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Szűcs Lajos  
polgármester 

A mi falunk, Jászboldogháza, 2021-ben ünnepli 
önállóvá válásának 75. évfordulóját. Az első 
írásos emlékek Boldogházáról Mátyás király 
idejéből származnak, majd a török pusztítás 
során sok más településhez hasonlóan ez a vi-
dék is elnéptelenedett. Később Jászberény pusz-
tájaként tartják számon évszázadokon át, ahon-
nan 1946-ban önálló településként vált le. La-
kosaink így jellemzően a „Jászság főváro-
sához” kötődnek leginkább a szomszédos tele-
pülések közül. 
75 év. Jó két emberöltő. Így nem élnek már köz-
tünk azok, akik az önálló települést megálmod-
ták és megvalósították. Úgy gondolom, a mos-
tanihoz hasonlót álmodhattak. A II. világhábo-
rú után 1945 végén kezdődtek az egyeztetések a 
három területrész, Boldogháza, Tápió és Csíkos 
lakosai között.  A lakosság képviseletére köz-
ségszervező bizottságot választottak, melyek 
vezetői a következők voltak: 

Elnök: Nagy János 

Jegyző: Konkoly Béla 

Pénztáros Pócz Benedek 

Ellenőr: Kiss István, Sas Péter 

 

Az összefogáson alapuló közös akaratnak végül 
a Belügyminisztérium részéről 1946. július 1-
től helyt adtak, Jászboldogháza önálló telepü-
lés lett. 
Kezdetben a falu jó termőképességű szántóföld-
jei, később a célratörő ipari fejlesztések alapoz-
ták meg az emberek megélhetését. A következő 
évtizedekben nagyon sokan a munkalehetősé-
gek miatt telepedtek itt le, melyet napjainkra a 
nyugodt, biztonságos lakóhely vonzereje vál-
tott.  
Mindig szorgalmas, dolgos, törekvő népesség 
alkotta Jászboldogháza lakosságát. A rendszer-
váltást követő gazdasági változások a munka-
helyek csökkenését eredményezték. Napjainkra 
azonban bebizonyosodott, hogy az elmúlt évti-
zedekben ezt jól tudtuk ellensúlyozni azzal az 

együttműködéssel, amely az önkormányzat, a 
civil szervezetek, a vállalkozások és a lakosság 
összefogásával valósult meg, fő célja pedig az 
itt élők életszínvonalának növelése volt. Az el-
múlt évtizedben javult a települést érintő tö-
megközlekedés, és a 32-es főúttal összekötő út 
is megújult. Számos középületet újítottunk fel és 
fejlesztettünk az itt élők ellátásának érdekében. 
Az önkormányzat a kötelező feladatok mellett 
több mint 50 éve strandfürdőt üzemeltet, mely-
lyel szintén az itt élőket és a hozzánk látogató-
kat szolgálja. Az általános iskolánk, melyben 
szintén elismert munka folyik, több település 
gyermekeit készíti fel a nagybetűs ÉLET-re. Az 
elmúlt években megújult a falu lakossága, na-
gyon sok fiatal család telepedett itt le, és vá-
lasztotta otthonának Jászboldogházát. A gyer-
mek születések száma 30 éve nem volt ilyen ma-
gas a községben. Úgy gondolom, ezek a ténye-
zők kellőképpen meghatározói lesznek a követ-
kező évtizedeknek is. 
A kerek évfordulók sorában köszöntenünk kell a 
20 éves Jászboldogháziak Baráti Társaságát, a 
25 éves Polgárőr Egyesületet, a 30 éves A Bol-
dogházi Gyermekekért Alapítványt, az 50 éves 
Nyugdíjas klubbot, a 60 éves Jászboldogházi 
Sportegyesületet,  a több mint 70 éves 
Jászboldogházi Tűzoltó Egyesületet.  
Ezek a számok jól tükrözik, hogy a többi civil 
szervezettel együtt ők településünk szerves ré-
szei, nélkülük kevesebb lenne a falu! 
Ez úton is szeretnék köszönetet mondani Min-
denkinek, aki az elmúlt évtizedekben a faluért, a 
közösségért tett! Kívánom, hogy településünk 
lakossága a jövőben is találja meg a helyes utat 
a folyamatos fejlődésre, mely csakis szorgalom-
mal, hittel, hazaszeretettel és összefogással le-
het kikövezve! 

Jászboldogháza 75 éves 
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Május hónapban megkezdődött településünkön a 
csapadékvíz elvezetésére szolgáló csatorna a telepü-
lés belterületéről egészen a Csíkos csatornáig húzódó 
8,5 km hosszúságban történő kotrási, rekonstrukciós 
munkája. Ennek során nagyon sok utcában az át-
ereszcsövek is cserére kerülnek, illetve helyenként új 
nyomvonal kialakítására is szükség van. Ezeket a 
jogszabályi előírások szerint készült terveknek meg-
felelően kell megvalósítani, melyhez minden hatóság 
engedélye beszerzésre került. A beruházás során 
90%-ban nyitott csatorna marad, 10%-ban lecsöve-
zett szakaszok épülnek ki. Terveink szerint a belterü-
leti szakasz még az őszi esőzések előtt elkészül, így 
törekszünk a minél kevesebb sár és szennyeződés 
elszórására. A munkálatok az előttünk álló hónapok-
ban valósulnak meg, így ez úton is kérem a Tisztelt 
Lakosságot és az utakon közlekedőket, hogy foko-
zott figyelemmel legyenek! Továbbá kérem szíves 
megértésüket és türelmüket a munkálatok miatt oko-
zott kellemetlenségekért. 

Civil nap 2021 
 
Ebben az évben is megrendezzük a hagyományos 
települési rendezvényünket, mely most a koronavírus 
járvány miatt korlátozó intézkedések betartásával 
valósulhat meg. 
A képviselő-testület is több alkalommal tárgyalta a 
rendezvény megszervezését, illetve hatósági állás-
foglalást is kértünk a vonatkozó előírásokról. Ezek 
alapján a strand területe csak védettségi igazolvány-
nyal látogatható, mindenféle programra. 
A délutáni programokat a kemping területén valósít-
juk meg a strandtól zárt kapuk elválasztásával. Eb-
ben az esetben lehetőség lesz a rendezvény szaba-
don, korlátozások nélküli látogatására meghatározott 
létszámhatárig.  
Kérem, látogassanak ki rendezvényünkre,  
Mindenkit szeretettel várunk! 

ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK 

Tájékoztató Önkormányzati ülésekről, aktualitásokról 

A Magyar Köztársaság Kormánya 2020. november 
3-án Magyarország egész területére ismételten veszély-
helyzetet hirdetett ki. 

A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben 
a települési önkormányzat képviselő-testületének fel-
adat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja. 

A fenti rendelkezések betartása mellett, a Polgármes-
ter Úr internetes platformon rendszeresen nem hivata-
los testületi üléseket hívott össze, ahol a testület tagjai-
val egyeztette, megbeszélte az aktuális feladatokat, 
problémákat. 

A testület tagjaival történt egyeztetést követően a 
veszélyhelyzet kihirdetésétől kezdve az idei évben az 
alábbi polgármesteri határozatok születtek: 
 
Január hónapban: 
• döntött az önkormányzat 2019. évi költségveté-
sének pénzmaradvány korrekciójáról, 
• meghatározta a Mesevár Óvoda nyári takarítási 
rendjét, 
• rendelet született a hátrányos helyzetű diákok és 
hallgatók települési ösztöndíjáról, 
• elfogadta a háziorvosi ügyelet díjmódosítását és a 
2021. évi közbeszerzési tervet, 
• döntött TOP-2.1.3-16 kódszámú, Jászboldogháza 
A1 jelű főgyűjtő csatorna kapacitás fejlesztése című 
pályázat kapcsán a közbeszerzési dokumentáció elfo-
gadásáról a meghívandó gazdasági szereplőkről és a 
közbeszerzési Bíráló Bizottság létrehozásáról, 
• felülvizsgálta az önkormányzat költségvetését érin-

tő ár- és díjtételeket, valamint a Strandfürdő és Kem-
ping belépő árait, 
• elfogadta a helyi építési szabályzatról szóló rende-
let módosítását. 
Egyedi szociális kérelmek kerültek elbírálásra. 

 
Február hónapban: 
• Szociális célú tüzelőtámogatási és egyéb egyedi 
kérelmek kerültek elbírálásra. 
• Elfogadásra került az önkormányzat 2021. évi költ-
ségvetéséről szóló rendelet. 
• Elfogadta a polgármester a Jászsági Önkormány-
zatok Szövetségének 2021. évi költségvetését. 

 
Március hónapban: 
• Módosításra került a helyi építési szabályzatról 
szóló rendelet és a településszerkezeti terv. 
• Egyedi kérelmek kerültek elbírálásra. 
 
Április hónapban: 
• Döntés született, TOP-2.1.3-16 kódszámú, Jászbol-
dogháza A1 jelű főgyűjtő csatorna kapacitás fejlesztése 
című pályázat kapcsán kiírt közbeszerzési eljárás ered-
ményéről, a kivitelező kiválasztásáról, 
• Ugyancsak döntött a polgármester a Vidékfejlesz-
tési Program VP6-7.2.1.1-21 pályázat- A vidéki térsé-
gek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgál-
tatásainak fejlesztésére - Külterületi helyi közutak fej-
lesztése pályázathoz a "Műszaki tervdokumentáció 
elkészítése" és "Műszaki ellenőri feladatok ellátása" 
feladatra beérkezett árajánlatok eredményéről.  

Polgármesteri tájékoztató 

Szűcs Lajos  
polgármester 
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Kedves jászboldogházi lakosok! 
Azért írok, mert szeretném tájé-
koztatni önöket arról, hogy 2021. 
május 31-én lemondtam a Jászbol-
dogháza önkormányzatánál betöl-
tött önkormányzati képviselő tiszt-
ségemről. Döntésem magánjellegű 
elhatározáson alapult, sem szemé-
lyes, sem egyéb konfliktusok nem 
álltak a hátterében.  
Az általam koordinált ötletgyűjtő 
ládába, illetve digitális ötletgyűjtő 
ládába érkező gondolatok célba 
juttatásáról a továbbiakban Szend-
rei Péter fog gondoskodni ugyan-
olyan lelkesedéssel, ahogyan azt 
én tettem. 
Amint azt a megválasztásomkor is 
leírtam, az önkormányzati képvi-
selői tevékenységemet mindvégig 
önkéntes munkában végeztem. A 
megkapott tiszteletdíjakat közös-
ségi rendezvények szervezésére 
kívántam felhasználni, de a koro-
navírus miatt bevezetett vészhely-
zet miatt erre sajnos nem volt le-
hetőség. Ezért úgy döntöttem, 

hogy a megválasztásom óta kapott 
– havi 21.625 Ft-os – tiszteletdíja-
mat (összesen 426.416 Ft-ot) Jász-
boldogháza Község Önkéntes Tűz-
oltó Egyesületének ajánlom fel, 
hiszen ez a civil szervezet látja el a 
legfontosabb feladatot a települé-
sen működő civil szervezetek kö-
zül. Idén is többször bizonyították 
azt, hogy bárkinek bármikor szük-
sége lehet rájuk, így az egyesület 
élet- és értékmentő tevékenységé-
ből minden egyes jászboldogházi 
lakos profitál. Úgy gondolom, 
hogy jelen helyzetben ez a leghe-
lyesebb felhasználása ennek az 
összegnek a közösség érdekében. 
Kívánom, hogy ne legyen rá szük-
ség, hogy bárkihez is ki kelljen 
mennie az önkéntes tűzoltóknak, 
de ha az élet mégis így hozná, ak-
kor ezt meg tudják tenni úgy, aho-
gyan azt ők szeretnék, illetve aho-
gyan azt mi szeretnénk. 
Igazából nem változott semmi. 
Ugyanaz az ember vagyok, mint 
az önkormányzati képviselő tiszt-

ség betöltése előtt (illetve közben), 
és a döntésemtől függetlenül to-
vábbra is nyugodtan keressen bár-
ki, mert ha tudok, akkor szívesen 
segítek. 
Köszönöm, hogy elolvasták! 
Mindenkinek jó egészséget kívá-
nok, hiszen az a legfontosabb! 
Üdvözlettel: 
 

                           Hegyesi József 

Önkormányzati képviselő tisztségről történő lemondás 

ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK 

2 személyes sátorhely: 600 Ft / nap 

4 személyes sátorhely: 700 Ft / nap 

Lakókocsi/lakóautó hely: 1.300 Ft / nap 

6 személyes kisház 
3.000 Ft / fő / éj 

de min. 12.000 Ft / éj 

3 személyes kisház 
3.000 Ft / fő / éj 

de min. 6.000 Ft / éj 

A folyamatosan megújuló jászboldogházi strandfürdő és 
kemping sok szeretettel várja régi és új vendégeit. Idén 
2021. június 19-én nyitotta meg kapuit, és 2021. au-
gusztus 29-én zár. Újdonságokat fedezhetnek fel nyitva 
tartásunkban, mivel hétköznap délelőttönként a strand-
fürdő zárva tart- kivéve hétfőn reggel 9 órától díjmen-
tesen várjuk a boldogházi lakosokat, 13 óra után pedig 
belépő kötelesek. Délután 1 órától várunk minden ven-
déget sok szeretettel este 7 óráig. Hétvégén reggel 9-
kor nyitjuk kapuinkat, és 19 órakor zárjuk. 
Fontos információ, hogy a pandémia helyzetre való 
tekintettel a strandfürdő és kemping területére minden 
18 éven felüli csak védettségi- és személyi igazolvány 
felmutatásával léphet be, illetve a 18 év alattiak csak 
védettségi igazolvánnyal rendelkező felnőttel tartóz-
kodhatnak a strand területén. 
További kedvezményeink, hogy a 6 éven aluli gyermek 
belépése ingyenes, illetve minden egészségügyi dolgo-
zó 50 % kedvezménnyel strandolhat. A már megszo-
kott „boldogházi lakos” kedvezményünk is megmaradt, 
50 % kedvezményt biztosítunk minden boldogházi lak-

címkártyával rendelkező strandolni vágyónak. 
Kempingünk is vendégeink rendelkezésére áll, mely 
sátorozási, illetve kőház bérlési lehetőséget takar. 
A kempingezőknek az alábbi árlistát kell figyelembe 
venniük: 

Gyermek (14 év alatti): 700 Ft / nap / fő 

Nyugdíjas, diák*: 1.100 Ft / nap / fő 

Felnőtt: 1.300 Ft / nap / fő 

4 éves kor alatt ingyenes!   

Strandfürdő és Kemping 

• Kiválasztásra került a  Jász látogatóközpont kiala-
kítása Jászboldogházán a térség természeti értékeinek 
bemutatására, valamint turisztikai vonzerejének fejlesz-
tése” című, TOP-1.2.1-16-JN1-2019-00011 azonosító-
számú pályázati projekthez kapcsolódó kötelező tájé-
koztatás nyertes ajánlata. 
• Döntés született a egy ágaprító gép vásárlásáról. 
• Elfogadásra került a Jászboldogháza Konyha intéz-
mény szervezeti és működési szabályzata. 
 
 

Május hónapban: 
Egyedi ügyekben születtek döntések. 
 
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Hegyesi József képvi-
selő 2021. május 31. napjával képviselői mandátumáról 
lemondott. A Képviselő-testületben végzett munkáját 
ezúton is köszönöm. A képviselő Úr helyét a Helyi Vá-
lasztási Bizottság döntése alapján Kobela Margit fog-
lalja el.. 

dr. Dinai Zoltán 
 jegyző 
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Eszes Zoltán, az Obsitos Vèdelem Kft. ügy-
vezetője közel 1 millió Ft èrtèkben 1 db 

önjáró fűnyíró gèpet ès 1 db fűkaszát ado-
mányozott önkormányzatunknak a 

hatèkonyabb munkavégzés èrdekèben!  
Nagyon köszönjük támogatását! 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 
2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése értelmében a 
földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbim-
bójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően 
ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan 
fenntartani. 
 
A Jász-Nagykun-Szoktok Megyei Kormányhivatal Földhiva-
tali Főosztály ezúton is tájékoztatja az ingatlan tulajdonoso-
kat, kezelőket, a termőföldek használóit és minden további 
érintettet, hogy Jász-Nagykun-Szolnok megye települései-
nek külterületén (beleértve a zártkerti ingatlanokat is) a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Földhivatali 
Főosztály Földhivatali Osztályai megkezdik a fenti kötele-
zettség betartásának ellenőrzését. 
A rendszeresen végzett ellenőrzések a vegetációs időszak 
végéig tartanak. 
Belterületen az ellenőrzéseket a település jegyzője végzi. 
A helyszíni ellenőrzéseket a földhivatali osztályok munka-
társai a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály nö-
vényvédelmi felügyelőivel közösen is végezhetik. A helyszí-
ni ellenőrzés megállapításairól jegyzőkönyv készül. A jegy-
zőkönyv alapján a további intézkedéseket a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Nö-
vény- és Talajvédelmi. Osztály foganatosítja. 
Külterületi földrészlet parlagfű fertőzöttségére vonatkozó 
bejelentést szóban, írásban vagy elektronikus úton lehet ten-
ni a földhivatali osztályoknál. Lehetőség van a Kormányab-
lakok és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály 
(5000 Szolnok, Vízpart krt. 28.) részére történő bejelentésre 
is. Interneten a https://pbr.nebih.gov.hu címen elérhető Par-
lagfű Bejelentő Rendszeren keresztül is lehetőség van a par-
lagfűvel fertőzött területek bejelentésére. A bejelentéshez 
javasolt a parlagfűvel borított terület beazonosítására alkal-
mas lehető legtöbb adat megadása. A külterületi parlagfűvel 
fertőzött területeket jelző lakossági bejelentések helyszíni 
ellenőrzését a földhivatali osztályok munkatársai minden 
esetben elvégzik. 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Földhiva-
tali Főosztály Osztályainak címe a következő: 
• Földhivatali Osztály 1. (Jászberény)  
5100 Jászberény, Ady Endre út 34. 
• Földhivatali Osztály 2. (Tiszafüred)  
5350 Tiszafüred, Kossuth tér 1. 
• Földhivatali Osztály 2. (Karcag)  
5300 Karcag, Ady Endre u. 4. 
• Földhivatali Osztály 3. (Törökszentmiklós)  
5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos út 135/A. 
• Földhivatali Osztály 3. (Kunszentmárton)  
5440 Kunszentmárton, Kerületház út 6. 
• Földmérési és Földügyi Osztály (Szolnok)  
5000 Szolnok, Ostor utca 1/A. 
• Földmérési és Földügyi Osztály (Mezőtúr)  
5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. 

A földhivatali osztályok további elérhetősége a 
www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok és a 
www.foldhivatalok.hu honlapokon is megtalálható. 

Áramdíj:   

Sátor 350Ft / nap 

Lakókocsi, lakóautó 700Ft / nap 

    

Kutyadíj 300 Ft/nap 

*Nappali tagozatos közép- és felsőfokú oktatásban résztvevők 

 
A nyugdíjas, illetve diák jegy, valamint bérlet érvényes 
nyugdíjas vagy diákigazolvány bemutatásával vehető 

igénybe! 

Július elsejétől ismét idegenforgalmi adót számolunk fel. 
Idén is elfogadunk OTP SZÉP kártyát a strandpénztárban. 
 Ez évi szezonunktól mágneskapu működik a strand bejára-
átánál, mely fizetés után nyílik. Figyelve a higiéniára, belépés-
kor a kihelyezett kézfertőtlenítő gél használata ajánlott. 
Változás történt a strand vezetésében is, így az idei nyáron 
Györfi Orsolya áll a látogatók rendelkezésére. 
Sok szeretettel várunk minden kedves strandolni vágyót, és kel-
lemes nyarat kívánunk! 
A strandvezetőség: 

Szöllősi Péter 
30/708-33-24 

Györfi Orsolya 
70/492-05-93 

Parlagfű fertőzöttséggel kapcsolatos helyszíni ellenőrzésekről 
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 Az első áldozás         
Az elsőáldozásra nagy örömmel és 
izgalommal készült az összes első-
áldozó. Két fiú és öt lány készült 
erre a nagy ünnepre. Az hét, vagyis 
épp a teljesség száma. Örültem, 
hogy a hittancsoportnak több mint a 
fele elsőáldozott. Én a tanórákon, 
akárcsak a templomi próbákon meg 
akartam jegyezni mindent, nehogy 
elrontsak valamit a szentgyónáson 
vagy a nagy napon. Az áldozás 
előtti vasárnapon eszembe jutott, 
most megyek utoljára az oltárhoz 
„kiskeresztért”. A gondolattól na-
gyon boldog lettem, és még izgatot-
tabban vártam, hogy Jézus Krisz-
tust magamhoz vehessem. Május 
29-én szombaton volt a gyónás, a 
vírushelyzet miatt sajnos az udva-
ron. A pap bácsi nagyon kedves 
volt, minden mondatot és imádsá-
got elkezdett, hogy nekem köny-
nyebb legyen. Mikor mindenki 
meggyónt, a templomtól pár lépésre 
elégettük a kis papírkáinkat, így 
jelképesen is eltűntek a bűneink. 
Május 30-án vasárnap a plébánián 
kellett gyülekezni. Akkor már iz-
gultam nagyon. Sok-sok kérdés 
keringett bennem. Vajon tudni fo-
gom a verseket? Milyen íze lesz az 
ostyának? Mit fogok érezni, mikor 
magamhoz veszem Jézus testét? És 
jól fog-e sikerülni a nekem kiosz-
tott könyörgés fejből elmondása? 
Prédikáció után jött a legizgalma-

sabb pillanat: az áldozás. Izgatottan 
álltam be a sorba. Aztán jött a meg-
lepődés! Ilyen csodálatos érzés még 
sosem áradt szét bennem! Mintha 
Jézus Krisztus erejét kaptam volna 
meg. Rögtön tudtam, ezt a krisztusi 
erőt arra kell használnom, hogy 
kisebb-nagyobb jócselekedetekkel 
tarkítsam mindennapjaimat. Úgy 
éreztem, más életet nem is választ-
hatok, minthogy Jézus Urunkat és a 
Mennyei Atyát szolgáljam. Mise 
után gyönyörű emléklapot és egy 
csodálatos nyakláncot kaptunk. Az 
emléklap elején csodás festmény 
van, a nyaklánc medálja pedig szé-
pen megmunkált fakereszt, a rajta 
függő Jézussal. Fényképezkedés 
után otthon folytattuk az ünneplést. 
Én egész nap nagyon boldog vol-

tam. Szép ünnep volt! Június 6-án, 
Úrnapján a körmenet alatt az első-
áldozók szórták a virágszirmot. A 
templomba is bevittem a virágszir-
mos kosárkámat. Telis-tele volt bár-
sonyos szirommal. Óvatosan simo-
gattam a puha rózsaszirmokat. A 
körmenetnél én mentem a kereszt 
után rögtön. Nagyon sok virágszi-
rom volt, mégis mind elfogyott, sőt 
már a végére alig maradt valami. 
Még agapéra, vagyis szeretetlako-
mára voltunk hivatalosak. Köszön-
jük szépen Kissné Kabács Anikó 
néninek és Dékányné Bozóki Zsu-
zsinak a reggelit. Nagyon finom 
lett!  
Azóta örömmel várok minden 
szentmisét, hogy újra áldozhassak! 

  Gajdos Márti 

HITÉLET 

Az Egyházközség hírei 

Fotó: Koós Zoltán 

Bérmálkozás  
Az idei évben is számos fiatal tar-
totta fontosnak, hogy a boldogházi 
templomban járuljon a bérmálás 
szentségéhez, megerősítve ezzel 
keresztény hitét. A Szentlélek aján-
dékát 11 fiatal, illetve felnőtt kap-
hatta meg -a vírushelyzet miatt a 
megszokott időponttól eltérően- 
pünkösdöt követően néhány héttel, 
június 26-án, szombaton. 
A bérmálkozók felkészítéséről 
Kissné Kabács Anikó, a gyerme- Fotó: Babinyecz János 
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Hittan órákon sokat készültünk a bérmálkozásra. Rég-
óta rendszeresen járunk szentmisére, de nem is gondol-
tuk volna, hogy ilyen gyorsan eljön ez a nap. Reggel 
izgatottan keltünk ki az ágyból. Sokat készülődtünk a 
családdal, majd együtt elindultunk a templomba, ahol a 
bérmaszüleink mellett foglaltunk helyet. A mise a szo-
kásos rendben zajlott, a prédikációt követően pedig az 
atya megkezdte a bérmálást. Mindenki ünnepélyesen 
felállt, majd hitvallást tettünk, öntudatos felnőtt keresz-

tényként. Ezután felsorakoztunk Tamás atya előtt, és 
elindultunk az oltár felé, miközben bérmaszüleink fog-
ták a jobb kezükkel a vállunkat. Miután bemutatkoz-
tunk, és elmondtuk, kit választottunk védőszentünknek, 
plébános úr krizmával keresztet rajzolt a fejünkre, mely 
által megkaptuk a Szentlélek ajándékát.  
A szentmise után családi ebédet tartottunk. Nagyon 
szép nap volt! 

Deák Janka 
bérmálkozó  

Bérmálkozásról 

Az egyházi rend vagy papi rend  a 
katolikus egyházban a hét szentség 
közül a hatodik, a papság szentsége 
(„papi szentség”), mely – a házas-
ság mellett – mások üdvösségére 
irányul. 
Az egyházi rend szentségét kézráté-
tel és imádság által a püspök szol-
gáltathatja ki. Az egyházi rend al-
kotja a katolikus egyház klérusát.  
Az Eukarisztia és egyházi rend 

szentségének forrása Jézus szava: 
„.. ezt cselekedjétek az én emléke-
zetemre.”(1Kor 11,25), melyet az 
utolsó vacsora eseményeihez, sza-
vaihoz kötjük.  
A papság szentségének hármas fo-
kozata van: a püspök, az áldozó pap 
és a diakónus. A pap sajátos felada-
ta, hogy Isten kegyelmének közve-
títője, megjelenítője legyen, mely-
hez a papszentelésben kap erőt és 

felhatalmazást. A pap hármas fel-
adata lényegében a feltámadt 
Krisztus szolgálata: 
A pap prófétai küldetése: tanít 
(prédikál, hitoktat, felkészít a szent-
ségekre, plébániai csoportokat tanít 
stb.). A hit hallásból ered – áll a 
Szentírásban. Nagyon fontos a kö-
zösség számára, hogy hallja Isten 
üzenetét, melyet a papság közvetít 
tanítása által. 

Az Egyház szentségei: az egyházi rend 

Fotó: https://www.egerhirek.hu/2021/06/19 

kek hitoktatója gondoskodott, hálás köszönet érte. Mi-
vel a járványhelyzet még nem múlt el teljesen, az Egri 
egyházmegye rendelkezése alapján Soós Tamás érseki 
tanácsos, esperes plébánosunk szolgáltathatta ki a 
fiataloknak a bérmálás szentségét. Egyszerre fölemelő 
és megható élményben lehetett része mindannyiunk-
nak, akik részt vettünk a szentmisén. A hívőkkel meg-
telt kis templomunkban Isten szeretetét és a Szentlélek 
ajándékát rendkívüli lelkesedéssel hirdette Tamás atya, 

ami a keresztszülők támogatása mellett bizonyára sok 
erőt ad a bérmáltak számára, hogy hűek tudjanak ma-
radni önmagukhoz.  
Számomra ez a szertartás épp egyszerűségével vált 
nagyszerűvé és emlékezetessé, életre szóló emlékké. 
Köszönet érte mindenkinek, aki hozzájárult, hogy ilyen 
szép ünnepben lehetett részünk. 

Szűcsné Kövér Szilvia 
szülő, bérmaszülő 
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A PÁPA IMASZÁNDÉKAI 

 
JÚLIUS – Egyetemes: A közélet békéjéért 
Imádkozzunk, hogy a különböző társadalmi, gazdasági vagy politi-
kai konfliktussal terhelt helyzetekben legyen bátorságunk a párbe-
széd és a békés kapcsolatok mélyen elkötelezett előmozdítóivá vál-
ni. 
AUGUSZTUS – Egyetemes: Az Egyház megújulásáért 
Imádkozzunk az Egyházért, hogy a Szentlélektől megkapja a ke-
gyelmet és az erőt az Evangélium fényében való megújuláshoz. 

 „A szűk kapun menjetek be, mert 
széles a kapu és tágas az út, amely a 
romlásba visz, és sokan mennek be 
rajta. De milyen szűk a kapu és kes-
keny az út, amely az életre visz, és 
kevesen vannak, akik megtalálják!” /
Mt 7,6.13-14/ 
 
A két kapuval, a szélessel és a 
keskennyel megjelölt út különböző 
célokhoz vezet. A széles ajtó a széles 
útra nyílik, ami a kárhozatot jelenti. 
A széles úton járni kényelmesnek 
tűnik, de tudnunk kell, hogy hová vezet. Ezzel szemben 
a keskeny út az élet útja. Aki a keskeny utat, tehát az 
életet választja, annak tudnia kell, hogy ez az út tele 
van megpróbáltatásokkal, a hitért való küzdelmekkel. 
A kereszténység egy új út, egy eddig ismeretlen út, 
amit kevesen választanak. Az Úr szava szerint egyedül 
ez vezet az üdvösségre. Reggelente, tekinthetünk úgy 
az előttünk álló napra, hogy Isten megint kinyitott szá-
munkra egy szűk kaput, és minden nap kinyit egyet 
előttünk. E jelképes kapunyitás azt jelenti, hogy az ő 
akarata szerint éljünk, tartsuk meg parancsait. Vannak 
azonban, akik rögtön elindulnak egy másik úton, mert a 
reggeli ima elmondása már évek óta elmarad náluk, 
napközben meg sem fordul a fejükben, hogy legalább 

pár pillanatra Istenre gondoljanak 
rohanásuk és munkájuk során, út-
jukon észre sem veszik azt, akivel 
jót tehetnének, este pedig lelkiis-
meretvizsgálat és hálaadás nélkül 
zuhannak álomba. Meddig mehet 
ez így? Isten valóban minden új 
nappal kinyit számunkra egy szűk 
kaput, de csak addig a napig, amíg 
az utolsó kapuhoz nem érünk. A 
széles út végén nem a szűk kapu 
vár minket. Életünk mindennapi 
választásaival, az újabb és újabb 

szűk kapukon átlépve haladunk a keskeny ösvényen, 
amely az üdvösségre vezet. /Horváth István Sándor/ 
 
Imádság 
Urunk, Jézus! A mindennapi kenyér a te ajándékod, 
hogy testünket tápláljuk. Az élő kenyér, az Oltáriszent-
ség szintén a te ajándékod lelkünk táplálására. Saját 
testedet, önmagadat adod nekünk, hogy bennünk élj. 
Ajándékod vételére minden embert meghívsz. Segíts, 
hogy soha ne utasítsuk el meghívásodat, ne utasítsunk 
el téged! Tégy bennünket élő közösséggé a szentáldo-
zás, az egy kenyérből való részesedés által! Tégy min-
ket hozzád hasonlóvá a szentáldozás által! 

Az oldalt összeállította: Bóta Mizsei Ilona 

Megújulni az Eucharisztikus Kongresszusra készülés jegyében  

A pap megszentelő. Közvetíti Isten 
kegyelmét. Bemutatja a szentmise 
áldozatot, lehívja Krisztust az oltár-
ra, kiosztja Krisztus testét, közvetíti 
Isten bocsánatát a bűnbocsánat 
szentségében, erősíti a betegeket a 
szent kenettel, és Isten nevében ta-
nú, amikor a hívek házasságot köt-
nek, hogy Isten kegyelme kösse 
össze a házastársakat. 
A pap a hívek pásztora, kormá-

nyozza a plébániát, koordinálja an-
nak életét, közösségeket vezet 
Krisztus nevében. A híveknek hall-
gatni kell az ő szavára, neki pedig 
kötelessége a híveket vezetni. Azért 
gyűljenek össze a hívek a plébános 
körül, vegyék őt körül nagy tiszte-
lettel, tiszteljék benne a Jézus által 
megbízott és Isten különös kegyel-
mével ellátott vezetőt. Így lesz 
eredményes az ő fáradozása, és így 

lesz tekintélye az egyházközségnek 
is. 
Mindannyiunk számára fontos, 
hogy kitartóan, rendszeresen imád-
kozzuk új papi hivatásokért, s a már 
felszentelt papokért is, hogy hűsé-
gesen ki tudjanak tartani hivatásuk-
ban, és teljes szívvel szolgálják Is-
tent és az embereket. 
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 A nyugdíjas klubnak ebben az év-
ben első alkalommal volt összejö-
vetele az elmúlt másfél év kihagyá-
sa után. Ezt az alkalmat felhasznál-
tuk arra, hogy próbáltuk bepótolni 
az elmaradtakat. Így beszámolni az 
elmúlt évben végzett munkáról, a 
nyugdíjas klub ötvenéves évfordu-
lójának megünnepléséről, és a 
2020-as év kerek évfordulósainak 
felköszöntéséről. 
A meghívókat tagjaink és meghí-
vott vendégeink számára időben 
sikerült kiküldeni, melyben felhív-
tuk tagjaink figyelmét, hogy az ér-
vényben lévő rendeletek értelmé-
ben, csak védettségi igazolvánnyal 
rendelkezők vehetnek részt az ün-
nepségen. 
Tagjaink is és vendégeink is szép 
számmal megjelentek. Nagyon ked-
ves verssel köszöntötte az egybe-
gyűlteket Gajdos Mártika általános 
iskolai tanuló, majd Koncsik István 
saját maga által összeállított kö-
szöntővel foglalta össze az elmúlt 
ötven év történéseit, és méltatta a 
klub jótékony tevékenységét. Ezt 
követően meghívott vendégeink 
közül elsőként Szűcs Lajos polgár-
mester úr köszöntötte az ünnepség 
résztvevőit, majd Gombás Gáborné 
az „Életet az éveknek” megyei el-
nöke kedves szavakkal illette a 
résztvevőket, de egy nagyon kedves 
énekszámmal is megörvendeztette a 
jelenlévőket. Ezek után már csak 
„hab volt a tortán” a két társ egye-
sület vezetőinek: Veliczkyné 
Koncsik Icusnak a Boldog Barátok 
egyesülete részéről és Zrupkó Fe-
rencnének, A Boldogházi Gyerme-
kekért Alapítvány elnökének ked-
ves, méltató szavai, melyben elis-
merték az egyesület munkáját. 
Ezután következett a kerek évfor-
dulósok felköszöntése. Sajnos na-
gyon kevesen jelentek meg a ren-
dezvényen. A távolmaradóknak is 
nagyon jó egészséget és szép nyarat 
kívánunk! 
Ünnepeltek voltak: Bálint Mihályné 
(a Nyugdíjas klub legidősebb tagja) 
Muhari Ferencné, Szikszai Tibor-

né /90 évesek/ Fózer Tibor, Sas 
Elekné, Pethő Jánosné, Bata János-
né /80 évesek/ Hajdú Józsefné, 
Darók Sándorné, Szádvári Istvánné,  
Lestákné Túróczi Magdolna és Gö-
möri Györgyné /70 évesek/ és Végh 
Géza /60 éves/. Ünnepeltjeink ki-
csit meglepődve, de annál nagyobb 
szeretettel fogadták a köszöntésü-
ket. 
Az ünnepség résztvevői valameny-
nyien kaptak egy emléklapot, me-
lyet az ötvenéves évfordulóra ké-
szíttettünk. Az ünnepséget még 
tovább fűszerezte a polgármester úr 
meglepetése az ebéd elfogyasztása 
után: Bárkányi Adrienn fellépése, 

mely igazán meghozta a hangulatot. 
A résztvevőket egy körtáncra fel-
kérte a polgármester úr, és a legna-
gyobb örömünkre mindenki elfo-
gadta a felkérést - ez méltó befeje-
zése volt az ünnepségnek. 
Köszönjük a sok szép, kedves virá-
got, ajándékot és a felénk kinyilvá-
nított szeretetet. Reméljük, hogy ez 
évben már nem kell a vírus miatt 
semmilyen rendezvényt elhalaszta-
ni, és a nyár mindenki számára úgy 
alakul, ahogy szeretné.  
Mindenkinek jó pihenést kívánok!  
 

Orczi Imréné  
egyesületi titkár 

Ünnepséget tartottunk az „Ezüstkornál” 
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Faluszépítık hírei 

CIVIL SZERVEZETEK 

ÜNNEPELTÜNK 
Közel egy év kihagyás után izgalommal vártuk a szom-
bati nyugdíjas találkozót. A járvány miatt elmaradt az 
50 éves jubileumi ünneplés és a kerek évfordulósok 
születésnapi köszöntése. 
Csak az ünnepélyen tudatosult bennem, hogy nekem 
jutott az a megtisztelő feladat, hogy 1970-ben megszer-
vezzem községünk idős tagjaiból az első nyugdíjas klu-
bot. A tagok sok-sok nehézséget megélt ősz hajú, tisz-
teletre méltó idős emberek voltak. Szinte gyerek vol-
tam hozzájuk, de szeretetükkel, jóságukkal tartást, pél-
dát adtak nekem. Megmutatták, hogyan kell úrrá lenni, 
méltósággal elviselni azokat a borzalmakat, ami a há-
ború, kuláküldözés, padlássöprés, tsz tagosítás stb. 
okán nekik jutott osztályrészül.  
Megmutatták, hogyan kell mosolyogva legyinteni a 
sértő, bántó megjegyzésekre és napjaink apró bosszúsá-

gaira. Máig hálás vagyok praktikus – tapasztalatokon 
alapuló – tanácsaikért. Nagyszerűségükkel értéket te-
remtettek, és példát mutattak abban, hogy az egymásra 
figyelés, az összetartozás, a szeretet a legfontosabb ér-
ték az életben. Máig szívemben őrzöm, és szeretettel 
gondolok vissza a közösen megélt felejthetetlen élmé-
nyekre. 
 
Nem tudom meghatódottság nélkül megköszönni pol-
gármester úr köszöntését, és nyugdíjas társaim nevében 
Kőhidiné Marika által elmondott kedves szavait. Kö-
szönöm. 
Szívből kívánok jó egészséget, örömteli, boldog életet 
minden nyugdíjas társamnak és a Kedves Olvasóknak. 
 

Zámbori Gyuláné 

Szép Udvar verseny 
 

Idén ünnepeljük településünk 75. 
évfordulóját. Erre az alkalomra 
egyesületünk igyekszik ünneplőbe 
öltöztetni, még szebbé tenni kicsiny 
falunkat. Ezt kérjük Önöktől is, 
hogy ki-ki a saját háza táját, utcaré-
szét, udvarát tartsa rendben, ültessen 
minél több virágot, akár a villany-
oszlop köré is, nyírja a füvet, ker-
tészkedjen, alakítson ki minél szebb, 
rendezettebb környezetet a maga és 
az arra járók kedvére, örömére.  
Érdemes ezt azért is tenni, mert ha-
marosan itt az ideje az előző Bol-
dogházi Hírekben meghirdetett Szép 
Udvar verseny zsűrizésének. Hogy 
ez hogyan történik? Járjuk az utcá-
kat, s ha szépet látunk, azt jól meg-
jegyezzük, aztán döntünk. Legalább 
10 szép udvart, hozzá tartozó szép 
utcarészt szeretnénk kiválasztani. A 
nyertesek értesítést kapnak, melyben 
kérjük, szíveskedjenek megjelenni 
az ünnepélyes eredményhirdetésen, 
amire 2021. július 10-én a Civil na-
pon kerül sor.  
 
Köszönjük az együttműködést, öröm-
teli szépítőmunkát, és sok sikert kí-
vánunk. 
 

Köszöntjük az 50 éves nyugdíjasok egyesületét 
 

Nagy megtiszteltetés volt részt venni az Ezüstkor Nyugdíjasok és Magá-
nyosok Egyesületének 50 éves évfordulós ünnepségén. Polgármester úr 
elmondta, hogy a településen működő egyesületek összetartása nélkül sok-
kal szegényebb lenne Boldogháza. Igen, ez így van, összeköt minket a 
tisztelet, az egymásra odafigyelés, a közös munka, a közösség ereje, a tele-
pülésünkért érzett lokálpatriotizmus.   
Erdős hegyoldalon, ha lenézünk, láthatjuk a fák gyökereit, melyek össze-
érnek, egymást is tartják, támogatják. Ilyenek a településünkön működő 
civil szervezetek is. Különösen négy egyesület az, amely így összefonó-
dik:  az Ezüstkor Nyugdíjasok és Magányosok Egyesülete, a BOLDOGBT, 
a Faluvédő és Szépítő Egyesület és a Csillagvirág Kórus. Összeszokott 
közösségekről van szó, ismerjük egymás szokásait, összefonódások van-
nak, hiszen többen is tagjai mind a négy egyesületnek, illetve többségük 
kettő, háromnak is. Állandó rendezvényeink vannak, ha én mint faluszépí-
tő megbeszélem Veronka nénivel, mint a nyugdíjas egyesület titkárával az 
augusztus 20-i műsort, a kóruspróbán máris el tudjuk ezt mondani, hiszen 
mindketten kórustagok is vagyunk. Nincsenek kommunikácós nehézsé-
gek, összekapcsolódnak a láncszemek, mint egy szép nyakék. Szívesen 
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találkozunk, olyankor sütünk, főzünk, nótázunk, és a 
falu ünnepségein is együtt vagyunk.  
Felemelő érzés településünkön bármelyik egyesülethez 
tarozni –  akár többhöz is –,  érdemes kipróbálni, aki 
még gondolkodik rajta. 
Kívánom, hogy minél több új tag lépjen be a nyugdíja-
sok nagyszerű, példaértékű közösségébe, azért is, hogy 
egy kicsit könnyítsenek az idősebb tagok munkáján. 
Kívánom, hogy legyen kinek továbbadni a tapasztalata-
ikat, emberszeretetüket, a szokásokat. Legyenek olya-
nok, akik szívvel-lélekkel akarnak az egyesülethez tar-
tozni, és szívesen megtanulják pl. a kemencés lángos 

sütés fortélyát, a dagasztást, a kemence fűtését, a jó 
pörköltfőzés titkát,  amit talán Fózer Tibi bácsi tud a 
legjobban - és minden mást. Fontos, hogy a hagyo-
mány megmaradjon, tovább éljen sok-sok éven át.  
   Gratulálok az 50 éves múlthoz, köszönjük a közössé-
gért és a községért végzett áldozatos munkát. 
Kívánok jó erőt, egészséget, hogy még sokáig tudjunk 
együtt tenni szeretett falunkért. 
 

A Faluvédő és Szépítő Egyesület nevében 
Szűcs Gergelyné elnök 

Örömmel tájékoztatom a kedves Olvasókat, hogy a 
két éve elkezdődött munkánk hamarosan eredménye-
sen befejeződik. Nyomdába kerül a több mint 600 
oldalas kiadványunk, melyet reményeink szerint au-
gusztusban kézbe is vehetünk. Ezzel a könyvvel kö-
szöntjük a 75 éves Jászboldogházát. Ebben a könyv-
ben van a mi történelmünk és Boldogháza történelme. 
Azokról szól, akik itt éltek, nyomot hagytak, valami 
maradandót alkottak, akik felneveltek, tanítottak, ta-
nácsokkal láttak el, és ezzel hozzájárultak ahhoz, 
hogy ma itt és így élhetünk.  
A könyv sok ember munkája. Külön megköszönöm 
Papp Izabellának a gyűjtésben, szerkesztésben végzett 
igényes, önzetlen tevékenységét,  Konkoly Bélánénak 
a nyelvtani ellenőrzésekre áldozott idejét, Gerhát Ká-
rolynak a nyomda alá szerkesztésre, rendezésre fordí-
tott óráit. Megköszönöm Szűcs Lajos polgármester úr 
segítő támogatását. 
 Mindenkinek nagyon szépen köszönöm, hogy elküld-
te régi fotóit, emlékeit elhunyt családjáról. Akik ki-
maradtak ebből a könyvből, bekerülhetnek majd a 
következőbe, mert remélem lesz folytatása pár év 
múlva. 
A könyv támogatók (előfizetők) hozzájárulásával tud 
megjelenni. Utólag is megvásárolható 6500.-Ft egy-
ségáron a készlet erejéig. Akik dolgoztunk a könyv-
vel, úgy érezzük, nagyon tartalmas, szép írások és 
szép régi képek találhatók benne.  
Szeretettel ajánlom mindenkinek és ajándékként is 
gyerekeinknek, unokáinknak.  

Veliczkyné Koncsik Ilona 

NEM MÚLHAT EL NYOMTALANUL 
- Boldogháziak emlékkönyve 

Elérhetőségeink 
Kerekes Tiborné 30/5182 207 
Szmetena Róbert 30/1909 187 
E-mail:jaszfoldhagyomanyorzo@gmail.com 

BOLDOGBT Jászföld Hagyományőrző Egyesület 
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1946. július 1. községünk történetének egyik legfonto-
sabb dátuma. Jászboldogháza néven ezen a napon új 
község született a Jászságban.  
   Az évszázadokon át Jászberény pusztájaként nyilván-
tartott Boldogháza a 19. század végétől fokozatosan 
benépesült, hatalmas tanyavilág jött létre jól működő 
gazdaságokkal. A Jászberényből kitelepülő lakosok 
közös összefogással kápolnákat, iskolákat építettek a 
határban. A későbbi központban is felépült az iskola, 
1930-ban pedig a templom. A vasutasok betelepülésé-
vel létrejött a Petőfi utca. Közösségek formálódtak, 
olvasókörök, gazdakörök létesültek, és az emberek 
egyre inkább azt érezték, maguk is képesek ügyeik in-
tézésére.  
   Már az 1930-as években megfogalmazódott a Jászbe-
rénytől való elválás gondolata. Ez akkor nem vált való-
ra, de a második világháború után már határozott for-
mában jelentkezett az önállósulási törekvés. A három 
határrész, Tápió, Csíkos és Boldogháza lakói 1945. 
november 17-én tartották az első tanácskozást, melyen 
megalakult a községszervező bizottság. Elnöke Nagy 
János volt, a jegyző Konkoly Béla, a pénztáros Pócz 
Benedek, az ellenőr pedig Kiss István és Sass Péter. A 
megválasztott küldöttek a Belügyminisztériumnál sze-
mélyesen kérelmezték az önállóvá válás engedélyezé-
sét. Bár a minisztérium komoly feltételeket szabott – a 
lakosoknak aláírásukkal kellett nyilatkoz-
niuk, akarják-e az önállóvá válást, biztosí-
taniuk kellett egy jegyzői lakást és az át-
szervezés anyagi feltételeit is –, a boldog-
háziak ezt is vállalták  
   A megye vezetése mindenben támogatta 
a boldogháziak kezdeményezését. Külö-
nösen sok segítséget nyújtott Magyarka 
Ferenc vármegyei főjegyző, akiben tiszte-

letet keltett a boldogháziak elszántsága, példás összefo-
gása. A helyiek gyors és eredményes szervező munká-
val megteremtették a Jászberénytől történő különválás 
feltételeit, és 1946. július 1-jével Boldogháza elnyerte 
önállóságát.  
   Az új község megkezdhette önálló életét. Megala-
kult a képviselő-testület, amely 1946. július 7-én 
tartotta első közgyűlését. Megválasztották az elöljá-
rókat. A község első főbírója Nagy János volt, a tör-
vénybíró Konkoly Béla, a közgyám Gál István, a pénz-
tárnok: Almási Péter, az esküdtek: SzőrösVendel, Pócz 
Benedek, Eszes István és Nyitrai József. A közgyűlés 
első határozatával a község nevének megállapításáról 
döntött. Nagy János javaslatára Boldogháza végleges 
nevét Jászboldogháza névben állapították meg, ezzel is 
kifejezve a jász eredet fontosságát.  
   Dolgos hétköznapok következtek ezután, melybe 
olykor kegyetlen módon szólt bele a történelem. Az 
évek során az egykori tanyavilág lakói számtalan ne-
hézséggel megküzdve és sok örömteli eseményt átélve 
egy rendezett, békés, szép községet, egyben valódi kö-
zösséget teremtettek.  
   A 75. évfordulón tisztelettel emlékezünk elődeink 
nagyszerű tettére, példás összefogásuk ma is követendő 
mintát jelent számunkra. Büszkék lehetünk arra, hogy 
egy kis közösség saját erejéből kellő elszántsággal, 

kitartó munkával alig néhány hónap alatt 
működő közigazgatási egységet – egy új 
községet hozott létre. 
   A ma itt élők sokszor talán nem is tuda-
tosan, mégis követik az ősök példáját, 
hiszen az összefogás ma is olyan teremtő 
erő községünkben, ami által évről évre 
nagyon sok maradandó érték születik. 

Papp Izabella 

Nagy Jánosról, községünk első főbírójáról sajnos kevés ismerettel 
rendelkeztünk. A most készülő „Nem múlhat el nyomtalanul” című 
kötet összeállítása során tudtuk meg, hogy a boldogházi származású 
Jászberényben élő Nagy Kálmán nagyapjának a testvére volt. Nagy 
Kálmán összefoglalta Nagy János életének főbb eseményeit, ami a 
kötetben is megjelenik. A 75. évfordulón írásának közreadásával 
tisztelettel emlékezünk az önálló község első főbírójára. 

 NAGY JÁNOS (1884–1953) 
 
Nagy János ősi redemptus jász család leszármazottja volt, nagyapám-
nak, Nagy Istvánnak a testvéröccse (…). 
   Nagy Mihály Antal (1885–1938) és Kisjuhász Kollár Rozália (1860–
1941) házasságából a harmadik fiúgyermek, aki 1884-ben látta meg a nap-
világot, a János nevet kapta. A tizenkét újszülöttből sajnos négyen fiata-
lon elhaltak, de nyolcan – négy fiú és négy lány – tisztes öregkort értek 

75 ÉVE VÁLT ÖNÁLLÓVÁ JÁSZBOLDOGHÁZA75 ÉVE VÁLT ÖNÁLLÓVÁ JÁSZBOLDOGHÁZA75 ÉVE VÁLT ÖNÁLLÓVÁ JÁSZBOLDOGHÁZA75 ÉVE VÁLT ÖNÁLLÓVÁ JÁSZBOLDOGHÁZA    
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meg. Leszármazottaik és azok utódai többnyire Bol-
dogháza és Jászberény területén, illetve közelében él-
nek vagy éltek. 
   Nagy János gyermek- és legényévei az akkor szoká-
sos módon teltek. Biztonságot jelentett számára, hogy 
három fiúgyermek között könnyebb volt a mezei mun-
ka vagy az állatok gondozása. Apjuk meglehetős szi-
gorral nevelte őket.  
   1912-ben megházasodott, városi lányt, Varga Amáli-
át vette feleségül, és a Tápióba vezető út mellett – né-
hány száz méterre testvérbátyja, Nagy István és húga, 
Nagy Mária (Muhari Jánosné) tanyájától – az apjától 
kapott földön telepedett le. A három testvér egymás 
közelségében és egymást gyakran kisegítve élte fárad-
ságos és igencsak küzdelmes életét. 
   Egyetlen gyermekük, Ilona 1914-ben született. Fele-
ségével féltő gondossággal nevelték a lányukat, aki az 
1930-as évek végén feleségül ment a tápiógyörgyei 
Menkó Andráshoz. Két fiúgyermekük született, Ferenc 
és András. Mindketten a tápiógyörgyei temetőben 
nyugszanak. 
   Sajnos Nagy Jánosné nem szívelte a vejét, és amikor 
1953-ban férje meghalt, inkább választotta az egyedül-
létet, mint a vejével való együttlakást. Bár ez nem volt 
teljes egyedüllét, mert a tanyát és a vele járó földeket 
Fajka István vette bérbe, és megbecsüléssel gondos-
kodtak Nagy Jánosnéról a haláláig. 

   Az 1940-es években Nagy Jánost városi képviselővé 
választották. Már ebben az időben érlelődött Boldoghá-
za kiválási szándéka Jászberényből. Az önállóság szer-
vezője Konkoly Béla mellett Nagy János és a csíkosi 
Pócz Benedek városi képviselő-testületi tag volt.  
Több kudarc és hosszan tartó szervezés, valamint külső 
segítők, többek között dr. Magyarka Ferenc vármegyei 
főjegyző segítségével 1946-ban megtörtént az elszaka-
dás Jászberénytől. Jászboldogháza önálló községgé 
vált, és a lakosok első főbírójuknak Nagy Jánost vá-
lasztották meg.             
   A II. világháború befejezését követően jelentősen 
megváltoztak a politikai viszonyok. Az új hatalmi át-

rendeződés felszította a nézetbeli különbségeket, és 
gyakran a személyi ellentétekből is politikai konfliktu-
sokat generált. Nagy János az igazságért, a szabadsá-
gért harcoló, szókimondó és az új rendnek ellenszen-
ves, sőt arra nézve egyenesen káros személynek minő-
sült. A rövid, mindössze kétéves főbírói tevékenységé-
nek is vélhetően ez okozta a végét. Egyik napról a má-
sikra váltották le.  

   Érdekesnek tűnik az őt ebben a tisztségében követő 
személy vallomása egy rendőrségi meghallgatás során 
1949 márciusában: „Nagy János volt főbíró kulák pa-
raszttal kapcsolatban megjegyezni kívánom, hogy ami-
kor látta, hogy a kisebb parasztok jutnak pozícióba, azt 
a kijelentést tette, hogy ezek akarnak a mi fejünkre nő-
ni.” Ugyancsak az 1949 márciusában felvett rendőrségi 
jegyzőkönyvben egy másik meghallgatott az alábbiakat 
vallotta Nagy Jánossal kapcsolatban: „Nevezett tudo-
másommal állandó összeköttetést tart fenn a községhá-
záról kikerült volt községi főbíróval, Nagy Jánossal 
[…] Nevezett a kulákság irányítója, és még befolyása 
alatt tartja most is a községi alkalmazottakat.” 
   A módosabb – akkori szóhasználattal kulák – gazdá-
kat 1949-ben Szolnokon „átnevelésben”, vagyis agyba-
főbe verésben, különféle kínzásokban, megalázásban 
részesítették a „demokratikus” rendszer képviselői. Eb-
ben Nagy János is részesült, és ennek következtében az 
egészsége már soha nem állt helyre. Az 1953-ban be-
következett halálát a család szerint nagyrészt a brutális 
verés okozta. 
   Édesanyám többször beszélgetett a jászberényi kór-
ház kerítésén kinézegető János bácsival, aki a helyze-
tét, a fájdalmait, a reménytelenségét panaszolta. 
   Gondjait végleg az elmúlás oldotta meg. Feleségével 
a jászboldogházi temetőben nyugszanak. A legnagyobb 
köszönet a település minden tagjának Nagy János em-
lékének méltó gondozásában.”  

 

Nagy Jánosék tanyája a Tápióban 

  Nagy Kálmán 

Bajor Imre a Nagy Jánosról készült alkotásával 
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„Itt ringatták bölcsőm, itt születtem…” 
 
   Településünk idén ünnepli önállóvá válásának 75. 
évfordulóját. Majdnem egyidős vagyok Jászboldoghá-
zával, 1946-ban fogantam, 1947 áprilisában születtem. 

Mit jelent nekem 
Boldogháza? Ez a 
szülőföldem, ahová 
jó visszajárni. Vonz 
a hely, de talán 
még jobban vonza-
nak az emberek. 
Nagyon szerencsés-
nek érzem magam, 
hogy gyakran itt-
hon lehetek. Sajnos 
már nagyszüleim, 
szüleim nem élnek 
és öcsém sem, de 
itt él a sógornőm a 
keresztfiamékkal, 
tehát van itt csalá-

dom, és van itt nagyon sok barátom. Korábban, ha be-
szélgettem régi ismerősökkel, osztálytársakkal, sokszor 
szó volt arról, jó lenne többször találkozni, felidézni a 
múltat. Így kezdtem el a baráti társaságot szervezni. 
Vallom, hogy múltunk nélkül nem létezhetünk. Bár 
nagyon korán elkerültem itthonról. Jászberényben a 
Kállai Éva Gimnáziumba jártam, és keresztanyáméknál 
laktam, majd Debrecenben a KLTE-n alkalmazott ma-
tematikus szakon folytattam tanulmányaimat, ott kollé-
gista voltam. Nagy hálával gondolok tanáraimra. Az 
osztatlan tanyai iskolában olyan alapokat kaptam, ami-
vel megálltam a helyem. Talán nem véletlen, hogy a 
tanyákról és a tanyai iskolákról, egykori tanítóimról 
szerettem volna megemlékezni, a magam módján a 
hálámat kifejezni, így születtek a könyvek. 

   Amikor lehetett, jöttem haza, kezdetben Sóshidára a 
tanyára. Még onnan mentem férjhez. Férjem Budapes-
ten született, de gyerekkorát Jászapátin töltötte. Az 
egyetemen csoporttársak voltunk. 22 évesen, 1969-ben 
esküdtünk, már 52 éve. Egyetem után a Hűtőgépgyár-
ban kezdtünk. Egy évet Boldogházán a Bajnok utcában 
laktunk nagymamáékkal. Itt töltöttük első boldog évün-
ket. 1970-ben itt született első fiunk, Zoltán, őt is, mint 
engem, Jászberényben anyakönyvezték. Gábor fiunk 
Budapesten 1974-ben ugyanabban a kórházban szüle-
tett, mint az édesapja. Mindkettőjüket a boldogházi 
templomban Sedon atya keresztelte. 
   Jöttünk nemcsak családi eseményekre, de kukoricát 
kapálni, törni. Segítettünk, ahogy tudtunk, és mi is sok 
segítséget kaptunk. Hazaival megpakolva vonatoztunk 
előbb albérletbe, majd két év múlva saját lakásunkba. 
Az ötven év alatt kevés olyan hónap lehetett, hogy mi 
ne lettünk volna itthon, de otthon voltunk Jászapátin is, 
míg anyósomék éltek szinte hetente, kéthetente. A gye-
rekeink ott töltötték a nyarakat. Anyósom halála után 
pár évvel apósom hozzánk költözött, sajnos 1995-ben ő 
is meghalt, azóta Apátin már csak a temetőt látogatjuk. 
   Kérdezhetik sokan, miért mentem el, ha ennyire kö-
tődöm ide? Igen, de vágytam az önállóságra is, és szak-
mailag nagyobb lehetőségeink voltak a fővárosban. 
Nem a városi élet vonzott, ‒ talán mindig vidéki ma-
radtam! Amikor 1992-ben Budaörsön kertes házba köl-
tözhettünk, komfortosabb lett az életünk. Nekünk ma is 
van veteményesünk, igaz nem én, hanem a férjem ker-
tészkedik, de nagyon szeretjük most is a finom friss 
zöldhagymát, az epret, málnát, paradicsomot. Más az 
íze! Fiaink szintén kertes házban laknak. Nagyobb fi-
unk, Zoltán vidéken, Pázmándon telepedett le, ott szü-
letett három unokánk, és látom mennyivel egészsége-
sebbek, életrevalóbbak, mint a városi gyerekek. Pepe 
(Péter) a legidősebb Budapesten a műszaki egyetemen 
elméleti matematikát tanul. A mesterséges intelligenci-

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 

Veliczkyné Koncsik Ilona 
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ával szeretne foglalkozni. Olyan lelkesedéssel tud a 
matematika szépségeiről beszélni, hogy öröm hallgatni. 
A második fiú, Marci jövőre fog érettségizni, állatorvos 
szeretne lenni. A legkisebb Tomi, most volt elsős gim-
nazista, az építészet érdekli. Már megszerezte a felső-
fokú angol nyelvvizsgát, kitűnő tanuló. Menyem 
gyógypedagógus. Szüleim biztosan örülnének neki, 
hogy diplomás unokájuk végül a földet választotta. 
Szőlős gazda lett, finom kézműves borokat állít elő, és 
ez boldoggá teszi. Szakmájával (programozó matemati-
kus) karriert csinálhatott volna, de számára a család, a 
jó levegő, a jó barátok mindennél fontosabb. Másik 
fiunk Gábor maradt az informatikánál, inkább ő viszi 
tovább az 1990-ben általam alapított kft.-t. Ő Budafo-
kon él, és ő is szívesen tevékenykedik otthon a kertjé-
ben és műhelyében. Neki két fia van, Balázs 22 éves, 
informatikai szakközépiskolában érettségizett, a kiseb-
bik Áron, most ballagott az óvodából. 
   Aktív éveink alatt nem sok munkahelyünk volt. 
1972-ben, amikor Budapestre költöztünk, előbb az Épí-
tésgazdasági és Szervezési Intézetben nagy állami épí-
tőipari vállatok ügyviteli programjait fejlesztettem, 
majd lakásunkhoz közelebb a Volán Elektronika szá-
mítóközpontjába kerültem, itt osztályvezetőként éltem 
meg a rendszerváltást, a privatizációt. Vállaltam, hogy 
osztályomból kft.-t alapítok. Miután a régi kollégákat 
sikerült a nyugdíjas évekig eljuttatni, magam is nyugdí-
jas lettem, és a vállalkozást átadtam a fiaimnak. Bár 
egyre ritkábban, de ma is bejárok, igyekszem az admi-
nisztrációba besegíteni. Egyébként is nyugdíjasként 
soha nem unatkozom. Az unokák már kevesebbet igé-
nyelnek (inkább én őket). Mindig újabb ötletekkel, 
újabb célokat szeretnék megvalósítani. Szeretek szer-
vezni, kapcsolatokat építeni. Mi, elszármazottak, na-

gyon sokat kapunk azzal, hogy van lehetőségünk egy-
egy összejövetelre haza jönni, barátokkal, régi ismerő-
sökkel találkozni. Szívesen adom kézbe barátaimnak is 
a Boldogházi Hírek egy-egy számát, és elcsodálkoz-
nak, hogy milyen gazdag itt az élet. Öröm olvasni, 
hogy egyre többen települnek ide, és egyre többen kap-
csolódnak be a civil szervezetek munkájába, alkotnak 
jó közösségeket. 
   Hiszem (mert jó hinni), hogy hasznos, amit csinálok. 
Megerősített ebben, hogy 2014-ben „Jászboldogháza 
Községért” kitüntetéssel ismerték el munkámat. Jóleső 
érzés, hogy talán én is tudok tenni szülőfalumért. Fon-
tossá vált számomra, hogy őrizzük meg a múltat, ad-
junk valamit az utódoknak. Bízom abban, hogy a most 
készülő boldogházi emlékkönyvünk is bizonyítja, hogy 
életünk „NEM MÚLHAT EL NYOMTALANUL”. 
Gazdagnak érzem magam, no nem anyagilag, annál 
nagyobb érték a sok barát. Az elmúlt pandémiás idő-
szakban sokakat hívtam, sokan hívtak. Telefonon ke-
resztül is sokat segít a kapcsolattartás, jó meghallgatni 
egymást, odafigyelni egymásra. Sokszor nem is kell 
több, csak legyen kinek elmondani bánatunkat vagy 
még inkább örömeinket. Tényleg hiszek abban, hogy a 
szeretet a legnagyobb örömforrás. 
Petőfi soraival kezdtem, és azzal is fejezem be: 
„Itt boruljon rám a szemfödél, itt domborodjék a sír is 
fölöttem.” 
 
Lehet, hamvaink jász földbe kerülnek valamikor. De 
ezzel ugye még ráérünk… 
 
Budaörs, 2021. június 14. 

75 év 

Veliczkyné Koncsik Ilona 
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Képek a 75 éves község történetéből 

Épül a kéttantermes iskola  - 1962 Mővelıdési ház - 1962 

A mai Balázs bolt - 1961 Szolgáltató ház - 1966 

Tőzoltó szertár - 1967 Strand - 1968 

"Nagy" iskola- 1970 Radiátorgyár - 1970 
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Jászboldogháza azon települések közé tartozik, amelyek az évek, évtizedek során nem veszítettek népszerűség-
ükből, ahol a község lakói igazi otthont tudnak teremteni maguknak. 
Vannak, akik több generációra visszatekintve itt élnek, vannak, akik több  évtized után tértek vissza szülőfalu-
jukba, mások néhány éve választották  otthonuknak Boldogházát. 
És naponta érkeznek  hozzánk, akik értünk dolgoznak, gyógyítják a betegeket,  bölcsődés, óvodás, iskolás gye-
rekeink mindennapjait szervezik, irányítják, vagy  a kereskedelemben tesznek meg mindent  az itt élőkért. 
És így teljes a kép, együtt alkotjuk Jászboldogháza lakosságát, együtt alakítjuk, építjük  községünk életét. 

HÍREK 

Jászboldogházán élni, dolgozni… 

Báthoriné Sós Eszter 
Rákóczi Ferenc u. 
2009 augusztusában abban a reményben költöztünk 
Jászboldogházára, hogy a közeljövőben születendő 
gyermekünknek, aki eközben már 11 éves lett, egy 
nyugodt, meghitt otthont teremtsünk!  
Ennyi idő távlatában bátran kijelenthetjük, hogy sike-
rült, igazi otthonra leltünk! Ehhez nagyban hozzájárult 
a községben élő emberek kedvessége, a hozzánk, csú-
nya szóval mondva, bevándorlókhoz való hozzáállá-
suk!  Ideköltözésünket megelőzően is nagyon sok se-
gítséget kaptunk a község lakóitól, így már ekkor is 
érezhető volt, hogy ha sikerül beilleszkednünk, akkor 
talán teljes értékű lakosként tekintenek majd ránk! 
Tudjuk, hogy az effajta elfogadáshoz sok idő, részünk-
ről pedig türelem szükséges! A községben eltöltött va-
lamivel több mint 10 év alatt számtalan élményben volt 
részünk! Számunkra felejthetetlenek az évente megren-
dezett sport, jótékonysági, szilveszteri bálok, ahol na-
gyon sok ismerősre, barátra tettünk szert! Nagy öröm 
számunkra, hogy a szomszédainkkal, utcabeliekkel 
olyan kapcsolat alakult ki, hogy akár egy bolti vásárlás 
során, vagy épp a fű vágás közben egy-egy jó szó nél-
kül nem megyünk el egymás mellett. Tudom, ez nem 
tűnik nagy dolognak, de ebben a rohanó világban ne-
künk ez nagyon sokat jelent! A teljesség igénye nélkül 
szeretném kiemelni a közvetlen szomszédainkat, 
Szőllősiéket, az utcabeli Tamási családot, akik már az 
ideköltözésünk kezdete óta mindenben a segítségünkre 

voltak. Segítettek bemutatni a községet, az itt lakó em-
bereket, de nagyon sokszor fizikai segítséget is nyújtot-
tak, és teszik ezt a mai napig! Rajtuk kívül természete-
sen nagyon sok segítséget kaptunk másoktól is, amit 
ezúton köszönünk! Az otthonválasztásnak egyik fő 
szempontja volt a biztonság. A szakmánknak köszön-
hetően sajnos volt lehetőségünk megtapasztalni, hogy 
milyen az, ha egy család olyan településen él, ahol a 
közbiztonság nem olyan, mint Jászboldogházán! Higy-
gyék el, ez a kis település e tekintetben is kivételes! 
Gyermekünket bátran, minden aggodalom és kíséret 
nélkül engedhetjük a barátaihoz, a játszótérre vagy épp 
kerékpározni! Ezt ő is érzi, hisz számtalanszor mondta, 
kérdezte, hogy szeretek itt élni, ugye nem költözünk 
el? Bízunk benne, hogy akik valamilyen úton-módon 
megismertek, kapcsolatba kerültek velünk, azok úgy 
vélekednek, hogy velünk nem csak több lett a község 
lakosságának a száma, hanem valamit mi is hozzá tud-
tunk/tudunk tenni a közösséghez! Egyre többen keres-
nek fel szakmába vágó kérdésekkel, kérésekkel. Van, 
hogy egy-egy határozat tartalmának értelmezésében, 
van, hogy egy irat rendőrségre való eljuttatásában vagy 
épp formanyomtatvány beszerzésében segítettünk! Jó 
érzés számunkra, hogy e téren is bizalmat kapunk az itt 
lakóktól. Egy-egy nyaralás, utazás alkalmával számta-
lanszor elő jött az az érzés, hogy jó itt, de jobb lenne 
már otthon! Nekünk ez már egy jó ideje Jászboldoghá-
zát jelenti, és őszintén reméljük, hogy ez még hosszú 
időn keresztül így is marad. 

Dr. Borsodi-Nagy Erzsébet háziorvos 
Tápiógyörgye 
Több mint 10 éve kötődöm Jászboldogházához. Ha 
bárhol megkérdezik, hol dolgozom, és elárulom a tele-
pülés nevét, a következő kérdés szinte mindig az: És 
valóban boldogok ott az embe-
rek? A válaszom igen! Kedves 
kis ékszerdoboz ez a falu. Ren-
dezett, virágos, és kedves, ra-
gaszkodó, tisztelettudó embe-
rek lakják. 
Az eltelt tíz év alatt a rendelő-
ben mindig kedves, segítőkész 
kollégákkal voltam körülvéve. 
Kezdetben Kovácsné Ági és 
Kerekesné Terike segített. Ági 
nyugdíjba vonulása után Teri-
kével dolgoztunk nagyon nagy 
összhangban. Miután ő is 
nyugdíjas lett, Czapkó Anikót 

csaltam haza dolgozni, és ő készséges segítőtársam lett 
a betegek gyógyításában. Anikó mélyvízbe került, hi-
szen- a covid helyzet rögtön az elhelyezkedése után 
kezdődött- az adminisztrációs munkák elleptek ben-
nünket, de az ajtónk mindig nyitva állt, nem zártuk be, 

hiszen egyikünk sem tud egy 
betegnek sem nemet mondani. 
A védőnőkkel, Faragóné Rózsi-
kával, majd később Imolával is 
szoros  együttműködésünk volt. 
Az idei évben csatlakozott hoz-
zánk Kisádám Peti, hogy még 
simábban menjenek a dolgok az 
oltások idején megnövekedett 
sok szervezési feladat miatt.  
Minden segítőm jászbol-
dogházi, és mindegyiküknek 
sokat köszönhetek.  Jól tudunk 
együtt dolgozni, megvan az 
összhang közöttünk, így néha 
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Kiss Mihály  
Kossuth Lajos u.  

1942-ben születtem Jászboldogházán, a község önálló-
vá válása előtt négy évvel. Édesapám Kiss István, édes-
anyám Muhari Terézia.  Jakabon laktunk, és szüleim 
földműveléssel foglalkoztak. Testvéreim közül én vol-
tam a legfiatalabb. 
Kemény, nehéz munkával teli, ugyanakkor nagyon bol-
dog évek voltak ezek. Szüleink nagy szeretetben nevel-
tek bennünket, összetartó nagy család voltunk. 
A tanyai évek nagyon szép emlékek maradtak számom-
ra, a jó szomszédokkal, ismerősökkel, a dolgos hétköz-
napokkal együtt. 
1959 őszén költöztem el Rákoscsabára, ahol később 
építkezésbe kezdtem. 
1966-ban megnősültem, feleségem Juhász Mária  rá-
koscsabai lány. 55 éve élünk egymást segítő, boldog 
házasságban. 
1967-ben született kislányunk, Marika, majd 1973-ban 

fiunk, Misi. A lányunknak két gyermeke született, Kitti 
és Ádám, a fiunknak egy fia van, Gergő. 
 Közben Rákoscsabán  építkeztünk, folyamatosan bőví-
tettük családi házunkat. 
 Én korábban géplakatos szakmát szereztem a Ganz-
MÁVAG-ban. Első munkahelyemen, a Kőbányai Por-
celángyárban 27 évig dolgoztam, majd a Richter Gede-
on Gyógyszergyárból jöttem nyugdíjba 2005-ben. El-
mondhatom, hogy csodálatos munkahelyeim voltak. 
Gyerekeink Albertirsán laktak, biztattak, hogy  költöz-
zünk közelebb hozzájuk. Így kerültünk 2000-ben 
Albertirsára. Közben évente jártunk Jászboldogházára 
a temetőbe. Minden hazalátogatáskor megfogott ben-
nünket az emberek közvetlensége. Feleségem városi 
lány volt, így neki  nagyon sokat jelentett az emberek  
barátságossága, ami nekem teljesen természetes volt, 
hiszen én innen származom. 
Már jó pár éve őrlődtünk azon, hogy visszaköltözünk 
Boldogházára, és végül a visszatérés mellett döntöt-
tünk. A régóta dédelgetett álmunk 2019 decemberében 
vált valóra. 60 év után a szívünk visszahozott a szülő-
falumba. 
Itt, Boldogházán újra otthonra találtunk. Szívesen fo-
gadtak a régi ismerősök, az új szomszédaink, Kőhidiék, 
Koháriék. Kedves tanyai szomszédom, Erős Zoli sokat 
segít nekünk, vele szívesen felidézzük a szép tanyai 
emlékeket. A tanyánk helyén még megvannak a fák, 
bokrok, feleségemmel  szívesen járunk ki  oda. 
Hazaköltözésünk óta építgetjük, szépítgetjük Kossuth 
utcai  új otthonunkat, jól érezzük magunkat Boldoghá-
zán.  Mindenütt jó, de legjobb ITTHON. 

Hajdú József és Hajdú Józsefné 
Kossuth Lajos u. 

2015 tavaszán köl-
töztünk Jászbol-
dogházára. Hosz-
szas keresgélés 
után találtuk meg 
azt a helyet és azt 
a házat, amely 
megfelelt az elkép-
zelésünknek, és 
amelyben ma is 

boldogan élünk. A hely pozitív kisugárzása mellett az 
emberek közvetlensége, kedvessége és segítőkészsége 
megnyerte tetszésünket. Rövid idő alatt döntöttünk, s a 
papírmunkák elvégzése után költöztünk is. Rengeteg 
segítséget kaptunk a beilleszkedéshez úgy az önkor-

mányzattól, a szomszédoktól vagy bárkitől, akit eddig 
nem ismertünk. Később beléptünk a nyugdíjasok klub-
jába, ahol nagyon sok szeretetet kaptunk. Úgy érezzük, 
minden tőlünk telhetőt megtettünk azért, hogy segítsük 
a közös munkát ez év májusáig. Sajnos az élet közbe-
szólt, ezért kicsit visszaléptünk a homályba, átadva 
helyünket másoknak, akik ezt jobban tudják csinálni. 
Egy olyan ajtó zárult be előttünk, amelynek a miértjére 
nem kaptunk magyarázatot. Szerencsénkre ezzel szinte 
egy időben (nincsenek véletlenek), rátaláltunk egy 
olyan közösségre, amely mindenben kárpótol bennün-
ket, pártoktól, vallásoktól, helytől függetlenül, nem 
oszt meg embereket, nem korlátozza döntéseinket. 
Mindentől függetlenül, szívünkben csak békesség van 
és remény, hogy hosszú éveket tudunk még szeretet-
ben, egészségben és megértésben leélni együtt itt Jász-
boldogházán.  

kihallatszik a mosolyunk a rendelőből. 
Az első naptól kezdve érzem, hogy a faluban tisztelet-
tel fordulnak felém az emberek.   
Közben a kötődésünk erősödött azzal, hogy a férjem 
házi betegápolás keretében gyógytornászként több em-
bernek segített, és közben sok mindenkit megismert a 
községben. 
3 éve férjemmel úgy határoztunk, hogy a gyerekeinket 
itt szeretnénk taníttatni az iskolában. 
 A mai napig boldogok vagyunk a fiúkkal együtt, hogy 
így döntöttünk. Itt fantasztikus iskolai élet van, a peda-
gógusok figyelmessége, gyermekszeretete, az iskolai 

programok, mind-mind sokat jelentenek a fiúknak és 
nekünk, szülőknek egyaránt.  
 Családommal szívesen járok itt templomba. Gyakran 
kilátogatunk a strandra is, itt vásárolok a piacon, az 
üzletben, és mindenhol kedvesen, mosolygósan fogad-
nak. 
Az önkormányzat és a Polgármester úr részéről is csak 
támogatást kaptam. 
Örülök, hogy több mint egy évtizede Jászboldogházát 
választottam, jól érzem itt magam, mindennap szívesen 
indulok munkába. Itthon érzem magam Jászboldoghá-
zán. 



 20 
Boldogházi Hírek 2021. JÚLIUS 

Matók Dezsőné, Matók Erzsébet 
Rákóczi Ferenc u. 

A férjem és az én szüleim és 
nagyszüleim is Boldogházán 
éltek, földműveléssel keresték 
a kenyerüket, és nevelték a 
családjukat. A megtermelt ter-
ményből állatokat tartottak. 
Szüleimmel (Matók József és 
Pesti Terézia) és testvéreimmel 
Sóshidán a 115. számú tanyán 
éltünk. Én 1959 őszén mentem 
férjhez Matók Dezsőhöz, akik 
Alsóboldogházán laktak. Az 
1940-es években az árvíz miatt 
összedőlt a tanyájuk, és ekkor 
építettek házat a Vasút utcá-
ban. Férjem szinte gyerekkorá-
tól tejbegyűjtéssel foglalko-

zott, a jakabi és sóshidai gazdáktól gyűjtötte össze a 
tejet a Tejipari Vállalatnak, majd 1960-tól fuvarozó 
kisiparos lett. A község ebben az időszakban épült ki 
jelenlegi formájára, biztos vagyok benne, hogy nincs 
olyan ház a faluban és a környező településeken sem, 
ahová ne szállított volna építőanyagot vagy tüzelőt. 
Rengeteg társadalmi munkát vállalt a falu középületei-
nek építésében és fejújításában. Munkájáért a falu 50. 
évfordulóján elismerő oklevelet kapott. Emellett állat-

tartással is foglalkoztunk, amikor visszakaptuk a föld-
jeinket, már magunk termeltük meg a terményt az álla-
toknak. Fiunk, Zoltán 1964-ben született, sajnos l978-
ban egy balesetben elvesztettük. Lányunk, Anikó 1981-
ben született. A teendőim mellett én is igyekeztem kö-
zösségi feladatokat is ellátni. Mindkét gyermekem óvo-
dás korától iskolai tanulmányaik befejezéséig szülői 
munkaközösségi feladatokat végeztem, összesen 22 
évig. Zoli fiamnál Szőrös Elekné Marikával, Anikónál 
pedig Gömöriné Editkével együtt szívesen csináltunk 
mindent a gyerekekért. Úgy látszik, ez a tevékenység is 
lehet családi hagyomány, lányom Nagyné Matók Ani-
kó is mindkét unokámnál óvodás koruktól szülői mun-
kaközösségi munkát végzett, és aktív résztvevői a ren-
dezvényeknek. Férjével együtt ők is mezőgazdasággal 
foglalkoznak. Unokáim Nóri és László. Ha szükség van 
rám, abbahagyom, amit éppen csinálok, és megyek, 
segítek, amiben csak tudok. Nyugdíjas napjaimat a 
kertben, a virágaim között töltöm. Mivel az idő eljár 
felettünk, 2009 óta tagja vagyok a Magányosok Egye-
sületének. Nagyon jó hangulatú és lelkes kis közösség 
alakult ki az évek során. Köszönjük Orcziné Veronká-
nak a rengeteg élvezetes program megszervezését. A 
járvány előtti időszakban ritkán volt olyan vasárnap, 
amikor ne találkoztunk volna. Remélem, mihamarabb 
visszatérhetnek a régi megszokott programok és be-
szélgetések, hiszen ezek nekem is nagyon hiányoztak. 
Nagyon jó érzés ilyen szerető emberek között élni eb-
ben a kis faluban. 

HÍREK 

 Muhari Károlyné Túróczi Izabella 
Liszt Ferenc. u. 
1947-ben születtem Jászboldogházán, de akkor még azt 
írták az anyakönyvi kivonatba, hogy Jászberényben. 
Jászboldogházán nőttem fel, itt végeztem az általános 
iskolai tanulmányaimat. Tanyáról jártam sárban, hó-
ban, fagyban, melegben, de mint gyerek, ezt észre sem 
vettem. Gömöri Marikával mentem mindennap iskolá-
ba. 
Még mindig szeretettel emlékszem tanáraimra, Petrá-
nyi tanárnő, osztályfőnököm ma is felejthetetlen.  Gim-
náziumba  Jászberényben jártam. 
Szüleim mindig itt éltek, kivéve, amikor apukámat be-
hívták a hadseregbe a második világháború idején, ő  
és én is bárhol voltunk, szívünk mindig visszahúzott 
szülőfalunkba. 
Érettségi után egy hónapot dolgoztam a Községi Ta-

nácsnál mint helyettes járlatlevél ügyintéző. Valamint 
dolgoztam Üveges Lenke vendéglőjében egy rövid ide-
ig. 
1966-ban férjhez mentem. Házasságomból két gyerme-
kem született. Egyik gyermekem itt él  Boldogházán. 
Családommal együtt 51 évet éltünk Tápiószelén. Mikor 
a férjem elhunyt, bánatomban kerestem a régi gyökere-
imet, és itt, Boldogházán találtam meg újra a lelki bé-
kémet. 
Ha ismerőseim, barátaim, másik gyermekem megláto-
gat Boldogházán, mindenkinek feltűnik, hogy milyen 
rendezett, szép falu, ahol lakom. 
Jól érzem itt magam, biztonságot jelent, hogy itt lakik a 
fiam, így naponta találkozhatunk. Találtam barátokat 
is, és hazaköltözésem óta tagja vagyok a Nyugdíjas 
klubnak. Bár gyakran látogatok Tápiószelére, szeretek 
itt élni, újra itthon vagyok. 

Tóth Pál, intézményvezető 
Szolnok 

Kapcsolatom a településsel 
gyermekkoromban kezdő-
dött, ami a strand rendszeres 
látogatásában merült ki. 
Később, átigazoltam focizni 
a helyi felnőtt csapatba, 
ahol sok, rendkívül jó em-
berrel ismerkedhettem meg, 
kötöttem barátságot. A 90-
es évek végén és a 2000-es 
évek elején Jánoshidán az 
ifjúsági csapat edzőjeként 
három tehetséges boldoghá-

zi játékost „csábítottam” át, akikkel eredményes baj-
nokságot zárhattam. 
2006 augusztusában úgy döntöttem, hogy elhagyom a 
tanári pályát három eltöltött év után, és tűzoltónak ál-
lok. Sikeres alkalmassági vizsgát tettem Budapesten és 
Jászberényben, de a végleges döntés előtt, Zrupkó Fe-
rencnének hála (és óriási köszönet), sikerült egy új, 
kedves tantestülethez csatlakoznom. A kollégák egytől 
egyig kedvesek voltak, és pillanatok alatt sikerült beil-
leszkednem a tantestületbe, és felvettem a ritmust az 
iskola vérkeringésébe. Segítő kezet nyújtott volt rajzta-
nárom, Gerhát Károly és alsós napközis tanító nénim, 
Gerhát Károlyné, ami nagyban megkönnyítette min-
dennapjaimat. 2007-ben megkaptam első, majd 2012-
ben második és 2016-ban harmadik osztályomat, akiket 

Matók Dezsőné 
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Minibölcsődei összefoglaló 

nagyon megszerettem, és mai napig sok tanítványom-
mal jó kapcsolatot tartok fenn. 
2017-ben intézményvezető-helyettesi pozícióba kerül-
tem az iskolában, melyet nagy kihívásnak tekintettem. 
Elődöm, Fajka Jánosné rengeteg tanáccsal látott el, 
segített elindulni ebben a tanítástól távolabb eső mun-
kakörben. 
2019-ben igazgatói pályázatot írt ki iskolánk tekinte-
tében a Jászberényi Tankerületi Központ, melyet a 
hosszadalmasnak tűnő lebonyolítás után sikerült meg-
nyernem. Azóta azon vagyok, hogy az ide járó tanu-

lóknak a lehető legcsaládiasabb, legbiztonságosabb 
légkört tudjuk megteremteni korszerű eszközeinkkel 
az erre a feladatra jól felkészült nevelőtestületünkkel 
és a technikai személyzetünkkel. 
Mit is jelent nekem Boldogháza? 
Mindent elmond az - én úgy gondolom -, hogy gyer-
mekeim ide jártak óvodába, itt kezdték és fejezik is be 
általános iskolai tanulmányaikat, sok jó emberi kap-
csolatot alakítottunk ki az itteni emberekkel, és vidé-
kiként 15 év után is szívesen töltjük el mindennapjain-
kat ezen a szép településen, Jászboldogházán. 

A júniusi hónapra a létszámunk elérte a maximum 7 
főt. A csoport összetétele 6 lány 1 fiú, korosztályuk 
pedig 21 hónapostól 41 hónapos kor között van. 
Szeptember 1-jétől 2 kisgyermek az óvodába megy, és 
előreláthatólag csoportunkhoz 3 gyermek csatlakozik, 
aki a 2 éves kort betöltötte. 2021. szeptember közepé-
től 8 gyermek igényli a bölcsődei ellátást, ami azt je-
lenti, hogy maximális kihasználtsága lesz a mini böl-
csődének. A januárban érkező gyermeket egyelőre 
várólistára tudtuk felvenni. 

Az elsődleges célunk az volt, hogy a gyermekek 
adaptációja megtörténjen, és egy biztonságos, szere-
tetteljes környezetet biztosítsunk a számukra. Továbbá 
fontos volt számunkra a gyermekek érzelmi biztonsá-
ga, amelyet a személyi és helyi állandóság elvével és 
szülővel történő fokozatos beszoktatással érünk el. 
Fontosnak tartjuk a családokkal kialakított jó viszonyt, 
ezért törekszünk arra, hogy a szülőkkel sokat beszél-
gessünk és segítségükre legyünk.  

A nyári időszakban is próbáljuk a gyermekek böl-
csődei életét megszínesíteni különböző tevékenység-
gel. Így volt ez a június 4-én rendezett gyereknapon is. 
Az óvodás gyermekekkel együtt ünnepeltük ezt a cso-
dás napot, ahol a kicsiknek egy játékos, élményekkel 
teli délelőttöt rendeztünk. Volt arcfestés, kincskeresés, 
kézműveskedés, motorverseny, gyümölcssaláta evés, 
és a legkisebbekkel is birtokba vettük az ovis légvárat. 
Nagyon élvezték a gyerekek a felkínált programokat, 
szívesen kipróbálták a számukra ismeretlen tevékeny-
ségeket is. Ezúton szeretnénk megköszönni a Csibe 
csoportos gyermekek szüleinek a sok segítséget, ame-
lyet kaptunk ezen a napon. 
Mindenkinek nagyon szép nyarat és jó egészséget kí-
vánunk! 

Meleg Lilla 
kisgyermeknevelő 

Gyereknapi  
pillanatok: 



 22 
Boldogházi Hírek 2021. JÚLIUS ÓVODAI HÍREK 

Környezetvédelmi szemléletformáló nap 
2021. 05. 26-án  „Jászboldogháza A1 jelű főgyűjtő csa-

torna kapacitás fejlesztése” című pályázat keretében meg-
rendezésre került óvo-
dánkban a környezetvé-
delmi szemléletformáló 
program. A játékos 
programban a Maci cso-
portos gyermekek vettek 
részt. Különböző ügyes-
ségi feladatokkal várták 
a gyermekeket, melynek 
célja az alapvető környe-
zetvédelmi és energia 
megtakarítási, víztakaré-
kossági szokások megis-
mertetése volt. Játékos formában újabb ismereteket szerezhettek ezzel a 
témával kapcsolatban. Minden gyermek örömmel vett részt a feladatokban, 
és érdeklődően hallgatták az új információkat.  

Év végi események az óvodában 

Szelektív hulladékválogatás 

Szelektív megújuló energia  
energiatakarékosság  

Óvodai ballagás 
A tavasz utolsó hetében már izgatot-

tan készültünk az óvodai ballagásra. 
2021. 05. 27-én az óvodában megtör-
tént a házi ballagás, ahol a nagycso-
portos gyermekek elbúcsúztak kisebb 
társaiktól, óvodától, konyhás néniktől. 
A kisebb gyermekek is gyönyörű ver-
sekkel és dalokkal készültek erre a 
napra, hiszen ők is elköszöntek a nagy-
csoportos gyermekektől. A ballagó 
gyermekek megkapták a kis tarisznyá-
jukat, benne a sok útravalóval és báto-
rító szóval. 2021. 05. 28-án megrende-
zésre került az óvodai ballagás. Az 
óvoda udvara virágos ruhát öltött erre 
a napra, és minden kisgyermek nagy 
izgalommal várta a búcsúzás pillanatát.  

 Számomra is izgalommal telt ez a nap, hiszen eddigi 
pályafutásom alatt a Maci csoport volt az első balla-
gó csoportom. Büszke vagyok rájuk, hiszen gyönyö-
rű műsorral készültek, és minden gyermek bátran állt 
ki szüleik, társaik és meghívott vendégeink elé, el-
szavalva a szebbnél szebb verseket. Első perctől 
kezdve minden kisgyermek nagyon közel került az 
én szívemhez is, ezért a búcsú pillanata nem volt 
könnyű, de az óvoda ajtaja mindig nyitva áll előttük, 
és továbbra is számíthatnak az óvó nénijeik, dajka 
nénijeik segítségére. Nagy szeretettel és örömmel 
fogunk rájuk gondolni. Szeptembertől már Varga 
Judit tanító néni veszi át a mi helyünket az iskolában, 
és ő folytatja a felkészítést a nagybetűs életre.  
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Mint minden évben, idén is megrendezésre került az 
„Egészségünk és Környezetünk Védelme” projekthét 
2021. 05. 31. és 06. 04. között. A projekthét keretén 
belül a gyermekek ismeretterjesztő kisfilm, képesköny-
vek segítségével megismerkedhettek azzal, hogy mi-
lyen módon óvhatjuk, védhetjük környezetünket. A 
környezetvédelem mellett nagyon sokat beszélgettünk 
az egészséges életmódról is. Az óvoda kiskertjében 
közösen leszüreteltük a gyógynövényeket (citromfű, 
menta, levendula), megbeszéltük, hogy melyiknek mi-
lyen gyógyhatása van szervezetünkre, közben érzék-

szerveik használatá-
val (tapintás, szag-
lás, ízlelés) újabb 
tapasztalatokat 
gyűjthettek ezekről 
a gyógynövények-
ről.  
 

A Maci csoportos 
gyermekeknek kör-
nyezetvédelmi ve-
télkedőt szervez-
tünk. A vetélkedőn 
belül különböző 
környezetvédelem-
mel és egészség-
megőrzéssel kap-
csolatos játékos 

feladatot teljesítettek. Szelektíven válogatták a hulladé-
kokat, egészséges és egészségtelen életmóddal kapcso-
latos képeket csoportosítottak, és különféle testrészes 
kirakót raktak ki közösen, közben beszélve arról, hogy 
miért is fontos megőrizni az egészségünket. A vetélke-
dőt egészséges italkóstolóval zártuk, ahol a gyermekek 
az előző nap leszüretelt gyógynövényekből készült teát 
kóstolták meg. A vetélkedő alatt jól látható volt, hogy a 
gyermekekben már jelen van a környezettudatos– és az 
egészséges életmód. 

ÓVODAI HÍREK 

Egészségünk és Környezetünk Védelme projekthét 

Egészséges-egészségtelen ételek, italok csoportosítása  

2021. 06. 04-én, az „Egészségünk és Környezetünk Vé-
delme” projekthét utolsó napján megrendezésre került 
a Gyermeknap. A Magyarországon kialakult járvány-
helyzet miatt sajnos a szülők részvétele nélkül zajlott 
az idén, de ettől függetlenül ügyeltünk arra, hogy ez a 
nap  örömteli legyen a gyermekek számára, és semmi-
ben ne szenvedjenek hiányt. Kihirdettünk egy alkotói 
pályázatot, melyre a gyermekek újrahasznosított anya-
gokból készített alkotásokat hoztak be az óvodába. Na-
gyon sok gyermek készült erre a pályázatra ötletesebb-
nél ötletesebb művekkel. Ezek a gyermekek és alkotá-
saik díjazásban részesültek. Az óvodapedagógusok kü-
lönböző kézműves tevékenységekkel készültek. Festet-
tünk, ragasztottunk, gyurmáztunk, újrahasznosított 
anyagokból is dolgoztunk. A kézműves tevékenységek 
mellett csillámtetoválásra is volt lehetőségük, amit a 
legtöbb gyermek ki is használt, és vidáman mutatták a 
szebbnél szebb csillámló mintájukat. A mozgás sem 
maradt el ezen a napon, hiszen a délelőtti órákban 
ugrálóvárban elégíthették ki mozgásigényüket a gyer-
mekek. Ezt maximálisan minden gyermek kihasználta. 
A későbbiekben váltóversenyen és kerékpárversenyen 

is részt vettek a gyermekek, ahol izgatottan szurkoltak 
egymásnak, és nagy odafigyeléssel követték a feladato-
kat. Eseményekkel és vidám gyermeki kacajjal teli na-
pot zártunk. 

GyermeknapGyermeknapGyermeknapGyermeknap    

Kézmőves tevékenység –gyurmázás  
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Légvár 

Játékos sportvetélkedı Kerékpáros ügyességi verseny 

Kézmőves tevékenység –ragasztás 

Összeállította: Klinkó Andrea 
óvodapedagógus 

A nyári takarítási időszak 
az intézményünkben  

2021. augusztus 2–  
augusztus 22-ig lesz.  

Nyitás:  
2021. augusztus 23-án hétfőn. 

Újrahasznosító alkotók és munkáik  

Mindenkinek nagyon szép 
nyarat, pihenést, kikapcsoló-
dást, jó egészséget kívánunk! 

Az óvoda és minibölcsőde 
dolgozói. 
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Iskolai hírek, események 

Hírek röviden 
� Hegyesi József képviselő úr jóvoltából ebben az év-

ben is minden érdeklődő diákunk kapott paradicsom 
palántát. Kaptak hozzá egy termesztési segédletet is, 
hogy gondozásuk, nevelésük eredményes legyen.  
� Alsós tanulóink örömmel vettek részt az Önkor-

mányzat jóvoltából a Klímavédelmi rajpályázaton, 
melynek eredményét a megrendezett, osztályonkénti 
csapatvetélkedőn hirdettek ki. A díjazottak között 
volt: Bozsik Gabriella 1. osztályos, Szőcs Jázmin és 
Berkó Viktória 3. osztályos, valamint Murzsa Kira 
4. osztályos tanuló. A csapatversenyek vidám han-
gulatban zajlottak, mely során játékos formában is-
merkedtek tanulóink az energiatakarékosság lehető-
ségeivel, a szelektív hulladékgyűjtéssel. 
� Az elsős tanító néni meglátogathatta leendő kis ta-

nítványait óvodai foglalkozás keretében, és ballagá-
sukon is részt tudott venni Lőrik Lászlóné igazgató- 
helyettessel. 
� Május 29-én a Jászberényi Tankerületi Központ által 

alsós tanulóink online színházlátogatáson vehettek 
részt. A színházi előadást a Szolnoki Szigligeti Szín-
ház művészeinek előadásában élvezhették. Nagy 
örömmel, a tanulságokat leszűrve kísérték figyelem-
mel A beszélő fa című mesejátékot. Felsőseink pe-

dig a Kőműves Kelemen című előadást nézhették 
meg. Köszönjük a lehetőséget! 
� Május 30-án került sor az elsőáldozásra 7 harmadik 

osztályos tanuló részvételével. 
� Június 8-án megtörtént zeneiskolásaink 2. féléves 

vizsgája, ahol 4 alsós tanulónk adott számot zenei és 
hangszeres ismereteiről. 
�   Június 15-én néptáncosaink is átvehették a bizo-

nyítványukat, és megmutathatták a szülőknek, hogy 
mit sikerült megtanulniuk az idén. Nagyon színvo-
nalas műsorral kedveskedtek a szülőknek és vendé-
geknek, és egy nagyon jó hangulatú estét töltöttek el 
a Tájház udvarán.  
� Június elején az osztályfőnökök tájékoztatták a szü-

lőket a táborozási lehetőségekről. Lehetőség lesz 
angol, tánc táborba jelentkezni, az Önkormányzat is 
megszervezte nyári napközis táborát, valamint 
úszásoktatásra is van lehetőség jelentkezni az iskolai 
ügyelet mellett. 
� A tanévzáróra és a bizonyítványok kiosztására júni-

us 24-én került sor osztályonként, az előírásoknak 
megfelelően. Nagyon sok szorgalmas gyerek mun-
káját tudtuk jutalom könyvvel és oklevéllel elismer-
ni. A 4. osztályosok a tanévzáró után vettek búcsút 
osztályfőnöküktől, aki négy éven át nevelte és oktat-
ta őket. 

Anyák napja iskolánkban 
Sajnos ebben a tanévben sem köszönthettük az édes-
anyákat hagyományainkhoz híven. Természetesen 
megtaláltuk a módját, hogy emlékezetessé tegyük szá-
mukra ezt a napot.  
 Az alsós osztályok izgatottan készültek az anyák 
napjára. Osztályonként egy közös verset és dalt adtak 

elő, melyeket az osztályfőnökök feltöltöttek az osztá-
lyok zárt csoportjaiba. Természetesen az ajándék készí-
tése  sem maradt el, a Református Egyház felajánlásá-
ból csészéket díszítettek tanítványaink édesanyjuk szá-
mára. 

Felsős tanulóink közösen köszöntötték édes-
anyjukat a végzős tanulók szavalatával, melyet az isko-
la facebookos oldalán láthattak a kedves anyukák. 

Iskolai pályázat 
Az iskolánk nagy épülete 50 éves lett ebben a tanév-
ben. Erre az alkalomra került kiírásra egy iskolai pályá-
zat márciusban, melyre sok kitűnő alkotás érkezett. 
Egy tanuló többféle munkával is nevezhetett. 
Kategóriák: versmondás, mesemondás, makettkészítés, 
interjú, fogalmazásírás, rajzolás, tablókészítés. 
Többségében igényes, szépen kidolgozott pályaműve-
ket adtak be a gyerekek. A Boldogházi Gyermekekért 
Közhasznú Alapítvány segítségével a tanulókat jutal-
maztuk, melyet ezúton is köszönünk szépen! A zsűri-
zésre megkértük iskolánk volt pedagógusait: Zrupkó 
Ferencné Gabi nénit, Konkoly Béláné tanár nénit, Ri-
góné Erzsike tanár nénit és Papné Marika tanító nénit, 
akik örömmel vállalták ezt a feladatot. Köszönjük szé-
pen a munkájukat! 

A díjazottak: 
Rajz: „Iskolánk épülete” 
Alsósok: 1. Nagy Zita 3. o. 2. Berkó Viktória 3. o.  
3. Gere Zoé 4. o. 

Eredményhirdetés 
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Felsősök: 1. Dudás Ilona Ildikó 7.o.  
2. Szűcs Laura 8.o. 3. Gulyás Péter 6.o. 
Különdíjat kapott: Polyák Dalma 6. o. a számítógépes 
rajzáért és Matók Zsófia 7. o. a tablókészítésért 
Rajz: „A jövő iskolája” 
1. Sánta Kornél 4.o. 2. Ludányi Richárd Barnabás 4. o. 
3. Gere Zoé 4. o. 
Makettkészítés–az iskolánkról: 
1. Szűcs Vilmos 6.o. 2. Kisbalázs Bence 6.o.  
3. Muhari Norina 6.o. és Sárközi Dominik 5.o. 
Interjúkészítés–Milyen volt régen iskolába járni? 
1. Kátai Gréta 8.o. 2. Szőnyi Imre 7.o. 
Fogalmazás–Milyen legyen a jövő iskolája? 
Alsósok: 1. Gere Zoé 4.o. 2. Berkó Viktória 3.o.  
3. Gál Zsombor 4.o. 

Felsősök: 1. Báthori Borka 5.o. Nagy László 8.o.  
3. Sziráki Tamara 7.o. 
Versmondás–iskola témájú 
1. Gajdos Márta 3.o. 2. Kolonics Laura Gabriella 4.o. 
3. Endrődi Anna 4.o. 4. Matók Edina és Gere Zoé 4.o. 
Különdíjat kapott Csinger Míra 5.o. 
Mesemondás–Mátyás királyról szóló 
1. Gajdos Márta 3.o. 2. Tóth Petra 4.o.  
3. Ludányi Richárd Barnabás 4.o. 
Mindenkinek gratulálunk a szép eredményekhez! 

 
Koncsikné Orczi Andrea Veronika 

szervező 

Alsó tagozat 
Álmaim iskolája 

       Milyennek képzelem el a jövő iskoláját?  Nagyon 
sokat gondoltam rá. 
      Például lehetne egy föld alatti uszoda, vagy gyors 
liftekkel járnánk, és legalább lenne nyolc emelet. Min-
den osztálynak lenne saját emelete, és el lehetne dönte-
ni, hogy matekra vagy angolórára mész be.  A tanárok 
robotok lennének, és tableteken meg telefonon tanul-
nánk. 
A jobb oldali fal üveg lenne, amiben lila láva lenne. A 
bal fal is üveg lenne, de abban víz és halak lennének. 
Az osztály közepén csokiszökőkút állna,  amibe lehet 
ételeket mártogatni. 
Én az iskola külsejét nem változtatnám meg, mert sze-
rintem jól nézne ki, ha a külseje régiesebb lenne, de a  
belseje modern. 
Az udvarra szeretnék egy vidámparkot, amiben lenne 
óriáskerék. 
      Nagyon jó lenne ebbe az iskolába járni. 

Gere Zoé 4. osztály 
 

Felső tagozat 
Mátyás Király Lovas Iskola 

   Szeretek ebbe az iskolába járni, mert kedvesek a ta-
nárok, jó az osztályközösség. 

  A jövő iskoláját úgy képzelem el, hogy a mostani ok-
tatás mellett lehetőségünk legyen lovakkal foglalkozni. 
Meg lehetne tanulni lovagolni, lovat ápolni, lovat fel-
szerszámozni. Én azért szeretnék egy ilyen iskolát, 
mert akkor lehetőségem lenne megtapasztalni, hogy 
milyen egy lóval foglalkozni és gondoskodni róla. A 
szabadidőnket is hasznosan el tudnánk tölteni az isko-
lában. Akik szeretik a lovakat, azoknak lehetne „saját” 
lovuk, mindennap aktívan gondoskodni kellene róluk. 
Ebben az iskolában lehetőség lenne még bértartott ló-
tartásra is. A szabadidős tevékenység mellett munkára 
is nevelne (istálló takarításra, etetés, itatás, széna és 
szalma behordás). 
Részt lehetne venni az ünnepségeken, rendezvényeken.  
Az iskola udvarán lenne egy nyerges, körkarám, fedett 
pálya. Részt  lehetne venni versenyeken is, ehhez 
lovasoktató-tanár foglalkoztatására lenne szükség. 
A tavaszi, nyári és az őszi szünetekben lovastáborokat  
lehetne szervezni, ahová nemcsak az iskola diákjai, 
hanem más iskolából is jöhetnének gyerekek. 
    Nekem nagy álmom kiskorom óta egy ló, de még 
nem kaptam, viszont apukám azt ígérte, hogy hamaro-
san lehet majd lovam. Álmom egy része valóra válna, 
ha az iskolában foglalkozhatnék lovakkal. 
 

Báthori Borka 5. osztály 

Gyıztes fogalmazások 

Az iskolai pályázat díjazottjai 
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„A gyerekek erősebbek, mint hinnénk. Amíg érzik, hogy 
szeretik őket, az élet minden nehézségével szembe tud-
nak szállni.” Star Trek c. film 
A gyereknap a tanévünk szakaszának egy záró epizód-
ja. Idén az utolsó előtti napon tartottuk meg, az aktuális 
járványügyi intézkedéseknek megfelelően. 
Ebből kifolyólag a helyszínünk az iskola területe 
volt ,és 8-13:00 óráig tartottuk. 
Az osztályokban lévő diákjaink egymással versenyez-
tek a különböző versenyekben, illetve vettek részt kü-
lönböző foglalkozásokon. 
Alsós tanulóink kipróbálhatták magukat csocsóban 
(köszönjük a támogatást Durucz Tibornak és család-
jának), célba dobó versenyben és kerékpáros ügyessé-
giben is. Ezeken kívül egyéb játékos feladatokkal ké-
szültek alsós tanítóink, amit ezúton is köszönök nekik. 

Felsőseink célbadobtak, biciklivel ügyeskedtek, tesztel-
ték az agyukat speciális feladattal. 
A játékos feladatok között a holt időkben az osztályfő-
nökök gondoskodtak a hangulatról, a játékokról. Nekik 
is köszönöm a becsületes, áldozatos munkájukat, hogy 
besegítettek a gyereknap programjába. 
Két bemutatónk is volt. A Tápiógyörgyei Ifjúsági Fú-
vószenekar és a helyi Viganó néptánccsoport tagjai is 
felléptek műsorukkal. Köszönjük nekik is a színvonalas 
műsort! 
A továbbiakban szeretném bemutatni a gyereknap ver-
senyeinek eredményeit. A többi foglalkozás nem ver-
senyként szerepelt, így azok díjazása másképpen tör-
tént. 
Gratulálunk minden egyes tanulónknak! 

Szendrei Péter 

Eredmények: 
Célbadobó verseny 
1.o. 
1. Marincsák Ármin 
2. Tóth Nándor 
3. Tóth Renáta 
2.o. 
1. Szalóki István 
2. Jana Patrik 
3. Németh Róbert 
3.o. 
1. Papp Gábor 
2. Sas Norina 
3. Koós Zoltán 
4.o. 
1. Matók Edina 
2. Kolonics Laura 
3. Sánta Kornél 
6. o. 
1. hely: Szabó Balázs 
2. hely: Murzsa Béla 
3. hely: Kisbalázs Bence,  
Dombai Adrienn, Kövér Bettina, 
Gulyás Péter 

7. o. 
1. hely: Gerhát Bianka 
2. hely: Polyák Péter 
3. hely: Kiskartali Vazul, Petróczi 
Botond 
Biciklis ügyességi verseny 
1.o. 
1. Tóth Renáta 
2. Baráth Krisztián,  
Marincsák Ármin 
3. Koós Vajk, Fülöp Dávid 
2.o. 
1. Herczegh Bendegúz 
2. Szalóki István 
3. Berkó Dániel 
3.o. 
1. Szőcs Jázmin 
2. Gajdos Márta 
3. Berkó Viktória, Nagy Balázs 
4.o. 
1. Gál Zsombor 
2. Sánta Kornél 
3. Endrődi Anna 
 

5.o 
1. Erdei Alex 
2. Makai Lili 
3. Lajkó Soma 
6.o. 
1. Gulyás Péter 
2. Szabó Balázs 
3. Kisbalázs Bence 
Teszteld az agyad verseny 
5.o 
1. Sárközi Dominik 
2. Juhász Krisztián 
3. Erdei Alex 
6.o. 
1. Berkó Emese, Gutai Dárius, 
Kisbalázs Bence, Szűcs Vilmos 
7.o. 
1. Dudás Ilonka 
2. Kiskartali Vazul, Polyák Péter 
8.o. 
1. Juhász Erik 
2. Tóth Roland 
3. Kátai Gréti, Nagy László 

Gyermeknap Gyermeknap Gyermeknap Gyermeknap     

Kerékpáros ügyességi verseny Gyereknapi táncház  
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Kirándultunk… 
Az 1. és 2. osztály egy közös kiránduláson vett részt 
Jászberényben az Állatkertben. Nagy izgalommal ké-
szülődtek tanulóink, hiszen hosszú idő után először 
mehettünk kirándulni. Az önkormányzat és az Szmk 
biztosította számunkra az odajutást kisbuszokkal és a 
belépőt is. Ezt nagyon köszönjük nekik! A gyerekek 
egy része vonattal, másik része az önkormányzat autói-
val közlekedett – ahol az egyiket Gerhát Károly tanár 
bácsi vezette – mind  a kettő izgalmas volt számukra. 
Az Állatkertben tettünk egy nagy sétát, de kicsit szo-
morúan tapasztaltuk, hogy kevés állatot láthattunk. A 
zöld környezet, a szép játszótér és a fagyizás viszont 
kárpótolt bennünket.  Nagyon jó volt, hogy végre önfe-
ledten kirándultunk, játszhattunk egyet! Köszönjük a 
lehetőséget!  
Egy Önkormányzati pályázat jóvoltából a 3. osztály 
Poroszlóra kirándult az Ökocentrumba. Nagy izgalom-
mal készültünk, mert ez volt az első igazi osztálykirán-
dulásunk. Először a 3D-s moziban néztünk meg egy 
fantasztikus filmet a Tisza-tó élővilágáról. Majd felfe-
deztük a kiállítótér állatait. Legjobban az óriás akvári-
um és a vidrák tetszettek a gyerekeknek. Rábukkantunk 
egy játszószobára, ahol nagyon jól szórakoztunk. Az-

után sétáltunk a parti ösvényen, és letáboroztunk a vízi 
játszótéren. A gyerekek boldogan tutajoztak, voltak, 
akik vizesek is lettek, de nem bántuk! A kirándulásun-
kat fagyizással zártuk. Maradandó emlék marad ez a 
nap minden kis tanulónak. Köszönjük a lehetőséget, 
amelynek jóvoltából eljuthattunk ide. 
Szerencsére az idén nem maradt el a 4. osztály kirán-
dulása sem! Mivel 4. osztályosok vagyunk, így nagyon 
örültünk, hogy az utolsó osztálykirándulásunkat együtt 
tölthetjük el! 
Mi is Poroszlóra mentünk kirándulni, ahol az 
Ökocentrumban jártunk. Megnéztük az akváriumokat, 
az összes interaktív kiállítást. Nagyon jól szórakoztunk 
a benti „vizes” játszóházban és a kinti vizes játszótéren 
is! Megnéztük az állatokat, és sok érdekességet tudtunk 
meg róluk. 
Persze nem maradhatott el a 3D-s mozizás sem, mely-
ben a poroszlói állat-és növényvilágot s a tájat mutatták 
be, hogy hogyan változik a négy évszakban. Nagyon 
tetszett mindenkinek a látvány! 
A kirándulást fagyizással zártuk. 
Köszönjük az SZMK-nak és az önkormányzatnak, 
hogy anyagilag támogatták a kirándulásunkat! 
A 5. 6. és 7. osztályos tanulóink is a pályázat keretében 
juthattak el Poroszlóra. Hasonló szép program várt rá-
juk, és szép élményekkel gazdagodtak.  

Diákjaim számára elérkezett az a nap, mely lezárja éle-
tük egy szakaszát. Sokan várták ezt a napot. Hiszen 
minden vég valaminek a kezdete.  
Az elmúlt évek mély nyomokat hagytak 
mindannyiunkban. Az évek során sok-sok élménnyel, 
tudással lettünk gazdagabbak. A tanulás mellett kirán-
dultunk, rendezvényeken vettünk rész, korcsolyáztunk, 
buliztunk, megéltünk izgalmakat a dolgozatok, felele-
tek és versenyek előtt. Ezek már csak emlékek marad-
nak. Minden pillanat apró örömét és bánatát magunk-
kal visszük.  
Az osztálykirándulást Sarudra terveztük, ahol kerékpá-
rokat kölcsönözve átbicikliztünk Poroszlóra, ott megpi-
hentünk egy fagyi erejéig, majd visszatekertünk a kiin-
duló állomásra. Legtöbben szívesen tekertek volna még 
sokkal nagyobb távot, de más programok is vártak 
ránk. Sárkányhajóban egy órát töltöttünk a vízen, ami 
azért is izgalmas volt, mert nekünk kellett kormányozni 
és evezni. Sokan kipróbálták a buborékfocit. A nagy 

meleg ellenére ezen is jól szórakoztunk, különösen 
azok, akik nézték a focizókat az árnyékból. Ezúton is 
köszönjük az önkormányzatnak, hogy biztosította szá-
munkra az utazáshoz szükséges három autót, valamint 
állta az útiköltséget. Köszönjük Zolinak és Pistának, 
hogy eljöttek velünk ezen a napon. Magdi tanár néni-
nek nagyon hálásak vagyunk, hiszen most is, mint min-
den más alkalommal, szívesen tartott velünk, figyelt a 
gyerekekre, lelkiismeretesen segített, ahol csak tudott. 
Utolsó héten a hagyományokat hűen őrizve, a hetedik 
osztály tanulói osztályfőnökükkel együtt minden nap jó 
hangulatú szerenádot adtak a ballagó nyolcadikos diá-
koknak. 
Utolsó tanítási napon 2 lovas kocsival bejártuk a falut. 
A nap során szórakoztató játékokat szerveztünk az is-
kola minden osztálya számára az udvaron. Ezúton rész-
ben elbúcsúztunk diáktársaiktól, tanáraiktól valamint 
az iskola dolgozóitól.  
Elérkezett a ballagás ideje. Köszönjük munkáját a 7. 
osztálynak, szüleiknek és mindenkinek aki segített az 
iskola feldíszítésében. 17 kis diák ünnepélyes keretek 
között zenés műsorral, versekkel, szép gondolatokkal 
búcsúzott el iskolájától, a nevelőktől, dolgozóktól, di-
áktársaktól, szüleiktől. 2 kitűnő és 2 jeles diák van kö-
zöttük, illetve néhányan oklevelet kaptak.  
Büszke vagyok arra, hogy az év tanulója díjat Kátai 
Gréta, valamint az év sportolója díjat, a Dr. Pap Béla 
díjat Nagy László 8. osztályos tanulók vihették maguk-
kal. Tanítványaim bizonyítvánnyal a kezükben elindul-
tak egy új, meglepetésekkel teli úton.  
 
Kedves tanítványaimtól a következő sorokkal búcsú-
zom: 
Merjetek sokat akarni és nagyot álmodni. Kívánom, 
hogy legyen erőtök és kitartásotok véghezvinni a terve-
iteket, valóra váltani álmaitokat, hiszen mindannyian 

Most vége, de kezdıdik valami új…Most vége, de kezdıdik valami új…Most vége, de kezdıdik valami új…Most vége, de kezdıdik valami új…    

Elbúcsúztunk diáktársainktól 
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értékes emberek vagytok. Találjátok meg a helyeteket a 
világban, éljetek boldog és értékes emberként. Tudja-
tok választani a jó és rossz között. 
 
„ Minden nap megszűnik valami, 
amiért az ember szomorkodik, 
de minden nap születik valami új,  
amiért érdemes élni és küzdeni!”  

Vajda Emese 
osztályfőnök 

Az ünnepségen 

Akikre büszkék vagyunk 
kitőnı és jeles tanulóink 
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Az Év sportolója, 
Dr. Pap Béla-díjas 

Nagy László 

Az Év tanulója 
Kátai Gréta Bernadett 

Tóth Éva 

Bemutatjuk községünk fiataljait 
Nagyon örültünk a bemutatkozási lehetőségnek, 

mert mi is szívesen olvassuk ezt a rovatot az újságban, 
jó megismerni községünk lakóit.  

Férjemmel, Szőllősi Gáborral 8 éve alkotunk egy 
párt.  Mivel „félig” ő is boldogházi, mindig kacérkod-
tunk a gondolattal, hogy előbb-utóbb a faluban telepe-
dünk le.  

Amikor megismerkedtünk, a Szolnoki Főiskola ven-
déglátó szakmenedzser, majd kereskedelem és marke-
ting kurzusára jártam. Tanulmányaim mellett lehetősé-
gem nyílt a helyi radiátorgyárban dolgozni mint logisz-
tikai és értékesítési ügyintéző. Sokat tanultam itt, első 
munkahelyemen, ráadásul sokkal könnyebb volt elsajá-
títani az iskolában az elméletet a gyakorlati tapasztala-
tok birtokában. Másfél év után úgy gondoltam, közgaz-
dászként a fővárosban több lehetőségem lenne előre-
lépni. Gabi a szolnoki pókerteremben dolgozott akkor 
már több éve, neki is Budapestre vezetett az út a szak-
mai fejlődéshez. Elindultunk hát szerencsét próbálni, 
vidékről a nagyvárosba. Könnyebben megszoktuk a 
nyüzsgést, a közlekedést, mint ahogy eleinte gondol-
tuk. Vannak hátrányai a nagyvárosi életnek, de mi ter-
mészetesen az előnyökre koncentráltunk: próbáltunk 
minél több koncertre, múzeumba eljutni, megnézni a 
híres nevezetességeket vagy felfedezni a környékbeli 
kirándulóhelyeket. Mivel Gabi a sikeres krupiévizsga 
után felvételt nyert az egyik kaszinóba, sokszor hétvé-
gén és ünnepnapokon is dolgozott, ezért nem volt egy-
szerű az eltervezett programokat megvalósítanunk. Az 
akkori állásommal sem voltam teljesen elégedett, vala-
mint felmerült az ötlet, hogy óceánjáró hajóra menjünk 
dolgozni, és ezt csak úgy tehettük meg, ha mindketten 
rendelkezünk kaszinós tapasztalattal. Ezért én is jelent-
keztem a férjem munkahelyére. A játékterem pénztáro-
si pozíciója éles váltás volt számomra az irodához ké-
pest, és bár az éjszakai műszak meglehetősen fárasztó 
volt, nagyon élveztem ebben a különleges légkörben 
töltött két évemet, mert sokat tanultam az emberekről, 
a saját képességeimről, a vendégekkel való kommuni-
kációról, valamint remek kollégákat ismertem meg.  

A külföldi munka végül nem valósult meg, és mivel 
az évek gyorsan repültek, elkezdtünk azon tanakodni, 

hol telepedjünk le. 2019 augusztusában kötöttük össze 
életünket Boldogházán. Mindig hagyományos falusi 
lakodalmat képzeltünk el, és nagy örömünkre mindket-
tőnk részéről szép számú rokonság vett részt az eskü-
vőn. Hamarosan bizonyossá vált, hogy kisbabánk lesz, 
ezért ideje volt döntenünk, merre tovább. Nagyon meg-
szerettük Budapestet, de a családalapítást nehezen tud-
tuk ott elképzeli. Mindenképpen kertes házat szerettünk 
volna, de az ingatlanárakat látva kissé átértékeltük el-
képzeléseinket. Közben a családunk itthon arra bizta-
tott, Boldogházán is mérjük fel a lehetőségeket. Hosz-
szas gondolkodás után minden szempontot mérlegelve 
2020 januárjában megvásároltuk Kossuth utcai házun-
kat. Júliusban beköltöztünk, és azóta is boldogan szé-
pítgetjük. Kisfiunk, Boti nemrég lett egyéves. Amikor 
látjuk az önfeledt boldogságot az arcán, ahogy az udva-
ron játszik egy madárcsicsergős délutánon; vagy a saját 
kertünkből szedett epret falatozza jóízűen, tudjuk, hogy 
jól döntöttünk – nagyon jó újra itthon!  

Én egyelőre igyekszem kiélvezni az itthonlétet a 
kisfiammal, a férjem a Generali Biztosító Zrt. értékesí-
tési menedzsere, és frissen végzett önkéntes tűzoltó.  

Szabadidőnkben szívesen kirándulunk családosan 
vagy barátokkal. Egy kisgyermekkel némileg nagyobb 
kihívást jelent az utazás, de szerencsések vagyunk, Boti 
nagyon rugalmas baba.  

 Szőllősiné Koncsik Barbara 

Szőcs Laura 
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FIATALOK VÁLASZOLNAK... 
A boldogházi fiatalok az általános iskola elvégzése után  kirepülnek a szülői fészekből,  a középiskolai majd az 

egyetemi évek alatt többé-kevésbé elszakadnak a boldogházi mindennapoktól. 
Az új életforma egyben új lehetőségeket is tartogat számukra, így sokan más településeken építik fel az életüket. 

Őket –  az ország különböző részein, más településeken élő boldogházi  fiatalokat  -  kérdeztük arról,  
mennyire kötődnek szülőfalujukhoz, mit jelent számukra  Jászboldogháza. 

Mit jelent nekem Boldogháza?
Néhány hete felhívott (nekem már 
csak) Konkoly tanár néni, hogy len-
ne-e kedvem írni a falu újságjába. 
Bár rendszeres olvasó nem vagyok, 
de egy-egy számot elcsípek, ha épp 
otthon vagyok. A feladat nehéz, 
mint ahogy anno az általános suli-
ban voltak a fogalmazási feladatok. 
Emlékszem, egyszer az volt a cím, 
hogy „Hol a boldogság mostaná-
ban?”. Az embert tizenéves évei 
elején kevéssé foglalkoztatja a té-
ma, de valahogy nekem sikerült 
megragadni, amit a tanárnő ki sze-
retett volna belőle hozni, mert any-
nyira tetszett neki, hogy felolvasta a 
többieknek. Ez akkor módfelett ciki 
volt, főleg hogy az volt a konklú-

zió, egészség legyen, a többi nem 
számít, de most visszagondolva, 
különösképp a mai helyzetben, na-
gyon is van benne valami, már ér-
tem, mi tetszett benne neki. Ezt a 
vonalat sikerült kicsit tovább vinni, 
az egyetemi éveim alatt több évig 
voltam a Műhely c. Műegyetemi 
lap újságírója. Az alapokat hozzá 
Boldogházán kaptam. Élénken em-
lékszem még egy fogalmazásra, 
ötödikesként arról kellett írni, hogy 
Mi leszek, ha nagy leszek? A 
„tűzoltó leszek s katona” dologhoz 
már öreg voltam, a komoly tervek-
hez még fiatal, mivel mindig szeret-
tem a matekot, hát azt írtam mate-
matikatanár leszek. A tanárkodást 
kipróbáltam, sokat korrepetáltam 
anno vállalati pénzügyekből évfo-
lyamtársakat az egyetem alatt. A 
matematika szeretete megmaradt, 
végül a bankszektorban helyezked-
tem el, így napi szinten osztok, 
szorzok, összeadok, kivonok. Az 
alapokat hozzá Boldogházán kap-
tam. Nyilván nem az iskola a leg-
meghatározóbb, ha Boldogházára 
gondolok, hanem életem két legfon-
tosabb embere, a szüleim is itt él-
nek a mai napig. Ők azok, akik tá-
mogattak, terelgettek, amikor kel-
lett tiltottak, amikor kellett enged-
tek, és megadták nekem azokat a 
pici kis téglákat az otthon töltött 18 

évem alatt, amiből egy sikeres, bol-
dog élet alapjait le tudtam rakni. Az 
egyetem után minden vágyam a 
családalapítás volt, ehhez kiváló 
társra leltem a férjemben, akivel 
már 10 éve ismerjük egymást, 8 éve 
vagyunk házasok, egy két- és egy 
hatéves kisfiút nevelünk. Az alapo-
kat hozzá Boldogházán kaptam. A 
mindennapok lehetőségei és terhei 
Budapesthez kötnek, de a feltöltő-
dést, kikapcsolódást a mai napig 
Boldogháza jelenti nekem, a mai 
napig, ha jövök, HAZA jövök. A 
falu programjai, adottságai pedig 
kiváló lehetőséget biztosítanak erre, 
tavasszal a Motoros Találkozó, a 
Hagyományok Hétvégéje, nyáron a 
strand, a falunap, a Bé Feszt, télen a 
remélem újra induló kolbásztöltő 
verseny, ha van hó, a lőtér dombon 
való szánkózás, zsákon csúszás. 
Végezetül elmesélek egy közel-
múltbeli történetet: a 6 éves fiam 
óvodájában azt találták ki, hogy 
feltesznek a gyerekeknek jónéhány 
kérdést az anyukájukról, majd 
anyák napjára megkaptuk a vála-
szokat. Az egyik kérdés az volt: Mi 
anyukád kedvenc helye? A válasz: 
Boldogháza. Igaza van.  

Bayer-Bán Andrea   
Budapest 

(Szülők: Bán Zoltán –Papp Éva)      

   Nagyné Koncsik Hajnalka va-
gyok, 42 éves, házas és 3 fiú anyu-
kája. 18 éve költöztem el Jászbol-
dogházáról, azóta Jászjákóhalma az 
otthonom, de mind a mai napig 
sokszor mondom, hogy „hazaj-
övünk” anyuékat  meglátogatni.  
  Nehéz lenne egy szóban megfo-
galmazni, hogy mit is jelent nekem 
ez a falu. Ide születtem, és 
huszonév alatt az itteni emberek és 
események formáltak. Itt alakult ki, 
hogy mit tartok helyesnek, hogy mi 
alapján ítélem meg magam és per-
sze másokat is. Mióta elköltöztem, 
szinte felnőtt egy generáció. Gye-
rekkoromban megmosolyogtam, 
mikor a felnőttek beszélgetésekor 
azt hallottam, hogy XY kinek is a 

gyereke? .... és mostanság így va-
gyok ezzel én is.  Az akkori felnőt-
tek (középkorúak) közül sokan 
nyugdíjasok lettek, és sokan sajnos 
már nincsenek köztünk, de egy-egy 
mondat vagy kép az emlékeimbe 
örökre beégett. 
Az, hogy ebből a kicsi faluból szár-
mazom, büszkeséggel tölt el. Nem 
éreztem soha hátrányát a falusi élet-
nek, sőt! Tanulás, sport, barátság, 
szórakozás? Mindenre volt lehető-
ség. A tanáraink felkészítettek és 
elvittek a versenyekre. Mindenki 
sikeres lehetett valamiben. A torna-
teremben rendszeresen volt kézilab-
da edzés, de alapvetően a tesi órák 
is fitten tartottak. Gondolom, so-
kaknak ismerős a mondat: - Beme-

legítésként futás az eperfától a 
strandig!    
Kisiskolás koromban a helyi stran-
don megtanulhattam úszni, majd 
később ezt minden nyáron egész 
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Hogy mit jelent számomra Jászbol-
dogháza? Ahogy ezen merengek, 
számtalan kép villan fel előttem. 
Számtalan kép arról a településről, 
ahol az alapokat kaptam az életben, 
ahol felnőttem, ahol olyan emlé-
kekkel gazdagodtam, amelyeket 
örökre a szívembe zártam. A mai 

napig szívesen megyek haza szüle-
im házába, ami számomra még 
most is a biztonságot jelenti. Szüle-
im, nagyszüleim által olyan érték-
rendet kaptam, amelyek alapul 
szolgálnak most már gyermekem 
nevelésénél. 
Jelenleg Szandaszőlősön élek pá-

rommal és kisfiammal. Bár sokáig 
vonzott a nyüzsgő városi, fővárosi 
élet, mióta anya lettem, fontossá 
vált, hogy családias, természet-
közeli helyen nevelkedjen a gyer-
mekem. Párom is kisebb települé-
sen nőtt fel, így esett a döntésünk 
Szandaszőlősre, ami Szolnokhoz 

zárásig gyakorolhattam. Télen az  
udvarunkban, illetve a Vezér utcai 
laposban korcsolyázhattam. A mű-
velődési házban szerveztek tánc és 
zongora oktatást, és évente több-
ször is mehettünk színházba. Úgy 
szereztünk meg sok ismeretet növé-
nyekről, állatokról, hogy igazán 
nem is kellett tanulni, mert az éle-
tünk része volt. 
 A nyári szünetben is volt minden-
kinek feladata a földeken, a háztar-
tásban vagy valamilyen nyári mun-
kában, de esténként sokszor össze-
gyűltünk a barátnőkkel beszélgetni. 

No nem túl sokáig, mert másnap 
reggel időben kelni kellett. A barát-
ságunk nem ért véget az általános 
iskolai ballagással. Egyetemista 
koromban minden héten hazajártam 
Budapestről, és  péntek este néhány 
óra a barátnőké volt. Megünnepel-
tünk születésnapot, névnapot, sike-
reket, és ha kellett, bátorítottuk 
egymást. Mára mindannyian más-
hol élünk, mindenkinek sok prog-
ramja van család és munka miatt, 
de továbbra is tartjuk a kapcsolatot, 
és figyelemmel kísérjük kicsiny 
falunk életét. 

  A közösségi fórumok segítenek a 
kapcsolattartásban, de a falu esemé-
nyeiről én főként anyukám révén 
értesülök. Öröm látni a folyamatos 
fejlődést, az összetartást. Néhány, 
nemrégiben odaköltöző ember úgy 
vélekedett, hogy ez egy élhető falu. 
Hogy ezalatt pontosan mit értettek, 
nem részletezték... Nekem mindig a 
legszebb falu lesz, ami egy bizton-
ságos, boldog gyerekkort adott, 
sok-sok lehetőséggel. 

Nagyné Koncsik Hajnalka 
Jászjákóhalma 

(Szülők: Koncsik Béla –Kis Ildikó)  

1981-ben születtem 
Jászberényben. Csodálatos 
gyermekkorom volt Jász-
boldogházán. 1996-ban 
ballagtam el a boldogházi 
Általános Iskolából, a váci 
Piarista Gimnáziumba ke-
rültem. Kollégiumban lak-
tam, hétvégékre jártam 
haza vonattal. 2000-ben 
érettségiztem, a végzős 
évfolyamban legjobban 
teljesítő piarista diáknak 
járó Kalazanci emlék-
éremmel. Ezt követően a 
Szegedi Tudományegye-
tem Általános Orvostudo-
mányi Karán folytattam 
tanulmányaimat. Régi, a gyermek-
koromra visszanyúló vágyam telje-
sült, háziorvos lettem. Az egyetemi 
évek alatt ismerkedtem meg felesé-
gemmel, dr. Nemes Andreával, aki 
gyermekpszichiáter szakorvos. Há-
rom csodálatos gyermekünk van: a 
6 éves Emese, a 4 éves Sarolta, a 2 
éves János, és mire ez az újság 
megjelenik, megszületik negyedik 
gyermekünk, második kisfiunk is. 
Boldog házasságban, harmonikus 
családban élünk – ezt láttuk, ezt 
tanultuk szüleinktől és nagyszüle-
inktől.  

25 évvel ezelőtt kerültem el 
Jászboldogházáról. Jelenleg Zánkán 
élünk a családommal, hét gyönyörű 
település –Zánka, Balatonszepezd, 
Balatoncsicsó, Szentantalfa, Szent-

jakabfa, Tagyon és Óbudavár– há-
ziorvosa vagyok. 
Családom apai, anyai ágon is több 
generációra visszamenően a Jász-
ságban élt. Jászboldogháza, a Jász-
ság 25 év távollét után is az a hely, 
ahová hazamegyek. Ahogy szokták 
mondani – Zánkán a családommal 
itthon vagyok, Jászboldogházán 
pedig otthon. Jászboldogháza gyer-
mekkorom minden szép emlékének 
helyszíne – sok már egyáltalán nem 
létezik (mint a strand melletti ro-
mos kisház – a „gyakszikert”, vagy 
a lődomb előtti építmény a 
nagyfocipályán), sok pedig nagyon 
megváltozott (mint a strand mögötti 
terület, ahol a strandvíz folyt ki egy 
nagy csövön, vagy a Tsz lóistálló), 
de ezeknek a helyszíneknek az em-

lékei mai napig melegség-
gel töltik el a szívemet. Az 
óvoda, az iskola, a temp-
lom, a „kultúrház”, a torna-
terem, a strand meghatáro-
zó emlékek, barátságok 
helyszínei. A nagyszüleim, 
dédszüleim háza, a családi 
házunk, sok elhunyt roko-
nom síremléke Jászboldog-
házán van. A családommal 
és rokonaimmal meglévő 
kapcsolatom, a már elhunyt 
őseim példamutató élete, a 
tanáraim, volt osztályfőnö-
keim Pap tanár néni és Ba-
zsó tanár bácsi, Kladiva 
atya és Ervin atya, a volt 

osztálytársaim, az iskolai barátok, a 
boldogházi közösség egy kibogoz-
hatatlanul összeszövődött erkölcsi, 
lelki iránymutatást adtak.  
Jászboldogháza nem csak emberek, 
épületek, helyszínek összessége, 
hanem a gyermekkoromban ben-
nem felépült szilárd erkölcsi, lelki 
alapzat, amire biztonsággal tudok 
építeni, bárhová is kerülök a világ-
ban.  
Ez Jászboldogháza, az őseim, csa-
ládom, szüleim, így az én ottho-
nom. A szülőföldnek ezek a gyöke-
rei elkísérnek egész életemben. 

 
Dr. Oláh Kálmán 

Zánka 
(Szülők: Oláh Kálmán– Balla Éva) 
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Hogy mit is jelent nekem Jászbol-
dogháza? Minden körülmények kö-
zött az első számú otthonomat. Több 
mint 4 éve ingázok Jászboldogháza-
Jászberény-Jászszentandrás között. A 
barátommal Jászszentandráson élek, 
ami nagyon hasonló település, mint 
Boldogháza. Az idegenforgalma 
nagy, mivel az ottani strand is na-
gyon vendégcsalogató. Az emberek 
közvetlenek, segítőkészek és befoga-
dóak. Sok barátra tettem szert. A pá-
rom mezőgazdasággal foglalkozik 
Jászapátin, én meg Jászberényben a 
postánál dolgozom mint gazdászati 
ügyintéző, de minden más feladatot 
is ellátok, ha megbíznak vele. Attól 
függetlenül, hogy nem minden nap 
járok haza, a boldogházi életből nem 
vonom ki magam.  

Minden évben megszervezzük május 
1. napján a zenés ébresztőt, hogy 
kicsiny falunk lakóinak szerezzünk 
egy kis vidám hangulatot. Aki ismer, 
az tudja, hogy a foci is nagyon közel 
áll hozzám, ezért a focimeccseket is 
sűrűn látogatom, és kiszolgálom a 
szomjazó szurkolókat is. Szívügyem-
nek tekintem a strandunk reklámozá-
sát is, ezért szervezés alatt áll, hogy a 
munkahelyem által megszervezésre 
kerülő csapatépítő nap a mi strandun-
kon kerüljön megrendezésre.  
Nagyon fontos számomra Boldoghá-
za, nem is tartom kizártnak, hogy a 
későbbiekben itt telepedjünk le, de 
ezt majd az idő eldönti. Köszönöm 
szépen a megkeresést, örömmel tet-
tem eleget a felkérésnek. 

tartozik, de gyakorlatilag egy elszi-
getelt, barátságos, kertes része a vá-
rosnak. 
Úgy gondolom, hogy Boldogháza 
egy élhető, szerethető kis település. 
Az élet csendes, nyugodt, az embe-
rek odafigyelnek egymásra. A tiszte-
letadás még dívik. Ezek a dolgok a 
mostani rohanó világunkban hatal-
mas értéknek számítanak. Többször 
eljátszom a gondolattal, hogy a szü-

leim közelsége miatt érdemes lenne-
e visszaköltözni, de aztán a szívem 
helyett az észérvek győznek. 
Mindenesetre hálás vagyok, hogy 
ebben a közegben telt a gyermekko-
rom, és innen vannak a gyökereim. 

 
Rácz Nóra 

Szolnok 
(Szülők: Rácz Béla-Nagy Mária) 

 

2021 júniusában a Nemzeti Műve-
lődési Intézet Jász-Nagykun-
Szolnok megyei igazgatóságától 
jött a lehetőség, hogy jászbol-
dogházi lakosok buszos kirándulás 
keretében Lakitelekre utazhatnak. 
A „Közösségépítő kultúránk” elne-
vezésű országos rendezvény célja 
az, hogy közelebb hozza a kultúrát 
az emberekhez, és különböző színes 
programokkal szórakoztassák az 
egész országból érkező közönséget. 
 A kora reggeli indulás után 21 fő-
vel vágott neki a busz a másfél órás 
útnak Lakitelekre. A hőségriadó 

miatt kicsit aggódva, de várakozás-
sal telve indultunk neki a napnak. A 
megérkezés után lehetőség volt a 
felfrissülésre, majd elkezdődött a 
„Hajnalban, délben, este” című 
olasz vígjáték a Békéscsabai Szín-
ház két nagyszerű színészének elő-
adásában. Az előadás után elfo-
gyasztottuk a NMI által biztosított 
ebédet, majd rövid pihenő után kör-
sétát tettünk a Hungarikum Liget-
ben. Itt a csodálatos ápolt kerten 
kívül láthattuk a folyamatosan fej-
lődő épületeket, amik a népi hagyo-
mányos építkezés elemeit hordoz-

ták, mégis modern funkciókat is 
ellátnak: például planetárium és 
rendezvényterem is épül itt, és ha-
marosan átadásra kerül. A hely han-
gulata mindenkit megfogott, és szí-
vesen ajánljuk majd ismerőseink-
nek kirándulási, kikapcsolódási cél-
nak. 
A séta után megtekintettük a Nem-
zeti Művelődési Intézet székházát, 
ami a ligettel szemben épült. Az 
épület 2020-ban épült, mégis a déd-
szüleink régi paraszti házát ismer-
jük fel a fehérre festett falakban, 
egyszerű építészeti stílusában, ezért 
mindjárt az otthonosság érzése fog-
ja el az ide látogatót. Az épületben, 
és a nap folyamán is Nagy Enikő, a 
szolnoki intézet módszertani refe-
rense volt a kísérőnk, és látott el 
minket információkkal a négy órás 
hazaindulásig. 
A nap végén a nagy melegtől kitik-
kadva szálltunk le a buszról, de 
mindenki azt kérdezte: 
Mikor megyünk megint? 

Kirándulás Lakitelken! 

Szemes- Csecselics Hajnalka 

Vámosi Zsanett 
Jászszentandrás 

(Szülők: Vámosi Tibor-Erős Mária) 
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A korábbi évekből sok kedves arc, kedves gesztus  em-
lékét őrzöm. Ilyen számomra  Fecske Jánosné    Mari-
ka néni mosolygós tekintete, akinek  mindig voltak 
kedves szavai a gyerekekhez, felnőttekhez, mindenki-
hez. 
Marika néni azóta Jászboldogháza legidősebb lakója 
lett, ez év márciusában  töltötte be 94. életévét. 
Kedvessége azóta sem változott, érdeklődése a falu  és 
a falu lakói iránt  most is nagyon élénk, annak ellené-
re, hogy jórészt otthon tölti mindennapjait. 
Arra kértem, utazzunk vissza  az időben, elevenítsük 
fel a gyermekkorát, fiatal éveit, meséljen nekünk az 
életéről, az eltelt  több mint kilenc évtizedről… 
  

1927. március 25-én születtem Jászberényben a Rácz 
utca 17. szám alatt egy kedves rokonunknál. 
Szüleimmel Sóshidán a Rácz tanyán laktunk az úgyne-
vezett Rácz soron. 
Gyermekként segítettem a kislibák, disznók legelteté-
sében, nagyobb lányként szívesen mentem a városi ro-
konokhoz segíteni, a földeken kapálni, gyomlálni, ki-
sebb gyerekekre vigyázni. 
Emlékszem, nagyon vártam a berényi  búcsút, csudára 
szerettem sétálni a barátnőimmel a főtéren. 
Odahaza édesanyám megtanított sütni, főzni, egyszóval 
háztartást vezetni, aminek hasznát vettem egész éle-
temben. 
A sóshidai általános iskolába  jártam, sokat eszembe jut 
az olvasókör a színpaddal, ahol színdarabokat játszot-
tunk  Rózsa tanító úr vezetésével. A környező tanyák-
ról szinte mindenki eljött megnézni az előadásokat. 
Szívesen emlékszem Rózsa tanító úrra és feleségére, 
hiszen sokszor aludtam náluk, amikor a tanító urat be-
hívták katonának, és  a felesége félt egyedül. 
15-16 éves koromban telenként Jászberénybe jártam 
varrni tanulni Faragó Rózsikához. 
  

  A tánciskolai, báli emlékek is nagyon szépek  -  mesé-
li Marika néni,  és szívesen idézi fel az akkor igen 
kedvelt szórakozóhelyen, az Üveges vendéglőben  
szervezett  táncórákat, amelyek ma is mosolyt csalnak 
az arcára.     
Nagylányként 
tánciskolába jár-
tam az Üveges-
féle vendéglőbe, 
ahová Jászberény-
ből  járt a táncta-
nár. Volt olyan, 
hogy 65 fiatal ta-
nult táncolni egy-
szerre.  Érdekes-
ségként említem, 
hogy akkor is volt 
„akció”, hiszen 
ahol négy gyerek 
járt táncolni, egy 
gyerek ingyen 
vehetett részt az 
órákon. Lenkénél 
tánc napok is vol-
tak, ahol össze-
gyűlt a sok tanya-
si fiatal. 
Sok udvarlóm 
volt, május 1-jén 
sokszor négy má-
jusfa is volt az 
udvaron. 
Fiatal koromban bálba jártunk Portelekre, a Csíkosba, 
Tápióba és Boldogházára is. Igaz, csak kizárólag édes-
anyám kíséretével. Szép emlék még a farsangi rendez-
vények sora, ahol citera és harmonika kísérte az éne-
künket és táncunkat. Hazafelé mindig csoportosan 

HÍREK 
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Fecske Jánosné 

Fiatal korában 

Barátaival 
Rózsáné, Konkoly Béla,  

Üveges Aranka, Papp Ferenc,  
Besenyi Gyula,  

középen Rácz Mária,  
Répás Károly 
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Konkoly Béláné 

mentünk a mamákkal és a fiúkkal együtt. Ha nagyon 
nagy sár volt, kocsival jöttek értünk. 
Annak idején egyszerre 3-4 fiú is jött udvarolni, kár-
tyáztunk, beszélgettünk, énekeltünk. El kell  hogy 
mondjam, volt olyan kikosarazott legényem, akit meg-
sajnáltam. 
Jó szívvel emlékszem Konkoly Vilire és Kálmánra, 
érdekes volt, hogy mind a két fiú feleségül akart venni. 
Május elsején éjjeli zenét adtak nekem. Csodálatosan 
szép emlékek ezek.         

  Fecske Jánost már 1945-ben megismertem, de már 
akkor éreztem, hogy ő lesz az „igazi”. A sok udvarló 
ellenére én kitartottam Fecske János mellett, amit soha 
nem bántam meg, ha tízszer kellene férjhez menni, 
mindig Őt választanám. – és ez a boldog érzés most is 
tükröződik az arcán, ahogyan közös életüket eleveníti 
fel, és a mosolyt nem halványítja el  az sem, amikor a 
nehéz időszakokról beszél. 
1950-ben kötöttünk házasságot. A Fecske tanyára men-
tünk lakni, de 1954-ben kilakoltattak bennünket, egy 
telet Répás Gyula bácsi tanyáján laktunk, majd igen 
szerény körülmények közé a jakabi „istállóba” költöz-
tünk. Ide született 1955. február 5-én János fiam. Fér-
jem elment Alattyánra a gépállomásra dolgozni. Gyűj-

tögettük a pén-
zünket, és 1960-
ban Jászboldog-
házán vettünk 
egy portát, és a 
család segítségé-
vel  1962-re fel-
épült a házunk. 
Tibi fiam már ide 
született 1962. 
augusztus 12-én. 
Párom is átjött a 
helyi termelőszö-
vetkezetbe dol-
gozni, megsze-
rezte a géplaka-
tos szakmát, trak-
toros, gépész 

volt, majd súlyos betegsége után sertés felvásárlóként 
dolgozott nyugdíjazásáig. 
  
Én megteremtettem a békés családi hátteret, felnevel-
tem a két fiunkat, elláttam a háztartást, sütöttem, főz-
tem. Mellette mindig nagyon sok jószágot tartottunk, 
aminek az etetése, gondozása, a tehenek fejése az én 
feladatom volt. 
Szabadidőmben sokat kötöttem pulóvereket, mellénye-
ket, még ma is szeretem csinálni, csak az ujjaim  nem a 
régiek. 
  
Marika néni közel hatvan éve él a Szegfű utcai házuk-
ban.  Mindkét fia Boldogházán él a családjával, így 
sokszor találkozhatnak egymással. Jánosék itt laknak 
a szomszédban, felesége, Marika nagyon sokat van 
vele, mindenben segíti őt. Mindennapjai ma már ott-
hon telnek, de továbbra is szívesen tevékenykedik. 
Gyakran  találkozom a gyerekekkel, Jánossal és a fele-
ségével,  Marikával, Tibivel és a feleségével, aki szin-
tén Marika. És gyakran láthatom az unokákat is, Nórit, 
Gábort és Benit, ők nagyon sok örömet jelentenek ne-
kem .  

Egyszerűbb feladatokat szívesen elvégzek, ilyen példá-
ul a lyukas zsákok megvarrása, így legalább a családi 
gazdálkodásba  is be tudok segíteni közel 95 évesen! 
Nagy öröm volt hallani  azt is, mennyire érdeklődik a 
faluban történtek iránt. Megtudtam, hogy a Boldog-
házi Hírek minden számát sorba rendezve őrzi. 
Legkedvesebb újságom a Boldogházi Hírek, alig vá-
rom, hogy hozza a menyem, hiszen innen sok fontos 
dolgot megtudok szeretett falumról. 
Időutazásunk dolgos mindennapokkal,  boldog emlé-
kekkel  teli életről tanúskodik. Úgy érzem, Marika 
néni mindig pozitívan, nagy életkedvvel tekintett a 
jövőbe, talán ezért is a mindig mosolygós  arc. 
Kedves Marika néni, köszönöm, hogy mesélt nekünk 
az életéről, hogy megosztotta velünk az emlékeit. 
Jó egészséget, a családja körében töltött nagyon bol-
dog éveket kívánok községünk legidősebb  lakójának! 

HÍREK 

Fızés közben 

Eljegyzési kép  

Együtt a család Marika néni 90. születésnapján 
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 AZ ALKOT˘S ÖRÖME 

Honnan jött nálad a növények, 
virágok, a természet szeretete? 
- Gyerekkorom óta nagyon szere-
tem a virágokat. Nagyatádon él-
tünk, ami szerintem a legszebb hely 
az országban, és sokat jártunk a 
közeli erdőbe gombászni. Már ak-
kor megcsodáltam a körülöttünk 
lévő természet szépségét. Miután 
anyukám sokat dolgozott, mi, a há-
rom lány korán megtanultunk min-
den ház körüli munkát. Nagyon 
megszerettem a virágokat, és ez az 
érzés máig elkísér. Nincs kedven-
cem, mindegyiknek megvan a maga 
különlegessége, szépsége. Örülök, 
hogy a kertünkben a hóvirágtól kez-
dődően egész évben nyílnak a virá-
gok. Nősziromból például 13 fajta 

van. A kertben és a ház körül 
igyekszünk változatos formában 
elrendezni a virágokat. A családom 
is megfertőződött, nagyon kreatív 

ötletekkel vesznek ebben részt. 
Fontos, hogy ezt a legolcsóbban 
tegyük, hiszen a szépség nem pénz 
kérdése. Igen hasznos volt nekem a 
Hegyesi Józsi által tartott tanfo-
lyam, amiből sokat tanultam. Ő 
nagyon jó előadó – és nagyon jó 
ember. 
 
A virágok szeretetét és a kreativi-
tást faluszépítőként is nagyon 
eredményesen hasznosítod. Talán 
nincs is másik olyan család a köz-
ségben, ahol ennyi a faluszépítő.  
- Úgy gondolom, ha szeretjük a 
szépet, tegyünk is érte. Ha például a 
faluban mindenki csak a saját kör-
nyezetét rendben tartaná, szépítené, 
nagyon sok segítséget jelentene. 

Szívesen veszek részt a közös mun-
kákban, jó a közösség, és nagyon 
tetszenek az új kezdeményezések, 
az apró ötletek. Ezeknek lélekme-
lengető hatásuk van. Például a kará-
csonyi és húsvéti dekorációk az 
utcatábláknál, a tojásfa és számos 
kedves ötlet, ami úgy látszik, raga-
dós, terjed a községben. Büszke 
vagyok rá, hogy a családunkból 
már öten veszünk részt a faluszépí-
tésben. Éva és Regina lányom is 
tagja az egyesületnek, de az utóbbi 
időben Zsuzsa lányom is többször 
jön velünk, Barni unokám pedig 
már gyakorlott faluszépítő. Úgy 
látszik, ez a minta is „fertőző”. 

Néhány éve nyugdíjba mentél, 
hogyan készültél ezekre az évek-
re? 
- A hivatali időszak számomra na-
gyon szép volt. Raktáros voltam és 
csoportvezető. Én általában inkább 
háttérben szeretek lenni, segíteni, 
adni valamit. Életemben először 
tapasztaltam meg, mit jelent egy 
csapatot összefogni, így magamról 
is új dolgokat tudtam meg, ami csak 
megerősített. Szép emlékeim ma-
radtak erről az időről. 
Amikor 2017-ben nyugdíjas lettem, 
meglepődtem, hogy mennyire hiá-
nyoznak az emberek. Így aztán ke-
restem magamnak közösségeket. 
Például magam jelentkeztem a Táj-
ház kemencés sütögető csapatába, 
kíváncsi voltam erre a kis közös-
ségre, hogyan készülnek a finomsá-
gok, és hogy én meg tudnám-e csi-
nálni. Azóta sokat sütögetünk 
együtt, és nagyon jól érzem ott ma-
gam. Szívesen vagyok tagja a nyug-
díjasok egyesületének is. 
 
A sors fájdalmasan beleszólt az 
általad tervezett szép és nyugodt 
nyugdíjas életbe. 
 Igen, tele voltam tervekkel, csak 
egy nem szerepelt benne - hogy a 
férjem elveszítem. Régóta élt ben-
nem egy szép kép, hogy idős ko-
runkban együtt ülünk majd a kan-
dallónál. Jó lett volna! Sajnos a 
nyugdíj után csak két évet tölthet-

Tóth Mihályné Zsuzsa azt vallja, nem kell sok ahhoz, hogy a szépséget megtaláljuk az életben. Már az is öröm, 
ha reggel új napra ébredünk, ha a nyíló virágokra nézünk, de akár egy fűszálban is megláthatjuk a természet cso-

dáját. Ezt a szemléletet a házuk és környéke is jól tükrözi. Be sem kell lépni a kertajtón, máris jól látható, hogy 
akik itt élnek, nem csak szeretik a szépet, de rengeteg ötlettel, kreativitással tesznek is érte.  

Zsuzsa sokféle alkotást kipróbál - vagy inkább sok mindent tekint alkotásnak, amiben örömét leli. 

Tóth Mihályné  

Háttérben virágokkal díszített kerék-
pár, ami esténként világít 

A ház sarkán az utcatábla  szép 
környezetben 

A “Nők sorozat” egyik szép darabja 
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tünk együtt. Nagyon nehéz időszak 
volt, meg kellett tanulni nélküle 
élni. Komoly tanítást is jelentett 
nekem. Mára már tudom, milyen 
fontos minden napban megtalálni 
az örömet, meglátni a szépet, a cso-
dákat körülöttünk. És ne mondjuk 
azt, hogy majd, mert lehet, hogy 
egyszer már nem lesz majd. Éljünk 
meg minden pillanatot.  
 
Bizonyára sokat segítenek a kö-
zösségek és az sokrétű érdeklő-
dés, ami vonz minden kézműves 
tevékenység felé. Csodálatos 
gobelineket készítesz, melyek egy 
részét láthattuk a Tájházban a 
kiállításon. Most mivel foglalko-
zol? 

- Szeretem a gobelineket, és koráb-
ban nagyon sok női alakot varrtam. 
Úgy éreztem, kell valami változás a 
témákban. Abban az időben hallot-
tam, hogy Dániában az állatkertben 
elpusztítottak egy zsiráfot. Nagy 
hatással volt rám, nagyon megérin-

tett. Ennek hatására született az a 
négy darabból álló sorozat, amely 
állatokat ábrázol. Közöttük van a 
zsiráf, ami számomra Mariust, a 
dániai zsiráfot jelenti… Általában 
az internetről merítem az ötleteket, 
ahol tagja vagyok egy gobelin cso-
portnak. Szeretem mások munkáit 
nézni, ahogy mindenki a saját ízlése 
szerint alakítja a képeket. Sokat 
lehet tanulni ebből is. 
 
Közben jött egy új kifejezési for-
ma, amellyel szintén nagyon szép 
alkotások születnek. 
- Ez a diamond paiting, amit gyé-
mántfestésnek is hívnak. Az a lé-
nyege, hogy egy öntapadós, előnyo-
mott sablonra a megadott színek és 
ábrák segítségével a megfelelő 
helyre kell illeszteni a készletben 
lévő különböző színű, akrilból ké-
szült kis köveket egy speciális esz-
közzel. A hatása nagyon látványos, 
ahogy a kis kövecskék megcsillan-
nak, ragyognak a fényben. Az első 
ilyen képet Éva lányomtól kaptam, 
most pedig egy páva színpompás 
tollain dolgozom. Ez egy újabb ki-
hívás.  
 
Biztosan nem véletlen, hogy a 
profilképed kötényben ábrázol. 
Nálunk nagy kedvenc lett a tőled 
kapott recept, a rakott túrós. A 
süteményeket is alkotásnak tekin-
ted? 
- Gyerekkorom óta érdekel a sütö-
getés. Ebben talán a legnagyobb 
hatással a nővérem lakodalma volt 
rám. Akkor nálunk lakott egy süt-
kérező asszony, akitől nagyon sokat 
tanultam. Szeretek kipróbálni új 
dolgokat, és jó érzés, ha ezzel is 
örömet tudok szerezni. Regina szü-
letésnapjára például egy gitár alakú 
tortát készítettem. Az ilyen alkotá-

sokhoz kellenek mély érzelmek, 
hogy a különlegessége kifejezze az 
iránta érzett szeretetet. Igen, szerin-
tem ez is alkotás, és itt is vannak 
kihívások.  
 
Jó érzés hallani, mennyi minden 
érdekel, és hogy tele vagy ötletek-
kel, tervekkel. 
- Gyermekkorom óta érdekel a fa-
zekasság, lényegében minden, ami 
kézzel készül. Mostanában foglal-
koztat, a mozaikolás, biztosan ki 
fogom próbálni. De a mézeskalács 
készítésben is látok fantáziát. Ilyen-
kor magamra is kíváncsi vagyok, 
hogy mit tudok létrehozni. Szeretek 
újrahasznosított dolgokkal foglal-
kozni. A kidobott szemétben sok-
szor értéket látok, amiből valami 
szép születhet. 

Miután több időm lett, egyre jobban 
érdekelnek a versek. Régebben nem 
mindig értettem, de ma sokszor úgy 
érzem, az én gondolataim fogal-
mazzák meg. Talán éppen ez a va-
rázsa a költészetnek. 
 
Kedves Zsuzsa, köszönöm a be-
szélgetést, ami számomra és talán 
az Olvasók számára is többet je-
lent az alkotásoknál. Bár sajnos 
úgy tűnik, a világ most másfelé 
tart, kívánom, hogy őrizd meg 
magadban a Szépség fontosságát, 
és továbbra is találj sok örömet 
benne. Wass Albert ezt sokkal 
szebben megfogalmazta: "A világ 
arra való, hogy szép legyen, békés 
legyen, jó legyen. Hogy élni lehes-
sen benne, fáradsággal, de haszon 
nélkül. Mert az élet értelme a 
szép." 

Papp Izabella 

Az állatsorozat elefántja 

Marius, a zsiráf 

A Reginának készült torta 

Rózsák gyémántfestés technikával 
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– Községünk központjában - 
templomunkkal szemben - talál-
ható a Balázs- bolt. Balázs Berna-
dett férjével együtt vezeti az üzle-
tet. Kedves kiszolgálásukkal, ba-
rátságos közvetlenségükkel el-
nyerték lakóink bizalmát. Ezúton 
is köszönöm azok nevében is, 
akik a járvány első hullámakor, a 
telefonon történt megrendelés 
során, házhoz kapták a kívánt 
árut. A bolt vezetőjével beszélge-
tünk a kezdetekről és a jövőbeni 
tervekről.  
 
Berényből járnak ki férjével min-
dennap. Miért éppen Boldoghá-
zára esett a választásuk az üzlet-
nyitásra? 

Nem igazán Berény városában la-
kunk, hanem Portelek és Berény 
között egy tanyán. Tehát amikor 8 
évvel ezelőtt megtudtuk, hogy itt 
van egy kiadó üzlethelyiség, azon-
nal döntöttünk a bérlés mellett. Jól 
választottunk, és másfél éve már a 
mi tulajdonunkba került. Hogy mi-
ért is Boldogházát választottuk? 
Ismertük az itt lévő embereket, ba-
rátságos környezetüket, és ami nem 
utolsó szempont volt, a lakosság 
összetételét. 
Mióta foglalkoznak kereskede-
lemmel? 
Ezt tanultam a Lehel Vezér Gimná-
zium kihelyezett kereskedelmi ta-
gozatán, ahol együtt végezhettem a 
boltunkban dolgozó Ráczné Eriká-
val. Egy évet dolgoztam Jászjákó-
halmán, majd miután Pistivel, a 
férjemmel megismerkedtünk, közös 

bútoripari vállalkozásba kezdtünk. 
Nemcsak eladással, de gyártással is 
foglalkoztunk. 

Üzleti politikájukban mit tarta-
nak fontosnak?  
Mindenekelőtt a vevők kívánságát. 
Nyitva tartásunkat is ennek megfe-
lelően alakítottuk. Kérték a vasár-
nap és az ünnepnapok néhány órás 
nyitását, vállaltuk. Mindig töreked-
tünk és törekszünk friss árut bizto-
sítani, így például nálunk minden 
délután meleg pékáruval, kenyérrel 
tudunk szolgálni. A zöldségárut is 
közeli termelőtől, kereskedőtől vá-
sároljuk vevőink legnagyobb meg-
elégedésére. Különböző akcióink-
kal, amit a PRIVÁT szórólapokon 
juttatunk el Boldogháza lakóinak 
( a nagyobb lapot és a kis szóróla-
pot havonta 2-2 alkalommal), hogy 
kedvező árakon jussanak terméke-
inkhez.  A PRIVÁT üzletláncnak 
köszönhetően, - melynek központja 
a Debrecen közeli Ebesen található- 
áruválasztékunk gazdag, nagy 
előny, hogy mindent helyünkbe 
hoznak, átlátható, megbízható part-
ner. 
Hogyan élték meg az utóbbi más-
fél évet, a járványhelyzetet?  
Nem panaszkodhatok, nyitottak 
voltunk a változásra, igény szerint 
kiszállítottunk. Boldogháza lakói 
nagyon fegyelmezettek voltak a 
szabályok betartásában, a maszk 
használatában, tudomásul vették a 
vevői létszám korlátozását is. Mun-
katársaimnak lett több dolga, hiszen 
naponta többször fertőtlenítettük a 
kosarakat, a hipós víz állandó kör-
forgásban volt. Tudjuk, szerencsére 

lecsengőben van a vírus, de tovább-
ra is nagyon óvatosak vagyunk. A 
kézfertőtlenítő is napi szolgálatban 
maradt! 
Munkatársai kiválasztásánál mit 
tart fontosnak?  
Mivel kis községben dolgozunk, 
elengedhetetlen a kedvesség, a ve-
vőkkel való közvetlenség, az udva-
riasság, megbízhatóság, talpraesett-
ség. Itt mindenki mindenkit ismer, 
tudjuk, kinek kell segíteni, akár 
vásárlási ötletet adni, de ha kell a 
csomag kivitelében, kerékpárra he-
lyezésében is segítenek a lányok. 
A bolttal kapcsolatban milyen 
terveik vannak?  
Nemrég jelent meg egy pályázati 
kiírás a kétezer fő alatti települések 
kisboltjainak fejlesztésére. Beadtuk 
a pályázatot, és reménykedünk, 
hogy nemsokára bővíthetjük üzle-
tünket, öt méterrel meghosszabbít-
juk a vásárlói részt és a raktárterü-
letet, természetesen ezekhez kap-
csolódik a tetőcsere is. Ha mind-
ezeket sikerül megvalósítani, a vá-
lasztékot is jelentősen meg tudjuk 
növelni. A vasúton túli boltunkat 
béreljük, ott egyelőre marad min-
den, a vevők kezdik megismerni 
papír, vas, műanyag, háztartási esz-
köz kínálatunkat. 

Ezúton köszönöm a boldogházi 
emberek bizalmát, és mindent meg-
teszünk a lakosság megfelelő ki-
szolgálásáért. 
Kedves Bettike! Mi is köszönjük 
munkájukat, és a jövőbeni terve-
ik megvalósításához sok sikert, 
kitartást kívánok Olvasóink ne-
vében is.  

Zrupkó Ferencné 

Boldogházán- Boldogházáért 
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 * Május 27-én az ATV „Hazahúzó” című műsorá-
ban Jászberény bemutatása volt a téma.  A műsort 
Kocsis Andrea vezette, és a bemutatkozás után, illetve 
a műsor ismertetése után rögtön a „Struccfészek 
Farm” került bemutatásra. Ez a farm Jászberény hatá-
rában a 31-es főút mellett Újerdőben található. A tele-
pen 40 tojó és 20 kakas van elhelyezve 2:1 arányban (2 
a tojó, 1 a kakas), és elkülönítve vannak külön- külön 
karámokban hármasával. A hímek magassága a 2-2,5 
méter magasságot is elérik, és súlyuk 150-200 kg.  A 
strucctojás súlya 1,5 kg körül van, ami 20-25 tyúk tojá-
sának felel meg. Ha főzve akarjuk megenni, kb. 1 órán 
át kell főzni. A tojók tavasztól őszig  kétnaponta toj-
nak, és kéthavonta két hét szünetet tartanak, majd foly-
tatják a tojást.  A fiókák kb. 40 nap után kelnek ki a 
tojásból.  A növendékek 20-25-en vannak egy karám-
ban, és egy év után kerülnek feldolgozásra. Ezen a far-
mon évente kb. 1500 db madarat nevelnek fel, és vágás 
után értékesítik. Húsa a borjúhúshoz hasonló vörös hús.  
A hús feldolgozásra is alkalmas, szalámit, sonkát, pás-
tétomot is készítenek ízesítő anyagok hozzáadásával.  
A tojók és a kakasok kifejlődése 2 évig tart, mire ivar-
érettek.  A kakasok agresszívak nemtetszésüket rúgás-
sal fejezik ki, ami veszélyes, mert a lábukon 3-5 cm-es 
karom található, és rúgásuk erősebb a ló rúgásánál. 
   A műsor következő része a jászsági népviseletről 
szólt, amit Hortiné dr. Bathó Edit mutatott be. A pa-
raszt- polgári viselet a 18-19. században volt a módo-
sabb jászokra jellemző. Az első világháború után ez a 
viselet feledésbe merült, és a 20. század végén 1995-től 
a világtalálkozók hozták újra az elterjedését. A visele-
tek készítője, Tajti Erzsébet elmondta, hogy ezek a ru-
hák kézimunkával készülnek, de nehéz hozzá az alap-
anyagot beszerezni. Egy–egy jászviselet elkészítésénél 
együtt dolgoznak a társ mesterségekkel, a gombkötők-
kel, szűcsökkel, a zsinórkészítőkkel, bőrösökkel, mert 
ez egy közös munka. Szó volt még a szűcshímzésekről, 
melyet a szűcsök készítettek. A Jászságban a zöld hím-
zés terjedt el, különböző motívumokkal. 
    A Jászság Népi Együttes is bemutatkozott a műsor-
ban, melyben Szűcs Gábor, az együttes művészeti ve-
zetője ismertette az együttes múltját és jelenét. Az 
együttes 1971-ben alakult Papp Imre gimnáziumi tanár 
vezetésével.  Ekkor indult el a táncház mozgalom is, 
ami jó hatással volt az együttesre. Az együttes már 
1977-ben az Országos Ki Mit Tud?-on első helyezést 
ért el. Azóta nagyon sok díjat nyertek országos szinten. 
Jelenleg 18 pár alkotja az élmezőnyt, az utánpótlást 10-
12 pár, és a Viganó tánciskolában kb. 300 gyermek 
biztosítja a folyamatosságot, melyben a környező tele-
pülésekről is vannak táncosok.  A művészeti vezető 
elmondta, hogy olyan célokat kell kitűzni, amit a gye-
rekek el tudnak érni, és ez készteti őket az újabb célok 
elérésére. A repertoárjukban nem csak jászsági táncok, 
hanem az egész Kárpát-medencéből, felvidéki, csángó, 
szlovák, erdélyi magyar táncok is vannak. 
   Továbbiakban bemutatásra került a 2016-ban alakult 
Pálinka Lovagrend, melynek jelenleg 28 tagja van. 
Feladatuk a pálinka fogyasztás kultúrájának  az elter-
jesztése.  Azt a megállapítást mondta a lovagrend veze-

tője, hogy a pálinka kezd tért hódítani a konyakkal és a 
whiskyvel szemben.  Szó volt még a minőségi pálinka 
készítés titkairól. Valamint a különlegességekről is ad-
tak ismertetőt, mint  kökény, a földi eper, szeder fel-
használásáról is. A műsornak ez a része koccintással 
fejeződött be. A Jászsági Mézlovagrend is bemutatko-
zott. Ők 2017-ben alakultak. A méhek munkáját egy 
üvegkaptáron keresztül mutatták be. Az idén sok baj 
volt a méhekkel - az időjárás miatt - etetni,  itatni kel-
lett, nincs virágpor, nincs nektár, ami nem kedvez a 
méhészetnek.  Zárásként bemutatásra került a vegyes 
virágméz, a repceméz, napraforgóméz és az akácméz, 
mely napjainkban már Hungarikum. 
    A következőkben  a film készítői a Sebestyén Pék-
ségbe látogattak. Elöljáróban az alapanyag raktárt mu-
tatták be, ahol a liszteket tárolják. Nagyobb mennyiség-
ben búzaliszttel dolgoznak, kisebb mennyiségben rozs-
lisztet is használnak. A következő helyiség a tésztaké-
szítő üzem volt, ahol a kovászkészítéstől a dagasztáson 
keresztül a kelesztésen, a formázáson, a pihentetésen át 
mutatták be a sütőbe helyezésig  a pékszakma csínját-
bínját. Csak természetes alapanyagokból dolgoznak, 
ezzel az a céljuk, hogy a vevők ízlését elnyerjék. A 
süteményes üzem is bemutatásra került, ahol 300-400 
féle sütemény is készül. Ezt a mennyiséget nem napi 
szinten készítik, ez időszakos, más készül húsvétra, 
más karácsonyra és egyéb ünnepekre. Ennyit tudtam a 
műsor 45 perces adásából megjegyezni. 
� Oszvald Nándor ötvösművész kiállításának a meg-
nyitóján vettem részt június 3-án a Jász Múzeum-
ban. A korlátozások feloldásával a múzeum kiállító 
tere is látogatható lett. A megnyitó az intézmény udva-
rán történt, ahol Hortiné dr. Bathó Edit, a múzeum 
igazgatója köszöntötte a megjelenteket, majd Sass Dá-
vid zongoraművész a XX. század  elejének zenéjét ját-
szotta el. Ezután Ötvös Nagy Ferenc ötvös iparművész 
ismertette Oszvald Nándor életútját. Elmondta, hogy 
Oszvald Nándor ékszerész, ötvösművész, aranykoszo-
rús ötvösmester, 1964-ben született Budapesten. Már 
gyermekkorában megmutatkozott a képzőművészet 
iránti érdeklődése. Érettségi után egy szakmunkáskép-
zőben végezte tanulmányait. Elsőéves tanuló volt, ami-
kor elnyerte az Alkotó Ifjúság pályázatot egy díszített 
tállal. Jó tanulmányi eredménye miatt nem kellett gya-
korlati vizsgát tennie. 1984-ben dicsérettel végzett 
ezüstművesként. A katonai szolgálat után az Állami 
Pénzverő ötvös áru osztályán helyezkedett el. 1992-ben 
úgy érezte, hogy önállóan is megállja a helyét, és üzle-
tet nyitott Jászberényben. Ebben az időben Budapesten 
egy nagy műhelyt hozott létre, ahol saját alkalmazot-
takkal ékszerek tervezésébe és gyártásába kezdett. 
2002 óta Jászberényben él, a pesti  tömeggyártásra al-
kalmazott műhelyt felszámolta, és csakis egyedi éksze-
rek és dísztárgyak gyártásával foglalkozik. Az ismerte-
tő után 10 fős csoportokban mehettünk be a kiállító 
részlegbe szájmaszk használattal. A kiállítás nagyon 
csodálatos, vannak olyan darabok, amelyek elkészítése 
egy évig tartott. A kiállítás július 11-ig látogatható. 

Nagy Albert  
Jászkapitány 
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Régen volt — hogy is volt? 

Irodaszerek zsírért és szalonnáért – az új község életének indulása 
1946 júliusában az ünnepélyes és örömteli pillanatok 
elmúltával az önállóvá vált község számára a hétköz-
napok következtek. A közigazgatás kiépítésén túl a 
község életét befolyásoló nagyszabású tervektől a leg-
apróbb napi teendőig mindent meg kellett szervezni – 
anélkül, hogy ebben bárkinek gyakorlata lett volna.  
Sajnos ma már kevesen vannak, akik a kezdeti évek 
történéseire emlékeznének. Az 1970-ben Besenyi Ven-
del összeállításában megjelent kiadvány: Jászboldog-
háza 1945-1970 - megőrizte ezeknek a napoknak a 
főbb eseményeit. Ennek segítségével próbáljuk érzé-
keltetni hogyan indult az új község élete, mit jelentett a 
kivívott önállóság a mindennapi életben.  

*** 

A megválasztott képviselő-testület igen nehéz körül-
mények között kezdte meg működését. Csak egy éve 
ért véget a háború, és az infláció utolsó szakaszában a 
pénz egyre jobban elértéktelenedett. A háborús károk, 
veszteségek szinte minden gazdaságot súlyosan érintet-
tek. A nehézségeket fokozta az 1945-46. évi szárazság 
és aszály is. 
   Az önállóvá vált községnek nem volt hivatali épülete. 
1946. július 13-án rendkívüli közgyűlést hívtak össze, 
és a főjegyző javaslatára a helyi kisgazdakör épületét 5 
évre bérbe vették a kisgazdapárttól. Visszaadására nem 
kerülhetett sor, hiszen az egyesületeket, köröket 1948-
50-ben belügyminiszteri rendelettel feloszlatták. 
    Községháza tehát már volt, de nem voltak nyomtat-
ványok, írószerek. Ráadásul pénze sem volt a község-
nek, hiszen Jászberénytől vagyonilag még nem történt 
meg az elválás. A község csak 1947-ben vethetett ki 
adót, ezért a képviselő-testület községház felszerelési 
alap létesítését határozta el. Ez azt jelentette, hogy a 
gazdálkodók minden hold földterület után 3 kg ter-
ményt voltak kötelesek beszolgáltatni, s úgy tervezték, 
hogy ezt a következő évi adókivetésnél figyelembe 
veszik. 
   Az irodaszereket, nyomtatványokat az Árvaházi Ke-
reskedelmi Részvénytársaságtól rendelték – liszt, zsír, 
burgonya, tojás, szalonna ellenében. 20 ezer ív papírért 
például 26 kg zsírt kellett „fizetni”. A lakosok adták 
össze a zsírt és a szalonnát. Első fizetők: Szádvári Ven-
del 2 kg zsír, Turóczi Antal 1 kg zsír, Nagy János, 
Nyitrai József, Somogyi János, Velkei József 1 kg sza-
lonna. Ezeket Gaál István közgyám házába szállították. 
   Megalakult a termelési és közellátási bizottság, mely-
nek igen nagy jelentősége volt a termelés beindításá-
ban, újjászervezésében. 
   Közben a község rendőrőrs létesítését kérte, posta 
létesült, 1947-ben megtartották az első piacot. Foglal-
koztak a mai Rákóczi út rendezésével, a MÁV-tól 

újabb vonatpár beállítását kérték. Az iskolák helyzetét 
is fontosnak tartották, az alsóboldogházi egyházi iskola 
fenntartási költségét átvállalták az egyháztól. Sürgették 
a háború idején megsérült iskolaépületek újjáépítését. 
1947-ben felvetődött a villamosítás kérdése is. Ebben 
az évben létesült a temető. Évi négy országos vásár 
megtartásához kértek engedélyt, önálló anyakönyvi 
kerület létesült. Megalakult a Földműves szövetkezet, 
és emellett számos terv megvalósításra várt. 
   Tervezték jegyzői lakás, egészségház, orvosi rendelő 
építését, a Csíkosba bekötőutat, kultúrház építését, a 
megyei keretből egy új iskola építését. Szerepelt a ter-
vekben többek között kertgazdaságok és öntöző beren-
dezések felállítása a Zagyva és a Tápió folyók mentén, 
állami ménfedeztetési állomás felállítása a lóállomány 
pótlására és a minőség emelésére. Még számos előre 
vivő, jó szándékú kezdeményezés várt megvalósításra, 
aminek a központi politikai döntések gyakran más 
irányt szabtak. 
Végül egy jellemzőnek tekinthető kimutatás, ami 1947-
ben a megyei alispán számára készült a község ingó és 
ingatlan „vagyonáról”. 
 

3 Neo-Kalor kályha 
1 Takaréktűzhely 
1 Közigazgatási útmutató és példatár 
1 Magyarország közigazgatási helységnévtára 
1 Közigazgatási illeték c. szabályzat 
1 Magyarország térképe 1:750.000 
1 Bélyegzőpárna 
4 Itatósdeszka 
1 papírvágó olló 
4 Tintatartó 
1 Közmunkára vonatkozó jogszabálygyűjtemény 
2 Közellátási rendeletek gyűjteménye 

 
Így indult tehát Jászboldogháza a községgé válás útján 
75 évvel ezelőtt. A község mindenkori vezetőinek és a 
lakosok szorgalmának, összefogásának köszönhető, 
hogy mára egy szépen fejlődő, rendezett, szerethető 
településen élhetünk. 

Összeállította: Papp Izabella 
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Kedves betegeink, tisztelt Lakosaink! 
Néhány mondatban szeretnénk tájékoztatni Önöket a 
jelenlegi helyzetről. Országosan és településünkön is 
jelentősen csökkent a Covid fertőzések száma. Orszá-
gosan enyhítettek a járványügyi szabályokon, melyeket 
a híradásokból megismerhettek. Rendelőnk eddig is 
nyitva állt Önök számára, de életveszély elhárítása ki-
vételével időpontra lehetett csak jönni. Ezt a betegek 
érdekében és vezetőnk javaslatára a továbbiakban is 
kérjük betartani. A maszk viselése zárt területen to-
vábbra is kötelező, így a rendelőben is.  Jelenleg a falu-
ban oltottak száma 863 fő, várólistánkon már kevesen 
szerepelnek. A tömeges oltások már megszűntek, 
oltakozni elsősorban oltópontokon lehet előzetes re-
gisztráció után. (Tájékoztatónk végén részletesebben 
kifejtjük.) 
A nyári szabadság várható hetei: Július 5-9., Július 
26-30., augusztus 16-27. 
Ezeken a napokon dr. Ács Attila rendel, a rendelési idő 
12:30-tól 14:30-ig lesz. 
 A gyógyszeríratás továbbra is a megszokott módokon 
történik, a rendelő ajtajához kihelyezett postaládába 
bedobva névvel és taj számmal ellátva, illetve e-
mailben a rendelo@jaszboldoghaza.hu címen. 
Az országos tisztifőorvos bejelentése alapján a szakor-
vosi javaslatok és a közgyógy igazolványok lejárata a 
vészhelyzet végéig, azaz 2021. 12. 18-ig meghosszab-
bításra kerülnek. 

Kedves Betegeink! 
A nyári, túlzottan magas hőmérséklet fokozottan meg-
terheli szervezetünket, bárkinél kiválthat panaszokat. 
Ezért kérem, az alapvető egészségvédelmi tanácsokat a 
saját érdekükben fogadják meg. 
A 11 és 15 óra közötti időszakban lehetőség szerint ne 
tartózkodjanak a tűző napon, keressék az árnyékos he-
lyeket! 
Ilyenkor fokozottan figyelnünk kell a megfelelő folya-
dékpótlásra, ezért fogyasszanak sok folyadékot! 
 

Oltási tájékoztató 
Az érvényes regisztrációval rendelkező, 16 évnél idő-
sebb állampolgároknak lehet időpontot foglalni a felkí-
nált és kiválasztott oltóanyaggal történő védőoltásra, 
lakóhelytől függetlenül bármelyik kórházi oltóponton 
önállóan. A kórházi oltópontok időpontfoglalásra 
fenntartott telefonszámai és idősávjai a következők: 
 
HETÉNYI GÉZA KÓRHÁZ RENDELŐINTÉZET 

(5000 Szolnok, Tószegi út 21.) 
Időpontfoglalásra szolgáló telefonszám:  

06-30/470-6211 
Elérhetőség hétköznap 11-14 óra között. 

MÁV KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET OLTÓ-
PONT (5000 Szolnok, Verseghy F. u. 6-8.) 
Időpontfoglalásra szolgáló telefonszámok: 

06-56/524-605 
06-70/399-2727 
06-30/815-5567 

Elérhetőség hétköznap 10-13 óra között 

KÁTAI GÁBOR KÓRHÁZ OLTÓPONT (5300 
Karcag, Zöldfa út 48.) 

Időpontfoglalásra szolgáló telefonszám:06-59/507-136 
Elérhetőség hétköznap 13-15 óra között 

MEZŐTÚRI KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET 
(5400 Mezőtúr, Kossuth út 9-11.) 

Időpontfoglalásra szolgáló telefonszám: 
06-56/550-439 
06-56/550-427 

Elérhetőség hétköznap 11-14 óra között 

JÁSZBERÉNYI SZENT ERZSÉBET KÓRHÁZ 
(5100 Jászberény, Szelei út 2.) 

Időpontfoglalásra szolgáló telefonszám: 
06-30/894-7620 

Elérhetőség: hétköznap 11-14 óra között 
 

Tisztelettel: Dr. Borsodi-Nagy Erzsébet 

HÍREK 

EGÉSZSÉGÜNK VÉDELMÉBEN 

Bolyki Laura 
2021.04. 23. 

Bontovics Klaudia 
Bolyki Szabolcs 

Petőfi u. 17. 

Szabó Márton 
2021. 06. 02.  

Farkas Beatrix 
Szabó Zoltán 
Bajnok u. 32. 

Szőrös Balázs 
2021.05. 04. 

Tajti Krisztina  
 Szőrös Béla   
Kossuth u. 30. 

 

Sok örömet és boldogságot kívánunk az újszülötteknek és családjuknak! 

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

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

Hegyesi Luca 
2021. 06. 11.  
Sipos Erika 

Hegyesi József 
Tanya 30. 
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Határszemle 
Június 20-át írunk, igazi kánikula 
van, napok óta 30 fok körüli a hő-
mérséklet. A hosszú hűvös idő után 
megérkezett a várt meleg. A növé-
nyek az utóbbi 10 napban hatalma-
sat nőttek. A határ talán most mu-
tatja a legszebb arcát. Szép búza-, 
árpaföldek és talán még szebb nap-
raforgó- és kukoricatáblák teszik 
látványossá a határ képét. Néhány he-
lyen találkozunk a virágzását befejező 
mák területtel, illetve a káposztarepce is érés közeli 
állapotban van.  
   Az elmúlt időszak a gazdák számára a gyomokkal 
való harc jegyében telt. A hűvös időjárás következté-
ben a gyomok több lépcsőben keltek ki, ezért az elle-
nük való védekezés is több lépcsős volt. A legtöbbet 
használt és talán a legfontosabb munkagép a permetező 
volt az elmúlt időben. A legnagyobb hangsúlyt a gaz-
dálkodók a parlagfű elleni védekezésre helyezik. A 
napraforgó területek sok helyen igen fertőzöttek par-
lagfűvel, és a napraforgóra alkalmazott alap gyomirtó 
szerek nem minden esetben hatásosak. Szerencsére van 
kifejezetten a parlagfű ellen gyomirtó szer, csak sajnos 
ezt külön menetben lehet kijuttatni, ami plusz munka, 
idő, nem beszélve a költségről. Elmondhatjuk, hogy a 
gazdálkodók többsége mindent megtesz azért, hogy az 
általa használt föld gyommentes legyen, de sajnos azt 
is látni kell, hogy már-már aggasztó a felhasznált nö-
vényvédő szerek mennyisége. Szinte csodálja az em-
ber, ahogy egy rendkívül gyomos pl. kukorica tábla 
néhány nap alatt teljesen megtisztul a rengeteg féle 
gyomnövénytől. Nyugodtan gratulálhatunk azoknak a 
vegyészeknek, akik előállítják ezeket a „csodaszereket” 
remélve, hogy néhány évtized múlva sem derül ki sem-
mi rossz utóhatásuk.  
   Néhány nap, és itt van Péter-Pál napja, ami az aratás 
kezdetét is jelenti. Nagyon „szőkülnek” az őszi árpák, 
ha ilyen meleg marad az idő, néhány nap múlva meg-
kezdődhet az árpa aratása. Közben elkezdődött a gye-
pek kaszálása, a Tápióban járva csalhatatlanul érződik 
a szépen beszáradt szikes széna, a veres-nadrág illata, 
ami semmivel nem téveszthető össze. Szénából, úgy 
néz ki, hogy közepes mennyiség terem az idei évben, a 
minősége viszont kiváló. Az eső, úgy látszik, nem ront-
ja a széna minőségét, azonban a kapás növények na-
gyon várják a csapadékot, sőt ahhoz, hogy a búzasze-

mek szép teltek legyenek, még nagyon 
kellene legalább egy komolyabb eső. A 

tápiói kékvércse telep mellett (a volt 
tápiómajori megálló előtti fasor) takarítot-

tuk be a szénát a napokban, és öröm-
mel tapasztaltam, hogy a nyárfákra 
felhelyezett majd mindegyik odú-
ban fiókák vannak, és ott repked-
nek a kékvércsék szép számmal, 

gondolom, hogy fiókáik nyújtogat-
ják a nyakukat az odúkból, várva az 

eleséget. Sajnos a nyárfasorból már 
csak hét fa maradt, a többit kivágták és elvitték. Lehet, 
hogy a kékvércsék fészkelő helye is áldozatul esik 
nemsokára.  

*** 
 

Locsolás és permetezés a kiskertben 
Ahogy a földeken a permetezőgép, úgy a kiskertekben 
és a virágoskertekben is a permetező és a locsolókanna 
a leginkább használt eszköz mostanában. Erőteljesen 
támadnak a levéltetvek és a burgonyabogarak, amiknek 
kikeltek a lárváik, igen jó étvággyal rágják a burgonya 
leveleit. A virágoskertek is színesbe borultak, nyílik a 
rózsa, és a legtöbb nyári virág is megmutatja díszeit. 
Nagyon fontos számukra a tápanyag és az öntöző víz. 
A vizet naponta vagy akár naponta kétszer elvárják a 
cserepes, illetve ládába ültetett virágok. A gyümölcsök 
közül az eper és a cseresznye van soron, de színesedik 
a meggy is. A cseresznyében 
sajnos – aki nem, vagy nem 
jókor permetezte – „hús” is 
előfordul.  
Megnőttek az első szabad-
földi paprikák és a paradi-
csomok is zsendülnek. Sza-
badföldben is van már újbur-
gonya, sőt napok kérdése, és 
szedhető lesz az uborka is. 
Megnőttek az idei csirkék is, 
így teljes a menü: csirkepör-
költ újburgonyával (esetleg 
nokedlival), tejfölös uborka-
salátával. Mindezek saját 
nevelésből, illetve saját kertünkből. 
Szép nyarat, kellemes nyaralást kívánok minden ked-
ves Olvasónak! 

MI ÚJSÁG A FÖLDEKEN – MI ÚJSÁG A KISKERTBEN? 

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

Az írások leadásának határidejét minden lapszámban közöljük. 

Szűcs Gergely 
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Könyvtári hírek 

Kedves Olvasók! 
Már bizonyára sokan értesültek róla, hogy a 194/-
194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet értelmében a 2020 
novemberében bezárt szabadidős létesítmények, így a 
könyvtárak is a koronavírus ellen védett személyek-
nek és a felügyeletük alatt lévő kiskorúaknak újra 
látogathatóak májustól. 
A védettségi igazolványt a könyvtárba lépéskor kér-
ném bemutatni! A koronavírus elleni védettség igazo-
lása során az érintett a védettségi igazolványon fel-
tüntetett személyazonosság igazolására alkalmas ha-
tósági igazolvány bemutatására külön is felhívható. 
A könyvtár használat alatt a koronavírus ellen védett 
személyek és a felügyeletük alatt lévő kiskorúak 

maszk viselésére 
nem kötelesek, 
de- a saját és 
mások egészsé-
gének megőrzése 
érdekében- to-
vábbra is kérném 
a 1,5 méteres 
távolság megtar-
tását és a kihe-
lyezett fertőtlení-
tő használatát. 
Védettségi iga-
zolvánnyal nem 
rendelkező lako-
soknak ezután is 
lehetősége van 

kérni a könyvek 

összekészítését és átadását a következő elérhetősége-
ken: konyvtar@jaszboldoghaza.hu email címen, és 

a 
 06-30/4836-795 telefonszámon. 

 
A könyvtár újranyitásával a gyermekkönyvtár élete 
élénkült meg még jobban. A gyerekek a könyvek ol-
vasása mellett társasjátékozhatnak, és a Megyei 
Könyvtár által biztosított új laptopokon információt 
gyűjthetnek, vagy akár játszhatnak. 
Tájékoztatni szeretném az olvasókat, hogy a könyvtár 
új nyitva tartása a következő: 
Hétfő és Kedd: Zárva 
Szerda és Csütörtök: 8-12    12.20-17 
Péntek:                        8-12   12.20-15.00 
Kérem, a nyári szabadságolás miatt érdeklődjenek, 
hogy nyitva van-e a megadott napokon a könyvtár a 
fenti elérhetőségeken! 
Jó nyarat, jó olvasást minden kedves olvasónak! 
 

Szabó Lőrinc: Nyár 

Nyár. Kert. Csönd. Dél. 
Ég. Föld. Fák. Szél. 
Méh döng. Gyík vár. 
Pók ring. Légy száll. 
Jó itt. Nincs más 
csak a kis ház. 
Kint csönd és fény. 
Bent te meg én. 

Nık 40 felett - Nık 40 felett? 
Tisztelettel meghívom Önöket 2021. július 24- én 15 órakor a  

Jászboldogháza Községi Könyvtárban tartandó előadásra.  
Az előadó: 

Dr. Savella Orsolya  adjunktus (DE) 
 Előadás témája: 

Az egészség tudatos, magatartásban való megnyilvánulása, vagy a magatartás tudatos pozi-
tív irányba való változtatása, a várható élettartam (remélhetőleg panaszmentes) növekedésé-

nek lehetőségével hozható összefüggésbe. Bizonyos  életkor felett a nők esetében a tudatos-
ság fontossága a hormonális változásokkal indokolható, aminek hatása egyéb más betegsé-
gek/elváltozások kockázati tényezőiként jelenhetnek meg. Előadás célja, olyan ismeretek feltá-
rása, melyek birtokában az egészségre irányuló tudatosság segítséget nyújt a fentebb említett 

változásokhoz való alkalmazkodásban. 
 

Minden érdeklődőt szeretettel várok! 
Szemes- Csecselics Hajnalka 
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Rólunk  írták...Rólunk  írták...Rólunk  írták...Rólunk  írták... 

Kerekes Réka és Móczó Milán képviseli  
Magyarországot Tbilisziben 

 
szoljon.hu hírportál 2021. 06.16. (részletek) 

 
Kerekes Réka és Móczó Milán, az Y Ház két, 19 esz-
tendős, válogatott versenyzője a Furkó Branchet képvi-
selve nyerték el az Eb indulás jogát. Edzőjük és mento-
ruk, szenszei Agócs Tibor az Y Akadémia vezetője 
professzionális körülmények között készítette fel erre a 
versenyre is a gyermekkoruk óta nála nevelkedő, Jász-
berényben edző tanítványait. Kerekes Réka 65 kg-ban, 
Móczó Milán 75 kg-ban képviseli Magyarországot 
Tbilisziben. 
(…) 

Azok a kyokusinversenyzők, akik szerettek volna kijut-
ni a júniusi Eb-re, egy áprilisi vasárnap délután a Nyír-

adony Kupa 2021 elnevezésű tornán – egy zárt sin-kyo
-kusinbajnokságon – mérethették meg magukat. 
Annak ellenére, hogy a pandémia többször is átírta a 
felkészülés menetrendjét, és e tekintetben voltak ne-
hézségeik, az edzői stáb mindig sikeresen megoldotta a 
problémákat, zavartalanul folyhatott a felkészülés, így 
nem véletlen, hogy a jászberényiek nem találtak legyő-
zőre a magyar mezőnyben, de még olyanra sem, aki 
meg tudja szorongatni őket. (…) 
Móczó Milán több küzdelem után nyerte el a kijutás 
jogát. 
Kerekes Rékának könnyebb dolga volt, kettőt küzdött, 
és gyorsan kiderült, hogy a súlycsoportban nincs ellen-
fele Magyarországon. Agócs mester elégedett volt ta-
nítványaival a Nyíradonyban látottak alapján, azonban 
ott is többször hangsúlyozta, hogy a kvalifikációs ver-
seny „csupán” egy állomása volt az Eb-re történő fel-
készülésnek, és a maximumot egy jó formaidőzítéssel 
majd Tbilisziben kell kihozniuk magukból Milánéknak 
június 26-án. 

 
Új Néplap, 2021. június 24. 

 
Emlékkönyv készül a jeles évfordulóra 

 
Jászboldogháza önállóvá válásának hetvenötödik  év-
fordulójára új hely- és családtörténeti kiadványt készí-
tenek a Jászboldogháziak Baráti Társasága Egyesületé-
nek kezdeményezésére. A Nem múlhat el nyomtalanul 
– Boldogháziak emlékkönyve című kötet már a nyom-
dai szerkesztés fázisában jár, várhatóan majd augusz-
tusban jelenik meg. A különleges kötetben közel száz-
harminc családról közölnek visszaemlékezéseket, törté-
neteket és fotókat. 

Kerekes Réka és Móczó MIlán az edzések szünetében 

Boldogházi lány   
az Eb bronzérmese  

Néhány évvel ezelőtt egy kislány elindult Boldogházá-
ról, hogy  tehetségével,  szorgalmával  választott sport-
ágában, a  karatéban  megharcoljon a győzelmekért. 
A kislány, Kerekes  Réka, már akkor kitűnt tehetségé-
vel,  és az ifjúsági korosztályok versenyeiben  sorra 
aratta a sikereket. 
„Egy győztes azt mondja, jó vagyok, de még jobb le-
szek”- vallotta Réka már akkor is, és  júniusban már a 
felnőtt korcsoport versenyzőjeként képviselte hazánkat  
a Grúzia fővárosában, Tbilisziben megrendezett Euró-
pa-bajnokságon,   ahol  bronzérmet szerzett. 
Amikor értesültem az eredményéről, képzeletemben az 
a kép jelent meg, hogy Boldogháza lakói tapsvihar köz-
ben egy emberként kiáltják Réka nevét, és mindannyian  
együtt örülünk a sikerének. 

Réka!  Ezt a képzeletbeli képet küldjük most Neked, az 
elért eredményedhez szívből gratulálunk, és további 
sikeres versenyzést, győzelmeket kívánunk! 

        Konkoly Béláné 
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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 

Receptek Anditól... Gasztroangyal jelenti 

„Egyenek mindig jókat, és élvezzék az ízeket!” 

Ráczné Baráth Andrea 

Itt van a nyár, itt van újra. Nagyon vártuk már a jó 
időt. Nagyon sok jó recept van, amit a nagy meleg-
ben el lehet készíteni úgy, hogy ne sok időt töltsünk a 
konyhában. Nagyon sok alapanyag áll a rendelkezé-
sünkre, hiszen gyümölcsökből és zöldségekből is 
nagyon színes a paletta. 
1. recept: Hideg cseresznyeleves  
Hozzávalók: 
60 dkg  kimagozott cseresznye 
12 dkg cukor 
1 tk. fahéj 
2 dl fehérbor 
1 ek. burgonyakeményítő 
1 dl habtejszín 
A cseresznyét megmossuk, kimagozzuk és fazékba 
rakjuk. Beletesszük a 4 dl vizet, a cukrot és a fahéjat, 
majd felfőzzük. Ha felforrt, hozzáadjuk a bort és a 
hideg vízben elkevert burgonyakeményítőt. Lassú 
tűzön tovább főzzük, amíg a cseresznye megpuhul, a 
lé pedig besűrűsödik. Közben felverjük a tejszínt. A 
tűzről levéve botmixerrel pürésítjük a levest, majd 
hozzákeverjük a felvert tejszínhabot, és lehűtjük. 
2. recept: Tejszínes málnakrémleves 
Hozzávalók: 
50 dkg málna 
1 dl tejszín, 
fél kk. fahéj 
1 kk. citromlé 
3 ek. cukor 
1 dl víz 
1 tasak vaníliás cukor 
A málnaszemeket megmossuk, hozzáadjuk a cukrot, 
a vaníliát és a fahéjat. Öntsük fel vízzel, adjuk hozzá 

a citromlevet, és forraljuk fel! For-
rás után keverjük bele a tejszínt, és 
hagyjuk, hogy a leves még egyszer 
rottyanjon, majd vegyük le a tűzről! 
Botmixerrel pépesítjük, ha kihűlt, 
tegyük hűtőszekrénybe!  
3. recept: Kakaós cseresznyés le-
pény 
Hozzávalók: 
18 dkg cukor 
1 cs vaníliás cukor 
15 dkg puha vaj 
2 db tojás 
2 dl tejföl 
5 dkg cukrozatlan kakaópor 
1 cs sütőpor, 
50 dkg friss, kimagozott cseresznye 
 A cukrot, a vaníliát, a puha vajat robotgéppel kiha-
bosítjuk, hozzáadjuk a tojásokat, eldolgozzuk. Bele-
öntjük a tejfölt, a lisztet, a kakaóport, és összekever-
jük. Sütőpapírral bélelt tepsibe öntjük. Rádobáljuk a 
kimagozott cseresznyét, kicsit belenyomkodjuk. 180°
C fokon 30-35 percig sütjük. Tűpróbával ellenőriz-
zük. Ha kihűlt, porcukorral meghintjük.  
Remélem, kedvet csináltam a receptek elkészítésé-
hez. Nekem a málnakrémleves a kedvencem. Nagy 
melegben hidegen nagyon finom és frissítő.  
Kellemes nyarat, nagyon jó kikapcsolódást kívánok 
mindenkinek!  
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SZERKESZTŐSÉGI  KÖZLEMÉNY 
Rendszeres és alkalmi szerzőink figyelmébe ajánljuk, 

hogy a következő lapszámunkhoz  
 a kéziratokat és a fotókat  

2021. augusztus 23-ig kérjük 
eljuttatni a szerkesztőkhöz. 

A beküldött írások változtatásának jogát -terjedelmi 
okokból-  a szerkesztőség fenntartja. 
E-mail: boldoghazihirek@gmail.com 

 Tervezőszerkesztő 
 Gerhát Károly 

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

Boldogházi Balogh Imréné sz: Kiss Erzsébet  (1950-2021) 
Bajor Zoltán  (1952-2021) 
Tóth János  (1936-2021) 
Budai Zoltán  (1947-2021) 
Oláh Istvánné sz: Száraz Aranka  (1936-2021) 
Bata János  (1935-2021) 
Répási József  (1958-2021)  
Mézes Istvánné sz.: Pócz Mária (1954-2021) 
Szórád Béla (1931-2021) 

HÍREK 

Házasságkötés: 
 

Vékony Viktória - Oláh Ferenc   
2021.05.08. 

Kobela Eszter Margit - Pap Máté  
2021.06.04. 

Kobela Szilvia Franciska - Asztalos Attila  
2021. 06.19. 

Csépke Ibolya Erzsébet - Mizsei Árpád Zoltán 
2021. 07. 02. 



 47 
Boldogházi Hírek 2021. JÚLIUS HÍREK 

ISKOLA ELİTTI PARK Szőcs Zselyke 
nagycsoportos óvodás munkája 

STRAND Szabó Emma  
nagycsoportos óvodás munkája 

JÁTSZÓTÉR Velkei Zita  
nagycsoportos óvodás munkája 

Óvodások, iskolások rajzai Boldogházáról 

Iskola Nagy Zita 3. o. 
munkája  

Iskola Dudás Ilona 7. o. 
munkája 

A jövı iskolája Sánta Kornél 4. o. 
munkája 

Iskola Szőcs Laura  8. o. 
munkája 

Boldogházi templom Kátai Gréta 8. o. 
munkája 

Szoborfülke Dudás Ilona 7. o. 
munkája 

Boldogházi templom Makai Lili 5. o. 
munkája 

JÁTSZÓTÉR Szabó Emma  
nagycsoportos óvodás munkája 

STRAND Velkei Zita  
nagycsoportos óvodás munkája 
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Szines 


