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Belvíz elleni védekezés 
2011 tavaszi hónapjai is a belvíz elleni védekezéssel tel-
tek. Úgy a belterületen, mint a külterületen több alkalom-
mal sor került szivattyúzásra. Komoly problémát jelent, 
hogy a valamikor kiépült csatorna-rendszer külterületi 
szakaszait sok helyen „beművelték”. Ezzel nem csak a 
hiányzó szakasz vízlevezetését gátolták meg, hanem az 
ahhoz kapcsolódó akár több kilométeres, több száz hektár 
területét is. Sajnos épp ebben a problémás időszakban van 
soron a vízgazdálkodási társulatok átszervezése is, így 
jogilag is aggályos a helyzet. Március végén a Csíkos II. 
szivattyútelepen is leállították a szivattyúzást. Egy hetes 
utánajárás és Pócs János országgyűlési képviselő Úr köz-
benjárására április 2-án ez újraindult. Szerencsére azóta 
mind a Csíkosra, mind a Rekettyésre folyó csatornák víz-
szintje sokat csökkent. Április 4-óta pedig a Tápió melletti 
zsilip (vasúti hídnál) is megnyitásra került, és a csatorna 
megkezdte a víz levezetését. A következő hónapokban 
folyamatosan végezzük a helyreállító munkákat, de kapa-
citás hiányában ez hosszabb időt vesz majd igénybe. Ez-
úton is köszönöm a Tűzoltó egyesületnek és a Polgárőr-
ségnek a munkáját! Továbbá segítséget nyújtott a védeke-
zésben Gaál Ferenc vállalkozó, Fajtakísérleti Bt, Jász-
Terra Kft., Aranykalász TSZ., Darók Sándor vállalkozó, 
és sok magánszemély. Önkormányzatunk nevében ezúton 
is köszönöm! 
 
Közbiztonság 
Hónapok óta előkészítés alatt volt, hogy új körzeti megbí-
zott érkezik hozzánk. Ezt egyelőre elnapolták, mert orszá-
gosan felfüggesztették az áthelyezési kérelmek elbírálását. 
Addig is marad Dobos Krisztián a helyi rend őre, aki vál-
tozatlan formában látja el feladatát. Miközben e cikket 
írtam, az egyik helyi üzlet elől eltűnt kerékpárt sikerült a 
kamerák segítségével pár perc alatt felderíteni a Polgárőr-

ségnek. Szerencsére csak egy véletlen csere történt, és 
másik bicajjal tekert haza egy néni. A kiépített kamera-
rendszer az elmúlt hónapokban jól vizsgázott, több eset-
ben volt a rendőrség segítségére is. 
 
Oktatás 
Az általános iskolai oktatás és óvodai nevelés finanszíro-
zási hiánya miatt Jászalsószentgyörgy Önkormányzata 
úgy határozott, hogy a két település között fennálló társu-
lás más formáját választja feladatai ellátására. Ez nekünk 
is kényszerhelyzetet teremt, hiszen valamilyen irányú 
változtatásra van szükség. Megkerestük ez ügyben 
Tápiógyörgye Önkormányzatát is, mint lehetőség akár a 3 
település társulása is felmerült. Ezen kívül a Jászsági 
Többcélú Társulás Jászsági Közoktatási Intézménye jöhet 
még szóba, hiszen a jelenlegi szabályozás szerint vannak 
olyan normatívák, amik a többcélú társulásoknak vannak 
fenntartva. Ez a megoldás jelenti a lehető legtöbb bevételi 
forrás megszerzését az önkormányzatoknak. A jelenlegi 8 
településen kívül csatlakozási szándékáról tárgyal még 
Jászberény és Visznek is. Mivel Jászalsószentgyörgynek a 
többcélú társulásban történő részvétel 15-20 milliós plusz 
bevételt jelent, nem látok más alternatívát ennek pótlásá-
ra. Jászboldogháza esetében a plusz bevétel mindössze 2-
3 millió Ft-ot jelent, mivel már eddig is tagintézményként 
működtünk. Az önálló működtetés kérdése sajnos nem 
reális, mert közel 16 millió Ft-tal kevesebb normatívát 
jelentene évente. Az önkormányzatoknak április végéig 
meg kell jelölni az irányt, majd május végéig le kell bo-
nyolítani az átszervezéshez szükséges előkészítést a végső 
döntés előtt. 

 
 Szűcs Lajos 

polgármester 

Polgármesteri tájékoztató 

Községi Önkormányzat 
Jászboldogháza 

 M E G H Í V Ó 
  

Jászboldogháza község Képviselőtestülete nevében tisztelettel meghívom a község lakosságát 
 2011. április 272011. április 272011. április 272011. április 27----én szerdán 18,00 óraién szerdán 18,00 óraién szerdán 18,00 óraién szerdán 18,00 órai 

 kezdettel az Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében  tartandó 
 

KÖZMEGHALLGATÁSRA. 
  

Napirend: 
- 2010. évi gazdálkodásról beszámoló. 
- 2011. évi tervek ismertetése. 
- Az oktatás átszervezésével kapcsolatos tájékoztató. 
- Közérdekű információk. 
 Minden érdeklődőt tisztelettel várunk. 

 Jászboldogháza, 2011. április 8. 
 Szűcs Lajos 

  polgármester 
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Tájékoztató Önkormányzati ülésekről, aktualitásokról 

2011. március 16-án tartott a Képviselő-testület rendkí-
vüli ülést, amelyen az alábbi döntések születtek: 
 
A Jászberényi Városi Bíróság és a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Bíróság ülnökeinek a mandátuma le-
járt. Az ülnökök laikus személyként vannak jelen az 
igazságszolgáltatásban. Az önkormányzatok képviselő-
testületei is jelölhetnek a településről személyeket. A 
testület egyhangúlag úgy döntött, hogy nem él az ül-
nökjelölés lehetőségével. 

 
Jászalsószentgyörgy Önkormányzata február 23-ai ülé-
sén az oktatási intézményeinek a Jászsági Többcélú 
Társulás fenntartásába történő átadásával kapcsolatos 
tárgyalások megkezdéséről döntött. Az oktatási társu-
lást Jászboldogháza Község Önkormányzatával nem 
akarja a továbbiakban ilyen formában működtetni, ke-
resnek olyan megoldást, ami számukra anyagilag job-
ban megéri. 
Az előzményekre tekintettel a képviselő-testület 7 igen 

szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
Szándéknyilatkozat a Lippay Lajos Alsójászsági Böl-
csődei, Óvodai, Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény Jászboldogházai Tagintézményeinek mű-
ködtetésének átalakításáról 
 
Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtes-
tülete ezennel kinyilvánítja elvi szándékát, hogy a  
Lippay Lajos Alsójászsági Bölcsődei, Óvodai, Iskolai 
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
Jászboldogházai Tagintézményeinek működtetésének 
átalakítására, melynek keretében tárgyalásokat kezde-
ményeznek a Jászsági Többcélú Társulással, illetve  
Tápiógyörgye Önkormányzatával.  
A Képviselőtestület felhatalmazza Szűcs Lajos polgár-
mestert a tárgyalások megkezdésére. 
A szándéknyilatkozat alapján a Képviselőtestület sem-
milyen kötelezettséget nem vállal az átadásra, csak a 
tárgyalások megkezdésére jogosít. 

Tisztelt Adózók! 
 
Tájékoztatom Önöket, hogy 2011. május 31. a beadási határideje az alábbi-
aknak: 

• Helyi iparűzési adóbevallás. 
• Vállalkozók kommunális adójának záró bevallása. 

Nyilatkozatok megtétele az őstermelői tevékenységből származó jövedelem-
ről, ha az a 2010-es évben a 600.000,-Ft-ot nem éri el. 

dr. Fehérváry Mária 
jegyző 

PÁLYÁZAT 
2011 június-július hó környékén fog újra kiírásra ke-
rülni az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 
IV. tengelyes pályázati rendszere, amelyben 
mikrovállalkozások, civil szervezetek és persze az 
önkormányzat lesz jogosult pályázni. A részletes fel-
hívás, a feltételek és a végleges célterületek kialakítá-
sa még folyamatban van. Azonban érdemes lesz fi-
gyelni a híreket.  

Infó: www.jkhk.hu, www.mhv.gov.hu, 
www.jaszboldoghaza.hu 

E-PONT hírek 

Sikeresen van túl több csoport képzésén az 

eMagyarország Pont. A jászboldogházi internetes 

ponton alapfokú számítástechnikai ismereteket 

sajátíthattak el a jelentkezők, akik ízelítőt kaphat-

tak az informatika és az internet világából. A 

képzések még folyamatosan zajlanak, további 

programok bonyolítása várható, melyre ismét pá-

lyázott az ePont. 
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A Jászboldogházi Egyházközség idei nagyböjti lelkigya-
korlatának vezetője Böjte Csaba ferences atya volt, akivel 
Ervin atya közös szemináriumi éveket töltött. A rendhagyó 
helyen – a helyi tornateremben – Csaba atya rendhagyó, egy 
estét átölelő lelkigyakorlatos napon az evangélium tanítását 
közvetítette egyszerű, közvetlen szavakkal, gyakran a min-
dennap megélt történetek által. Talán életének, hivatásának 
mottója is lehet a „jót tenni jó” – mely a Katolikus Egyház 
néhány évvel ezelőtti programja is volt. 

Csaba atya Kolozsváron született. Civilként autóvillamos-
sági szerelőnek tanult, majd miután ezt a szakmáját feladta, 
egy évig élt és dolgozott bányászként a Hargitán. Ezzel a 
döntéssel, akaraterejét próbára téve, lelkiekben már a papi 
pályára készült. Édesapja költő volt, s egy verse miatt a 
Ceauşescu- rezsim bírósága hét évi börtönre ítélte, ahonnan 
négy és fél év múlva szabadult. A börtönben elszenvedett 
kínzások és egyéb megpróbáltatások következtében, szaba-
dulása után másfél hónappal meghalt. Böjte Csabának ez 
alapvető momentum volt annak megértésében, hogy a baj 
nem az emberben, hanem a tudatlanságban lakozik. Ennek 
hatására döntötte el, hogy pap lesz. A ferences rendbe még a 
Ceauşescu- diktatúra alatt, 1982-ben jelentkezett, a legna-
gyobb titokban. Tanulmányait Gyulafehérváron és Eszter-
gomban végezte, mielőtt 1989-ben pappá szentelték. 

Több helyen eltöltött papi szolgálata után 1992-ben Dévá-
ra helyezték, ahol jelentős fordulatot vett az élete. Oltalmába 
fogadott néhány utcagyereket, és a lakatot leverve az elha-
gyott és évtizedek óta üresen álló ferences kolostorba költöz-
tek. A román hatóságok ellenezték ezt a lépését, és többször 
felszólították az épület elhagyására. Böjte atya válasza az 
volt, hogy a gyerekeket rakják az utcára a rendőrök. Ez nem 
történt meg. Az árvákat befogadó ferences rendi szerzetes-
nek hamar híre ment Déván. Mára tevékenységét elismerik 
egész Erdélyben, Romániában és Magyarországon is. Az 
alapvető életfeltételeken kívül (ruha, étel, stb.) taníttatásuk-
kal is foglalkozik, melybe vallási és erkölcsi nevelésük is 
beletartozik. 

Mit jelent a lelkigyakorlat? Egy olyan időszakot, amikor a 
világi élet problémáit megpróbáljuk félretenni, és a hitünk, a 

vallásunk elmélyítésével foglalkozunk. Ebben általában egy 
vezető segítségét vehetjük igénybe. Csaba atya vezetésével 
három egymást követő elmélkedés segítette a híveket a lelki 
felkészülésben nagyböjt utolsó napjaiban. 

Az első elmélkedés központi gondolata a szeretet volt. „A 
szeretetet nem ajánlja, gyakorolja Jézus” - mondta Csaba 
atya, aki arra buzdította a híveket, hogy a szeretet útjáról ne 
térjünk le. A szeretet segít abban is, hogy ne a hibát, a gyen-
geséget keressük a másikban. 

A második elmélkedést talán egy pedagógus továbbkép-
zésnek is tekinthetnénk. Csaba atya történetei, példái is azt 
közvetítették, hogy a szeretet pedagógiája, pszichológiája a 
legeredményesebb a gyermekek nevelésben. Minden ember 
Isten ajándéka és mindenkiben rengeteg érték van, mindenki 
„bajnok” valamiben. Csaba atya arra bátorított bennünket, 
hogy merjünk jó, tavaszi eső lenni, mert minden szeretetből 
fakadó szó meghozza a maga gyümölcsét. A jóság és szeretet 
segít kihozni a másikból a megtérést. Szent Pál apostol élet-
útja lehet a példánk arra, hogy el lehet jutni Szent István 
vértanú vérétől a Szeretet himnuszáig. Csaba atya arra kért 
bennünket, hogy mindannyian írjuk meg a magunk kis szere-
tet-himnuszát, melyet nem fontos tollal írni. Lehet az egy 
kedvenc torta a férjnek, egy szál virág a feleségnek, egy kis 
segítség a kerti munkában az édesanyának. 

A szentmisében elhangzott harmadik elmélkedés gondola-
tai az egység, a család, a közösség köré fonódtak. A Család 
évében kiemelte Csaba atya a család, mint kisebb közösség 
meghatározó, de mindenkinek szüksége van a nagyobb kö-
zösségekre is, ahol legfontosabb a bizalom egymás iránt. 
Gyakran eltévedünk, letévedünk a szeretet útjáról, de a 
Nagyböjti időszak, - mint GPS a modern tájékozódásban – 
újratervezést kínál számunkra. Újratervezhetjük a kapcsola-
tunkat Istennel, egymással! Tudjunk örülni Isten ajándékai-
nak! 

Az elmélkedések szünetében az egyházközség agapé kere-
tében vendégelte meg a boldogházi és a környező település-
ről érkező híveket. 

Bóta Mizsei Ilona 
 

'agyböjti lelkigyakorlat 

U.i. Ezúton is köszönjük Szűcs Lajos polgármester úrnak, Fajka Jánosné igazgatónak, munkatársaiknak, a templomi személy-
zetnek, az egyházi képviselőtestületnek és az odaadó lelkű hívőknek a gyors és hatékony szervezést, a fáradságos munkát és 
minden meghozott áldozatot. Isten fizesse! 

Csergő Ervin plébános 

… nem ismerték fel Őt 
 Érdekes, hogy azok, akik szerették Jézust, és hozzá tartoz-
tak, feltámadása után nem ismerték fel Őt. Mária Magdolna 
összetéveszti a kertésszel, az emmauszi tanítványok vándor-
nak nézik, a halászó apostolok furcsa idegennek, akit épp a 
tó partjára vitt az útja… 
A feltámadt Jézus nem olyan volt, mint amilyennek koráb-
ban megismerték. Csak miután megszólalt, vagy miután 
megtörte nekik a kenyeret, akkor ismerték fel. 
 Mindannyiunkban van egy régi Jézus-kép. Nagymamánk 
imakönyvéből, a minket tanító pap szavaiból, vagy első áldo-
zásunk élményeiből festettük. Ha néha egy szentképen meg-
látjuk, egy imában eszünkbe jut vagy ha  valamilyen vallási 
ünnepen elérzékenyülünk, ezt a régi Jézus-képet látjuk. 
Szent, szép és jó, de nem tudunk mit kezdeni vele. 
Jézus azonban előre megmondta, hogyan fogjuk Őt felismer-
ni: „Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, és ad-
tatok innom. Idegen voltam, és befogadtatok.  

Nem volt ruhám, és felruháztatok. Beteg voltam, és megláto-
gattatok. Börtönben voltam, és fölkerestetek. Erre megkérde-
zik az igazak: Uram, mikor láttunk éhesen, hogy enned ad-
tunk volna, vagy szomjasan, hogy innod adtunk volna? Mi-
kor láttunk idegenként, hogy befogadtunk volna? Mikor lát-
tunk betegen vagy börtönben, hogy meglátogathattunk vol-
na? A király így felel: Bizony mondom nektek, amit e legki-
sebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek.” 
 Az élő, a feltámadt, a mostani Jézus ott van azokban, akiket 
„mindenki” elítél, üldöz, akiket „senki” sem hallgat meg, 
senki sem becsül, senki nem támogat. Valamilyen módon 
megosztani velük az életünket: ez vezet a megdöbbentő felis-
meréshez: „Az Úr az!” 
 Ennek jegyében kívánok Húsvét alkalmából minden 
jászboldogházai római katolikusnak, más vallásúnak és nem 
hívőnek találkozást a Feltámadottal, és új világosságot életük 
azon területeire, ahol ma még reménytelenség honol. 

Csergő Ervin plébános 

Kegyelmekben gazdag, áldott húsvéti ünnepeket kívánunk a kedves olvasóknak! 

Húsvéti köszöntő 
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KÖZHASZ'ÚSÁGI JELE'TÉS 
2010. ÉVRE 

Közhasznú szervezetünk tevékenysége a közrend - 
közbiztonság védelme, bűnmegelőzés, gyermek- és ifjú-
ságvédelem valamint vagyonvédelem. A szervezetnek 
2010-ben 74 fő nyilvántartott magánszemély volt a tag-
ja. A tagok a feladatokat (járőrszolgálatok, rendezvé-
nyek biztosítása, lebonyolítása) díjazás nélkül, önkéntes 
munkában végezték. 

Közhasznú szervezetünk vezetője és tisztségviselői 
részére juttatást nem nyújtottunk, részükre tiszteletdíj 
vagy jutalom kifizetésére nem került sor. 

Szervezetünk 2010. évben vállalkozási tevékenységet 
nem végzett. 

Támogatások felhasználása: 
2009. évben kapott 162.890 Ft APEH 1%-ot zárolt 

tartalékba helyeztük és a jogszabályi lehetőséggel élve 
maximum 3 évig kívánjuk halmozni, majd a későbbiek-
ben a szolgálati személygépkocsi lecserélésére szeret-
nénk fordítani. 

2010. évben - 160.053 Ft  került jóváírásra az adó 
1%-ából. 

A Országos Polgárőr Szövetségtől pályázaton nyer-
tünk összesen 644.000-ot. Az elnyert összegből 84.000 
ft-ot a cégautó adó megfizetésére nyertük, a fennmaradó 
részt pedig a szolgálat ellátásához szükséges eszközök 
és üzemanyag vásárlására, valamint a szolgálati sze-
mélygépkocsi műszaki vizsgáztatását tudtuk fordítani. A 
pályázatból vásároltunk a szolgálat ellátásához nélkülöz-
hetetlen szolgálati mobiltelefont, melynek száma: 

 06-70/319-1081 
Az Önkormányzattól kapott 541.000 Ft támogatást, 

az alábbiak szerint használtuk fel: 
♦ egyrészt a megnyert térfigyelő kamera-rendszer 

pályázat önerejéhez biztosítottunk 500.000 Ft-ot , 
másrészt  a fennmaradó 41.000 Ft-ot a szolgálati 
személygépkocsi üzemeltetési költségére fordí-
tottuk. 

♦ A magánszemélyektől kapott 851.700 Ft-ot 2010. 
évben nem használtuk fel, azt a 2011. évben a 
pályázatok önerejére kívánjuk fordítani, valamint 
a 15. éves jubileumi kiadvány és rendezvény fel-
merülő költségeinek fedezetére. 

 
A 2010. évben kapott támogatásokat szeret-
nénk ezúton is adományozóinknak megköszönni. 
A jövıben is számítunk a lakosság támogatá-

sára! 

A Polgárőr Egyesület hírei 

Adószámunk: 18827271-1-16 

Bankszámlaszámunk: 69500194-10400717 

POLGÁRŐRSÉG Jászboldogháza 
 adatok ezer  
forintban   

2010. évi beszámoló       
         

          

BEVÉTELEK: TERV TÉNY %-BAN 

          

1. Nyitóegyenleg 1338 1338 100% 

2. Tagdíj bevétel 42 44 105% 

3. Támogatások adományok 961 1393 145% 

  Polg. Hiv. 541.000 Ft       

  
Magán adom.852.000 
Ft       

4. SZJA 1% 60 160 267% 

5. Folyószla. Betétkamat 40 72 180% 

6. Egyéb bbevételek: 50 665 1330% 

  Pályázat OPSZ (150)       

  Biztosítás visszaut.       

          

BEVÉTEL ÖSSZESEN: 2491 3672 147% 

          

      

          

1. Tárgyi eszk beszer. 150 64 43% 

2. Vagyon tárgyak műk. Ktg-e 250 157 63% 

3. Nyomtatvány, posta ktg. 40 16 40% 

4. Bank ktg. 25 13 52% 

5. Utazás kiküldetés 50 0 0% 

6. Éjszakai járőrözés 300 176 59% 

7. Közgyűlés ktg-e 35 30 86% 

8. Területi OPSZ tagdíj 4 4 100% 

9. Rádió tel. ktg.   32   

10. URH frekvencia díj 30 11 37% 

11. Polgárőbiztosítás 14 11 79% 

12. Szakkönyvek, szaklapok 150 18 12% 

13. Szolg. Gk. üzemeltetése 500 410 82% 

14. Szolg. Gk. bizt. 110 105 95% 

15. Cél jellegű 100 40 40% 

16. Egyéb   50 6 12% 

  (koszorú, hirdetés)       

17. Kiadási céltaralék 500 500 100% 

18.Záró egyenleg 183 2079 1136% 

          

KIADÁS ÖSSZESEN: 2491 3672 147% 

KIADÁSOK:   

Duruczné Makó Ildikó  
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Az egyesületek közhasznú tevékenységét szabályozó 224/2000.sz. kormányrendelet írja elı, hogy azon szervezetek, 
melyeket a Bíróság közhasznú szervezetté nyilvánított, évente kötelesek tevékenységükrıl beszámolni. 

Pénzügyi beszámoló  

Szöveges értékelés 
Az Egyesület fı feladata a  Jászboldogházáról elszármazottak összefogása, a hagyományok ápolása, a kulturális, termé-
szeti és települési értékek megırzése és gazdagítása. 
2010-re kitőzött programjainkat teljesítettük.  

♦ A régi központi iskola falára emléktáblát állíttattunk, a Faluvédı és Szépítı Egyesülettel közösen, az önkor-
mányzat támogatásával illetve a 2009. évi adó 1% felhasználásával sikerült ezt a programot megvalósítanunk. 

♦ Részt vettünk a  XVII. Jász világtalálkozón.  
♦ A boldogházi nyugdíjasokkal közösen rendeztük a  kerekévfordulósok születésnapi köszöntését, amire egyre 

nagyobb számban látogatnak haza tagjaink, örülnek a találkozásnak.   
♦ Családfa kutatást és különbözı kiállításokat  szerveztünk. 
♦ Támogattuk a Hármas kerületek kézi aratóversenyét. 
♦ Mindenszentekkor közösen emlékeztünk elhunytjainkra a temetıi emlékoszlopoknál. 
♦ Helyi szervezéső rendezvényeken vettünk részt, tagjainkat támogatásra buzdítottuk. 
♦ Egyesületünk tagsága (a beszámoló idıpontjában) 130 fı. 
 

Másod ízben részesültünk az APEH 1%-os utalásából, melyet minden támogatónknak hálásan köszönünk.  
 
2011-es céljaink között szerepel: 

♦ Megalakulásunk 10., egyesületté szervezıdésünk 5.évfordulójának megünneplése. 
♦ Az alsó-boldogházi iskolai emlékhely elkészítése, melyet a  Faluvédı és Szépítı Egyesülettel együttmőködve,  

a 2010. évi adó 1% felhasználásával kívánunk megvalósítani. 
♦ Az Ezüstkor Nyugdíjas Egyesülettel közösen köszöntjük a kerek évfordulós tagjainkat minden év augusztus 

utolsó szombatján. 
♦ Kopjafát állítunk, és rendezzük az ismeretlen katona sírját, Mindenszentekkor megemlékezünk halottainkról. 
♦ Törekszünk a helyi civil szervezetekkel a kapcsolatok ápolására, közös rendezvények szervezésére, céljaik 

támogatására. 
 

 Hosszabb távú céljaink:  
♦ Adatgyőjtés a Gyermekévek címmel kiadandó könyvhöz ill. a Gyermekjátékok kiállításához  
♦ Adatgyőjtés az Életutak címmel kiadandó könyvhöz 

 
Tájékoztatásul közöljük, hogy egyesületünk   tisztségviselıi semmiféle anyagi, vagy más természető juttatásban nem 
részesültek. 

2011. március 27.      Veliczky Józsefné 
 elnök 

BOLDOGBT Egyesület 
2010. évi közhasznúsági beszámolója 

Bevétel (Ft) Kiadás (Ft) 

Nyitó pénzkészlet(2010.01.01) 260 903 Rendezvény 79 690 

Tagdíj 104 000 Iskola emléktábla 180 000 

Magán személyek támogatása 81 300 Posta 31 285 

Bank kamat 294 Bank 4 140 

Adó 1% 117 329     

Összesen: 563 826 Összesen: 295 115 

    Záró pénzkészlet (2010.12.31) 268 711 
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Ez évben ünnepli alapítványunk 20 éves fennállását. Közhasznú szervezet, így mindig is számíthattunk a támogatók által 
felajánlott adó 1 %-ára. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindezért, hiszen minden forintnak nagyon fontos helye 
van gyermekek gazdag programmal való ellátásához, ahhoz, hogy ne kerüljenek nagy hátrányba városlakókhoz képest. 
 A 2010-es év igen tartalmas volt számunkra, hiszen egy norvég alapú pályázat révén több, mint 3 millió forintot nyer-
tünk, melyet erdélyi testvértelepülésünk tanulóival használhattunk fel a környezettudatos nevelés keretében, táboroztatásra. 
 
A kuratórium továbbra is kiemelt feladatának tekintette:  

♦ a tehetséggondozást minden területen, 
♦ a kiemelkedő eredményeket elért tanulók könyvjutalmazását, 
♦ a számítástechnikai eszközök működtetését, felújítását, karbantartását, 
♦ a mazsorett csoport működtetését, ruhatáruk felújítását, 
♦ a benevezési díjak, pályázati önrész biztosítását, 
♦ az ovisaknak készségfejlesztő eszközök vásárlását, 
♦ az anyanyelvi-, a sport-, és környezetvédelmi versenyekhez a részvételi díj befizetését, 
♦ az egészséges táplálkozási naphoz a gyümölcsök, és egyéb kellékek biztosítását. 

 
2010. Pénzügyi beszámoló 

 
Előző évi pénzmaradvány:  1.935.410,- Ft. 
Bevételek: 
Kamat: 48.710,- Ft. 
Magán támogatás: 43.800,- Ft. 
1 %: 531.832,- Ft. 
Önkormányzati támogatás: 341.000,- Ft. 
Norvég pályázat: 3.205.313,- Ft. 
 4.170.655,- Ft. 
Kiadás: 
Számítástechnika: 129.990,- Ft. 
Egyéb anyag: 106.105,- Ft. 
Sportoktatás: 282.250,- Ft. 
Nevezési díj: 17.500,- Ft. 
Pályázati önrész: 357.102,- Ft. 
Környezetvédelmi tábor:  3.206.357,- Ft. (összesen: 3.563.459,- Ft.) 
Egyéb költség: 73.433,- Ft.  (pl. jutalmazás, könyvek) 
 4.172.737,- Ft. 
2010. december 31. Pénzmaradvány:  1.933.328,- Ft. 

 
Kérjük, hogy ebben az évben ajánlják fel adójuk 1 %-át a gyerekek részére.  

 

Az alapítvány adószáma: 19220794-1-16 
 

Köszönettel:   Zrupkó Ferencné a Kuratórium elnöke 

" A Boldogházi Gyermekekért Alapítvány" 
KÖZHASZNÚSÁGI  JELENTÉSE 

CIVIL SZERVEZETEK 

Kedves Támogatóink! 
 

Tisztelettel köszönjük segítő támogatásukat, melyet alapítványunkon keresztül  
az iskola és az óvoda gyermekeinek nyújtottak. 

A bevételből technikai és készségfejlesztő eszközök vásárlásához,  a tehetséggondozáshoz és a szép,  
kulturált környezet kialakításához járulunk hozzá. 

 

Jó egészséget és eredményes munkát kívánunk! 

Zrupkó Ferencné 
az alapítvány 

elnöke 

Fajka Jánosné 
az iskola tagintézmény 

vezetője 

Szádvári Istvánné 
az óvoda tagintézmény 

vezetője 

Nagyné Matók Anikó 
az SZMK  
vezetője 
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Beszámoló a 2011. évi közgyűlésről 
 
A Faluvédő és Szépítő Egyesület megtartotta év eleji köz-
gyűlését. Értékeltük az elmúlt évet, valamint egyeztettük a 
2011-es év fontosabb terveit. 0éhányat kiemelve: 
2011-ben több kerek évforduló is lesz Boldogházán, melyre 
egyesületünk tagjai is készülnek. 
- Jászboldogháza 2011-ben ünnepli önálló községgé válásá-
nak 65. évfordulóját. Az évforduló alkalmából szeretnénk 
összegyűjteni a községet ábrázoló régi fényképeket, s ezek 
felhasználásával egy képes albumot készítenénk, ami még 
ebben az évben kiadásra kerülne. A 2011. márciusi Boldog-
házi Hírekben olvasható a részletes FELHÍVÁS. Tervünk 
megvalósításához kértük a Jászboldogházáról Elszármazot-
tak Egyesületének segítségét is. A régi fotókat évszámmal és 
a hozzájuk fűződő emlékek leírását, borítékban névvel ellát-
va/hogy tudjuk kinek kell visszaadni/, az általános iskolában 
Konkoly Béláné tanárnőnek is oda lehet adni. 
- Díszkút létrehozását tervezzük a Szent Vendel szobornál, a 
„kék kút” helyén. 
- Valamely elképzelésünk megvalósítására jótékonysági es-
tet, műsort szerveznénk. 
- Régen volt, hogy is volt című sorozatunkhoz/melyről a már-
ciusi újságban olvashattak/, szeretettel és őszinte érdeklődés-
sel várjuk, a régi tanyasi életről szóló történeteket, szokáso-
kat, visszaemlékezéseket. 
- A Szolgáltatóház 45 éve épült, ennek tiszteletére felújítjuk 
a hozzá tartozó környezetet. 
- 165 évvel ezelőtt indult el Magyarországon a menetrend-
szerinti vasúti közlekedés Ebből az alkalomból a vasúti mű-
emlékké nyilvánított boldogházi vasútállomás épületének 
környékét szeretnénk megszépíteni, méltóvá tenni az évfor-
dulóhoz. 
- A 2010-ben Boldogházán első alkalommal, hagyományte-
remtő céllal megrendezett Utca szépségversenyt, Virágos 
Boldogházáért címmel az idén is folytatni szeretnénk. Kér-
jük a tisztelt lakosságot, szépítse, tartsa rendben a saját por-
tája /portái/ környékét, különös tekintettel a fontosabb útvo-
nalak mentén, mint a főutca, a Vasút utcán át / ill. bármely 
utcán át/, a strandhoz vezető út mentén. Ez mindannyiunk 
érdeke is, hiszen nemsokára itt a strandszezon, s nem mind-
egy, hogy az idelátogató vendégeket milyen környezet fo-
gadja. 0em szép látvány a bozótos, a vadhajtás, a szétdőlt 
szalmabála, a kiszáradt fa, a sóderrakás. Nyírjuk a füvet, 
virágoztassuk fel az utcákat, faluszerte. 
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, aki részt kíván venni a verseny-
ben, jelezze ezt a szándékát a 460-178 telefonszámon, vagy 
személyesen Szűcs Gergelynénél a Faluszépítő egyesület 
elnökénél. 
Jelentkezési határidő: 2011. május 20. 
Az elbírálás 2011. május végén lesz. 
Az eredményhirdetésre pedig 2011. június 4-én tartandó 
Civil napon kerül sor. 
Az elmúlt év során, sok szép udvar kimaradt az értékelésnél, 
idén várjuk a jelentkezésüket. 
2011-ben öt Szép Udvart, és egy Szép utcát részesítünk elis-
merésben. A nyertes utca jutalma /előző évhez hasonlóan/, 
az utca elején elhelyezhető tábla, Jászboldogháza szép utcája 
felirattal. A nyertes ingatlanok tulajdonosait pedig falra he-

lyezhető Szép Udvar feliratú táblával ajándékozzuk meg. 
Elbírálási szempontok: A szép utcára vonatkozóan,- az utca 
összképe rendezett, tiszta, igényes külsőt mutasson. A Szép 
Udvar bírálásakor fő szempont a telek utcai részének állapo-
ta, illetve az udvar és utca rész esztétikus külseje, virágossá-
ga, rendezettsége, szépsége. 
Kérjük a tisztelt lakosságot, csatlakozzanak a versenyhez. 
Eredményes szereplést kívánunk a verseny során! 
 
- Tisztelt Adófizető! 

Örömmel és köszönettel vennénk, ha Ön úgy döntene, hogy 
személyi jövedelemadójának 
1 %-ával a Jászboldogházi Faluvédő és Szépítő Egyesület 
tevékenységét támogatná. 
 

Adataink: A kedvezményezett neve: 
Faluvédő és Szépítő Egyesület 

A kedvezményezett adószáma: 18831865-1-16 

Támogatását előre is köszönjük! 

- Az évindító közgyűlés 4. napirendi pontja a 2010-ben ki-
emelkedő munkát végző egyesületi tagok tevékenységének 
elismerése volt. Ők azok, akik szabadidejükből a legtöbbet 
szántak a Faluszépítésére az elmúlt évben. A tagság egyhan-
gú kérése volt, hogy a kiemelkedő munkát végzőkről szóló 
dicsérő szavak, jelenjenek meg az újságban. 
 
Elsőként két leges legdolgosabb egyesületi tagunkat, 
SZÉCSI PÁL'ÉT és SZILICZEI ZOLTÁ''ÉT szeret-
ném kiemelni. 
Nélkülük nem lett volna olyan szép és rendezett a falu egész 
éven át. 
Személyenként kb 180 órát fordítottak szabadidejükből falu-
szépítésre, ami 600 ft –al szorozva, 108000 ft értékű társa-
dalmi munkát jelent. Napi 7 órával osztva 26nap. 
Sokszor sajnáltam is őket, hogy istenem nem ilyen idős em-
bereknek való már ez a munka. 
De ők csak mentek, korukat meghazudtoló munkabírással, 
ha kellett kapáltak, meszeltek, festettek, vizet hordtak, virá-
got ültettek, vagy éppen egy pincére való virágot  teleltettek, 
gondoztak  
Köszönöm nekik. 
Munkájukat elismerő oklevéllel és egy-egy az egész éves 
faluszépítő munkálatokat nyomon követő fotóalbummal sze-
retném megköszönni. 
Jó egészséget és minden elképzelhető jót kívánok nekik 

Faluvédı és Szépítı Egyesület  
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Szűcs Gergelyné  
az egyesület elnöke 

Kiemelkedően sok társadalmi munkát végzett az elmúlt év-
ben 
KO'CSIK BÉLÁ'É egyesületi tagunk, 
Tudjuk, hogy otthon is sok munka hárul rá ,de mégis ahogy 
tudott csatlakozott hozzánk. Volt amikor a vasúttól vagy a 
kísérletitől sietett haza etetni,vagy éppen a Tulipánfa befesté-
se után. 
Sőt a Tűzoltóbálon is segítkezett. Tombola árusítást vállalt.  
Az egyesületben Gazdasági vezetőként is helytáll 
További kitartást, és minden jót kívánok, munkáját elismerő 
oklevéllel szeretném megköszönni 
 
Kiemelkedően sok társadalmi munkát végzett az elmúlt évben 
KŐHIDI GYÖRGY'É egyesületi tagunk. 
Nagy öröm Marika nénivel is együtt dolgozni. 
Biztat, bátorít. Sajnálja, hogy mindig ugyanaz a 10 ember 
dolgozik 
Ahogy egészsége vagy ideje engedte, mindig köztünk volt. 
A jövőben lehet, hogy még jobb kedvvel, jobb hangulatban 
szépítjük a falut, talán dalra is fakadunk munka közben, hi-
szen mindketten kórustagok vagyunk és még jó néhányan az 
egyesületből. 
Köszönöm munkáját, jó egészséget kívánok. 
Munkáját elismerő oklevéllel szeretném megköszönni.  
 
Kiemelkedően sok társadalmi munkát végzett az elmúlt év-
ben 
MATÓK PÁL'É egyesületi tagunk. 
A múlt nyáron lépett be az egyesületbe, mint fiatal nyugdíjas. 
Első megbeszélt szépítendő helyszínünk a zöld buszmegálló-
nál volt. Most már tudja, hogy hol van. 
0agyon lelkes és dolgos, sokat segít, bármikor kértem, ha 
egy órára is, de úgy intézte, hogy tudjon jönni. 
Azt mondta, örül, hogy köztünk lehet, mert ennek a munká-
nak értelme van. 
Köszönöm a munkához való hozzáállását, remélem, még 
sokáig fogjuk együtt szépíteni Boldogházát. Tevékenységét 
elismerő oklevéllel szeretném megköszönni. 
 
Kiemelkedően sok társadalmi munkát végzett az elmúlt év-
ben 
MÉSZÁROS BÉLÁ'É egyesületi tagunk. 
Az ősszel elkezdett Szolgáltatóház és a Gyógyszertár előtti 
munka embert próbáló feladat volt. Ilike végig ott volt, cipe-
kedett, ásott, földet lapátolt, cserjét ültetett. 
Aztán, hogy a Lehel u. elnyerte a Virágos utca címet, rész-
ben az ő érdeme 
Az utca végén kiirtott bozótos, virágos környezetté alakítása 
is az ő ötlete volt, többnyire ő gondozza. A Virágos utcatábla 
is arra a sarokra került kihelyezésre. 
Dicséretes és követendő szokás alakult ki a Lehel utcában. 
Ha valaki elkezdi nyírni a füvet, másnap már a szomszéd is 
vágja. .Sőt egymásnak is segítenek, ha idős  vagy kihalt 
szomszéd van, az ő portáján is fűnyíróznak. 
Ahogy egészsége engedi, csatlakozik a munkánkhoz. 
Az ABC előtti autóparkoló bővítése, átjárhatósága nagyon 
célszerű lenne. Ilike említette, hogy van rá valami esély, 
aminek nagyon örülök. Segítségét köszönöm, jó egészséget 
kívánok neki. 
Tevékenységét elismerő oklevéllel szeretném megköszönni 
Kiemelkedően sok társadalmi munkát végzett az elmúlt év-
ben 

PAPP IZABELLA egyesületi tagunk. 
Ő is a múlt nyáron lépett be az egyesületbe, mint fiatal nyug-
díjas. 
Belluska sokoldalú ember, sokat lehet tőle tanulni. 
Kulturális, tudományos téren nagyon tájékozott, segít ami-
ben tud. 
Ha kell, tollat ragad, de a fizikai munka sem áll tőle távol. 
Ha kell, kapál, virágot ültet, zöld buszmegállót fest szükség 
szerint. 
0yáron Jászberényben megrendezett Város - és Faluvédők 
Országos konferencián, ketten képviseltük a boldogházi falu-
szépítő egyesületet, és Belluskának köszönhetően megismer-
hettem dr. H. Bathó Editet a Jász Múzeum igazgatóját, akitől 
jó ismerősként tegező viszonyban váltunk el. Ami számomra 
nagy megtiszteltetés volt 
Köszönöm Belluska munkáját aki jókedvűségével mindig 
derűt sugároz. Remélem, még sokáig együtt fogjuk nem csak 
a parkokat, közterületeket, hanem a hagyományokat is ápol-
ni. 
Tevékenységét elismerő oklevéllel szeretném megköszönni. 
 
Kiemelkedően sok társadalmi munkát végzett az elmúlt év-
ben 
BÓZSÓ LÁSZLÓ egyesületi tagunk. 
Ha nem is volt mindig köztünk, de mindig a nyomunkban 
járt. 
Ha a gyárnál, haranglábnál, a vasútnál, vagy a kísérletinél 
gyomláltunk, Ő jött utánfutóval és elvitte a gyomot. 
Kísérletinél történő tereprendezésben is tevékenyen részt 
vett, tavaly tavasszal. 
Ha kértem, hogy itt-ott egy-egy ágat le kellene fűrészelni, 
holnapra már meg is tette. Az asztalosok által készített 22 
faláda kirakását és tél előtt az összeszedését is nagyrészt ő 
végezte.  
A FALU 30 utcatáblájába, bejárva az egész falut ő rakta ki a 
virággal teli ládákat, amiket aztán rábíztunk a lakosokra . 
Köszönöm az egész éves munkáját, segítségére a jövőben is 
számítunk. Jó egészséget és még nagyon sok derűs évet kívá-
nok. 
Egészéves munkájáért elismerő oklevelet szeretnék átadni. 
 
Kiemelkedően sok társadalmi munkát végzett az elmúlt év-
ben 
FÓZER BALÁZS egyesületi tagunk. 
Balázs bácsi igazi ezermester. 0agyon szeretjük, örülünk, 
hogy köztünk van. 
Fűnyíráshoz is nagyon ért, az asztalos munkához is. 
A vasútnál lévő zöldbuszmegálló felújítása is az ő érdeme, 
azt mondta, ne költsünk asztalosra.  
A gyárnál lévő buszmegálló is már szét akart esni, de Balázs 
bácsi nem engedte. 
A buszmegálló és a harangláb festésénél is a helyzet magas-
latán állt, ő ment fel legtöbbször a létrára, mert mi nem vol-
tunk elég magasak, hogy mindent elérjünk. 
Kertészkedésben, virágültetésben, parkosításban is segített. 
Balázs bácsinak köszönöm az egész éves munkáját, amire 
jövőre is számítunk. Jó egészséget, és minden jót kívánok. 
Munkájáért elismerő oklevelet szeretnék átadni. 
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Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc Magyaror-
szág történetének egyik meghatározó eseménye. 
A dicsőséges tavaszi hadjárat jelképesen 1849. április 2-ától 
május 21-ig tartott, melynek során a magyar honvéd seregek 
óriási, ám nem teljes katonai sikereket értek el. A terv a csá-
szári csapatok bekerítése és Komárom felmentése volt. 
A 1849-es Tavaszi Hadjárat tematikus útvonalát követve 
Közép-Európa legjelentősebb katonai hagyományőrző ren-
dezvénysorozatának résztvevője volt a Jászföld Hagyo-
mányőrző Egyesület lovascsapata.  
Április 3: Jászjákóhalma 
Egyesületünk hat lovasa a Jászfényszarui Huszárokkal vett 
részt koszorúzási ünnepségen. 

 CIVIL SZERVEZETEK 

Jászboldogházai lányok a tavaszi hadjáraton 

Tájékoztató mezőgazdasági termelőknek! 
Most aktuális a 2011. évi egységes területalapú kérelmek benyújtása. Az egységes kérelem benyújtási határideje 2011. május 
15. Tekintettel a kialakult időjárás okozta körülményekre a kérelmeket módosítani lehet 2011. május 31-ig. Ezt követően a 
módosítás minden parcellára vonatkozóan munkanaponként 1 %-os csökkentéssel jár. A fenti határidők értelmében 2011. 
június 9.-e után a támogatási igény benyújtására, illetve a táblaterületek növelésére nincs lehetőség. 2011. június 9.-e után az 
egyéb adatváltozásokat (vis maior) be lehet nyújtani. Fontos tudnivaló, hogy ez évben az egységes kérelmet kizárólag csak 
elektronikus úton lehet benyújtani. 
  
Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból tejágazat szerkezet átalakítását kísérő állatjóléti támogatás. 
Részletes feltételeiről és a támogatás igényléséről szóló rendelet. A támogatás két részből áll: alaptámogatásból és kiegészítő 
támogatásból. Az alaptámogatás akkor igényelhető, ha az állattartó: 

♦ állatsűrűségre, 
♦ gondozói felügyeletre, 
♦ kockázatkezelésre, 
♦ fejési technológiára, 
♦ és preventív beavatkozásokra a támogatási rendeletben meghatározott kötelezettség mindegyikét vállalja. 

 
Kiegészítő támogatás akkor igényelhető, ha az állattartó: 

♦ a paraziták elleni védekezésre, 
♦ természetes körülmények biztosítására, 
♦ takarmányozásra támogatási rendeletben meghatározott kötelezettséget vállal. 

 
Kiegészítő támogatás kizárólag az alaptámogatással együtt igényelhető. Támogatási igénybevételére az a termelő jogosult, a 
TIR-ben nyilvántartott tenyészethez tartozó tartási helyeken az ENAR-ban nyilvántartott támogatási rendelet szerint támo-
gatható állatot tart. 
Rendelkezik a tartási hely szerint területileg illetékes megyei Kormányhivatal Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági 
Igazgatóságának hatósági bizonyítványával arról, hogy a tartási hely maradéktalanul megfelel a hatályos állatjóléti előírások-
nak. A támogatási kérelmet 2011. április 1. és április 30. között lehet benyújtani a lakóhely szerinti MVH megyei kirendelt-
séghez írásos formában. 

 Vadkerti Tivadar 
 

Jászföld Hagyományőrző Egyesület lovasai 

Április 4: Tápióbicske 
Élő történelemóra a Tápió két partján. Több száz egyenru-
hás, tüzér, lovas huszár eredeti helyszínen eleveníti fel az 
egykori csatát. Egyesületünk két lovasa vett részt a harcok-
ban. 

Sorakozó a díszszemléhez 

Tóth Csilla és Tóth Melinda a csata 
jászboldogházai résztvevői 

Jászföld Hagyományırzı Egyesület 

Szűcs Csilla 
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Portrék a civil szervezetekből 

FALUVÉDŐ ÉS SZÉPÍTŐ EGYESÜLET 
Bóta Mizsei Ilona vagyok. Jánoshidán 
dolgozom óvónőként, 27 éve. 2007-
ben gyógypedagógusi végzettséget 
szereztem, jelenleg az Egri Hittudo-
mányi  Fő isko lán ka teké ta  -
lelkipásztori kisegítő szakon kezdtem. 
1999-ben, a megalakuláskor nagy 
örömmel lettem tagja a Faluvédő és 
Szépítő Egyesületnek. Az alapító ta-
gok azzal a céllal hozták létre az 
egyesületet, hogy összefogja azokat 
az embereket, akik szívesen tesznek a 
község szépítéséért, esztétikus fej-

lesztéséért, az otthont adó környezethez való szeretet erősíté-
sért, segítve az önkormányzat ez irányú célkitűzéseit. Az 
egyesület tagjai azóta is folyamatosan sokat tesznek ezen 
célkitűzések megvalósításáért, és ebben a munkában én is 
szívesen veszek részt, bár sajnos  idő hiányában nem mindig 
tudok eleget tenni a vállalásomnak. 
Szeretem a szép, rendezett környezetet és mindig jóérzéssel 
tölt el egy-egy újonnan beültetett virágágyás, gondozott kert 
látványa. Sokat tesz a példamutatás, amellyel a környeze-
tünkben élőket is arra ösztönözzük, hogy szépítsék, rendez-
zék kertjüket, udvarukat. Így lassan - mindannyian faluszépí-
tőkké válunk! 

Bóta Mizsei Ilona 

CIVIL SZERVEZETEK 

Bóta Mizsei Ilona  

BOLDOG BT 
1935. október 22-én születtem a tápiói 
42. sz. tanyán, ahol szüleim gazdál-
kodtak. 1951-ben végeztem el az álta-
lános iskolát, majd 1955-től két és fél 
év katonai szolgálat következett. Le-
szerelés után három évig mezőgazda-
sági szakiskolába jártam, és újabb 
három évben felsőfokú mezőgazdasá-
gi technikumi képesítést szereztem. 
1963 augusztusától ’64 szeptemberéig 
a Jászsági Állami Gazdaságban dol-
goztam. Innen a Jász-Nagykun-
Szolnok megyei állattenyésztési fel-

ügyelőséghez kerültem, itt dolgoztam 1992. január másodi-
káig, amikor is átszervezés címén előnyugdíjaztak. Honvéd-
ségi továbbképzéseken vettem részt, Vácon, 1967 őszén 
egészségügyi kiképzést kaptam, a honvédségnél mentős let-
tem. A katonaságnál jó munkám eredményeként szakaszve-
zetővé léptettek elő. 1967-ben a tanyáról a faluba, a Rét utcá-

ba költöztünk. Magánéletem is sikeresen alakult, 1970-ben 
nősültem, feleségemmel a besenyszögi születésű Szabó Ma-
rikával már több mint 40 éve élünk együtt. Felneveltük két 
lányunkat, akik már önálló családot alapítottak. Ildikó lányo-
méknál született Márk és Zita  unokánk, Mónikánál Gergő és 
Dániel. Ők megszépítik nyugdíjas napjainkat. 
1976-ban költöztünk Újszászra, ahol tagja vagyok a nyugdí-
jas klubnak, a Keresztény Demokrata Néppártnak, valamint 
a római katolikus egyháznál egyházi képviselő is voltam. 
Szabadidőmben szeretek fotózni, érdeklődéssel olvasgatok 
főleg a jászok, kunok történetével kapcsolatos írásokat. Sze-
retem a verseket, rendezvényeken többször szívesen szava-
lok. Foglakozom családfa kutatással is. Őseimről az 1670-es 
évektől vannak adataim. Szülőfalummal mindig is tartottam 
a kapcsolatot, úgyszintén szívesen találkozok osztálytársak-
kal, katonatársakkal.2009 óta vagyok a BOLDOGBT tagja. 
Amikor egészségem engedi, részt veszek az összejövetele-
ken. Ezúton is küldöm üdvözletemet minden jászboldogházi 
családnak. 

Baranyi János 

Baranyi János 

Kedves Olvasók! 
 

A BOLDOGBT Egyesület tisztelettel kéri az Önök segítségét idei célkitűzései megvalósításához. 
Június 4-én szeretnénk az egykori alsó-boldogházi iskola helyét megjelölni. Az emlékkövet a kereszt baloldalára tervez-

zük. A kőbe helyezett márványtáblára fel kívánjuk írni az ott tanítók névsorát, ezzel is kifejezve irántuk érzett hálánkat. Kér-
jük, ha az alább felsoroltakon  kívül  tudnak még olyan személyekről, akik ott tanítottak, jelezzék. 

 
 Sisa Róza Pászthy Teréz Csollák Imre 

 Márton Domonkos Márton Éva Simon Gizella 
 Palásti Jolán Tóth Erzsébet Buczkó Erzsébet 
 Horti Irén Tukora János Vass Mária 
 Szabó Sándor Szabó Sándorné Pintér István 
 

Akiket el tudunk érni, szeretnénk meghívni a rendezvényre. Aki tud hollétükről, kérjük tudassa. 
Várjuk régi tanítványok jelentkezését. Örülnénk, ha emlékeiket, fotóikat megosztanák velünk. 

Mindenszentekre szeretnénk elkészíteni az ismeretlen katona síremlékét. 
Akik tudnak valamit halála körülményeiről, a temetésről, esetleg hozzátartozókról, kérem, értesítsenek. 

Várom szíves segítségüket a 06-20-9427 997 mobil számon vagy ica@materia.hu email címen, 
köszönettel: Veliczkyné Koncsik Ica 

 



 12 Boldogházi Hírek 2011. április PROGRAMOK 



 13 Boldogházi Hírek 2011. április PROGRAMOK 



 14 Boldogházi Hírek 2011. április ÓVODAI HÍREK 

A Mesevár óvoda nagycsoportosaival március 30-án láto-
gatást szerveztünk a porteleki óvoda óvodásaihoz. 

Napokkal előtte tervezgették a gyerekek, hogy mi vár ott 
rájuk? Hogy lesz- mint lesz? Ajándékot is vittünk a gyere-
keknek, amit napokkal előtte elkészítettünk. Mikor megér-
keztünk, akkor adtuk át az ajándékokat. A csoportban egész 
évben alkotott munkáinkból gyűjtöttünk, fűztünk össze egy 
füzetre valót-, amit az óvó néniknek nyújtottunk át.  

A csoportszobában rövid ismerkedés után a két óvoda paj-
tásai kölcsönösen dallal, verssel, közös játékkal köszöntötték 
egymást. Nagy szeretettel fogadtak minket. Saját készítésű 
pogácsával, limonádéval kínáltak – amit jóízűen elfogyasz-
tottak gyermekeink.  

Azután megtekintettük a tornatermet, és az udvart. Az 
udvart most újították fel, nagyon szép, tágas, mászókákkal, 
csúszdával, hintával jól felszerelt játszóteret alakítottak ki az 
óvodásak részére, ahol egész nap lehetőség nyílik arra, hogy 
gondtalanul, vidáman játszhassanak a gyerekek.  

Röpke egy óra hamar eltelt. Meghívtuk az óvó néniket, 
dajka nénit, és a gyerekeket június 3-án a boldogházi stran-
don tartandó gyermeknapunkra – melyet örömmel elfogad-
tak, és megígérték, hogy eljönnek.  

Portelekről négy kisgyermek kezdi az első osztályt 
Jászboldogházán. A szüleik el is jöttek április 7-én a Mese-
vár Óvodában tartott szülői értekezletünkre, ahol a tanító 
néni tájékoztatást adott a leendő elsősöknek a szeptemberi 
iskolakezdésről. Azon a napon történt a beiratkozás is, nagy-
csoportosaink megtették az első lépést az iskola felé. 

Nagy izgalommal, lelkesedéssel tekintenek pajtásaink a 
szeptemberi iskolakezdés elé.  

Minden gyermekben van olyan jó tulajdonság, mi csak rá 
jellemző, amit észre kell venni, meg kell látni, ki kell emel-
ni. Elfogadni Őt olyannak amilyen. A gyermek életében na-
gyon fontos a szülői elfogadás. Az elfogadás komolyan se-
gítheti abban, hogy a kapcsolatban fejlődhessen, előrelép-
hessen, előnyére változzon, megtanuljon problémát megol-
dani. Érzelmileg stabil, egészséges legyen. 

Gyermekeink nagyon vágynak a beszélgetésre. A beszéd 
gyógyít, az építő változást segíti elő. De nem az akármilyen 
beszéd.  

Általában az iskolai kudarcokért gyakran a szülőket hibáz-
tatják. De ki segít a szülőknek, hogy jobb eredménnyel ne-
velhessék gyermekeiket? Hol tanulhatják meg a szülők, 
hogy mit csinálnak helytelenül, és mit lehetne máskép? Ta-
lán a legnehezebb feladat a világon –hazavinni egy csecse-
mőt- viselni minden felelősségét, testi, lelki egészségéért, és 
úgy nevelni, hogy tevékeny, együttműködő, hasznos polgár-
rá váljon. 

Sikeres iskolakezdéshez kívánok a szülőknek kitartást, 
türelmet, jó egészséget és azt, hogy gyermekükben sok örö-
mük teljék.  

Óvodásainknak pedig sok piros pontot, nevető napocskát, 
szorgalmas hangyagyűjtést  és minél kevesebb bánatbogyót 
(feketepontot). 

Dr. Kissné Fazekas Ildikó 
csoportvezető óvónő  

Iskolára hangolva 

ISKOLAI HÍREK 

A negyedikesek  győztes csapatai 

A hetedikes fiúk 

A hatodikos lányok 
Közeledve a húsvéti ünnepekhez, iskolánkban április 19-én megrendeztük a már 
hagyományos NYUSZI KUPÁT.  A lányok és a fiúk is fociban mérték össze ere-
jüket. A versengés jót tett az osztályoknak, ilyenkor eltűnnek az osztályon belüli 
ellentétek, és mindenki szurkol a csapatoknak.  
A következő eredmény született   
Fiúk: Lányok 
1. helyezett  7. osztály 1.  6. osztály 
2. Helyezett  a 8. osztály 2. 7. osztály 
3. Helyezett   az 5. osztály 3. 5. osztály 
4. Helyezett  a 6. osztály 4. 8. osztály 
 
Szerintem nagyon jól sikerült a kupa. Sportszerű volt a verseny, mindenki gratu-
lált egymásnak, és a sportszellem is meg volt. 

Berkó Albert 
7. osztály 
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A VÍZ VILÁG'APJA alkalmából 
2011  márciusában meghirdetett  

""   Víz a városokért, városok a vízért”""   
című 

 képzőművészeti pályázaton  
 

Lőrincz Krisztina   
7..osztályos tanuló a közel 300 pályázó 

közül bekerült a legjobb 6 közé a korcso-
portjában.. 

 Ünnepélyes keretek között Szolnokon 
vehette át az eredményéért a díjat.  

♦ Március 11-én az 1848-49-es for-
radalom és szabadságharc évfor-
dulójára emlékeztünk a 6. osztá-
lyosok szép műsorával. 

♦ Március 12-én alapítványi bálun-
kon a tűzzsonglőrök mellett fel-
léptek mazsorett csoportjaink is. 

♦ Április 7-én 18 leendő 1. osztályos 
tanuló iratkozott be iskolánkba. 

♦ Április 11-én iskolánk tanu-
lói /4.osztálytól 8. osztályig/ részt 
vettek a strandfürdő tavaszi takarí-
tásában, szépítésében. 

♦ Hagyományos Nyuszi Kupa sport-
versenyünket  
19-én a felső tagozatosoknak,  
20-án az alsó tagozatosoknak ren-
deztük meg. 

♦ Tavaszi szünet:  
április 21-től  26-ig tart. 

♦ Május végén, június elején kerül 
sor az osztálykirándulásokra. 

♦ Június 10-én bolondballagáson 
köszönnek el 8. osztályosaink 
diáktársaiktól.  

♦ Június 11-én szombaton délután. 
4 órakor lesz a ballagási ünnepség. 

♦ Június 17-én 18 órakor tanévzáró 
ünnepséggel zárjuk a 2010/2011-
es tanévet. 

 HÍREK 

Szeretettel meghívjuk a kedves 
ÉDESANYÁKAT és  NAGYMAMÁKAT 
a 2011. május 3–án     18 órakor kezdıdı  

ANYÁK NAPI  
ünnepségünkre. 

 
Iskolánk 

Tantestülete, diákjai 

A hatodik osztályosok műsorával megemlékeztünk az 1848-49  forradalom 
és szabadságharc eseményeiről 
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Pusztamonostoron születtem 
1930. október 27-én. Feleségem, 
Kiss Piroska Balázs Győzőné 
tanítónő. Fizika-matematika 
szakos középiskolai tanári okle-
velet szereztem. 
Gyakorló pedagógusként, de 
iskolavezetési gyakorlat nélkül 
kerültem Jászboldogházára igaz-
gatónak 1964 augusztusában.  
Lakást kaptunk, így feleségem-
mel költöztünk be, aki az alsó 
tagozatban tanított. A kezdés a 
személyi feltételek hiányának megszüntetésével indult.   
12 pedagógusból 5 fő szülni ment. /Balázs Győzőné, Berkó 
Imréné, Kocza Mihályné, Petrányi Miklósné, dr. Laczkó 
Ottóné/. 
 
Andrásy Béla, a tanítóképző igazgatója és Papp Béla, 
jánoshidai iskola igazgatója segítségével indítani tudtuk az 
1964/65-ös tanévet. 
Ezen felül még két tartalmas tanévet töltöttünk a településen. 
Sok-sok szép emlék köt Jászboldogházához, ezért nehéz 
közülük választani, de ezek közül is kiemelkedik a budapesti 

iskolai kirándulás, amelyen az ösz-
szes tanuló és nevelő részt vett. Ez 
kb.: 220 fő lehetett, amelyet ma 
lehetetlen volna megszervezni. 
Érdekesek voltak a farsangi iskolai 
rendezvények is. Ötletes jelmezeket 
készítettek a gyermekek, nem kiköl-
csönzött jelmezekbe bújtak.  
Nagyon szerettem az ottani embere-
ket, vezetőket, gyermekeket. Segí-
tőkészek, udvariasak voltak, peda-
gógusként is tisztelet övezett ben-
nünket. 

 
Gyönyörű három év után mégis hazavágytam Pusztamonos-
torra. Őszintén sajnálták, hogy eljövünk, de a honvágy erő-
sebb volt. Gyakorlatban megtudtam milyen gyönyörű a pe-
dagógus pálya, de szárnyalni csak beosztott pedagógusként 
lehet. 
Köszönet a szép három esztendőért és a folyamatos megem-
lékezésekért. 

Balázs Győző 
ny. tanár 

Balázs Győző igazgató úr jászboldogházi emlékei 

„Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell, a akit szeretünk, azt nem feledjük el.” 
Shakespeare 

 Második osztályos tanulók csoportja  osztályfőnök Balázs Győzőné 

A mai kisiskola épülete, ahol három 
évig szolgálati lakásban laktunk 

Balázs Győző és felesége 

HÍREK 
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Dr. Fehérváry Mária 
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Hivatása ... Beszélgetés községünk fiataljaival 
Az év eleji szerkesztőségi ülésen felvetődött egy fiatal fiú 
neve, akinek a munkásságáról keveset tudunk, csak egy 
kósza hír jutott a fülünkbe. Úgy hallottuk, Menyhárt Gergő 
nagyon szép eredményt ért egy építészeknek szóló pályáza-
ton. Menyhárt Gergő édesapja, Menyhárt Ernő forgalmis-
ta, édesanyja Menyhártné Hudra Julianna pedig Jászbe-
rényben dolgozik a Jászsági Támogató Szolgálatnál. Gergő 
a család négy gyermeke közül a legidősebb. 
Utánajártunk hát a hallottaknak… 
 
Hol folytattad a tanulmányaidat? Mióta szerettél volna az 
építészettel foglalkozni?  
1993 és 1997 között a szegedi Tömörkény István Művészeti 
Szakközépiskolába jártam épületszobrász szakra, majd érett-
ségi után a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki 
Karára vettek fel. Tulajdonképpen már a középiskolai éveim 
alatt eldöntöttem, hogy építész szeretnék lenni, ezért más 
helyre nem is adtam be a jelentkezésemet. A 
Középülettervezési Tanszéken 2004 februárjában diplomáz-
tam le, diplomamunkám egy Sportcsarnok volt az esztergomi 
Bazilika szomszédságában. Egyetemi éveim alatt lehetősé-
gem volt 1 évet ösztöndíjjal Spanyolországban, 
Valladolidban tanulni. A rá következő évben pedig 6 hóna-
pot ugyanezen a helyen egy építészirodában dolgoztam épí-
tész munkatársként. 
 
Hol dolgozol jelenleg?  
Az egyetem elvégzése 
után a feleségem apuká-
jának salgótarjáni épí-
tészirodájában kezdtünk 
dolgozni. Ott két évet 
töltöttünk el közösen, 
majd Budapestre költöz-
tünk, és azóta a saját 
cégünkben dolgozom 
építész tervezőként. 
Kezdetben a feleségem-
mel és egyetemi bará-
tokkal közösen művel-
tük a szakmánkat: főleg 
salgótarjáni és budapesti 
épületek tervezésében 
vettünk részt, de vi-
szonylag jelentős szá-
mú országos építészeti 
tervpályázaton is elindultunk önállóan, és szép eredményeket 
értünk el. Az egyik ilyen tervpályázatot, melyet a feleségem-
mel közösen készítettünk 2008-ban, meg is nyertük. Ez az 
épület a celldömölki új Városháza, melyet 2010 augusztusá-
ban vehettek birtokba a város lakói. 
 
Ha jól tudjuk, tavaly nagyon szép helyezést értél el egy ver-
senyen. Milyen munkával készültél a pályázatra? Mit jelent 
ez a díj a szakmádban? 
Az Építés Fejlődésért Alapítvány írt ki egy pályázatot „Az 
Év Kiemelkedő Fiatal Építésze” címmel, amire 35 év alatti 
építészek jelentkezhettek az utóbbi évben megépült épülete-
ikkel. 

Ezen a pályázaton a Városháza épületével a II. díjat értem el. 
A pályázatra a megépült épület terveiből és fotóiból kellett 
összeállítanom egy kiadványt, mely a bíráló bizottság számá-
ra részletesen bemutatja az elkészült építészeti alkotást, és 
segíti a döntés meghozatalában. Azért is érdekes és fontos 
számomra ez az elismerés, mert viszonylag kevés fiatal épí-
tész mondhatja el magáról, hogy ennyi idősen megépült épü-
lete van. Ha jól emlékszem, összesen 15 építésznek volt le-
hetősége, hogy benyújthassa pályázati anyagát. A díjat de-
cember 15-én az Építészek Házában megrendezett ünnepsé-
gen vehettem át a Budapesti Építész Kamara elnökétől. Az-
óta több építészeti folyóiratban illetve építészeti honlapon is 
bemutatásra került az épületem. 
  
Van esetleg olyan épület, amit  ha az országban járunk-
kelünk, tudhatjuk, hogy te tervezted? 
2007-2008-ban az egyik legismertebb hazai építész iroda 
felkérésére társaimmal együtt a nemrég átadott pécsi Kodály 
Központ terveinek elkészítésében vehettünk részt építész 
munkatársként. Egy ilyen nagyméretű és komplex épület 
tervezésében részt venni azért volt fontos számomra, mert 
rengeteg tapasztalatot szereztem, amit bízom benne, hogy a 
későbbiekben, hasonló méretű beruházások tervezésénél fel 
tudok majd használni. Feleségem apukája révén jelentős 
számú Salgótarján környéki épület tervezésében vehettem 
részt, melyek közül kiemelnék egy 150 fős idősek otthonát 

és egy 8 tantermes 
általános iskolát Sal-
gótarjánban, valamint 
egy katolikus templo-
mot Galgagután. 
 
Mesélnél egy kicsit a 
családodról? 
Lassan 5 éve már, 
hogy Salgótarjánból 
Budapestre költöztünk 
a feleségemmel, és 
2007-ben összeháza-
sodtunk. Kislányunk, 
Hanna 2008 szeptem-
berében született, idén 
januárban pedig egy 
kisfiú, Márk érkezésé-
vel négytagúvá nőtt a 
családunk. 

 
Még most is vannak kint a képeidből a hivatal és az iskola 
falain. Festesz még szabadidődben? 
Bár vannak pillanatok, amikor úgy gondolom, hogy szívesen 
foglalkoznék ilyesmivel, sajnos nagyon kevés szabadidőm 
van, amit inkább a családdal vagy pihenéssel töltök. 
 
Kedves Gergő! Kívánok neked a családodhoz sok boldogsá-
got, a munkádban pedig sok sikert és elismerést! 

A celldömölki városháza épülete 
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Ebben a cikkben megszólaló emberek-
kel személyesebb kapcsolatba is kerül-
tem néhány évvel ezelőtt,így különösen 
örültem neki,hogy igent mondtak a be-
szélgetésre. Először Szaszkóné Évát 
kerestem meg. 'em most volt már, ami-
kor Éva kisebbik gyermekét, Anillát, 
beíratta iskolánk 1.osztályába és 4 évig 
én voltam a tanár nénije. Anyukaként 
nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakí-
tanunk,mindig számíthattam rá. Persze 
így,a cikk írása közben is  sok szép és 
kedves emlék jut eszembe róla és gyer-
mekéről. Sose felejtem el azt a ver-
set,amit Éva írt nekem,amikor ez az 
osztályom ballagott… a mái napig meg-
könnyezem…és még sorolhatnék sok-sok közös,kedves 
emléket. Most viszont ő mesélt az iskoláiról,az eljárás-
ról,a munkahelyéről… 
 
Az általános iskolát szülőhelyemen,Jászalsószentgyörgyön 
végeztem,majd Szolnokon a Tiszaparti Gimnázium és 
Egészségügyi Szakközépiskolában érettségiztem, s szerez-
tem meg az ápolónői és asszisztensi szakmát. Két évig dol-
goztam Szolnokon a Hetényi Géza Kórház gyermekosztá-
lyán, majd 1985-ben férjhez mentem Szaszkó Bélá-
hoz,akivel 1986 óta élünk Boldogházán. Két gyermekünk 
született, Tamás és Anilla. 

Ilyen végzettséggel mégis egy egészen más területen dol-
gozol… 
A gyes letelte után nem tudtam vállalni a három műszakot a 
kórházban,ezért egy ideig munkanélkülin voltam, majd 
elvégeztem egy újabb iskolát, s számítógép kezelő bizonyít-
ványt szereztem. Ez tette lehetővé, hogy 1998 januárjában 
felvételt nyertem a Jászberényi Tanítóképző Főiskola
(jelenleg Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti 
Kar) tanulmányi osztályára, ahol jelenleg is dolgozom, mint 
tanulmányi előadó. Így azóta vagyok eljáró. Közben levele-
ző tagozaton elvégeztem a főiskola könyvtárosi szakát, s 
2005-ben diplomáztam. 

Így tényleg teljesen más irányt választottál. Úgy gondo-
lod, hogy jól döntöttél? Mesélnél egy kicsit részleteseb-
ben a munkádról? 
Munkahelyet azóta sem változtattam, annál is inkább, mivel 
nagyon szeretem a munkámat, mely sokrétű és változatos. 
A hallgatók tanulmányi ügyeit intézem a felvételitől a dip-
lomaosztóig. Ez főként adminisztrációs munkát jelent, 
melybe beletartozik az Egységes Tanulmányi Rendszer, 

azaz a NEPTUN kezelése. Nagyban meg-
könnyíti a munkánkat ez az információs 
rendszer, azonban sokszor kihívások elé 
is állít. Ettől persze nem riadok vissza, 
hisz minden probléma megoldásával ta-
nul az ember. 
 
A lányomtól tudok és hallok a 
'EPTU' rendszerről én is némely 
dolgot. 'em vált vagy válik ezáltal sze-
mélytelenné a hallgatókkal való kap-
csolatotok? 
Mivel aránylag kis létszámú főiskola 
vagyunk, ezért itt még jellemző a hallga-
tókkal való személyes kapcsolattartás, 
bár ahogy az informatika fejlődik,úgy 

egyre inkább azon keresztül kommunikálnak velünk a hall-
gatók. Ez egyben az egyik legnagyobb változás is az-
óta,mióta itt dolgozom. Kezdetben, szinte mindent tudtunk 
a hallgatókról, bármi gondjuk vagy örömük volt, a tanulmá-
nyiban mondták el. Mi mindig szívesen meghallgattuk őket, 
s osztoztunk örömükben, bánatukban. Ma már ez egyre 
ritkábban fordul elő – egyrészt mert nincs rá idő, másrészt 
egyre zárkózottabbak a hallgatók, nehezen nyílnak meg. Ez 
a kor, melyben élünk, tőlük is egyre nagyobb önállóságot 
követel, s igyekeznek ennek megfelelni. 

Mesélnél a főiskolán folyó képzésről? 
A főiskola fő profilja hosszú évtizedekig a tanítóképzés 
volt, amely ma már (főként a gyereklétszám csökkenése 
miatt) nem annyira kelendő szakma. Ezért a kor kihívásai-
hoz alkalmazkodva újabb és újabb szakokat indít a karunk. 
A diplomás képzés mellett felsőfokú szakképzéseink és 
szakirányú továbbképzéseink is vannak. Továbbá a Gya-
korló Általános Iskola mellett immár 3 éve működik a gim-
názium, tehát biztosítva van az egymásra épülő képzési 
lehetőség egy helyen. A főiskola udvarán épül a műjégpá-
lya, amely sok sportolni vágyó fiatalt vonz. 
A kar oktatói gárdája magas színvonalú tudással rendelke-
zik, de ez nem elég ahhoz, hogy megfelelő szakmai tudást 
szerezzen a hallgató – azt neki is akarni kell! Aki elhivatott-
sággal érkezik iskolánkba, aki tanulni akar, annak adott a 
lehetőség,csak élni kell vele! 

Mondataidból az tűnik ki számomra, hogy te is nagyon 
elhivatott vagy, és biztosan nagyon szereted a munká-
dat, és szeretsz itt dolgozni. Milyen a kapcsolatod a kol-
légáiddal? 
Fiatal környezetben, agilis kollégákkal dolgozom, közülük 
többel nagyon jó, baráti a kapcsolatom. 

Eljáró boldogháziak 
Mindennap utazunk… 

„Születésünk pillanatától halálunk percéig életünk egy folyamatos utazás.A táj,az emberek és a vágyaink is vál-
tozhatnak,miközben a vonat megállíthatatlanul halad tovább. Az élet maga a vonat,nem az állomás.”  

( Paulo Coelho ) 

 HÍREK  
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Másik beszélgetőpartnerem Takács Olga volt,akihez 
szintén személyesebb kapcsolat fűz. 'agyon rég volt 
már ez is, amikor kezdő tanító néniként, friss diplomá-
val a zsebemben kipróbálhattam, milyen is az, amikor 
kicsi elsősöket kell megtanítani az olvasás, számolás és 
írás tudományára. Olgi is ebbe az osztályba járt, és úgy 
emlékszem rá, hogy nagyon szorgalmas és tehetséges 
kisdiák volt. Vele beszélgettem most. Olgi még – a mun-
káját tekintve - nem olyan rég „eljáró boldogházi”, bár 
iskoláit tekintve viszont több éve eljár. Így mesélt erről: 
 
Középiskolába is naponta jártam vonattal Szolnokra. Több 
év eltelt azóta…és most reggelente ismét azzal a vonattal 
megyek. Vannak ismerős arcok, akik már akkor is és most 
is ezzel a vonattal mentek-mennek dolgozni. 
Mesélnél az iskoláidról? Ezek még neked most egész 
friss, közeli emlékek… 
A Vásárhelyi Pál Közgazdasági Szakközépiskolában érett-
ségiztem. Mivel érdekeltek az ott tanultak, ugyanilyen 
irányban tanultam tovább. A Debreceni Egyetem Közgaz-
daságtudományi Karára nyertem felvételt, ahol 2006-ban 
diplomáztam pénzügy – számvitel szakirányon. 
Ezután következett a munkahely keresése. Könnyű volt 
munkát találnod ezzel a végzettséggel? 
Nem volt könnyű…pályakezdőként örültem annak, hogy 
találtam munkahelyet, így a jászberényi OTP – ben kezd-
tem el dolgozni, ahol kisvállalati hitelezéssel, számlaveze-
téssel foglalkoztam. Ez az állás nem igazán a végzettsé-
gemnek megfelelő volt, sokat túlóráztam, mindig későn 
jártam haza és nem is találtam szakmailag változatosnak, 
így munkahelyet váltottam. 
Hol dolgozol jelenleg és ott mi a feladatod? 
Szerencsére ez a munkahelyváltás könnyen ment, így 2008-
tól Szolnokon az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 
(OEP) JNKSZ Megyei Irodájánál dolgozom, mint pénzügyi 
szakellenőr ( ismertebb a korábbi neve: Megyei Egészség-
biztosítási Pénztár – MEP ) 
Hogy mi is a feladatom?Az OEP-pel szerződésben álló 

egészségügyi szolgáltatók (önkormányzatok, vállalkozási 
formában működő háziorvosok,fogorvosok, otthoni szak-
ápolók, stb.) pénzfelhasználását ellenőrizzük, hogy az meg-
felel-e a törvényi előírásoknak és a szerződésben vállalt 
kötelezettségeiknek. A megye összes szolgáltatója hozzánk 
tartozik Az ellenőrzések során a bekért dokumentumokat 
nézzük át, a kérdéses tételeket egyeztetjük a szolgáltatók-
kal. Esetenként helyszíni ellenőrzést végzünk, ahol pl. a 
tényleges tárgyi eszközöket nézzük meg. 
Ez érdekesnek tűnik!Szereted ezt a munkát? 
Ez a munka már sokkal jobban tetszik, érdekesebb és válto-
zatosabb. Nem bántam meg, hogy munkahelyet váltottam. 
Milyen a kollégáiddal a kapcsolatod? 
Sokan dolgoznak itt, de többekkel csak a folyosón futunk 
össze, váltunk pár szót, de a közvetlen kollégákkal jó kap-
csolat alakult ki. 
Vonattal jársz dolgozni. Van-e esetleg egy összeszokott 
társaság, akikkel együtt utazol? 
Igen, reggel mindig a 7-es vonattal megyek. Egy munkahe-
lyen dolgozunk, így együtt utazunk anyával, Csingerné Ildi-
vel és egy jászberényi kollégával. Délután pedig az ötössel 
érek haza. 
Az eljárás, a munkád miatt mennyire jut időd az otthoni 
munkákra, hobbira? 
Különösebben nem okoz gondot,mivel még nincs gyerme-
kem,bár így is inkább hétvégén jut idő a házimunkákra. 
Olvasni is inkább ekkor szoktam, ismerkedem a fotózással, 
szeretek sütni, utazni, színházba járni. 
Hazajönnél dolgozni? 
Hát…azt hiszem,hogy egyelőre nem. Jó hazajönni a nyu-
godt helyre, de egy kis nyüzsgésre azért szükség van. Kö-
zépiskolás és egyetemi éveim alatt megszoktam ezt. Munka 
után el lehet intézni, meg lehet vásárolni azt, ami itthon 
nem elérhető, és csak egy-két órával érek haza később. 
Vagy beülünk a barátnőmmel egy kávézóba beszélgetni. 
Kedves Olgi! Köszönöm a beszélgetést és kívánok neked 
még sok-sok szép eltöltött éveket a munkahelyeden! 

Tóthné Simon Aranka 

Több mint 10 éve dolgozol itt, azóta „eljáró boldogházi” 
vagy te is. Hogyan és mivel utazol? 
Szinte mindennap vonattal megyek, időnként kocsival. Mi-
vel aránylag sokan járnak Berénybe dolgozni, ezért mindig 
van egy pár ember,akikkel rendszeresen együtt utazok, de 
persze időnként cserélődik ez a társaság, van, hogy gyesre 
megy valaki, van, hogy új dolgozó jön. A vonaton termé-
szetesen nem unatkozunk, mindig van miről beszélgetni. 

Okozott-e vagy okoz-e gondot az eljárásod miatt a mun-
kádat és a családot összeegyeztetni? 
A munkát és a családot soha nem volt gond összeegyeztetni 
ebben a munkakörben. Annál is inkább,mivel a gyerekek 
már nagyobbacskák voltak, mikor Jászberényben kezdtem 
dolgozni, nem szorultak állandó szülői felügyeletre. A hét-
vége pedig teljes egészében a családé volt és most is azé. 
Bár már a fiam Berényben lakik, dolgozik,tehát önálló éle-
tet él,a lányom pedig most végez a Nemzetvédelmi Egyete-

men, s hamarosan ő is dolgozik, ezért aztán jut időm egy-
két hobbira is. Szívesen foglalkozom szabadidőmben min-
dennel,ami kreativitást igényel: varrok, mozaikozok, 
goblenezek. Szeretek kertészkedni is, kirándulni,s szinte 
minden este olvasok. 

Hazajönnél dolgozni? 
Az attól függ. Amennyiben főiskolát építenének Boldoghá-
zán,s szükség lenne tanulmányi előadóra,akkor feltétle-
nül… 

Azt hiszem, hogy ennek nagyon kicsi a valószínűsége…
de úgy gondolom, minden főiskolának szüksége lenne 
ilyen lelkes, munkáját szerető tanulmányi előadóra,mint 
amilyen te vagy!Kedves Éva! Kívánom,hogy maradjál 
továbbra is ilyen elhivatott és legyen még nagyon szép és 
sok-sok perced a munkahelyeden és családod körében 
is! 
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A Múzeumi Esték sorozata kezdődött el a Jász Múzeum-
ban február 26- án. Az igazgató asszony Hortiné dr. Bathó 
Edit tartott érdekes előadást a jászkürtről, nemzeti ereklyénk-
ről, mely az egyik legbecsesebb, leghíresebb, és a legtöbbet 
mutatott tárgyi emléke múltunknak. Az előadás a kutatási 
eredményekre alapozva, a néphagyományokkal kiegészítve 
mit jelképez a kürt a ma embere számára. A Lehel monda 
közismert, már az általános iskolások megismerik tanulmá-
nyaik során. A monda valóságtartalma azonban nem egyezik 
meg minden pontban a tényekkel. A kalandozások korát le-
záró 955-ben történt augsburgi csata idején Otto volt a német 
császár, Lehel őt vághatta volna fejbe a történelmi tények 
szerint. A mondában azonban Kondrád császár szerepel, aki 
később uralkodott. Az is eltérés a krónikához képest, hogy 
ott a fejbeütési jelenetben egy hosszú havasi kürt látható, a 
jászkürt pedig nem ilyen. Az ellentmondások elemzése során 
a kürt korának meghatározása is terítékre került. Ez pedig 
nem a X. század, ahogy ezt sokáig gondolták a tudósok, ha-
nem a XI–XII. századra tehető. Ezt a kürt faragott motívu-
mainak elemzése, s más hasonló korból való kürtök (kb. 40 
db) motívumkincsének összehasonlítása eredményeként le-
het ma kijelenteni. Felmerül a kérdés, hol készülhetett. 
László Gyula professzor Bizáncot írta le, de később úgy vél-
te, hogy ez nem lehetséges, sokkal inkább bizánci hatás fe-
dezhető fel, de az sem valós, hogy cirkuszi kürtként használ-
ták. Selmeczi László a 2008-ban megjelent Nemzeti erek-
lyénk a Jászkürt c. könyvében már Kijevet is említi, ahol a 
jászok vándorlásaik során jártak, de akár Magyarországon is 
készülhetett. Az nem kétséges, hogy mindig a jászok birtoká-
ban volt, a Lehel monda csak később került köré, mert a ve-
zér kürtjéről nem tud a történelem tudomány. A kürt megta-
lálásának történetei többfélék, de az nem kétséges, hogy 
mindig a jászok becses kincse volt , azonban több település
(Jászfényszaru, Jászárokszállás) is magáénak vallotta. A 
települések címereibe is bekerült. A kürt megszólaltatásairól 
is sokféle információ ismert, neves művészek vehették ke-
zükbe, de hangot csak egy fúvóka segítségével adott. A kürt 
őrzése1874-óta a Jász Múzeum feladata. A jászok kürtjének 
másolatát viszik az ország számos rendezvényére. Az erede-
tit 1896-ban, a milleneumi kiállításon az Aranybulla mellé 
helyezték el. Hasonló szerepet töltött be száz évvel később is 
a millecentenáriumi  ünnepségen, hiszen ünnepélyes meg-
szólaltatása része volt a honfoglalás tárgyi emlékeit bemuta-
tó kiállítás megnyitó ceremóniájának a Hősök terén. 

A jászkürt azonban nemcsak egy becses elefántcsontból fara-
gott tárgy. Ettől sokkal több. A jász identitás, a jász összetar-
tozás jelképe, a jász hagyományok megtestesítője. 
 
Március19-én jubileumi összejövetelét tartotta a húsz 

évvel ezelőtt újjászületett, és azóta elismerésre méltó 
eredményeket felmutató Jászok Egyesülete Budapesten. 
A rendezvény a Honvé-
delmi Minisztérium 
Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum díszudvarán 
vette kezdetét. A Him-
nusz elhangzása után a 
jászkun huszárok em-
lékművének megkoszo-
rúzása következett. A 
márványtermet megtöl-
tő több száz em-
ber ,ünnepi hangulatban 
lehetett részese a meg-
emlékezésnek. Miután 
a márványteremben 
e l h e l y e z k e d t ü n k , 
Rékasi Károly színmű-
vész szavalta el József 
Attila A Dunánál című 
versét.  Ezután dr. Szakály Sándor hadtörténész egyetemi 
tanár megidézte a jászok közelebbi és távolabbi múltját, 
hangsúlyozta a Jászok Egyesületének hatékony közösség-
szervező tevékenységét.  Dr. Dobos László az egyesület ügy-
vivője emlékeztette a hallgatóságot dr. Czettler Jenőre (aki 
először hozta létre a Jászok Egyesületét) aki úgy fogalmazott 
„Adósai vagyunk szülőföldünknek” jelmondatot, amely min-
dennapjaink fontos vezérlőelvévé lett. Ismertette az elmúlt 
húsz év tevékenységét, kiemelte a jász világtalálkozók jelen-
tőségét, jászok és a  kunok együttműködésének fontosságát. 
 
 Kő Pál  Kossuth- és Príma Primissima díjas szobrászművész 
megidézte gyermek és ifjúkorát amely Jászszentandráshoz 
kötődik A szentandrási templom stációs képeit ő alkotta 
meg, és a Szent András szobrot is ő készítette. 
Eszes Béla a JÖSZ (Jászsági Önkormányzatok Szövetsége) 
elnöke megállapította , nem csak a húszéveseké a világ. Szó-
ba hozta a délvidéki jászok létének fontosságát, hiszen a 
kirajzások ennek a népcsoportnak az életerejét bizonyították 
és bizonyítják. 
Smuta Zsolt jászkun főkapitány emlékezetbe idézte, hogy a 
jászapátiak telepítették újjá Kunszentmártont. Kiemelte a 
jász- és kunkapitányok hagyományőrző erejét és tevékenysé-
gük fontosságát. 
 Farkas Kristóf Vince az egyesület  ifjúsági csoportja nevé-
ben ígérte, hogy értékőrző és létrehozó tevékenységet fognak 
végezni. 
A következőkben az ügyvezető elismerő okleveleket adott át 
hatvan tagtársunknak. A rendezvény záró akkordjaként 
Hortiné dr. Bathó Edit egy tanúsítványt adott át dr. Dobos 
Lászlónak, amely egy szép nyomtatványon archaizált szö-
vegben fejezte ki a tagság köszönetét a húsz éve vezérlő sze-
mélyiségnek. Ezután állófogadás következett, melyet a jász-
berényi Kukta kft szolgáltatott Bobák József vezetésével. A 
rendezvényen olyan jól éreztük magunkat, hogy 18 óra körül 
érkeztünk meg Jászberénybe. 
 
A múzeumi Esték következő előadására március 24-én 
került sor a Jász Múzeumban. Az előadás címe: Egy Jász-
berényi polgármester kálváriája a 19 sz. végén. Török Ala-

Jászkun huszárok emlékműve 
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dár. Az előadást Kiss Erika újságíró, helytörténeti kutató 
tartotta, korhű fényképek és okiratok illusztrációjával együtt. 
Az előzménye az előadásnak, hogy az előadó már korábban 
feldolgozta a jászberényi polgármesterek munkásságát, az 
felkerült az internetre, ahol Lakatos Miklós, az említett pol-
gármester ükunokája böngészés közben rábukkant. Ezután 
felvette a kapcsolatot a szerzővel és személyesen elmesélte, 
ő mint a család leszármazottja, hogyan ismeri felmenője tör-
ténetét. Egy másik rokon Greguss Edit (most 86 éves) az 
egykori városvezető elsőszülött unokája, a család tulajdoná-
ban még meglévő dokumentumokkal, fotókkal és anyaköny-
vi kivonatokkal is segítette a kutatómunkát. Az előadó kife-
jezte köszönetét a munkáját segítő családtagoknak. Az elő-
adás során betekintést nyertünk nem csak Török Aladár pol-
gármester hányatott élettörténetébe, de az ország és benne 
Jászberény korabeli helyzetébe is. A választások körüli bo-
nyodalmakról, az ellenféllel való rivalizálásról. Képet kap-
tunk egy polgármesterről, aki talán nem is akart polgármes-
ter lenni, de ha már megkapta a pozíciót, igyekezett annak a 
legtökéletesebben megfelelni. Még akkor is, ha ellenfelei 
folyton támadták, még akkor is, ha eszközök és szakember 
hiánnyal küzdő közigazgatásával is naponta meg kellett küz-
denie. És még akkor is, ha végül politikai szempontokból 
ellehetetlenítve kellett családjával elhagynia Jászberényt. 
 
Március 26-án     Jászszentandráson ülésezett a Jászkun 
Kapitányok tanácsa. A kapitányokon és a feleségeken kívül 
megjelent a jövendő jászkapitány Borbás Ferenc és felesége 
is. 
 Vendégek voltak: 
Eszes Béla  JÖSZ 
elnöke, dr. Dobos 
László a Jászok 
Egyesületének ügyvi-
vője, Ficsor József a 
Kunszövetség vezető-
je a Kunok Világta-
lálkozójának kezde-
ményezője és kivite-
lezője. Pócs János 
országgyűlési képvi-
selő, Hortiné dr. 
Bathó Edit, a Jász 
Múzeum igazgatója, 
Bánkiné dr. Molnár 
Erzsébet nyugalma-
zott múzeum igazgató 
a Kiskunságból,  és 

természetesen Banka Ferenc Jászszentandrás polgármestere. 
A program a település templomának bemutatásával kezdő-
dött. A templom belső festését a múlt század 30-as éveiben 
Aba Novák Vilmos és Chiovini Ferenc festőművészek vé-
gezték. A templom megtekintése után a polgármesteri hiva-
talban folytattuk a megbeszélést. Először Dávid Áron régész 
tartott vetítéssel illusztrált előadást a Kunok Dunántúlon 
címmel. A folyamatban lévő ásatások megállapításait osztot-
ta meg velünk. Ezután Bánkiné dr. Molnár Erzsébet a jász -
kun autonómiáról tartott előadást. A következőkben össze-
geztük az elmúlt időszak munkáját. Majd  a protokollsza-
bályzat értékelése következett. A jászok és a kiskunok sza-
bályzatát elfogadtuk, a nagykunok még további finomításo-
kat végeznek rajta. 
A második napirendi pont a Jászkun Emléknap ( május 7.) 
törvénybe iktatása. Ficsor József tájékoztatott, hogy egyszer 
már beterjesztették az országgyűlésnek, de a kérelem a ház-
bizottsági ülésen nem ment át. Most újabb beadvánnyal pró-
bálkozunk, és az országgyűlési képviselők is mozgósítva 
lesznek, illetve a jelenlévő már ígéretet is tett a támogatásról. 
Tájékoztatásként mondom, hogy a Jászsági Önkormányzatok 
Szövetségének a beadványával nincs probléma. 
Az előttünk álló időszak programjai a következők: 
 
♦  A III. Jász-kun Szala hagyományőrző találkozó, időpont-

ja: június 4. helye Kétpó 
♦  A XVII. Jász Világtalálkozó július 1-2. helye: Jászivány. 
♦  A VII. Hármaskerületi Aratóverseny július 16. helye: 

Kunszentmárton. 
♦ A Kiskunkapitány avatásának ideje és helye még nem 

tisztázódott. 
 
A következő kapitányi tanácskozás Bács Kiskun megyében 
lesz, az időpont később kerül meghatározásra. 
 A tanácskozás után a tettek mezejére léptünk. A vízmű terü-
letére a kapitányok fát ültettek, és kialakításra került a Kapi-
tányok Ligete    Minden eddig megválasztott kapitány ülte-
tett egy fát.(a távollévők helyett is ültettünk), és így 28 db 
facsemete került elültetésre, három sorban. A facsemeték 
táblával vannak jelölve rajta az ültető nevével. Így vetettünk 
véget annak a mondásnak, hogy „a kapitányok a fasorba 
sincsenek”. 
A munka után igazi jászsági birkapörkölttel vendégeltek 
meg, s a szentandrási bor mellett a koraesti órákig elbeszél-
gettünk,s beszélgetés közben házikészítésű túrósrétest fo-
gyasztottunk (már akik személyautóval voltak). 
 

Ebben az évben ünnepeljük az 56-os forradalom 55. 
évfordulóját. Ebből az alkalomból a Nagy Imre Társa-
ság Jászberényi Szervezete felhívással fordul a Jász-
ságban élőkhöz a forradalommal kapcsolatos emlékek 
összegyűjtése érdekében. Várjuk a Forradalmi Bizott-
ságokkal, Munkástanácsokkal, Nemzetőrséggel kap-
csolatos, vagy a forradalomról szóló egyéb visszaemlé-
kezéseket, leírásokat a kortársaktól, vagy a leszárma-
zottaktól. Az anyagokat a Jász Múzeum (5100 Jászbe-

rény, Táncsics M. út 5.) címére kérjük eljuttatni. Kora-
beli iratok, dokumentumok, fotók a Múzeum gyűjte-
ményét gazdagítanák. A beküldött anyagok feldolgo-
zásra kerülnek. 
Tájékoztatás az 57/412-732 telefonszámon, vagy a 
godaz@pr.hu e-mailen. 
 

0agy Imre Társaság 
Jászberényi Szervezete 

0agy Albert Jászkapitány 

Felhívás! 

Jászszentandráson  
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Az én hobbim  
a szőnyegszövés…  

 
Andival (Takács Andrea) a piactéren talál-
koztam. Mutatós, különleges szőnyegeket 
árult. Érdeklődésemre elmondta, hogy 
mindezeket ő készítette, és számára is meg-
lepő volt hobbijának kialakulása, hiszen 
kézügyességéről eddig nem volt jó véle-
ménnyel. Eszébe jutott egy második osztá-
lyos alkotása, amikor egy ollót kellett vol-
na lerajzolnia, s olyan rossz hatással volt 
rá – így lehet elvenni egy gyerek kedvét a 
szívbéli rajzolástól! (szerk.) -, hogy onnan-
tól kezdve a rajzórák nem tartoztak a kedvenc tantárgyai 
közé. S hogyan jutott el a szőnyegszövésig, erről a követke-
zőkben vall. 
Már gyermekkoromban megtanultam azt, ami szerintem a 
legfontosabb egy család életében: Jó ajándékot adni! De mit 
is adjunk, ha nincs pénzünk? Mindig ezt hallottam: „ a leg-
szebb ajándék, amit saját kezűleg készítünk, mert az min-
den pénznél többet ér. Fontos lenne az életben az is, hogy 
mindenki olyan munkát tudjon végezni, amiben örömét leli. 
Az alkotásnak terápiás hatása is van, kikapcsol, és örömet 
ad. Én a szőnyegszövésemben megleltem minden kézügyes-
ségem, alkotni akarásomat, amit nagyon szívesen csinálok. 
A legszebb az egészben, ha végén megdicsérik ügyessége-
met, ami nagyon jól esik. Nem dolgoztam hiába! Az, hogy 
egy kis pénzkereset is, külön öröm. Nagyon szeretem az 
embereket és örömet okoz, ha adhatok valamit, így remé-
lem a jövőben sok lakást díszíthetnek a szőnyegeim. Anya-
gát illetően van olcsóbb, és drágább, de itt sem a pénz az 
elsődleges szempont. Fontos a környezetvédelem, a levegő-

szennyezés elkerülése, mert ezek hulladék 
anyagok, amivel dolgozom. Újrahasznosítá-
sukkal megakadályozzuk az égetést, és a sze-
méttelepre való kikerülésüket. 16 zokni gyár 
felkeresése közül az utolsó volt, amelyik szí-
vesen fogadta a kérésemet, igaz én fizettem a 
hulladék anyagért, de így is nagyon örültem. 
Ezt még válogatni és összedolgozni kell, ez-
után kapunk egy folytonos fonálszerű anyagot, 
amit le lehet szövőszéken szőni. A másik 
anyag, amivel dolgozom, a bútorszövet gyárá-
nak a hulladéka, és mint import érkezik hoz-
zánk. Zsákban van ömlesztve, ami kibogozás 
és feltekerés után felhasználható. Ezt maszk-
ban kell végezni, mert nagyon szöszöl, és a 

belélegzése nem kellemes, és nem egészséges. A szövőszé-
kem a régi formára készült, nem gépesített, kézzel kell dol-
gozni rajta. Én ezt nem tanultam, de az idős nénik, bácsik 
segítségével, tanácsaival nem is nehéz vele dolgozni. Ők 
tudják csak ennek a fortélyait, és örömet okoztam nekik is 
az érdeklődésemmel. Ami még nagyon fontos! A mai nagy 
szőnyegeket nagyon nehéz tisztán tartani. Az általam készí-
tetteket mosógépben lehet mosni, és gyorsan meg is szárad-
nak. Ezért szerették őseink is ezeket, s talán nincs is olyan 
lakás, ahol ne találkozhatnánk a nagymama féle rongysző-
nyeggel. És ami még előnye, igazán tartós! 
Andrea megmutatta kész termékeit. Valóban szépek, köny-
nyűek, ötletei igazán meglepőek. Akinek felkeltettük az ér-
deklődését, megnézheti szőnyegeit. Elérhetőségét megadta a 
70/360-3878 vagy a 57/655-516-os telefonszámon.  
Olvasóink nevében köszönöm a beszélgetést, a tájékoztató 
bemutatást, és sok-sok alkotó sikert kívánok.  
 

 Zrupkó Ferencné 

Ezzel a címmel tartott előadást kis falunkban Topáné Illés 
Ildikó (gyermekagykontroll oktató) 2011. április 7-én. Az 
érdeklődés nagy volt,kb.40-en jöttek el meghallgatni Ildikót. 
A lazítás fontosságára hívta fel a figyelmet a mai stresszel 
teli világban. A folyamatos feszültség kihat a szervezetünk-
re, szaporábban ver a szívünk, megemelkedik a vérnyomá-
sunk. A stressz hat az idegrendszerre, a különböző izomcso-
portokra, az agyra. A testünk ellazítására egy légzéstechnikát 
mutatott be, amely pihentető, frissítő hatású és alkalmazásá-
val kellemes nyugalmi állapotba kerülhetünk. A legjobb ben-
ne, hogy bárki alkalmazhatja, a siker igazából a rendszeres-
ségen múlik. 
A technika lényege, hogy üljünk le egy olyan székre, amely-
lyel a talpunk teljes felülete érintkezik a talajjal, majd tenye-
rünket helyezzük a combunkra. A fejet kissé lehajtva tartjuk, 
és a szemünket becsukjuk. A levegőt lassan beszívjuk 
(közben 1-től 4-ig számolunk), benntartjuk (2-ig számolunk), 
majd lassan kifújjuk (8-ig számolunk). Legalább 5 percen 
keresztül végezzük ezt a gyakorlatot, és közben halk zenét 
hallgassunk. 
Akinek nem sikerül elsőre teljesen ellazulni, ne keseredjen 
el, hiszen a kisgyermek sem egy nap alatt tanul meg járni, az 
eredmény csupán a gyakorláson múlik. 
Ildikótól tanulhattunk egy másik gyakorlatot is, amellyel egy 
pozitív lendületet adhatunk az ellőttünk álló napnak: regge-
lente érdemes 5-10 perccel korábban felkelni, majd kiülni az 

ágy szélére (mivel fekve talán vissza is aludnánk) becsukni a 
szemünket, ellazulni, és elképzeli úgy az egész napunkat, 
ahogy szeretnénk, hogy elteljen. Ez a kevés idő elegendő 
ahhoz, hogy ne stresszel indítsuk a reggelt, hanem jóérzéssel, 
pozitívan kezdjük életünk új napját. A lazítással, relaxáció-
val testi-lelki egyensúlyunkat jobban meg tudjuk őrizni, 
amelyet szervezetünk meghálál. 
Az előadáson hallottakból csak részleteket emeltem ki, de 
legfontosabb mondanivalója számomra az volt, hogy nem 
szabad az életet rohanó tempóban leélni, hanem érdemes 
megállni, lazítani, hogy észrevegyük és értékeljük a minden 
napban ott rejlő szépséget! 
 
„Nem a siker a boldogság kulcsa. A boldogság a siker kul-
csa” 

(Albert Scweitzer Nobel békedíjas orvos misszionárius) 
 

Ezúton értesítek minden érdeklődőt, hogy megalakult 
Jászboldogházán is az agykontroll klub. 
Minden második szombaton találkozunk a nyugdíjas klubhe-
lyiségben 17 órakor. 
(Április 16., április 30., május 14. stb.) 
 
Szeretettel várunk minden feltöltıdésre vágyót! 

    
Duruczné Makó Ildikó 

Lazíts az életedért!Lazíts az életedért!Lazíts az életedért!Lazíts az életedért!    
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- Bata Istvánné, Erzsike néni  
 
„1949. március 1-jén születtem Újszászon, ahol a gyermek-
éveimet töltöttem. 1974 óta élek Jászboldogházán, akkor 
kötöttünk házasságot férjemmel, Bata Istvánnal. Sajnos fér-
jem 2006. novemberében elhunyt. Két gyermeket neveltünk 
fel Zsoltot és Hajnalkát. Mindketten családot alapítottak. 
Van két unokám, egy 13 éves fiú, Áron és egy 10 éves kis-
lány, Lilike. 
Szolnokon kezdtem dolgozni könyvelőként. Az akkori me-
netrendben naponta kevés vonatpár közlekedett, férjem 3 
műszakban dolgozott, és nagyon nehezen tudtuk összeegyez-
tetni az időpontot sokszor még arra is, hogy ki hozza el Zsol-
tit az óvodából. Így nagyon örültem, amikor 15 év ingázás 
után az Aranykalász Tsz-be hívtak dolgozni, 
Jászboldogházára. Később 15 évet dolgoztam a Jászsági 
Áfésznál, mint kereskedelmi ügyvezető. Jelenleg nyugdíjas 
vagyok. 
Fiatal koromban, olyan 45 éves koromig, nem ismertem sem 
szellemi, sem fizikai munkában lehetetlent. Gazdálkodó szü-
leim korán elhunytak, és hamar megtanultam, hogy minden 
fillérért nagyon meg kell dolgozni. Stabil vagyoni, anyagi 
hátterem nem volt, korrupt, megalkuvó soha nem voltam, 
csak a kétkezi munkámmal bizonyíthattam. Szerettem 100% 
- os teljesítményt nyújtani. Ennek a törekvésnek az elismeré-
se volt a „kiemelkedő munkáért” kitüntető cím”, amelyet a 
Jászsági Áfésztól kaptam 1997 – ben és 1998 – ban. Később 
a Szakszervezet Megyei Bizottsága bronz fokozat odaítélésé-
vel jutalmazta a dolgozók érdekvédelméért, érdekképvisele-
téért tett munkámat. 
A fiatalság elmúlt, most már gyermekeim, unokáim életútját 
követem, s mint minden szülő, tele vagyok értük aggodalom-
mal. Magas iskolai végzettség megszerzésében nem tudtuk 
őket segíteni, mivel párommal együtt közben lebetegedtünk, 
de úgy érzem, rendes emberekké váltak, és az életre jól fel-
készültek. Amiben tudom, segítem őket, Zsoltiéknak a piaco-
zásban, Hajnikáéknak a háztartásban. A lányomékkal egy 

háztartásban élek, és egy fedél alatt is szépen megfér 3 gene-
ráció. Nem volt anyagi erő a külön lakásra, de talán ez nem 
is nagy baj senkinek, mert a rezsiköltségek így is nagyon 
magasak, és a jövedelméhez mérve talán így könnyebb min-
denkinek. 
Gyermekeimmel nagyon összedugjuk a fejünket, és segítjük 
egymást a létfenntartás megoldásában. Igyekszünk az önellá-
tó gazdálkodás kialakításával az állattartás, kertművelés, 
földművelés által a saját szükségleteinket megtermelni. 
Pénztárcakímélő is, meg jó érzés is a saját magunk által elő-
állított zöldséget, gyümölcsöt, húst fogyasztani. 
S hogy a kérdésre válaszoljak: „Hogy tetszik lenni?”. Az 
egészségem sajnos elveszett, sok diagnózis húzódik teste-
men, de az életerőm – hála a Teremtő Istennek – az megma-
radt. S a gyermekeim, unokáim életét tekintve tele vagyok 
gyönyörű tervekkel, álmokkal. 
Hatalmas hitem van, amelyet nem vehet el senki. A fizikai 
erőm az alább hagyott, de nem adom fel, amíg élek. Mindent 
megcsinálok szívesen, aminek van értelme. Ebben a gazda-
ságilag – politikailag válságos időszakban is meg kell őrizni 
a jövőbe vetett hitet, magunknak kell alkotnunk jövőképet. 
Ezt kívánom minden kedves, értékes jászboldogházi lakos-
nak, és kívánok nagyon jó egészséget, amely a legnagyobb 
kincs!” 
Az olvasók nevében is köszönetet mondok Erzsike néninek 
jókívánságaiért! Egy idézet soraival köszönöm meg a beszél-
getést és kívánom, hogy az élet ajándékait sokáig élvezhesse! 

„És mégis, ma is, így is, örökké mennyit ad az élet! Csende-
sen adja, két kézzel, a reggelt és a délutánt, az alkonyt és a 
csillagokat, a fák fülledt illatát, a folyó zöld hullámát, egy 
emberi szempár visszfényét, a magányt és a lármát! Meny-
nyit ad, milyen gazdag vagyok, milyen megajándékozott, 
micsoda bőség, minden napszakban, minden pillanatban! 
Ajándék ez, csodálatos ajándék. A földig hajlok, úgy köszö-
nöm meg.”( Márai Sándor) 

Bóta Mizsei Ilona 

Kertbarát 
 
A tavasz a hagymás virágoké, a még alig zöldellő fák, bokrok között ünneplőbe öltöztetik 
a kertet. A virágágyásba ültetett tulipánok közé érdemes árvácskát ültetni, hiszen a tulipán 
egy-két hetes virágzása után nem szép látvány, viszont a jövő évi virágzás érdekében nem 
vághatjuk vissza a leveleit. Az árvácskák –főként a jól bokrosodó, közepes és kisvirágú 
fajták-nyár elejéig díszítik a tulipánok helyén az ágyást. Akkor a tulipánok elszáradt szára-
it és a megfáradt árvácskákat is kiszedhetjük, hogy előkészítsük a helyet az egynyári virá-
goknak. A jácint, nárcisz, tulipán hagymákat 3-4 éves helyben hagyás után nyár elején ki 
kell szedni a földből, pihentetni kell, s nyár végén újra kiültetni. Régi mondás szerint: ami-
kor kiáll az iskola, kiszedjük, ha újra kezdődik a tanítás,/ szeptember elején/ elültetjük a 
virághagymákat. 



 24 Boldogházi Hírek 2011. április HÍREK 

KÖZSÉGI SPORTÉLET 

Tisztelt sportbarátok, elsőként a február 
26-án megrendezett öregfiúk teremtor-
náról egy rövid megemlékezéssel  kez-
deném beszámolómat, amely szinte 
hagyománya a mozgáshiánnyal küsz-
ködő téli hónapoknak. 
Négy csapat között folyt a versengés, 
az iram nem túlságosan nagy, de lelkes 
fordulatos eseményeket láthatott a kilá-
togatott közönség két hazai és két jász-
berényi csapat személyében. Szeret-
nénk megköszönni Vámosi Tibornak 
valamint az öregfiúk csapatának hogy 
megrendezik évről évre ezt a kis tornát, 
amely után ki egy, ki három hét után 
regenerálódik, hiszen régen befejezett 
pályafutások izületek találkoznak eze-
ken a napokon. 
A foci iránti alázatuk  szeretetük, 

amely elhozza őket ilyen rendezvé-
nyekre Jászberényből még 67 éves 
játékos is szerepelt a tornán, és több 60 
feletti. Sajnos ez az alázat vagy foci 
szeretet a fiatalokra már nem jellemző, 
hiszen heti kettő edzésre sem jönnek el. 

Végeredmény: 1. Szerencse  9 pont 
                         2. Metallica  6 pont 
                         3. Memento  3 pont 
                         4. Öregfiúk   0 pont 

FELHÍVÁS 
A Jászboldogházi Sportegyesület idén ünnepli hivatalos fennállásának 50. évfordulóját. Ebből az alkalomból az 

elmúlt évtizedek eseményeiről egy kiadványt készítünk. Kérjük, amennyiben valamilyen dokumentummal, fény-
képpel rendelkezik, vagy emlékeit szeretné e kiadványban szerepeltetni, juttassa el hozzánk! 

 
Határidő: 2011. 04. 30. 

5144 Jászboldogháza Rákóczi F 27. vagy személyesen 
Szűcs Lajos,  Túróczi Béla. 

Szerencse 

Metallica 

Mementó 

Öregfiúk 

Öregfiúk 
 teremtorna 

♦ Elsőként Szászberek csapata látogatott hozzánk, amelyet 
nagy küzdelemben sikerült 4-3-ra megnyernünk, ellenfe-
lünk jól szervezett, gyors játékot mutatott de ezen a napon 
kevésnek bizonyult, hiszen Urbán F. mesterhármasával és 
egy öngóllal itthon tudtuk tartani a három pontot. 

♦ Következett Jászfényszaru aki a harmadik helyet foglalta 
a tabellán, és otthon még nem talált legyőzőre, sajnos 
most sem, 2-1 vezetésnél tizenegyest hibáztunk és 4-3 – 
nál egy perc sem volt hátra, mikor a hazaiak egyenlíteni 
tudtak, amúgy színvonalas nagyiramú mérkőzés volt, me-
gyei I. osztály színtű, de meg kellett elégednünk az 1 
ponttal,  pedig Urbán F, ismét mesterhármast szerzett 
Kisnémet pedig egyet. 

♦ A harmadik forduló Jászteleken került megrendezésre a 
sima göröngyös rövid pályán, a bajnok esélyes 
Jászalsószentgyörggyel, ez a terep sosem kedvezett szá-
munkra, amely az eredményen ki is domborodott a vég-
hajrában 3-0 sapka. 

♦ Tószegen folytattuk sorozatunkat, és nagy lehetőség nyílt 
a három pont megszerzésére, hiszen ellenfelünk jelen 
helyzetében igen gyengén gyűjtögeti pontjait, de a lehető-
ség csak lehetőség maradt, erősen tartalékos állománnyal 
érkeztünk, és szerencsétlen döntéseinkkel saját magunkat 

vertük meg, 3-2-es vereséggel zártuk a mérkőzést. Gólja-
inkat Kisnémet és Borbényi szerezték. 

A nagy lendület egy kicsit megtorpant, reméljük, Jákóhalma 
ellen, tudunk javítani helyzetünkön. 
 
Eredmények: 
IFI csapat: 
Jászboldogháza- Szászberek   3 – 6 
Jászfényszaru   - Jászboldogháza   7 – 1 
Jászalsószentgyörgy – Jászboldogháza   15 – 0 
Tószeg – Jászboldogháza   2 – 0 
 
U 16 
Jászboldogháza – Jászdózsa   1 – 5 
Jászkisér – Jászboldogháza  9 – 0 
Jászboldogháza – Jászfényszaru  1 – 4 
Jászapáti – Jászboldogháza  10 – 3 
 
U 13 
Jászboldogháza – Jánoshida  7 – 1 
Jászkisér –Jászboldogháza   3 – 0 
Jászboldogháza – Jászfényszaru   0 – 1 
Jászapáti – Jászboldogháza   1 - 6 

Tisztelettel : Túróczi Béla 
Hajrá Boldogháza! 

Elkezdődtek a tavaszi fordulók 
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Magyarországot járva, pár éve egy sokak 
számára ismeretlen tábla látható, amelyen 
az alábbi szövegrész van: Európai falu 
LEADER település. Mit is jelent ez. Ma-
gyarország 2004 óta az EU tagja, amely-
lyel számos uniós forrásra van lehetőség 
pályázni. Mi a LEADER ? (francia betű-
szó: Liaison Entre Actions pour le 
Developpement de l’Economie Rurale) = 
Közösségi kezdeményezés a vidéki gaz-
daság fejlesztéséért. Az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) IV. 
tengelyes forrása alatt a 2007-13 közötti 
időszakban már több mint 70 milliárd 
forintot fordíthatnak a helyi fejlesztési 
elképzelések megvalósítására a közössé-
gek. A Jászsági Kistérségi Helyi Közös-
ség Egyesület fogja össze a jászsági el-
képzeléseket, a Helyi Vidékfejlesztési 
Irodában Jászapátin dolgozzák ki a pályá-
zati célterületeket, és itt kezelik az elszá-
molásokat is a Mezőgazdasági És Vidék-
fejlesztési Hivatal közreműködésével. 
Jászboldogháza több pályázatot is benyúj-
tott, melyek között voltak önkormányzati, 
és civil szervezetek projektjei is. Az 
egyik ilyen nyertes beruházást a 
Jászboldogházi Sport Egyesület tudta 
megvalósítani a Szabdidős és sporttevé-
kenységek szolgáltatásának fejlesztése 
jogcím kapcsán,  

"A program természetesen utófinanszíro-
zott, tehát pénzt jelen esetben is csak utó-
lag kap a pályázó, amelynek feltétele a 
pontos elszámolás.  
Várhatóan június-júliusra várható az új 
pályázati kiírás, amely újra lehetőséget 
nyújt Jászboldogházának is, hogy éljen a 
lehetőségekkel. Infó: www.jkhk.hu, vagy 
e-pont@jaszboldoghaza.hu. 

Újabb fejlesztés ezúttal a sport területén. 

 a  J ászbo ldogház i  SE  (  5144 
Jászboldogháza Rákóczi út 27 ) pályáza-
tot írt ki az Új Magyarország Vidékfej-
lesztési Program IV. tengely – Sportöl-
töző felújítása- című nyertes projekt 
építési-felújítási munkálatainak elvégzé-
sére. A bírálat megtörtént, melyen a 
Darók és Társa Kft. által benyújtott ár-
ajánlat lett a legkedvezőbb.  A pályázati 
támogatás tartalmazta  a tető felújítását 
és a nyílászárók cseréjét. Ezen kívül az 
egyesület, vállalkozók és szervezetek 
hozzájárulásával felújításra került a zu-
hanyzó, a bírói öltöző, az egész épület 
padlóburkolata és külső homlokzata.  
Köszönjük a támogatását az Aranyka-
lász TSZ Szövetkezetnek, dr. Pap Bélá-
nak, Mizsei Lászlónak és Darók Sándor-
nak! 
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Csíramálé 
 
A csíramálé búzacsírából ké-
szült, régi hagyományos étel. 
Valamikor a tanyán közkedvelt 
finomságnak számított. Kemen-
cében sütötték, oda befért 3-4 
tepsi is. A sütést követő napon 
még finomabb lett, édesebbé 
vált. Elkészítéséhez, 5-6 napra 
van szükség és hűvös időre /nem 
nyári étel/. Jánoshidán pl. nem 
annyira ismerték ezt az ételt, 
Boldogházán viszont még a mai 
napig is sokan foglalkoznak a 
sütésével. 
Az elkészítés módja: 

Egy tepsi csíramálé elkészítéséhez szükség van fél liter 
egészséges búzaszemre, amit egy tálba teszünk, vízzel meg-
szentelünk, megforgatunk, addig ismételjük ezt a műveletet, 
amíg ki nem pattan a búzaszem. Ez kb. két nap. Régen a 
tanyán a kipattant búzaszemeket teknőbe tették, amit csutká-
val vagy téglával alátámasztottak. Alsó végébe vizet tettek a 
felső végébe a búzát s napközben szentelgették. Vigyázni 
kellett, hogy ki ne száradjon, de ne is álljon alatta a víz. Ez 
volt régen, most már kislukú műanyag rekeszt használunk a 
csíráztatáshoz, amit sötét, szellős helyen kell végezni. Ami-
kor már gyökeret ereszt a búza kb. két cm magasra, összetö-
mörítjük, hagyjuk, hogy összekapaszkodjanak a gyökerek, 
utána már nem kell forgatni, csak nedvesen tartani. Ha már 
kihajtott a búza, vigyázni kell, hogy sárga maradjon a hajtás/

nem érheti nap/, így marad édes. Ha kizöldül kesernyés ízt 
ad. ,ilyen esetben le kell vágni a zöldet s a továbbiakban nem 
használhatjuk fel. Ha sárga marad az felhasználható, mert 
finomabb lesz tőle a csíramálé. Meg kell várni, míg a csíra 2-
3 cm magasra nő, ez kb. 3 nap alatt érhető el. Ezután a 
búzacsíratömböt a sárga csírával együtt apróra feldaraboljuk, 
és kislukú húsdarálóval ledaráljuk.  Amit így kapunk lét fél-
retesszük / ez a lelke a csíramálénak/, mert ebből lesz a csíra-
málé, liszt hozzáadásával. A darált búzára kevés vizet öntünk 
úgy, hogy kavarható legyen, aztán szitán átnyomjuk, az így 
kapott lét szintén félre tesszük, s megismételjük pici vízzel 
újból a leszűrést. Ezután már csak az összegyűjtött lére lesz 
szükség, amit egy 3-4 literes fazékba teszünk, liszttel össze-
kavarjuk, nehezen kavarhatóságig/kb. l és fél kg liszttel/, az 
édes szájúak pici cukrot is kavarhatnak bele, de a nélkül az 
igazi. Az így kapott masszát tepsibe tesszük, amit nem kell 
se lisztezni, se zsírozni, kevés csíralét lehet a tepsi aljára 
tenni és a masszát is megszentelhetjük egy kevés lével. Van, 
aki tésztát is tesz a massza alá a tepsibe. Egy tojásból leves-
tésztát gyúrunk,/ vagy lehet a tojást csíra lével is helyettesíte-
ni,/ vékonyra nyújtjuk, s belesimítjuk a tepsibe, hogy felérjen 
az oldalára, így egyben tartja a még nyers csíramálét. Ezután 
előmelegített sütőben közepesen erős lángon megsütjük. Kb. 
2 óra alatt sül meg. /Ha marad fagyasztóba is tehetünk belő-
le/. 
 
„Szívből ajánlom mindenkinek ezt a nagyon egészséges 
réges-régi ételt, amit édesanyám gyermekkoromban sokszor 
elkészített a tanyán.”  

Velkei Józsefné elmondása alapján lejegyezte  
Szűcs Gergelyné 

Régi hagyományos étel      

(húsvéti szokásokról) 
Sziliczei  Zoltánné /Bózsó Mária 
sz:1944/ 
21 éves koromig laktam tanyán szüle-
immel és testvéreimmel, Arankával és 
Lászlóval. Földműveléssel, gazdálko-
dással foglalkoztunk. 
Én Pokoltanyára jártam iskolába. 1950-
ben voltam elsős. Abban az időben 
Húsvét hétfő nem volt ünnep, munka-
nap volt, tehát iskolába is menni kel-
lett. Délután volt a locsolkodás, de az 
nem volt az igazi. Húsvét hétfő 1956 
után lett ünnep. 
 Mindig szép ruhát, szép cipőt vettünk 
fel húsvétkor. Akkoriban nem úgy zaj-
lott a locsolkodás, mint manapság. 
Amikor már nagylányok voltunk 3-4 
legény is jött egyszerre, kivittek minket 
a kúthoz és vödörrel locsolkodtak,- 
kölnit nem sokat kaptunk. 
 Történt olyan is, hogy anyám reggel 
szólt, hogy „menjetek már ki apátok-
nak segíteni”, drága jó apám, meg 
ahogy kiléptünk, az ajtó mögül, zsupsz! 
egy vödör vízzel leöntött minket. Volt 
sikítás meg nevetés. Egy-egy húsvét 

hétfőn 2-3- szor is át kellett öltöznünk. 
 Aztán olyan is történt, hogy a szom-
széd tanyába nem ment el édesapám 
locsolkodni, no eljött a kedd és el a 
szomszédasszony is, aki fogta magát s 
egy vödör vizet apámra öntött „Tudja 
miért kapta? Amiért tegnap nem locsolt 
meg!”, - sokáig emlegetve volt az öreg-
asszony, s attól fogva mindig meg lett 
locsolva. Egyébként Jánoshidán akko-
riban nagy szokás volt,- talán még ma 
is az -, hogy hétfőn a fiúk locsolkodtak, 
kedden meg a lányok. 
 Húsvétra megfőztünk egy sonkát, fel-
szeleteltük, főtt tojást adtunk mellé, 
kocsonyát is főztünk, kalácsot sütöt-
tünk azzal kínáltuk a locsolkodót, és 
borral. 
A legényeknek 1 forintost, és lila vagy 
vörös hagyma héjával megfestett főtt 
tojást adtunk a locsolásért, amit szokás 
szerint hazafelé menet, még az úton 
megpucoltak, és meg is ettek. A férfiak 
lyukas 2 fillért, vagy 1 illetve 5 fillért 
kaptak, viccesen úgy mondták, hogy ez 
a jövő évi kölnire való. Csoki tojás 
1950-es évek végén, az 1960-as évek 

elején jelent meg először. 
Akkoriban a legismertebb locsolóvers, 
és még a mai napig is az, hogy: 

HAGYOMÁNYOK 

Régen volt, hogy is volt? 

„Zöld erdőben jártam, kék ibolyát láttam. 
El akart hervadni, meg szabad-e locsolni?” 
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Nyomban fel is olvasta, hogy ki 
megy az első turnussal. A mi brigádunk 
is beleesett. Lett nagy öröm és mivel 
szép idő volt, kiültünk a barakk végére 
és elkezdtünk énekelni. A tizedik- hu-
szadik Volga-mente után odajött a na-
pos tiszt hozzánk és ő is énekelt ve-
lünk. 

Ez a napos tiszt olyan tatár-kirgiz 
kinézésű volt, Négusnak neveztük és 
arról volt híres, amikor bejött a lágerbe 
érkezésünk után leoldotta a derékszíját, 
és akit ért azt ütötte. Ó az ajtón be, mi 
az ablakon ki. Mondtuk neki, hogy mi 
nem németek vagyunk, hanem magya-
rok. Erre még dühösebb lett, mert azt 
mondta, hogy az ő lábát a magyarok 
lőtték meg. 

Egyszer csak magához vett egy 
embert és eltűnt vele. Ott lakott a láger 
mellett és jöttek vissza hamarosan egy 
25 literes hordót cipelve. 

Itt megállok gondolatban egy pilla-
natra és állítom, hogy valójában mi 
kötöttük meg itt a szovjet-magyar ba-

rátságot, nem Rákosi és Sztálin. 
A Négus nem engedte, hogy kifi-

zessük a borát, velünk énekelt a késő 
éjszakában a többi őrrel együtt. Abban 
a pillanatban nem volt őr és őrzött, 
csak két nép fiainak találkozása és örö-
me. 

Visszaemlékezésem végére érve 
megnyugtat az, hogy ígéretemnek — 
ha megkésve is, de — eleget tettem. 
Tudni illik megígértem hazautazásunk 
alkalmával, hogy meg fogom írni ki-
rándulásunk eseményeit. Dióhéjban 
megtettem, mert bizony a több mint 
négy éves kirándulásunkon sokkal több 
esemény történt velünk. Fájó érzés, 
hogy bizony egyetlen volt társamról 
sem tudok, szép lassan akiket itthon is 
ismertem mind elmentek. De hát olyan 
régen történt mindez. Ők már nem fog-
ják ezt elolvasni. 

Tanulságul pedig annyit, hogy az 
ember hitét, reményét, jó kedélyét so-
ha, semmi körülmények közt el ne ve-
szítse, mert láttam azt, hogy a letargiá-

ba esett, hitét vesztett emberek marad-
tak ott örökre. Milyen nagy kár, hogy 
az emberiség, a népek sorsát a politiku-
sok irányítják, hiszen a népek fiai sok-
kal jobban meg tudnák ezt oldani áldo-
zatok nélkül is. Tűnjenek el a porond-
ról a politikusok. 

Természetesen a négy év alatt tör-
ténteket nem lehet egy pár oldalas em-
lékeztetőben leírni. Oly sok esemény 
történt velünk, hogy azt csak egy két-
kötetes könyvben lehetne leírni. Tény-
ként csak annyit, hogy a háború befe-
jeztével több százezer magyar embert 
összefogdosni, hazájától messzire elci-
peltetve gályarabként dolgoztatni az 
emberiség történetében a legnagyobb 
gaztett, átok verje azt a vezetőt, azt az 
állami gépezetet, amely ezt megtette és 
a tömeggyilkos jelző illesse őket a tör-
ténelem végeztéig a kényszermunka, az 
éhezés következtében elhunyt sok ezer 
magyar ember halála miatt. 

 
(vége) 

HÍREK 

Múltidézı  
Fúrótornyok árnyékában  

Visszaemlékezés hadifogoly éveimre 
4. rész 

Szőcs László  

A hadifoglyok összlétszáma a háború befejezése után jelentősen megugrott. 1945 júliusában már 2 688 275 fő volt, köztük 425 319 fő 
magyar.  1945 második felében minőségi változás ment végbe a hadifogolytáborok vonatkozásában. A hadifoglyokat a front menti táborok-
ból átszállították a hátországi területekre. Az orosz levéltári források szerint a hadifoglyok első szállítmányát, köztük 24 909 magyart, 1945 
júniusában indították haza. Szintén szovjet források alapján 1945. november 10-ére 234 445 magyar hadifogoly maradt a Szovjetunióban.  
1946 őszén a hadifoglyok életkörülményei az aszály és a rossz termés miatt hirtelen romlottak. 1946-tól eltérően, amikor zömében beteg és 
legyengült hadifoglyokat bocsátottak szabadon, 1947-ben a hazaszállítottak fele munkaképes volt.  

1948-ban 437 000 hadifoglyot szállítottak hazájukba szovjet lágerekből. Mindamellett a szovjet kormány nem teljesítette maradéktalanul 
ígéretét, hogy 1948-ban szabadon bocsát minden német hadifoglyot.  1948 végén szovjet hadifogolytáborokban 7506 magyar hadifogoly 
tartózkodott. 1947 szeptemberében a Szovjetunió Minisztertanácsa határozatot hozott újabb nyilvános bírósági eljárások lefolytatásáról a 
volt ellenséges hadseregek katonáival szemben. 143 ember került bíróság elé, köztük 23 tábornok. 138 főt elítéltek háborús bűnökért. 1947 
októberében-decemberében zárt bírósági tárgyalásokat is folytattak, amelyeken 876 főt ítéltek el háborús bűnökért, mindnyájukat 25 évi 
javító-nevelő táborra. A szabadulás reménye a foglyok számára Sztálin halálával csillant meg. 1953-ban kiadott amnesztiarendeletnek 
köszönhetően 2219 fő szabadult. Ugyanekkor a dokumentumok alapján 1953 végén még 12 231 fő hadifogoly maradt szovjet táborokban.  

Honvédelmi  Minisztérium adatai alapján 
(szerk.) 

Menetben 
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