi életbe.  
Majd 2002-ben a Polgármester úr 
javaslatára a klub egyesületté ala-
kult, és a tagság engem titkárrá vá-
lasztott, és ezt a tisztséget töltöm be 
a mai napig, és az ezzel járó mun-
kákat látom el a legjobb tudásom 
szerint. Így a klub által bekapcso-
lódtam a község életébe is. A helyi 
klub életén túl kapcsolatot teremtet-
tünk más klubokkal is, így Jánoshi-
dával, a megyei Életet az Éveknek 
elnevezésű közösséggel, mely kap-
csolatok jelenleg is tartanak.  
Majd időközben megalakult  az 
„Elszármazottak Baráti Társasága” 
Veliczkyné Koncsik Ilona vezetésé-
vel. /Közismert nevén BoldogBT./ 
Egyesületeink között a kapcsolat a 
kezdetektől kiválónak mondható, 
ezt alátámasztják az évenként sike-
resen megtartásra kerülő találkozók 
is. Tudunk közösen dolgozni a köz-
ségért is, segítjük a közös munkát. 
Ilyen közös munka volt, amikor 
szá rnya ink a lá  vet t ü k az 
„Árvalányhaj” tánccsoportot. A 
tánccsoport tagjai ekkorra már nem 
a helyi általános iskolába jártak, így 
összefogásukat, új fellépő ruhákkal 
történő ellátásukat a két egyesület 

 Orczi Imréné 

Emlékek...  

Az emberek életének apró eseményei is részévé válnak lakóhelyük történetének. 
Jászboldogháza 75 éves történetének is meghatározó elemei az itt élők és a gyökereikkel idekötődők munkája, 
emlékei   –  élete, amellyel hozzájárultak ahhoz, hogy az elmúlt évtizedek során településünk csak gazdagodott, 
és méltó helyet vívott ki magának a Jászságban és azon túl is. 
Az elődök munkáját értéknek tartva, megbecsülve azt, haladtak és haladnak a megkezdett úton, annak szelle-
mében végezték és végzik a munkájukat   – élték és élik az életüket. 
Jászboldogháza önállóvá válásának 75 éves évfordulójára  egész évben emlékezünk.  Ennek kapcsán itt élők és 
idekötődők idézik fel életük eseményeit, mindazt, amit  községünkért tettek és tesznek, mindazt, amit Jászbol-
dogháza jelentett és jelent nekik, és mindazt, amit Jászboldogházától kaptak. 

75 éves évfordulóján önállóvá válásának 
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felvállalta a sikereik érdekében. 
Nagyon büszkék voltunk minden 
alkalommal, mikor láthattuk őket 
fellépni. Így volt ez a 2006-ban 
községünkben megrendezett Jászok 
Világtalálkozóján is. Bárhol szere-
peltek, mindenütt sikert arattak. 
A Világtalálkozó jó apropó volt 
arra, hogy a már évek alatt össze-
gyűjtött, nálam tárolt régi bútorok, 
használati tárgyak és szerszámok, 
eszközök kiállításra kerüljenek.  A 
Besenyi család erre a célra kölcsön 
adta a strandfürdővel szemben lévő 
használaton kívüli ingatlanát. Ezt 
sikerült berendezni a már meglévő 
tárgyakkal és az azután a lakosság-
tól kapott értékesnél értékesebb 
darabokkal. Dr. H. Bathó Edit, a 
Jász Múzeum vezetője a megnyitás 
előtt megtekintette, és azonnal 
„TÁJHÁZ”-nak nevezte. Azóta is 
szépítjük, óvjuk és sajátunknak te-
kintjük a házat. A tulajdonjog meg-
szerzése érdekében még bált is 
szerveztünk, hogy annak bevételé-
vel hozzájáruljunk a vételár össze-
gyűjtéséhez. Ez is sikerült. Azóta 
már nagyon sokat dolgoztunk an-
nak érdekében, hogy ne csak bemu-
tatásra szolgáljon az épület, hanem 
esetleges vendégfogadásra is alkal-
mas legyen a környezet. Ennek ér-
dekében összefogással, a Faluvédő 
és Szépítő Egyesülettel, a lakosság-
gal, adományozókkal a BOLDOG 
BT-vel sikerült az udvarra kemen-
cét építeni. Ezt különböző alkal-
makra kenyérlángos, pogácsasütés-
re használjuk. A melléképületet, 
vagyis a pajtát berendeztük előké-
születi és fogadó helyiségeknek. 
Ezek a nyári táboroztatások idején 
jó szolgálatot tesznek. 
2009-ben községünkben került 
megrendezésre a Hármas Kerületek 
kézi aratóversenye. Ez alkalomra is 
nagy feladat várt az egyesületünkre. 
A szervezés, a kiszolgálás és arató 
csapataink felkészítése is. Ezt a ren-

dezvényt is siker koronázta. Arató 
csapatunk azóta is szinte minden 
évben részt vesz ezen a versenyen 
és többnyire sikerrel. 
Az „Árvalányhaj” tánccsoport saj-
nos időközben felbomlott, tagjai 
érettségi után az ország különböző 
városaiba kerültek. Nem tudták ösz-
szeegyeztetni a próbákat. Ritkán 
tudtak találkozni, ami már nem volt 
elég a további működésükhöz. Saj-
nos így már nem volt, aki képvisel-
je a községünket a különböző jász-
sági rendezvényeken. 
A Polgármester úr javaslatára 2010-
ben hozzákezdtem egy kórus meg-
szervezéséhez. 2011 februárjára 
sikerült tizennyolc énekelni szerető 
személyt beszervezni, és Muhariné 
Szőke Bernadett vezetésével egy 
amatőr kórust létrehozni, mely ab-
ban az évben már a falunapon sike-
resen debütált. A kórus azóta fel-
vette a „Csillagvirág” nevet, és 
egyesületté alakult. 
Az általam elvégzett munka elisme-
réseként a Községi Önkormányzat 
2013-ban „Jászboldogháza Közsé-
gért” érdeméremmel jutalmazott. 
Ez számomra nagy megtiszteltetés. 
Azt a sok feladatot külső segítség 
nélkül, egyedül csinálni nem tud-
tam volna. Minden segítséget meg-
kaptam az Önkormányzattól, nyug-
díjas társaimtól, és ha szükség volt 
rá, még a családtagjaimtól is. 
Egyesületünk elfogadott szervezeti 
és működési szabályzatban foglal-
tak szerint tevékenykedik. Ennek 
megfelelően minden évben elkészít-
jük az éves munkatervet, és annak 
végrehajtásáról év végén beszámo-
lunk a tagságnak. Évente kétszer 
gyógyfürdőhelyre szoktunk kirán-
dulni a tagokkal. Ez általában nagy 
sikernek örvend, mert ehhez műso-
ros nyugdíjas találkozók is hozzá-
kapcsolódnak. Minden évben elme-
gyünk egy ötnapos hétvégére, Bo-
gácsra, ami szintén nagyon kedvelt 

kikapcsolódás. A jeles ünnepeket 
megtartjuk: anyák napja, tagjaink 
névnapja, idősek napja, karácsonyi 
gyertyagyújtás, pótszilveszter. 
Részt veszünk a községben lévő 
rendezvényeken, és eljárunk más-
hová is képviselni községünket. 
Igaz, hogy az előbbiekben leírtak az 
elmúlt évre nem vonatkoznak, mert 
a COVID miatt szinte semmire sem 
volt lehetőség, kivéve a bogácsi 
kirándulást. Az elmúlt évben volt a 
Nyugdíjas klub ötven éves. Nagyon 
szerettük volna ezt a szép kerek 
évfordulót ünnepélyessé tenni, de 
sajnos erre sem volt lehetőség. Re-
mélem, ez évben bepótolhatjuk, 
hisz ötven év még egy  egyesület 
életében sem kis idő. 
Évek óta szívem vágya volt, hogy 
idősek részére napközit létesítsünk.  
2020-ban ez sikerült. Az Önkor-
mányzat helyiséget biztosított a 
gyógyszertári lakásban. A berende-
zést, a bútorzatot nyugdíjas társaink 
ajánlották fel. Nyitrai Kálmánné és 
Besenyi Józsefné az eladott lakása-
ikból feleslegessé vált bútoraikat 
bocsátották rendelkezésünkre. Nagy 
örömmel 2020. február 26-án meg-
nyitottuk a napközit, vagyis az 
„Öreg Ovit”. Mintegy tizenöt fővel 
belaktuk, nagyon örültünk, szívesen 
látogattuk, heti egy alkalommal 
tartottunk foglalkozásokat. Néhány 
hét elteltével jött a COVID, és be 
kellett zárni. Majd a nyár végén 
ismét kinyitottunk, de az is csupán 
egy-két hónapra szólt. Remélem az 
idén kicsit mozgalmasabb évünk 
lesz! 
Kedves „Boldogházi Hírek” olva-
sói, én a magam részéről ennyiben 
tudtam összefoglalni a hetvenöt év 
történéseit, emlékeimet.  

 Orczi Imréné 
Ezüstkor Nyugdíjasok és  

Magányosok Egyesületének titkára 

75 év 

Tősgyökeres boldogházi szülők 
gyermeke vagyok. Apám tápiói, 
anyám anyai ágon csíkosi, apai 
ágon tőtevényi.   Mint akkor sokan 
mások, én is tanyasi gyermekként 
nőttem fel két testvéremmel, egy 
nővéremmel és egy öcsémmel. Saj-
nos ők már nincsenek az élők sorá-
ban. Az általános iskoláimat a ta-
nyasi  iskolákban végeztem, hol az 
alsóboldogháziban, hol a tápióiban. 
Az iskola elvégzése után úgy volt, 
hogy én viszem tovább apám örö-
két, az öcsém meg szerelő tanuló-
nak lesz adva, mert őt a kerékpárok 
szerelése és más egyéb műszaki 

dolgok érdekelték. Az 1959-es év 
változást hozott sokunk életében, 
megkezdődött a mezőgazdaság szo-
cialista átszervezése, vagy hétköz-
napi nyelven a téeszesítés. Ahogy 
akkor az egész lakosság arról be-
szélt, hogy mi vár a fiatalokra, mi 
lesz velük, attól féltek a szüleink, 
hogy napszámosok leszünk. Akkor 
döntöttem úgy, hogy elmegyek a 
mezőgazdasági iskolába, mert nem 
akartam se jószággondozó, sem 
fogatos lenni. Akkor elmentem a 
Karcagi Mezőgazdasági Techni-
kumba, és azt mondta az igazgató, 
hogy a községi tanácstól vigyek Nagy Albert 
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ajánló levelet. Mikor bementem a 
községházára, és Sindely Mátyás 
tanácstitkárnak elmondtam, hogy 
mit szeretnék kérni, ennek hallatán 
a titkár úgy megörült, és azt mond-
ta, hogy „ végre lesz egy helybeli, 
aki majd tudja irányítani a szövet-
kezetet”. Ez az ember annyira meg-
örült az én jelentkezésemnek, szinte 
repesett az örömtől, és én nem is 
tudtam hova  tenni ezt az esetet. Ez 
volt az első olyan megállapításom, 
hogy rám számítanak, és a mai na-
pig emlékszem erre az esetre. Úgy 
éreztem, hogy megbecsülnek. Az-
után elvégeztem nemcsak a techni-
kumot, hanem a Mosonmagyaróvá-
ri Agrártudományi Főiskolát is, 
melynek már aranydiplomás tagja 
is vagyok. A másik olyan feszült 
érzésem akkor volt, mikor befejez-
tem a tanulmányaimat, és hazajöt-
tem a helyi termelőszövetkezetbe, 
itt kezdtem dolgozni az állatte-
nyésztésben. Ennél a munkahelynél 
azok voltak az aggályaim, hogy 
hogyan tudok én az apám korabeli 
emberekkel bánni. Az volt az aggá-
lyom, hogy nekem kell elmondani 
nekik a munkavégzést, a feladato-
kat, beosztásokat adni nekik, és ők 
hogyan fogadják. De szerencsére 
ezt is meg tudtam oldani, és az idő-
sek meg is szerettek. Ez volt a má-
sodik olyan esemény, amelyre na-
gyon szívesen emlékezem vissza. 
 A munkavégzés mellett meg is nő-
sültem, és lakhelyünk az a ház lett, 
amelyet apámék építették és tettek 
lakhatóvá számunkra, és amelyben 
ma is élek. Nejem a Radiátorgyár-
ban, majd az Elektroluxnál dolgo-
zott. Két leánygyermekünk van, az 
egyik itt él Boldogházán, a másik 
Jászberényben. A két lányomnál 
három fiú unokám van, akik már 
kezdik szárnyaikat bontogatni. Az 
évek során a munkahelyeimet vál-
togattam, de úgy érzem, hogy min-
denütt elismertek, és a mai napig jó 
emlékeket táplálnak irántam. 
A falu is óriási átalakuláson ment át 
a 75  év alatt. Az akkori viszonyo-
kat össze sem lehet hasonlítani a 
jelenlegivel. Akkor jelentősebb lé-
tesítmények az iskola, a templom, 
és a vasútállomás volt. A kereske-
delmet a kisbolt és két italbolt látta 
el. Jelentős volt a tejcsarnok, mely 
felvásárlási tevékenységet látott el. 
A vasútállomásnak nagy szerepe 
volt a lakosság gyarapodásában. A 
másik jelentős létesítmény a Radiá-
tor gyáregység beindítása volt, 
mely akkor a környék legjelentő-

sebb üzeme volt. Ennek hatására 
épült a három társasház is. Sajnos, a 
gyár ma már nem üzemel. Ez az 
időszak volt Boldogháza eddigi 
fénykora. Épült új iskola, tornacsar-
nok, orvosi rendelő, gyógyszertár, 
községháza (ma polgármesteri hiva-
tal). Üzlethálózat is épült, az ipar-
cikk bolttól az élelmiszer boltig.  
Az elmúlt 75 évben az életvitelünk 
is óriásit változott. Lett a faluban 
villanyvilágítás, víz- és gázvezeték 
minden lakásban. A vezetékes tele-
fonhálózat is kiépült, de mára az 
már nem jelentős. Szintén fontos az 
úthálózat és a járdák építése, ami 
meghatározza a falun belüli közle-
kedést. Nem említettem még a 
strandfürdőt, aminek felújítása nem 
régen történt meg. Nemrégen tör-
tént meg az orvosi rendelő külső 
tatarozása, a piaccsarnok, a mentő-
állomás létrehozása. Ezek mind 
hozzájárulnak ahhoz, hogy Boldog-
háza egyre kedveltebb a betelepü-
lők előtt – ami kedvező, hogy nin-
csenek eladatlan házak. Szívesen 
jönnek ide lakni olyanok, akiknek a 
nagyvárosi élet zajából elegük van. 
Ehhez hozzájárul a Faluszépítők 
egész éves munkája, hogy a közte-
rületek virágokkal való beültetését, 
ápolását végzik. 
A 2006-os év nagyjelentőségű volt 
Jászboldogháza életében, ugyanis 
ekkor rendezte Jászboldogháza, a 
Jászok Egyesületével karöltve a 12. 
Jász Világtalálkozót. Ilyen nagy 
rendezvény eddig és azóta sem volt 
Boldogházán. Nekem azért annyira 
jelentős, mert ezen a rendezvényen 
kaptam meg a jászkapitányi címet. 
Ez teljes fordulatot hozott az éle-
tembe.  Az addigi monoton napok 
felborultak, és újat kellett kezdeni, 
ami szerintem sikerült is. A jászka-
pitányi beosztás nem egy új rang 
vagy titulus, hanem egy új életfor-
ma is. Úgy érzem, sikerült megta-
lálni a helyes utat az elvárás és a 
magánélet között. A beiktatási cere-
móniáról nem kívánok bővebben 
írni, de egyes eseményekről igen.  
Itt találkoztam a beiktatásomon az 
akkori földművelési miniszterrel, 
Gráf Józseffel, akivel azután több 
jászsági rendezvényeken is talál-
koztam. Vagy itt találkoztam és 
beszélgettem Habsburg Györggyel, 
aki az utolsó magyar király unoká-
ja. A beszélgetésünk végén még 
egy névjegykártyát is adott. Ezek 
voltak az első nap új ismeretségei. 
A későbbiek során nagyon sok is-
meretség alakult ki, melynek egy 

része a mai napig is megvan. Reg-
náló kapitányként az egy év alatt 54 
helyi rendezvényen tudtam megje-
lenni. Mind nem sorolom fel, ezek-
ről beszámoltam a Boldogházi Hí-
rekben. Most néhányat emelek ki. 
Sok kulturális rendezvényen, évfor-
dulókon vettem részt. Emlékezete-
sek az írókkal, költőkkel való talál-
kozások, akikkel a rendezvény vé-
gén állófogadásokon tudtam beszél-
getni. Ilyen maradandó emlék a 
költő Jókai Anna, vagy Gaál Áron a 
Jász Himnusz költője, akivel több-
ször találkoztam Jászberényben és 
Jászkiséren is, amikor már ismerős-
ként köszöntöttük egymást. Sajnos 
már mindketten távoztak az élők 
sorából. Hasonló emlékezetes talál-
kozás volt az aradi vértanúk meg-
emlékezésén, ahol Lázár Vilmos 
kivégzett tábornoknak egy rokona 
volt a jászkiséri ünnepségen, Lázár 
Zoltán, aki fogathajtó világbajnok 
is. Nagy hatással voltak ránk a Jász 
Bálok is akár Jászberényben, akár 
Jászárokszálláson voltunk, mind-
egyiken nagyon felemelő érzés volt 
jelen lenni. Az aratóversenyen a 
másodiktól veszek részt rendszere-
sen, és az ötödiket mi rendeztük 
meg 2009-ben itt Boldogházán. 
Szerintem nem kis sikerrel, mert 
még most is felemlegetik a kapitány 
kollégák, mikor megbeszélés van a 
lebonyolítással kapcsolatban, hogy 
„olyat úgysem tudnak csinálni, mint 
amilyen nálatok volt” mondják ne-
kem. Tudnék még sorolni rengete-
get, például a Maléter Pál özvegyé-
vel történt beszélgetést (Maléter 
Pált 56-os tevékenységéért Nagy 
Imrével kivégezték), ami szintén 
maradandó érzést hagyott bennem.  
A Jászok Egyesületének is tagja 
vagyok, az előadásokra is feljárok 
Budapestre. Az ott elhangzott elő-
adások jelentős része is a Jászság-
gal kapcsolatos.  
A 75 évnek számomra legmozgal-
masabb része ez az eltelt 15 év, 
ahol sok felemelő érzésen mentem 
keresztül, melyet a kapitányság nél-
kül nem tudtam volna átélni.  Az 
összes rendezvényen, melyeken én 
részt vettem, a falunkat képvisel-
tem, jelenlétemmel a boldogházi-
akat jelenítettem meg.   Még egy-
szer megköszönöm a falu lakossá-
gának, hogy engem választottak 
erre a tisztségre, mert ezen cím nél-
kül ezt a sok felemelő érzést nem 
tudtam volna átélni. 

 
Nagy Albert,  
Jászkapitány 
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Képek a 75 éves község történetéből 
A 75 éves évforduló kapcsán szeretnénk korabeli fényképek segítségével is bemutatni, hogyan alakult, változott 
településünk képe a több mint hét évtized során. 1946-ban, a község megalakulásának idején a tanyai élet volt a 
meghatározó, a tanyavilág lakói szervezték meg az önálló községgé válást is. Ez alkalommal az egykori bol-
dogházi tanyavilág képeiből válogattunk.  

Sass Péterék tanyája ma is áll. Mizsei Istvánék tanyája, Jakab 41. sz. 

A Muhari-Misovits tanya - Boldogháza, 153. sz. Matók Erzsébeték tanyája Sóshidán 

Konkoly Mihályék tanyája - Boldogháza, 148. sz. Papp Lajosék tanyája 

Az átépített Szűcs Tanya a Tápióban 1970-ben Boldogháza, Tanya 265. Papp Ferenc és fia az 

istálló előtt. 
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Mini Bölcsőde a Mesevárban 
Az óvodánkban kialakított mini bölcsőde 2021. január 
4-től megkezdte működését. Új nevünk Jászboldoghá-
zai Mesevár Óvoda és Bölcsőde lett. A mini bölcsődei 
csoportba maximum 8 gyermek vehető fel. Az önkor-
mányzat döntése alapján azok a szülők kérhetik gyer-
mekük felvételét, akiknek gyermeke a 18. hónapot 
betöltötte, és még a 3 éves kort nem érte el. A bölcső-
dei ellátás térítésmentes. Étkezési térítési díjat a jog-
szabályban meghatározott esetekben kell fizetni. A 
gyermek felvételről az önkormányzat Szociális és 
Egészségügyi Bizottsága dönt. Felvételi körzet, ahon-
nan felvehetjük a gyermekeket, Jászboldogháza, Já-
noshida, Portelek, Tápiógyörgye. 
A jelentkezés folyamatosan benyújtható az ovoda-
@jaszboldoghaza.hu e-mail-címre, vagy személyesen 
leadható intézményünkben a Mesevár Óvoda és Böl-
csődében. 

A személyi és tárgyi feltételek biztosítottak. A kis-
gyermeknevelő Meleg Lilla, aki jelenleg Pusztamo-
nostoron lakik, de hamarosan helyi lakosként üdvö-
zölhetjük. A bölcsődei dajka Sas Zoltánné és Szíjártó 
Edina, aki 4 órában a konyhán dolgozik a bölcsődés 
gyermekek étkezésének előkészítésében, ételek elké-
szítésében segít, a munkaidő másik felében bölcsődei 
dajkaként dolgozik. A bölcsőde reggel 7 óra és dél-
után 17 óra között fogadja a gyermekeket jól felsze-
relt, ízlésesen berendezett, barátságos környezetben. 
Jelenleg 4 kisgyermek nyert felvételt, akik közül ket-
ten már folyamatosan járnak, és szépen beilleszked-
tek. 
Szeretnénk, ha minél előbb megtelne kis bölcsődések-
kel a Csibe csoport. 
Várjuk sok szeretettel a jelentkezőket! 

Sósné Baráth Erika 
intézményvezető 

A bölcsődei jelentkezéshez benyújtandó dokumentumok: 
·         Jelentkezési lap letölthető a www.jaszboldoghaza.hu honlapról, vagy az óvodában, illetve a védőnőtől 
lehet kérni. 
� a szülők munkáltatói és kereseti igazolása, 
� a gyermek születési anyakönyvi kivonatának, 
� a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványának, 
� a gyermek TAJ kártyájának, adóazonosító jelének, 
� a szülők személyi igazolványának és lakcímkártyájának fénymásolata 
A jelentkezési kérelmet az ovoda@jaszboldoghaza.hu e-mail címre kérjük beküldeni, vagy személyesen intézmé-
nyünkben a Mesevár Óvoda és Bölcsődében leadni. 

Érdeklődni a Jászboldogházai Mesevár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjénél  
a 06/70/372-7347 telefonszámon lehet. 

Meleg Lilla vagyok a Jászboldogházai Mesevár Óvoda és Bölcsőde, mini 
bölcsőde kisgyermeknevelője.  
Kisgyermeknevelő szakmámat 2018-ban szereztem meg, majd utána a Jász-
fényszarui Napfény Óvoda dolgozója voltam egészen 2021 januárjáig. Ekkor 
kezdtem el dolgozni a bölcsődében két kolléganőmmel.  
Eddigi munkám során is (ahogyan említettem), gyermekekkel foglalkoztam, 
hiszen célom, hogy a ránk bízott gyermekeket szakmailag legmagasabb szin-
ten, szeretetteljes környezetben gondozzuk és neveljük. Derűs, nyugodt, ér-
zelmekben gazdag légkörben szeretnénk a fizikai és pszichés fejlődésüket 
elősegíteni. Ami előre visz, az a gyermekek iránti szeretet és az a sok boldog 
pillanat, amit egy bölcsődés gyermektől kaphatok.  
 Célom, a helyi közösség hasznos tagja lenni, hiszen a településen fogunk a 
párommal letelepedni, itt vettünk házat. Őszintén remélem, hogy sok boldog 
pillanatot tudok majd okozni a helyi bölcsődébe járó gyermekeknek és szüle-
iknek az elkövetkezendő időkben. 

Bemutatkozás 

Meleg Lilla  
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Szijártó Edina  

Sas Zoltánné Kormos Szilvia  

A Csibe csoport mindennapjai 

Sas Zoltánné Kormos Szilvia vagyok. 2002-ben házasodtam össze férjem-
mel, és azóta élek Jászboldogházán. Nagyon megszerettem a települést, és 
úgy érzem, hogy gyorsan be tudtam illeszkedni a közösségbe. Két gyermek 
édesanyja vagyok, Zoltán fiam 15, Norina kislányom 9 éves. 
Mindig is nagy álmom volt, hogy gyerekekkel foglalkozhassam, gondozá-
sukban részt vegyek. Úgy döntöttem, hogy elvégzem a dajkaképző tanfo-
lyamot, és megpróbálok ebben a szakmában elhelyezkedni. Ezekben az 
időkben lehetett hallani arról, hogy településünkön is nyílni fog bölcsőde, 
ahová mint dajka, beadtam a jelentkezésemet. Nagy örömömre február 1-től 
az állásra felvételt nyertem. 
Munkám során –kolléganőimmel együtt– arra fogok törekedni, hogy a gyer-
mekek minden nap tiszta, rendezett körülmények közé, jókedvvel érkezze-
nek, és jó élményekkel térjenek haza.  
A szülőket pedig arra bíztatom, hogy bátran vegyék igénybe gyermekük 
számára a bölcsődei ellátást, hiszen itt a sok-sok játék mellett, a napirend-
hez hozzászokva, kis közösségben készülhetnek fel az óvodai évekre.  
Ezúton kívánok mindenkinek jó egészséget, a gyerekeknek kellemes élmé-
nyekkel teli, zökkenőmentes beilleszkedést a bölcsődébe, a szülőknek pedig 
sikeres visszatérést a munkahelyükre. 

Szijártó Edina vagyok. 2018-ban költöztünk Jászboldogházára a férjem-
mel és a kislányommal. Szinte azonnal otthon éreztük itt magunkat, mert 
több barátunk is itt lakik. Mindenki barátságos, és kedvesen fogadtak min-
ket. 
2021 januárjától a Jászboldogházai Mesevár Óvoda és Bölcsőde dolgozója 
lehetek, aminek nagyon örülök, mert régóta szerettem volna gyerekekkel 
foglalkozni. Fontos számomra a ránk bízott gyermekek jólléte, biztonsága 
és fejlesztése. 
Szociális munkás diplomámat 2020-ban szereztem meg, hiszen már régeb-
ben is nagyon vonzott ez a terület. A bölcsődében töltött idő motivációt 
adott számomra, így elhatároztam, hogy elvégzem a kisgyermeknevelő-
gondozó szakmát, hogy hasznos tagja tudjak lenni a bölcsődei közösségnek. 
Délelőttönként pedig a konyhán segítek az ételek elkészítésében, délután a 
bölcsődében látom el a dajkai teendőimet. 
Bízom benne, hogy a jászboldogházai szülők igénybe veszik bölcsődei ellá-
tásunkat, és bizalmat szavaznak nekünk. 
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2020 tavaszán pályázatot nyúj-
tottunk be az Országos Rendőr-
főkapitányság –Országos Baleset-
megelőzési Bizottság által meghir-
detett „Biztonságos Óvoda” prog-
ramra. Pályázatunk sikeres volt, 
bekerültünk a programba. A prog-
ramhoz egy régiós képzés is tarto-
zott, amely sajnos a koronavírus 
miatt kialakult veszélyhelyzetre 
való tekintettel elmaradt, de nem 
került felfüggesztésre. A képzés 
távoktatás formájában valósult 
meg. Postán küldték el a program 
kezdéséhez szükséges induló mód-
szertant tartalmazó csomagot. 

 A program elsődleges célja az 
óvodások felkészítése a biztonságos 
közlekedésre, ennek érdekében az 
óvodák szakmai támogatása, a köz-
lekedésbiztonsági ismeretek széles 
körben történő terjesztése a korcso-
port sajátosságait figyelembe véve. 
A "Biztonságos Óvoda" program 
további célja, hogy az óvodákban 
ösztönözze és segítse a közlekedés-
re nevelés megvalósítását, és támo-
gatást adjon az óvodapedagógusok-
nak a munkához, olyan eszköztárral 
és módszertani anyaggal, amely 
lehetővé teszi a közlekedésre neve-
lés beépítését a nevelési programba. 
Hosszú távú célkitűzései közé tarto-
zik, hogy növekedjen a közlekedé-
si, közlekedésbiztonsági nevelés 
által elért gyermekek száma, erő-
södjön a szülői felelősségtudat, a 
szülők használják a szükséges gyer-
mekbiztonsági eszközöket. 

A gyermekek legfőképp abból 
tanulnak, amit látnak, ezért nagyon 
fontos a példamutatás, a jó minta. A 
gyermekek még nem képesek hirte-
len reagálni az adott váratlan hely-
zetekre, viszont képesek arra, hogy 
kövessék a jó mintát járás közben, 

képesek követni a járda vonalát, és 
képesek biztonságosan közlekedni 
a lépcsőn is. A program megvalósu-
lásánál mi is figyelembe vettük eze-
ket. A program megvalósulásához 
szükség volt gyermekek által kitöl-
tött monotoring kérdőívre, továbbá 
témához kapcsolódó kinti és benti 
foglalkozásokra. A programban 10 
nagycsoportos gyermek vett részt. 
Először mindenki kitöltötte a kér-
dőíveket, melyben olyan kérdések 
és ábrák szerepeltek, amelyek az ő 
korosztályuknak és értelmi képes-
ségeiknek megfelelőek voltak. A 
kérdőívek kitöltését követő napo-
kon megvalósítottuk a foglalkozá-
sokat, ahol a gyermekek megismer-
kedhettek a biztonságos közlekedés 
szabályaival, a táblákkal és a jelző-
lámpákkal is. A foglalkozások által 
kialakult bennük a helyes közleke-
dési magatartás (gyalogos, utas, 
kerékpáros), fejlődtek a közleke-
déshez szükséges képességeik (téri 
tájékozódás, figyelem, emlékezet, 
problémamegoldó gondolkodás, 
képzelet, észlelés). A foglalkozások 
megtartása után újból kitöltötték a 
gyermekek a monotoring kérdőíve-

ket, melyek ugyanazokat a felada-
tokat tartalmazták. Ezáltal megfi-
gyelhető volt a foglalkozások célja-
inak megvalósulása, és az, hogy 
újabb ismereteket, tapasztalatokat 
szereztek a gyermekek. A foglalko-
zások végig örömteli hangulatban 
zajlottak. A gyermekek kíváncsian, 
érdeklődően figyeltek az újabb in-
formációkra.  

A monotoring kérdőíveket, a 
foglalkozások dokumentációját és 
az óvodapedagógus felkészültségét 
értékelte az Országos Rendőr-
főkapitányság – Országos Baleset-
megelőzési Bizottság. Az értékelést 
követően 2020 novemberében sike-
resen elnyerte óvodánk a 
„Biztonságos Óvoda” címet. To-
vábbi feladatunk az, hogy a prog-
ram nevelési céljait és feladatait 
beépítsük a mindennapokba, ezáltal 
tovább fejlesszük a gyermekeket. A 
legfontosabb célunk pedig az, hogy 
a gyermekeket a biztonságos közle-
kedésre neveljük.  

Klinkó Andrea 
óvodapedagógus 

Bölcsıdei gyermekmosdó Bölcsıdei gyermeköltözı 

Óvodánk, mint Biztonságos Óvoda 

ÓVODAI HÍREK 
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A farsang vízkeresztkor kezdődő és hamvazószerdáig 
(változó időpont: idén február 17.) tartó, évszázadok 
óta évente megismétlődő ünnepsorozat, nagyon gazdag 
szokáshagyománnyal. A hagyományok szerint ez az 
önfeledt mulatozás, szórakozás, bolondozás időszaka, 
amikor búcsúzunk a téltől, és köszöntjük a tavaszt. A 
gazdag lakomákkal régen a természetet kívánták bő-
ségre ösztönözni. Hagyományosan ilyenkor tartották az 
esküvőket is. A legismertebb farsangi népszokások az 
asszonyfarsang, alakos játékok, farsangi jelmezek, kö-
szöntők, farsangtemetés voltak. 
A Mesevár Óvoda és Mini Bölcsődében 2021. február 
12-én került sor a farsangi bálra. A kéthetes farsangi 
projekt megalapozta a készülődést, a gyerekek izga-
lommal számolgatták, hogy hány napot kell még alud-
niuk, mire beöltözhetnek választott maskarájukba. A 
két csoport a szokásos módon külön rendezte meg a 
projekt zárónapján a vidám mulatságot, de a fennálló 
járványügyi helyzet miatt nem állt módunkban szülő-
ket, vendégeket, színjátszó társulatot fogadni. Gyere-
kek és felnőttek egyaránt jelmezbe bújtak már kora 
reggel, zene és tánc garantálta, hogy mindenkinek 
megjöjjön a jókedve. A tízórai után előadták a műsoru-
kat azzal a nem titkolt szándékkal, hogy elkergessék a 

telet. A műsort víg vetélkedő követte, a csoportokban 
közel azonos volt a forgatókönyv: fánkevő-, teaivó-, 
célba dobó- és egyéb versenyek zajlottak, melyek vé-
geztével Kinder figurát választhattak maguknak az ovi-
sok. Köszönjük a konyhás néniknek az elmaradhatat-
lan, finom farsangi fánkot és a teát. A Maci csoportban 
mindenki bemutatkozott, hogy minek öltözött fel. A 
Vuk csoportba Jancsi bohóc „látogatott el” ezen a jeles 
napon (egy nagy plüssfigura alakjában), és végignézte 
majd megdicsérte a gyerekek műsorát, versengését, 
táncát, jelmezét. A délelőtt zárásaként mindannyian 
felmentünk a közösségi térbe, ahol az óvodások és böl-
csődések megtekintették az óvoda dolgozói által előa-
dott meseelőadást, melynek címe: A boszorkány és a 
többiek volt. A mókás darab elnyerte mindenki tetszé-
sét, érdemes volt párszor estébe nyúlóan próbálni, hogy 
ilyen módon örvendeztessük meg a gyermekeket. 
Azért, hogy a szülők is betekintést nyerjenek farsangi 
délelőttünkbe, rengeteg fotót és néhány videót töltöt-
tünk fel az óvoda zárt Facebook csoportjába. Remél-
jük, hogy eljön az idő, amikor gondtalanul fogadhatjuk 
őket is, és együtt alakíthatjuk programjainkat. 

Berkó-Fejes Györgyi 

Óvodai farsangÓvodai farsangÓvodai farsangÓvodai farsang 

Bohóc öltöztetı verseny  

ÓVODAI HÍREK 
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Iskolai hírek-események 
Farsangi mulatságok! 

2021. február 26. 
A járványhelyzet miatt idén más körülmények között 
rendeztük meg a hagyományosan tartandó jelmezes 
rendezvényünket. A mulatság csak osztályszinten jöhe-
tett létre, betartva az előírt szabályokat. 
Ebből az alkalomból farsangra jellemző díszekkel csi-
nosítottuk folyosóinkat, termeinket.  

50 éves az iskolánk 
Ebben a tanévben ünnepli iskolánk az 50. születésnap-
ját. Az 1970-ben megépült "nagy" iskolával már mind 
a nyolc osztálynak külön tanteremben volt lehetősége 
hallgatni a tanórákat, így színvonalasabb és zavartala-
nabb lehetett az intézményben folyó oktatás. 
E jeles év alkalmából pályázatot írunk ki a gyerekek 
számára több kategóriában, amiből kedvükre válogat-
hatnak. A beérkezett pályamunkákat egy négy főből 
álló csapat fogja értékelni és felállítani a helyezési sor-
rendet. A nyertes alkotásokból kiállítást rendezünk az 
iskola épületében. 
Egy tanuló több pályázatban is részt vehet! 
Mindenkinek eredményes alkotómunkát kívánunk! 

A Boldogházi Gyermekért Közhasznú Alapítvány 
évek óta támogatja intézményünket és tanulóinkat 
(nevezési díj, utazás biztosítása a mikrobusszal, techni-
kai eszközök - nyomtató, festékpatron csere, írásvetítő 
- ózongenerátor, 60 tanulói szék, 30 tanulói pad, négy 
szekrény, stb). 
Kérem Önöket, támogassák alapítványunkat adójuk 1 
%-ával, hogy a közös munka tovább folytatódhasson, 
az a közeg, amibe gyermekeink járnak tovább fejlőd-
hessen, eszközeinket tovább korszerűsíthessük! 
Alapítványunk adószáma: 19220794-1-16 

Óvodánk öltözőjében lecseréltük a 44 éves öltözőszekrényeket. Az új szekrények az óvoda költség-
keretéből kerültek megvásárlásra. 

Klímát kaptak a csoportok 
Mindkét csoportba beszerelésre került 1-1 klíma, amit az 
óvoda költségkeretéből vásároltunk. A klímák beszerzését és 
beszerelését Tóth László vállalta szülői felajánlásként.  

 

Az óvoda dolgozói és gyer-
mekközössége nevében hálá-
san köszönjük önzetlen mun-
káját! 

Megújult öltözők 

ÓVODAI HÍREK 
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2021. január 23-án iskolánk tanulói megírták a közpon-
ti írásbeli felvételi vizsga feladatait. 15 tanuló birkózott 
meg a matematika tantárggyal, illetve a magyar nyelv-
és irodalom feladatsoraival. 
Sok tanulás, felkészülés előzte meg ezt a napot, melyre 
diákjaink így emlékeznek vissza: 
�„Az utolsó egy-két hétben nagyon izgultunk, de ez 
nem félemlített meg, gyakoroltunk tovább. Elérkezett a 
felvételi napja, a gyomrom nagyon fájt. 10 órakor meg-
kaptuk a magyar felvételi lapokat , szerintem nagyon 
nehéz volt.”  (Tálas Regina) 
�„A felvételit megelőző hetekben, hónapokban minden 
szerdán felvételi előkészítőkre jártam, ahol központi 
feladatlapokat oldottam meg.  A felvételi időpontja 
2021. január 23-án , 10 órakor volt. A megelőző na-
pokban már nem gyakoroltam, csak próbáltam sokat 
pihenni.”  (Kajos Zorán) 
�„ A tanárok termenként csoportosították  a gyereke-
ket, majd elkísérték őket a terembe. Elsőnek a nyelvtan 
feladatlapot írtuk meg, majd a matekot. Ezek megírásá-
ra feladatlaponként 45 perc állt rendelkezésre.” 
 (Jámbor István)  
�„A felvételi előtt nagyon sokat készültem. Az iskolá-
ban is volt lehetőség előkészítőre járni. Az előző évek-
hez mérten az a véleményem, hogy a magyar feladatsor 
az átlaghoz képest nehéz, míg a matek átlagos volt. 
Miután lezajlott a felvételi, mindenkinek azon kellett 
gondolkodnia, hogy melyik iskolákat jelölölje meg. Ez 

volt talán a legnehezebb döntés.”  (Nagy László) 
�„ A magyar feladatlappal kezdtünk. Mikor megláttam 
a feladatokat, egy kicsit megijedtem, mert nehéznek 
láttam. Volt benne  szövegértés, ami viszonylag köny-
nyű volt. Fogalmazást is kellett írni az előző évi online 
oktatásról. A szünet után következett a matek. Miután 
vége lett a felvételinek, megkönnyebbültem.”  
 (Juhász Erik) 
�„Sokat segített az iskolai felkészülés mellett az ottho-
ni gyakorlás is.  A Lehelben az osztályból nagyon so-
kan írtuk a felvételit, és sokakkal találkoztunk is. Az 
iskolában a tanárok is izgultak értünk. Remélem, hogy 
mindenkit felvesznek abba az iskolába, ahova szeretne 
menni, és eléri a célját.”  (Kátai Gréti) 
Összességében, a gyerekek véleményét is tekintve, az 
idei felvételi megoldása során is akadtak olyan felada-
tok, melyek okoztak nehézségeket, de abban is bizto-
sak vagyunk, hogy  tanulóink legjobb tudásukkal igye-
keztek a központi írásbeli feladatokat megírni. 
Ezúton kívánjuk nekik, hogy teljesüljenek az álmaik, s 
bízunk abban, hogy az általuk megjelölt iskolákban 
folytathatják további tanulmányaikat! 
„Küzdeni csak akkor tudunk, ha van miért. Mert min-
den küzdelem áldozatokkal jár, s áldozatot csakis olyan 
célért tudunk hozni, amelynek értelmét előre látjuk.” 
Müller Péter 
Sok sikert kívánunk! 

Birgés-Tóth Mónika és Vajda Csilla Emese 
felkészítő tanárok 

Felvételi 2021-ben 

A magyar kultúra napja 
A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg 
január 22-én. Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon 
tisztázta le egy nagyobb kéziratcsomag részeként és 
jelölte meg dátummal Csekén a Himnusz kéziratát. Az 
évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat 
adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évez-
redes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tu-
datunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a 
múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket. 
Iskolánkban is megemlékeztünk erről a jeles esemény-
ről. 
Az alsó tagozatos tanulóink játékos feladatok és külön-
böző kvízek során ismerkedhettek meg a kulturális kin-
cseinkkel, s adhattak számot tudásukról. Szerepet ka-
pott a kézműveskedés is, az osztálytermek díszítése. 
A felsős tanulók a magyarórák keretében emlékeztek 
meg a magyar kultúra napjáról, ahol említést tettek a 

szerző életéről és munkásságáról, a Himnusz elemzésé-
ről. Egy videó segítségével pedig megismerhették a 
hungarikumok jelentőségét a hazánkban. 

Hangszeres vizsgán tanulóink 
2021. január 26-án iskolánk három tanulója sikeres 
hangszeres vizsgát tett az eddig tanult zeneművekből. 
A vizsga előtt látszódott a gyerekek szemében a termé-
szetes izgalom, amit gördülékeny és biztos játékuk a 
hangszereikkel, gyorsan el is feledtetett. Öröm és élve-
zet volt hallgatni őket, amit Máté egy, Melina és Józsi 
pedig négy-négy művel prezentált. 
A továbbiakban sok sikert kívánunk a zeneművészet 
világában és bízunk abban, hogy a jövőben is részesei 
lehetünk ehhez hasonló eseményeknek. 
Köszönettel tartozunk Kiss Bálint és Szabó Lóránd 
tanár uraknak az eddigi munkájukért  

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
Alsó tagozat 

átlag 
Felső tagozat 

átlag 
Intézményi 

átlag 

Hiányzás óra/fő 15,16 37,9 14 36,8 51,6 35,28 52,33 46,47 25,965 46,42 36,1925 
Magatartás 4,6 4,9 4,6 4,7 4,47 4,08 4,5 4,47 4,7 4,38 4,54 
Szorgalom 4,8 5 4,6 4,6 4,11 3,8 3,63 3,82 4,75 3,84 4,295 
Kitűnő 11 11 3 2 0 0 0 2 27 2 29 
Jeles 7 4 2 1 4 1 3 0 14 8 22 

Felzárkóztatásra szorul (1.) 2               2 0 2 

Bukott (2-8.)   0 0 0 2 2 5 0 0 9 9 

Jászboldogházi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
2020/21-es TANÉV I. FÉLÉV 
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Szűcs Gergelyné  

… és mit gondolnak erről a gyerekek? 
A boldogházi iskola tanulóival beszélgettem arról, mit szól-
nak hozzá, hogy az új évben színes feliratok köszöntötték az 
iskolába visszatérő gyerekeket. 
Az alsós kis tanulók mindegyike kiemelte, hogy már eddig is 
szerettek iskolába jönni, de amióta így megszépült az épület, 
azóta még jobb bejönni. Örülnek az összes újításnak, a ön-
kormányzat által pályázatból finanszírozott padoknak, és a 
Boldogházi Gyermekekért Közhasznú Alapítvány által vásá-
rolt fedett szaletliknek is, mert így jobban beszélgetni tudnak 
a többi iskolatársukkal, nem csak azokkal, akikkel egy osz-
tályba járnak.  
A harmadikos lányokat meglepetésként érték a feliratok, de 
büszkék rá, hogy van ilyen az iskolájukban, és úgy érzik, 
hogy sokkal jobb bejönni reggelente. Szerintük amellett, 
hogy gyakorolni is tudják az olvasást és a betűket, a helyes-
írást, még az is jó, hogy nem olyan unalmas a lépcső, hanem 
szép színes.  
Az alsós fiúknak a vidám külalak mellett, ami még tetszett, 
hogy úgy érezték, ha dolgozatok előtt elolvassák őket, akkor 
nem adják fel, hanem megpróbálják minél jobban megcsi-
nálni a feladatot.  

A felsős hetedikes- nyolcadikos lányok úgy gondolják, hogy 
azért jó, hogy vannak ezek a feliratok, mert őket is figyel-
meztetik, hogy udvariasnak kell lenniük, mivel nekik példát 
kell mutatniuk a kisebbeknek. A kicsik, ha naponta olvassák 
a nevelő feliratokat, és látják a jó példát, akkor nem lesz 
nehéz nekik illedelmesnek lenniük, játszva neveljük őket. 
„Bízom benned!” Ez az a mondat, amit minden gyerek fon-
tosnak érzett kortól függetlenül. Úgy gondolják, hogy „Nem 
szégyen hibázni, hanem fel kell állni, és akkor már valamit 
letettek az asztalra.”  Azt mondták, hogy érzik a mindennap-
okban a bíztatást a tanárok, szülők, felnőttek részéről, de jó 
ezt leírva is olvasni, és órák előtt erőt merítenek belőle. 
Összességében a tanári kar ötlete nyomán, és pályázati pénz-
ből az önkormányzat által megvalósított feliratok nagy sikert 
arattak a diákok körében. 
Én személy szerint úgy éreztem, hogy a beszélgetőtársaim 
értelmes, jólelkű, életrevaló gyerekek voltak, akikre büszkék 
lehetünk mi felnőttek, hogy a boldogházi iskola kis növendé-
kei, és tényleg megérdemelnek minden bíztatást és támoga-
tást a jövőben is! 

Szemes-Csecselics Hajnalka 

ISKOLAI HÍREK 

Beszédes lépcső az iskolában 
 „Soha ne add fel!” „Meg tudod csinál-
ni!” ”Bízom benned!” „Büszke vagyok 
Rád!” „Mindenki jó valamiben” 
„Kérlek szépen!” „Aki kapni akar, az 
tanuljon meg adni” „Fontos vagy!” 
„Értékes vagy!” „Sikerülni fog!” 
Többek között ezek a pozitív üzenetek 
díszítik a Jászboldogházi Mátyás Ki-
rály Általános Iskola emeletére vezető 
lépcsőt. Csupa értékes gondolat, üze-
net, útravaló. Minden lépés számít! 
Ezeknek az ötletes feliratoknak nem 
csak lélekerősítő hatása van, hanem 
nevelnek, tanítanak is.  
A lépcsőt díszítő feliratok, pályázati 
forrásból, a községi Önkormányzatnak 
köszönhetően valósultak meg. 
Gratulálunk az ötlethez 
 

fotó: Babinyecz János 
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EGÉSZSÉGÜNK VÉDELMÉBEN 

HÍREK 

Tisztelt Lakosaink, kedves Betegeink! 
 Cikkünkben két fontos, szinte mindenkit érintő 

témával szeretnénk foglalkozni. 
� Az első az idős lakóink ellátása, betegség esetén ápolá-

sa, gondozása. 
Községünkben sok az idős lakó, akiknek gyermekei, hoz-
zátartozói nem a faluban élnek. Sajnos, az idős emberek 
állapota napról napra, sőt akár óráról órára is változhat. 
Nem kell ehhez balesetnek, sérülésnek történnie, elég egy 
krónikus betegség hirtelen rosszabbra fordulása. Ilyenkor a 
család addigi élete nagy fordulatot vesz, azonban a problé-
mát a családon belül kell megoldani. Természetesen sok 
mindenben tudunk segíteni, de az alapvető ápolási, gondo-
zási feladatok a hozzátartozókra hárulnak, ilyen feladatok a 
higiénés szükségletek kielégítése, etetés-itatás, az idős 24 
órás felügyeletének megoldása. 
Községünkben működik szociális ellátás, amit Dékányné 
Bozóki Zsuzsanna végez, 8 fő ápoltat vehet fel a csoportjá-
ba. Ez fizetős szolgáltatás, alkalmanként 400 Ft összegért. 
Hétvégén és ünnepnapokon a szolgáltatás nem vehető 
igénybe. 
 
A szociális gondozó feladatai közé tartozik: 
- állapottól függően naponta, kétnaponta napi egyszeri lá-

togatás, melynek időtartama 30 perctől 2 óráig terjedhet 
- alapvető szükségletek segítése, fürdetés, pelenkázás, bőr-

ápolás 
- ágyban mozgatás, öltözésben segítés, a beteg környezeté-

nek rendbe tétele 
- bevásárlás, gyógyszerek kiváltása, kiíratása, esetleg be-

adása 
- etetés, folyadékpótlás, ételkészítésben segítés 
DE NEM TARTOZIK a feladatai közé a nagytakarítás, 
ablaktisztítás és függönymosás sem! 
 
Zsuzsi nekünk is nagyon sokat segít, referál a betegeink 
állapotáról, hogylétükről. Ezúton is szeretnénk neki ezt 
megköszönni! 

2020. 02. 26. 

� A második témánk, amelyben szintén sok lakosunk érin-
tett,  a Covid elleni oltások és folyamatuk. 

Február 5. óta a rendelőben is elkezdtük oltani betegeinket a 
kapott vakcinákkal, valamint folyamatosan szervezzük a la-
kosság oltóközpontban történő oltását is.   Ez nem egyszerű 
feladat számunkra. 
 Az oltások beadása az oltóanyagtól függ.  Listán küldik az 
oltandó személyek nevét, születési évét, krónikus betegség 
szerint, ehhez csatolják a beadandó vakcina fajtáját. A listát 
NEM MI állítjuk össze, nem mi rangsoroljuk a betegeket! 
Csak azokat a betegeket olthatjuk be, akik az aktuális listán 
találhatóak. Sorrend szerint, még ezen sem változtathatunk. 
Az első körben Moderna vakcinával oltottuk a 80 év feletti 
krónikus betegeket a rendelőben.  6 főt a jászberényi oltóköz-
pontba kellett irányítanunk. Köszönjük Szűcs Lajos polgár-
mester úr és a hivatal dolgozóinak segítségét, a betegek szál-
lításának gyors megoldását! 
28 nap múlva következik az ismétlő oltásuk. 
Második körben Astra Zeneca vakcinát kaptunk, amellyel a 
60 év alatti krónikus betegek első részét olthattuk be. 10 fő 
kapott oltást szintén a rendelőben. 
További 8 fő Jászberényben, 4 fő pedig Szolnokon kapott 
Pfizer és Sputnik V vakcinát. 
Ők 21 és 28 nap múlva lesznek ismét oltva. 
Február 23-án is oltottunk Astra Zenecával, szintén 8-10 főt. 
Február 25-én  26 főt, február 26-án pedig 30 főt oltottunk 
Sinopharm vakcinával, a jászberényi oltóponton pedig 10 fő 
oltakozott  Pfizer vakcinával. 

Az ismétlő oltások az oltópontokon folyamatosan történnek. 
Azt még szeretném ismertetni, hogy szinte mindegyik vakci-
nával oltottunk már a faluban, de komoly mellékhatást senki 
nem jelzett vissza. Hőemelkedés, fáradékonyság, oltott vég-
tag fájdalma, esetleg fejfájás kialakulhat, mint bármely védő-
oltás után! 
Az oltásokkal kapcsolatban nem könnyű a helyzetünk, a  le-
hetőségeink  megszabottak, behatároltak, kizárólag a közpon-
ti utasításoknak megfelelően járhatunk el.  Az intézkedések 
előre nem láthatóak, így nincs lehetőségünk előre tervezni. 
 Próbáljuk a helyzetből kihozni a legjobbat betegeink számá-
ra. Aki érintett, telefonon értesítjük. 
Az adminisztrációs feladatok megnövekedése miatt 1 fő lesz 
segítségünkre a feladatok ellátásában, a telefonok lebonyolí-
tásában, az időpontok egyeztetésében. 
Köszönjük türelmüket és megértésüket! 

További információk: 
- Bármilyen problémával továbbra is be lehet jönni a rende-

lőbe  IDŐPONTRA! 
- Vérvétel továbbra is van lakosaink számára, kérjük, előre 

telefonáljanak, következő alkalom: márc. 08. 
- Szájmaszk használata kötelező! 
- Telefonon  gyógyszerrendelést továbbra sincs módunkban 

felvenni. Dobják be a postaládába, vagy kérésüket küld-
jék el  e-mailben.  Szükséges: név, cím,  telefonszám az 
esetleges  félreértések miatt. Valamint mennyi időre kérik 
a gyógyszereket  (max. 3 hónap). 

-A rendelt gyógyszereket lehetőleg ne az utolsó pillanatban 
írassák, számoljanak a technika ördögével is, általában 
másnapra a felhőben vannak az ígért receptek. 
Elérhetőségünk az  57/460-021 telefonszámon. Kérjük, 

többször próbálják, mert folyamatosan foglalt,  
sajnos mindent ezen intézünk. 

E-mail-cím: rendelo@jaszboldoghaza.hu 
Ügyeletes telefon 8-16 óráig: 06-20/824-9182 

Rendelési idő: 
Hétfő:  8-12 óráig  
Kedd: 12-16 óráig 
Szerda: 8-12 óráig  
Csütörtök: 8-12 óráig 
Péntek: 8-12 óráig 

Kedves Lakosaink! 
Továbbra is tartsák be a járványügyi intézkedéseket,  

szabályokat!  
Vigyázzanak magukra és családjukra! 

Jó egészséget kívánunk: 
 

Dr. Borsodi-Nagy  Erzsébet 
és Czapkó Anikó 
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FIATALOK VÁLASZOLNAK... 
A világjárvány  terjedése 2020 márciusától  nálunk is  számtalan szabály, korlátozás bevezetését idézte A világjárvány  terjedése 2020 márciusától  nálunk is  számtalan szabály, korlátozás bevezetését idézte A világjárvány  terjedése 2020 márciusától  nálunk is  számtalan szabály, korlátozás bevezetését idézte A világjárvány  terjedése 2020 márciusától  nálunk is  számtalan szabály, korlátozás bevezetését idézte 

elelelelő.  Az elmúlt évben behatárolódtak a lehet.  Az elmúlt évben behatárolódtak a lehet.  Az elmúlt évben behatárolódtak a lehet.  Az elmúlt évben behatárolódtak a lehetőségeink,   gyökeresen megváltoztak a mindennapjaink.  ségeink,   gyökeresen megváltoztak a mindennapjaink.  ségeink,   gyökeresen megváltoztak a mindennapjaink.  ségeink,   gyökeresen megváltoztak a mindennapjaink.      

A kialakult járványhelyzet  milyen hatással   volt/van  a te életedre?A kialakult járványhelyzet  milyen hatással   volt/van  a te életedre?A kialakult járványhelyzet  milyen hatással   volt/van  a te életedre?A kialakult járványhelyzet  milyen hatással   volt/van  a te életedre?    

A nevem még mindig Sas Zsolt, ez nem változik nem úgy, mint a korom, immár 41 éves lettem.  
Mondhat bárki bármit, de azt el kell ismerni mindenkinek, hogy a Covid 19 azt az ágazatot sújtotta legjobban, 
melyben recepciósként dolgozom, ez pedig nem más, mint a vendéglátás-szállodaipar.  
Szolnokon egy 62 szobás 4 csillagos szállodában vagyok, mely egy 140 fő befogadására alkalmas étteremmel 
rendelkezik. A közel egy éve tartó vírushelyzet miatt nagyon nehéz helyzetbe kerültünk. Bár munkahelyemet nem 
veszítettem el, de anyagi helyzetem nagyon sokat romlott, hisz, hogy fizessenek teljes munkabért munkaadóim, 
ha nincs bevétel, se szállóvendég, sem pedig éttermi vendég. Több hónapon keresztül csak a személyzet tartózko-
dott a létesítményben, vendég egy darab se. Igazából ebbe beletörődtem, hisz jelen állás szerint nem lehet mozog-
ni sehová, meg nem is akarok, mert már 22 éve ez a szakmám. Feleségemmel szintén ennyi ideje vagyunk együtt, 

Több éve külföldön élő fiatal felnőttként vegyes érzésekkel fogadtam és élem 
meg a karanténhelyzetet. Grafikus diplomámat közel 2 éve szereztem meg Co-
ventry-ben, Angliában, és első diplomás munkámat 2019 decemberében kezd-
hettem el Oxfordban. Körülbelül 3 hónapja lakhattam az új városban, ahol már 
éppen megismerkedtem a vibráló városka nyújtotta lehetőségekkel, amikor is a 
főnökünk úgy döntött, hogy az egyre súlyosbodó hírek miatt jobb lesz, ha min-
denki otthonról dolgozik egy rövid ideig. Ez pontosan egy éve volt, azóta teljes 
mértékben home office-ból végzem a munkámat.  
A kezdeti pár hónap nekem viszonylag könnyen ment, a kitavaszodó oxfordi 
városkép sok felüdülést hozott, és az angliai enyhébb korlátozások is lehetővé 
tették, hogy biciklis kirándulásokat tegyek a környéken. Szerencsésnek mond-
hatom magam, amiért a munkahelyemet nem érinti jelentősen a jelenlegi hely-
zet, és olyan szakmát szereztem, amit bárhonnan el tudok végezni egy laptop-
pal és grafikus programjaim segítségével. Mindezek ellenére természetesen 
engem is megviselt a bezártság, és ezt leginkább a nyár közeledtével éreztem.  
Nyaraimat lassan 15 éve Erdélyben töltöm egy ifjúsági szervezet keretein belül 

különböző rendezvények szervezésével, önkénteskedéssel, gyerektáborok levezetésével, melyekre tavaly is na-
gyon számítottam. Ezek az események nekem a biztos pontot jelentik, önkéntesként és grafikusként is aktívan 
részt veszek bennük és legfőképpen az a hely, ahol a több hónapja nem látott barátaimmal végre újra találkozha-
tok. Sajnos nem kell bemutatnom senkinek, hogy ezeket az eseményeket sem volt szabad megtartani. Az internet 
persze sok mindenre jó, a „találkozások” nem maradtak el, még ha csak online térbe is költöztek, de ugye az nem 
ugyanaz... Nagyon hiányoznak a baráti ölelések, a spontán elkövetett viccelődések, a közös élmények átélése. 
Gondolom, ezekkel az érzésekkel nem vagyok egyedül... 
Az elhalasztott nyári események után kedves boldogházi barátnőmmel, Kelemen Nórival nagyon vártunk már arra 
a pillanatra, hogy lazuljanak a szabályok, és végül augusztus végén sikerült hazalátogatnunk a szükséges vizsgá-
latokat követően. Én kereken egy hónapra terveztem hazajönni, utána pedig Oxfordból vártam volna tovább az 
enyhítéseket. Nagyon vágytam már rá, hogy visszamehessünk az irodába, de végül az egyre szigorodó szabályok 
és új vírusfajták felbukkanása miatt úgy alakult, hogy itthon ragadtam a bizonytalanságban. Ilyen korlátozott 
helyzetben úgy éreztem, hogy fontos a családom közelsége, és hálás vagyok, hogy feladataimat akár innen, ked-
ves szülőfalumból is el tudom végezni. Ez természetes, mégsem olyan egyszerű helyzet, mint amilyennek tűnik, 
mert én sem számítottam arra, hogy ilyen hosszú időre fogok haza jönni, nem készültem téli ruházattal, és az ang-
liai lakásomat továbbra is fent kell tartanom minden költségével együtt.  
Ez az időszak és saját külföldi tapasztalataim viszont arra tanítanak, hogy a világunk egyre nyitottabb lesz az ott-
hondolgozás fogalmára, és az internet segítségével már nem jelent akadályt az országhatárok átszelése sem. Pon-
tosan emiatt és 6 év külföldön élés után kellett felismernem, hogy egyre inkább vágyom arra, hogy közelebb köl-
tözhessek a hazámhoz. Itthon szeretném kamatoztatni tudásomat, és hamarosan szeretnék szabadúszó grafikussá 
válni. Az a célom, hogy kis- és középvállalkozásoknak segítsek vizuális megjelenésük kialakításában, hogy az 
megfelelően közvetítse a vállalkozásuk üzenetét, és közelebb hozza hozzájuk a célközönségüket. Hiszem, hogy 
egyre több igény van erre itthon is, és szaktudásommal hozzá tudok járulni mások sikeréhez.  
Számomra ez volt a legnagyobb dolog, amit a karanténhelyzet hozott: egy régóta dédelgetett tervemet kezdtem el 
megalapozni, és szépen lassan elég bátor leszek hozzá, hogy bele is vágjak. Szerintem erre jó egy ilyen kényszer-
időszak: megtalálni az adott helyzetben az értékeset, lelassulni, átgondolni és áttervezni, ha kell. Kreatívnak, bá-
tornak lenni, és közelebb kerülni egy régen polcra helyezett álomhoz, amire eddig nem volt elég idő. Nem kívá-
nom, hogy ez a helyzet sokáig tartson még, de azt mindenképpen kívánom, hogy erősebben jöjjünk ki belőle.  

Matók Dóra 
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A Covidot kísérő félelemmel először 2020 januárjában szembesültem a rep-
téren, majd a repülőn. Egészen szürreálisnak hatott, ahogy körülöttem né-
hány utas maszkot viselt, én pedig a legvadabb álmaimban sem gondoltam, 
hogy szűk két hónapon belül ez lesz a valóságunk, és ehhez kell majd alkal-
mazkodnunk.  
Számomra az elmúlt egy év kulcsszavai az „újratervezés”, a „rugalmasság” 
és az „elfogadás” voltak. Elfogadni különösen nehéz volt azt, hogy a kont-
roll most nem az én kezemben van, hiszen egy tízperces híradás húzta ke-
resztül az egész évem, a terveim. Nem volt a munkámat jelentő görög ten-
gerparti nyár, nem voltak vendégzsivajos, forgalmas napok az étteremben, 
hiszen egy rövidített nyári szezont a megszabott feltételek mellett – maszk-
ban, távolságot tartva, előre csomagolt evőeszközökkel, egy asztalnál helyet 
foglaló vendégek számának maximalizálásával – már értelmetlennek talál-
tam indítani. Embert próbáló volt a dolgozóknak nemet mondani.  
Majd októberben sem volt alkalmam megünnepelni a 30. születésnapom a 
régóta vágyott bakancslistás utazással – pár nappal előtte törölték a járatot.  
Így a zajos, forgalmas napok helyett volt igazi lelassulás és lecsendesedés. 
Ezt a pihentető időszakot maximálisan kihasználva klasszikus keretek közt – könyvvel és füzettel – emeltem a 
görög nyelvtudásom haladó szintre. Sokszor nézegettem a féltve őrzött képeimet, így utaztam a pandémia előtti 
időkre, emlékeztetve magam, hogy sosem volt még ekkora kincs egészségesnek lenni, és hogy minden temporális 
és mulandó. A Covid is.  
Ezért rendületlenül hiszem, hogy az élet lassan visszaáll a „régiúj”-ba, zöld lámpát adva a terveimnek, az álmaim-
nak, és maszk nélkül, mosolyogva fogadhatom a vendégeket – remélem, minél több boldogházit is – a görög ten-
gerparton.  

Tóth Bianka 

ebből 15 éve házasságban, tehát sok mindenen keresztülmentünk, így 
együtt megoldjuk ezeket az anyagi problémákat is. Viszont, ami nagyon 
nehéz, és jobban aggaszt a fent leírtaknál: A fiam 12 éves 6. osztályos 
tanuló. Részese lehettem vele az online oktatásnak. Nem volt egyszerű, és 
remélem többször ez nem fog előfordulni, hisz azt a tudást, amit egy tanár 
adhat, azt mi szülők nem vagyunk képesek úgy átadni részére. A legna-
gyobb vesztesei ennek a járványnak nem mi, korombeliek, hanem a gyer-
mekek, akik rengeteg élményt vesztettek, nem bálozhattak, kirándulhattak 
és még sok más maradt ki életükből, ezt nagyon sajnálom. Csakúgy, mint 
Édesanyámat, aki 75 éves, és neki se, illetve az ő korosztályának sem lett 
volna szabad így megélniük ezt a korszakot. Volt idő, hogy őt sem láto-
gattam heteken keresztül, csak telefonon beszéltünk. Illetve mindenki ta-
pasztalta, hogy az ünnepek sem úgy teltek, mint ahogy kellett volna. Re-
méljük, hamarosan tényleg komoly változások lesznek tapasztalhatóak, és 
minél hamarabb folytathatjuk a vírus előtti megszokott életünket. 

Sas Zsolt 

Mezőgazdasággal, ezen belül elsősorban állattenyésztéssel, mellette növényter-
mesztéssel foglalkozom. 
Amikor tavaly tavasszal megjelent a koronavírus Európában, és nemsokára Ma-
gyarországon is, nagyon sok volt a bizonytalanság. Egy jó pár napig például senki 
nem tudta megmondani, hogy hízott bikát egyáltalán hogy tudunk továbbra is kül-
földre értékesíteni. Ugyanis külföldi sofőrök és kereskedők sorra mondták vissza 
a szállításokat, félve a kéthetes karanténtól és egyéb korlátozásoktól. Aztán sze-
rencsére ezen a téren viszonylag gyorsan rendeződtek a dolgok, az áruforgalmat 
nem korlátozták. Ez a mai napig így van, kisebb-nagyobb nehézségekkel, de tu-
dunk értékesíteni, és a külföldről származó alapanyagok is elérhetőek.  
A mindennapi munkámban egyébként, gyakorlatilag semmilyen változást nem 
hozott számomra a vírus megjelenése. A jószágok körül ugyanúgy minden reggel, 
este el kell végezni, és a határban is meg kell csinálni az éppen aktuális feladato-
kat. 
Ettől függetlenül nagyon remélem, hogy mihamarabb rendeződik ez a rendkívüli 
helyzet a világban, és minden visszatérhet a régi kerékvágásba. 

Szűcs Gergely 
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Könyvtári hírek 

 

HÍREK 

Kedves Olvasók! 
A könyvtár az ünnepek elmúltával sem nyithatott ki 
sajnos, várjuk a tavaszt, a természet ébredését, ami re-
méljük, hogy elüldözi a baktériumokat, vírusokat, és 
újra visszatérhet a könyvtár élete a megszokott kerékvá-
gásba. 
Decemberben meghirdettem, hogy telefonos vagy e-
mailes megkeresés alapján összekészítem a kiválasztott 
könyveket, és átadom egy megbeszélt időpontban. Sze-
rencsére sokan éltek ezzel a lehetőséggel, így nem ma-
radtak olvasnivaló nélkül hosszú hetekre. Természete-
sen a lehetőség továbbra is fennáll, a 06-30/4836-795 
telefonszámon, vagy a konyvtar@jaszboldoghaza.hu e-
mail-címen várom a megkereséseket. 
Hogy jó hírt is írjak, ne csak rosszat, nem teltek el tétle-
nül az elmúlt hónapok. Jászboldogháza Községi Önkor-
mányzata pályázati pénzből felújította az iskola terüle-
tén található kazánházat, és közösségi teret alakítottak 
ki belőle. Egyik felében a sportolni vágyókat edzőterem 
várja, a másik felébe átköltözött a könyvtár gyermek-

részlege. Az igényesen kialakított helyiség (új nyílászá-
rók, új padlózat, klíma, stb.) berendezését a Megyei 
Könyvtár támogatásával sikerült megvalósítani.  

Kisbalázs Anna vagyok, 1992-ben 
Jászberényben születtem. Jászboldog-

házán a Vezér utcai otthonunkban nagy szeretettel és 
gondoskodással neveltek fel szüleim. 
Az óvodába és általános iskolába Jászboldogházán jár-
tam. Tanulmányaimat a Kenderesi Mezőgazdasági 
Technikum, Szakiskola és Kollégium turizmus-
vendéglátó szakközépiskolai szakán folytattam. Szeret-
tem az iskolát és a kollégiumot! Érettségi után felvételt 
nyertem a gyöngyösi Károly Róbert Főiskola idegen-
forgalmi szakmenedzser szakára, ahol 2012-ben sikere-
sen vizsgáztam. Sok élményben volt részem a főisko-
lán, és egy életre megszerettem Gyöngyöst és környé-
két! Ezután még több OKJ-s képzésen szereztem szak-
mát a jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gim-
náziumban. Mivel családunk növénytermesztéssel is 
foglalkozik, esti tagozaton a mezőgazdasági technikus 
végzettséget is megszereztem munka mellett. 
Főiskola után rövid ideig a „Balázs boltban” Joó-
Kovács Balázs keze alatt dolgoztam. Ezt követően he-
lyezkedtem el a jászboldogházi Aranykalász Tsz-ben, 
először kisegítő alkalmazottként, később mint raktáros. 
Munkám során szerencsém volt betekintést nyerni 
egyéb munkakörökbe is, melyeket örömmel sajátítot-
tam el. 
Férjem Bozsik József, 1991-ben Szolnokon született, 
Tiszasülyön szüleivel és két testvérével nőtt fel. Kö-
zépiskolában barátkoztunk össze, hiszen a kenderesi 
szakiskola mezőgazdasági szakmunkás szakára járt. 
Iskolaváltása miatt azonban ez a barátság megszakadt. 
Tanulmányait a Szolnoki SZC Baross Gábor Műszaki 
Technikum és Szakképző Iskolában folytatta. Jelenleg 
Mizsei László egyéni vállalkozónál dolgozik. 
2011-ben találkoztunk újra, és azóta alkotunk egy párt. 
Hosszas gondolkodás és tervezgetés után döntöttünk 

úgy 2015-ben, hogy szülőfalumban telepedünk le. Ak-
koriban rengeteg ház volt még eladó, rövid keresés 
után a Bocskai utcában találtuk meg a számunkra meg-
felelőt. Kisebb-nagyobb felújítást követően 2015 no-
vemberében költöztünk be.  Következő évben tartottuk 
meg esküvőnket és lakodalmunkat a helyi strand gyö-
nyörű parkos kemping területén. Nagy örömünkre 
2017-ben családdá bővültünk, hiszen megszületett kis 
lányunk Zita, akit 2020-ban követett kishúga Fanni. 
Zita már ősztől az óvoda Vuk csoportjába jár, amit na-
gyon szeret. 
Jó látni, hogy kis falunkba rengeteg fiatal költözik. 
Örömmel olvasom a helyi újságban a bemutatkozásu-
kat. Így, amikor nap mint nap találkozunk és köszö-
nünk egymásnak, név is társul az ismerős archoz! Ez-
úton köszönöm a lehetőséget a bemutatkozásra!   
Jó egészséget kívánok mindenkinek! 

Kisbalázs Anna 

Bemutatjuk községünk fiataljait 
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MAGYARRÁ LETT JÁSZOK 
   Igényes kivitelű, szép kiadvány 
jelent meg „A Jászságért” Alapít-
vány kiadásában 2020 végén. Do-
bos László és Farkas Kristóf Vince 
olyan ismeretterjesztő összeállítást 
készített, ami hasznos segítséget 
jelent a jászok iránt érdeklődők szá-
mára, egyben ösztönzést arra, hogy 
további ismereteket szerezzenek 
ennek a különleges népcsoportnak 
múltjáról, hagyományairól és érté-
keiről. 
 
   A színes fotókkal gazdagon il-
lusztrált kiadvány szól a jászok rö-
vid történetéről, az ősei között szá-
mon tartott alánokról, és olvasha-
tunk a jászok kaukázusi rokonairól, 
az oszétekről is. A magyar környe-
zetben a jászok a középkor végéig 
őrizték nyelvüket. A kiadvány be-
mutatja ennek írásos emlékét, a 15. 
század elejéről fennmaradt jász szó-
jegyzéket. A török kor pusztításai 
során sokan elmenekültek, és a 17. 
század első felétől kezdődött visz-
szatelepülésük, más népcsoportok-
kal kiegészülve. A Jászkunság a 
török idők alatt szerveződött közös 
közigazgatási egységgé, melynek 
központja Jászberény volt egészen 
1876-ig, Jász-Nagykun-Szolnok 
megye megalakulásáig. A város 
templomának toronysisakját a Szent 
Korona díszíti, ami egyedülálló a 
mai Magyarország területén. 
A 18. század nagy sorsfordulói, a 
Jászkunság Német Lovagrendnek 
történő eladása, majd 1745-ben az 

önerőből történő megváltás a 
redemptio idején a jászok rendkívü-
li áldozatokat hoztak, ami fontos 
alapja a jász öntudatnak.  
   A kiadvány kiemelt helyén, kü-
lönlegesen szép ábrázolásban jele-
nik meg nemzeti ereklyénk, a já-
szok legfontosabb jelképe a Jász-
kürt vagy Lehel kürt, ami 2020-ban 
felvételt nyert a Magyar Értéktárba. 
Megtudhatjuk, hogyan került a já-
szokhoz, és milyen jelképeket ábrá-
zolnak az elefántcsont kürt motívu-
mai. Olvashatunk a Csörsz-árokról, 
az egykor védelmet szolgáló sánc-
árokrendszerről és a róla kialakult 
mondakörről.  
   Külön fejezet mutatja be az 1991-

ben alakult Jászok Egyesülete ér-
tékmentő, értékteremtő tevékenysé-
gét. Az egyesület számos jászsági 
kezdeményezést támogat, és kez-
dettől társrendezője a Jász Világta-
lálkozóknak. Méltó folytatója a 
száz éve alakult Jászok Egyesülete 
Budapesten szervezett tevékenysé-
gének. „A Jászságért” Alapítványt 
dr. Dobos László közgazdász-
szociológus alapította 1990-ben. 
Jelentős az alapítvány kiadói tevé-
kenysége, melynek során a Jászság 
történetének fontos köteteit teszi 
hozzáférhetővé reprint kiadásban. 
Emellett megjelentet fotóalbumo-
kat, hangkazettát, CD lemezeket is. 
Megalapította a Jászságért Díjat, 
melynek átadása a Jász Világtalál-
kozók kiemelkedő eseménye.  
   Bár a jászok történetének jelentős 
irodalma van, a most megjelent fü-
zet érdeme, hogy röviden és közért-
hetően foglalja össze a legfonto-
sabb ismereteket a Jászságról. Így 
széles közönség, közöttük a diákok 
számára is hasznos ismeretterjesztő 
olvasmánnyá válhat. Annál is in-
kább, hiszen a Magyarrá lett jászok 
című kiadványhoz a Jász Múzeum-
ban térítésmentesen juthatnak hozzá 
az érdeklődők.  
 
Dobos László – Farkas Kristóf Vin-
ce: Magyarrá lett Jászok. Budapest, 
2020. Kiadó: „A Jászságért” Alapít-
vány 

Papp Izabella 

Móra Ferenc: Búcsúzik a rigó 

Harmatot hullajtó halovány hajnalon 
feketerigó fúj furulyát a gallyon. 

“Az ég fényeskedik, harmat permetezik, 
távol hegyek ormán tavasz ébredezik. 

Virágszagú szellők vígan fujdogálnak, 
üzenetét hozzák tölgyerdő hazámnak: 

Ibolya kék szeme nyílik, nyíladozik, 
galagonyabokrok rügye fakadozik. 

Lombosodó ágán moharuhás fáknak, 
asztal terül már az égi madárkának. 

Ahol kiteleltem, itthagyom a várost, 
tölgyerdő hazámba hazamegyek mármost. 

Ágról ágra szállni, vígan muzsikálni, 
magas fák hegyében magamat hintálni. 

Erdő sűrűjében fészket rakogatni, 
füstös fiókákat füttyre tanítgatni.” 

Harmathullogató halovány hajnalon 
ilyen búcsút mondott a rigó a gallyon. 

KÖNYVAJÁNLÓ 

A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer a kisebb köz-
ségekben található könyvtárakat támogatja új könyvek 
beszerzésével, előadások tartásával. Ezen felül most 
finanszírozta a bútorzat, függönyök, szőnyegek megvé-
telét, ennek köszönhetően a gyerekeket egy felújított, 
minden igényt kielégítő új gyermekkönyvtár várja.  

Reméljük, minél előbb birtokba vehetik, és itt ismer-
kedhetnek majd a könyvekkel! 
Köszönet Jászboldogháza Községi Önkormányzatának 
és a Megyei Könyvtárnak a felújításért! 

Újranyitáskor várom a kedves olvasókat, addig is vár-
juk közösen a tavaszt! 

Szemes- Csecselics Hajnalka 
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 Pályaválasztásunknak döntő sze-
repe van az életünkben. Ha jól vá-
lasztjuk meg, hogy mivel szeret-
nénk foglalkozni, élvezettel végez-
zük a munkánkat, örömet találunk 
a mindennapokban. 
Gyógyszertárunk vezetője, dr. Sán-
dor Mária  így gondol a választott 
pályájára, amelynek  során kezdet-
től  fogva célja a segítségnyújtás. 
 
Korábbi beszélgetéseinkből tudom, 
hogy négy jászsági település játszik 
meghatározó szerepet az életedben. 
A szüleim Alattyánban éltek, ott 
nőttem fel. Miután megismertem  a 
jelenlegi férjemet, összeköltöztünk, 
és némi kitérővel Jánoshidán tele-
pedtünk le, ugyanis a szülei ott él-
nek. 
2005-ben vettem át a jászbol-
dogházi és a jászteleki gyógyszertár 
személyi jogát. 
 Így 2005 januárjától elég meghatá-
rozó szerepet játszott az életemben 
először Jászboldogháza, majd 2014 
óta Jásztelek is. 

 Alattyánban töltötted a gyermek-
éveidet.  Milyen gyerek, milyen 
diák voltál? 
Alattyánban végeztem az általános 
iskolát. Kisiskolás koromban meg-
lehetősen visszahúzódó voltam. 
Azután felső tagozatban az  ének-
karnak és a színjátszó körnek is 
tagja lettem, és ezáltal lazábbá, ol-
dottabbá váltam.  Szerettem tanulni, 
és mindig céltudatos voltam. 
Nyolcadikban a szolnoki Tiszaparti 
Gimnázium és Egészségügyi Szak-
középiskolába jelentkeztem, ápoló-
nő szerettem volna lenni. Bár kez-
detben ez a terület távol állt tőlem, 
de a gyakorlatok során megszeret-
tem az egészségügyi pályát. 
A gyógyszertan és a kémia közel 
állt hozzám, ezért Szegedre,  az 
akkori Szentgyörgyi Albert Orvos-
tudományi Egyetem Gyógyszerész-
tudományi Karára adtam be a je-
lentkezésemet 

Gondolom, a Szegeden töltött évek 
meghatározóak voltak a számodra. 
Az egyetemen mennyire készülte-
tek  fel a gyakorlati munkára? 
Nagyon megszerettem a várost, 
szívesen gondolok ezekre az évek-
re. 
A gyógyszerész képzés az elméleti 
oktatás mellett rengeteg gyakorlati 

elemet tartalmaz.  Kezdetben a ké-
mia több ágát ismertem meg. Ez 
újdonság volt, mivel a szakközépis-
kolában csak alapszinten tanultunk 
kémiát.  Tehát az első négy évemet 
csak a tanulás és a gyakorlat töltötte 
ki. 
Minden nyári gyakorlat után ott 
maradtam a jászberényi Kígyó 
Gyógyszertárban, hogy egy kis ta-
pasztalatot szerezzek. Az ötödik év 
első félévében volt lehetőségem 
diákmunkára az egyik szegedi 
gyógyszertárban. 
Államvizsgás gyakorlatomat  pedig  

a szolnoki Korona Patikában töltöt-
tem, ahol széleskörű tapasztalatot 
szereztem a labormunkában. 
A  gyógyszerész doktori címet visz-
szamenőleg kapta meg minden 
gyógyszerész 2009-ben. 

Egyetemi tanulmányaid után, már 
diplomával a kezedben, a pályádon 
azzal találkoztál, amit korábban 
elképzeltél? 
Pályaválasztáskor nem volt lehető-
ségem ebbe a hivatásba közelről  
betekinteni, ezért már a nyári gya-
korlatok után is ott maradtam dol-
gozni, hogy tapasztalatot szerezzek. 
Az első munkahelyem diplomával a 
kezemben egy pilisszentiváni  kis 
gyógyszertár, az Ureusz Patika volt, 
ahol a betegekkel való kommuniká-
ció mintaszerű volt. 
Később két nagy forgalmú gyógy-
szertárban, Szolnokon a Caritas 
Patikában és Jászberényben a Kő-
híd Gyógyszertárban ráláttam a 
nagyvárosi patikák működésére, és 
bár itt a betegekkel való kapcsolat 
nem olyan személyes, mint a fal-
vakban, viszont a gyógyszerelés 
tekintetében szélesebb körű gyakor-
lat  megszerzésére volt lehetőség. 

2005. január elseje óta  vezeted a 
boldogházi gyógyszertárat. Beszél-
jünk a gyógyszertár működéséről! 
2004 nyarán Debreczeni Andrásné, 
a jászteleki és jászboldogházi 
gyógyszertár akkori vezetője meg-
keresett, hogy lenne-e kedvem  a 
jászboldogházi gyógyszertárat át-
venni tőle, mert  a két gyógyszertár 
együttes üzemeltetése már sok ter-
het jelentett neki. 
Igent mondtam, de a hatóság csak 
úgy engedélyezte a személyi jog 
átadást, ha a két gyógyszertár to-
vábbra is együtt marad, mivel kis 
lélekszámú településekről van szó. 
Jászboldogházát már gyermekko-
rom óta ismertem, hiszen ide jár-
tunk úszótanfolyamra a strandra, és 
sokszor Alattyánról átkerékpároz-
tunk barátokkal csak túrázáskép-
pen. A legjobb barátnőm is ide jött 
férjhez, őt is gyakran meglátogat-
tam.  A baráti kapcsolatok mellett 
érzelmi szálak is kötöttek  Boldog-
házához, és úgy hozta az élet, hogy 
végül is itt teljesedtem ki. 
2013 óta a férjem is besegít a 
gyógyszertári munkába, főként az 

HÍREK 

Boldogházi beszélgetésekBoldogházi beszélgetésekBoldogházi beszélgetésekBoldogházi beszélgetések    

dr. Sándor Mária 

Névjegy 
Neve:  dr. Sándor Mária 
Született:  Jászberény, 1974. 03. 07. 
Szülei: Sándor Lajos 
              Gecse Mária 
Férje:  Filkus Zoltán 
Gyermeke: Filkus Réka 
Iskolái:  Általános Iskola  
 Alattyán 
 Tiszaparti Gimnázium és 
 Egészségügyi  
 Szakközépiskola Szolnok 
 Szentgyörgyi Albert  
 Orvostudományi Egyetem  
 Gyógyszerésztudományi 
 Kar Szeged 
Munkahelyek: 
 Ureusz Patika  
 Pilisszentiván 
 Caritas Patika Szolnok 
 Kőhíd Gyógyszertár  
 Jászberény 
 Gyógyszertár  
 Jászboldogháza, Jásztelek 



 33 
Boldogházi Hírek 

2021. MÁRCIUS 

Konkoly Béláné 

ügyintézésben és a logisztikai fel-
adatokban  van nagy segítségemre. 
 
Gyógyszertárunk árukészlete folya-
matosan követi a lakosság általunk 
monitorozható  gyógyszer igényét. 
2005 óta a gyógyszerkészlet értéke 
több mint kétszeresére nőtt úgy, 
hogy  a település lakosságának szá-
ma  folyamatosan csökkent. A ge-
nerikus  program bevezetésével egy 
hatóanyagból a korábbi 1-2 készít-
mény helyett a szabadalmi idő le-
jártával 10-15 új  készítmény is 
megjelenik napjainkban. Folyama-
tosan zajlik a forgalmazó cégek 
között a verseny a betegekért. 
Gyakrabban változik a gyógyszerek 
felírása is, így nem mindig látható 
előre  az igény sem. 
A 3 hónapra felírt gyógyszereket is 
van, aki külön, havonta váltja ki, 
ami szintén megnehezíti  az  előre-
tervezését a készletnek. 
Emellett jelentősen megemelkedett 
a 10000 forint feletti árú gyógysze-
rek aránya a forgalomban, ezeket 
csak megrendelésre tudjuk biztosí-
tani. 
Előfordul az is sok esetben, hogy a 
megrendelt termékekért nem jönnek 
el. Ezeket a készítményeket a nagy-
kereskedő 3 munkanapig veszi 
vissza. Utána csak selejtezni tudom. 
Gyógyszertárunk nem tagja semmi-
lyen franchise hálózatnak, főként a 
település alacsony lélekszáma mi-
att. Ennek ellenére lehetőségeink-
hez mérten havi akcióink elérhető-
ek. 

A gyógyszerek mellett étrend-
kiegészítőket, természetgyógyászati 
készítményeket is forgalmaztok. 
Véleményed szerint mennyire van 
helye ezeknek a gyógyításban? 
Egészségünk megőrzése érdekében 
nagyon fontos szerepe van a termé-
szetgyógyászati készítményeknek 
és az étrend-kiegészítőknek, de he-
lyén kell kezelni ezeket is. 
Az emberek gyakran a kö-
zösségi médiából származó 
információk alapján válasz-
tanak a rengeteg  készít-
mény közül, ami rendelke-
zésre áll. Azonban ezek a 
termékek ugyanúgy köl-
csönhatásba léphetnek  más 
készítményekkel vagy a 
rendszeresen szedett gyógy-
szerekkel. 
Nekünk a gyógyszertárban 
kiemelt feladatunk, hogy 
ezekre az interakciókra, 
esetleges mellékhatásokra 

felhívjuk a figyelmet, de ez csak 
akkor lehetséges, ha pácienseink 
bizalommal fordulnak hozzánk. 

Mindezek után sokéves tapasztala-
tod alapján – megismerve a 
boldogháziakat – mit tanácsolsz a 
betegeknek, vásárlóknak, hogyan 
lehetne megkönnyíteni a gyógy-
szertár működését? 
A kis településeken üzemelő 
gyógyszertárak hozzánk hasonlóan 
egyszerre küzdenek szakemberhi-
ánnyal és anyagi problémákkal. Az 
a pozitív hozzáállás, amit Jászbol-
dogházán az emberek részéről  ta-
pasztalok  nap mint nap, példaérté-
kű. 
A koronavírus járvány alatt sikerült 
közös erővel ilyen nehéz körülmé-
nyek között is biztosítani a gyógy-
szerellátást. Szándékaink szerint az 
előzetes megrendelés lehetséges 
továbbra is  e-mailben  a 
mariasandor74.ms@gmail.com, 
aesculapfiok@invitel.hu e-mail-
címeken, illetve telefonon a 06-20/ 
973-6418  számon. 
Az előrendeléssel ki tudjuk kü-
szöbölni a drága gyógyszerek hiá-
nya okozta problémákat. Ezzel a 
lehetőséggel tavaly március óta 
egyre többen élnek, és megelége-
dettségük önmagáért beszél. 

Két településen  felelősségteljes, 
nagy odafigyelést igénylő munkát 
láttok el a férjeddel együtt. Hogy 
néz ki egy hétköznapotok? Mi kap-
csol ki benneteket, mivel foglalkoz-
tok szívesen a szabadidőtökben? 
Reggel 8 órakor nyitunk a két tele-
pülés egyikén, 12-ig tartunk nyitva 
ott. 
Zárás után a másik településre me-
gyünk, ahol szintén 4 órát vagyunk 
nyitva.  
Utána otthon jön a családi műszak. 
Minimális szabadidőnkben 
szeretünk kirándulni, 

barátokkal beszélgetni. Szeretünk 
zenét   hallgatni, olvasni.  

Több szállal is kötődtök Boldoghá-
zához. A gyógyszertári munkátok 
mellett  kislányotok, Réka a helyi 
általános iskola 7. osztályos tanu-
lója. Bár Jánoshidán telepedtetek 
le, mennyire vagytok itthon Bol-
dogházán is? 
Életünk szervesen összefonódott a 
falu életével, mivel Réka a helyi 
iskola tanulójaként elég pezsgő kö-
zösségi életet él.  Rengeteget szere-
pel a  néptáncos csoporttal, gitáron 
játszik,  így fellép különféle rendez-
vényeken, sportol, tagja a Szent 
Vendel Cserkészcsapatnak, és a 
barátai nagy része is jászbol-
dogházi.  

 23 éve vagy a gyógyszerész pályán. 
Mit  jelent neked ez a hivatás? 
Örömmel fogadnád-e, ha majd 
Réka folytatná a munkádat? 
Ez a hivatás nekem egy lehetőséget 
adott arra, hogy segíteni tudjak az 
embereknek mind az egészségük 
megőrzésében, mind az egyéni 
problémáik megoldásában. 
Réka elképzelése még elég gyerek-
cipőben jár ezen a téren,  igyek-
szem megadni neki a     döntés sza-
badságát a jövőjét illetően, de  meg 
fogom  mutatni neki ennek a pályá-

nak a szépségeit, hogy min-
dent megismerve tudjon 
dönteni. 

Kedves Marika! 
A hivatásszereteted sok 
pluszt ad nekünk, boldog-
háziaknak. Tanácsaidat, 
segítségedet  mindig kö-
szönettel fogadjuk. 
Munkádhoz továbbra is 
ilyen lelkes hozzáállást, 
folytonos megújulást kí-
vánok! 

HÍREK 

Zoltán, Réka  és Marika 

Réka   
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 AZ ALKOT˘S ÖRÖME 

Hogyan kezdődött Marika, melyik volt az első közös-
ség, amelybe bekapcsolódtál? 
- Amikor 1996-ban nyugdíjba mentem, attól féltem, 
nagyon egyhangú lesz az életem, aztán sorra jöttek a 
különféle lehetőségek. Az aratóversennyel kezdődött. 
Orcziné Veronkáék már pár éve jártak aratóversenyre, 
amikor szóltak nekem is, menjek velük. Kunmadarason 
voltunk először, én marokszedő voltam. Nagyon szere-
tem a mezőgazdasági munkát, abban nőttem fel, gye-
rekkoromban is szedtem markot, így nem volt új ne-
kem. Nagyon jól éreztem magam, különleges hangulata 
volt a rendezvénynek. Első években az Árvalányhaj 
Néptánc csoport is jött velünk, felléptek az aratás utáni 
műsoros rendezvényen. Elkísért bennünket a jász kapi-
tány és mindig voltak érdeklődők, akik drukkoltak ne-
künk. Külön főzőcsapat is jött velünk, általában papri-
kás krumplit főztek. A 10 év során nagyon sok elisme-
rést kaptunk, sokszor első helyezettek voltunk. Nagy 
élmény volt, amikor 2009-ben községünk rendezte az 
aratóversenyt, ahol első helyezett lett a csapatunk 
Fózer Tibor vezetésével. Sok oklevelet, kedves emléket 
őrzök ezekről a versenyekről.  
 
Ez volt a kezdet, aztán hamarosan beléptél az Ezüst-
kor Nyugdíjas Egyesületbe, ahol azóta is igen aktívan 
tevékenykedsz. Miért tartod fontosnak ezt a közössé-
get? 
- Ez úgy történt, hogy az aratócsapatunkat meghívták 
az elszármazottak találkozójára, és Veronkáék rábe-
széltek, ha már úgyis itt vagyok, lépjek be közéjük. 
2001-ben sajnos meghalt a férjem, így sokat jelentett, 
hogy nem éreztem teljesen egyedül magam. 2005-től 
vagyok tagja az egyesületnek, és jól érzem ott magam. 
Kéthetenként találkozunk, elbeszélgetünk, névnapokat 
ünnepelünk jó hangulatban, és az évek során nagyon 
sok helyen voltunk kirándulni. Szívesen segítek az ösz-
szejövetelek szervezésében, az elszármazotti találkozó-
kon a terítésben, az előkészületekben. 
Nagyon örültünk, amikor tavaly átadták az idősek nap-
közi otthonát. Szerdánként szívesen jártunk oda beszél-
getni, együtt lenni, vittünk süteményt, zsíros kenyeret 
készítettünk – közösségben voltunk. Sajnos a járvány 
miatt most nem tudunk menni, de nagyon várjuk, hogy 
újra együtt lehessünk. 
 
A Faluvédő és Szépítő Egyesület egyik legaktívabb 
tagja vagy, és míg a téli időszakban a többi faluszépítő 
pihen, Te akkor is tevékenykedsz. Ez a munka hogyan 
kezdődött? 
- Amikor Marika lányom elvállalta a Faluszépítő Egye-
sület vezetését, én is beléptem. Nagyon sokat dolgoz-
tunk, akkor még nem voltak közmunkások, a buszvá-
rók, padok festésétől a parkok kialakításáig, gondozá-
sáig mindent magunk végeztünk. Különösen nagy 
munka volt a Fajtakísérleti melletti parkos terület kiala-

kítása. Örömmel segítettem az 
adventi, vagy az augusztus 
20-i ünnepség szervezésében 
és lebonyolításában is. El-
mondhatom, hogy én télen-
nyáron faluszépítő vagyok. Ez 
azt jelenti, hogy nagy pincém 
van, és ősszel a közterületek-
ről idehozzák a sok-sok virá-
got, muskátlit, ezeket én telel-
tetem át, gondozom őket. Ez 
nem látványos munka, de sok 
elfoglaltsággal jár. Tavasszal festem a ládákat, amibe 
beültetjük a falut díszítő virágokat. Megéri, mert amer-
re járok a faluban, és látom a szép virágokat, parkokat, 
arra gondolok, hogy ebben az én munkám is benne van. 
Amíg tudom, szívesen csinálom, de örülök, hogy fiata-
lok is csatlakoznak hozzánk, fontos, hogy lesz utánpót-
lás.  

Alapító tagja vagy a Csillagvirág Kórusnak. Mit jelent 
számodra ez a közösség? 
- Amikor az Árvalányhaj táncegyüttes megszűnt, 
Veronkáék elhatározták, hogy kórust hoznak létre. 
Amikor szóltak, mondtam, hogy sosem énekeltem kö-

Sziliczei Zoltánné számos egyesület tagjaként sokféle alkotó tevékenységet végez. Kérdésemre, hogy me-
lyik a legkedvesebb, nem tudott válaszolni – mindegyikben teljes szívvel, őszinte szertettel tevékenykedik. 
Az így született alkotások őt és a közösségeket egyaránt gazdagítják, miközben kedves faluja is őrzi érté-
kes munkájának eredményeit. 

A gyıztes csapattal a jászboldogházi aratóversenyen 

2009-ben 
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zönség előtt, azt mondták: ne törődj vele, gyere. Csü-
törtökönként találkozunk, gyakorolunk, első fellépé-
sünk itthon volt a civil napon. Jó érzés volt, ahogy fo-
gadtak bennünket, és lassan megszoktuk, hogy közön-
ség előtt énekelünk. Az évek során nagyon sok fellépé-
sünk volt, nem csak helyben, hanem Jászberényben, 
Jánoshidán és más településeken is. Jó közösség alakult 
ki, változatos a műsorunk, és jólesik a sok elismerés. 
Több kitüntetést, első helyezést értünk el, és megkap-
tuk az arany minősítést is. Nagy megtiszteltetés volt, 
hogy 2019-ben megkaptuk a „Jászboldogháza Közsé-
gért” kitüntető címet. Felejthetetlen élményt jelentettek 
az erdélyi fellépéseink. Sinfalván az unitárius temp-
lomban is énekelhettünk. Jó barátságok alakultak ki, 
nagy szeretettel fogadtak bennünket, és én is fogadtam 
kedves erdélyi vendégeket. A kórusunkat ma már 
hangszerek színesítik, citera és köcsögduda, és két férfi 
is bekapcsolódott. Jó együtt énekelni, és úgy érzem, a 
fellépéseinkkel községünk jó hírét is erősítjük. 

Van egy lelkes kis csapat, akikkel a Tájházban sütitek 
a lángost, pogácsát, számos iskolás csoportot és ven-
dégeket fogadtok a frissen sült finomságokkal.  
- Amikor elkészült a kemence a Tájházban, nagy öröm-
mel és izgalommal készültünk a kipróbálására. Meg 
kellett tanulni a fűtést, amit Kőhidi Gyuri bácsinak kö-
szönhetünk, nekünk pedig a kemencében sütés forté-
lyait. Bizony volt, hogy beleragadt a pogácsa az új tep-
sikbe. Sok kísérletezés kellett ahhoz, hogy aztán finom 
lángos és a pogácsa készüljön a kemencében. Húsvét 
előtti szerdán minden évben vendégül látjuk az óvodá-
sokat, ilyenkor állatsimogató is van a Tájházban. Ott-
hon bedagasztom a tésztát, és a Tájházban a gyerekek-
kel együtt készítjük el. Jó érzés látni, ahogy a kis ke-
zükkel szaggatják, rakják tepsibe, magvakkal szórják 
be a pogácsákat. És látni azt az örömet, amikor kisül a 
finom pogácsa! Később a strandra érkező iskolás cso-
portoknak sokszor sütöttünk ebédre, vacsorára lángost, 
pogácsát, amit mindig nagy örömmel fogyasztottak. 
Szeptemberig minden nyáron sok csoportot vendégel-
tünk meg. Jöttek felnőtt vendégek is, augusztus 20-án 
pedig a falu lakosainak sütjük a lángost évek óta. Szí-
vesen csinálom, szeretem, ha örömet szerezhetek, jó 
érzés, ha ízlik, amit készítünk, és a 8 fős csapattal jó 
együtt dolgozni.  
 
Minden évben sokat segítesz a tápiói búcsúk szervezé-
sében is.   
- 2012-ben készült el a tápiói kereszt felújítása, akkor 

rendeztük meg az első búcsút. Tápiói voltam, sokat 
jelent nekem ez a vidék, szívesen segítek minden alka-
lommal a szervezésben. Különleges hangulata van a 
szabadban tartott miséknek, a közös ebéd, az együttlét 
a tápióiakkal, a régi, környékbeli lakosokkal való talál-
kozás nagy örömet jelent minden jelenlévőnek.  
 
A sok közösség mellett számodra mégis a legkisebb 
közösség, a család a legfontosabb. 
- A család mindent jelent nekem. Zoltán fiamék Tisza-
várkonyban élnek, és már nagyon hiányoznak, mert a 
vírushelyzet miatt nem jöhetnek.  Utoljára tavaly nyá-
ron találkoztunk. Azelőtt gyakran jöttek, és már nagyon 
várom, hogy újra láthassam a legkisebb unokámat. Sze-
rencsére Marikáék közel laknak, gyakran meglátogat-
nak, és az unokáim segítenek a napi munkákban, vásár-
lásokban. Elmondhatom, hogy a közösségek miatt is, 
de legfőképpen a család miatt várom, hogy végre sza-
badon találkozhassunk - mint régen. 
 

Születésnapi ünnepség a családdal 

A tápiói búcsúban 
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Boldogházán itthon 

Papp Izabella 

Ebben az évben 75 éves kis településünk. Az elmon-
dottakból is érezhető, milyen sokat jelent számodra a 
szülőfalu. 
- Ez a falu a mindenem! Fiatalkoromban hét évig Jász-
berényben éltünk, sosem tudtam megszokni. Nagyon 
szeretek itt élni. Olyan sokféle közösségben vagyok, és 
jólesik, hogy szinte mindenki ismerős, jól el tudunk 
beszélgetni. Jó érzés látni, hogy mindig szépül a tele-
pülésünk, és hogy ebben a magam módján én is részt 
vehetek. Bízom benne, hogy hamarosan újra együtt 
lehetünk a számomra fontos közösségekben, és folytat-
hatjuk ezeket a szép tevékenységeket. 

Kedves Marika, köszönöm a beszélgetést, amiből jól 
érezhető az az önzetlenség és természetes segítőszán-
dék, ami minden megnyilvánulásod jellemzi. Találó-
nak gondolom a következő idézetet, és kívánom, hogy 
még sokáig találj örömet a különféle alkotó tevékeny-
ségekben magad és mindannyiunk örömére: „Az em-
ber egymagában elvész, míg a közösségben minden 
törekvés megtalálja a maga helyét, és együttesen hoz-
zájárulnak minden egyén felemeléséhez, valamennyi 
közösség együttes tevékenysége pedig közelebb viszi az 
emberiséget Istenhez.” (Liviu Rebreanu) 

-beszélgetés Nagy Lászlóval és feleségével,  
Nagyné Fajka Dorinával 

 

Két év óta állandó munkálatokat figyelhet meg a 
Hunyadi utca végén közlekedő. A néhai Besze Jóska 
bácsi házába fiatalok költöztek, és nagy lendülettel 
kezdtek az átalakításhoz. Tetőt, ablakot cseréltek, 
felújították a kerítést, bővítették a házat, és a mun-
ka ezzel még korántsem ért véget. Ami még örömte-
li, hogy az udvar telis-teli van gyermekjátékokkal. 
Egy tündéri, nagy kékszemű másfél éves kisfiú 
„tekert” motorjával az utcában, amikor anyukájá-
val időpontot egyeztettünk. Készülve a beszélgetés-
re, az egyik kérdésemre azonnal megkaptam a vá-
laszt, amikor beléptem a kapun. Rögtön utánam 
jött az egyik szomszéd, és egy tányér süteményt ho-
zott a fiataloknak. Kell ennél nagyobb bizonyíték, 
hogy elfogadták az új szomszédokat! A házigazda 
választ is adott kérdő tekintetemre. 

Laci: Különös szeretettel fordulok az idősekhez, mivel 
nagyon sokat köszönhetek nagyszüleimnek. Így nem 
csoda, hogy a szomszédok közel kerültek hozzánk, 
nemcsak földrajzilag. Mindig figyelemmel kísérték 
tevékenységünket, és éberen vigyáztak értékeinkre.  

Boldogok lehetnek szüleik, hogy nem messze építge-
tik, szépítgetik otthonukat! 
Dorina: Igen, valóban így van. Én Jászalsószent-
györgyről származom, a férjem pedig jánoshidai. ( La-
cival villám gyorsan egyeztettünk, és mint igazi 
hidaiak, azonnal tisztáztuk ki kicsoda, természetesen a 
ragadványnevekkel együtt! Szerk. megjegyzése) 
Laci: Anyukám Boldogházán volt biztosítós – Nagyné 
Pető Veronika -, így ismerte a helyi viszonyokat. Ami-
kor megemlítettük, hogy itt keresünk házat, teljes mér-
tékben támogatott bennünket.  
Dorina: Az én anyukám – Fajkáné Deák Franciska – 
Jászalsószentgyörgyön tanított, matematika- technika 
szakos tanárként, így ő is ismeri a boldogházai körül-
ményeket. Örült döntésünknek, hiszen mint minden 

szülő, ő is azt szeretné, hogy gyermeke elérhető távol-
ságban találjon otthont magának. 

Hogy találtak községünkre? 
Laci: Én sokat jártam ide szórakozni. Csigához, a 
Kondi büfébe, a Borostyánba. Sok haverom volt, és 
van Boldogházán.  
Dorina: Bár mind a ketten a fővárosban dolgoztunk, 
de tudat alatt ott volt, ha családot szeretnénk, akkor 
kertes, nyugodt, csendes helyet fogunk választani. Ez 
tökéletesen bejött. Az utcánk is remek, itt csak célfor-
galom van, a kicsi Sebi (Nagy Sebestyén László) nyu-
godtan „motorozhat” velem, figyeljük a vonatokat, 
gyönyörködünk a virágokban. (Most éppen végig a 
kerítés mellett nyílik a hóvirág, hófehér feje vígan len-
gedezik az enyhe szellőben. Csodálatos látvány! Szerk. 
megjegyzése.) 

Hol dolgoztak Budapesten, és jelenleg hol találtak 
munkahelyet? 
Laci: Én vendéglátóztam, és most a tanult szakmám-
ban, informatikusként sikerült elhelyezkednem Jászbe-
rényben. Mindennap kocsival járok be dolgozni, és ez 

Laci, Dorina és Sebi  
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igen körülményes - bár a távolság nem nagy -, mivel az 
Imrédy út lassan járhatatlan lesz. Nagyon ráférne a 
javítás! 
Dorina: Én idegenforgalmi közgazdászként végeztem, 
és a szállodaiparban dolgoztam. Jelenleg Sebivel va-
gyok itthon. Figyelgetem a lehetőségeket, bízom ab-
ban, hogy végzettségemmel, angol és német nyelvtudá-
sommal el fogok tudni helyezkedni. 
Minden időmet most a gyermekünkre fordítom. Főzni 
is akkor főzök, sütök, ha ő alszik. A főzés, sütés, lek-
vár- szörpkészítés az egyik hobbim. Ha Sebi felébred, 
együtt játszunk, sétálunk, ismerkedünk az emberekkel. 
Olyan jó, hogy az utcán köszönünk egymásnak, meg-
szólítanak, és egy-egy kedves szó mindig feltölt. Több-
ször megállapítottuk Lacival, itt nagyon barátságos 
emberek élnek, és érezni az összetartozást, a közössé-
get! Jó látni, ahogyan szépítik, virágokkal ültetik teli 
az utcákat, a virágládákat, és folyamatosan gondozzák 
őket. 
Laci: A kert nekünk is nagyon fontos! Az apai nagy-
szüleim kertészkedéssel foglalkoztak, és ez nekem is 
nagyon tetszett! Amikor leendő otthonunkat kerestük, 
feltétel volt, hogy nagy kert legyen! Nemcsak a vete-
mények miatt, hanem a méhek miatt is. Öt éve foglal-
kozom a méhekkel, ez lett az egyik hobbim. Sokat ol-
vastam/olvasom róluk, mivel Dorina minden értékes 
könyvet megszerzett ebben a témában. Kevesen tudják, 
hogy a méz az egyetlen olyan étel, amely nem romlik 
meg, akár 3000 év elteltével is ehető marad. Sajnos a 
tavalyi év nagyon sok gondot okozott a méhészeknek, 
így nekem is. Sok méhcsaládom el is pusztult. A mé-
hek pusztulása tragikus lehet az emberiségnek is, már 

Einstein is megmondta, ha kipusztulnak a méhek, szin-
te minden növényi eredetű táplálék és természeti kör-
nyezet nagy része eltűnik a Földről! Ámulattal nézem, 
hogy ezek a parányi élőlények milyen szorgosan dol-
goznak, és ha esszük a mézet, gondoljunk arra, hogy 1 
kg méz előállításához 4 millió virágot látogatnak meg. 
Szerencsére sem Dorina, sem Sebi nem allergiás a 
méhcsípésre. A nyáron történt, hogy a Kicsi megfogott 
egy méhet, és boldogan vitte az anyukájához. Az nem 
csípte meg, de a második már igen, szerencsére semmi 
baj nem történt. Önellátásra igyekszünk berendezked-
ni. Disznót nevelünk, a házi tejet házhoz hozzák, a 
zöldségeket, gyümölcsöket megtermeljük. Tavasszal 
csirkét fogunk venni és új forrást keresünk az itt ne-
velt, friss marhahús vásárlására.  

Mi az, ami hiányzik Önöknek? 
Dorina: Nekem a közvetlen autóbuszjárat Jánoshidára 
és Szentgyörgyre. Ha Lacinál van a kocsi, akkor nem 
tudjuk Sebivel meglátogatni a nagyszülőket. 
Laci: Nekem pedig a szabadidő hiányzik legjobban! 
Jön a tavasz, a veteményezés, a méhcsaládok gondta-
lan fejlődését kell segítenem, majd „méhlegelőre” ván-
dorlás és remélhetőleg sok mézet is fogunk pergetni, 
de a házzal is haladnom kell.  

Kedves Dorina és Laci! Olyan lelkesek, hogy egy 
percig sem kételkedek abban, hogy mindent szép 
sorjában meg tudnak valósítani, és egy olyan ott-
hont teremtenek, ahová öröm hazatérni. Kívánok 
Önöknek sok-sok örömet, nagyon jó egészséget, csa-
ládi életükben a mindennapok boldogságát. 

Zrupkó Ferencné 

Kedves Olvasóink!  
Velünk történt…  rovatunkba várjuk azokat a közlendőket, amelyeket másokkal is szívesen megosztanának.   

Az írások leadásának határidejét minden lapszámban közöljük. 

Receptek Anditól... Gasztroangyal jelenti 

„Egyenek mindig jókat, és élvezzék az ízeket!” 

Ráczné Baráth Andrea 

Kedves Olvasók!  
A farsang idején mi mást ajánlhatnék Önöknek, mint 
fánkot. Nagyon sokféle receptúra van már, mindenki a 
sajátjára esküszik. Sokat próbálkoztam a herőce süté-
sével, többféle  receptúrát kipróbáltam, de soha nem 
úgy sikerült, ahogy én szerettem volna. Majd egy ked-
ves barátnőmtől kaptam egy receptúrát, és ez lett a 
befutó.  
Herőce 
hozzávalók: 

6 db tojássárgája 
2 dl tejföl 
50 dkg liszt 
2 ek. rum 
2 ek. cukor 

Az alapanyagokat összedolgozzuk, 
majd fél óráig pihentetjük.  Nagyon 
vékonyra kinyújtjuk a tésztát.  
Derelyevágóval háromszögeket vá-
gunk ki, olajban megsütjük, és porcu-
korba megforgatjuk. De mielőtt az olajba be-
letennénk a tésztát, a háromszögeket még egyszer a 
nyújtófával egy kicsit nyújtsuk át, hogy még véko-
nyabb legyen a tészta. Ha jól dolgoztunk, akkor na-
gyon finom és ropogós lesz a herőcénk. Vigyázzunk, 
mert ebből az adagból nagyon sok lesz.  
Jó étvágyat és nagyon jó munkát kívánok! 
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Az elmúlt évben emlékeztünk az 50 éves Radiátorgyár 
történetére, melynek során egykori dolgozók idézték 
fel emlékeiket szeretett munkahelyükről, munkatársaik-
ról. Metykó Béla külső szakemberként, termelésirányí-
tóként  látta a gyár létrejöttének körülményeit, fényko-
rát, majd hanyatlását. Ezeket az emlékeit osztja meg 
most Olvasóinkkal. 

Bevezető  
    2021-ben ünnepli Jászboldogháza megalakulásának 
75. évfordulóját. Ezzel a tanulmánnyal szeretném én is 
köszönteni a község lakóit. A cikk megszületésének má-
sik apropója már személyes. Ez év elején (2021) halt 
meg az a kiváló jászberényi mérnök, Tavasz Ferenc, 
aki az egyik tervezője, szabadalmazója volt a „Radal” 
márkanévvel forgalomba került radiátornak.  

   Jászboldogháza az írásos emlékek tanúsága szerint 
majd 300 évig Jászberény egyik határrésze volt szét-
szórt tanyákkal, ahol csak az öt tanyai iskola jelentett 
valami központi magot. Amikor 1946-ban elnyerte a 
községi rangot – és nevében a jász előtagot – mindösz-
sze 12 lakóház állt a mai település központjában. A 
községben ipari üzem nem volt, a termelőszövetkezeti 
mozgalom – ami számos helyen erőszakos volt – kere-
tében 1959-ben alakult meg az Aranykalász Termelő-
szövetkezet, ami nagyon is eredményes állattenyésztési 
programja révén országos hírnevet szerzett. A település 
életében nagyon fontos dátum lett 1968 novembere, 
amikor az országos sajtó hírül adta, hogy a Jászberényi 
Hűtőgépgyár Jászboldogházán – a falu első üzemeként 
– alumínium radiátorgyárat létesít. 

Az indulás (alapkőletétel, a gyártás elindulása) 
   Az 1960-as évek vége felé még nem volt általános 
gyakorlat, hogy egy nagy cég gyártóhelyet létesít egy 
kis községben, ahol akkor még jelentős infrastruktúra 
nem állt rendelkezésre. A vállalat nagytekintélyű ve-
zérigazgatója, Gorjanc Ignác így nyilatkozott akkor: 
„Ez egyelőre valóban ritkaság, talán magyarázatra is 
szorul. Mindenekelőtt a munkaerő lehetőség döntött 
Jászboldogháza mellett, és az is, hogy a tanácstól szo-
katlanul gyorsan megkaptuk a területet és a rajta lévő 
régi vasúti épületeket.”  

Említsük meg, hogy a község akkori tanácsi vezetője 
Nagy András volt.  
   A vállalati tervek szerint egy 1500 m²-es üzemcsar-
nokot építettek, raktárral, öltözővel és egy irodaházzal 
kibővítve. Az induláskor a tervek szerint az új üzem 
építését 25 millió forintos költséggel tervezték. Már 
akkor is a legfontosabb az volt, hogy 300 fő új munka-
erővel tervezik a gyártás indítását. A reklámra is nagy 
gondot fordítottak, a gyártandó radiátorokat a háztartási 
gépek budapesti őszi vásárában be is mutatták. A gyár 
kapacitását (1970-ben) 400 000 m² gyártására tervez-
ték.  
1970 augusztusában el is indult a próbagyártás. De nem 
csak a gyár vezetése volt büszke a sikeresen indított új 
üzemre, hanem a község vezetése is. „Olyan ez a gyár, 
mint egy ékszer” –mondta Varga István a község és tsz 
párttitkára. A kor vezető napilapjában – a Népszabad-
ságban – „A boldogházi „minigyár” címmel jelent meg 
egy részletes cikk a gyár indulásáról. Jellemző, hogy 
mennyire fontos volt az üzem létesítése a község életé-
ben: az indulásnál 430-an jelentkeztek, és elsőre 163 
főt vettek fel. De ez még csak a próbaüzem volt. 

 
Húzóerőt jelentett a községnek 

   Sokan attól is féltek, hogy az országos hírű Aranyka-
lász Termelőszövetkezet munkaerőhelyzetére a radiá-
torüzem létesítése hátrányos lesz. Az üzem első vezető-
je Szalóki Ferenc volt. Amikor az egyik országos napi-
lap riportere megkérdezte tőle, mit tesz a Hűtőgépgyár 
azért, hogy az emberek jól érezzék magukat, akkor rö-
vid és frappáns választ adott: „A Hűtőgépgyár azt tette, 
hogy házhoz szállította a munkahelyet.” Nagyon találó 
válasz volt. A korábbiakban az emberek naponta közel 
három órát töltöttek munkahelyre való oda-vissza uta-
zással.   

Az üzemavatás 1970. november 6-án volt. Tudatosan 
a nagy ünnep előtti napra lett tervezve. Az átadó ün-
nepségről beszámolt az országos sajtó is. Az ország 
vezető gazdasági hetilapja a Világgazdaság korabeli 
beszámolójából kiderült, hogy a beruházás ténylegesen 
45 millió forintba került, és a tervek szerint 400 000 m² 
fűtőtest éves gyártására tervezték. De hamarosan kide-
rült, hogy az országos panelprogram (házgyárak) és az 
egyedi házépítések egyre nagyobb üteme messze ma-

Volt egyszer egy radiátorgyár… 

Szalóki Ferenc üzemvezetı az ünnepélyes avatáson 

Szolnok Megyei Néplap,21. évf. 261. sz. 1970. nov. 6. 
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gasabb igényt generált a radiátorokból. 
   Nagy Andrásnak, a községi tanács elnökének első 
feladatai között volt, hogy jó másféltucat fiatal számára 
azt kutatták, hogyan lehetne kedvező feltételekkel köl-
csönt szerezni az építtetőknek. Abban az időben a tele-
pülés nevéből jött létre a szójáték: „… ebben a faluban 
fehérlenek a boldog jászok házai.” Négy év múlva már 
550 000 m2 volt a gyár éves terve. 

„A nemcsak a nevében boldog község” frappáns 
címmel megjelent kis tanulmány – amelyet 1984-ben 
írtak – rávilágított arra, hogy egy új gyár, egy új terme-
lőüzem létesítése milyen nagy húzóerőt jelent a telepü-
lés fejlődésében. 1982 őszén kezdtek hozzá az egész-
ségház építéséhez, és rá egy évre már működött a két 
munkahelyes orvosi rendelő. Kialakítottak anya- és 
csecsemővédő szolgálatot, sőt havonta egyszer üzem-
orvos is fogadta a hozzá fordulókat. 

 
A fénykor 
   Tíz évvel a gyár indulása után 1980-ban már 1 250 
ezer m2 volt a gyáregység terve. A házgyárak és a ma-
gánépítők lakásépítési programja alapján közel 12 500 
lakáshoz szükséges fűtőtesteket gyártottak le egy év 
alatt. Az állandóan növekvő igények kielégítése érde-
kében az anyavállalat nagymértékben és folyamatosan 
fejlesztette az üzem kapacitását. Tíz év alatt meghá-
romszorozódott a gyár teljesítménye. 

    Rövidesen állandó hiánycikk lett a radiátor. A párt 
vezető lapja öles betűkkel írta, „Miért nincs elegendő 
radiátor?” A Hűtőgépgyár vezetése magyarázkodni 
kényszerült. Az átlagember, aki építkezett és a sajtó 
képviselői is nehezen fogadták el, hogy hiába növelte a 
gyár tíz év alatt háromszorosára a kapacitását, a boltok-
ban csak előjegyzéseket vettek fel, és sokszor hónapo-
kig kellett várakozni a megrendelés teljesítésére. Azt 
meg végképp nehezen fogadták, hogy a gyár létszámhi-
ánnyal magyarázta a hiány kialakulását. A magyar em-
ber találékony, elindult a kishatár menti forgalom, az 
emberek közel 150 ezer m2-t vásároltak az akkori 
Csehszlovákiából. 
 
Rendszerváltozás – az anyacég privatizációja 
   A privatizáció hozta el a gyár leépülésének lassú fo-
lyamatát. Az első időkben még minden remény meg-
volt, hogy a gyár eredményesen működik. Az új üzem 

neve Electrolux Lehel Radiátor Kft. lett. Termékfej-
lesztés is történt. A Radal radiátorokat két új fejlesztett 
termék váltotta fel: az Electrolux Panel és Viking ter-
mékek, amelyek szebb, jobb vonalvezetésű és maga-
sabb hőteljesítményt leadó radiátorok voltak. Még 70 
ezer m² exportra is jutott, főleg Lengyelországba. De a 
későbbiek során, 1998-ban a tulajdonos, az Electrolux 
vezetése úgy döntött, hogy eladják a Radiátorgyárat. A 
Lehel Hűtőgépgyár Kft. vezérigazgatója szerződést írt 
alá a jászboldogházi telephelyű Radiátorgyár eladásá-
ról. Az új cég neve Alurad Fűtéstechnikai Gyártó és 
Forgalmazó Kft.-re változott. Az új tulajdonos egy né-
met szakmai befektető – tudatta sajtóközleményben a 
cég. A nagy kérdés az volt, hogy feltámad-e a radiátor-
gyár. Más lett a gazdasági környezet, a gyártók száma 
növekedett, a kereskedelmi igény fokozatosan csök-
kent, és abból a képletes tortából egyre kisebb szelet 
jutott a jászboldogházi gyárnak. 2015-ben csak közel 
harminc főt foglalkoztatott.  
 
 Metykó Béla: Néhány gondolat magamról 
1973-ban kezdtem 
dolgozni a Hűtő-
gépgyárban. 1976-
tól termelési osz-
tályvezető, 1980-
tól termelési fő-
osztályvezető vol-
tam. Ebben az 
időszakban a bol-
dogházi gyártási 
program felügye-
lete is a hatáskö-
römbe tartozott. 
1985-től gyáregy-
ségi termelési fő-
mérnök voltam. 
A Hűtőgépgyár privatizációja után 1996-ig központi 
tervezési vezető voltam. Menet közben meg kellett ta-
nulnom angolul. Utána projektvezető lettem. Nagyobb 
feladatok: Porszívógyár áttelepítése Milánóból; Gripen 
nemzetközi projektben vettem részt; COPICS számító-
gépes termelésirányítási rendszer telepítése, Nyíregy-
házán új hűtőszekrénygyár (zöldmezős beruházásban 
való részvétel).  Logisztikai rendszer fejlesztésében, a 
beszállítók „just-in time” – „éppen időben” való szállí-
tásának szervezésében és végül SAP termelésirányító 
rendszer bevezetésében vettem részt. 
2012-ben mentem nyugdíjba, és azóta a hobbim a hely-
történeti kutatás. Egy fiam és három fiúunokám van. 
 
Emlékezés 
   A hetvenöt éves születésnapját ünneplő község gaz-
dasági és kulturális életében egyaránt fontos szerepet 
játszott az 50 éve létrejött radiátorgyártás. Nemcsak az 
akkori Hűtőgépgyár vezetői, hanem a község elöljárói 
is fontos szerepet játszottak a beruházás sikerében. A 
kis emlékező tanulmány írója munkája kapcsán sokat 
járt Boldogházán, és tényleg igaz volt az a korabeli 
mondás, hogy a települést „boldog jászok" lakják.  
Reméljük, ez ma is így van. 

Metykó Béla 
helytörténész 
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Régen volt — hogy is volt? 

Jászboldogházán tanultam autót vezetni 

Számos régi fotó kerül elő folyama-
tosan községünk történetéről, lakói-
ról, a régi eseményekről. Az inter-
net, a facebook segítségével ma 
már egyszerűbb a személyek, ese-
mények azonosítása, de így is 
előfordulnak meglepetések. 
Amikor az 1960-as években 
készült fotó nyilvánosságra 
került, nem tudtuk, hogy hol 
és milyen alkalomból készült, 
és nem is mindenkit ismertünk fel a 
személyek közül. Fózer Vendel jól 
emlékezett a jeles eseményre, és a 
fotón szereplő személyekre is, amit 
egy kis történettel együtt megosztott 
velünk.  
 
   1965 nyarán Szőrös Évike szerve-
zett Jászboldogházán KRESZ és a 
hozzátartozó autóvezetési tanfolya-
mot. Sajnos arra már nem emlék-
szem, hány jelentkező volt, és arra 
sem, hányan tettünk sikeres vizsgát. 
A korabeli fényképen tizenhárman 
vagyunk, mint a gonoszok.  
Úgy emlékszem, hogy a KRESZ 
tanfolyam a kultúrház kistermében 
zajlott. Az oktató az alattyáni gép-
állomásról érkezett, és igen ered-
ményesen belénk sulykolta a 
KRESZ szabályait. 
   A gyakorlatot egy másik személy 
tanította. Skoda Octavia személy-
kocsin tanultunk vezetni. Az első 
vezetés Jászboldogháza földútjain 
történt, mert ott csak lófogatú ko-
csival találkozhattunk. A kultúrház-
nál beültem a gépkocsiba. Az okta-
tó elmagyarázta, hogy melyik pedál 
a fék, a kuplung és a gáz. Utána az 
irányjelző készülék működése kö-
vetkezett és a többi elemi tudniva-
ló. Emlékszem rá, hogy a kultúr-
háztól elindultam Tápiógyörgye 
felé, és az öreg iskolánál jobbra 
kanyarodtunk a Portelek felé vezető 
útra, a mai Vezér utcára. Akkor 
még földút volt, amelyen a lovas 
kocsik, a traktorok mélyen belesüp-
pedtek a sárba, mély gödröt hagyva 

maguk 
után. Ké-

sőbb, amikor 
a sár megszá-

radt, a két vájat közén mentek a 
járművek. Erre az útra fordultunk 
be. Itt történt a beavatásom. Ma-
gyarázta az oktató, hogy nem kell a 
volánt nagy mozdulatokkal forgat-
ni. A legkisebb balra vagy jobbra 
fordítással is legtöbbször a gödrös 
kocsinyomban kötött ki a Skoda 
Octavia. Amikor megtanultuk a 
„falusi” autóvezetést, Jászberény-
ben gyakoroltuk, hogyan kell a vá-
rosban vezetni a kor csehszlovák 
csúcsautójával, a Skoda Octaviával.  
   Eredményes volt a tanfolyam, 
mert úgy emlékszem, mindenki 
sikeresen vizsgázott a KRESZ-ből 

és a vezetésből is. A jeles 
dátum 1965. október 24. 

volt. A vizsga után ké-
szült egy fénykép a cso-
portról. Az én fényképe-

zőgépemmel készítette 
valaki, akit megkértünk, 

hogy örökítse meg a sikeres 
vezető vizsgát tett jászboldogházi 
csoportot. A képet nézve szomorú, 
milyen sokan nincsenek már velünk 
a csoportból. 
   1972-ben megvásároltam az első 
gépkocsimat, amelynek márkája 
Trabant volt. Utána következett 
még egy. Mindkettő használt volt, 
majd következett egy új autó, és 
sok évig használtam a Wartburg 
Turistot. A Wartburgot 1993 de-
cemberében lecseréltem egy Ford 
Fiestára, amelyet még most is 
használok, és kitűnő állapotban 
van. Bejártuk vele hazánkat és a 
környező országokat. Gondolom, 
még néhány évig biztonsággal tu-
dok autót vezetni a jászboldogházi 
szervezésű és Jászberényben meg-
szerzett jogosítványommal. 

 
Fózer Vendel 

Skoda Octavia  
a kor autója 

Álló sor: Erős Zoltán, Gaál György, Balla Jánosné, Muhari Lajosné, a vezetés-
technikai oktató, Zámbori Gyuláné, Besenyi Vendel, Sós Sándor, Pesti Kálmán. 

Guggolnak: Szádvári János, Menyhárt József, Rácz János, Fózer Vendel. 
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Határszemle a szobából - Helyzetjelentés a földekről 
   A tél vége 
felé közele-
dünk, és a 
hosszú enyhe 
időjárás után 
már szinte 
meglepetés-
ként ért ben-
nünket a feb-
ruári kemény 
hideg. Azt 
gondoltuk, 
hogy megúsz-
tuk a telet 
úgy, hogy 
alig voltak fagyok. De mint a mondás tartja, a kutya 
nem eszi meg a telet, hát ez most is bejött.  
   A mezőgazdaság szempontjából a tavalyi ősz nagyon 
hosszúra nyúlt. Decemberben még sok gépet lehetett 
látni a földeken, ahogy küzdöttek a sáros talajon.   
   Tegyünk egy körutat a határban, legalábbis itt, az 
újság hasábjain. A faluhoz közeli táblákon nem na-
gyon látni semmi rendkívülit. A falutól távolodva egy-
re vegyesebb a kép, fejlettebb és gyengébb vetéseket 
egyaránt láthatunk. A csíkosi részen sok olyan föld 
van, amit a betakarítás után már nem tudtak megművel-
ni. A határnak ezen a részén a földutak szinte járhatat-
lanok, esetleg nagyobb traktorral lehet eljutni pl. az 
erdő környékére vagy a Zagyvához. A csapadékos idő-
járás sok esetben akadályozta az aktuális munkákat. A 
napraforgó és a kukorica betakarítása után következő 
műveletek már nem megfelelő időben és minőségben 
kerültek elvégzésre. Az őszi árpa és az őszi búza nagy 
része késve került a talajba. Több esetben vetőgéppel 
nem is lehetett a felázott talajra rámenni, ezért többen a 
műtrágyaszórós módszerhez folyamodtak. A február 
10-ig tartó enyhe és csapadékos időnek köszönhetően 
az így földbe került magokból is tűrhető állomány lett a 
tél  végére, de a gabonák fejlettsége elmarad az ilyen-
kor megszokottól. A Jászságban a februári mínuszok 
sajnos szinte hótakaró nélkül támadtak a gyengén fej-
lett növényekre.  Az őszi talajmunkákat is csak részben 
sikerült elvégezni. A határban járva több helyen lehet 
látni szántatlan területeket, és nagyon sok az ún. lezá-
ratlan szántás. Ezeknek a fontos műveleteknek az el-
maradása majd a tavaszi magágy készítés időszakában 
okozhat nehézségeket.  
   A gazdálkodók kihasználva a keményre fagyott talajt, 
időben megkezdték a növények tápanyagellátását. Reg-
gelente, szinte még sötétben műtrágyaszórós traktorok 
zajától hangosak az udvarok, telephelyek.  
   Így február vége felé, „Jégtörő Mátyás” napján még 
semmi nem dőlt el, a késve elvetett gabonákból még 
bármi lehet, ha az időjárás a tavasz folyamán és a nyár 
elején kedvezően alakul. A csapadékos időjárás miatt 
megjelentek a belvizek is a határban. Főleg a legelők 

kerültek víz alá, ami talán nem is baj ilyenkor. Éppen 
egy évvel ezelőtt tapasztaltuk ennek az ellenkezőjét, 
aminek az lett az eredménye, hogy a szénatermés 
mennyisége az évtized legalacsonyabb szintjén alakult. 

A kiskertekben kinyílt a hóvirág 
A tavasz első jelei, a hóvirágok is megjelentek, ők is 
úgy gondolván, itt a tavasz, aztán amikor egyik reggel -
14 fokot mutatott a hőmérő, bizony nagyon szomorúan 
bókoltak a kert sarkában. Amikor kisütött a nap, újra 
büszkén díszítették apró virágaikkal az udvart. 
   Egyre elterjedtebb szokás a falusi portákon is, hogy 
csak virágoskertet tartanak. Veteményeskertet már csak 
kevés helyen lehet látni községünkben is. Helyette a 
pázsit vette át a szerepet. A szép, gondozott pázsit na-
gyon jól mutat, és dísze lehet az udvarnak. Ebből kiin-
dulva, néhány tavaszi tanács azoknak, akik a gyep mel-
lett döntenek. 
   A tél nem kedvez a fűféléknek, nem kapnak elegendő 
fényt, és a sok téli csapadék miatt elszaporodnak a fű-
ben a mohák és a gombák. Fontos, hogy a tél elmúltá-
val elvégezzük a pázsit szellőztetését. Gereblyézéssel 
távolítsuk el az elhalt, száraz növényi részeket, ame-
lyek mint egy filcréteg, gátolják a füvet abban, hogy 
napfényt, tápanyagot vegyen magához. Egy erőteljes, 
alapos gereblyézésnek néhány nap múlva látványos 
eredménye van. Létezik erre a célra kifejlesztett gyep-
szellőztető gereblye vagy gép is. Ezek előnye, hogy 
rést nyitnak a talajban, segítve ezzel a gyökerek oxi-
génhez jutását, ezáltal a fű fejlődését. Egy kis munká-
val és kevés tápanyagpótlással biztosan szép zöld lesz a 
pázsitunk. 
    Ezután már csak a betelepült vakonddal kell felvenni 
a harcot. Sokféle módszer, praktika létezik a vakond 
távoltartására, itt most kettőt ajánlok a sok közül. Léte-
zik egy műtrágya: „Oázis gyep-őr 2 az 1-ben”, ez tar-
talmazza az összes tápanyagot, amire a gyepnek szük-

sége van, amellett olyan aromaanya-
got is, ami garantáltan távol tartja 

az egyébként hazánkban védetté 
nyilvánított vakondot. Ennek a 
műtrágyának a távoltartó hatá-
sát fokozhatjuk, amennyiben a 
szomszédnak nem áruljuk el a 
műtrágya létezését, és a továb-
biakban a vakond az ő kertjé-
ben teljesen jól érzi majd ma-
gát.  A másik módszerhez is 

kell a szomszéd, csak az sokkal 
olcsóbb, csupán arról van szó, 

hogy az élve kifogott kis 
állatkát egyszerűen áten-

gedjük a szomszédos 
kertbe… 
 

Szűcs Gergely 

MI ÚJSÁG A FÖLDEKEN – MI ÚJSÁG A KISKERTBEN? 

Kedves Olvasóink! Ebben az évben új rovatot indítunk, melyben a gazdálkodással, kiskertműveléssel kapcsolatos 
aktuális eseményeket, fontos tennivalókat próbáljuk összefoglalni, esetenként tanácsokkal segíteni a gazdálkodó-
kat és kiskert tulajdonosokat. A Kossuth Rádióból jól ismert „Bozsik gazda” szerepére a földet, a gazdálkodást 
jól ismerő és tisztelő Szűcs Gergelyt kértük fel. Elsőként tavaszváró szemléjét olvashatjuk – egyelőre a meleg szo-
bából…   
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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 

Vadásztársaság hírei 

Tisztelt Ebtartók! 
A Boldogházi Földtulajdonosi Közösség Vadásztár-
sasága tisztelettel kéri az ebtartókat, hogy kutyáikat a 
jogszabályokban előírt módon tartsák és sétáltassák! 
A vadállományban okozott kár megelőzése céljából 
mind a hivatásos, mind a sportvadászok joga és köte-
lessége (!) a vadászterületen fellelt gazdátlan, lakott 
tanyából elszabadult, gazdájától távol lévő szabályta-
lanul sétáltatott ebek kilövése. A bizonyíthatóan gaz-
dával rendelkező, vagy lakott tanyától nem nagy tá-
volságra kóborló ebek esetében fotózás után az Ön-

kormányzat felé teszünk bejelentést. Bizonyított eset-
ben a vadállományban okozott kár megtérítésére kö-
telezzük az eb tulajdonosát. 
A kutya kilövése igaz vadászember számára komoly 
erkölcsi teher, de a folyamatosan csökkenő apróvad 
állomány védelmében meg kell tennünk. 
Kérjük  a  kóbor  ebek  kilövéséből  adódó későbbi 
konfliktusok elkerülése érdekében a jogkövető maga-
tartást! 
Újszász, 2021.01.26. 

Dr. Ágotai Ede 
Vadásztársasági elnök 

KUTYATULAJDONOSOK FIGYELMÉBE 

Pályázat erdősítésre az agrárközösség internetes oldalán. 
https://agrarkozosseg.hu/palyazatok/erdosites-tamogatasa-2/?

fbclid=IwAR0CvMtmFMY_uDepIuxTPXKg63gomTgVaZeFRZCWDVaHZ44_8PU6LBY-F9U 

Vadelütés 
Felhívjuk a tisztelt gépjárművezetők figyelmét, hogy a ta-
vasz közeledtével az eddigi évekhez hasonlóan várhatóan 
megnő a közutakon az őzekkel való találkozások lehetősége. 
Kérünk minden közlekedőt, hogy erre való tekintettel márci-
us-április hónapokban a megszokottnál is óvatosabban köz-
lekedjenek. 
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Házasságkötés  
2021. február 12. 

Turi Krisztina - Gömöri Zsolt 

HÍREK 

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

Új Néplap 2021. január 7. 
 

A testvérvárosi egyezmény kibővítéséről tárgyalnak 
A világjárvány következtében bevezetett globális uta-
zási korlátozások és a nagyobb rendezvények tilalma 
miatt a Jászságban is elmaradtak a testvér települési 
találkozók, cserelátogatások. A baráti kapcsolatok, 
együttműködések azonban nem szakadtak meg, hanem 
az online térbe szorultak. 
Részlet a cikkből: 
Jászboldogháza testvértelepülése az erdélyi Sinfalva, a 
lengyel Jaworze, valamint egy cseh kistérség négy-öt 
településének együttműködésében is részt vesz a jász-
sági község. Az önkormányzat pályázaton nyert támo-
gatást gyerekek cserelátogatásának megszervezésére, 
ám ez a program tavaly a járvány miatt elmaradt. 
- Erre az évre át lehet ütemezni a pályázatot, és bízunk 
bene, hogy a járványügyi korlátozások feloldása után 
meg tudjuk szervezni. Idén lesz Jászboldogháza önálló 
községgé válásának hetvenötödik évfordulója, amit 
szeretnénk a baráti településekkel együtt megünnepelni 
– beszélt a tervekről Szűcs Lajos polgármester. 
A településvezető elmondta, a cserelátogatásokon részt 
vevő lengyel és magyar gyerekek az interneten tartják 
a kapcsolatot, angolul leveleznek egymással. A szemé-
lyes találkozókat nem pótolja az online kapcsolattartás, 

de a jelenlegi helyzetben csak erre van lehetőség – je-
gyezte meg. 

Új Néplap 2021. január 14. 
 

Új helyre költözhet a védőnői szolgálat 
Elkezdődött az egészségház régóta üresen álló részé-
nek belső felújítása, ahová beköltözik majd a védőnői 
szolgálat. A beruházáshoz az önkormányzat tizenhá-
rommillió forintot nyert el tavaly a Magyar Falu prog-
ramban. 
Szűcs Lajos polgármester érdeklődésünkre elmondta, 
hogy az épületben több helyiséget felújítanak a támo-
gatásból. Ennek részeként mosdót, akadálymentes be-
járatot, az előírásoknak megfelelő várótermet, játszó-
sarkot, valamint szolgálati, személyzeti helyet alakíta-
nak ki. 
- Célunk, hogy minél jobb körülményeket és ellátást 
biztosítsunk a gyermekes családoknak. Ezt szolgálja 
többek között az egészségház folyamatba lévő bővítése 
is, melynek köszönhetően az eddig kihasználatlan épü-
letrész új funkciót kap. Örömünkre szolgál, hogy ta-
valy huszonnégy gyermek született a faluban. Erre az 
elmúlt két évtizedben nem nagyon volt példa – emelte 
ki a polgármester. A beruházás várhatóan tavasszal 
fejeződik be, így a védőnők hamarosan komfortosabb 
környezetben segíthetik a családokat. 

SZERKESZTŐSÉGI  

KÖZLEMÉNY 
Rendszeres és alkalmi szerzőink fi-
gyelmébe ajánljuk, hogy a követke-
ző lapszámunkhoz  a kéziratokat és 

a fotókat  
2021. április 19-ig kérjük 
eljuttatni a szerkesztőkhöz. 

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

E-mail: boldoghazihirek@gmail.com 

 Tervezőszerkesztő 
 Gerhát Károly 
 

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

Boldogházi 

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 

Búcsúzunk 

Velkei László (Rózsa utca)  (1935-2020) 
Gömöri Jánosné sz.: Mizsei Piroska  (1936-2020) 
Szőrös Sándor  (1934-2021) 
Nagy Ferenc  (1944-2021) 
Tóth János Rózsa utca  (1932-2021) 
Neisz Józsefné sz.: Bata Julianna  (1948-2021) 
Polyák Péter  (1948-2021) 
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