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Tisztelt Olvasók! 

Koronavírus járvány 
Az elmúlt hetek és hónapok folyamatosan a korona-
vírus elleni harccal zajlottak településünkön is.  Aho-
gyan Önök is tapasztalhatták, telefonon és interneten 
keresztül is próbáltuk a kapcsolatot tartani és segíte-
ni kérdéseikben és problémáikban. Intézményeink a 
jogszabályi előírások szerint csökkentett üzemmód-
ban működtek, a gyermekek részére felügyeletet biz-
tosítottunk. A konyha folyamatosan működött, és 
jelentős mennyiségű napi adagot hordtunk házhoz, 
az előírásoknak megfelelően. Önkormányzati és in-
tézményi dolgozóink folyamatosan ellátták a rájuk 
háruló feladatokat, melyet ez úton is szeretnék ki-
emelten megköszönni, hiszen minket sem került el a 
vírus, és hol az egyik, hol a másik helyen kellett he-
lyettesítést biztosítani. Az elmúlt időszakban telepü-
lésünk lakói közül is sokan voltak betegek, ezért a 
korlátozó és védekező intézkedések betartásával na-
gyon oda kell figyelnünk a jövőben is magunkra és 
egymásra! Köszönetemet szeretném kifejezni min-
denkinek, akik elfogadták az orvosok tanácsát, és 
beoltatták magukat a koronavírus ellen! Az elmúlt 
hetekben a védőoltási folyamat jól haladt, és a házi-
orvostól vagy a közeli kórházakban nagyon sokan 
megkapták az oltást. Kérem, ha bármilyen problémá-
juk van, segítségre van szükségük, keressenek biza-
lommal! A regisztrálástól az orvoshoz eljutásáig se-
gítünk, ahogyan eddig is tettük, minden kérelmező-
nek! Mindnyájan nagyon várjuk, hogy mielőbb túl-
jussunk a járványon, addig is mindenkinek jó egész-
séget kívánok! 
 

Csapadék és belvízelvezető rendszer felújítása 
A napokban zárult a belvízelvezető rendszer felújítá-
sára kiírt közbeszerzési pályázatunk. A képviselő-
testület javaslata alapján a pályázatra 5 Jász-
Nagykun-Szolnok megyei  céget hívtunk meg, mely-
ből 4 jászsági vállalkozás. Közülük 4 cég adott be 
pályázatot, ahol a szakemberekből álló bíráló bizott-
ság különböző szempontok szerint pontozás alapján 
tett javaslatot a képviselő-testületnek. Az eljárás 
eredményeként a képviselő-testület (internetes véle-
ménynyilvánítás lehetőségével) a jászberényi szék-
helyű Geogép Kft.-t hirdette ki nyertesnek. A kivite-
lezési szerződés aláírásra került. Különböző egyezte-
téseket követően hamarosan indulhat a munka fizikai 
megvalósítása. 

Út felújítási tervek 
Önkormányzatunk részéről idén újra pályázatot 
nyújtottunk be a Széchenyi – Liszt Ferenc – Deák 
Ferenc utcák aszfaltozására, hiszen a hiányzó szaka-
szokkal teljes belterületi „pormentesítés” valósulhat-
na meg. Bízunk benne, hogy erre mielőbb sor kerül, 
mindent megteszünk érte. 
Terveket készíttetünk zúzottköves útalap építésére a 
Porteleki és az Imrédy út összekötésére (Polyák dű-
lő) és a Túróczi kanyartól a reptérig, a „Szolnoki” 
úton. Ezen utak felújításával, illetve kiépítésével a 
mezőgazdasági forgalom elterelése a cél a település 
központjából, mely jelentős forgalomcsökkenéssel 
járhat. 

Polgármesteri tájékoztató 
ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK 

Szűcs Lajos  
polgármester 

Közvéleménykutatás a Jászboldogháza Élhető települések című pályázat 
megalapozó tanulmányainak elkészítéséhez 

Kedves Boldogházi Lakosok! 

    Tájékoztatni szeretném Önöket, hogy a jövőben tervezzük egy szabadidő- és sportpark létrehozását, 
valamint a Művelődési Ház felújítását.  

    Mindkét témával kapcsolatban készítettünk egy- egy lakossági igényfelmérő lapot. Ezeket azért hoz-
tuk létre, hogy együtt dönthessünk a falut érintő fejlesztésekről. Arra kérem Önöket, hogy minél többen 
töltsék ki az igényfelmérőket, melyeket elérnek dokumentum formájában a www.jaszboldogháza.hu 
honlapon, illetve papír alapon, az Önkormányzat földszintjén elhelyezve. A kitöltött igényfelmérők le-
adása történhet elektronikusan a palyazat@jaszboldoghaza.hu e-mail-címre, vagy postai úton eljuttatva 
az 5144 Jászboldogháza, Rákóczi utca 27. címre, illetve leadhatják az Önkormányzat földszintjén kihe-
lyezett ötletládába. Leadási határidő 2021. május 15. 

    Együttműködésüket köszönöm! 

 Szűcs Lajos  
polgármester 
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 Családbarát szolgáltatások bővítésével növelik a 
lakosok életminőségét Jászboldogházán. Tavaly hu-
szonnégy újszülöttel gyarapodott a falu. Ezzel meg-
dőlt az elmúlt harminc év rekordja, korábban 
ugyanis még soha nem született ennyi gyermek a 
településen. Szűcs Lajos polgármester elmondta: 
többéves munka eredményeként az önkormányzat 
januártól minibölcsődét működtet a faluban.  
– A világjárvány miatt kialakult nehézségek hogyan 
érintették az önkormányzatot?  
– A veszélyhelyzet miatt kényszerszünetet kellett 
elrendelni az óvodában és az iskolában. Ez súlyosan 
érintette a települést, mert jelentős veszteséget és 
normatívakiesést okozott az önkormányzati működ-
tetésben lévő iskolakonyhának. A járvány elleni véde-
kezésre közel kétmillió forintot fordítottunk, a 
normatívakiesés mintegy hárommillió forintot jelent, 
ezért nehezen tudtuk egyensúlyban tartani a költség-
vetést. A nehézségek ellenére is folytatjuk a már meg-
kezdett beruházásokat, és új célokat tűztünk ki magunk 
elé.  
– Az önkormányzat az oktatási és nevelési intézmé-
nyekkel, a civil szervezetekkel, valamint a szülőkkel 
együttműködve évtizedek óta segíti, hogy minél jobb 
körülmények között éljenek a helyi gyerekek. Ennek 
elismeréseként 2019-ben megkapták az UNICEF 
Gyerekbarát Település díját. Milyen fejlesztések szol-
gálják a kisgyermekes családokat?  
– A kormány családtámogatási politikájával összhang-
ban az önkormányzat évek óta otthonteremtési támoga-
tással segíti a faluban letelepülni vágyókat, ami 
maximálisan ötszázezer forint lehet. Tapasztalataink 
alapján a kezdeményezés eredményesnek bizonyult, 
ugyanis fellendült az ingatlanok iránti kereslet, és fő-
ként fiatalok érkeznek a településre. Fejlesztéseink 
egyik fő célja, hogy a családok igényeit minél jobban 
ki tudjuk szolgálni. A növekvő gyermeklétszám és a 
felmerült igények miatt pályáztunk a Terület- és 
Településfejlesztés i Operatív Programban 
minibölcsőde létrehozására. Az óvoda egy részét alakí-
tottuk át, ahol bölcsődei csoportszoba és szociális 
blokk kapott helyet. Januártól barátságos környezetben 

fogadja a kisgyermekeket az intézmény. A járvány mi-
att vannak olyan szülők, akik félve íratják be gyerme-
keiket, ezért nem tudtunk olyan intenzitással indítani, 
ahogy terveztük. Bízunk benne, hogy hamarosan fel 
tudjuk tölteni a létszámot. Fontos előrelépés az is, hogy 
elkezdődött az egészségház régóta üresen álló részének 
belső felújítása, ahová majd a védőnői szolgálat költö-
zik. A beruházáshoz a Magyar Falu Programban nyer-
tünk tizenhárommillió forint támogatást.  
– Turisztikai és infrastrukturális beruházásokkal is 
igyekeznek növelni a település vonzerejét.  
– A járványveszély miatt ez évben is nagy kérdés, 
hogy az önkormányzati üzemeltetésű strandfürdőt ho-
gyan tudjuk kinyitni, szervezhetünk-e majd ott gyer-
mektáborokat. Tavaly csökkentett nyitvatartási idővel 
működött a fürdő. Turisztikai célú projekt meg-
valósítására nyertünk nemrég támogatást, melynek 
megvalósítása folyamatban van. Ennek részeként láto-
gatóközpontot alakítunk ki, mely a Jászság élővilágát 
modern környezetben mutatja be az érdeklődőknek. 
Két épületet hozunk létre a strand mellett. Az egyik a 
vendégek fogadására szolgál, a másikban pedig az élő-
világot bemutató teret alakítjuk ki. Előkészítés alatt 
van a belvízelvezető-rendszer rekonstrukciója. A közel 
kétszázmilliós projekt közbeszerzési eljárása folyamat-
ban van, ami után indulhat a kivitelezés.  
– A jelenleg zajló fejlesztésekkel párhuzamosan már a 
jövőt tervezik. Milyen pályázatokon dolgoznak?  
– Több fejlesztési tervünkkel kapcsolatban is egyez-
tetünk a szakemberekkel. Szeretnénk a rossz állapotú 
önkormányzati épületeket felújítani és új funkcióval, 
tartalommal megtölteni. Látjuk azt, hogy a faluban 
letelepedő fiataloknak egyre nagyobb az igényük sza-
badidőparkra, ezért szeretnénk olyan teret kialakítani, 
ahol kondipark, futópálya és rendezvénytér biztosítja a 
szabadidő aktív és hasznos eltöltését. Bízunk benne, 
hogy ezek megvalósításához is találunk pályázati lehe-
tőségeket, és az elkövetkezendő években tovább tudjuk 
fejleszteni a települést.  

ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK 

 ÚJABB CSALÁD- ÉS GYEREKBARÁT FEJLESZTÉSEK  
VALÓSULHATNAK MEG JÁSZBOLDOGHÁZÁN  

Illés Anita  
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Rácz Béla Bence  
2021. 03. 03. 

Hernek Alexandra 
 Rácz Béla 

Petőfi S. u. 24. 

Dalmadi Gabriella 
2021. 03. 11.. 

 Mészáros Zsuzsanna Éva 
 Dalmadi Ádám 
Rákóczi u. 55. 

Oláh Huba 
2021. 03. 25. 

 Baktay Borbála  
Oláh Imre  
Lehel u. 21. 

 

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!” 

Kispál Zsófia 
2021. 02. 28. 

Kispálné Répási Mária 
Kispál Tamás 
Szegfű u. 12. 

Tisztelt Lakosok! 
! Az idén rendhagyó módon kerül sor, a már jól ismert, 
Faluvédő és Szépítő Egyesület által rendezett Szép Ud-
var versenyre, mely ebben az évben, az Önkormányzat 
által elnyert, a "Helyi identitás és kohézió erősítése a 
Jászberényi kistérségben" címet viselő TOP-5.3.1 -16-
JN1-2017-00005 azonosítószámú pályázat támogatásá-
val valósul meg. 
Keressük Jászboldogháza „legszebb virágos udvarait”. 
Sok szép, rendezett porta van településünkön. Arra bá-
torítunk mindenkit, hogy készüljenek a versenyre, hi-
szen nem lehet tudni, ki kerül a nyertesek közé. 
A versenyen mindenki esélyes, aki különös gondosság-
gal ügyel udvara és az utca rész virágosítására, rende-
zettségére, falusias, hangulatos környezet kialakítására. 
Ez alkalommal azok is részesülhetnek elismerésben, 
akik korábban már nyertek Szép Udvar versenyt. 

A játékkal szeretnénk több családot is megörvendeztet-
ni. A verseny során értékes nyeremények találnak gaz-
dára, melyek átadására, - ha a járványhelyzet engedi,- 
2021.07.10-én megtartandó Civil napon kerül sor. 
Köszönjük az együttműködést, örömteli szépítőmunkát, 
és sok sikert kívánunk. 

 

Tisztelettel: Közsé-
gi Önkormányzat 
és a Faluvédő és 
Szépítő Egyesület 

Felhívás „A legszebb virágos udvar” cím elnyerésére 

Kedves Szülők! 
 Szeretném Önöket tájékoztatni a Védőnői Szolgála-
tot érintő változásokról. Bizonyára tudják, hogy vé-
dőnőnk, Kegyes Imola kisbabát vár, ezáltal 2021. 
március 22-ig tudta ellátni a településen védőnői fel-
adatait. Hosszas távolléte alatt, ezen feladatkört he-
lyettes kolléganője, Almási Edit látja el. 
Almási Edit saját jászberényi körzete mellett látja el 
Jászboldogházán is a védőnői feladatokat, ezért a 
helyettesítésre vonatkozó szabályok alapján heti 2 
napot kell a körzetben töltenie. Egyeztetések alapján 
a helyettesítés hétfői és csütörtöki napokon történik. 
Ezeken a napokon van lehetőség személyes kapcso-
lattartásra, látogatásra.  
 

A védőnő megkapta a Védőnői Szolgálat telefonszá-
mát, mely továbbra is 06/70/492-05-97. Ezen a szá-
mon munkaidőben bármikor lehet keresni. Ha nem 
tudja felvenni a telefont, igyekszik visszahívni a tele-
fonálót. Bízom benne, hogy sikerül mindenkinek 
alkalmazkodni az új helyzethez. 

A védőnői tanácsadás időpontja az alábbi: 
� Várandósoknak tartott tanácsadás:  
HÉTFŐ 12:00-14:00-ig, 
� Csecsemőknek tartott tanácsadás:  
CSÜTÖRTÖK: 12:00-15:00-ig.  
�A védőoltások beadása előre egyeztetett időpont-
ban: CSÜTÖRTÖK 9:00 órától, vagy 12:00 órától.  
 

Szűcs Lajos 
polgármester 
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„1. …az Egri Főegyházmegyében, … 2021. április 17-
én, szombattól ismét a nép részvételével végezhetjük a 
szentmiséket, a püspöki konferencia irányelveinek 
megtartásával. 
2. Nevezetesen, továbbra is kötelező a maszkviselés, a 
kézbe áldoztatás, a kézfertőtlenítő használata és a tá-
volságtartás. 
3. Az MKPK március 5-ei egyhangú határozata 
(521/2021) szerint, a vasárnapi szentmisén való rész-
vétel kötelezettsége alóli felmentés további intézkedé-
sig érvényben marad. 

4. Templomainkon kívül, plébániáinkon és az oktatási, 
szociális, egészségügyi és más intézményeinkben to-
vábbra is mindenben kövessük az állami előírásokat. 
5. …. aki a koronavírus betegség bármilyen tünetét 
észleli magán vagy családján, az maradjon távol a 
liturgikus közösségtől.” 
Forrás: https://eger.egyhazmegye.hu/hirek 
Templomunkban a vasárnapi szentmisék a szokott 
időben ½-8-kor kezdődnek! Kérjük együtt Istentől a 
járvány megszűnését, egyházi és közösségi életünk 
újjászületését. 

HITÉLET 

Az Egyházközség hírei 

A betegségben emberi erőnk végességét éljük át: van-
nak dolgok, amiket nem áll módunkban megváltoztat-
ni, meggyógyítani. Ennek a tehetetlenségnek a felisme-
rése nagyon megterhelő. A betegség mindenkit próba-
tétel elé állít. Ilyenkor tapasztaljuk meg az ember tehe-
tetlenségét, határait és végességét. Jézus megbízta 
apostolait, hogy az evangélium hirdetése mellett bete-
geket is gyógyítsanak (Mk. 6,13). A betegek szentsége 
a betegség elesettségében köt össze bennünket Jézus-
sal. A szentség kiszolgáltatása úgy történik, hogy a pap 
a beteg fölé terjeszti kezét, imádkozik érte, majd meg-
keni a homlokát és a két tenyerét szent olajjal. Ez a 
gesztus közvetíti Jézus szerető jelenlétét, erejét, aki 
megsegíti és megerősíti a szenvedő embert. 

Széles körben elterjedt az „utolsó kenet” elnevezés. Ez 
abból adódik, hogy a középkorban csak a haldoklókhoz 
hívtak papot. A beteg ekkor gyónt, áldozott, majd fel-

vette a kenetet. Emiatt a hit kérdéseiben járatlanok kö-
zött kialakult és mindmáig erősen hat az az elképzelés, 
miszerint az „utolsó kenetet” követően a beteg rövide-
sen meghal - ezt pedig úgy lehet késleltetni, hogy mi-
nél később (vagy egyáltalán nem) hívnak hozzá papot. 
Valójában többször megfigyelhető, hogy a betegek 
szentségét felvevők lelkileg megkönnyebbülnek, s míg 
korábban szorongással és aggodalommal tekintettek 
közelgő halálukra, most megnyugodva és megbékélve 
engedik el az életet. Más esetekben azonban a szentség 
felvételét követően lelki és fizikai állapotuk javul. 
Mindezek fényében bátorítunk mindenkit, hogy 
amennyiben beteg hozzátartozója igényli, ne féljen 
hozzá mielőbb papot hívni. Az Egyházi Törvénykönyv 
kapcsolódó kánonjai: CIC 998-1007. 
Általa a beteg a Szentlélek kegyelmét kapja, amely az 
egész embert segíti és tökéletesíti: megerősíti az Isten-
be vetett bizalomban, erőt ad a kísértések ellen. A szent 
kenet fölvételére alkalmas idő elérkezett, amikor a hívő 
betegség (súlyos, gyógyíthatatlan betegség) vagy öreg-
ség miatt a halálveszély közelébe kerül. Valahányszor 
egy keresztény ember súlyosan megbetegedik, fölve-
heti a szent kenetet, illetve megismételheti, ha állapo-
ta súlyosbodik. 
A betegek szentsége tehát nem utolsó kenet, nem csu-
pán a haldoklók megerősítésére szolgál: az élők szent-
sége, az élni akarás szentsége, mely a töb-
bi szentséghez hasonlóan a földi zarándokútját járó 
ember életét, életkedvét erősíti. 

Járványügyi rendelkezések az Egri Főegyházmegyében 

Az Egyház szentségei: Betegek kenete 

Amoris laetitia – A szeretet öröme 
 Március 19-én, Szent József liturgikus emléknapján, 
az egyház védőszentjének ajánlott szentévben kezdő-
dött meg egy másik, ehhez kapcsolódó szentév. A csa-
ládév hivatalosan egészen 2022. június 26-ig tart, a 
családok tizedik világtalálkozójáig, melyet Rómában 
rendeznek majd. Ez az időszak alkalmat nyújt arra, 
hogy elgondolkodjunk és elmélkedjünk az Amoris 
laetitia-dokumentum tartalmán. A pápai dokumentum 
számtalan családpolitikai-szociális témát érint a migrá-
ciótól kezdve az otthonteremtés anyagi nehézségeiig, a 
szétszakított családokban felnövő gyerekektől a ma-
gukra maradó fiatalok és idősek helyzetéig. Szól a csa-

ládokat sújtó szegénységről, betegségről, a drogfüggő-
ségről, a kiskorúak és a nők elleni erőszakról, az élet 
védelméről. Hangsúlyozza, hogy a mai családokat min-
den korábbinál jobban terheli a jövőtől való aggoda-
lom. Tanácsokat is ad, hogy a házasélet nehézségeit 
hogyan kell „türelemmel és jóindulattal" leküzdeni. A 
katolikus egyházfő erősíti bennünk, hogy újra fel kell 
fedezni a család nevelő értékét, a családi kapcsolatok-
nak pedig a szereteten kell alapulnia. Ferenc pápa így 
fogalmazott: „És ne felejtsétek el ezt a három szót, 
amely különösen segíti az egység megélését a család-
ban: »Szabad?« – hogy ne legyünk tolakodók, hogy 
tiszteletben tartsuk a másikat; »Köszönöm!« – hogy 

Szent József ünnepén megkezdődött a család éve  
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köszönetet mondjunk egymásnak a családban; és 
»Sajnálom!« – ha valami rosszat tettünk. Utóbbit még 
a nap vége előtt mondjátok ki: béküljetek ki a nap be-
fejezése előtt!” 

A dokumentum megjelent a Szent István Társulat ki-
adásában, illetve letölthető az alábbi linkről: 

 https://katolikus.hu/dokumentumtar/3991 

Ferenc pápa imája a Szent Családhoz 
„Jézus, Mária és József, bennetek szemléljük az 
igaz szeretet csillogását, hozzátok fordulunk biza-
lommal. 
Názáreti Szent Család, tedd a mi családjainkat is a 
megélt közösség és az imádság helyévé, az Evan-
gélium hiteles iskolájává, kicsiny család-egyházzá. 
Názáreti Szent Család, add, hogy a családoknak ne 

kelljen többé megtapasztalniuk az erőszakot, a be-
zártságot, a megosztottságot; és akiket megbántot-
tak vagy megbotránkoztattak hamarosan megvi-
gasztalódhassanak és meggyógyuljanak. 
Názáreti Szent Család, add, hogy mindenki újra 
tudatosítsa magában, hogy a család szent és sért-
hetetlen, Isten tervének ékköve.” 

A Pápa imaszándékai 
MÁJUS - Evangelizációs: A pénzügyi világ felelőseiért 
Imádkozzunk, hogy a pénzügyi szektor felelősei a kormányokkal együtt munkálkodjanak a pénzügyi szféra sza-
bályozásán, és így megvédjék az állampolgárokat annak veszélyeitől. 
JÚNIUS - Evangelizációs: A házasságra készülőkért 
Imádkozzunk a fiatalokért, akik keresztény közösségek támogatásával készülnek a házasságra, hogy növekedje-
nek a nagylelkű, hűséges és türelmes szeretetben. 

Uram, irgalmazz nekünk! 
Uram irgalmazz nekünk! 
Krisztus kegyelmezz nekünk! 
Krisztus kegyelmezz nekünk! 
Uram irgalmazz nekünk! 
Uram irgalmazz nekünk! 
 
Krisztus hallgass minket! 
Krisztus hallgass minket! 
Krisztus hallgass meg minket! 
Krisztus hallgass meg minket! 
 
Mennybéli Atyaisten! Irgalmazz nekünk! 
Megváltó Fiúisten! Irgalmazz nekünk! 
Szentlélek Úristen! Irgalmazz nekünk! 
Szentháromság egy Isten! Irgalmazz ne-
künk! 
 
(Minden fohász utáni válasz: 
Könyörögj érettünk!) 
Szentséges Szűz Mária,  
Szent József, 
Dávid nemes sarja, 
Pátriárkák fénye, 

Isten Anyjának jegyese, 
A Szent Szűz tisztaságos őre, 
Isten Fiának nevelő atyja, 
Krisztus gondviselő oltalmazója, 
A szent család feje, 
Igazságos József, 
Tisztaságos József, 
Nagyokosságú József, 
Erőslelkű József, 
Engedelmes József, 
Hűséges József, 
Béketűrés példaképe, 
Szegénység kedvelője, 
Iparosok példaképe, 
A házasélet dísze, 
Szüzek őre, 
Családok támasza 
Ínségesek vigasztalója, 
Betegek reménye, 
Haldoklók pártfogója, 
Gonosz szellemek réme, 
Az Anyaszentegyház védőszentje, 

Május a Szűzanya hónapja! 
Imádság az Égi Édesanyához! 
Égi Édesanyám! Oltalmazd meg 
Magyarországot, bíborosunkat, püs-
pökeinket, papjainkat, szerzetesein-
ket, családtagjainkat, közösségünket 
és az egész magyar egyházat! Mind-
azoknak, akik még nem tudnak hin-
ni, a Szentlélek ereje és világossága 
által add meg az élő hit kegyelmét, 
hogy ez az ország Mária országa, a 
Te országod lehessen. Tisztíts meg 
minket a bűntől a Szentlélek tüzével 
és vezess el Szent Fiadhoz, Jézus-
hoz! Amen. 
Égi édesanyánk, Világ Királynője 
könyörögj érettünk! 

Szent József litániája 

Május 13.  
A Szűz Anya Fatimai jelenésé-
nek emléknapja 

Kedves Boldogháziak! A Szent József év alkalmából, a Szent tiszteletére meghirdetett ünnepi szentmise a ve-
szélyhelyzet miatt márciusban elmaradt, de a járványügyi helyzet enyhülését követően szeretnénk megtartani. A 
pontos időpontot hirdetni fogjuk! Szent József év alkalmából családi ima lehetőség a Szent József litánia elmon-
dása május 1-én, minden hónap 19-én és minden szerdán, mely napot a szentnek szenteltek.  

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, Kegyelmezz nekünk! 
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, Hallgass meg minket. 
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, Irgalmazz nekünk! 
Háza urául rendelte Őt! 
És egész országának vezérévé! 
Könyörögjünk! Úristen, Te Szent Józsefet mérhetetlen gondviseléseddel szent 
Anyád jegyesének választottad. Add, hogy közbenjárónk legyen a mennyben, akit 
e földön pártfogónkul tisztelünk. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. 
Amen. 

Fatimai nap Jánoshidán - a Szűzanya megjelenésének emléknapja 2021. május 
13-án a járványügyi helyzettől függően, azt figyelembevételével lesz megtartva. 
Amennyiben a megengedettek lesznek a nyilvános szentmisék 10.15-kor kezdődik 
a rózsafűzér elimádkozása, és azt követi 11 órakor az ünnepi szentmise. 

Összeállította : 
Bóta-Mizsei Ilona 
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Szűcs Lajos  
polgármester 

BÚCSÚZUNK 

„A múltat megszépíti az idő, a 
jövőt nekünk kell azzá tenni” 
 

- vallotta dr. Pap Béla, aki az 

elmúlt évtizedek köztiszteletben 

álló, meghatározó személyisége 

volt Jászboldogházának.  

Sajnos 2021. 04. 12-én örökre 

itthagyott bennünket. 

Temetésén Jászboldogháza 

Község Önkormányzata nevé-

ben búcsúztam el Tőle. 

dr. Pap Béla Jászboldogháza 

díszpolgára volt. 30 éven át önkormányzati 

képviselő, alpolgármester volt, mely idő alatt 

egyaránt képviselte az önkormányzat és az itt 

élők érdekeit. Hosszú időn át vezető szerepben 

dolgozott a helyi termelőszövetkezetben, majd 

barátaival közös céget alapított, mely a település 

legnagyobb mezőgazdasági vállalkozása lett. Gé-

pészmérnök végzettsége volt. A mezőgazdaságról 

szólt az élete, de mindig fontos volt számára a 

település, az itt élők sorsa. 

 

Béla! 

Mit tettél? Elmentél. Szó nélkül. Túl korán. 

Egyedül és magányosan állunk itt sokan, és azon 

töprengünk, mi az, ami hiányzik. Kemény szavak 

ezek, de veled mindig így kellett beszélni. Egyene-

sen, nyíltan kimondani, amit gondolunk. Te is 

ezt tetted. Mindig. Mindenkivel.  

Közel 20 évet dolgoztunk együtt, s ennyi idő alatt 

Tőled nagyon sokat lehetett tanulni. Csak akarni 

kellett. Mert Te soha nem akartál tanítója lenni 

senkinek, a véleményed és a cselekedeted mégis 

számtalanszor elgondolkozta-

tott másokat, ahogyan 

keményen és elszántan 

kiálltál az igazság, a becsület-

esség, a hazafiság mellett. 

Bármilyen témáról volt szó, 

széleskörű tudásod és tapasz-

talatod jó iránymutató volt. 

Mint egy lámpás a sötétben, 

úgy világítottál, mutattad az 

utat nekünk. Egyszer meg is 

dicsértél. Igazi lokálpatrióta 

voltál, akinek mindig fontos 

volt a szülőföld, a falu, a közösség, az ember. A 

templom és az iskola. Szeretted a társaságot, a 

közösségeket! Mindig önzetlenül támogattad a 

civil életet, mely a települést éltette, és büszkén 

mondtad el másoknak, nekünk ilyen is van!   

Mindig figyelemmel követted az élet folyását és 

nem ijedtél meg az újdonságok kihívásától sem. 

Tudom, hogy mindig örültél, ha egy-egy kis lé-

péssel fejleszteni tudtuk a falut, ahogy minden 

gyermek születésének is. Azt mondtad, ők a jövő. 

Ha két napra elmentünk valahová, már aggódva 

jöttél haza, mi történt itthon, ki halt meg? Most 

Te, Béla!  Amit nem akarunk elhinni és elfo-

gadni!  

Köszönjük, hogy voltál nekünk.  

Remélem, látsz onnan fentről, a falut, a földeket, 

a búzát és a zöld mezőt.  Jászboldogházát.  

 

Adjon az Isten örök nyugodalmat Neked!   

Isten veled Béla!   

BÚCSÚZÓ 

Dr. Pap Béla 
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Buczkó Erzsébet Petri And-
rásné számos csíkosi és 
alsóboldogházi kisdiákot ve-
zetett be a betűk, számok 
titokzatos birodalmába. Saj-
nos, szomorú hírt kaptunk: 
ez év március 21-én örökre 
eltávozott. Lánya, Petri Már-
ta a Jászkürt című lapban 
emlékezett meg róla. Ezzel 
szeretnénk búcsúzni a tanya-
világ tanító nénijétől valam-
ennyi egykori boldogházi 
tanítványa nevében. Emlékét 
szeretettel megőrizzük. 
“Ezzel a rövid írással szeret-
nék emléket állítani édesanyámnak, aki 2021. 
március 24-én elhunyt. Édesanyám 1951-ben 
végzett a Jászberényi Állami Líceum és Taní-
tóképzőben. Éppen tíz éve még boldogan vette 
át a gyémánt diplomát. Pedagógus családban 
született, nem csoda hát, hogy ő is ezt a hiva-
tást választotta, és polgári után a tanítóképző-
ben folytatta iskoláit. 
Akkoriban a tanítóhiány 
miatt az V. éves tanító-
jelölteket a gyakorlóév-
ben kiküldték tanítani. 
Így került ő is Karcagra, 
majd 1951-52-ben a 
csíkosi tanyasi isko-
lába, aztán a következő 
két évben az 
alsóboldogházi iskolá-
hoz. Nehéz évek voltak, 
ame-lyekre azonban éle-
te végéig szívesen emlé-
kezett.  
Hajnali négykor keltek 
tanítónő társával, Horti 
Irénkével. A vonat 
Tápiómajor állomásig 
vitte őket, onnan vágtak 
neki a pusztaságnak. 
Félóra gyaloglás után 
érkeztek meg a tanyasi 
iskolához, ahol télen be 

is kellett fűteni, aztán takaríta-
ni. 30-40 gyerek járt oda a 
környező tanyavilágból. Még 
van olyan tanítványa, akit ott 
tanított, és aki szinte az utolsó 
időkig tartotta vele a kapcsola-
tot egy-egy köszöntés erejéig.  
Majd egy újabb állomás kö-
vetkezett, Jászjákóhalma, az-
tán 1957-ben végre hazatérhe-
tett Jászberénybe. A jelenlegi 
Székely Mihály Általános Is-
kolában alkalmazták, ahol 32 
évig tanított. Első és második 
osztályt, azt szerette a legjob-
ban. Amikor a zenei tagozat 

ebbe az iskolába került, Dobos István igazgató 
úr rábízta az első zenei osztályt. Bartos Nán-
dorné Klárikával boldogan vállalták. Édes-
anyám sok kis gyermek kezét megfogta, hogy 
írni tanítsa. A városban lépten-nyomon rákö-
szöntek az emberek, tanítványok, szülők: hogy 
tetszik lenni, tanító néni? Azt hiszem, minden-

ki szeretettel, tisztelettel 
gondol rá. Egy tanító 
munkáját nem mérik 
versenyek, kitüntetések. 
Olyan természetes, hogy 
megtanítja a gyerekeket 
írni, olvasni, számolni. 
Mindenki számára ma-
gától értetődő, hogy 
megszeretteti a 6-7 éve-
sekkel az iskolát, éne-
kel, játszik velük, mesél 
nekik, és ha kell, ölébe 
veszi a szomorú kisgye-
reket. Ha sok év eltelté-
vel egy életút végén 
még mindig megisme-
rik, és köszöntik, az an-
nak a jele, hogy tényleg 
betöltötte a hivatását. 
TANÍTÓ volt.  
Csupa nagybetűvel.”  

A könyv borítóján Buczkó Erzsébet látható 

Búcsú Petri Andrásné Buczkó Erzsébettől 

Petri Andrásné Buczkó Erzsébet  
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Beszámoló az Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület  
2020. évi tevékenységéről.. 

Egyesületünk az ismert okok és körülmények miatt 
messze nem teljesítette azt, amit a munkatervben meg-
határoztunk 2020 januárjában. Utoljára tagjainkkal feb-
ruárban találkoztunk egy farsangi, illetve névnapi ösz-
szejövetelen. Nagy szeretettel és odafigyeléssel készül-
tünk a nyugdíjas napközi otthon megnyitására. Nagyon 
örültünk a lehetőségnek, megnyitás után birtokba vet-
tük, és elneveztük ”öreg ovinak”. Amíg lehetett, az a 
tíz-tizenkét fő szívesen látogatta, de ez is befejeződött. 
A nyár folyamán a tájháznál tevékenykedtünk, lángos 
sütéssel besegítettünk a strandon lévő gyerekeknek.  
A nyár elszaladt és szeptemberben mintegy húsz fővel 
elmentünk Bogácsra, egy hosszú hétvégére.  Ez nagyon 
jól sikerült, meglátogattak bennünket a „Csillagvirág 
kórus” idehaza maradt tagjai is. Ezek után újra zárás, 
újra csak a várakozás. 
2020-ban is volt pénzügyi mozgás egyesületünknél, 
melyet a mellékelt kimutatás tartalmaz. Nyertünk két 
pályázatot, 200 000 Ft-ot működésre és a kórus részére 
ruha és hangszer vásárlásra, melynek anyagi lebonyolí-

tásai folyamatban vannak. Ez is hamarosan megoldó-
dik, és ha már lehet, készülhetünk a fellépésekre. A 
tagdíjat természetesen mindenki befizette, és az adó 
1%-ból is bevételhez jutottunk.  
Nagyon remélem, hogy az elmulasztottak egy részét a 
nyár folyamán pótolni tudjuk. 
Külső segítséget ez évben is kaptunk tagjainktól, lako-
soktól és főleg az Önkormányzattól. Mindezt nagy-
nagy köszönettel vesszük. Ez évben is szívesen fogad-
juk a felénk irányuló segítséget, mert számunkra ez azt 
jelenti, hogy szükség van az egyesületünk munkájára 
és az idős lakosság felkarolására. 
Ennyiben tudtam összefoglalni a 2020-ban történteket. 

 
Várjuk továbbra is az adózók  

1%-ának felajánlását az  
18837005-1-16 adószámra. 

Orczi Imréné  
egyesületi titkár 

Beszámoló 
”Ezüstkor” Nyugdíjasok és Magányosok Egyesületének 2020. évi pénzügyi tevékenységéről. 

A beszámolóban lévő összegek 1000-Ft-ban vannak feltüntetve. 

Bevétel HUF 
Tagdíj 30-Ft 

Banki kivét 348-Ft 
SZJA 1 % 24-Ft 

Önkormányzat 100-Ft 

Magánszemélyek 35-Ft 

Eseti átutalás (pályázat) 200-Ft 
1.801-Ft 

Összes bevétel 2.538-Ft 

Kiadás HUF 

Banki költség         23-Ft 

Rendezvény költség           66-Ft 

Postaköltség             4-Ft 

Kegyeleti költség 6-Ft 

Irodaszer             10-Ft 

Könyvelési költség           20-Ft 

Névnapi költség            22-Ft 

Életet az Éveknek tagdíj             8-Ft 

Számítógép vásárlás           178-Ft 

Kivét a bankszámláról          348-Ft 

Eseti átut. pályázat Jászföld 
Alapítvány 

            1.785-Ft 

Eseti átut. pály. Énekkar          454-Ft 

Egyéb kiadás   66-Ft 

Összes kiadás:  2.990-Ft 

Banki nyitó 1.382-Ft 

Készpénz nyitó 3-Ft 

Összes nyitó 1.385-Ft 

Bevétel 2.538-Ft 

Összesen 3.923-Ft 

Kiadás 2.990-Ft 

Összesen 933-Ft 

Banki záró 897-Ft 

Készpénz záró 36 Ft 

Sajnos a COVID-19 vírus miatt a 2020. évi ter-
ve az egyesületnek nem valósult meg. Bízunk 
abban, hogy a 2021-es év szabadabb és felszaba-
dultabb lesz. 
Köszönjük a Polgármester Úr, a képviselő-
testület és a magánszemélyek támogatását. 
Ennyiben kívántam beszámolni a pénzügyi hely-
zetről. 
 
Kívánok mindenkinek jó egészséget. 
 

Jászboldogháza 2021. 04. 23.   
  Kőhidi Györgyné 
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Faluszépítık hírei 

CIVIL SZERVEZETEK 

Húsvétvárás - Tojásfa díszítés 
Egyesületünk 2019-ben Tóth Éva tagtársunk ötlete 
alapján hagyományteremtő céllal készített először hús-
vétváró tojásfát településünkön. Nagy sikere volt az 
ötletnek, az első évben óvodások, iskolások is bekap-
csolódtak a tojásgyűjtésbe, a díszítésbe. Sőt a lakosság-
tól is kaptunk tojásdíszeket, amit örömmel fogadtunk, 
és szeretettel elfogadunk a jövőben is, akár úgy is, 
hogy éppen arra jár valaki, és feltesz még a fára egy-
egy tojást.  
Az idei a második olyan húsvét volt, melyet a korona-
vírus árnyékában töltöttünk. Most még inkább kellett a 
feltöltődés, az egymásra való odafigyelés, hiszen így 
tudjuk majd könnyebben folytatni a hétköznapokat.  
Az ünnepek fontosak az ember életében: a szép emlé-
kek, a családi együttlét, a közös örömök, ezt megelőző-
en pedig nagy szerepe van a készülődésnek és a ráhan-
golódásnak, ami ünnepivé teszi magát a várakozást is. 
A tojásfa díszítéssel - amit a járvány szabályainak 
megfelelően, kellő elővigyázatossággal végeztünk -, 
melyhez a nyugdíjasok egyesülete is kapcsolódott, sze-
rettünk volna derűt, örömet szerezni a lakosságnak, egy 
kis színt, vidámságot vinni a hétköznapokba. 

Ezekkel a gondolatokkal, a településünkön kiültetett 
sok szép virággal, és egy, a faluszépítők facebook ol-
dalán megjelenő fotó összeállítással szerettük volna 
meglepni a lakosságot, boldog húsvéti ünnepeket kí-
vánva.  

Szalma nyuszi 
Az ünnep előtti napokban a húsvétváró 
tojásfán kívül egy körbálából készült szal-
ma nyuszi is megjelent mint üde színfolt 
Boldogháza egyik legforgalmasabb pont-
ján, a COOP-ABC előtt. Az ötletet Új-
szászról kaptuk - melyet Papp Izabella lel-
kes tagtársunk osztott meg velünk - Papp 
Gyula kiváló helyi önkéntes tűzoltó kedves 
anyósa, az Újszászon élő Takács Zoltánné 
Jutka avatott be minket a szalmanyúl ké-
szítésének rejtelmeibe, és hozta meg ked-
vünket a megvalósításhoz. Baráti gesztus-
ként meglepett minket egy pár nyuszi füllel, ami igazán 
jól illett a nyuszi lány fejére. Ezúton is köszönjük neki!   
A tetszetős húsvéti dekoráció foltvarrásos módszerrel 
készült, melyet egyesületünk hagyományteremtő mó-
don idén először készített el Kövér Attilánénak, a falu-
szépítők ügyes kezű titkárának köszönhetően. A körbá-
lát ifj. Szűcs Gergely ajánlotta fel. A bálát, a leendő 

nyuszit, míg el nem készült, Sziliczei Zoltánné fogadta 
be otthonába. A falut szépítő virágok beültetésére is az 
ő udvarán kerül sor már évek óta. Köszönet érte. A 
munkafolyamatról készült fotók megtekinthetők a falu-
szépítők Facebook oldalán. Az oldal egyre nézettebb, 
amiért nagyon hálásak vagyunk követőinknek.  
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Fogadj örökbe egy villanyoszlopot!   
    Talán első hallásra szokatlan ez a kérés, még akkor 
is, ha pár évvel ezelőtt már elhangzott.  
Ismét itt a tavasz, megújul a természet, mindenki vá-
gyódik a szabadba, szívesen kertészkedik, sokat tesz 
környezete szépítéséért. Egy ötletet szeretnénk adni, 
hogyan lehetne környezetünket, s ez által településün-
ket virágosabbá, szebbé tenni.  
Ha kilépünk az utcára, és szétnézünk, a kapu közelében 
sokan egy komor villanyoszlopot láthatunk. Már szinte 
észre sem vesszük, csak fűnyírás közben kerülgetjük. 
Talán még bosszankodunk is miatta, hogy ott éktelen-
kedik a kapu előtt vagy a járda mellett. Pedig üde szín-
folt is lehetne! Fogadjuk örökbe! Ültessünk köré virá-
gokat, alakítsunk ki egy virágágyást (pl. téglából vagy 
bármi másból), és gondozzuk, tegyük olyan barátsá-
gossá, hogy ránézve mosolyt csaljon arcokra. Aki már 
megtette, köszönjük, és kívánjuk, teljen öröme a lát-
ványban. 
   Virághagymával is körbe lehet ültetni, ami évelő, és 
már kora tavasszal szépen virágzik, de más évelő nö-
vényt is telepíthetünk köré, ami egész nyáron, akár a 
fagyokig folyamatosan nyílik. Jól mutatna a bársonyka 
is, ami nem igényes növény. A komor villanyoszlopok 
környékét megszépítve máris tettünk azért, hogy szebb 

legyen a környezetünk. Egyben tettünk településünk 
virágossá válásáért. Megéri a fáradságot! Nem csak 
szép, üde színfolt lehet a faluban, hanem a magunk 
örömét is szolgálná. Hazatérve egy szép, most már ba-
rátságos, villanyoszlop fogadna a kapuban, köszönne 
ránk. 
A későbbiekben szeretnénk lefotózni és a Boldogházi 
Hírekben közzétenni a villanyoszlopok körüli szép vi-
rágágyásokat.  

 Fogadjunk örökbe egy villanyoszlopot! Sok ötletet, 
kellemes kertészkedést kívánunk! 

Árvácskákat vásároltunk 
Húsvét közeledtével, virágvasárnap előtt egye-
sületünk árvácskával díszítette fel a főutca 
mentén az utcatáblákat és Szép utca-táblát, ün-
neplőbe öltöztetve ezzel kicsiny településünket. 
Így vártuk a lakossággal együtt a húsvéti ünne-
peket, köszöntöttük a tavasz eljöttét. Két utca-
tábla is felújításra került az önkormányzat jó-
voltából. Most már a Rózsa és a Petőfi utcába 
érkezőket is virágos utcatábla fogadja.  
Köszönet érte.  

Igaz történet… 
   A tojásfa díszítés alkalmával Tóth Éva egy szép, de-
koratív nyuszis kosarat ajánlott fel a szépítéshez. Kér-
deztük is tőle, nem sajnálod itt hagyni a fa alatt? Olyan 
szép! Nem, ő ide szánta, szívesen hozta, hogy még 
szebb, még hangulatosabb legyen a környezet. Másnap 
reggelre nagy megdöbbenésünkre a kiskosár eltűnt a fa 
alól. Szomorúan vettük tudomásul, hogy valakinek va-
lószínűleg megtetszett, és hazavitte, hiába volt a szán-

dék, hiába volt az igyekezetünk. Kíváncsiak voltunk, ki 
lehetett, akinek annyira kellett az a kosár. Eszünkbe 
jutott, hogy településünket térfigyelő kamera őrzi, meg-
kértük hát Babinyecz Jánost -  akinek ezúton is köszön-
jük a közreműködését -, nézze vissza a kamera felvétel-
ét. Izgalmas volt a várakozás, vajon kinek kell 
„megköszönni”, ki az, akinek olyan ellenállhatatlanul 
szüksége volt arra a kosárra. Másnap reggel kaptuk a 
telefonhívást. Megvan, ki vitte el a dekorációt! Amikor 
megtudtuk, hogy ki volt, nem akartunk hinni a fülünk-
nek! Kétszer is rákérdeztünk, igaz-e? A kamera felvéte-
le szerint hajnali 3 óra 15 perckor tisztán látható módon 
egy német juhászkutya odaszaladt a tojásfa alá, ráhara-
pott a kosaras dekorációra, megrázta, kigurult belőle a 
tojás, majd elszaladt a kosárral a gyár irányába. Mind-
ezek hallatán, érdekes fordulatot vett a történet. Nem 
kaptuk ugyan vissza a kiskosarat, de a térfigyelő kame-
ra visszaadta a hitünket, a bizalmat, a töretlen lelkese-
dést, amivel mindent megteszünk szabadidőnket sem 
sajnálva szeretett községünkért, a lakosságért, azért, 
hogy egy barátságos, rendezett, szeretni való települé-
sen élhessünk. 

   Szűcs Gergelyné 
Faluvédő és Szépítő Egyesület elnöke 
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Tisztelt Adófizető! 
Örömmel és köszönettel vennénk, ha Ön úgy döntene, 

hogy személyi jövedelemadójának 1 %-ával a 
Jászboldogházi Faluvédő és Szépítő Egyesület tevé-
kenységét támogatná.  Tisztelettel köszönjük előző 
évi felajánlását, mellyel segítette terveink megvalósí-
tását. 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 szí-
vesen támogatná az egyesületet bármilyen csekély 
(vagy ha teheti nagyobb) összeggel, ezt megteheti sze-
mélyesen, vagy a helyi Takarékszövetkezetben a 
Jászboldogházi Faluvédő és Szépítő Egyesület szám-
lájára befizetett összeggel. 

Bankszámlaszámunk: 69500194-11-021591  
 

Támogatását előre is köszönjük! 
Tisztelettel: 

 Faluvédő és Szépítő Egyesület Jászboldogháza 

Vers mindenkinek 
A magyar költészet napját április 11-én, József 
Attila születésnapján ünnepeljük. 
Ebből az alkalmából, már évek óta, községünk 
fiataljai, (nagy köszönet érte!) a köztéri padokra, 
egyéb helyekre kirakott versekkel hívják fel a fi-
gyelmet,- ne fussunk versenyt az idővel, olvas-
sunk néha verseket, szenteljünk egy kis időt a köl-
tészetre, irodalomra. Ez idő tájt egy padra leülve, 
mellénk társulhat egy-egy vers, érdemes felfigyel-
ni rá és elolvasni. 
Ezen a napon április 11-én, szerte az országban 
irodalmi előadóesteket, könyvbemutatókat, költő-
találkozókat, szavalóversenyeket rendeznek.  Ér-
dekesség. Egyes vendéglátóhelyeken ezen a napon 
verssel is lehet fizetni a kávéért. 
 

Utcatáblák ünneplőben 
Húsvét táján, a Tojásfa és a szalma nyuszi mellett 
megjelentek a húsvéti dekorációval feldíszített utca-
táblák községünkben, melyek nagyon kedves szín-
foltnak bizonyultak. Először csak néhány helyen fe-
deztük fel, aztán a faludíszítő kezdeményezéshez 
egyre többen csatlakoztak, reméljük jövőre még töb-
ben kapnak kedvet. Az eredmény magáért beszél, a 
sok szép dekoráció már messziről is jól látszott, han-
gulatos dísze volt településünknek. 

Szűcs Gergelyné 
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Hírek a tőzoltók életébıl 
Az előző lapszám óta eltelt időszak sem telt események 
nélkül egyesületünk életében. 
Február 25-én 22 óra után kaptunk riasztást, miszerint 
a Vezér utcában egy lakóházi melléképület ég, mely-
ben több gázpalack is lehet. Rajtunk kívül még 3 jász-
berényi egység is riasztást kapott. Kiérkezésünkkor az 
épület egy része már lángokban állt, gyors felderítés 
után megkezdtük a lángok oltását és a tűz továbbterje-
désének megakadályozását. Felderítés közben megta-
láltuk a ház tulajdonosát, aki békésen aludt. Szerencsé-
re nem sérült meg, el tudta hagyni a házat. Sikerült a 
gázpalackokat biztonságba helyezni, a táplálást meg-
szerelni, mert fogytán volt a tartályunkban levő oltóvíz. 
Ezután érkeztek a hivatásos egységek, akik két újabb 
sugár beüzemelésével már több irányból tudták támad-
ni a tüzet. Az épületben nagy mennyiségű éghető 
anyag volt felhalmozva, mely nagyban nehezítette az 
oltást. Az utómunkálatokkal hajnali 2 óra után végez-
tünk, a hátsó rész tetőszerkezetét nem sikerült meg-
menteni, az első két épületrészt viszont igen, így nem 
vált teljesen lakhatatlanná az épület. Első nagy tanulsá-
ga ennek az esetnek, hogy ne halmozzunk fel az épület 
helyiségeiben nagy mennyiségű éghető anyagot, mert 
baj esetén csökkenti az eredményes beavatkozás esé-
lyeit. A másik nagy tanulság, hogy kísérjük figyelem-
mel lakókörnyezetünket, mert ebben az esetben ha a 
szomszédok nem veszik észre a tüzet, nem tesznek be-
jelentést, akkor könnyen tragikus végkifejlete lehetett 
volna a káresetnek. 
Március 6-án délben érkezett az értesítés - épp a Csepel 
karbantartás közben - , mely szerint száraz fű, avar ég a 
Jászboldogháza – Portelek közti vasútvonal mellett.  3 
fővel a hivatásos egység kiérkezése előtt tagjaink fel-
számolták a tűzesetet, mielőtt még a vasúti biztosítóbe-
rendezés szekrényét elérték volna a lángok. 

Március 19-én kora délelőtt érkezett a következő riasz-
tás, mely szerint a Május 1. utcában egy földszintes 
lakóház egy lakása füstöl, lakóházat veszélyeztet. Két 
jászberényi egységet is riasztottak rajtunk kívül. Mun-
kaidő révén és a jelzés vélelmezett súlyossága miatt 
bővített riasztási lánc indult el, melynek köszönhetően 
rövid időn belül több tagunk érkezett a káreset helyszí-
nére, szerencsére még időben. Köszönet az épp pihenő-
idejüket töltő hivatásos tagjainknak a gyors reagálásért. 
Egy lakóépület melletti árnyékszék égett, a tűz kezdett 
átterjedni a szomszédos épület tetőszerkezetére. Egy 
gyorsbeavatkozó sugárral sikerült eloltani a lángokat és 

megakadályozni a tűz továbbterjedését még a hivatásos 
egységek kiérkezése előtt. Az eset tanulsága, hogy a 
kályhából kiszedett hamut, salakanyagot körültekintő-
en helyezzük el úgy, hogy az esetleg parázsló részek ne 
okozhassanak tüzet.  
Az esethez történő vonulás 
során egy fékezéskor megsé-
rült a már nem épp újszerű 
állapotban levő gépjárműfecs-
kendőnk víztartálya. 34 év 
után érthető, hogy a fáradás 
nyomait mutatja. Szerencsére 
sikerült bő egy hét alatt meg-
javítani, és ha már ki volt sze-
relve a tartály, egy kis átalakí-
tást is végezni, így 500 literrel 
2700 literre nőtt a fecskendő-
vel szállítható oltóvíz mennyi-
sége, ami nagy segítség adott 
esetben. A tartályjavítás ideje 
ki lett használva némi változ-
tatásra a legénységi- és a mál-
hatérben, így bizonyos eszkö-
zök hozzáférhetőbbé váltak, 
ezzel is rövidítve a beavatko-
zások megkezdésének idejét. 
Régóta érlelődik a gondolat bennünk, de ez az eset 
csak megerősített minket, hogy nem halasztható tovább 
gépjárműfecskendőnk nagyobb mértékű felújítása, 
aminek ki kell terjednie a motor, az erőátvitel, a fék-
rendszer, a felfüggesztés és a karosszéria rendbehoza-
talára, hogy továbbra is üzembiztosan tudjunk segíteni 
- a legtöbb esetben elsőként helyszínre érkezőként - a 
káresetek felszámolásában.  
Jelenleg azon fáradozunk, hogy a javítás anyagi hátte-
rét megteremtsük, valamint legalább a javítás idejére 
rendszerbe tudjuk állítani a régi Csepel gépjárműfecs-
kendőnket, ne maradjon mozgósítható védelem nélkül 
a település a javítás időtartama alatt sem. 
Április 6-án délelőtt érkezett az újabb riasztás, mely 
szerint a Vasút utcában egy kémény füstöl, a koromki-
szedő akna forró. Tipikus kéménytűz tünetek voltak. A 
kiérkezéskor beigazolódott a feltételezés, a kémény 
átvizsgálása és az izzó melléktermék eltávolítása után 
visszatérhettek a lakók az épületbe. Az ilyen esetek 
nagyrészt megelőzhetőek, ha a kéményeket rendszere-
sen tisztíttatjuk, és figyelünk a használt tüzelőanyag 
minőségére. 
Április 10-én késő délután a megyei műveletirányítás 
keresett meg minket telefonon, hogy Jánoshidán lakó-
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háztűz van, tudnánk-e menni, mert sokkal közelebb 
vagyunk, mint a 20 percre levő hivatásos egységek, 
akik már indultak a helyszínre. Többen tartottunk az 
állomáshelyünkre, hogy elinduljunk, mikor jött az 
újabb telefon, tárgytalan a riasztás, némi kommuniká-
ciós félreértés volt, nincs tűz, csak némi füstölés volt 
az ingatlanban. 
Több pályázatot készítünk ebben az időszakban, hogy 
a Tűzoltószertárat ki tudjuk bővíteni, mert jelenleg 
nem fér be a gépjárműfecskendő. Ha ez az elképzelés 
megvalósulna, akkor egy helyen tudnánk tárolni a be-
avatkozáshoz szükséges felszerelést, ruházatot, védő-
eszközöket, így rövidíteni tudnánk a reagálási időnket. 
Elképzeléseink megvalósításához kérnénk a lakosság 
segítségét! 
Aki szeretné támogatni terveinket, az megteheti szemé-
lyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásával, 

Kedvezményezett: Jászboldogháza Község  
Önkéntes Tűzoltó Egyesülete 

Adószáma: 18838439-1-16 

vagy a Takarékbanknál vezetett számlánkra történő 
adomány befizetéssel. 
Számlaszámunk : 69500194-10401031 
Előre is köszönjük a segítséget! 

Szomorúan hallottuk a hírt, hogy egyesületünk egyik 
fő támogatója dr. Pap Béla elhalálozott. Ezúton is kife-
jezzük őszinte részvétünket csapatzászlónk keresztany-
jának, Marikának és a családnak! 

Végezetül egy jó hír, ha a vírushelyzet nem szól közbe, 
május 17-én 3 boldogházi lakos elkezdi a 40 órás alap-
fokú tűzoltótanfolyamot, gyarapítva a beavatkozó állo-
mány létszámát! Köszönjük, hogy vállalták e nemes 
feladatot, és sok kitartást a felkészüléshez valamint 
sikeres vizsgát kívánunk nekik. 

 

 

Kispál Tamás 
Jászboldogháza ÖTE 

CIVIL SZERVEZETEK  

Bemutatkozó 
Amikor megkerestek, hogy írjak 
magamról, úgy mondtam, velem 
semmi érdekes nem történt. Mégis 
rászántam magam az írásra, nagyon 
röviden ennyit sikerült összehozni.  
Erki Zoltán vagyok, 1946-ban a 
Csíkos 50. sz tanyán születtem. 
Szüleim Erki Lajos és Bujdosó Ro-
zália, akik sajnos már sok éve az Új 
temetőben nyugszanak.  

 Hárman vagyunk testvérek. Van 
két nővérem Rozália és Irénke. 
Gyermekkoromat Boldogháza 
csíkosi részén töltöttem, ott jártam 
iskolába 1952-től 1960-ig.  
Görbe Emánuel és Császár Béla és 
feleségeik tanítottak. Az általános 
iskola befejezése után 1960-tól a 
Jászberényi Fémnyomó és Lemez-
áru gyárban (most Elektrolux) vol-
tam hegesztő tanuló, majd ott dol-
goztam mint szakmunkás. Közben 
az 1963-as árvíz elvitte a házunkat, 
így Jászberényben kaptunk házhe-

lyet a város szélén. Ott kezdtük újra 
az életünket. Azóta is itt élünk. 
1965-ben megszereztem a jogosít-
ványt teherautóra, és abban az év-
ben a Jászberényi Autóközlekedési 
Vállalatnál helyezkedtem el mint 
gépkocsivezető.  
1968-ban nősültem. Feleségemmel 
immár 53 éve élünk boldog házas-
ságban. 
Két gyermekünk született, egy fiú 
és egy lány. Három fiú unokánk 
van.  
 
1976-tól Európa útjait jártam mint 
kamionos. Nem könnyű, de nagyon 
érdekes munkám volt. Sok mindent 
láttam, sok izgalmas élményt is 
szereztem. 2006-ban mentem el 
nyugdíjba.  
Életem meghatározó része a csíkosi 
gyerekkorom. Ezért is örülök an-
nak, hogy a BOLDOGBT tagja va-

gyok, nagyon szívesen jövök a ta-
lálkozókra, ahol elbeszélgethetek 
régi osztálytársakkal, tanyasi szom-
szédokkal. Nővérem, Irénke is tagja 
az egyesületnek. Az újra élesztett 
csíkosi búcsúk is nagy élményt je-
lentenek számomra, változatossá 
teszik nyugdíjas napjaimat. Idős 

napjainkat unokáink szépítik meg. 
Sajnos ez a járvány nem engedi 
meg, hogy összejövetelekre men-
jünk, nagy családi ünnepeket ren-
dezzünk. Nagyon várom már, hogy 
újra visszatérjen a régi életünk. Ad-
dig is minden boldogházinak üd-
vözletem küldöm. 
Jászberény, 2021. április 16. 

BOLDOGBT 

Ifjú koromban szerettem lovagolni, 
itt a Bogár nyergében ülök 

Feleségemmel 
2008-ban 

Unokáink 2021-ben 
Richárd (barátnıjével),  

Kristóf és a kicsi Szabolcs 

Erki Zoltán  



 15 
Boldogházi Hírek 2021. MÁJUS CIVIL SZERVEZETEK 

Búcsúzunk dr. Pap Bélától 

Alapítványunknak 30 éve vezetőségi tagja dr. Pap Béla.  

1991-ben nagyon sokat fáradozott a Boldogházi Gyermekekért Alapítvány létrehozásán. 

Tudta és hangoztatta, az új szervezet legfontosabb feladata, hogy a felnövekvő boldogházi gyerekeknek is 

meg tudjuk adni a legjobb lehetőségeket képességeik sokoldalú fejlesztéséhez. Ezért dolgozott 30 éven keresz-

tül lelkesen, töretlenül.  Nemcsak támogatókat keresett, de maga is bőkezű mecénás volt.  

Szomorúság és elkeseredett, tehetetlen fájdalom kerít hatalmába bennünket, mert egy igaz, Boldogházáért, a 

gyermekekért tenni akaró, és aktívan cselekvő embertől búcsúzunk.  

Nehéz elmondani mit jelentettek számunkra tanácsai, ötletei. Irányt mutatók voltak!  

 Kitűnő diplomáciai érzékkel segített bennünket a feladatok megoldásában. 

Egy rendkívül gazdag életpályát szakított félbe halála. 

Nyugodjon békében! Emlékét szeretettel és tisztelettel megőrizzük! 

 

A Boldogházi Gyermekekért Közhasznú Alapítvány nevében 

Zrupkó Ferencné, a kuratórium elnöke 

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy 2021. április 
13-tól Jászboldogházán is elindult a népkonyhai 
szolgáltatás, melynek keretében napi rendszeres-
séggel „egy-tál” meleg étkeztetésben részesül a 
kritériumoknak megfelelő igénylő. Az étel, erre a 
célra rendszeresített 0,7 liter űrtartalmú edényben 
kerül átadásra a Művelődési Házban (Rákóczi Fe-
renc utca 9.) hétköznapokon, 12.30-14.30 óra kö-
zött, melyet a helyszínen is el lehet fogyasztani, 
vagy haza lehet vinni. 
Érdeklődni és jelentkezni folyamatosan a Polgár-
mesteri Hivatal szociális ügyintézőjénél lehet az 
alábbi telefonszámon és e-mail-címen: 

szocialis@jaszboldoghaza.hu 
06/57/460-011 – 1300 mellék,  

06/30/420-21-85 

A szolgáltatást az alábbi személyek vehetik 
igénybe: 
 
• Kizárólag 18. életévét betöltött személy 
• Más szociális étkeztetésben nem részesül 
• A személyes adatait (név, születési hely és 

idő, lakcím és tartózkodási hely) megadja, kü-
lönösen fontos a TAJ szám megléte 

 
Az adatkezelési nyilatkozat a Polgármesteri Hiva-
talban kérhető. 
 
Jászboldogháza, 2021. április 21. 

Szűcs Lajos  
polgármester 

Kedves Lakosok! 

Alapítványi hírek 

Hogyha virág lennék,  
ölelnélek jó illattal;  
hogyha madár lennék,  
dicsérnélek zengő dallal;  
hogyha mennybolt lennék,  
aranynappal, ezüstholddal,  
beragyognám életedet csillagokkal.  

Virág vagyok: ékes  
piros szirmú, gyönge rózsaág;  
Madár vagyok: fényes  
dalt fütyülő csöpp rigócskád;  
Eged is: szépséges,  
aranynappal, ezüstholddal,  
beragyogom életedet csillagokkal. 

Május első vasárnapján az édesanyákat ünnepeltük, megköszönve  

odaadó, önzetlen szeretetüket. 

PÁKOLITZ ISTVÁN  
Anyámnak 
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Örömömre szolgál, hogy megérhet-
tem községünk önálló válásának  
75. születésnapját,  melynek létre-
jöttében  apai nagyapám, Pócz Be-
nedek is részt vett. A mi családunk 
Csíkosban élt és gazdálkodott. Itt  
születtem. Ketten vagyunk  testvé-
rek. Öcsémmel a csíkosi iskolában 
végeztük el az első négy  osztályt. 
Az ötödik osztályt  Újszászon jár-
tam ki. Az 1963-as tavaszi nagy  
árvíz  sok tanyát  semmisített meg. 
A tanyasi emberek nagy része be-
költözött valamelyik szomszédos  
községbe. Mi Jászboldogházát vá-
lasztottuk, sok csíkosival egyetem-
ben. Az 1963-64-es tanévet már  itt 
kezdtem el. Hatodikos voltam ak-
kor. Édesapám, aki az árvízig a Zrí-
nyi Tsz  elnöke volt, raktáros lett az 
Aranykalász Tsz-ben, mivel a két 
termelőszövetkezet 1963-ban egye-
sült. Emlékszem, nyaranta sokszor 

kimentem hozzá „könyvelni”. Von-
zott ez a szakma, így nem volt ne-
héz döntenem a továbbtanulás te-
rén. A Szolnoki Vásárhelyi Pál  
Szakközépiskolában érettségiztem 
ipari könyvelés,  statisztikai sza-
kon. 1970-ben ipari  könyvvitelből 
az országos középiskolai tanulmá-
nyi versenyen  harmadik helyezést 
értem el. Ez az év a község életé-
ben is nagy változást hozott. A  
Radiátor  Gyár  ugyanis ekkor 
kezdte meg működését. Édesanyám 
– sok hasonló eddig  háztartásbeli, 
vagy mezőgazdasággal foglalkozó 
társával egyetemben – gyári dolgo-
zó lett. Sokat segített ez a mi  csalá-
dunknak is, hiszen az építkezés, a 
két gyerek taníttatása egyre na-
gyobb terhet rótt a családra. A kö-
zépiskola elvégzése után a Lehel 
Hűtőgépgyárba mentem dolgozni, 
anyaggazdálkodó munkakörbe. 
1973-ban férjhez mentem. Férjem, 
Kövér  Béla akkor a helyi Sport-
egyesületben futballozott. Később 
edző lett. Majd 30 évig oktatta a 
fiatalokat  a labdarúgás technikájá-
ra, és nem  utolsósorban a sport 
szeretetére, nagy türelemmel. Mun-
kájáért 2001-ben „Jászboldogháza 
községért” önkormányzati kitünte-
tést  kapta.  Házasságunkból két  
lány  gyermek  született. Mindket-
ten  felsőfokú iskolát végeztek gaz-
dasági, pénzügyi szakon. A GYES  
után  a Radiátor Gyáregységben  

helyezkedtem el. Majd jött egy 
újabb  lehetőség, Varga Istvánné 
Jolánka néni felajánlotta az Ipar-
cikkbolt vezetését. Mivel  férjem-
nek kereskedelmi végzettsége és 
gyakorlata is volt, így elvállaltuk. 
Nagy izgalommal és lelkesedéssel 
fogtam bele a kereskedelmi tevé-
kenységbe. Igyekeztem férjemmel 
és két kiváló munkatársammal  a  
lakosság  kedvében  járni, a felme-
rülő igényt teljesíteni. Szerettem  
csinálni, mert  változatos  volt, új  
kihívások,  ötletek kellettek a jó  
eredményekhez.  Szerettem  az em-
berekkel  foglalkozni. Ennek a te-
vékenységünknek a 2001-es súlyos  
autóbalesetünk vetett végett. Ez-
után  még 10 évig dolgoztam rok-
kant nyugdíjasként. Ezek után már, 
a mai divatos szóval élve a 
„Mamahotel” szerepet töltöm be a  
mai napig. Nagyon szép, élmények-
ben gazdag évek voltak ezek. Azt, 
hogy a délutánokat, a nyári szüne-
teket együtt tölthettem a négy uno-
kával, egy nagymama többet nem is 
kívánhat. Volt ebben tanulás, játék, 
kirándulás, nyaralás Bogácson. A 
lányaink szintén községünkben  
alapítottak családot. Itt építkeztek, 
gondozzák, szépítgetik környezetü-
ket a mai napig. Sajnos életünk 
nagy tragédiája, hogy Detti lányunk 
súlyos betegségben elhunyt. Ezután 
még több feladat  hárult rám. A 
család azonban összefogott, sokat 

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 

Kövér Béláné 
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segítettek Ildikó lányomék. Fájdal-
munkat az unokák fejlődése, ered-
ményessége csillapítja. A legidő-
sebb unoka, Fanni a Gazdasági  
Egyetemen tanul. Most írja szak-
dolgozatát, de szeptembertől még 
tovább folytatja tanulmányait. Öcs-
cse, Márk apai, nagyapai hagyomá-
nyokat továbbfolytatva a futball 
terén  ér el sikereket. Már óvodás  
kora óta focizik. Boldogháza, Zagy-
varékas, majd a szolnoki  MÁV 
után  az MTK-ban  folytatta. 14 
éves kora óta tagja a  korosztályos 
magyar válogatottnak. Ennek kap-
csán több országban  járt. Így fe-
dezték fel az olaszok. Lehetőséget 
kapott  Nápolyban,  majd Ferrará-
ban. Jelenleg a S.P.A.L  Seria A  
Primavera /18-19 évesek/ csapatá-

nak tagja. Réka  unokám a Yakuzák  
SE/Y Akadémia  profi versenyzője 
2010 óta. Többszörös magyar baj-
nok, kétszeres ifjúsági Európa-
bajnok. 2019-ben Prágában lett ju-
nior Európa-bajnok. Jelenleg az 
ELTE sport rekreációszervezés és 
egészségfejlesztés szakán tanul, és 
rendületlenül végzi karate edzéseit. 
Kétszer  járt Japánban, és több eu-
rópai országban vett részt versenye-
ken. Most nagy erővel készül  a 
grúziai  Európa-bajnokságra, már 
felnőtt  magyar  válogatottként. A 
legkisebb unokám, Zsombor is már 
7. osztályos a helyi általános iskolá-
ban. A családi hagyományokhoz  
híven ő is sportol a Jászboldogházai  
SE tagja. Bizakodva nézzük foci   
iránti szeretetét, tehetségét, ügyes  

bal lábát. Hasonló célokat tűzött  ki, 
mint unokabátyja, Márk. Sajnos  a 
pandémia most mindent lecsendesí-
tett, megfékezett. Bízunk benne,  
hogy hamarosan véget ér. A család  
összetartó ereje ezekben a hetek-
ben, hónapokban is sokat segített.  
A család boldogulásán kívül nagy  
örömömre szolgál községünk  lát-
ványos  fejlődése, szépülése. Meg-
újultak középületeink, korszerűsö-
dött az óvodánk, iskolánk. Bölcső-
de létesült a fiatalok örömére. Az 
utcák rendezettek, virágosak. Kö-
szönet érte vezetőinknek, a külön-
böző civil szervezeteknek, különö-
sen a Faluvédő és Szépítő Egyesü-
letnek. 

75 év 

Kövér Béláné 

Mária Terézia királynő 1745. május 6-án írta alá azt az oklevelet, amely a jászok és 
kunok számára régi kiváltságaik, szabadságuk visszaállítását jelentette. Ez volt a 
visszaváltás, a redemptio. A jászkunok – közöttük a boldogháziak – nagy anyagi ál-
dozatokkal vállalták az eladási ár visszafizetését és a katonáskodás súlyos terheit. 
Földváltó őseink hozzájárultak ahhoz, hogy az egykori pusztaságból előbb virágzó 
tanyavilág, majd 1946-tól önálló község születhessen.  

.    

MÁJUS 6.  A JÁSZKUN REDEMPTIO EMLÉKNAPJA 

A jászboldogházi redemptiós emlékmő  
2006-ban készült.  
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Képek a 75 éves község történetéből 

Az 1930-ban épült templom közelében sokáig  
alig voltak házak 

A község egyik legrégebbi épülete az Üveges vendéglı az 
1950-es években 

A község elsı utcája a Petıfi utca volt.  
Tóth Elek háza az 1960-as években 

Petıfi utca. Lukács L. József háza  
az 1960-as években 

Az elsı postahivatal a községháza udvarán 1962-ben épült a posta a Kossuth utcában 

A régi községháza bontása Az építkezés … 1972-ben készült el az új tanácsháza 
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Minibölcsődei összefoglaló 
Bölcsődénk a vírushelyzet alatt is nyitva volt, szere-
tettel vártunk minden kisgyermeket. A Covid-19 na-
gyon nehéz helyzet elé állított bennünket, hiszen a 
szülők próbálják kitolni a beszoktatás időpontját, eset-
leg későbbi kezdéssel szeretnék gyermeküket beadni a 
bölcsődénkbe. Ennek ellenére nagy örömmel tölt el 
bennünket, hogy a férőhelyek száma lassan betelik, és 
egyre több szülő szavaz bizalmat nekünk.  
A pandémia okozta nehézségeket azonban a gyerme-
kekkel nem éreztethetjük, ezért a tavasz a jó idővel 
együtt a tevékenységek sokaságát hozta bölcsődénk 
életébe. Március vége a húsvéti készülődéssel telt. A 
csoportszobánkat tojásfával díszítettük, és a gyerekek 
nagy örömmel készítették a hímes tojásokat, ismer-
kedtek a tavaszi néphagyományokkal. Majd nagy 
örömmel tértek vissza a húsvéti ünnepekről, a faluban 
rendezett tojáskereső versenyről. A tavasz során meg-
ismerkedtünk a gólyákkal. Mindennap figyeljük tevé-
kenységüket a csoportunk ablakából, és az udvarról is 
nagyon szívesen figyelik a gyerekek a madarakat. 
Voltunk a bölcsőde melletti parkban sétálni, és a tava-
szi virágokat is megmutattuk nekik. Ezen a héten a 
Föld napját ünnepeljük, és elkezdtünk készülődni az 
anyák napjára is. Sokat verselünk, mondókázunk, éne-

kelünk. A jó idő beköszöntével a kerti játékaink is 
előkerültek, és nagyon reméljük, hogy hamarosan az 
udvarunkat is birtokba vehetjük.  
Végezetül, de nem utolsósorban…  
Sokakban felmerül a kérdés, hogy „milyen hely a 
bölcsőde”? 
 „Ez az a hely, ahol bátran kérhet segítséget a szülő, 
és a gyermekét a lehető legjobb helyen tudhatja. 
Lelkiismeretfurdalás nélkül, nyugodtan állhat munká-
ba, ahol maximálisan tud teljesíteni. Hazaérkezvén, a 
család egy boldog anyával és apával találkozik. De 
ezzel még nincs vége! Ez az első benyomás. A további-
akban ezt az érzetet fenn kell tartanunk. Ha a szülő azt 
érzi, hogy személy szerint ő és a gyermeke fontos ne-
künk, nem csak egy név a felvételi listán, akkor nyitot-
tá válik, ezáltal a mi munkánkat is nagymértékben 
segíti. A nyílt kommunikáció, a bizalom egy olyan atti-
tűd, amely meghatározója a kisgyermeknevelő – szülő 
viszonynak. Ha ez a jó viszony kialakul, akkor már 
nyert ügyünk van.” ( Részlet: Kisgyermeknevelők 
lapja) 

Meleg Lilla 
Kisgyermeknevelő 

Bábozás Növényültetés 

Játék Kézműveskedés Ismerkedés a festékkel 
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Óvodánk 2021. március 8-tól április 19-ig ügyeleti 
rendszerben működött a járványhelyzet miatt. Április 
19-étől visszatértünk a normál működési rendhez, 
amit a „Föld napja” projekthéttel indítottunk. Zöld 
óvoda révén kiemelt figyelmet fordítunk a Zöld Jeles 
Napokra. A projektünk célja felhívni a figyelmet arra, 
hogyan védjük meg természeti és környezeti kincsein-
ket, és az, hogy a környezettel harmóniában élő köz-
vetlen környezetük iránt igényes gyerekeket nevel-
jünk. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekeket már kis-
csoportos koruktól fogva arra tanítsuk, hogy védjék, 
óvják a Földet, a környezetünket, ahol élünk. A hét 
elején a gyermekek megismerkedhettek a Föld boly-
gónkkal.  

Megbeszéltük, hogy milyen kontinensek, óceánok, 
tengerek találhatók bolygónkon. Képeket néztünk kör-
nyezetszennyező és környezetvédő tevékenységekről, 
tárgyakról, történésekről. Ezzel célunk a Föld iránti 
érzékenyítés volt, hogy a gyermekek érezzék a kör-
nyezetszennyezés súlyát, illetve azt, hogy hogyan tu-
dunk segíteni Földünkön, hogyan tudjuk szebbé és 
jobbá varázsolni. A gyermekeknek lehetőségük volt a 
saját kis Földbolygójuk elkészítésére, festéssel, ra-
gasztással. Különböző környezetvédelmi játékkal ját-
szottunk, köztük szelektív hulladékgyűjtéssel kapcso-
latos társasjátékkal is. Több mesét is néztünk, kiemel-
ten a Glóbi meséit  -ahol maga a Föld bolygó mesél a 
gyermekeknek-, melyben a gyermekek szintén a kör-
nyezettudatos magatartással, Földünk védelmével is-
merkedtek meg.  

Az óvoda veteményeskertjében is szorgosan tevé-
kenykedtek a gyerekek. Az óvodapedagógusok, dajka 
nénik segítségével különböző zöldség magvakat ültet-
tek el, hagymát duggattak. A kiskert gondozására a 

továbbiakban is nagy figyelmet fordítunk, közösen 
öntözzük az ültetvényeket, illetve tisztogatjuk a körü-
lötte lévő környezetet, és figyeljük a napról napra nö-
vekvő terméseket. A komposztálót is rendszeresen 
használjuk. 

Óvodánk „Óvjuk meg a Földet!” címmel  rajzpályáza-
tot hirdetett a Föld napja alkalmából. A gyermekek-
nek lehetőségük volt különböző technikával olyan 
alkotásokat készíteni, mely a Földdel, környezetvéde-
lemmel, állatvédelemmel, hulladékkezeléssel, zöldí-
téssel kapcsolatos. Több gyermek is készült erre a 
pályázatra, és gyönyörű alkotásokkal érkeztek. A pá-
lyázatok eredményének kihirdetése csütörtökön való-
sult meg. Minden pályázó kisgyermek elismerő okle-
vélben részesült, emellett korcsoportonként kiválasz-
tottunk három helyezettet is, akik környezetvédelem-
mel kapcsolatos kis ajándékban részesültek.  

Minden évben a Föld napján lehetőségük van a 
szülőknek, gyermekeknek virágot hozni az óvodába, 
mellyel óvodánk udvarát, ablakait díszíthetjük. Idén is 
rengeteg gyönyörű virággal érkeztek a gyerekek. Há-
lásan köszönjük a szülőknek. Eddigi években a szülők 
segítségével ültettük a virágokat, de sajnos a vírus-
helyzet idén ezt nem engedte. Így az óvoda dolgozói 
közösen ültették és helyezték el az ablakokban, udva-
ron.   

Projekthetünk tartalmasan zajlott, a gyermekek 
örömmel vettek részt minden tevékenységben, a kitű-
zött céljaink eljutottak hozzájuk, és sikeresen megva-
lósítottuk őket. Bízunk benne, hogy felnőve is emlé-
kezni fognak, és segítségükkel közösen egy szebb jö-
vőt tudunk varázsolni, odafigyelve környezetünkre, a 
FÖLDÜNKRE! 

 

Óvjuk a Földet! 

Klinkó Andrea 
óvodapedagógus 
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„Tehetségen azt a velünk született, 
adottságokra épülő, majd gyakor-
lás, céltudatos fejlesztés által ki-
bontakoztatott képességet értjük, 
amely az emberi tevékenység egy 
bizonyos területén az átlagosat 
messze túlhaladó teljesítményeket 
tud létrehozni.”  

(Harsányi István) 
Mozgásos, zenei, matematikai, 
vizuális képességek kapcsán óvo-
dások esetében is megállapíthatjuk 
a tehetség-ígéreteket és segíthetjük 
fejlesztésüket, de mivel nem min-
den területen mutatkozik meg 
ilyen korai időszakban a tehetség, 
elsősorban a minden gyermekre 
irányuló értelmi-érzelmi-erkölcsi 
fejlődést kell biztosítanunk.  

Ezzel párhuzamosan feladatunk a 
kiemelkedő képességű, kreatív 
gyermekek felfedezése, személyisé-
gük fejlesztése, azaz a tehetséggon-
dozás. 
A gyermekek megfigyelése már 
óvodába kerüléskor megkezdődik, a 
mindennapi óvodai játék, a foglal-
kozások során tapasztaljuk, hogy ki 

miben tehetséges. Ez nem jelenti 
azt, hogy ezeket a képességeket a 
kis és középső csoport végére látvá-
nyosan ki is fogják bontakoztatni. 
Pl. lehet nagyon jó hallású, jó ének-
hangú vagy jó versmondó, jó dra-
matikus képességű, kiváló mozgású 
a kisgyermek, de félénksége, gátlá-
sossága miatt ezt még nem tudja 
kimutatni. A gyermekeknek szociá-
lisan is érettebbé kell válni ahhoz, 
hogy a tehetség, ami bennük lako-
zik, kibontakozhasson. Nagycso-
portos korukra általában már bonto-
gatják szárnyacskáikat! Ezért a te-
hetséggondozás folyamata az óvo-
dában azt jelenti, hogy: nagy fi-
gyelmet fordítsunk a kisgyermekek 
egyéni képességeit figyelembe ve-
vő differenciált fejlesztésre. Lehe-
tőséget teremtsünk, hogy játékidő-
ben sokat énekeljenek, kipróbálhas-
sák az ütőhangszereket, barkácsol-
hassanak, használják az ollót, ki-
próbálhassanak különböző vizuális 
technikákat, sokat mozoghassanak 
különböző mozgásfejlesztő szere-
ken, labdázzanak, számolási képes-
ségüket kibontakoztathassák, sokfé-
le fejlesztő játékkal játszhassanak. 
A szülők támogató, segítő, inspi-
ráló szerepe is fontos a tehetség-
fejlesztő munkában, hiszen csak az 
intézményi környezet nem biztos, 
hogy mindent meg tud adni a tehet-
séges kicsiknek. Ne felejtsük el, 
hogy a tehetség nem egyenlő a 
sikerrel. A valóságban a tehetség-
ígéreteknek csak egy kis részéből 
lesz felismert, tehetséges fiatal. 
 
A tehetséges kisgyermek egyik jel-
lemzője a fejlett képzelőerő, a ko-
rai figuratív rajzolás, egyrészt 
ezek alapján zajlik a beválogatás az 
óvodai kézműves tehetségműhely-
be, amit két éve indítottunk, más-
részt a fejlett koordináció és fi-
nommotoros mozgás, az ábrázoló 
tevékenységek iránti vonzódás, 
valamint az életkor is meghatáro-
zó. Idén 7 fő jár a hétfői napokon 
13.00.- 15.00.-ig tartott foglalkozá-
sokra, ahol törekszem minél színe-
sebb, az óvodai Rajzolás, festés, 
mintázás, kézimunka tevékenysége-
ken túlmutató, azokat tovább gon-
doló, változatos technikákat és 
anyagokat felvonultató helyzetek 
megteremtésére. Az idei tanévben 
az első munkánk a Coop Mikulás 
pályázatra készített közös montázs 

kép volt. Ezt követte a pebble art-al 
való ismerkedés, mely során ara-
nyos kavicsképek születtek. Külön-
legesnek tartották a pausz papírra 
való állatábrázolást is, karácsony 
közeledtével cukorszórásos lámpást 
készítettünk befőttesüvegből, vala-
mint üdvözlőlapot terveztünk, amit 
meglepetésként postai úton jutta-
tunk el a szülőkhöz. Nagy odafi-
gyelést és türelmet igényelt a pók-
szövő kerettel való munka és a pré-
selt levelek aprólékos kifestése is. 
Idén is készítettünk alkotásokat a 
Nemzetstratégiai Kutatóintézet 
rajzpályázatára, az idei téma Hu-
nyadi János, a törökverő hős ábrá-
zolása volt. Ennek még nem történt 
meg az eredményhirdetése, mert a 
márciusi járványhelyzet miatt elha-
lasztották. Legutoljára Bogyó és 
Babóca Tavaszi mese című történe-
téhez készítettünk illusztrációt, utá-
na került az óvoda bezárásra. Ápri-
lis végén tudjuk folytatni a műhely-
munkát, a soron következő téma 
önarckép festése lesz tükörből, biz-
tosan tetszeni fog a gyerekeknek, 
hiszen eddig is mindig nyitottak 
voltak mindenre, és nagy odaadás-
sal kezdtek bele a különféle alkotá-
sokba. Végezetül szeretném meg-
említeni az egyik kisfiút, Gajdos 
Lőrincet, aki az elmúlt időszakban, 
2 pályázatban is 3. helyezést ért el, 
amire a szülei nevezték be. A BKV 
rajzpályázatán és az „Ünnepelj Já-
nos vitézzel!”című alkotói pályáza-
ton. Ezúton is gratulálunk neki! 
 

Berkó-Fejes Györgyi  

Tehetséggondozás az óvodában  

ÓVODAI HÍREK 

A kézmőves tehetségmőhely tagjai  

Lámpások készítése  

Készülı kavicsképek.  
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Március 9-étől ismét digitális oktatásra tértünk át isko-
lánkban. A nagyobbaknak ez már nem okozott túl nagy 
problémát, alsósaink  is tanultak  már így az előző tan-
évben. Egyedül az 1. osztályosoknak és szüleiknek volt 
ez a helyzet ismeretlen, de igyekeztek alkalmazkodni a 
helyzethez és nagyon ügyesen bele is rázódtak. Április 
19-én az alsó tagozat visszatérhetett a jelenléti oktatás-
hoz. A gyermekek örömmel jöttek iskolába. Természe-
tesen a szülőknek joguk van ahhoz, hogy otthon tartsák 
gyermekeiket, néhányan éltek is a lehetőséggel. Sajnos 
ez a tanév nem túl  gazdag eseményekben , a szokásos 
programjainkat online formában tarthattuk meg vagy 
elmaradtak.  
 

Alapítványi támogatások: 
A Boldogházi Gyermekekért Közhasznú Alapítvány 
újabb támogatással lepte meg intézményünket. 30 pa-
dot, 60 széket kaptunk, melyekkel újabb két tanterem-
ben cserélhetjük le régi, megkopott bútorainkat. Azon-
kívül gazdagabbak lettünk egy spirálozóval, írásvetítő-
vel is az Alapítvány jóvoltából.     Bízunk abban, hogy 
amikor majd visszatérünk minden évfolyamon a jelen-
léti oktatáshoz, tanulóink értékelik majd ezeket a törek-
véseket, örömmel fedezik fel az új dolgokat, melyekért 
hálásak vagyunk iskolánk alapítványának.             Kö-
szönettel tartozunk Zrupkó Ferencnének és a kuratóri-
um tagjainak ezekért a fejlesztésekért! 

 
Beíratkozás: 

Április 15 – 16-án volt a leendő 1. osztályosok 
beíratkozása. 13 gyermek Jászboldogházáról, 6 gyer-
mek Jánoshidáról és 2 gyermek Portelekről kezdi meg 
tanulmányait szeptembertől iskolánkban, akiket Judit 
tanár néni vár sok szeretettel. 
 

Tájékoztató a lengyel testvériskolai kapcsolatról 
2020. október közepén felvettük a kapcsolatot egy len-
gyel testvériskolával. 
A település neve Jaworze, nem messze van attól a vá-
rostól, ahol II. János Pál Pápa született. Jaworze 8,5 
ezer lakosú egyedi hangulatú városka, ahol a látniva-
lókban a múlt és a jelen szépségei keverednek. A test-
vériskola angol tanárnője Ania Jurczyk. Az első pilla-
nattól kezdve egy nagyon kedves, őszinte, segítőkész, 
jó érzésű embert ismerhettem meg benne. 
Az iskola karaktere hasonló a miénkhez.  
Úgy beszéltük meg, hogy 12-14 éves korosztály tanu-
lói részére indítjuk el a kapcsolat felvételt, és mindkét 
részről max.15- 15 fő legyen, ennyi tanulóval jól koor-
dinálható a partnerségi munka. 
Ősz óta rendszeres kapcsolatban vagyunk, és a 15 tanu-
ló különféle platformokon tartja egymással a kapcsola-
tot. Szoktak emailt írni, írnak messengeren, 
facebookon, videóhívásokon keresztül mélyítik barát-
ságaikat. Küldözgetnek egymásnak fotókat, zenét, ked-
venc dolgaikat, beszámolnak számukra fontos napi 

eseményekről - miközben gyakorolják az angol nyelv 
használatát. 
Ania lengyel tanárnővel egyeztetve, különféle projek-
tek kidolgozását javasoljuk a tanulóinknak. Eddig volt 
már karácsony, farsang, most a húsvét, és a tavaszi 
szünet utáni időszakra a két ország iskolrendszeréről, 
az oktatásról , főleg mostani online oktatás tapasztala-
tairól fognak a tanulók készíteni párokban kisebb mun-
kákat. 
Különféle témákra tervezünk további projekteket, ame-
lyekben közösen fognak majd tevékenykedni a lengyel 
és a mi iskolánk tanulói. (pl. iskola, szülőföldem – tele-
pülésem, ünnepeink, szabadidő, nyaralás, környezetvé-
delem) 
Célunk: tiszteletre épülő baráti kapcsolatok kiépítése, 
� közös programok lebonyolítása, 
� angol nyelv használata, gyakorlása, 
� más népek kultúrájának tisztelete, megismerése 
� nyitottság a világra. 
Azt tapasztalom, hogy a lengyel testvériskola tanulói-
val tanulóink örömmel barátkoznak, és bízunk benne, 
hogy maradandó, jó baráti kapcsolatok épülnek ki. 
Mindannyian bizakodva várjuk, hogy megnyíljanak a 
határok, és biztonságosan lehessen utazni. Szeretnénk , 
hogy majd személyes találkozókra is sor kerüljön Jász-
boldogházán ill. Jaworzeban. Büszkék vagyunk mind-
két iskola tanulóira a lelkes baráti kapcsolatokban 
nyújtott kitartó munkájukért! Köszönet érte mindenki-
nek, aki segíti és bármi formában támogatja munkánkat 
a lengyel partneriskolai tevékenységben. 
Lőrik Lászlóné 
Intézményvezető-helyettes 
 

Posztolj verset 2021. 
Április 11-én ünnepeljük a költészet napját.  
Sajnos a vírushelyzet miatt idén sem tarthattuk meg 
iskolánkban a szavalóversenyt. 
Tanulóink így is lelkesen készültek erre a napra, hiszen 
egy verses videóban ismét megmutathatták a vers iránti 
szeretetüket.  
A szavalók között régi ismerős arcokkal is találkozha-
tunk. 
Fogadják szeretettel a költészet napi videónkat, amit itt 
tudnak megnézni: 

https://www.youtube.com/watch?v=eNyk-WU_Tz8 
 

Vörösmarty-emlékév zárórendezvény 
2021. március 5-én rendezték meg az országos Vörös-
marty -versünnep döntőjét, ahol Gajdos Márta 
3.osztályos tanuló első helyezést ért el.  
A szervezők felkérték iskolánk tanulóját, hogy a 
zárórendezvényen is szavalja el azt a verset, amellyel 
megnyerte a versenyt. 
A következő videóban Márti 16perc 31 mp-től látható. 
Szeretettel gratulálunk a felkéréshez! 
https://www.youtube.com/watch?v=DeutKhPBd40 

Hírek-események 
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Március 5-én lezajlott a Vörösmar-
ty-versünnep döntője. A Vörösmar-
ty-emlékév kiemelt kezdeményezé-
se volt a szavalóverseny, amelyre 
nagy számban, még az országhatár-
okon túlról is jelentkeztek a lelkes 
versmondók.  
A döntőnek a kápolnásnyéki Ha-
lász-kastély adott otthon, ahol hatta-
gú zsűri értékelte a továbbra is on-
line térben, élő kapcsolásban el-
hangzott szavalatokat, és nehezen 
bár, de eredményt is hirdetett: a 6-
12 évesek kategóriáját Gajdos Már-
ta, a Jászboldogházi Mátyás Király 
Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola tanulója nyerte.  
 
Szívből gratulálok ehhez az óriási 
sikerhez! 
Egy kis áttekintést szeretnék adni kedves kis tanítvá-
nyom eredményeiről, iskolai megismerkedésünkről: 
Három évvel ezelőtt egy csillogó szemű, mosolygós 
kislány lépte át az iskola kapuját. Mindenben nagyon 
tájékozott volt, okosan, értelmesen szólt hozzá bármi-
lyen témához. Már akkor tudott olvasni. Sokszor me-
sélt osztálytársainak. Minden tantárgyból kiemelkedő-
en teljesített, mindig nagyon szorgalmas volt. 
Már akkor tudtam, hogy  nagyon  szerencsés va-
gyok,amiért ilyen kincs került az osztályomba. Jó dol-
gom lesz majd vele, indulhatunk versenyeken, sikere-
ket  érhetünk  el. Az elején még nagyon féltettem a 
versenyzéstől, az esetleges kudarcoktól, hiszen olyan 
kicsi volt még. 
De már 1. osztályban az iskolai  Költészet Napja alkal-
mából szervezett versenyen megmérette magát és ter-
mészetesen meg is nyerte. Ettől kezdve tudatosan ke-
restük a neki való versenyeket és ő jobbnál  jobb  ered-
ményeket ért el. 
Íme eddigi sikerei listája: 
- Jászsági mesemondó verseny Jászjákóhalma II. he-
lyezés 2019. 
-A jászkiséri Csete Balázs Általános  Isko-
la  ,,Sorsfordító pillanatok” elnevezésű , 1956 emlékére 
rendezett szavalóverseny   I. helyezés 2019. és 2020. 
-,,Muzsikál az erdő” országos irodalmi pályázat Mese 
kategóriában ,  A fa, aki el akarta érni a Napot c. mesé-
jével különdíjban részesült  2020. 
- Mesélnek a fák országos meseíró pályázat I. helyezés 
2020. 
- a Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány által 
meghirdetett ,, A művészet összeköt” c. versmondó 
verseny I. helyezés (országos)  2021. 
- Vörösmarty –versünnep I. helyezés 2021. 

Mártit  faggatom sikerei hátteréről: 
- Mikor kezdődött vonzódásod a mesék, versek 
iránt? 

- Mindig sok mesekönyv vett körül. 
Anya és apa sokat olvasott nekem, na-
gyon sokszor mesével aludtam el. 
- Hogyan kezdtél el versenyezni? 
- Szeretem a verseket és amikor 1. osz-
tályos koromban meghirdették az isko-
lában a Költészet napi versmondó ver-
senyt anya és a tanító néni bíztatására 
belevágtam. Ezt a versenyt megnyertem 
és akkor úgy gondoltam, hogy tehetsé-
ges vagyok ebben.  
- Mesemondás, versmondás, mese-
írás-melyiket kedveled a legjobban? 
- Talán a versmondás áll hozzám a leg-
közelebb. A meseötletek pedig mindig 
itt vannak a fejemben és amikor aktuá-
lis, akkor befejezem a történeteket. A 
Mesélnek a fák pályázatra például egy 
rajz adta az ötletet. Volt a képen egy kis 
fa, aki szinte megszólított és abból jött 

az ötlet, hogy leírhatnám a történetét. 
- Mit szoktál olvasni? Ki a kedvenc íród, költőd, 
könyved? 
- Régebben meséket, ma már inkább ifjúsági regénye-
ket olvasok. Nagyon szeretem Fekete István természet-
ről szóló regényeit. Julia Boehne: Barátnőm Bori és 
Berg Judit: Rumini sorozata a nagy kedvencen most. 
Már én is szoktam keresgélni a könyvtárban, de sok-
szor azt olvasom el, amit anya ajánl nekem. Költők 
közül Arany János és Szabó Lőrinc versei állnak hoz-
zám közel. 
- Mit érzel akkor, amikor megnyersz egy versenyt? 
- Mindig nagyon örülök, örömet, büszkeséget érzek. El 
tudom képzelni, hogy kimegyek a zsűri elé, kezet fog-
nak velem, gratulálnak nekem. Sajnos a vírushelyzet 
miatt mostanában ez nem történik meg, csak e-mailben 
kapom az értesítést az eredményemről és postán kapom 
meg a jutalmamat. 
- Mennyire szoktál izgulni szereplés közben? 
- Előtte izgulok kicsit, de csak addig, amíg ki nem ál-
lok. Amikor mondom a verset, akkor már csak arra 
koncentrálok, hogy minél szebben mondjam. 
- Milyen további terveid vannak? 
- Szeretnék minél több versenyen részt venni. Most is 
épp egy országos pályázatra írok mesét és már felvet-
tük apával a verset, amivel nevezek. 
- Akkor remélem hamarosan újabb sikerről számolha-
tunk be!  
Márti, öröm volt veled beszélgetni. Kívánom, hogy 
legyél nagyon sikeres, hiszen rengeteg lehetőség áll 
még előtted! Hozzál  sok sikert családodnak, iskolád-
nak, Jászboldogházának! Már most nagyon büszkék 
vagyunk Rád! 
 
 Jászboldogháza, 2021.04 19.   

Káposztás Istvánné tanító néni 

ISKOLÁNK BÜSZKESÉGE 

 Gajdos Márta, a Jászboldogházi  Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
tanulója, a Vörösmarty-versünnep 6-12 évesek kategóriájának nyertese. Szívből gratulálunk re-
mek teljesítményéhez! 



 24 
Boldogházi Hírek 2021. MÁJUS  HÍREK 

Velünk élő történelem 
� Március 12-én a Duna Tv Ridikül műsorának témája 
a „Velünk élő történelem”. A műsorvezető Diossy Klá-
ra, beszélgető partnerei Nagyné dr. Bátori Zsuzsanna, a   
Szentendrei Néprajzi Múzeum munkatársa, Hortiné dr. 
Bathó Edit néprajzkutató, a Jász Múzeum igazgatója, 
dr. Petercsák Tivadar néprajzkutató, az egri Dobó Ist-
ván Vármúzeum nyugalmazott igazgatója és Török 
Tilla népdalénekes, népzenész. A beszélgetés témája a 
népdalok, tájházak, hagyományos népi játékok, képes-
lapok vagy éppen a népviselet, mely mind a történel-
münk részét képezik. Az előbb említett személyek a 
mai napig kutatják és gyűjtik a régi időkből fennmaradt 
emlékeket, és próbálják a jövő generációnak  megőriz-
ni őket, ismerhettük meg a beszélgetésük során. A be-
szélgetés elején mindenki elmondta, hogy gyermekko-
rukban ismerkedtek meg a vidékkel, ők maguk is vidé-
ken növekedtek, és a szüleiknél, nagyszüleiknél meglé-
vő dolgokat próbálják átmenteni a jövő nemzedék szá-
mára. Nagyné dr. Bátori Zsuzsanna a skanzen 
(falumúzeum, szabadtéri néprajzi múzeum) elkötele-
zettje. Az elmúlt kor bemutatása a mai látogatókat is 
megérinti, és nagy odaadással érdeklődnek az adott 
korról. Elmondta még, hogy hogyan történik a múzeum 
bővítése, ha olyan régimódi épület kerül a látótérbe, 
hogyan történik annak megvásárlása, bontása, újjáépí-
tése a skanzen területén.   
Hortiné dr. Bathó Edit elmondása szerint ő Jászberény-
ben a városban nőtt fel, de nyáron az iskolai szünetben 
mindig a nagyszüleinél volt a tanyán. Ott ismerte meg 
a paraszti életet, és ebből alakult ki a múlt iránti tiszte-
let. Beszélt a néptáncos múltjáról, mint alapító és a 
népviselet megőrzéséről, mint élharcosa a jászsági nép-
viselet megőrzésének és elterjesztésének. Beszélt még 
a betlehemi szokásokról, a nagypénteki kolompolásról, 
aminek a Jászságban hagyományai vannak.   
Török Tilla a magyar népzene változásairól és annak 
állandóságáról beszélt. Igyekszik egyesíteni korunk 
hangzásvilágát a sztyeppei népek zenéjének ősi erejé-
vel. Születési helye a délvidéken Zenta, családjában 
gyerekkorától kezdve jelen van a népdal és a népzene 
szeretete. Több hangszeren játszik, hegedű, kobzon, 
tilinka, de énekesnői mivoltáról a legismertebb.  
Dr. Petercsák Tivadar nyugalmazott múzeumigazgató 
sokáig az egri Dobó István Vármúzeumnak volt az 
igazgatója. Filkeházán született a füzérradványi vártól 
nem messze. Őt is gyermekkorában fogta meg az akko-
ri kornak a hatása, és ahogy változott a világ, tűntek el 
a gyermekkori emlékek, úgy kezdett azoknak a meg-
mentésére. Megemlítette, hogy Filkeházáról is került 
egy ház 1970-ben a Szentendrei Skanzenba. Nagyon 
sokféle gyűjtésnek volt a szervezője, de egyik érdekes-
sége a képes levelezőlapok gyűjtése, melyből jelenleg 
egymillió darab van a múzeumban. A legkorábbi üd-
vözlő képeslap 1870-ben jelent meg. Sok érdekes dol-
got mondott a képeslapokkal kapcsolatosan. 2012-óta 
Eger város fertálymestere, mely hasonló a jászkapitá-

nyi tisztséghez, de sok eltérés van a két tisztség között. 
Sok érdekes dolgot mondott a fertálymesterségről. A 
műsor Török Tilla a Tavaszi havajgatás énekszámával 
zárult. 
� A Magyar Nemzet című országos napilap március 
19-i számában a Jászok Egyesületét ismerteti a széles 
olvasótáborával. Az újságban részletesen olvashatunk a 
Jászok Egyesületéről, melynek megalakulása március 
19-én volt Budapesten 100 évvel ezelőtt, 1921-ben. Az 
egyesület első vezetője   a jászárokszállási születésű dr. 
Cettler Jenő agrárközgazdász, egyetemi tanár és or-
szággyűlési képviselő. Az egyesületet 1946-ban több 
száz szervezettel együtt feloszlatták, és 1991-ben, szin-
tén március 19-én ujjá alakult. Így a szervezetnek az 
idén kettős  évfordulója van. Az első megalakulásának 
a 100. és az újjáalakulásnak a 30. évfordulója. Az 
egyesület jelszava „Adósai vagyunk szülőföldünknek”. 
Az elszármazott jászok mindig keresték a kapcsolattar-
tás lehetőségét egymással és az otthon élőkkel. A Já-
szok Egyesülete nem csak az itthoni jászokat tartja ösz-
sze, hanem a világ távolabbi pontjaira sodródottakat is. 
Az egyesület létszáma a kezdeti 36-ról mára 600 körü-
lire nőtt. Számos szervezet is tagja az egyesületnek: 
hagyományőrzők, népdalkörök, cserkészcsapatok és 
más szervezetek is. Az egyesület számos jászsági szer-
vezetet is támogat. Évente kiadják a Jászságért Díjat az 
arra legérdemesebb személynek, valamint a Jászsági 
Civil Vándordíjat az arra érdemesült szervezetnek. A 
legjelentősebb a Jász Világtalálkozó támogatása, szer-
vezése, melyet az önkormányzatokkal közösen minden 
évben más településen rendeznek meg. Sajnos, a jár-
vány miatt 2020-ban elmaradt, és úgy néz ki, hogy a 
2021-es is átkerül 2022-re, melynek helyszíne Jánoshi-
da lenne. 
� A másik országos napilap, a Népszava március 27-i 
száma közöl egy interjút dr. Dobos Lászlóval, a Jászok 
Egyesületének elnökével. Az újságolvasó közönség 
betekintést kaphatott a jászok öntudatáról, önismereté-
ről, az önmegváltásról, amit a kunokkal együtt tudtak 
elérni.  Az önmegváltás nem csak  a szabadságot jelen-
tette, hanem feltétel volt a kötelezettségek teljesítése, 
mint a katonaság állítása és azok működőképes fenn-
tartása is. A különálló népcsoport kérdésére a válasz-
adó elmondta, hogy a jászok nem tekinthetők önálló 
népcsoportnak, mert nincs meg az ősi nyelvük. A mai 
jászok jellemzése három szóban összefoglalva 
„makacsság, szívósság és hideghónaaljúság”– mondta 
Dobos László. A kunok között is tartja az a közmondás  
- Dobos László szerint-, hogy „a jászok semmire sem 
hevülnek fel” mindent végig gondolnak, nem pattog-
nak feleslegesen. A jászok sajátsága a kitartás és a szí-
vósság. Ezt példával is alátámasztotta a kérdezett. 
 

Nagy Albert,  
Jászkapitány 

(A dr. Dobos Lászlóval készült interjú lapunk 34-35. 
oldalán olvasható.) 
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FIATALOK VÁLASZOLNAK... 
A világjárvány több mint egy éve van jelen az életünkben.  

A szabályok betartása, az óvintézkedések behatárolják a lehetőségeinket. 
Fiatalokat kérdeztünk: 

A korlátozások mellett milyen lehetőség maradt számotokra a kikapcsolódásra, szórakozásra? 

Jelenleg az ELTE Tanító- és Óvóképző karon, csecsemő- és kisgyermeknevelő szakon folyta-
tom tanulmányaimat 2019 szeptembere óta. Amellett, hogy szeretem a gyerekeket, azért is 
jelentkeztem erre az egyetemre, hogy megismerjem a nagyvárosi életet, illetve azt, hogy mi-
lyen is az egyetem. Szeptembertől márciusig volt is erre alkalmam, amíg nem jött be a vírus. 
Novemberben egy hónapig albérletben voltam, majd februárban felvettek a kollégiumba. Na-
gyon élveztem a budapesti életet, hogy meg kellett tanulnom egyedül gondoskodni magamról 
és persze rengeteg új barátot szereztem, akikkel sok programot tudtunk szervezni. Már kezd-
tem megszokni a tömegközlekedést is, illetve a kollégiumot, ami számomra eddig idegen volt. 
Tavaly március óta online oktatás van az egyetemeken is, ami nagyon elszomorít, hiszen nem 
találkozhatok a szaktársaimmal, a barátokkal. Ettől függetlenül mindennap tartom velük a 
kapcsolatot. Ez a szak rendkívül gyakorlatias, tehát bölcsődékben kell gyakorlatot végeznünk, 
viszont a kialakult helyzetben nem minden bölcsőde fogad hallgatókat, ami szintén hátrány. 
Tapasztalataim szerint nem csak a társas kapcsolatok szempontjából nagyon nehéz ez a be-
zártság, hanem a tanulás szempontjából is.   

Számomra nagyon fontos, hogy szórakozhassak a barátaimmal, amit most a kialakult helyzet miatt nehezebb kivitelezni. 
Amikor jó az idő, általában elmegyünk biciklizni, vagy kimegyünk a focipályára focizni, beszélgetni. Sokat járunk át egy-
máshoz, ilyenkor filmet nézünk, zenét hallgatunk, vagy kipróbálunk új játékokat, mint például a darts. Télen is megragadtuk 
az alkalmat, mikor a focipálya mögötti területen befagyott a víz, így tudtunk korcsolyázni. Előkerültek a régi társasjátékok, 

Napjainkban sajnos a szórakozás fogalma gyökeresen megváltozott, mert mindenkinek 
otthon kell ülni és online órákat hallgatni, tanulni. Így a szórakozási lehetőségek jelentősen 
lecsökkentek. Nem lehet bulikba menni, barátokkal csoportos rendezvényeket tartani és 
személyesen találkozni. Engem és más egyetemista ismerősömet is nagyon megviseli ez a 
helyzet. Számomra a szórakozást manapság csupán a sportolás (kerékpározás), az autóver-
senyek online formában való megtekintése jelenti. Korábban ezeket a versenyeket szemé-
lyesen tekintettem meg családommal és barátaimmal. Ez a mostani helyzet sokunknak na-
gyon szomorú és fájdalmas, de azt kívánom, hogy minél hamarabb visszatérjünk a régi 
kerékvágásba, és a megszokott módon szórakozhassunk.  
Addig is kitartást és jó egészséget kívánok mindenkinek! 

Ficzere Roland 

2019 decemberében a  sógornőmet és családját látogattuk meg Angliában, ami-
kor elkezdtek terjedni a hírek a Kínában terjedő vírusról- az azonban még csak 
meg sem fordult a fejünkben, hogy ez a mi életünkre is kihatással lehet, és hogy 
hosszú időre ez lesz az utolsó külföldi utazásunk. 2020 márciusában – a lezárá-
sok, korlátozások kezdetén – a mi életterünk is beszűkült, ahogy sok más embe-
ré. A munkáltatóm elrendelte a home office-t, és ezzel együtt nem csak a mun-
kába járás és a napi vonatozás szűnt meg, de a munka utáni kávézás, vásárlás a 
barátnőkkel is. Azzal, hogy itthonról dolgozhattam, rengeteg szabadidőm lett, 
melyet igyekeztem hasznosan eltölteni – megcsináltam az olyan dolgokat, me-
lyeket eddig idő hiányában halogattam, újabb ötleteket valósítottam meg a kert-
ben, és persze elkezdtem átrendezni úgy a házat, hogy alkalmas legyen a gyer-
mekünk fogadására. A barátokkal, amíg az időjárás engedte, a kertben sütöget-
tünk, bográcsoztunk vagy épp kertmoziztunk, később pedig előkerültek a társas-
játékok és a kártya. Az idős családtagokkal tavasszal nem találkoztunk a védel-
mük érekében, ez azonban nem tartott sokáig, mivel mindnyájunkat nagyon 
megviselt a távolság, így a későbbiekben ritkábban ugyan, de ismét találkoz-
tunk velük személyesen is. A férjem családjával egy közös családi nyaralást 
terveztünk Görögországba 2020 júliusára, ezt azonban bizonytalan időre elhalasztani kényszerültünk, így a Balatonnál töltöt-
tünk el néhány napot. A minket ért számtalan korlátozás közül a novemberben elrendelt újabb szigorítások voltak azok, me-
lyek a legfájdalmasabbak voltak, hiszen ezek hatására az egyébként is szűkkörűre tervezett esküvőnk végül két tanúval való-
sult meg. Mindent összevetve szerencsésnek tartom magam, amiért jászboldogházi lakosként ért utol egy világjárvány, hi-
szen ugyanazok a szabályok vonatkoznak ránk is, mint a nagyvárosok lakosaira, de a kertemben ülve valahogy sokkal távo-
libbnak és jelentéktelenebbnek tűnik az egész, mint bármelyik városban. 

Ifj. Rácz Béla felesége, 
Hernek Alexandra 
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Úgy gondolom, a koronavírus járvány mindenkinek nagyban kihat élete minden terüle-
tére. Nem az eddig jól megszokott mindennapjainkat éljük, már egy éve. Kisgyerme-
kes családként a szórakozási szokásainkat nem annyira befolyásolja ez a pandémiás 
helyzet, mivel Zselyke nyáron tölti a 7. életévét, Vencel pedig az 5.-et, így a családunk 
programjait eddig is hozzájuk igazítottuk. Szeretünk kirándulni, nyáron ellátogatni a 
Balatonhoz, vagy különböző strandokra, fürdőkbe járni. Ezek a programok a tavalyi 
évben meg tudtak valósulni, idén kevésbé látunk rá esélyt. Egyrészt azért, mert nem 
lehet a 3. hullámnak a végét látni, másrészt pedig fontos családunk egészségének meg-
őrzése. Ezeknek a kirándulásoknak a hiányát próbáljuk a szabadban eltöltött idővel 
pótolni. Amit egy kertes házban egyébként sem nehéz, már csak azért sem, mert min-
dig akad tennivaló a tavasz beköszöntével. Március közepén 13 gyümölcsfát telepítet-
tünk a kertünkbe, elveteményeztünk a zöldségeskertben a gyerekek segítségével. Még 
gyümölcsfát is választottak maguknak aszerint, hogy melyikük milyen gyümölcsöt 
szeret, és azokat ők locsolják. Mivel a szüleink, testvéreink egy része szintén a faluban 
lakik, így sokat szoktunk találkozni velük, természetesen vigyázva egymásra.  Ebben 
szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hiszen nem választ el bennünket távolság, és így sokkal könnyebb ezt a mostani víru-
sos helyzetet elviselni. A gyerekek az udvaron is mindig találnak elfoglaltságot maguknak, nagyon szeretnek kinn játszani. 
De ha arról van szó, akkor szívesen segítenek a konyhában is sütni, főzni. Mi így próbáljuk ezt a Covidos időszakot átvészel-
ni, és reméljük hamarosan visszatérhet minden a régi kerékvágásba. Mindenkinek kitartást és jó egészséget kívánunk. 

Szűcsné Sebők Kata  

kártyajátékok, ami szintén egy jó időtöltés a barátokkal, vagy akár a családdal. A bulikat kisebb összejövetelekkel pótoljuk, 
mint pl. kerti parti, nyársalás, vagy csak összeülünk beszélgetni. Azokkal a barátokkal, akik messzebb laknak, ugyanúgy tar-
tom a kapcsolatot telefonon, írásban vagy akár videóhívásban. Persze ez nem pótolja a személyes találkozásokat. Nagyon 
várom már, hogy végre együtt tudjunk bulizni, kirándulásokat szervezni, amik most korlátozva vannak.  

Pomaházi Dóra  

 
Sok szeretettel köszöntöm a kedves olvasó-
kat.  

Balogh Ádám vagyok, 24 éves, és pont 
ennyi ideje is élek Jászboldogházán egy 
háztartásban édesapámmal, nagymamám-
mal, húgommal és öcsémmel. Ide jártam 
óvodába és általános iskolába is. Az általá-
nos iskola ideje alatt fociedzésekre jártam, 
mert a mozgás mellett jó volt a társaság és 
a hangulat. Amikor  bekerültem a Mátra 
Szakképző Iskola mezőgazdasági szakára, 
a focizást be is fejeztem a kollégista élet 
miatt. Ilyenkor mindenki próbál beillesz-
kedni az új környezetbe, rokonlelkeket 
találni, akikkel akár életre szóló barátságo-
kat is lehet kötni. A szakközépben másod-
éves voltam, mikor belekóstoltam a testépítésbe, egyik máig 
nagyon jó barátommal. Az egész sportról csak keveset tud-
tunk, de mégis lelkesen és elszántan csináltuk. Sokat tanul-
tunk a hibáinkból, és időről időre sikerült saját magunkon 
felülkerekedni. Nyaranta kényszerszünetet szoktam tartani 
az idénymunkák miatt, és volt három műtétem is, de ebből 
csak az egyik volt sportsérülés. Utóbbi egy rosszul kivitele-
zett nyújtásból adódó porcleválást eredményezett, emiatt 
volt időszak, mikor elgondolkodtam, megéri-e csinálni, de 
minden egyes magamban lefolytatott mérlegelés után a vá-
lasz egyértelmű volt. A térdsérülésnek lassan két éve, már 
sosem lesz olyan, mint régen, de ettől eltekintve megtaláltam 
azt a sportot, amit szívesen csinálok még egy kissé fizikáli-
san fárasztó nap után is, ha időm engedi. Engem a sport sok 
mindenre megtanított, és szerintem mindenkinek kellene egy 

olyan szabadidős tevékenység, amivel, ha 
pár órára is, de elfelejti a szürke hétköznap-
ok problémáit. Érettségi után maradtam 
kétéves mezőgazdasági technikus képzésre, 
ez az időszak gyorsabban eltelt, mint az 
előző négy (kis mosolyszünet). Hat év kol-
légiumi élet után még nehezebb volt a bú-
csú az iskolától és a barátoktól, hiszen jól 
összeszokott kis társaságunkban egymás 
jellemének az alapjait faragtuk ki közösen, 
amire építkezni tudtunk a további években. 
Miután sikeresen letettem a technikusi 
vizsgát, még azon a nyáron kaptam egy 
üzenetet, hogy bekerültem a Gödöllői Szent 
István Egyetem Mezőgazdasági mérnök 
szakára. Már nem jelentett kihívást az előt-
tem álló három év kollégiumi életbe való 
beilleszkedés, az már annál inkább, hogy a 

technikusi után jobban rávegyem magam a tanulásra, de 
szokták mondani, hogy a kevesebb néha több. Ekkor rájöt-
tem arra is, miért mondják sokan, hogy az egyetemi évek a 
legszebbek. A válasz erre a kollégiumi élet, egy jó baráti 
társasággal. Ismét sikerült életre szóló barátságokat kötni, a 
mindennapok csak jó hangulattal teltek el még vizsgák ide-
jén is. Sikeresen lediplomáztam 2020 decemberében, és egy-
előre úgy döntöttem, dolgozni szeretnék, ha engedi a munka-
időm, akkor az itthoni gazdaságban is besegíteni. Szerencsé-
re találtam is kezdésnek egy ilyen állást nyárra Szászberken 
a Kite Zrt.-nél kisegítő raktáros pozícióban. Így telt röviden 
ez a 24 év, amit szerettem volna megosztani veletek. Köszö-
nöm, hogy elolvastátok. 

Köszönöm hogy elolvastátok 

Bemutatjuk községünk fiataljait 

Balogh Ádám  
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Napjainkban nagyon divatos  és 
keresett szórakozási lehetőség   a 
szabadulószoba nyújtotta prog-
ram. Hogy találtál rá erre a mun-
kára, vettél részt előtte ilyen prog-
ramban? 
Igen, ez így van, a szabadulószoba 
igen népszerű csapatjáték, ahol egy 
szobából vagy szobarendszerből 
kell a résztvevőknek megadott idő 
alatt ügyességi és logikai feladatok 
megoldásával kiszabadulni.   
Nagyjából 2011 környékén jelen-
tek meg az első szabadulószobák 
Budapesten, és terjedtek el itthon is és egész Európá-
ban. Számomra úgy indult, hogy az egyetem mellett 
szerettem volna valami diákmunkát keresni, és az 
egyik kolis társam mesélt arról, hogy ő egy 
szabadulószobában játékmester. Ő ajánlotta, hogy ez 
egy klassz munkalehetőség. Számomra ez volt az első 
fizikai találkozás a szabadulószobákkal. Természetesen 
hallottam róluk, meg mesélték ismerőseim, hogy na-
gyon jó közösségi program, de én előtte még nem vet-
tem részt ilyen játékban. 
Hogy kell elképzelni ezt a programot? 
A szabadulós játékok lényege, hogy különböző kreatív 
ügyességi és logikai feladatok megoldásával megold-
junk közösen a társainkkal egy történetbe foglalt prob-
léma halmazt. Melynek jutalma a kijutás öröme. A csa-
patokat bezárják egy külön témára felfűzött szobába, 
ahonnan általában 60 perce van a játékosoknak kisza-
badulni. A feladatok jellemzően kódok megfejtése, 
speciális lakatok kinyitása, és eldugott tárgyak 
megtalalálása. Viszont a feladatok típusai a legkülön-
bözőbbek lehetnek. 
 Reklámozzuk az Időcsapdát - ez a szabadulószoba ne-
ve, ahol dolgozom - , majd a csapatok foglalnak szobát 
és időpontot. Ellátogatnak hozzánk, játszanak, majd 

pedig a játék után visszarendezzük a 
szobát, és várjuk a következő játéko-
sokat. 

   Milyen korosztályoknak ajánljátok 
a szabadulós játékokat? 
Ez a szoba nehézségétől és témájától 
függ. Ha egy szoba félelmetes, mert 
mondjuk horror témájú, vagy egy 
gyilkosság helyszínén játszódik, vagy 
csak szimplán sötét a helyszín, akkor 
azt nem célszerű kisgyerekes csapa-
toknak ajánlani. Természetesen ez a 
szobák neveiből legtöbbször kiderül, 
így ezzel ritkán van probléma. Alap-
vetően a szabadulószobák nem horror 
házak, így attól nem kell tartaniuk a 
résztvevőknek, hogy megijednek. A 
lényeg a szabaduláson, csapatmunkán, 
logikai és ügyességi feladatokon van. 
Viszont a nagy átlagot nézve kije-
len t h et ő ,  hog y je l l emz ő a 
szabadulószobákra a kicsit félelmete-
sebb tematika.  
Én azt szoktam mondani, hogy a 
szabadulószobákat minden korosz-
tálynak tudom ajánlani, de természe-
tesen előny, ha a résztvevők mini-
mum általános iskolások. Ez az a kor  
-7-8 év -, amikor a gyerekek már 
érdemben részt tudnak venni a fel-
adatok megoldásában. Az Időcsapda 
például teljesen gyermekbarát, vi-
szont 14 év alatt kell, hogy legyen 
felnőtt kísérő a csapatban. 

HÍREK 
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Berkó Albert 

Névjegy 
Neve:  Berkó Albert 
Született:   Jászberény, 1997. július 13. 
 
Szülei: Berkó Sándor 
  Nagy Éva 
Iskolái:  Mátyás Király Általános 
 Iskola Jászboldogháza 
 Széchenyi István Gimnázium 
 Szolnok 
 Pázmány Péter Katolikus 
 Egyetem Budapest 
 Eötvös Loránd Tudomány-
 egyetem Budapest 

A szabadulós játékprogramokat 
egy évtizede magyar fiatalok 
indították útjára, azóta a világ 
számos országában igen kedvelt 
szórakozási lehetőség.  Nálunk 
a fővárosban és vidéki nagyvá-
rosokban is működnek 
szabadulószobák, amelyek kor-
tól függetlenül vonzzák a ki-
kapcsolódni, játszani vágyókat. 
Berkó Albert egyetemi tanul-
mányai mellett vállalt játékmes-
teri teendőket Budapesten egy 
belvárosi szabadulószobában, 
amelyről a tőle megszokott lel-
kesedéssel beszél. 
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Konkoly Béláné 

Mekkora az érdeklődés ezek-
re a programokra? 
A járvány időszakában termé-
szetesen jóval csekélyebb, 
mint általában, de én azt gon-
dolom, hogy ez egy népszerű 
szabadidős program, és egy-
általán nem csak a fiatalok 
körében. 
A kisgyerekes családok ná-
lunk felülreprezentáltak, mi-
vel az Időcsapda gyermekba-
rát, de az biztos, hogy a 20-
as, 30-as korosztály körében 
a legnépszerűbb. A csapatok 
sok esetben családok, így 
egyáltalán nem ritkák az idő-
sebb vendégek sem. 
Olvastam, hogy a szabadulószobákat különböző téma-
körökre építve alakítják ki, és ennek megfelelően lát-
ják el különböző fantázianevekkel.  Hogy van ez nála-
tok? 
Nagyon népszerű a szabadulószobák körében, hogy 
egy már ismertebb filmre vagy sorozatra építve találják 
ki a szobákat. Az Időcsapdában sincs ez máshogy. Ná-
lunk a Harry Potteres szobák a legnépszerűbbek. Ehhez 
természetesen a pálya építői olyan díszletet és feladato-
kat találnak ki, amik kapcsolódnak az adott világhoz. 
Mi a te feladatod pontosan? 
A játékvezetés. Fogadom a vendégeket, majd elkísérem 
őket az általuk választott szobába. Ott elmondom a fel-
adatot és a szabályokat. Majd kamerán figyelem a játé-
kot, és ha szükséges, akkor rádión segítek. Nálunk 
alapszabály, hogy törekedünk arra, hogy minden csapat 
sikerélményekkel távozzon, főleg ha a résztvevők gye-
rekek, így a játék közbeni segítségnyújtás a legfonto-
sabb feladatom. A játék végén pedig visszarendezem a 
szobát. 
A szórakozási lehetőségeken túl mire jó egy ilyen sza-
badulós játék? 
Csapatépítésre tökéletes. Nagyon népszerű a 
szabadulószoba cégek körében. Rendszeresen szervez-
nek nálunk különböző csapatépítőket. Ilyenkor előfor-
dul, hogy versenyeznek is csapatok, hogy ki tud hama-
rabb kiszabadulni egy adott szobából. Természetesen 
ilyenkor kevesebbet is segítünk. 

Gondolom, a reklámnak kiemelten nagy szerepe van 
ebben az esetben. 
A játékvezetés mellett szoktam segíteni az Időcsapda 
facebook oldalának szerkesztésében is, ahol több mar-
keting célú írásom is kint van. Azt tanácsolom, hogy 
azt keresse fel mindenki, akinek kedve támadt kipró-
bálni a szabadulószobákat. A bejegyzésekben igyek-
szem körüljárni a szabadulószobák minden részletét. 
Ami egyben informatív, és szerintem egyben remek 
kedvcsináló is. 

Mindezek mellett azért a fő tevékenységed az egyetemi 
tanulmányaid folytatása, szociológiát tanulsz.  
Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen tanulok most 
mesterképzés keretein belül szociológiát. 
Gimiben a töri és a matek ment a legjobban, és ezek is 
érdekeltek. A szociológia meg leginkább az a társada-
lomtudomány, ami ezt a kettőt ötvözi. Alapvetően a 
társadalom és annak a szabályszerűségeinek a kutatása 

volt az, ami nagyon érdekelt. Így jól kirajzolódott, 
hogy vagy közgazdaságtant vagy szociológiát szeret-
nék tanulni. Én a szociológiát választottam, és azóta is 
azt érzem, hogy a lehető legjobban döntöttem. 
A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen kezdtem az 
alapképzést, és 2020-ban diplomáztam. 
Majd 2020 szeptemberében kezdtem a mesterszakot az 
ELTE Társadalomtudományi Karán. 
Sajnos most online oktatás van. Ez az év szinte teljes 
egészében online zajlott, így a csoporttársaimat is csak 
kis képernyőkről ismerem. Az egyetemi tanulmányok-
kal szervesen összekapcsolódó diákélet nagyon hiány-
zik.  
A diploma megszerzése után hogy tervezed az életedet, 
milyen munkát végeznél szívesen? 
Mindenképpen a szakmámban szeretnék elhelyezkedni. 
Azt még pontosan nem tudom, hogy milyen irányban, 
és hogy hol, de szerencsére még több mint egy évem 
van ezt eldönteni. Annyiban biztos vagyok, hogy olyan 
helyen szeretnék elhelyezkedni, ahol aktívan dolgozha-
tok olyan társadalmi problémák megoldásán, ami az 
egész társadalom érdekét szolgálja. Ez, tudom, hogy 
nagyon sablonosan és fellengzősen hangzik, de tényleg 
így tudom csak pár mondatban körülírni.  
Évek óta Budapesten élsz, mit jelent neked Boldoghá-
za? 
Az otthont. Itt élnek a szüleim, nagyszüleim és a bará-
taim nagy része. Itt nőttem fel, és nagyon szeretek itt-
hon lenni. Szerencsére sokat van lehetőségem hazajár-
ni, és biztos vagyok benne, hogy ezt a jövőben is meg-
tartom. 

 Hogyan képzeled a jövőt, hosszabb távon is  „ meg-
marad a kapcsolatod a szabadulószobával”, vagy  
esetleg más kreatív elfoglaltságban gondolkodsz? 
Amíg egyetemista vagyok, nagyon szívesen csinálom, 
mert egy nagyon szuper, szórakoztató és rugalmas 
munka. A jövőre még nem terveztem kreatív elfoglalt-
ságokat. Azt szeretem, ha ezek a típusú dolgok spontán 
találnak meg. 
 
És legyen ez a végszó, ami tökéletes jellemzője annak, 
ahogyan téged ismerlek: élvezni a lehetőségeket, ke-
resni az újat, a kihívásokat, és közben legyőzni az 
akadályokat. Ehhez kívánok kitartást, sikert, bátorsá-
got és alkotó munkalehetőséget! 

HÍREK 
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 AZ ALKOT˘S ÖRÖME 

Hogyan kezdődött ez a 
szép hobbi, milyen előz-
ményei voltak? 
- Fiatal koromban sokat 
kézimunkáztam, asztalterí-
tőket, futókat hímeztem, ez 
akkor nagy divat volt, sőt 
varrtam is magamnak. Az-
tán jöttek a gyerekek, abba-
maradt, csak amikor na-
gyobbak lettek, akkor ké-
szítettem az első hagyomá-
nyos gobelint. A rövidáru 
boltban megláttam egy téli 
képet, gondoltam, megpró-
bálom kivarrni. Magamtól 
jöttem rá az öltésekre, és mivel nem nagyméretű volt a 
kép, gyorsan elkészült. Utána jött a többi, és nagyon 
megszerettem. Általában téli foglalatosságként vég-
zem, délután, esténként szoktam varrni. 

Mikor tértél át a hagyományosról a tűgobelinek ké-
szítésére, aminek a neve a nagyon apró, tűhegynyi 
öltés méreteire utal? 
- Amikor Kelemen Péterék Erdélyből Boldogházára 
költöztek, feleségénél, Mártinál láttam először, hogyan 
készíti a tűgobelint. Csodálatos képeket, festménymá-
solatokat varrt, ráadásul üres alapra készíti, és a meg-
adott leírás alapján számolja az öltéseket. Nagyon meg-
tetszett, és amikor Péter legközelebb hazautazott, Vaj-
dahunyadról hozott egy szép tájképet. Nagyon nagy 
öröm volt maga a varrás, és készen valóban festmény-
hez hasonló volt hatása.  

Büszke vagyok, hogy az első tűgobelin, amit készí-
tettél, a szobám falát díszíti. Hegyvidéki táj kicsiny 
templommal, és mindig elbűvöl a szépsége. Akik 
látják, festménynek gondolják. De mi a fő különb-
ség a hagyományos és a tűgobelin varrása között?  
- Míg a hagyomá-
nyosnál 10 öltés 
egy cm2, a tűgobe-
linnél kb. száz öltés 
ugyanez. Az első 
kép nem volt köny-
nyű, a bal alsó sa-
roknál kezdtem, és 
soronként haladva 
készült. Sokszor 
csak egy-két öltés 
egy szín, nagyon 
gyakran kell válto-
gatni a fonalakat. 
Zrupkóné Klári 
néninél láttam, 
hogy ő egyféle 
színt varrt ki egy-
szerre, és utána a 
következőt. Nekem ez így unalmasnak tűnt, és varrás 
közben is látni szeretném, hogy alakul a minta, ezért 
inkább váltogatom a színeket, és van, hogy 3-4 tűvel 
dolgozom egyszerre. Fontos, hogy a kép túloldala is 
szép, egyenletes legyen, arra is figyelek, hogy ne le-
gyenek csomók. 
Amikor elkészül, 
nagyítóval átnézem, 
ne maradjon ki egy 
öltés sem. Néha utó-
lag kell betenni, ami 
nem könnyű, de így 
lesz teljes. Nagyon 
aprólékos, nagy tü-
relmet igénylő mun-
ka.  
 
Sokszor láttam, 
milyen lelkesen 
dolgozol egy-egy 
képen. Miért szere-
ted ezt a nehezí-
tett változatot? 

Községünkben sokan készítenek gobelint, melyekből gazdag válogatást láthattunk 2013-ban a Tájházban ren-
dezett kiállításon. Arra csak kevesen vállalkoznak, hogy ennek a szép foglalatosságnak a bonyolultabb, még 
több türelmet igénylő változatát, a tűgobelint készítsék. Közéjük tartozik sógornőm, Papp Ferencné, akinek 
festmény hatású munkáit megcsodálták a kiállításon is. Magdi annyira megszerette a tűgobelinek világát, hogy 
ma már csak ilyeneket készít.   

Az első tűgobelin 

Papp Ferencné 

Erdélyi táj 

Templom hagyományos öltésekkel 



 30 
Boldogházi Hírek 2021. MÁJUS HÍREK 

- Leginkább a végeredmény, ami nagy örömet okoz, de 
maga a varrás is teljesen kikapcsol, órákig el lehet vele 
foglalatoskodni. 
Közben mindenről 
megfeledkezem, 
csak arra gondolok, 
milyen lesz, ha elké-
szül. Nagy odafigye-
lést igényel, hogy 
visszaadja a kép 
szépségét, és ha sike-
rül, az nagy öröm és 
sikerélmény. Bár 
legalább háromszor 
annyi idő, mint a 
hagyományos gobe-
lin, de megéri! Any-
nyira megszerettem, 
hogy most már csak 
tűgobelint szeretnék varrni. 
 
A szobátok falait nagyon sok szép alkotásod díszíti, 
de sokat el is ajándékozol. Nem fáj megválni tőlük? 
- Egy-egy képben annyi munka van, hogy például elad-
ni nem szeretném, talán nem is tudnák megfizetni. A 
családon belül szívesen ajándékozom el, az más, mert 
tudom, hogy örömet szerzek vele. Szerencsére nekem a 
keretezéssel nincs gondom. Kezdettől fogva a férjem 
keretezi valamennyi gobelint a képhez illő szebbnél 
szebb kerettel. Ő is értékeli ezt a hobbit. 
 
Az alkotásokról beszélgetve nem hagyhatunk ki egy 
másik területet, aminek mi is részesei lehetünk. 
Vendégszerető házatokban sokan megfordulnak – 
határon innen és túlról –, és nagy elismeréssel fo-
gyasztják a finom ételeket, amit készítesz. 
- Szerintem az is beletartozik az alkotásba, ha jókat főz 
valaki, ha ízlik a családnak, a vendégeknek. Gyerekko-
rom óta szeretem a főzést. A szüleim Pesten dolgoztak, 
és már általános iskolás koromban a két lánytestvérem-
mel beosztottuk, mikor, melyikünk főz. Később a mun-
kás éveim nagy részét az élelmiszeriparban töltöttem. 

Örülök, hogy szívesen jönnek hozzánk barátok, isme-
rősök, és jó érzés, ha ízlik, amit sütök, főzök. Az inter-
net nagy segítség, 
de legtöbbször ma-
gam találom ki a 
receptet, össze-
kombinálom a dol-
gokat. Mostanában 
a tortakészítést pró-
bálom tökéletesíte-
ni, mert ahogy gya-
rapszik a család, 
egyre több a szüle-
tésnap, és igyek-
szem minden alka-
lomra változatos, 
mutatós tortákat 
készíteni az ünne-
peltnek. 
 
Visszatérve a gobelinekre, régóta készül a legutóbbi, 
egy festménymásolat – és ki tudja, mikor lesz kész, 
hiszen mostanában egy új „hobbi” vette át a varrás 
helyét.  

- Most az unokák a legfontosabbak, nagyon szívesen 
töltöm velük az időt, mindenhol szeretnék segíteni. Jó 
látni a növekedésüket, fejlődésüket. Nekem most ez 
jelenti az igazi kikapcsolódást, feltöltődést. Nagy 
örömmel várjuk nyárra a negyedik unoka érkezését. 
Így most ők vették át a varrás helyét, ami kicsit háttér-
be szorult, de nem mondtam le róla. Biztosan lesz majd 
rá idő, és akkor jöhetnek a további tűgobelinek… 
 
„A ház csak egy épület, az otthon egy érzés.” – 
tartja a mondás, ami hozzátok belépve minden 
bizonnyal megérinti az érkezőt. Kívánom, hogy 
találj továbbra is nagyon sok örömet kedves 
családodban és az alkotásokban, amelyek erősítik 
ezt az érzést. 

Papp Izabella 
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Boldogházán itthon 
– beszélgetés a Barkácsbolt eladónőjével, Dibáczi Lászlóné 

Etelkával 
Két éve nyílt meg községünkben a Balázs-bolt „fiók 
üzlete”, a Barkácsbolt. Azóta bebizonyosodott, hogy 
nagy szükség volt rá, hiszen bő áruválasztékával min-
den igényt kielégít. A COVID járványra tekintettel, 
nem otthonukban kerestem fel Etelkát, hanem a bolt-
ban. A beszélgetés ideje alatt is több vásárló megfor-
dult itt, és megtapasztaltam, igazi „kereskedővérrel” 
megáldott eladója van az üzletnek. Ha valamit nem 
talált a vevő, Etelka máris jegyzetelt, és szombati ha-
táridővel jelezte, hogy meglesz az áru. A COVID- hoz 
kapcsolódó áruk is rögtön a bejáratnál vannak, ezzel 
is segítve a lakosság védekezését a járvány ellen. 
Etelka!  Látom, nem ismeretlen terület az Ön szá-
mára a kereskedelem! 
Bár az első végzettségem mechanikai műszerész, és az 
ORION-ban kezdtem a munkáséveimet, de 2008 óta 
dolgozom valóban a kereskedelmi vonalon. ABC el-
adói és pénztárgépkezelői végzettséget is szereztem. 
Jászberényben 5 évig dolgoztam a VOLÁN állomáson 
található látványpékségben, 6 évig pedig a Jókai úti 
ABC- ben (későbbi elnevezése CBA), ahol a boldoghá-
zi Bazsó Anita is munkatársam volt. 

Sorozatunk címe Boldogházán itthon. Öntől is kér-
dezem, hogy találtak községünkre? 
Párommal Jászberényben laktunk albérletben, és ter-
mészetesen kerestük leendő otthonunkat a környező 
településeken. A választás Boldogházára esett 2018 
novemberében. Nagyon megtetszett a település gondo-
zottsága, szépsége, csendessége, nyugalma.  A lakos-
ság összetétele is bizalomkeltő volt, megerősítette ben-
nünk, hogy itt szeretnénk élni. A Dózsa György úton, a 
mentőállomás közelében találtuk meg a megfelelő há-
zat, ami Szádváriné Terike édesanyjáé volt. Azonnal 
hozzákezdtünk az átalakításhoz, és a munka jelenleg is 
folyamatban van. Ablakcserére, kisebb bővítésre ké-
szülünk. Ezért szabadidőről nem nagyon beszélhetünk. 
A boltban lehetősége van megismerni a boldogházi 
embereket. Mit tapasztal?  
2019 áprilisában nyílt meg az üzlet, és valóban nagyon 
sok emberrel találkozom. Beszédesek, nyitottak az itte-
ni lakosok. Könnyű velük együttműködni. Mozgalmas 
itt az élet. Vannak visszatérő vásárlóink, de olyanok is, 
akik azért jönnek be, hogy lássanak, megkérdezzék, 
hogy vagyok. Jólesett, amikor névnapomon az egyik 

vevő csokoládéval köszöntött. Elfogadtak a boldoghá-
ziak, és ez jól eső érzés. 
A párja hol dolgozik? 
Jászberényben az Aprítógépgyárban dolgozott, most 
betegsége miatt itthon van. 
Egy nagymamának meghatározó élményt jelente-
nek az unokák. Találkozásaink során többször me-
sélt róluk. Kérem, ossza meg ezt Olvasóinkkal is! 
Nekem 3 gyermekem van, a fiam, László Jásziványon 
lakik a feleségével és a két unokámmal, a 6 éves Anna 
Máriával és a 18 hónapos Balázskával. A kislány na-
gyon ragaszkodó, ha itt van 
nálunk, nagyon sok mesét ol-
vasok neki, de legjobban sze-
reti a „mamameséket”. Ezeket 
ki kell találnom, és a cicáról, a 
kutyusról kell, hogy szóljanak. 
Lányaim Tímea és Erzsébet az 
elmúlt évben házasodtak, és a 
nyáron örvendeztetnek meg 
egy fiú és egy kislány unoká-
val. 
Az idősebbik lányomék a 
Zrupkóné Klárika néni- féle 
házat vették meg, és ott élnek. 
Olyan jó, hogy mindennap lát-
hatom! 
A fiatalabbik lány Cegléden 
találta meg otthonát, ők távo-
labb élnek, de ez a távolság 
autóval könnyen legyőzhető. A 
COVID miatt a nagy családi 
összejövetelek szünetelnek, 
szakaszolva vannak, de min-
denki jön! 
A párom fia, Sándor 21 éves, 
és Újfehértón lakik. 
Jó érezni és látni a családom-
ban a testvéri szeretetet. Ha 
kevesebbet is tudnak találkoz-
ni, de telefonon keresik egy-
mást. A babaváráshoz pedig a 
fiam és a felesége segítséget adnak a lányaimnak. 
Hogyan látja, a COVID megváltoztatta-e az embe-
rek egymáshoz való viszonyát? 
Azt tapasztalom, annyira nem. Itt az emberek ereden-
dően figyelnek, törődnek, segítenek egymásnak. A kö-
zösség vezetőiről is ezt tudom elmondani. A szomszéd-
jaink is kedvesek. Hagyóné Ilus gyakran áthív kávézni, 
Szádváriné Terikével is jókat beszélgetünk, figyeljük 
egymást, ha kell, segítünk. 
Mi a legnehezebb napjainkban? 
Sokszor mindent annak érzünk! De majd csak vége 
lesz egyszer ennek a járványnak, és újra együtt lehe-
tünk mindannyian, és egymásból meríthetünk erőt! 
Kedves Etelka! Kívánom Önnek, Családjának és 
Olvasóinknak, hogy mielőbb valósuljon meg az 
előbbi gondolata! Őrizze mindazon tulajdonságait, 
amit Berczeli Ildikó mondott Önről: „Kedves, türel-
mes, segítőkész és jó, hogy ért a barkácsoló dolgok-
hoz.”! 
Köszönöm a beszélgetést! 

Zrupkó Ferencné 

Párom Sipos Sándor, unokaöcsém Szabó Gergı és Etelka 

Balázska 

Annácska 
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„A vagonok, a vasúti sínek kettévágták a családok ez-
reinek életét.” (Györfi Sándor) 

 
    1951. június 5-én az esti 
órákban érkezett a 
jászboldogházi állomásra az 
a szerelvény, amely 39 buda-
pesti családot hozott a kis 
faluba. Fegyveres őrök kísé-
retében, lemeszelt ablakú 
zárt vagonokban, bűnöző-
ként szállították őket, és kis 
csomagjaikkal fáradtan száll-
tak le a számukra ismeretlen 
település állomásán. Hivata-
losan származásuk, a háború 
előtt viselt tisztségük miatt 
távolították el őket a fővá-
rosból, de nagy szerepet ját-
szott a lakásuk megszerzése 
a kommunista hatalomhoz hű új elit számára. A kitele-
pítetteket nem csupán otthonuktól, anyagi javaiktól 
fosztották meg, de emberi jogaiktól is - törvényen kívü-
liek lettek. 
   Az állomáson a családok hangosbemondóból tudták 
meg, hogy Boldogháza melyik tanyájában lesz a lakó-
helyük. Lovas kocsik, szekerek vitték őket azokhoz a 
korábban sok szenvedést átélt kulák családokhoz, akik 
számára a hatalom újabb büntetésnek szánta a kitelepí-
tettek befogadását. Két, egymástól szinte mindenben 
különböző társadalmi csoport tagjai találkoztak aznap 
este a tanyavilágban. Volt azonban egy közös vonásuk, 
az emberség, ami az elkövetkező évek nehézségein 
nem csak átsegítette őket, de igaz barátságok szövődtek 
a kitelepítettek és befogadóik között. 
 
A budapesti kitelepítések 70. évfordulóján egy fiatal 
pesti lány emlékeit idézzük fel, akinek a kitelepítési 
határozat – sorstársaival együtt – egyik napról a másik-
ra teljességgel megváltoztatta az életét. Elveszítette 
otthonát, elszakították munkahelyétől, barátaitól – a 
régi életétől. Soós Éva emlékezett a kitelepítés éveire.   
 

*** 
 
   Évát teljesen váratlanul érte a kitelepítés. Édesanyja 
egy kora nyári napon felhívta telefonon a munkahelyén 
azzal, hogy másnap el kell hagyniuk otthonukat. Akkor 
talán fel sem fogta, hogy ez mit jelent. Igazgatója pró-
bált segíteni, a belügyminisztériumba is elmentek, de 
nem tudták megakadályozni a család kitelepítését. 
Másnap este ő is Jászboldogházára érkezett édesapjá-
val, Soós István volt ezredessel, édesanyjával és testvé-
rével, Gáborral, aki az utolsó évet végezte az orvostu-

dományi egyetemen. 
Papp Elek tanyáját 
jelölték ki számukra, 
ahol egy szobát kap-
tak. Itt kezdődött az új 
életük, melynek során 
megpróbáltak beillesz-
kedni egy teljesen má-
sik világba.  
   Éva elmondta, hogy 
a kitelepítés nagyon 
megrázó élmény volt 
számára. Nem gondol-
ták, hogy őket is érin-
ti, hiszen a háborúban 
mindenük odaveszett. 
Nagyszüleinél éltek, 
így csupán egy szobát 
tudtak elvenni tőlük. 
    Boldogházán nem volt könnyű alkalmazkodni a vil-
lany és vízvezeték nélküli élethez, és megszokni az új 
életformát, a mezőgazdasági munkákat. Reggel 7 órától 
délig dolgozott a földeken, akkor ebédidő volt, és utána 
ismét munka. Télen kötött, abból volt egy kis jövedel-
me, és volt, hogy szaloncukrot is készített eladásra. 
Miután mindig sokat sportolt, könnyebben végezte a 
nehéz fizikai munkákat. Éva tizenkilenc éves volt a 
kitelepítéskor, és elmondta, hogy huszadik születésnap-
jára különleges ajándékot kapott. Élete első kapáját - 
hogy ne kelljen mindig a háziaktól elkérni.     

     A boldogházi emberekről csak jó emlékei maradtak. 
Szeretettel említett több családot, akikkel kapcsolatba 
került, elsőként a szállásadóit, Papp Elek családját. Szí-
vesen emlékezett lányukra, Marikára. Kedves emléke-
ket őriz a Józsa, Kalocsa és Besenyi családról is, ahol 
gyakran végzett mezőgazdasági munkákat. Szeretettel 
emlékezett Józsa Évikére, a húgára, Marikára, Sass 
Teruskára és Besenyi Vendelkére, aki akkor tíz éves 
lehetett. Megmaradtak emlékezetében a környező ta-

70 ÉVE TELEPÍTETTÉK KI A BUDPAESTI „OSZTÁLYIDEGEN” CSALÁDOKAT 

Soós Éva 19 évesen 
Soós Éva, Sass Aranka és 
Sass Terézia Boldogházán 

Aratás a Józsa családdal 
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nyák képei is. Csodálkozva hallotta, hogy azóta eltűnt a 
tanyavilág, hiszen annak idején a község még csupán 
néhány házból állt.  
   A kérdésre, hogy mi segített elviselni a történteket, 
Éva úgy válaszolt, hogy igyekezett mindig két lábbal 
állni a földön, és fölemelt fejjel járni. Méltósággal vi-
selni az adott helyzetet, és bármi jött, mindig pozitívan 
gondolkodni. Segített a hite is, mélyen vallásos volt a 
családja, s ezt látta a boldogháziaknál is. Emlékezetes 
maradt számára az éjféli mise, az a szép látvány, ami-
kor a templomba indultak, és a tanyákból sorra jöttek 
az emberek, lámpásokkal világítva.    

   A kitelepítést mélységesen igazságtalan, embertelen 
intézkedésnek tekinti, amely mindkét felet egyformán 
sújtotta. Neki éveket vettek el a fiatalságából, a korábbi 
életéből, amit soha nem lehetett pótolni. Szerinte a dik-
tatúrák nem különböznek egymástól, mindkettő ember-
telen és kegyetlen. A hatalom gonoszságát a boldoghá-
ziak ellensúlyozták a jóságukkal.  
   1953-ban, amikor megszűnt a kitelepítés, nem költöz-
hettek Budapestre, Gödöllőn telepedtek le. Éva egyházi 
gimnáziumban érettségizett, így nem is gondolhatott 
továbbtanulásra.     

   1956-ban, amikor bejöttek az oroszok, azt gondolta, 
hogy nem akar még egyszer kitelepített lenni, és roko-
nokkal, ismerősökkel elhagyta az országot. Stuttgart-
ban él gyermekeivel és hat unokájával, nagy szeretet-
ben.  Meghatódott attól, hogy Boldogházán milyen so-
kat tudnak a családjukról, milyen sokan őrzik az édes-
apjától maradt emlékeket, festményeket, rajzokat. Gon-
dolatban ő is jelen volt a találkozón. Sógornőjétől, So-
ós Gábornétól megkapta a kitelepítésről szóló kötetet, 
amit  őszinte szeretettel, meghatottan köszönt meg.  
    
   2013 óta a jászboldogházi állomás falán emléktábla 
őrzi a kis község történetének szomorú eseményét, a 
kitelepítettek és befogadóik emlékét. 70 év elteltével 
tisztelettel emlékezünk a sokat szenvedett családokra, 
egyben büszkék lehetünk a boldogházi lakosokra, akik-
nek emberségére, segítőszándékára valamennyi érintett 
meghatottsággal, szeretettel emlékezett. 

Papp Elek, lánya, Marika és Soós Éva a kocsin 

Soós Gáborné Széchy Edit, Bónis Jánosné Soós Éva 
és Bónis Marika Stuttgartban 1962-ben 

Emléktábla avatás a vasútállomás falán 2013-ban 

Papp Izabella 
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Milyen ma Magyarországon egy „népcsoport” tag-
jának lenni, van-e külön jász és kun identitás, s mi-
ért alakítottak Budapesten kétszer is egyesületet 
azok, akik szülőföldjükről elszármaztak? – erről 
beszélgettünk Dobos Lászlóval, aki immár harma-
dik évtizede elnökli a Jászok Egyesületét. 
– Kering az interneten egy afféle „bonmot”, némi-
képp profánnak nevezhető mondat, miszerint Jézus 
is jász volt, hiszen jászolban született… – Valójában 
ez egy tréfás tisztelgés a jászok előtt, és eredetileg 
Mádl Ferenc köztársasági elnöktől származik, aki elő-
ször egy megnyitó ünnepségen használta, egyfajta ked-
ves gesztusként. Később egy kiadvány előszavában is 
megjelent, nyomtatásban. Ennyi és nem több, tovább-
fűzni nem is szeretném.  
– Mit jelent ma, hogy valaki jász? Identitást, egy 
népcsoporthoz való kötődést, vagy csupán szárma-
zási helyet? – Ezt minden ember másképp éli meg, 
természetesen a jászok sem egyformák, mint ahogyan 
nem azok a kiskunok, a nagykunok, a palócok vagy 
épp a sokácok. De a jászoknak mégis van egyfajta kö-
zös „gyökerük”: az a fajta öntudat, amelyik abból fa-
kad, hogy őseik annak idején saját erejükből megvál-
tották a szabadságukat. A jászok máig büszkék arra, 
hogy – miután 1702-ben I. Lipót császár eladta terüle-
tüket a német lovagrendnek – őseik gyűjtést rendeztek, 
és 1745-ben sikerült visszavásárolniuk földjeiket, s 
ezzel megváltaniuk a szabadságukat. A megváltást 
részben kölcsönből, részben a települések polgárainak 
önerejéből finanszírozták.  
– Ebben a történetben ráadásul két olyan népcso-
port fogott össze, amelynek tagjai finoman szólva is 
folyvást rivalizáltak: a szabadságot ugyanis nem-
csak a jászoktól, de a kunoktól is elvették, vagyis 
közösen kellett visszaváltani a földeket, egymás nél-
kül nem ment. – A kunok és a jászok között hajdan 
valóban lehettek feszültségek, akkoriban még fontos 

szempont volt, hogy előbbiek például reformátusok, 
utóbbiak katolikusok voltak, de a földek megváltásáért 
mégis közösen gyűjtötték össze a pénzt, félretéve a 
köztük olykor meglévő vetélkedést. A mai utódoknak 
ez akár jó üzenet is lehet: két különböző kultúrájú és 
temperamentumú népcsoport egy közös célért mégis-
csak egymásnak tudta vetni a hátát, és a szabadságukért 
vívott fél évszázados harcban végül összeforrtak. Mu-
száj volt ehhez egymást támogatni, hiszen szükségük 
volt arra, hogy a bécsi udvar akkori kamarillapolitikáját 
kiismerjék, elboldoguljanak a bürokráciában, s megta-
lálják azokat a kiskapukat, amelyeken át a konkrét dön-
téshozókig el lehetett jutni. Legendák keringenek arról, 
hogy az akkor még meglehetősen vizenyős területtel 
rendelkező Jászkunságból ínyencségnek számító teknő-
sök százait küldték kipárnázott szekérkocsikkal a bécsi 
nagyurakhoz: 580 ezer rajnai forintot kellett egy ösz-
szegben letenniük, ami hatalmas pénz volt, évig tartott, 
amíg részben összegyűjtötték, részben hiteleket tudtak 
hozzá felvenni. 
 – S az ősök áldozata valamilyen formában tovább 
él a maiakban, vagy nem több egy történelmi tett-
nél, amiről nevesebb alkalmakkor megemlékeznek, 
s aminek jó esetben tudják a latin nevét: redemptio. 
– Az én nagyapám, aki 1907-ben született, s mindössze 
négy elemit végzett, a jászok és a kunok történelmének 
ezt a részét a térdére ültetve, aprólékosan és színesen 
elmesélte, s így hagyta rám örökül. Azt gondolom, az-
óta számos nagyapa, nagymama, édesanya vagy édes-
apa tesz így – a mai korban is. Aki ezen a „mesén” nő 
fel, az vele együtt észrevétlenül megkap egyfajta tartást 
is, tudja, hogy a jászok valójában soha nem voltak job-
bágyok, és mindig egyfajta autonómiát élveztek az or-
szágon belül, saját közigazgatási rendszerrel. Maguk-

Makacsság, szívósság, hideghónaljúság 

Dr. Dobos László 
 

Fotó: Népszava / Ladjánszki Máté 

100 éves a Jászok Egyesülete 

Fotó: Mészáros János / MTI  
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nak feleltek, a maguk urai voltak. Ez persze együtt járt 
azzal is, hogy a jogaik csak akkor érvényesültek, ha a 
kötelezettségeiket teljesítették, és azt a kettőt mindig 
patikamérlegen mérték össze. Ez szüremkedik át gene-
rációról generációra, részben folklorisztikusan, az elő-
dök történetmesélésén át, de mégiscsak azt gondolom, 
hogy beleivódik az emberek jellemébe, ad egyfajta 
tartást, és valamilyen módon támaszt is jelent akár a 
mai, bonyolultabb kor viszonyai között is. 
– Tekinthetjük a jászokat ma is egy különálló nép-
csoportnak, egyfajta országon belüli entitásnak? – 
Magyarországon törvény szól a nemzetiségekről, és 
mivel a jászok az elmúlt évszázadok során – egészen 
pontosan a tizenhatodik századra – már elveszítették az 
ősi nyelvüket, így nem számítanak nemzetiségnek. Tu-
datukban, és származásuk számontartásában azonban 
talán mégis mások ők, mint a hasonló népcsoportok. 
Persze az, hogy valaki jász, nincs az orrára írva. Bár 
ezt a kijelentést is árnyalja némileg az a saját tapaszta-
lat, ami számomra ismerőssé, otthonossá tett egyes 
távoli vidékeket. A jászok a keleti sztyeppéken túlról, a 
Kaukázusból származnak, alán eredetű magyarrá lett 
népcsoport, nyelvrokonaik, a mai oszétek most is az 
úgynevezett őshazában élnek. Amikor a jó sorsom el-
vetett ebbe a térségbe, és Oszétia fővárosában, 
Vlagyikavkaz utcáin jártam, úgy éreztem magam, 
mintha Jászberényben sétálnék, és ottani ismerősökkel 
találkoznék. Az épületek, az arcok, a gesztusok, a ter-
met, a hajszín, a szemszín mind-mind otthonosságot 
sugalltak. Sztereotípia persze, hogy míg a kunok ala-
csonyabbak, zömökek és sötét hajúak, addig a jászok 
magasak, vékonyabbak és világosabb hajúak, s tudo-
mányosan kimutatott rasszjegyei sincsenek ennek a 
népcsoportnak, noha annak idején számosan végeztek 
erre vonatkozóan különböző kutatásokat.  
– Melyik lenne az a három szó, amikkel tömören 
jellemezne egy mai jászt? – Makacsság, szívósság, 
„hideghónaljúság”. Még a kunok között is tartja magát 
a mondás, hogy a jászok „semmire nem hevülnek fel”, 
mindent háromszor-négyszer végiggondolnak, ráérő-
sen, kimódolva, nem heveskednek, mai szóval élve 
nem „pattognak” feleslegesen. Ne érjen a személyi 

kultusz vádja, de tudok rá egy emblematikus figurát: 
Csányi Sándor, az OTP elnök-vezérigazgatója egész 
jól megtestesíti mindazt, amit a jász „mibenlét” hor-
doz. Egy jász falu legszéléről indult, és lám, hova ju-
tott. Az első befektetése bevallottan az volt, hogy 
egyetemista korában a kollégiumban összegyűjtötte az 
üres üvegeket és visszaváltotta azokat. Ezzel nem áru-
lok el titkot, könyvben is megjelent, és jól jellemzi azt 
a szívósságot és kitartást, ami szerintem a jászok saját-
ja. S hozzáteszem, az is, hogy ezt a múltat valaki nem 
tagadja meg vagy nem színezi újra, akármilyen magas-
latokba ér is el.  
– Összetarthat embereket pusztán az a tény, hogy 
valaha egy térségben éltek, s egy közös történelmi 
tett köré épül fel a múltjuk? – A száz éve alakult és 
harminc évvel ezelőtt újjáalakult – vagyis épp kettős 
jubileumot ünneplő – Jászok Egyesületének példája azt 
mutatja, hogy igen. A több mint hatszáz tagot számláló 
szervezet nemcsak az itthoni jászokat tartja össze, ha-
nem a világ távolabbi pontjaira sodródottakat is. Az 
elszármazott jászok már a múlt században is törekedtek 
arra, hogy új lakóhelyükön is megtalálják egymást, 
ezért is jött létre a „Jászok Egyesülete Budapesten” 
1921-ben, Czettler Jenő agrárközgazdász, egye--temi 
tanár, országgyűlési képviselő vezetésével. A korabeli 
iratokból az is kiderül, hogy az egyesület a Jászságból 
„felkerült” fiatalokat, egyetemistákat és pályakezdőket 
is felkarolta, s az idősebb tagok rajtuk tartották a sze-
müket, nehogy elkallódjanak a nagyvárosban. A szer-
vezetet 1946-ban feloszlatták, de 1991-ben mi újból 
létrehoztuk a fővárosban a Jászok Egyesületét. Minden 
évben más-más jászsági település ad helyet a a Jász 
Világtalálkozónak, amelynek társszervezői vagyunk. 
Ez a pandémia miatt sajnos tavaly elmaradt, de a mér-
leg serpenyőjében ott van, hogy a fizikai bezártság a 
világhálón való tevékenységet éppenséggel felerősíti. 
Szinte minden közösségi platformon ott vagyunk, s az 
nagyon jó érzés, amikor egy földink Nairobiból küld 
fényképet a hajdani, nagyszülői házról, vagy oszt meg 
velünk egy olyan emléket, ami a Jászsághoz köti. 

Doros Judit 
Népszava 

2021. 03. 28.  

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

Az írások leadásának határidejét minden lapszámban közöljük. 

Dobos László 
Közgazdász, szociológus, egyetemi doktor. Nagyszülei Jászágón éltek, s noha ő maga már Budapesten született, 
ebben a faluban vett egy házat, s oda ma is rendszeresen visszajár. A Jászok Egyesülete alapítója, ügyvivője, 
2017-től elnöke, a szervezet történetét két könyvben is megörökítette. „Békeidőben” az elszármazott jászok havi 
rendszerességgel tartanak összejövetelt Budapesten, a meghívott vendégek a jászok és a Jászság történetén, nép-
rajzán, kulturális hagyományain túl rendszeresen szólnak az ottani táj mai valóságáról, az ipar, a közművelődés, 
közbiztonság és a demográfia kérdéseiről. Nős, felesége középiskolai ének-zene tanár, két felnőtt gyerekük van.  
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Régen volt — hogy is volt? 
Mivel játszottak régen a gyerekek a tanyán?  

- Gyermekkori játékaim, élményeim 
Május utolsó vasárnapja a gyer-
meknap, amikor minden a gyere-
kekről szól. Ma már talán az okozza 
a legnagyobb gondot, hogy a rend-
kívül gazdag áruválasztékból mi-
lyen játékot válasszunk a gyerekek-
nek. De vajon régen mivel játszot-
tak, mi jelentett örömet a tanyai 
gyerekek számára? Fózer Balázsné 
Versegi Ilonát arra kértük, idézze 
fel gyermekkori emlékeit. 
 

   A gyermek minden korban gyer-
mek, mindig szeretett játszani. Így 
volt ez a mi időnkben is. Szüleim-
mel és testvéremmel, Mancikával 
(Bóta Mizsei Istvánné) az Imrédy 
út melletti szentimrei tanyán éltünk. 
Boldogan emlékszem vissza az öt-
venes évek vidám, játékos idősza-
kára. Mint akkoriban a tanyasi 
gyermekek, a tanya udvarán, a be-
kötő út mellett, vagy az árok part-
ján játszottunk a testvérekkel, uno-
katestvérekkel, szomszéd tanyák 
hasonló korú gyerekeivel. Minden 
évszak más-más lehetőséget kínált, 
és emlékszem arra, hogy sohasem 
unatkoztunk, pedig játékunk alig 
volt.    A téli napokon a szobában 
vagy a kemencepadkán játszottunk. 
A korszakot meghaladó gondolko-
dású édesanyám minden területen, 
így a játékkészítésben is nagyon 
találékony és ügyeskezű volt. Kar-
tonpapírból különböző állatfigurá-
kat, kislány, kisfiú formákat, a 
gyermekalakokhoz ruhákat rajzolt, 
majd kivágta, és mi azokat kiszí-
neztük. Kis fülecskéket is hagyott a 
ruhákon, és így tudtuk öltöztetni a 
babákat. 6 éves koromban az uno-
kabátyámtól játék tűzhelyet kap-
tam, és vele szép kék színű edénye-
ket. Nagyon örültem neki, ezekkel 
főzőcskéztem. Két babám is volt, 
de csak az egyik, a Panka volt a 
kedvencem. Ölelgettem, puszilgat-

tam, altatgattam, rongyosra szeret-
gettem!     
    Édesanyám nagyon szeretett ol-
vasni. Ő maga is sokat olvasott, a 
regényeket hangosan olvasva fel, a 
család tagjai így is ismerték meg 
Jókai műveit vagy épp Petőfi Sán-
dor költeményeit. Esténként ne-
künk is sokat mesélt magyar nép-
meséket is Benedek Elek mese-
könyvéből. Édesapánk megtisztított 
kukoricaszárból állatfigurákat ké-
szített, mi pedig kukoricacsutkából 
ólat, górét építettünk, egymásra 
illesztgetve keresztbe-hosszában. Jó 
kis türelemjáték volt, mert gyakran 
ledőlt, s újra kellett kezdeni! (Ma is 
ügyességi játékként szerepelt az 
egyik reality műsorban.) Téli hó-
esésben szánkóztunk, hógolyóz-
tunk, és az út menti árok befagyott 
jegén csúszkáltunk. Csak úgy zen-
gett a határ a gyermeklármától! 
Tavasszal, mikor kezdett jó idő len-
ni, a szép zöldellő búzában csere-
bogarásztunk. Ez úgy történt, hogy 
a sapkánkkal becserkésztük a boga-
rakat, majd cipősdobozba gyűjtöt-
tük. Hogy miért, azt nem tudom, de 
jó mulatság volt futkározni a röpkö-
dő bogarak után! Sokat voltunk a 
friss levegőn, és a mozgás is meg-
volt. Nyári időszakban bújócskáz-
tunk, fára másztunk (én nagyon 
szerettem), a juharfánkra felkötött 
kötélen hintáztunk. Nyáron jártuk a 

mezőt, énekeltünk, gyermekjátéko-
kat játszottunk, virágot szedtünk 
(persze szinte elhervadt, mire haza-
értünk vele, és boldogan adtuk 
édesanyánknak). Emlékszem, egy-
szer a nővéremmel és az ő barátnői-
vel „kirándultunk” is! Ibolyát szed-
tünk a Mizsei erdőben, ami hoz-
zánk kb. 2-3 km-re volt. Nagyon 
élveztem! Mikor aztán már nagyob-
bak lettünk, a játék keveredett a 
munkával, hiszen őrizni kellett a 
libát, a disznót, és akkor már nem 
lehetett gondtalanul játszani.  
    Férjem, Fózer Balázs is tanyán 
nőtt fel, és ott töltötte gyermekéve-
it. Neki inkább nagyobbacska korá-
ból vannak emlékei. Ők persze fiús 
játékokat játszottak, és később mint 
kiskamasz, elég sok gyermekcsíny 
elkövetője volt (amit talán nem 
részleteznénk). Mint akkoriban a 
legtöbb tanyán, játékot ritkán vásá-
roltak a gyerekeknek, de a szülők 
annál leleményesebbek voltak! Fér-
jem édesapja például 4 üléses 
sergőt fabrikált a környékbeli gyer-
mekek nagy örömére is! A labdá-
zás, focizás is gyakori játék volt, 
természetesen az édesanyja által 
készített rongylabdával. Télen tök-
mag finomságokkal a cinkéket etet-
ték, nyár elején pedig a Völgyi la-
pos vizében fűzfakosárral ebihala-
kat gyűjtöttek (hát nem épp környe-
zetvédő személettel). Télen, nyáron 
sokat voltak a szabadban. A tanyá-

Elválaszthatatlan játszótársak 
Versegi Jolánka, Versegi Ilona,  

Versegi Julianna 

Fózer testvérek: Gizike, Balázs, Tibor, 
Vendel  
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Kedves Betegeink, tisztelt Lakosaink! 

Községünkben az elmúlt két hónap 
során több mint 500 lakos kapta 
meg a Covid elleni vakcinát. Ez a 
rendelőben, oltópontokon és fekvő 
betegek esetén otthonukban történt. 
Több mint 150 fő már a 2. körös 
oltásán is túl van. Visszajelzések 
alapján hőemelkedés, általános gyen-
geségérzet, végtag és izületi fájdalom 
fordult elő mellékhatásként. De ezek a tünetek is 
szűntek 24-48 óra alatt.  
Az oltások beadása folyamatos szervezés alatt áll. 
Ez továbbra is a Népegészségügyi hivatal által ki-
küldött lista alapján történik. Erre a listára azok 
kerülnek fel, akik REGISZTRÁLNAK! A lista fo-
lyamatosan frissül. Oltást viszont csak annak tu-
dunk adni, aki szerepel a listán, amelyet az ÁNTSZ 
kiküld a rendelő számára, vagy amit a Jászberényi 
Kórház oltópontjai kapnak. Sajnos ebbe sincs bele-
szólásunk, sőt lehetnek olyan kikötések például, 
hogy ezt csak krónikus beteg vagy csak  60 év fe-
letti személy kaphatja. Egyre több munkahely is 
szervezi a dolgozói oltását. Ezért kérnénk lakosa-
ink segítségét abban, ha munkahelye küldi oltásra, 
szóljon be nekünk a rendelőbe, segítségüket kö-
szönjük. Az oltások leszervezésében segítségünkre 
van Kisádám Péter, aki március óta a rendelőben 
dolgozik, és adminisztratív feladatokat lát el. Mint 
már írtuk, az ismétlő, tehát 2. oltást is több mint 
150 lakosunk megkapta. Ez nem jelenti azt viszont, 
hogy az érvényben lévő szabályokat már nem kell 
betartaniuk. Sajnos, attól a betegséget még elkap-
hatják, de kisebb az esély a kórházi ellátás szüksé-
gességére. Községünkben az elmúlt hetekben is 
előfordultak pozitív covidos betegek, kórházi ápo-
lásra is szükség volt, de többségük itthon gyógyult. 

Volt, aki be volt oltva, volt, aki 
nem. Ezért is kérjük önöket, akinek 

bármilyen megfázásos tünete van, 
esetleg lázas, szaglás-ízérzés ki-

esése van, maradjon otthon, és 
hívja fel a rendelőt, és a Doktornő-
vel egyeztessen a további teendők-
ről. Aki karanténban van, kérjük, 
tartsa be a szabályokat! Ne menjen 
boltba, gyógyszertárba! Ha segít-

ségre van szüksége, szóljon nekünk 
vagy az Önkormányzatnak! A rendelőben 

továbbra is van orvosi ellátás! Szájmaszk használa-
ta és 1,5 m távolság betartása kötelező.  

Előzetes telefonos egyeztetés alapján  
 

IDŐPONTRA lehet jönni!   06/57  460-021 
 

A rendelési idő változatlan:  
Hétfő-szerda-csütörtök-péntek:  8-12 óráig    

Kedd:   12-16 óráig 
 

Laborvizsgálatra továbbra is van lehetőség, kéthe-
tente, esetleg az ünnepnapok miatt havonta.  

Fogorvosi ellátás továbbra is működik, a rendelő 
ajtaján kiírt telefonszámon lehet bejelentkezni a 

rendelési időben.  
Gyógyszeríratás menete:-postaládába bedobva, 

név-cím és ha van, TELEFONSZÁM   
 -email-címre küldve  rendelo@jaszboldoghaza.hu   
(A gyógyszerek kiváltását másnapra időzítsék!!!) 

Községünk lakosainak jó egészséget kívánunk! 
Vigyázzanak magukra és egymásra!    

 
Tisztelettel:  

Dr. Borsodi-Nagy Erzsébet   és Czapkó Anikó  

juk közelében volt az ún. Varga lapos, ahol rengeteget 
korcsolyáztak. Ő nagyon ügyes, jó mozgású fiúcska 
volt. Kezdetben a korcsolyát patkó helyettesítette, majd 
később Kis Pista bácsi, aki Pesten dolgozott, hozott 
korcsolyát is, ami abban az időben nagy ritkaságnak 
számított.  Az volt aztán csak az igazi!  Mikor már na-
gyobbak voltak, maguk is készítettek játékokat, például 
csúzlit, és mint többségében fiútestvérek (3 fiú és 1 
lány), sokat ugratták egymást! 
 
 
 

   Az emlékek papírra vetése közben a napokban sokat 
beszélgettünk mindezekről a férjemmel és a nővérem-
mel is. Megállapítottuk, hogy bár a mai gyermekekhez 
képest sokat nélkülöztünk, nem cserélnénk velük. Ked-
ves Olvasók! Higgyék el, nem csak az emlékeket meg-
szépítő múltidézés miatt! Fogadják szeretettel Sütő 
András gondolatait: „Hacsak lehet, játszik a gyermek. 
Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog em-
ber, ki a munkájában megtalálja a valamikori játék 
hangulatát.”  (Anyám könnyű álmot ígér, 1970.) 

Fózer Balázsné 

HÍREK 

EGÉSZSÉGÜNK VÉDELMÉBEN 
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Határszemle 
   Amikor ezen sorok íródnak, áprilist 
írunk, de sok jó időben még nem volt 
részünk. A tavaszi munkák folynak a 
földeken, szépen elmunkált talajok 
várják a napraforgó, kukorica vető-
gépeket. Az elevenebb gazdák, fő-
leg a melegebb földeken már meg-
kezdték a vetést. Az eső eddig egy-
általán nem hátráltatta a munkákat. 
Február elején esett utoljára jelentő-
sebb csapadék. Elkezdődtek a nö-
vényvédelmi munkák. A káposztarepce 
védelmével szokott kezdődni a szezon, 
így van ez most is. Nagyon kevés repce van a mi kör-
nyékünkön, aminek nem igazán kedvez ez a száraz, 
hűvös tavasz. Április 14. van, és már közel a virágzás 
állapotában van ez az olajos növény, kevés oldalhajtás-
sal, alacsony szárral. Most, amikor itt tartok az írással, 
éppen zuhog az eső (eddig 15 mm esett). Nagyon jókor 
érkezett a repcére és az őszi, tavaszi gabonákra is. Azt 
szokták mondani, ha Szent György napján a nyúl el tud 
bújni a búzában, akkor még lehet jó termés. Ettől az 
esőtől már biztos, hogy a búza nagyot fog nőni, ha a jó 
termés nem is, de a nyulaknak a búvóhely már biztosan 
meglesz.  
       Április 7-én megnyílt a területalapú támogatást 
igénylő internetes felület is. A gazdáknak nemcsak a 
földeken, hanem az íróasztal mellett is van teendőjük. 
Sok adminisztratív követelménynek kell megfelelni 
különböző határidőkhöz kötötten, a gazdálkodási napló 
vezetésétől a nitrát jelentés beadásáig. Az idei évben 
újra sok tábla földből kell talajmintát küldeni bevizsgá-
lásra. Ezen talajminta-eredmények alapján kell elkészí-
teni a tápanyagtervet, és ennek megfelelően lehet trá-
gyát, illetve műtrágyát kijuttatni az adott területre. Bol-
dogháza egész területe nitrát-érzékeny területnek van 
besorolva, így különösen ajánlatos betartani az ide vo-
natkozó szabályokat.                       
     A termények betakarításkori várható árai bizakodás-
ra adnak okot a piaci előrejelzések alapján. Magas árat 
jósolnak a búzának és a napraforgónak, illetve a kuko-
ricának is. Ennek már előre megvan az ellensúlyozása, 
nagyot emelkedett a műtrágyák ára, és az üzemanya-
gok ára is jóval magasabb, mint tavaly ilyenkor. A mai 
mezőgazdaság a gépi munkákon alapszik, így az erőgé-
pek és a munkagépek beszerzése, illetve javítási költsé-
ge, valamint az üzemanyagok ára meghatározó hánya-
dát teszi ki a költségeknek. A gazdálkodóknak komoly 
kiadás még a vetőmagok és a növényvédő szerek be-
szerzése. E rövid közgazdasági kitérő után térjünk visz-
sza a földekre.  
   A modern technikának köszönhetően így tavasszal 
szemet gyönyörködtető a nyílegyenes gabonasorok 
látványa, de talán még szebb és látványosabb, amikor 
az apró napraforgó és kukorica növények hosszára is, 
meg még átlósan is mértani pontossággal sorban van-
nak. Történik mindez úgy, hogy a traktoros vetés köz-
ben nemhogy nem kormányozza, de még csak nem is 
fogja a traktor kormányát, hanem esetleg a mobiltele-
fonján levelet küld valakinek, vagy a facebook üzene-
teit olvassa.  

A gép irányítását egy műholdról vezérelt 
robot végzi.  

    A kiadós eső után mindenki várja a 
felmelegedést. Aki már elvetett azért, 
hogy mielőbb csírázásnak induljon a föld-

ben lévő mag, aki meg még nem ve-
tett, azért, hogy megszikkadjon a 
talaj, és megindulhasson a munka. 
Az előttünk álló hetekben, hóna-
pokban sok-sok teendő várja a nö-
vénytermesztésben dolgozókat. Egy 

ma már idős agronómustól sokszor 
hallottam, hogy akkor várhatunk 

hasznot a termesztett növényektől, ha 
azok igényeit maximálisan kielégítjük. A most követ-
kező időszak erről fog szólni: vetés, tápanyagpótlás, 
gyomtalanítás és sok egyéb növényápolási munka várja 
a növénytermesztőket.  
   A határban járva nagyon sok szép őzet lehet látni, és 
úgy tűnik, hogy mezei nyúl is több van az előző évek-
hez képest. A vadállomány szaporodása örömteli do-
log, de a növénytermeléssel foglalkozó gazdák számára 
ez némi aggodalom is, mert így tavasszal a kikelt nap-
raforgó- és kukoricaállományban jelentős kárt okoznak 
a nyulak, az őzek vagy a fácánok. 
 

Tavasz a kiskertekben     
     A virágoskertekben a földben telelő korai hagymás 
virágok csalhatatlanul a tavaszt idézik. A rózsafák is 
szépen alakulnak, a leanderek élvezik az áprilisi napsu-
garakat, befejezték a telelést. A veteményesben is van 
teendő bőven, megtörtént a gyümölcsfák és a szőlők 
metszése, majd a lemosó permetezés. A sárgabarackfá-
kat teljes virágzásban érte az áprilisi fagy, ami jelentős 
kárt okozott. Talán a többi gyümölcsfa megússza a 
fagykárt. Látványos kár érte a már kikelt retket és más, 
a fagyra érzékeny konyhakerti zöldséget is. Az árusító-
helyeken megkezdték a szebbnél szebb virág- és zöld-
ségpalánták árusítását, azonban a vevőket nagyon elbá-
tortalanítja a vásárlástól a 
még mindig hideg, szeles áp-
rilis. A hűvös idő ellenére 
szépen kizöldültek a pázsitok, 
egyre többfelé lehet hallani a 
fűnyírók hangját. Az utcákon 
és az előkertekben a különbö-
ző díszfák rengeteg virággal 
díszítik a települést. Megér-
keztek a költöző madarak is, a 
gólyák elfoglalták a fészkü-
ket. Látványos tavaszi 
„lakásfelújítást” hajtott végre 
a COOP ABC kéményének 
tetején fészkelő gólyacsalád 
is. Időközben megjelentek a 
fecskék is, nekik még szegé-
nyes a táplálékforrásuk, a legyek, szúnyogok és egyéb 
rovarok megjelenése várat magára, de valószínű, hogy 
amint az időjárás melegebbre fordul, eljön az ő idejük 
is.  

                                                                                                
Szűcs Gergely 

MI ÚJSÁG A FÖLDEKEN – MI ÚJSÁG A KISKERTBEN? 
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"SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN - INGYENES 

JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT 
Ha Ön vagy szerette segítségre számított a pszichiátrián, 
de ehelyett borzasztó tapasztalatai voltak (pl. bántalma-

zás, egészségkárosodás, gyógyszerfüggőség),  
hívja ingyenes jogsegélyszolgálatunkat! 

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány  
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. 

Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384  
E-mail: panasz@cchr.hu  

Weboldal: www.emberijogok.hu 
Minden információt bizalmasan kezelünk!" 

                                                                                                                          

Alapítványunk ingyenes jogsegélyszolgálatot működtet olyan emberek számára, akiket 
a pszichiátrián ért sérelem vagy jogtalan bánásmód. 1994-es megalakulásunk óta sok 
ezren kerestek fel minket ilyen sérelmekkel, és rengeteg embernek tudtunk hathatós 
segítséget nyújtani, hogy az őket ért sérelemre kompenzációt nyerjenek, vagy az adott 
intézetben jobban tiszteletben tartsák a kezeltek emberi jogait  

Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért  
Mentális egészségügy nemzetközi megfigyelő szervezet 

"PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI 

PROBLÉMÁKRA? 
Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési 
rendellenesség" miatt pszichiátriai szereket szed, és 

úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem válto-
zott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampol-
gári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az 

alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető 
a hiperaktivitás témájában. 

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. 
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384  

E-mail: info@cchr.hu 
Weboldal: www.emberijogok.hu 

Minden információt bizalmasan kezelünk!"  

Zöldítsünk!  

Zöldítsünk! – De úgy, hogy annak értelme is legyen… 
 

Van értelme, és tényleges haszna a lassan magunk mö-
gött hagyott támogatási ciklusban bevezetett kötelező 
zöldítésnek? Csak kellemetlen nyűg, vagy valami jó-
nak a kezdete, ami tényleg fenntarthatóbbá teszi a me-
zőgazdasági termelést? Érdemes-e odafigyelni, hogy 
miként zöldítsünk, vagy elég, ha teljesítjük a jogsza-
bályban előírt minimumokat? 

Az Agrofórum februári lapszámában és honlapján in-
duló, ZÖLDÍTŐ címet viselő, új rovatomban ezekre a 
kérdésekre keressük a válaszokat, sőt még messzebbre 
is megyünk. Számos jó példát bemutatva, az okokat és 
összefüggéseket megvilágítva próbáljuk bebizonyítani, 
hogy a zöldítés nem csak egy kötelező, kedvezőtlen 
elem, és ha gazdaságilag nem is minden esetben hoz 
közvetlen hasznot, az alkalmazásával lehívható támo-
gatási összeg mellett számos előnye lehet, amivel gyer-
mekeink, unokáink jövőjét biztosíthatjuk. 

A részsikerek megvannak, de ez nem elég 
Emlékszem, hogy mekkora felháborodás volt, amikor 
jónéhány éve megszellőztették, hogy a területalapú 
támogatás mellett megjelenik a zöldítés rendszere is. 
Amikor az ötlet felvetődött, még sokkal markánsabb 
zöld gondolatok és célok fogalmazódtak meg a szabá-
lyozástervezetben, amiken aztán a jogalkotók draszti-
kusan finomítottak. A célok papírra vetve megmarad-
tak, ám azok hatékony elérésére az elmúlt években 

megismert zöldítés nem, vagy csak részben volt alkal-
mas. Kedvező eredmény, hogy láthatóan elterjedt né-
hány kultúrnövény, amely pozitív hatással bírt mind a 
talaj, mind a hasznos rovarok, így például a méhek, 
mind a vad- és védett gerinces állatfajok egy részére is. 
Ilyen többek között a mustár, a facélia és számos zöldí-
tési keverék. Emlékszem, hogy az országban számos 
helyen csodálkoztak a mezőgazdasággal nem foglalko-
zók, amikor lilába borult egy-egy tábla, hiszen azelőtt 
nem is láttak hasonlót. Találgatták, hogy mi lehet az, és 
lassacskán olyan ismertté vált a mézontófű, mint a rep-
ce, a napraforgó vagy a kukorica. 
A részsikerek ellenére azonban a zöldítés jelen formá-
jában nem minden szempontból váltotta be a hozzá 
fűzött reményeket, aminek egyik oka az, hogy termelői 
oldalról – valljuk be, részben valóban jogosan – csak a 
kötelezően bevezetett rosszat látták a gazdálkodók. 
Bonyolultabb lett a vetésszerkezet, új növényekkel kel-
lett megismerkedni, a terület egy része kiesett az inten-
zív termelésből. Új kihívásokkal is szembe kellett néz-
ni, gondolhatunk akár a zöldített területek elgyomoso-
dására. Így aztán a rendszer részben kontraproduktív 
lett. Sokan inkább a szójatermesztést választották a 
tudatos, a természet számára tényleg hatékony zöldítés 
helyett. Maradtak a nagytáblás monokultúrák, például 
a nagy területen elvetett lucerna. De a facélia és a mus-
tár is több tíz hektáros táblákon kapott helyett, ami a 
vetéskor és a növény lekerülésekor, beforgatásakor is 
kultúrsivatagot eredményezett. 
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Azt tapasztalom, azt érzem és azt gondolom, hogy a 
legfontosabb maradt el a zöldítés bevezetésekor. Az, 
hogy ténylegesen elmagyarázzák a gazdálkodóknak, 
hogy miért szükséges, miért jó, és miként érdemes azt 
úgy csinálni, hogy ne csak az évenkénti utalás legyen 
az egyetlen pozitív eredménye, még ha a jótékony ho-
zadék nem is mindig pénzben mérhető. Itt nem arra 
gondolok, hogy miként kell megfelelni a szabályoknak, 
hogyan kell teljesíteni az előírtakat, mert arról lassan-
ként elegendő információ látott napvilágot, és a föld-
használók is beletanultak az évek során. A zöldítés mű-
ködik, az támogatások érkeznek, de valami mégis hi-
ányzik. 

Középpontban a biodiverzitás 
A zöldítés három követelménye jó alap. A növényter-
mesztés diverzifikálása minden szempontból hasznos, 
az állandó gyepterület fenntartása szintén kedvező, de 
mindezek közül messze kiemelkedik a biológiai sokfé-
leséget támogató területek kialakítása. A zöldítés célja 
egyetlen szóval a környezetvédelem. Ezen belül a talaj- 
és a vízvédelem, a biodiverzitás megőrzése, a fenntart-
hatóság növelése a legfontosabb szempont. Hosszútá-
von és leghatékonyabban ezek mindegyikét a szegé-
lyek, fasorok, sövények, parlagon hagyott területek 
szolgálják. Nem nehéz megérteni, hogy egy szójatábla 
– legyen az akár bio – mennyivel kevesebb részcélnak 
felel meg a környezetvédelem szempontjából, mint egy 
vadvirágokkal, bogyós cserjékkel, fészkelőhelyet bizto-
sító fákkal tarkított szegély. A diverzitás és az állandó-
ság kiemelkedő. A szója a talajnak jót tesz, de milyen 
egyéb hozadéka van a fenntarthatóság szempontjából? 
Februárban útjára induló ZÖLDÍTŐ sorozatunk egyes 
gazdálkodóban akár kellemetlen érzéseket is kelthet, 
mert a termelők egy része úgy érezheti, hogy a saját 
területén igenis azt csinálhat, amit akar, és a gazdasági 
hasznának bármilyen esetleges csökkentésében csak a 
negatívumokat látja. Ez alapvetően igaz és jogos is. De 
a mezőgazdasági termelésnek – ahogy minden más 
tevékenységnek –, muszáj kilépnie a komfortzónából, 
ha a következő generációk számára is szeretnének 
megfelelő, élvezhető, élhető bolygót átadni. Áldozat 
nélkül pedig nem lehet lelassítani, és ami még fonto-
sabb, megállítani vagy megfordítani a kedvezőtlen fo-
lyamatokat, amiben – őszintének kell lennünk – a me-
zőgazdaságnak is óriási szerepe van. A zöldítés tehát 
önmagában nem rossz, de el kellene érni, hogy az tény-
leg hatékony legyen, hogy az a legjobban szolgálja a 
fenntarthatósági, környezetvédelmi célokat. 
Ehhez azonban szükséges a termelők ismereteinek bő-
vítése ebből a szempontból is. Ha a gazdálkodó nem 
tudja, milyen hatékony megoldásokkal szolgálhatja 
például a biodiverzitás növelését, ne is várjuk, hogy 
több legyen a fogoly, az énekesmadár, bővebb a szá-
mukra élelmet nyújtó rovarfauna. A kedvezőtlen folya-
matok ugyanis mindaddig tovább zajlanak, amíg nem a 
megfelelő válaszokat adjuk rá. 
Az elmúlt 100 évben jelentősen megváltozott a mező-
gazdaság. A táblák mérete, a kijuttatott növényvédő 
szerek és műtrágyák mennyisége drasztikusan emelke-
dett, vetésszerkezetünk rendkívül egysíkúvá vált, jel-
lemzően kukoricával, búzával, árpával, napraforgóval 

és repcével. A tavaszi vetésű növények elterjedésével 
megdöbbentően nagy területek váltak 
kultúrsivataggá a természet számára. Akár több száz 
hektáros táblák is állhatnak hónapokon keresztül bar-
nán, táplálékot és búvóhelyet nem nyújtva, az eróziót 
segítve. Mindez még ijesztőbbnek hat, ha tudjuk, hogy 
az Európai Unió területének mintegy fele áll mezőgaz-
dasági művelés alatt. 

Tudás nélkül nincs hatékony zöldítés 
Nagyon fontos lenne, hogy a gazdálkodók ténylegesen 
magukénak érezzék a meghatározott célokat. Lénye-
ges, hogy a termelők ne csak nyűgnek lássák a zöldí-
tést, és azt ne csak a jogszabályok szerinti minimum-
mal pipálják ki. Szintén kiemelt célnak kell lennie, 
hogy a területet használók ne csak a potenciális gyom-
veszélyt lássák egy-egy szegélyben, egy pipacsos út-
szélben, a vadkárt egy mezei nyúl vagy egy fogolycsa-
lád megpillantásában. A biodiverzitás az egyik kulcsa a 
fenntarthatóságnak, ami nélkül hiába őrizzük meg a 
talaj állapotát, a vizek tisztaságát. A fenntartható mező-
gazdaság valójában csak a részcélok együttes elérésé-
vel lehet ténylegesen fenntartható. 

Hogyan lehetséges mindez? Ebben próbálunk segítsé-
get nyújtani most induló ZÖLDÍTŐ rovatunkkal, hogy 
rávilágítsunk, mik a valóban hatékony megoldások, 
milyen elemeket érdemes beépíteni a gazdálkodásba, 
hogy a zöldítésnek tényleg legyen értelme. Szeretnénk 
segíteni az arra fogékony termelőknek, hogy ismeretei-
ket, látásmódjukat szélesítve hatékonyak legyenek. 
Mindehhez ismerni kell számos állatfaj igényét, szoká-
sát. Tudni kell a buktatókat, a kockázatokat, amik per-
sze kísérik a zöldítést – legyen szó vadkárról, gyomok-
ról, a bevétel esetleges részbeni kieséséről. De szeret-
nénk felhívni a figyelmet a gazdasági előnyökre is. 
Fontos, hogy a zöldítés megtervezésekor először a cé-
lokat tűzzük ki, azok eléréséhez minél több információt 
begyűjtsünk, és a megtervezett technikát be is építsük a 
gyakorlatba. Ha például a fogolypopulációnak kedvez-
nénk, nem elég néhány táblára jó magkeveréket vetni, a 
szegélyhatás ugyanis sokkal fontosabb. Ismerni kell az 
élőhelyfejlesztés gyakorlati tapasztalatait, hogy a fajok 
igényeihez szabhassuk a megoldásokat. Ha ezt ugyanis 
fordítva csináljuk, máris a hatékonyságból vettünk el. 
Ha pedig már úgyis muszáj – vagy szinte muszáj – zöl-
díteni, akkor nem jobb, ha azt hatékonyan, tényleg a 
célok elérése érdekében, tudatosan tesszük? 
A jó zöldítés számos kihívással jár együtt, amikre 
azonban odafigyeléssel, megfelelő technológiával vá-
lasz adható. Mindez persze jelenthet valamennyi plusz 
munkát, költséget és némi áldozatot is, amiknek haszna 
közvetlenül nem biztos, hogy minden esetben megjele-
nik a pénztárcában. De az tényként kijelenthető, hogy 
minden ilyen irányú erőfeszítés a jövőbe fektetett idő 
és energia, ami hosszútávon sokszorosan meg fog té-
rülni. Ebben szeretnénk segíteni olvasóinknak –, de 
leginkább unokáinknak. 

Gribek Dániel 
Forrás: Agrofórum 
www.agroforum.hu/zoldito 

HÍREK 
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Könyvtári hírek 

Szemes-Csecselics Hajnalka 

HÍREK 

Kedves Olvasók! 
Szeretném tájékoztatni Önöket pár sorban, hogy idén milyen 
folyóiratok elérhetőek a könyvtárban: Új Néplap, Okos ovis, 
Szitakötő, Szivárvány, Garfield, Tapsi vicces, Kreatív gyer-
mek, Robot-Minecraft, Zöld újság, Turista, Állatvilág, Az 
utazó, BBC világtörténelem, Rubicon, Magyar Krónika, Au-
tó- Motor, Dekorációs ötletek, Diéta & Fitness, 5 perc angol, 
Családi Lap, Nők Lapja.  
A választékból minden korosztály megtalálhatja az érdeklő-
désének megfelelő újságot, és akár a könyvekkel együtt ezek 
is kölcsönözhetőek.  
Várom továbbra is a megkereséséket a 06-30/4836-795, és a 
konyvtar@jaszboldoghaza.hu elérhetőségeken, és összeké-
szítem a kívánt olvasnivalót. 
Idén a könyvtár is megpróbált hozzájárulni a község húsvét-
váró hangulatához, és tavaszi díszítés került az ablakra. Re-
mélem, egy-két kisgyerek arcára mosolyt csalt.  
József Attila születésnapján, április 11-én ünnepeljük „A 
magyar költészet napját”, fogadják szeretettel a költő tavaszi 
versét. 
Jó olvasást mindenkinek! 

József Attila: Tavasz van! Gyönyörű!  
  
Tavasz van, tavasz van, gyönyörű tavasz, 
A vén Duna karcsú gőzösökre gondol, 
Tavasz van! Hallod-e? Nézd, hogy karikázik 
Mezei szagokkal a tavaszi szél. 
  
Jaj, te, érzed-e? Szerető is kéne, 
Friss, hóvirághúsú, kipirult suhanás. 
Őzikém, mondanám, ölelj meg igazán! 
Minden gyerek lelkes, jóizű kacagás! 
  
Tavasz van, gyönyörű! Jót rikkant az ég! 
Mit beszélsz? korai? Nem volt itt sose tél! 
Pattantsd ki a szíved, elő a rügyekkel - 
A mi tüdőnkből száll ki a tavaszi szél! 

Receptek Anditól... Gasztroangyal jelenti 

„Egyenek mindig jókat, és élvezzék az ízeket!” 

Ráczné Baráth Andrea 

Nagyon sokat gondolkodtam milyen receptet osszak meg 
Önökkel. A családomnak és kedves ismerőseimnek is nagy 
kedvence a Rigó Jancsi. Édesanyámtól tanultam még ezt a 
receptet.  
Hozzávalók egy nagyobb tepsihez: 
10 db tojás 
10 ek. cukor 
10 ek. finom liszt 
1 cs. sütőpor 
1 nagy tábla étcsokoládé 
1 liter habtejszín 
6 ek. holland kakaópor 
15 dkg porcukor 
4 ek. étolaj 
Piskótát készítünk öt darab tojásból. Két kakaós lapot sü-
tünk. A tejszínt jól lehűtjük. Kétharmadát egy keverőtálba 
tesszük, majd hozzáadunk 15 dkg porcukrot és 3-4 ek. ka-
kaóport. Habverővel addig verjük, még a tejszín kemény 

habbá verődik. Amikor már jó az állaga, 
akkor az egyik piskótára egyenletesen 
rákenjük. A maradék tejszínt porcukor-
ral ismét kemény habbá verjük, majd a 
kakaós tejszín tetejére kenjük. A  másik 
kakaós piskótát készítsük el egy sütemé-
nyes lapra. Gőz fölött az étcsokoládét 
négy ek. olajjal főzzük fel, és egyenletesen 
kenjük a piskótára. Amikor a csokoládémáz 
már megszáradt, akkor vágjuk fel közepes nagyságú koc-
kákra a csokoládéval leöntött piskótát helyezzük a tejszínes 
krém tetejére. Fogyasztás előtt még tegyük hűtőszekrénybe 
vagy hűvös helyre. A Rigó Jancsi sütemény egy híres ma-
gyar cigányprímásról kapta nevét. Remélem, sok olvasó 
kedvet kap majd a sütemény elkészítéséhez.  
Kellemes időtöltést kívánok! 
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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 

Almási Edit  
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 

A kettős jubileumot ülő, megalakulásának 100. 
(1921) és újjáalakulásának 30. (1991) évfordulóját 
ünneplő Jászok Egyesülete köszönti Önt. Az el-
származott jászságiakat és az otthon élőket három 
évtizede összekapcsoló közhasznú szervezetünk 
ezúton is kéri és köszöni az Ön és családtagjai tu-
datos rendelkezését, személyes támogatását. 
(Adószámunk: 19666024-1-41.) 
Szervezetünk az Ön egy százalékos adófelajánlá-
sát újabb hagyományápoló kiadványok megjelen-
tetésére, a jászsági kulturális értékek gyarapításá-
ra, rendezvények - közte a Jász Világtalálkozó 
megvalósítására fordítja. De nem csak kérünk, 
adunk is. A Jászok Egyesülete Facebook közössé-
gi terén - mely oldalnak már több mint 9.000 ked-
velője van - jászsági tavaszi képek, hamisítatlan 
tanyai hangulat, drónfelvételek, s a jászsági katoli-
kus templomok albuma látható. https://
www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu 
Egyúttal szíves figyelmébe ajánljuk a Jászok 
Egyesülete Instagram fényképmegosztó közösségi 
oldalát 
(https://www.instagram.com/jaszokegyesulete/) 
melynek kedveltsége szintén hétről-hétre növek-
szik. Gazdája Bugyi László Guriga tagtársunk, 
Jászságért Díjas fotográfus. 

Legújabb felületünk a virtuális térben a Youtube 
videómegosztó oldalunk. Szőrös Zoltán tagtársunk 
folyamatosan építi, gazdagítja a jász értékőrzés 
legfrissebb fórumát. 
A kedvelést és megosztást megköszönjük! 
 

JÁSZOK EGYESÜLETE 
 

adószám: 19666024-1-41 
bankszámla: 10200892-31411767-00000000 

1537 Budapest, Pf. 367. 

Jászok Egyesülete 

Egy a jászsági keresztek közül a Jászok Egyesülete facebook olda-
láról– Baranyi kereszt Jászboldogháza 
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Rólunk  írták...Rólunk  írták...Rólunk  írták...Rólunk  írták... 

Új Néplap 2021. március 11. 
Pályázati támogatásból alakították ki a  

minibölcsődét a kistelepülésen 
 

A Mesevár Óvoda és Bölcsőde az érvényben lévő jár-
ványügyi szabályok szerint működik. 
- Az óvodába övennégy gyermek jár, jelenleg három 
gyermeknek biztosítanak felügyeltet. A szülők többsé-
ge meg tudta oldani az otthoni elhelyezést – mondta el 
érdeklődésünkre Sósné Baráth Erika intézményveze-
tő. – A jövő héttől már többen jelezték igényüket a 
gyermekfelügyeletre – tette hozzá. A minibölcsőde 
változatlanul, az érvényben lévő járványügyi szabá-
lyok betartásával fogadja a gyerekeket. Egyébként 
idén január elején kezdték meg működésüket, koráb-
ban nem volt bölcsőde a faluban. A növekvő gyer-
meklétszám és a felmerült igények miatt az önkor-
mányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Programban sikeresen pályázott minibölcsőde létreho-
zására. A fejlesztés során az óvoda egy részét alakítot-
ták át, ahol bölcsődei csoportszoba és szociális blokk 
is helyet kapott. Családias hangulatú, barátságos kör-
nyezetben maximum nyolc három év alatti kisgyer-
mek gondozását, nevelését biztosítja az intézmény. 
 

Új Néplap, 2021. március 30. 
Tavaly rekordszámú baba született a településen 

Jászboldogházán januártól hirdeti babazászló, ha új-
szülött érkezik a faluba. 
- A településen újnak számító kezdeményezés része-
ként a védőnő kiteszi a rózsaszín vagy a kék baba-
zászlót az egészségház épületére. A szülők, nagyszü-
lők és természetesen a lakosság is pozitívan fogadta 
ezt a máshol már népszerű szokást. Szinte fo-
lyamatosan kinn van a lobogó, ebben az évben már 
hat gyermek született – mondta el érdeklődésünkre 
Szűcs Lajos polgármester.  
Hozzátette: tavaly huszonnégy újszülöttel gyarapodott 
a falu, ami azért érdekes, mert ezzel megdőlt az el-
múlt harminc év rekordja. Korábban ugyanis még so-
ha nem született ennyi gyermek Jászboldogházán. A 
“gólyahírről” nem csak a babazászló értesíti a lakos-
ságot, hanem a kéthavonta megjelenő helyi lap is, 
melyben megjelenik a gyermek és a szülők neve. 

SZERKESZTŐSÉGI  
KÖZLEMÉNY 

Rendszeres és alkalmi szerzőink figyelmébe ajánl-
juk, hogy a következő lapszámunkhoz  

 a kéziratokat és a fotókat  
2021. június 21-ig kérjük 

eljuttatni a szerkesztőkhöz. 
A beküldött írások változtatásának jogát -

terjedelmi okokból-   
a szerkesztőség fenntartja. 
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 Gerhát Károly 
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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 

Mizsei Jánosné sz: Oláh Mária  (1934-2021) 
Bata Ferenc  (1930-2021) 
Dr. Pap Béla  (1954-2021) 
Kurucz János Mihály  (1928-2021) 

Köszönetnyilvánítás 
 

Hálás szívvel mondunk köszönetet  

mindazoknak, akik 

DR. PAP BÉLA 

búcsúztatásán részt vettek, 

gyászunkban, fájdalmunkban  

őszinte részvéttel osztoztak. 

Köszönet a vigasztaló szavakért  

és a szeretet virágaiért. 

Emlékezzünk rá, és velünk marad örökké! 
 

A gyászoló család 
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