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"Ha kincseket keresel, akkor figyelj a pillanatra -  
és a pillanatban lelhetsz rá a kincsre!" 

Andrew Matthews 
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Szűcs Lajos 
polgármester 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

Jászboldogháza révbe ért 
 
2013 Jászboldogházának egyértelműen a fejlődést 
jelenti. Két olyan nagy beruházás van jelenleg folya-
matban, amit évtizedek óta vártunk mindnyájan. Az 
egyik, mint előzetesen már írtam róla, a község hatá-
rában lévő hulladéklerakó rekultivációja.  
A másik, és minden bizonnyal településünk fejlődé-
sének záloga, a megközelíthetőségének a javítása, 
konkrétan a 3121. számú út felújítása.  
Nincs olyan ember Boldogházán, akinek ne okozott 
volna gondot, rengeteg bosszúságot, de sokszor 
anyagi kárt is az út minősége. Hosszú előkészítés 
után idén végre elkészülhet a 8,4 km útszakasz fel-
újítása. A 900 millió Ft-os beruházás során az utat 
különböző munkafolyamatok elvégzésével újítják 
meg: 

♦ kátyúk kijavítása, 
♦ árkok és padkák rendezése, építése, 
♦ ahol szükséges, ott lokálisan új útalap építése 
♦ szükség szerint szélesítések megvalósítása 
♦ új aszfaltrétegek terítése 

Az út és a hozzá tartozó kiegészítő létesítmények 
(padka, árok) minőségi felújításához sok helyen 
szükséges az útszéli fák, bokrok ritkítása, kivágása. 
A felújítást a Magyar Közút Zrt. megbízásából a Du-
na Aszfalt Kft. végzi, időtartama kb. 3 hónapot vesz 
igénybe. Ebben az évben Jász-Nagykun Szolnok 
megyében összesen kb. 40 km út felújítása valósul-
hat meg Európai Uniós támogatással. Az utak felújí-
tásának projektindító nyitóeseményére is 
Jászboldogházán került sor 2013. június 7-én, ahol 
ünnepélyes keretek között Hegmanné Nemes Sára, a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vagyonpolitikáért 
felelős államtitkára és Pócs János országgyűlési kép-

viselő indította el a beruházást. Ezúton is köszönöm 
segítő közreműködésüket! 
 
 
Éljünk együtt- gondolkodjunk felelősen 
 
Napjainkban a lakosság és az Önkormányzat egy-
másra utaltan, együtt gondolkozva kell, hogy meg-
oldjon feladatokat ahhoz, hogy egy szép, kulturált, 
szokták mondani, hogy „élhető” környezetet alakít-
son ki maga körül. Korunk egyik nagy kihívása a 
hulladékok kezelése, elhelyezése. Minden ember 
termel maga körül olyan „hulladékokat”, amiktől 
szüksége híján inkább megválik. Ezt sajnos sokan, 
sokszor, felelőtlenül teszik. Magyarországon ma tör-
vény szabályozza a hulladék-gazdálkodást. Ez alatt 
is nagyon sok jogszabályi előírást találunk még. 
Ezek alkalmazását különböző hatóságok, köztük a 
jegyző is hivatott ellenőrizni, ellenkező esetben 
szankciókat alkalmazni. A hulladékok elhelyezésé-
nek szabályozásában talán nem volt az elmúlt évtize-
dekben annyi változás, mint az ehhez kapcsolódó 
gondolkodásban. Ebben országos szinten is komoly 
problémák vannak, de nekünk is be kell látnunk, van 
mit javítanunk.  
Két dolgot fontos tényként kezelnünk: Az egyik: ha 
a szemetet nem látjuk, attól az még ott van (akár az 
árokba, akár máshova került), a hulladék elhelyezé-
sének a problémája ezzel nem oldódik meg, csak nő, 
hiszen azt valakinek valamikor onnan össze kell 
szedni.  
Másik: A szemeteléssel okozott feladat (adott eset-
ben) az önkormányzatot terheli, ami minden boldog-
házi lakos önkormányzata. Az ezzel járó költség is 
minden lakos költsége lesz, hiszen vagy Önöktől kell 
valamilyen formában beszedni, vagy épp az erre köl-
tött pénzt másra tudnánk fordítani. Egyik sem jó. 
Sokat foglalkozunk a kérdéssel, hogy ekkora telepü-
lési mérettel milyen megoldás lenne a megfelelő, 
ami segítséget nyújtana és támogatást is kapnánk 
hozzá. Sok esetben a kerti, háztartási, komposztálha-
tó hulladékokat is kidobálják, pedig minden kertben 
elférne egy (modernebb nevén) komposztáló.  
Másik nagy probléma az építési törmelékek elhelye-
zése, amire szintén megvannak a jogszabályi előírá-
sok. Kérek minden Lakost, mielőtt felelőtlenül he-
lyezné el hulladékát, keressen bennünket, kérjen se-
gítséget: 57-460-011! 
 

Polgármesteri tájékoztató 

Megkezdődött az útfelújítás 
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Jászboldogháza község Önkormányzati képviselő-testülete 2013. június 26-án hozott határozata 
alapján  „Jászboldogháza Községért”  kitüntetést adományoz  

az Árvalányhaj néptánc csoport részére.  
Az Árvalányhaj néptánc csoport több mint 10 évet tevékenykedett. A hagyományőrzés és a közművelődés területén képvisel-
ték Jászboldogházát hazánkban és külföldön.  
A csoport tagjai voltak: Gerhát Adrienn, Kelemen Nóra, Koncsik Barbara, Pócz Melitta, Szaszkó Cintia, Szöllősi Enikő, 
Háfra Tibor, Káposztás Dávid, Menyhárt Bence, Peták Ádám, Peták Balázs, Rácz Máté 

Orczi Imréné jászboldogházi lakos részére. 
Orczi Imréné 2000-től tagja a nyugdíjas klubnak, 2002-től egyesületi titkárként végzi önkéntes munkáját. Kiveszi a részét a 
községi rendezvények szervezésében. 2006-ban a Jász Világtalálkozó alkalmával összegyűjtötte a községben még fellelhető 
régi tárgyakat és az egyesület tagjaival létrehozta a tájházat. 2007-től minden évben szervezi a hármas kerületek aratóverse-
nyére a csapatokat. 2009-ben a helyi szervezésű aratóverseny megszervezését végezte. A Boldog Bt-vel folyamatosan tartja a 
kapcsolatot, segítette az Árvalányhaj néptánc csoportot és a Csillagvirág kórus oszlopos tagja, ezáltal jelentősen részt vesz a 
település közösségi életében. 

 Jászboldogháza Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete részére. 
 Az egyesület 1949. óta működő civil szervezet. Megalakulása óta folyamatosan végzi vállalt feladatát vagyonbiztonságunk 
érdekében. Az egyesület tagjai folyamatos oktatásokon, képzéseken vesznek részt, hogy munkájukat a kor követelményeinek 
megfelelően végezhessék, magas színvonalon. Az utóbbi években látványos fejlődést értek el, megújították a tűzoltó szertárat 
és fejlesztették technikai felszerelésüket. Az egyesület tagjai nagy lelkesedéssel és sok-sok önkéntes munkával óvják értéke-
inket. 

CID Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság részére. 
A CID KFT., mely 1996 óta segíti, támogatja az önkormányzat munkáját, feladatainak elvégzését. Munkagépeivel és szakem-
bereivel mindig a település rendelkezésére áll, szükség esetén segít. Kiemelten részt vesznek a település polgári védelmi fel-
adatainak ellátásában, a veszélyhelyzetek elhárításában.  

Jászboldogháza, 2013. június 29. 
Szűcs Lajos      Dr. Dinai Zoltán 
 polgármester      jegyző 

Jászboldogháza község Önkormányzati képviselő-testülete 2013. június 26-án hozott határozata 
alapján „Jászboldogháza díszpolgára” címet adományoz 

 
Zrupkó Ferencné jászboldogházi lakos, nyugalmazott iskolaigazgató részére, kiváló szakmai munkájá-
ért, a közösség érdekében végzett önkéntes tevékenységéért. 
 
Zrupkó Ferencné a Tanítóképző Főiskola elvégzése után 1971 őszén kezdte meg tanítói pályafutását. Néhány nap-
közis év után 1976-ban történelem, majd 1981-ben orosz szakos tanári diplomát szerzett. Kiváló munkájának 
eredményeként 1984-1990-ig megyei orosznyelvi szakfelügyelőként dolgozott. 1990-től  2007-ben történő nyug-
díjba vonulásáig iskolaigazgatóként végezte munkáját. Igazgatói feladatai mellett továbbfolytatta azt, amit a leg-
jobban szeretett, a tanítást. 2008 óta „A Boldogházi Gyermekekért” Alapítvány kuratóriumának elnöke, a tevé-
kenységében a megalakulásától kezdve segíti gyermekeink fejlődését.  
A helyi közösségért mindig kész áldozatot hozni, települési képviselőként több évtizeden keresztül segítette az 
önkormányzat munkáját. 2006-ban a Jász Világtalálkozó főszervezője volt. A települési rendezvények lebonyolí-
tásban kiemelkedő szervezőmunkát végez. 
2006-ban „Jászboldogháza Községért” kitüntető díjban részesült. 
 
Jászboldogháza, 2013. június 29. 
 

 
Szűcs Lajos      Dr. Dinai Zoltán 

 polgármester         jegyző 

Kitüntetettek 
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Szűcs Lajos polgármester úr köszöntője 
Tisztelt Képviselő Úr! Kedves Vendégek! 
Mindenkit szeretettel köszöntök ezen a szép napon, a IV. Civil napon Jászboldogházán. Ezekkel a rendezvényekkel is szeret-
nénk azt hangsúlyozni, hogy mekkora jelentősége van településünkön a civil szervezetek működésének. A mai nap mottója 
lehet az a mondás: „Aki csak pénzért képes, pénzért mindenre képes”.  A civil szervezetek tagjai bizonyítják ennek az ellen-
kezőjét! Anyagias világunkban, tudjuk, mennyire fontos az önzetlenség, a társadalomért, a közösségért való felelősségválla-
lás és cselekedet. Aki élete során valamely civil szervezetnél tevékenykedik, az átélheti ennek örömteli pillanatait, megta-
pasztalja ennek a szükségességét. Tudjuk, hogy egy település, egy közösség életéhez ez nélkülözhetetlen, fejlődésének kul-
csa. Mindnyájan nagyon sokat dolgozunk azért, hogy együtt éljünk, és ne egymás mellett éljünk! Figyelünk, gondoskodunk 
egymásról, programokat szervezünk, ezt mind a civil szervezeteknek köszönheti Jászboldogháza! A mai rendezvényünk any-
nyiból különleges, hogy a strand területének fejlesztésével, a kemping kialakításával és a strand-focipályával ma találkozhat-
tak először, hiszen tavaly ősszel kezdődött ezek építése és a közelmúltban fejeződött be. Mivel ezek műszaki átadása már 
megtörtént, ma szalagot nem vágunk, de valójában a mai rendezvénnyel avatjuk fel ezen létesítményeket, melyekkel a telepü-
lés szolgáltatásait kívántuk bővíteni. Ezek Leader pályázatból, 18 millió Ft-ból valósultak meg. Köszönöm mindenkinek a 
segítségét és támogatását, aki a mai nap megrendezéséhez hozzájárult, nagyon sok önzetlen munkával valósulhat meg egy 
ilyen rendezvény. Ha Pócs János országgyűlési képviselőnkre nézek…elsőnek az jut eszembe: Útfelújítás. Másodiknak az: 
kitartó munka és lobbi, amit Jászboldogházáért végez. Úgy gondolom, nem túlzás, ha azt mondom, Jászboldogháza révbe ért 
most, amikor megvalósul az út felújítása. Azt mondanom sem kell, melyik út, hiszen mindnyájan tudjuk. Évtizedek óta, ami-
kor végigmentünk rajta, mindnyájunknak nagyon sokszor eszébe jutott: „Jászboldogháza nem ezt érdemli!”  Az út felújítása, 
a közlekedés, a megközelíthetőség biztosítása pedig a település fejlődésének a záloga! Köszönjük Képviselő Úr támogatását, 
emellett még nagyon sok célunk megvalósításában segít, így egyik beruházás a másikat követi Jászboldogházán 

CIVIL NAP 2013CIVIL NAP 2013CIVIL NAP 2013CIVIL NAP 2013    

A CIVIL NAP részeként megemlékezést tartott a Faluszépítő egyesület a Hatvan-Szolnok vasútvonal 140. évfordulójáról 
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Fotó:Babinyecz J. Fotó:Babinyecz J. 

Az egykori sóshidai iskolások 

Koncsik Barbara népdalokat énekelt 

Fotó:Babinyecz J. Fotó:Babinyecz J. 

A BOLDOGBT szervezésében emlékhelyet avattak az egykori sóshidai iskola emlékére 

Az képek az ünnepi műsorból 

A sztárvendég Roy & Ádám volt 
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Beszámoló a 2013. április 24-i rendkívüli képviselő-
testületi ülésről 

• A Jászsági Többcélú Társulás megszűnése miatt a Képvise-
lő-testület megtárgyalta a Jászsági Támogató Szolgálat és a 
közösségi pszichiátriai ellátás jövőbeni lehetőségeit és határo-
zatában elfogadta, hogy e két szolgáltatást 2013. július 01-től a 
Jászberény Város Önkormányzata által fenntartott Egyesített 
Szociális Intézmény lássa el. 

• A testület döntött a 2013. május 19-i autós rally verseny 
megrendezésének támogatásáról. 

• A Képviselő-testület határozatban hozzájárult a Kondi Büfé 
2013. április 27-i közterületi rendezvényének megtartásához. 

• A testület határozott arról is, hogy 15,5 millió forint összegű 
pályázatot nyújt be a Mesevár óvoda korszerűsítésére, fejlesz-
tésére. A pályázat benyújtásához szükséges önerőt a határozat 
szerint az önkormányzat vállalta. 
Ugyancsak döntött a testület egy közel 25 millió forint össze-

gű pályázat benyújtásáról, amely a Sportcsarnok fejlesztésére, 
felújítására szolgálna. A szükséges önerőt a Képviselő-testület 
döntése szerint az Önkormányzat biztosítja. 
 
Beszámoló a 2013. április 29-i soros képviselő-testületi 

ülésről 
A Képviselő-testület elfogadta az Önkormányzat 2012. évi 

költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2013. ( 05.03.) számú 
rendeletét. 

• Határozatban fogadta el a testület az önkormányzat és intéz-
ményeinek 2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentését. 

• Megtárgyalta a testület a helyi vállalkozók kérelmét az utcai 
árusítás, közterület-használat szabályozásának módosítására 
vonatkozóan. A Képviselő-testület döntést nem hozott, viszont 
felkérte a jegyzőt, hogy a következő soros ülésre készítsen elő 
egy rendelet-tervezetet a vitatott kérdésben. 

• A Képviselő-testület újra megtárgyalta a 2013. április 24-i 
ülésén elfogadott, a sportcsarnok felújítására benyújtott pályá-
zatáról szóló határozatát és azt az állami fenntartóval történt 
egyeztetések után módosította. E határozat szerint a fenntartó 
(KIK) a Sportcsarnok használatát 5 évig térítésmentesen bizto-
sítja a település részére. 

• A testület megtárgyalta annak lehetőségét, hogy mi módon 
lehetne a fiatalok részére első lakáshoz jutók támogatását adni. 
Jelen pénzügyi helyzetben erről döntést nem tudott hozni, 
azonban a kérdést a jövőben újra fogja tárgyalni a testület. 

• A Képviselő-testület döntött arról, hogy egy 100%-ban ön-
kormányzati tulajdonú  céget, egy Korlátolt Felelősségű Társa-
ságot alapít abból a célból, hogy segítse a település fejlesztését 
és eredményesebben indulhasson a település a különböző pá-
lyázatokon. 

• A testületi ülés végén Gerhát Károly képviselő bejelentette, 
hogy képviselői mandátumáról lemond. 
 
Beszámoló a Helyi Választási Bizottság 2013. május 23-i 

üléséről 

• A HVB az ülésen határozatban megállapította Gerhát Károly 
képviselő lemondásának tényét. Ezt követően megvizsgálta a 
2010. október 3. napján kelt egyéni listás képviselő választás 

eredményéről készült jegyzőkönyv adatait, és egyhangúan 
megállapította, hogy a következő legtöbb szavazatot elért jelölt 
295 szavazattal Menyhárt Ernő, aki nyilatkozott arról, hogy 
Jászboldogháza Községi Önkormányzatának Képviselő-
testületében vállalja a képviselői feladatok ellátását. 

•   Mindezek alapján a Helyi Választási Bizottság egyhangúan 
megállapította, hogy a  megüresedett egyéni listás képviselői 
helyre Menyhárt Ernő lép. 
 
Beszámoló a 2013. június 17-i rendkívüli képviselő-

testületi ülésről 

• A Képviselő-testület meghallgatta a Helyi Választási Bizott-
ság tájékoztatóját. A tájékoztatót követően sor került Menyhárt 
Ernő eskütételére. Az eskütétel után  Gugi Lajosné a HVB 
elnöke átadta Menyhárt Ernőnek a képviselői megbízólevelét. 

• A testület megválasztotta Menyhárt Ernőt a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság elnökének. A megüresedett bizottsági 
tagsági helyre külsős tagként Fajka Jánosnét választotta meg. 
Az esküt a testület előtt mindketten letették. 

• A testület elfogadta a 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvé-
delmi feladatok ellátásáról készített beszámolót. 

• A képviselő-testület megtárgyalta Ilonka Zoltán jászberényi 
lakos által a Jászboldogházi Mátyás Király Általános és Alap-
fokú Művészetoktatási Iskola igazgatói álláshelyére benyújtott 
pályázatot. A testület határozatában úgy döntött, hogy a pályá-
zattal egyetért, azt támogatja. 

• Határozatban fogadta el a testület a Jászsági Ivóvízminőség-
javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásnak mó-
dosítását, amely a jogszabályok változása miatt vált szükséges-
sé. 

• Megtárgyalta a testület a 2013. évi települési kitüntető díjak 
átadásáról. Testület úgy döntött, hogy az ügyben a civil szerve-
zetek véleményének kikérését követően fog döntést hozni. 

• A testület megtárgyalta a Községi Könyvtár működésének 
jövőbeli lehetőségeit. Döntést az ügyben nem hozott. 

• A 2013. április 29-i testületi döntés alapján a testület megtár-
gyalta és elfogadta a jegyző előterjesztését a 7/2013. (VI. 20.) 
Képviselőtestületi Rendeletet a közterületek használatáról szó-
ló 10/2004. (IX.29.) Képviselőtestületi rendelet módosításáról. 
A rendelet módosításával a Képviselő-testület megemelte a 
közterületen történő árusítás díjait, ugyanakkor lehetőséget 
teremtett arra, hogy – kérelem alapján- a helyi lakos ősterme-
lők díjmentességet élvezhessenek. 

• A testület határozatban fogadta el a Jászalószentgyörgy, 
Jászboldogháza, Tápiógyörgye Köznevelési Intézményfenntar-
tó Társulás társulási megállapodásának módosítását, amely a 
jogszabályok változása miatt volt szükséges. 

• Határozatban szabályozta a testület az Önkormányzat tulaj-
donában és működtetésében lévő Strandfürdő területén tartan-
dó úszásoktatások rendjét, szabályait. A határozat alapján a 
jövőben csak hivatalos formában tartható úszásoktatás és csak 
oly módon, hogy a fürdővendégeket ne zavarja. Ugyancsak 
döntést hozott a testület arról is, hogy a nemrég a strand terüle-
tén átadott focipályát a strand vendégei térítésmentesen vehetik 
igénybe. 
 

dr. Dinai Zoltán 
 jegyző 

Tájékoztató Önkormányzati ülésekről, aktualitásokról 
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 Hosszú várakozás és sok re-
ménykedés után lehetőség nyílt 
templomunk rendbetételére, meg-
szépítésére. Hálát adunk érte az 
Istennek, és mindazoknak, akik 
adományaikkal, hozzáállásukkal 
ehhez hozzájárultak, és akiknek 
segítségére a közeljövőben ismét 
szükségünk lesz. 

 
 Önkéntelenül is felmerül a 

kérdés: a templomot építőanyagok-
kal fel lehet újítani, de hitünket, 
Istenhez való kapcsolatunkat ho-
gyan lehetne feléleszteni vagy erő-
sebbé tenni? 

 
Vallásosságunk a szüleink, nagy-

szüleink példájára, és a gyermekko-
ri hittanórákon szerzett tudásra 
épül. Éltető ereje pedig az az em-
bercsoport, akikkel rendszeresen 
találkozunk, ahol meg tudjuk valla-
ni szavainkkal, tetteinkkel és a kü-
lönböző élethelyzetekhez való hoz-
záállással, számunkra kicsoda Isten, 
és kinek gondoljuk mi magunkat 
Isten szemében. 

 
Ennek a kis írásnak nem célja, 

hogy megvizsgáljuk: eleink vallá-
sossága mennyire volt tele élettel, 
vagy csak szokásból gyakorolták a 
hithez kapcsolódó tetteiket. Az 
sem, hogy a társadalomból hová 
tűnt az Isten, miért érezzük feszé-
lyezve magunkat, ha mások előtt 
Istennel kapcsolatos élményeinkről 
vagy lázadásainkról kellene beszél-
nünk. Arról szeretnék adni egy 
mintát (Isten végtelen lehetőségei 
közül), hogy egy felnőtt ember, aki 
sem az ősei életpéldáját, sem a gye-
rekkorában szerzett hitismereteket 
nem képes folytatni saját életével, 
hogyan kezdjen el személyes kap-
csolatot építeni Istennel, amiből 
személyes hit alakulhat ki. 

 
A hit útján mindig Isten a kezde-

ményező. Hitünk és annak megval-
lása, kinyilvánítása válasz arra, 

amit Isten tett az életünkben. 
Az emberi kapcsolatok úgy épül-

nek – és bizonyos esetben alakul-
nak barátsággá –, hogy találkozga-
tunk, megosztjuk értékrendünket, 
majd amikor úgy látjuk, hogy közös 
célokért érdemes feláldoznunk éle-
tünk egy részét, akkor barátainkkal 
együtt építünk valamit, vagy éppen 
megünneplünk valamit. 

 
Az Isten iránti hit (=bizalom!) 

építését azzal kell kezdenünk, hogy 
hallgatjuk Istent. Emberi szóval ő a 
szentmisén beszél népéhez. Amikor 
elhangzik: „Ez az Isten igéje” vagy 
„Ezek az evangélium igéi”, akkor 
Isten beszédét hallottuk. 

Ahhoz, hogy meg tudjon érinteni 
bennünket Isten igéje, alázatosnak 
kell lennünk. Ha azzal a lélekkel 
hallgatjuk, hogy „ezt már hallot-
tam!” vagy „ez nem igaz, mert az 
én tapasztalataim mást mondanak”, 
akkor olyan, mintha úgy beszélget-
nénk valakivel, hogy „nem érdekel, 
mit akarsz mondani, szerintem így 
és így állnak a dolgok”. Olyan lé-
lekkel kell hallgatnunk Isten szava-
it, ahogyan a horgász lesi, mikor 
van kapás. Lehet, hogy nagy hal 
akad a horgára, lehet, hogy kicsi, 
esetleg olyan fajta, amit remélt, 
vagy talán ami nem is annyira ked-
ves számára. Az élménye, és eset-
leg a csomagja, amivel hazajön, 
azokról a halakról szól majd, ami a 
horgára akadt. 

Ha ilyen lélekkel hallgatjuk a 
szentmisén Isten igéjét, és megőriz-
zük emlékezetünkben azokat a sza-
vakat Isten beszédéből, amelyekkel 
bennünket azon a vasárnapon elta-
lált, elkezdtük lerakni az Istennel 
való személyes kapcsolat alapjait. 
Nem kell teljesíteni ezeket az igé-
ket, Isten nem parancsolgatni akar, 
hanem megosztani, hogy szerinte 
mi a fontos és mi a mellékes, vagy 
éppen elvetendő az életben. 

 
Isten igéjének nagy ereje van. 

Ezzel teremtette meg a világot, és 
ahogy az elvetett mag új terménnyé 
alakul át, úgy tudja életünket meg-
változtatni. 

Ha jól hallgattuk Isten igéjét, egy-
szer csak késztetést fogunk érezni 
arra, hogy válaszoljunk a szóra, 
amit kaptunk. Ez lesz az igazi 
imádság! A leírt imaminták, mint a 
Mi Atyánk vagy az Üdvözlégy Má-
ria olyanok, mint a mintaszövegek, 
amelyekkel barátainkat névnapju-
kon vagy születésük évfordulóján el 
szoktunk mondani. Azok a beszél-
getések viszont, amelyekkel pilla-
natnyi élethelyzetünket osztjuk meg 
barátainkkal, és választ vagy segít-
séget keresünk, a szoba csendjében, 
egyszerű összevisszaságban, min-
den formaság nélkül zajlanak. Ha 
engedtük, hogy Isten megszólítson, 
és elhittük, hogy van értelme helyet 
adni Neki életünkben, akkor ezt a 
tapasztalatot át fogjuk élni vele 
kapcsolatban. 

 
És egy napon eljön az érzés, ami-

kor elég volt a szóból, valamit tenni 
is kellene már azzal kapcsolatban, 
amiről eddig beszélgettünk. 

Ez a megbérmálkozásnak a valódi 
ideje, a felnőtté válás pillanata. Ek-
kor érzi magát az ember késznek 
arra, hogy Istennel együtt, Isten 
kedvéért illetve az ő nevében te-
gyen valamit. 

 
Ahogy a cikk elején írtam, tudom, 

hogy mindehhez közösségre is 
szükség van, mert Isten nem egyes 
embereket, hanem népet szólít és 
hív meg a vele való földi és meny-
nyei közösségre. Bízom benne, 
hogy ha elegendő élő hitű személy 
lesz egyházközségünkben, akkor 
„magától” létrejön a „nyáj”, akinek 
legfőbb öröme és büszkesége, hogy 
életét az Isten szolgálatára szentelt 
szeretetben töltse. 

 
Csergő Ervin plébános 

Személyes kapcsolat Istennel 
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POLGÁRŐR Egyesület 
2012. évi közhasznúsági beszámolója 

Közhasznú szervezetünk tevékenysége a közrend - közbiz-
tonság védelme, bűnmegelőzés, gyermek- és ifjúságvédelem 
valamint vagyonvédelem. A szervezetnek 2012-ben 71 fő nyil-
vántartott magánszemély volt a tagja. A tagok a feladatokat 
(járőrszolgálatok, rendezvények 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 2012. évben vállalkozási tevékenységet nem 
végzett. 

 
Támogatások felhasználása: 
♦2009. évben kapott 162.890 Ft APEH 1%-ot, valamint a 

2011. évben 103.866 Ft összeg 70%-át a pályázatok önerejé-
nek részbeni finanszírozására fordítottuk, melynek felhaszná-
lásáról a NAV felé a szükséges dokumentumot megküldtük. 

 
♦2012. évben – 99.914 Ft került jóváírásra az adó 1%-ából, 

amelynek felhasználásáról 2014. 05. 31-ig kell jelentést adni 
az NAV felé. 

 
♦A Országos Polgárőr Szövetségtől pályázaton nyertünk 

összesen 100.000 Ft-ot, amelynek felhasználásáról a részletes 
pénzügyi elszámolást, a számlák hitelesített másolatát vala-
mint a szakmai jelentést a pályázati kiírásnak megfelelően 
megküldtük az OPSZ –nek. Szerződést írtunk alá az OPSZ-
szel a cégautóadó  támogatására 132.000 Ft összegben, mely-
nek tényleges megfizetéséről 2013. februárban a dokumentu-
mokat megküldtük. 

 
♦Az MVH LEADER pályázatán 90%-os támogatással 3 

db robogó vásárlásához szükséges összeget sikerült elnyer-
nünk. A robogók bekerülési összege 749.975 Ft volt. A pályá-
zati elszámolást követően az MVH – a szerződésnek megfele-
lően – 2012 augusztusában átutalt számunkra 674.975 Ft-ot. 

 
♦Az MVH LEADER programjában sikeresen pályáztunk 

a település térfigyelő kamera rendszerének bővítésére. A beru-
házás 2012 augusztusában meg is valósult 4.970.475 Ft ösz-
szegben, melynek elszámolásához a szükséges dokumentumo-
kat megküldtük az MVH részére. A támogatási szerződésben 
foglalt 90%-os támogatás összegének átutalása még folyamat-
ban van. A pályázat finanszírozásához a helyi önkormányzat 
4.000.000 Ft visszatérítendő támogatást nyújtott. 

 
♦Az Önkormányzattól kapott 400.000 Ft támogatást a szol-

gálati személygépkocsi, valamint 3 db robogó üzemeltetésére, 
fenntartására fordítottuk. 

 
♦A magánszemélyektől kapott 274.170 Ft-ot az elnyert 

pályázatok önerejének részbeni finanszírozására fordítottuk. 
 

Adószám: 18827271-1-16 
Bankszámlaszám: 69500194-10400717-00000000 

Köszönjük a lakosságnak, hogy adójuk  
1%-ával támogatták szervezetünket! 

2012. évi beszámoló   

  
adatok ezer 

forintban 

    

BEVÉTELEK: TERV TÉNY 

    

1. Nyitóegyenleg 2169 2169 

2. Tagdíj bevétel  84 65 

3. Támogatások adományok 750 674 

 Polg. Hiv. 400.000 Ft  400 

 Magán adom.350.000 Ft  274 

4. SZJA 1% 60 100 

5. Folyószla. Betétkamat 70 52 

6. Egyéb bbevételek: 5100 4907 

 Pályázat OPSZ (100)  232 

 LEADER (5000)  675 

 Visszatérítendő tám  4000 

      

BEVÉTEL ÖSSZESEN: 8233 7967 

    

KIADÁSOK:    

    

1. Tárgyi eszk beszer. 5650 5384 

2. Vagyon tárgyak műk. Ktg-e 250 56 

3. Nyomtatvány, posta ktg. 100 11 

4. Bank ktg.  25 19 

5. Utazás kiküldetés 40 0 

6. Éjszakai járőrözés 350 163 

7. Közgyűlés ktg-e 40 9 

8. Területi OPSZ tagdíj 5 7 

9. Telefon ktg. 50 55 

10. URH frekvencia díj 20 11 

11. Polgárőbiztosítás 15 11 

12. Szakkönyvek, szaklapok 20 2 

13. Szolg. Gk. üzemeltetése 600 615 

14. Szolg. Gk. bizt. 40 154 

15. Cél jellegű  50 0 

16. Egyéb  50 21 

(koszorú, hirdetés)   
17. Kiadási céltaralék (pályázatok 
lebony. 300 337 

18. Zárolt tartalék 2009. évi Apeh 1% 163 0 

19.Záró egyenleg 465 1112 

    

KIADÁS ÖSSZESEN: 8233 7967 

POLGÁRŐRSÉG Jászboldogháza  
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A Faluszépítők hírei 

CIVIL SZERVEZETEK 

 

BEVÉTELEK    (Ft) KIADÁSOK  (Ft) 

Nyitó egyenleg 2012. 01. 01.            212.949.- A falu szépítése és karbantartás 272.801.- 

Támogatások: Önkormányzattól            250.000.- Leader pályázat 10 % önköltség 90.504.- 

Magánszemélyektől            244.500.- Kerámia tábla 2 db 9.100.- 

Tagdíj              28.300.- Takarékszövetkezet utalási költség 3.355.- 

Tápiói kiadványból bevétel              52.500.-     

SZJA  1 %              62.466.-     

Kamat a Takarékszövetkezetben                   504.-     

Raklapok árának visszautalása             24.816.-     

ÖSSZESEN           876.035.- ÖSSZESEN: 375.760.- 

    ZÁRÓEGYENLEG 2012. december  31. 500.275.- 

Koncsik Béláné 
gazdaságvezető 

Egy kiállítás képei  
A Faluszépítő egyesület a tájházban rendezett gobelin és vasúttörténeti kiállítást 
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 Szöllősi Péter már 7 éve dolgozik a 
Jászboldogházi Vízmű és Strandfürdőnél. 
2012-től pedig egy civil szervezet, a 
Jászboldogháza Ifjúságáért Közhasznú 
Egyesület elnöke, amely igen eredménye-
sen pályázik. Ennek nyomán újabb lehe-
tőségek nyílnak a fejlesztésekre, korsze-
rűsítésre. Mozgalmas volt az eltelt hét 
esztendő. Jelentős változások történtek a 
strandfürdő és a vízszolgáltatás terén 
egyaránt. A főbb eseményekről, a jövő 
terveiről és természetesen a halakról is 
beszélgettünk Szöllősi Péterrel. 

*** 
Nagyon fiatalon vetted át a Vízmű veze-
tését. Milyen érzések voltak akkor ben-
ned, mi jelentette a legnagyobb kihívást? 
Talán az volt a legnehezebb, hogy jóval idősebbek voltak a 
kollegák, és igen nagy tapasztalattal rendelkeztek. Tartottam 
attól, hogyan fogadnak majd el, hiszen szinte az iskolapadból 
kerültem a Vízműhöz. Nem volt semmilyen gyakorlati ta-
pasztalatom, nem volt rálátásom a dolgokra, csak amit az 
iskolában tanultam. Úgy is mondhatom, hogy az elmélet 
megvolt, de a gyakorlatot itt „élesben” szereztem meg. Aztán 
ahogy teltek a hónapok, évek, egyre jobban összerázódtunk a 
munkatársakkal, sokat tanultam tőlük, és nem éreztem, hogy 
a fiatal korom gondot jelentene. 
 
Nehéz dolog vezetőnek lenni? 
Valójában soha sem gondoltam, hogy én a Vízműnél fogok 
kikötni, hiszen építész szakra jelentkeztem, de aztán a víz-
gazdálkodási szakra vettek fel. Arról meg nem is álmodtam, 
hogy vezető leszek, ráadásul egyből az iskola befejezése 
után! Ma már azt mondhatom, hogy megszoktam ezt a fel-
adatot. Megismertem minden területet, és megszerettem ezt a 
munkát. Közben igen sok problémát kellett megoldanunk, 
ami fontos tapasztalatokat is jelentett.   
 
Az eltelt hét év alatt nagy változások történtek a strandfür-
dő környékén.  
2006. szeptember 4-én kezdtem, és úgy indult a pályám, 
hogy néhány nappal korábban, augusztus 31-én bezárt a 
strand. 2008-ban sikerült az Ifjúságért civil szervezet segítsé-
gével fürdőklub formában újra indítani a strandot. Ez azt 
jelentette, hogy akik fürödni szerettek volna, előre megvették 
a klub-tagságit, és szombat-vasárnap csak a klubtagok jöhet-
tek a strandra. Nagyon megszerették ezt a formát, sok klub-
tagunk volt. Aztán 2009-ben pályázat útján elkezdődött a 
felújítás, ami 2010 tavaszán fejeződött be. Nagy öröm volt 
számunkra és a lakosok számára is, amikor 2010. június ele-
jén újból megnyitott a „Mi strandunk”. Így utólag már nem 
tűnik olyan nehéznek, de bizony voltak gondok, nem volt 
könnyű ez az időszak. Ma is van még feladat, lehetne csino-
sítani sok mindent.  Próbáljuk évről évre szebbé, vonzóbbá 
tenni a strandot és környezetét. A visszajelzésekből úgy lát-
juk, elégedettek a vendégeink, szívesen jönnek nyaranta hoz-
zánk. 

A különböző pályázatokon nagyon 
eredményesen vesz részt az egyesület. 
Mire pályáztok, melyek a következő 
időszak tervei? 
Az egyesület vezetését 2012-ben vettem 
át Szűcs Lajosné Kövér Szilviától. Első-
ként a gyerekek nyári táborozásához 
pályáztunk tábori eszközökre, amit si-
kerrel megnyertünk. Ebből tudtunk vá-
sárolni sátrakat, hálózsákokat, padokat, 
ami nagy segítséget jelent az ide érkező 
iskolás csoportok számára, és a helyi 
rendezvényeken is jól tudjuk használni 
ezeket a felszereléseket. A községi ren-
dezvények megtartásához is sikerrel 
pályázunk. Közhasznú egyesületként 

működünk. A pályázatok sikerében nagyon nagy szerepe van 
Pap Bélának. Segítséget nyújt a pályázati lehetőségek 
„felderítésében” és megírásában is. Sokat köszönhetünk az ő 
szaktudásának, pályázatírói gyakorlatának, komoly összege-
ket sikerült megnyerni már eddig is a segítségével.  
Jelenleg a legnagyobb vállalkozás a csónakázó tó létrehozá-
sa, és a kalandpark kialakítása, ami a gyerekek számára bizo-
nyára kedvelt szórakozást jelent majd. A kemping épület már 
készen van melegítő konyhával, női-férfi zuhanyozókkal, és 
reméljük, egy-két héten belül megnyílhat a kemping.  
 
2013-tól a helyi önkormányzattól a Tiszamenti Regionális 
Vízművek Zrt. vette át a Vízmű üzemeltetését. Milyen válto-
zásokat jelent ez? 
A mi munkánkban lényeges változás nem történt. Ugyanaz a 
feladatunk, vagyis az egészséges ivóvíz biztosítása a telepü-
lés lakói számára. A központi irányítás talán kicsivel több 
adminisztrációt igényel, de a napi munkánkat ugyanúgy vé-
gezzük, mint korábban. A lakosok pedig annyit érzékelnek 
ebből, hogy nem kéthavonta kapják a számlákat, mint koráb-
ban, hanem havonta, de a vízdíj összege nem változott. A 
strand továbbra is az önkormányzat tulajdonában maradt, az 
átvétel csak a Vízműre vonatkozott. A Vízműnek jelenleg 
három dolgozója van, emellett a strandon két pénztáros, két 
úszómester, két gépházmester és négy karbantartó dolgozik. 
 
Borongós idő fogadta az idén a strandnyitást. Mit vársz az 
idei strandszezontól? 
Mint az elmúlt évben, most is rosszul kezdődött a szezon, 
kedvezőtlen időjárással. De ezen már túl vagyunk. Most egy 
nagyon jó hetünk volt, igen sok vendéggel és reméljük, ez 
lesz a jellemző a nyár folyamán. Bízunk benne, hogy idén is 
sokan látogatnak el hozzánk, főként, ha a kemping is üze-
melni fog. Tudom, hogy régen milyen sok kempingező járt 
ide, még Németországból is eljöttek. Bízunk abban, hogy 
vissza tudjuk csalogatni őket, és rendszeres vendégeink lesz-
nek. Gyerekcsoportokat is várunk. Zagyvarékasról hosszú 
évek óta visszajáró csoportjaink vannak, Újszászról is rend-
szeresen érkeznek a gyerekek. Nagy örömet jelent, hogy már 
harmadik éve Dunkakesziről is jönnek táborozók.  
 

SZÖLLŐSI PÉTER A JÁSZBOLDOGHÁZA IFJÚSÁGÁÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ELNÖKE 

Beszélgetés a civil szervezetek vezetőivel 

Szöllősi Péter 
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Sok rendezvénynek is helyet ad „árnyas, ligetes stran-
dunk”. Ez bizonyára nem kevés feladattal jár. 
Az idén harmadik alkalommal kerül itt megrendezésre a Ci-
vil Nap. A mi feladatunk a helyszín biztosítása, hogy szép, 
rendezett környezet várja a vendégeket. Emellett vannak 
különböző csoportos rendezvények is. Az elmúlt évben a 
Volán és a MÁV dolgozói is tartottak itt hangulatos találko-
zókat. Születésnapok, baráti találkozók megtartásához is 
szívesen vállaljuk a helyszín biztosítását. A nagy sátrat 
ilyenkor átadjuk asztalokkal, padokkal, és szívesen töltenek 
itt egy-egy kellemes délutánt vendégeink.  
 
Bár a munkahelyed is nyaralóra emlékeztet, de a szabad-
idődet szívesen töltöd egy-egy csendes, árnyékos vízparton, 
kezedben pecabottal. Hogyan kezdődött ez a szenvedély? 
Nagyon régóta, egészen kis koromtól szeretek horgászni, de 
2007-től komolyabban kezdtem foglalkozni ezzel a sporttal, 
és azóta valóban a szenvedélyemmé vált. Nekem az a leg-
jobb érzés, amikor kifogok egy nagy halat – és visszaenge-
dem a vízbe. Ezt bizonyára sokan nem nagyon értik meg. Az 
eddigi legnagyobb fogásom egy 18,5 kg-os tőponty volt – őt 
is visszaengedtem. Engem legjobban a tavi horgászat vonz, 

és szeretem a tavak körüli szép környezetet is.  
A horgászat mellett fontosak számomra a baráti összejövete-
lek, ahol szívesen főzök a vendégek számára, szeretem a 
grillezést, pizzasütést, és jó érzés, ha vidám társaságban fo-
gyaszthatjuk el az elkészült alkotásokat. 
 
Pároddal már több mint 10 éve alkottok egy párt, és 
Jászboldogházán képzelitek el a jövőt is. Mit szerettek eb-
ben a kis községben? 
Szeretem, hogy nyugalom van. Boldogháza zárt közösség, de 
úgy gondolom, csak kifelé tűnik annak, a kívülállók számá-
ra. A zártság inkább összetartozást jelent, olyan helyet, ahol 
jól érzi magát az ember, ahol segítenek egymásnak, ha kell. 
Már majdnem egy éve élünk párommal a Bajnok utcában, itt 
is csak pozitív élményeim vannak, a környezetemben segítő-
kész emberekkel találkozom. Szeretünk itt élni. 
 
Köszönöm a beszélgetést. Olvasóink nevében is örömteli 
éveket kívánok új otthonotokban, és további sikereket, szép 
eredményeket a munkádban. 

Papp Izabella 

Gyermekkorunk kedves emléke 
Jászboldogháza. Itt jártunk iskolá-
ba, itt ismertük meg egymást. 
Most gondoltuk végig, hogy az 
idén harmincöt éve, hogy elköl-
töztünk Boldogházáról Jászbe-
rénybe. Azóta nagyon sok minden 
történt velünk. Az idősebbik lá-
nyunk, Tímea mellé megszületett 
a kisebbik, Renáta. A férjem to-
vábbra is a Hűtőgépgyárban dol-
gozott, csak már nem kellett na-
ponta utaznia a munkahelyére, 
ugyanis a gyár melletti nagyon 
szép lakótelepen vettünk egy csa-
ládi házat. Én szintén helyben, 
óvónőként a gyári Maci óvodában 
dolgoztam. Az idő rohant. A Hűtőgépgyárat megvette a svéd 
Electrolux, az óvodát bezárták, így én más vizekre eveztem, 
különböző cégeknél dolgoztam, nyelveket tanultam, minde-
nütt jól éreztem magam, nagyon sok tapasztalatot szereztem. 

A férjem maradt a cégnél, de Budapestre járt fel naponta, 
mert a kereskedelmi részleg, melynek a vezetője lett, ott mű-
ködött. 

A gyerekek felnőttek, Tímea kozmetikus lett, Renáta köz-
gazdász. Ekkor még elég gyakran látogattunk haza, Boldog-
házára, hiszen ott élt édesanyám, a férjem édesanyja, a húgo-
mék. 

Mindig szívesen gondolunk ezekre az időkre, de sajnos 
elmúltak. Anyósom eltávozott közülünk, édesanyám megbe-
tegedett, és mi a két húgommal felváltva ápoljuk. 

Közben a férjem még egy ideig lejött a jászberényi gyárba 
dolgozni, ugyanis ő lett az akkori operatív szolgáltatás igaz-
gatója. Néhány évvel később harmincnégy év munkaviszony 
után elhagyta a gyárat, más területre ment dolgozni, emellett 
alapítottunk egy saját vállalkozást is, ebben a mai napig 

mindketten tevékenykedünk.  
Közben a lányok férjhez men-
tek, mi meg felköltöztünk 
Budapestre. Nyugdíjas lettem, 
sok időt töltöttem odahaza, 
ami pesti viszonylatban nem 
könnyű egy vidéki élethez 
szokott embernek. Ekkor elha-
tároztuk, hogy egy korábban 
vásárolt Balaton parti telkünk-
re építünk egy családi házat. 
Most itt élünk Balaton-
bogláron. A férjem még dol-
gozik, de nem kötött munka-
időben, így sokat van idehaza. 
A nagyobbik lányunknak kö-
szönhetően született egy tün-

déri fiúunokánk Mátyáska, most múlt négy éves. Sok időt 
töltünk együtt, nagyon szeret nálunk lenni, mi is imádjuk. 
Ők Jászberényben laknak, a kisebbik lányunk viszont Olasz-
országba ment férjhez, és ők ott is élnek. Gyakran megláto-
gatjuk őket. Elég sokat utazunk, szeretjük a természetet, vi-
torlázunk, horgászunk, szenvedélyes színházlátogatók va-
gyunk, de a nyár csak az otthoné. Minden nyáron nagy for-
galom van nálunk, olyankor jön a család, a rokonság, a bará-
tok, ismerősök. Mindenkit szívesen látunk, nagyon kellemes 
időszaka ez az életünknek. 

Ennyit tömören magunkról, hiszen az ember, ha részletesen 
akarná leírni az eddigi életét, azt csak egy könyvben tehetné. 
Évek óta tagjai vagyunk a BOLDOGBT Egyesületnek. Saj-
nos a rendezvényekre, csak ritkán jutunk el, de lélekben min-
dig ott vagyunk. Kívánunk minden otthon élő és elszárma-
zott barátunknak nagyon jó egészséget, vidám találkozáso-
kat, békés hétköznapokat. 

Nagy Ilona és Tóth Zoltán  
Balatonboglárról 

Portrék a civil szervezetekből 
BOLDOGBT EGYESÜLET   

Tóth Zoltán és Nagy Ilona  
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Június első hete kiemelten a gyerekekről szólt. Egészséges 
életmódról, újrahasznosított hulladékról kaptak szemléltetést, 
ügyességi és családi vetélkedők, arcfestés, rendőrök bemuta-
tója, kézműves foglalkozások, a kislányoknak körömfestés 
Kobeláné Icus , a felnőtteknek vércukor és vérnyomás mérés 
Faragóné Rózsika jóvoltából. Friss zöldség, gyümölcs és a 
szülők összefogásának köszönhetően számtalan finomság is 
várta a gyermekeket. A „biciklis felvonulás” – ahogy a gyer-
kőcök nevezték- ügyességi részén mindenki bátran és ered-

ményesen vette az akadályokat. Természetesen az érte járó 
jutalom csoki és a kis érem is sikert aratott. Az óriási légvár 
mindig tömve volt. 
A nap zárásaként mindenki fagyit és egy kis ajándékot ka-
pott. Bár a kiszámíthatatlan idő a tornaterembe szorított min-
ket, mégis jól sikerült gyermeknapon vagyunk túl. 
Mindenkinek köszönjük a segítségét, támogatását, és kívá-
nunk kevésbé csapadékos szép nyarat! 

Tóth Éva SZMK tag 

A búcsúzó nagycsoport 
Az idén 11 kis óvodás intett bú-
csút a felhőtlen, örömteli játék 
korszakának, hogy szeptemberben 
nagy-nagy izgalommal és várako-
zással lépje majd át az iskola ka-
puját. 
A május óvodai életünk sok prog-
rammal tűzdelt hónapja. Ennek 
egyik legjelentősebb napja az 
óvodai búcsúzás és az azt megelő-
ző nap, a házi ballagás, amikor 
végigsétálunk az óvoda helyisége-
in, elbúcsúzunk az óvó néniktől, a 
kis és középsős gyermekektől, 
konyhás néniktől egy-egy kedves 
verssel, énekkel. A gyermekek 
megkapják a ballagási tarisznyát 
és ajándékot, majd következik a 
várva várt lovas kocsikázás, melyet idén egyik kis ballagónk 
apukájának, Besenyi Gyulának köszönünk szépen! Az idő 
kegyes volt hozzánk és még a nap is kisütött néha, hogy 
minden kisgyermek háza előtt elkocsikázzunk, integessünk 
és énekeljünk. A szülők nagyon kedvesen fogadtak bennün-
ket, és még Rózsika óvó néni is várt minket. 
Az elválás, búcsúzás pillanatai mindig meghatóak, szívszorí-
tóak, hiszen az együtt töltött 3-4 év emléke örökre megma-
rad. A csodálkozó szempárok, egy-egy kedves történet, az 
átélt közös játékok, élmények, kirándulások, séták, vetélke-
dők. 
A ballagást megelőző tavaszi időszak és az azt követő gyer-
mekhét bővelkedett eseményekben. 
 Nagycsoportosainkkal részt vettünk a Madarak és Fák napja 
alkalmából a Nimfea Természetvédelmi Egyesület által 
meghirdetett „ A  mi gólyánk”, valamint a Koronás Cukor 
„ A legmókásabb családi nap” című  rajzpályázatokon. 
Ez utóbbin elnyertük az 50 000Ft értékű kreatív csomag 
egyikét. 

Focistáink is nagyon jól szerepel-
tek a Magyar Labdarúgó Szövet-
ség által rendezett Gyermeklab-
darúgó tornán, hiszen 2. helye-
zést értek el, és a gólkirály cso-
portunkból került ki Nagy Lacika 
személyében 
A Környezetvédelmi Világnap 
keretében Egészséges életmódra 
nevelés és környezetvédelmi 
vetélkedőt szerveztünk, melyre 
zsűritagnak hívtuk Faragóné Ró-
zsikát és Ráczné Baráth Andreát. 
Köszönjük, hogy időt áldoztak 
ránk. 
A legnagyobb élmény talán még-
is a kerékpártúra volt a Bartal 
tanyára, amit az időjárás majd-

nem meghiúsított, de végül sikeresen lebonyolítottuk, s ami 
igazi erőpróbának minősült. Köszönjük az Önkormányzat-
nak, Tamási Zoltánnak, hogy a Toyotával kísért bennünket, 
hogy ha valaki elfárad, vagy eső esetén legyen hová mene-
külni. 
Bízom benne, hogy ezek az élmények erősítették, gazdagí-
tották a gyermekek közösségi érzését, személyiségüket és 
érzelmi életükre is pozitív hatást gyakoroltak. 
 Kívánjuk Nekik, hogy érezzék jól magukat az iskolában, 
legyenek nagyon szorgalmasak, kitartóak, figyelmesek! 
A nagycsoportos szülők szinte kivétel nélkül részesei voltak 
az óvoda életének. Kivették részüket a munkából, aktívan 
tevékenykedtek.  Köszönjük szépen mindenkinek a segítsé-
gét, felajánlását. 
Végezetül minden családnak nagyon jó pihenést, kikapcsoló-
dást kívánok a nyári szünidőben, és türelmet, odafigyelést és 
szeretetteljes, de következetes nevelést gyermekük iskolai 
éveiben. 

Sósné Baráth Erika 

Gyermeknap az oviban! 



 13 
Boldogházi Hírek 2013. JÚLIUS HÍREK  

Tropikáriumi kirándulás 
 
Autóbusszal a budapesti Campónába vettük az irányt április 29-én. 
A kirándulás összegéhez az SZMK anyagilag jelentősen hozzájárult. 
Mikor megérkeztünk, az utunk a  játszóházba vezetett, ahol az ÖKO 
program keretében csoportokra osztottak minket és a szelektív hulla-
dékgyűjtésre hívták fel a gyermekek figyelmét. Nagyon ügyesek vol-
tak, jól érzékelték, hogy mi a jelentősége a szelektív hulladékgyűjtés-
nek és a hulladék újrahasznosításának. 
Az ökoprogram befejeztével a játszóházban folytattuk  napi élmény-
szerző tevékenységünket. Csúsztak, másztak, kúsztak a gyerekek, lég-
várban ugráltak. Egy kicsit elfáradtak, és jól esett leülni, falatozni a 
hátizsákból. 
Utána elindultunk felfedezni a Tropikárium különleges állatait, kroko-
dilt, teknősöket, különböző színes tollú madarakat. Azután a akváriu-
mokat csodáltuk meg. Sokféle halat, murénát, kígyót, korallokat lát-
tunk. Egy alagút alatt áthaladva, cápák és ráják úsztak át felettünk. 
Nagyon látványos és felemelő érzés volt. Szinte szájtátva nézték a gye-
rekek a nem mindennapi látványosságot. Sok időt töltöttünk a rája si-
mogató helynél. Ott etetés is történt. A rájáknak a gondozójuk tintaha-
lakat dobált be. Meg is lehetett simogatni őket. 
Nagyon barátságos élőlények voltak Közeli konktatust alakíthattunk ki 
velük. 
Hazafelé megálltunk Tápiószecsőnél egy fagyira., ahol nagyon tetszett 
a gyerekeknek a kis tavacska, amelyben aranyhalak úszkáltak. 
Kicsit elfáradva értünk haza, de annál több tapasztalattal, és élménnyel. 
 

Dr. Kissné Fazekas Ildikó 
 óvónő 

Szent Flórián a tűzoltók védőszentje. Flórián napját - Május 
4-ét – a tűzoltók ma is a személye előtti főhajtással tartják 
nyilván, hiszen az elkötelezett hivatástudat alapja a vállalt 
munkába vetett hit és a hagyományokhoz való ragaszkodás.  
Május első hetében látogatást tettünk az óvodásokkal a bol-
dogházi önkéntes tűzoltók szertárában. A gyermekek bepil-
lantást nyerhettek a tűzoltók mindennapi életébe, ahol megis-
merkedtek a szertárral és megtudhatták azt is, hogy mire is 
jók az ott tárolt, készenlétben tartott - a gyerekek és a legtöbb 
felnőtt számára is furcsa, idegen eszközök felszerelések (Ők 
szakfelszerelésnek nevezik az eszközeiket). A tűzoltók meg-
mutatták az autóikat és azokon elhelyezett (málházott) fel-
szereléseket is. A gyerekek felpróbálhatták a sisakokat, ruhá-
kat, és nagy érdeklődéssel nézték, amikor a tűzoltók bemu-
tatták hogyan öltöznek be a védőruháikba és azt követően 
hogyan indulnak bevetésre. Közben gyorsan felelevenítettük 
a tűzről tanultakat is, ebben segítségünkre voltak a tűzoltó 
bácsik is, közben rajzolhattunk, színezhettünk is, természete-
sen a tűzzel, tűzoltósággal kapcsolatos témák kerültek-e na-
pon papírra. Kisebb csoportokban beülhettek a gyerekek, a 
fecskendőbe is. Majd a felnőttek kíséretében a faluban, a 
szertár körüli utcákban mentek is egy-egy kört a nagy piros 
tűzoltóautóval. Örömmel töltött el bennünket, hogy betekin-
tést kaptunk a tűzoltók életébe.  
Köszönjük a kedves fogadtatást! 

Baranyi Béláné  

Látogatás a jászboldogházi önkéntes tűzoltóknál 

Az óvodai takarítási szünet 2013. július 29-től augusztus 24-ig lesz. Nyitás augusztus 27-én. 
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1. osztály  
Izgatottan vártuk az első közös osztálykirándulásunkat, 
mely során Kecskemétre látogattunk el. A humoros 
bábelőadás után a Planetáriumban a Csillagmese c. iz-
galmas űrutazáson vettünk részt, mely nagy élményt 
jelentett mindannyiunknak. A Vadasparkban érdekessé-
geket hallhattunk az ott élő állatokról és gondozásukról. 
Nagyon jól éreztük magunkat ezen a napon. 

Judit tanár néni 

OSZTÁLYKIRÁNDULÁSOK 

2. osztály 
Borongós, hideg időben indultunk el a Mátrába. Természete-
sen ez nem szegte kedvünket, pedig a Kékestetőn szinte téli 
időjárás fogadott bennünket. Utunk utána Sástóra vezetett, 
majd Mátrafüredről kisvasúttal mentünk Gyöngyösre a Mátra 
Múzeumba. Itt megismerkedtünk a Mátra növény – és állat-
világával és részt vehettünk egy nagyon érdekes múzeumi 
órán is, ahol az ebben az évben az erdőről tanult ismeretein-
ket is kamatoztathattuk. A múzeumban megdicsértek ben-
nünket, hogy „ti nagyon ügyesek vagytok, ilyen csoporttal 
még nem is találkoztunk”. A kirándulás végére a nap is kisü-
tött. Szép élményekkel tértünk haza. 

A jászboldogházi Mátyás Király Általános Iskola és a 
tápiógyörgyei Kazinczy Ferenc Általános Iskola 7. osztályos 
tanulóinak lehetősége nyílt Erdély megismerésére a 
„Határtalanul” című pályázat keretében. Negyvenhárom ta-
nuló és öt tanár vett részt ezen a kiránduláson március 22-től 
28-ig. 
Péntek reggel 6 órakor indultunk. Első állomásunk Nagyvá-
rad volt, ahol megnéztük a Római katolikus székesegvházat. 
Szállásunk Székelykeresztúron volt az Orbán Balázs Gimná-
zium Kollégiumában. Szombaton ellátogattunk a szovátai 
Medve-tóhoz és a parajdi sóbányához. Délután megnéztük 
Orbán Balázs sírját Szejkefürdőn, ahol gyönyörű 
székelykapukon át vezetett az utunk. Hazafelé sétáltunk még 
egyet Korondon, majd fáradtan érkeztünk a szállásra. Har-
madik nap Segesvár és Fehéregyháza között megkoszorúztuk 
azt az emlékművet. ahol Petőfi Sándort utoljára látták, majd 
ellátogattunk a fehéregyházai Petőfi Múzeumba is. Innen 
Segesvárra mentünk. ahol sokaknak tetszett Drakula szülő-
háza és a Diáklépcső is. Utunk későbbi része a Szász-vidékre 
vezetett. Következő nap sokat utaztunk. míg megérkeztünk a 
Gyilkos-tóhoz, ám mivel be volt fagyva, sajnos nem láthat-
tuk a vizét. Ezután a Békás-szoroshoz érkeztünk, ahol egy 
jóízűt túráztunk, majd megnéztük a Bucsintetőt is. Keddi 
utunk célja az ezer éves határ volt. Útközben gyönyörköd-
hettünk a Csíki medencében, és láthattuk Csíksomlyó város-
át is. Farkaslakán megkoszorúztuk Tamási Áron sírját is. 
Utána megérkeztünk az ezer éves határhoz. ahol felmentünk 
a Rákóczi vár romjaihoz. Fentről gyönyörű panoráma tárult 
elénk. Miután leértünk a várromból újra felfelé vezetett a 
sétánk a Nagyboldogasszonv Templomhoz, ahol egy idős 
bácsi tartott érdekes előadást a vidék történetéről. Ezután 
visszatértünk Székelykeresztúrra, ahol utolsó ott töltött va-
csora után összecsomagoltunk, ugyanis következő nap már 
máshol éjszakáztunk. A hatodik nap reggelén Marosvásár-

helyre mentünk, ahol egy helyi történelemtanár tartott elő-
adást az ott látott templomokról és emlékművekről, valamint 
Marosvásárhely történetéről. Nagyon sajnáltuk, hogy a 
Tordai-hasadékot nem tekinthettük meg közelről a nagy hó 
miatt. Bementünk viszont a Tordai-sóbányába, ahol gyö-
nyörködtünk a sófalakban, volt aki meg is nyalta. A szállá-
sunk Torockón volt, Tápiógyörgye testvérvárosában. Itt Saj-
nos csak egy éjszakát töltöttünk, mert másnap már indultunk 
haza. Hazafelé úton megálltunk Kolozsvárott megnéztük a 
várost, Mátyás Király szülőházát, emlékművét és a Szent-
Mihály templomot. A további utunk sajnos nem volt zökke-
nőmentes, mert lerobbant a buszunk, ezért másikat kellett 
hívni. 
Végül mindenki fáradtan, de épségben, emlékekben gazda-
gon értünk haza. Nagyon jól éreztük magunkat ebben az egy 
hét alatt, és szoros barátságok szövődtek a két iskola tanulói 
között. 

Klinkó Mónika és Mizsei Melitta 

„Határtalanul” „Határtalanul” „Határtalanul” „Határtalanul” ––––     kirándulás erdélyben kirándulás erdélyben kirándulás erdélyben kirándulás erdélyben    
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5. osztály >>> 
Ópusztaszeren az ember úgy érzi magát, mintha visz-
szarepülne az időben. A Feszty-körkép látványa 
mindannyiunkat lenyűgözött. A gyerekek kipróbál-
hatták, hogyan éltek honfoglaló őseink, megismer-
kedhettek a régi szokásokkal, hagyományokkal, és 
bizony nagy hasznát vették a történelmi ismereteik-
nek a tárlatvezetés során. Vidám, jó hangulatú kirán-
duláson vettünk részt. 
 

 

 3. osztály >>>> 
A harmadik osztály Egerben volt kirándulni. 
Először az Érsekkertet csodáltuk meg, majd a város egyéb 
nevezetességei közül tekintettünk meg néhányat, így a Bazi-
likát is. Ezután a Dobó téren keresztül fölsétáltunk a Várba, 
melynek hős védőiről már sokat olvastunk. Utolsó úti célunk 
a Minaret lábánál található Kopcsik Marcipánia volt. Nagyon 
sok csodálatos, édes remekművet láthattunk, de sajnos csak a 
szemünknek nyújtottak élményt, ezért a nap végén igen jóle-
sett a finom fagylalt. 

Gerhátné Zsuzsa tanító néni 

<<<< 4. osztály  
 

Május 15-én, ragyogó szép időben, még az árvíz előtt 
Visegrád és Esztergom szépségeit tekintettük meg. 
Mindannyiunknak nagyon tetszett a Királyi Palota, a 
Fellegvár és a Bazilika. Élmény volt átsétálni a Mária 
Valéria hídon a szomszédos Szlovákiába fagyizni. 

<<<< 6. osztály  
Már az őszi félév alkalmával eldöntöttük, hogy a Nyír-
egyházi Vadaspark lesz az idei osztálykirándulásunk 
célpontja. Természetszerető, állatkedvelő osztály lévén 
csodálatos napot tölthettünk ott. A lányok-fiúk kis ver-
seny keretében sétáltak a hatalmas területen, majd egy 
közös fagylaltozás zárta a napot. Mindenki nagyon jól 
érezte magát, volt aki el sem akart onnan jönni. Aki még 
nem volt, csak ajánlani tudjuk. 
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7. osztály >>>> 
 
Mi, 7. osztályosok május 24-én a Nyíregyházi 
Vadasparkba látogattunk el, és természetesen nagy 
izgalommal vártuk a sok érdekes látnivalót. 
Mindannyiunknak tetszett a fóka-show, az ócenárium, 
és egy igazi esőerdő hangulatával kápráztatott el ben-
nünket a "Zöld piramis". 
Hazafelé pedig fagyizással és csocsózással fejeztük be 
a napot. 

Klinkó Mónika 

<<<< 8. osztály 
 
Nagyon jól éreztük magunkat. A Balaton felé útközben 
kitérőt tettünk a Velencei-tóhoz, ahol lehetőségünk 
volt kenuzni. Később a Balatonban is megmártóztunk. 
Második napon a Tihanyi- félszigeten túráztunk. Sok 
érdekességet láttunk, köztük a Tihanyi Bencés Apátsá-
got is. Tökéletes volt nyolcadikos, utolsó osztálykirán-
dulásnak. 

Vidám, játékos „bolondballagás”. 
 

A ballagási ünnepség 

BALLAGÁS 2013 
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Az év tanulója 
2012-13-as tanév 

Mizsei Melitta 
7. osztályos tanuló 

Mizsei Melitta tanulmányi eredmé-
nye 7 év óta kitűnő. 
A kitűnő eredményen túl 5.,6., és 7. 
osztályban több tantárgyi dicséretet 
kapott, így minden évben általános 
nevelőtestületi dicséretben része-
sült. 
Évek óta vesz részt tanulmányi ver-
senyeken, különösen a természetis-
mereti és környezetvédelmi verse-
nyeken szerepelt sikerrel. 
Nyíltszívű, szerény, segítőkész kis-
lány. Osztályának meghatározó 
egyénisége. Kiváló szervező, kö-
zösségi munkája kiemelkedő. 
Három év óta az iskolai diákönkor-
mányzat vezetőségének tagja. 
Magatartása példamutató. 
A kulturális műsorok állandó részt-
vevője. Évek óta előbb zongorával, 
két éve gitárjátékával szerepel a 
műsorokban. 
Tanulmányi és közösségi munkája 
példaértékű, ennek alapján érde-
mes Az év tanulója címre. 

Jászboldogháza, 2013.június 21. 

Mátyás Király Általános Iskola 

ISKOLAI HÍREK 

2012/13 ÉV VÉGI eredményeink 
Osztály 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Alsó tag. Felső 

tag. 
Összesen 

Hiányzás óra/fő 14,8 15 12,9 15,8 18 23,4 23,5 30 14,63 23,73 19,18 
Magatartás átlag 4,8 4,75 4,6 4,55 4,5 4,1 4,7 4,5 4,68 4,45 4,56 
Szorgalom átlag 4,6 4,55 4,8 4,05 3,88 3,6 3,8 3,6 4,50 3,72 4,11 

Kitűnők 9 12 8 4 7 2 4 - 33 13 46 
Jelesek 5 2 6 - 2 2 1 2 13 7 20 

Felzárk.szorul/
Elégt.kapott 

- 1 2 - - 1 - - 
3 1 4 

Osztály átlag: 4,60 4,59 4,45 4,35 4,13 3,91 3,86 4,11 4,50 4,00 4,25 

HÍREK 
♦ 8. osztályos tanulóink közül szeptembertől 7 tanuló gimnáziumban, 12 tanuló 

szakközépiskolában, 4 tanuló szakiskolában tanul tovább. 
Iskolánkról: 
♦ 2013. január 1-től iskolánk az állami irányítás alá került.  

Tápiógyörgye általános iskolájával egy intézmény lettünk:  
♦ Jászboldogházi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola.  

Iskolai sporthírek 
KARATE 
Diákolimpia résztvevői:  
Kátai Szabolcs, Jenei Ervin, Ficzere Roland, Kövér János, Kerekes Réka, Szabó 
Lídia 
FOCI 
BOZSIK INTÉZMÉNYI PROGRAM TERÜLETI VERSENY EREDMÉNYEI 
♦ 1-2. osztály fiú 5. helyezés 
♦ 3-4. osztály fiú 2. helyezés 
♦ 5-6 osztály fiú 2. helyezés 
♦ 7-8. osztály fiú 2. helyezés 
♦ 5-6. osztály leány 2. helyezés 
♦ 7-8. osztály leány 2. helyezés 
BOZSIK EGYESÜLETI PROGRAM KÖRZETI DÖNTŐ JÁNOSHIDA 
♦ U7 2. hely 
♦ U9 2. hely 
♦ U11 1. hely  
DIÁKOLIMPIA 
♦ 5-8. osztály leány Területi döntő 2. hely 
♦ 3-4. osztály fiú Területi döntő 2. hely 
KÉZILABDA 
Lehetőségünk nyílt az év folyamán többször különböző versenyeken részt venni. 
Többször nálunk, Jászboldogházán is szerveztek meccseket.  
♦ Kézilabda Villámtorna Jászberény II. helyezés 
♦ Tavaszi Kézilabda Kupa Jászberény II. helyezés 
♦ a Belvárosi Általános Iskola Jászberény IV. helyezés 

Természetismereti versenyek 
„Rigó énekeljen” Országos Környezetvédelmi csapatverseny 1. helyezett: 
Sándor Lili, Vajda Lilla, Baranyi Fanni, Nyerges Letícia 
 
Kaán Károly Természetismereti verseny Megyei fordulóján eredményesen 
szerepelt: Györfi Orsolya, Badinszki Viktor, Szabó Dorottya, Muhari Brigitta 
 
Herman Ottó Országos Biológia Verseny Megyei fordulóján eredményesen 
szerepelt: Mizsei Melitta, Klinkó Mónika, Sápi Fanni. 

Versenyeredmények 
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2013. május 11-én találkoztunk, mi akik 50 évvel ezelőtt 
fejeztük be az általános iskolát Boldogházán. Huszonketten 
voltunk akkor.  

Szorongással teli várakozással érkeztünk. Megismerek 
majd mindenkit? És ők engem? Mit tudunk egymásnak mon-
dani 50 év után? Érdekes lehet, ami velem történt? Mennyi 
érzést hoz felszínre, ha csak a saját elmúlt ötven évemet vé-
giggondolom. Valami hasonló járhatott mindannyiunk fejé-
ben.  

Mire összegyűltünk és körülültük az asztalt, már úgy néz-
tünk egymásra, mint régi kedves ismerősre . És megkezdő-
dött az osztályfőnőki óra. Névsor szerint Bagi, Bazsó, 
Eszes...és elkezdődött az időutazás. Továbbtanulás, munka-
hely, család, sikerek, kudarcok. Jutott ebből is, abból is. És 
tragédiák. Nyolc osztálytársunk és három tanárunk már nem 
ülhetett velünk az asztalnál, emlékükre már csak mécseseket 
gyújthattunk. 

Hallgattuk egymást. Jó volt hallani, hogy akiktől gyerek-
fejjel messze kerültünk, hogyan birkóztak meg saját sorsuk-
kal. Sokféleképpen. 

Az utak inkább elfelé vittek a faluból. Meg kellett tanulni 
új szabályok szerint élni, új közösségekbe beilleszkedni, 
kivívni mások megbecsülését. De az útravaló, amit itt kap-
tunk, segített: ”Ember lenni mindig, minden körülményben”. 
Az élet pedig bennünket sem kímélt. Nem egyszer ámulva 
hallgattuk, micsoda próbatétel elé állította az élet némelyi-
künket. Elveszíteni társat, szülőt, munkahelyet, felnőtt fejjel 
újra járni tanulni, megtanulni egyedül is boldogulni, TAL-
PON MARADNI. Talpon maradni akkor is, amikor a világ a 
feje tetejére áll.  

Nem csak ilyen megrendítő vallomásokat hallottunk. Volt 
aki arról beszélt, mi mindent kapott ettől az iskolától. ”Én itt 
megértést, támogatást kaptam, én itt tanultam meg helyesen 
írni. Emlékszem, hogy újságpapírra írtuk a nagy kerek betű-

ket, és karácsonyra mindenki tudott írni, olvasni. Nagyon-
nagyon jó szívvel gondolok vissza az első tanítóimra. ” 

Más arról beszélt, mit jelent hazajönni: ” Hiába élek más-
hol, én itt vagyok itthon, Boldogházán. Ha meglátom az Al-
földet, megnyugvást érzek.  

Feltöltődni szoktam hazajönni.” 

”Megnyugvással tölt el, ha hazajöhetek, mert még van 
kiről gondoskodni” 

A legtöbben már csak virággal jövünk. 
Menyhárt Jánosné tanárnő szavaiból: ”A történelem vé-

gigzúgott a falun. A családokat sem kímélte. De megmaradt 
az iskola, megmaradt a közösség, megmaradtak a hagyomá-
nyok, és van, aki ápolja ma is. Ma is azt éreztem, hogy mi-
lyen erős a kötődés a gyökerekhez. Akármivel foglalkozol az 
életben, lehetsz paraszt vagy egyetemi tanár, a gyerekkori 
emlékek végigkísérik az életedet. Jó itt köztetek lenni, sok 
szép emléket viszek haza.” 

Szőrös Antal  

O S Z T Á L Y T A L Á L K O Z Ó 

Tanáraink 

50. 



 19 
Boldogházi Hírek 2013. JÚLIUS 

-beszélgetés id. Dalmadi Bélával 
 
Béla bácsi neve községünkben összefor-

rott a sakkal. Én is akkor kerültem vele 
közelebbi kapcsolatba, amikor az iskolába 
be szerettük volna vezetni ezt a csodálatos 
szellemi sportot. Örömmel vállalta, és sok 
szép sikert értünk el tanítványainkkal.  
A másik közös munkánk egy tanyakuta-
táshoz fűződik. Veliczky Józsefné megkért 
bennünket, hogy legyünk segítségére 
az ,,Emlékek a boldogházi tanyavilágról” 
című könyv tartalmi összeállításában. Béla 
bácsi a csíkosi rész szakértője volt.  
A megszokott kérdéssel fordulok hozzá: 
 
Hogy tetszik lenni? 
Köszönöm szépen jól. Egészségem rendben. Hét évvel ez-
előtt egy sikeres csípőprotézis műtéten estem át. Sokat ke-
rékpározok, szerdán és pénteken ellátogatok a salgótarjáni 
piacra, ahová a háztájiból mindig viszek valamit eladni. Sok 
ismerőssel találkozok ilyenkor, és jobban telik rajtam az idő. 
Egyébként, mindig is azt vallottam- így is élek -, a hosszú 
élet titka a sok munka. 89 éves vagyok, és most is ez éltet. 
Palántázok, növényeket ápolok, és bár a csíkosi földjeimet 
már nem én művelem, de gyakran kimegyek oda. A föld 
szaga, illata sok erőt ad.  
Béla bácsi a Csíkosban nőtt fel, és ahogy szavaiból érzem 
sok szép emlék fűzi ehhez a tájhoz. 
Igen. Ott születtem, és tíz testvéremmel tanultuk meg a föld 
szeretetét. A földünk a Zagyva mellett volt, még az újszászi 
határba is átnyúlt. A mezsgye épp a folyó közepén volt. Mi, 
gyerekek- 2 fiú és 8 leány- jószágokat őriztünk. 1942-ben 
kisajátították a területünk egy részét- 4 holdat- gátépítésre. 
Kártérítést nem kaptunk érte. A Zagyva addig csodálatos 
folyó volt, rengeteg hallal, szép tiszta vízzel. Amikor a hat-
vani cukorgyár elkezdett termelni, minden évben látnunk 
kellett a fekete szutykot, amit kiengedtek a folyóba, és a 
halak tömegesen pusztultak el.  
De visszatérve a gyermekkorunkra, csodálatos volt. Az isko-
lánkban még rádiója is volt Imrefalvi tanító úrnak, aki bár 
szigorú volt, de nagyon szeretett bennünket. Színpadot állí-
tott fel, és minket, tanyasi gyerekeket szerepeltetett. 
Ezt a munkát folytatta később Dárdai tanító úr is. Levente 
oktatásban is részesültünk, de szerencsére én megúsztam a 
háborút. Bevittek Jászberénybe, de még hazaengedtek. Ami-
kor újra hívtak, nem mentünk be, mivel a front már 
Újszásznál volt.  
Hogyan alakult a sorsa a háború után? 
Jászladányban elvégeztem az Aranykalászos iskolát, és még 
a tanulás alatt beállítottam egy kertészetet a Zagyva mellett. 
Paprikát, káposztát termeltem. Tapasztalatszerzésre 
Újszászra jártam, és a bolgárkertészetről igyekeztem minél 
többet tudni.  
Így még a tanfolyam ideje alatt egy  kiállításon 1. helyezést 
értem el.  
A termékeket Újszászra vittem, és ott is értékesítettem. És 
jött Rákosi! Kulák listára kerültem, osztályidegen lettem. 
Ez miben nyilvánult meg? 
Különféle adókat róttak ránk, a padlást lesöpörték, mindent 

elvittek. Nem volt más választásom, el kellett 
helyezkednem. Jászberénybe kerültem egy 
építkezéshez, és normabér-elszámoló lettem. 
Egy év után valaki besúgott, és mint osztályide-
gent elbocsátottak. 
Szerencsére jött a Nagy Imre kormánya, és újra 
visszataláltam a földhöz. Ekkor osztottuk szét a 
65 hold földünket a testvérek között. 1959-ig 
ezen gazdálkodtunk. Majd jött a téeszesítés. 
Először a Zrínyi TSZ-ben voltam növényter-
mesztési brigádvezető, amit az összevonás után 
is folytattam. A rét, legelő tartozott később 
hozzám. Közben Törökszentmiklóson,- a tech-
nikumban- elvégeztem a növénytermesztési 

szakot. 1985-ben lettem nyugdíjas, de még öt évet rádolgoz-
tam, mint takarmányozási előadó.  
A sakkal hogyan került kapcsolatba? 
Dárdai tanító úr tanított meg bennünket sakkozni. A lányok 
is megtanultak, s mint mondtam, mi tízen voltunk testvérek, 
így esténként valóságos sakkverseny volt a családban. István 
bátyámmal mi sakkrejtvényeket oldottunk meg, és ezek se-
gítségével fejlesztettük taktikánkat. Így természetesen a csa-
ládi versenyt mindig mi nyertük. Egyik alkalommal az 
újszászi borbélynál összejöttem az ottani sakkozók egyiké-
vel. Javasolta menjek el a klubjukba egyszer játszani. 
Két kiemelkedő játékosunk volt, Csiszár doktor és a kis pap. 
Nagyra tartották magukat, és bizony meglepődtek, amikor 
megvertem őket. Felfedeztek és bevettek az újszászi csapat-
ba. Itt játszottam öt évig. 
Az 1963-as árvíz, ami 50 éve volt, sajnos elvitte a tanyán-
kat. Beköltöztünk Boldogházára, és itt ismertem meg az 
akkori ,,sakkmestereket”. 
A Menyhárt testvéreket, Jánost és Józsefet, Konkoly Misit, 
Kiss Imrét, Sedon Laci bácsit, a borbély Miskát. 
Remek csapat volt, később Nagy Laci és Répási Jani is csat-
lakozott hozzánk. 
A megyei bajnokságon 2. helyezést értünk el. 
Kiss doktor meghívta hozzánk Horgosi Ödön tanár urat, aki 
nemcsak Jászberényben volt a legjobb sakkozó. Szimultánt 
adott, és akkor hívott meg bennünket- Kiss doktort, a fiamat 
és engem- a berényi Lehel csapatba. 
Ott játszottunk öt évig, és sok szép sikerünk volt. A me-
gyénk 8 nagyvárosával csatáztunk, és könyvelhettünk el re-
mek játszmákat. 

Napjainkban is előkerül még a sakktábla? 
Persze. Rejtvényeket oldok meg, a végjáték volt mindig is 
az erősségem. Ez az, ami a magányomat oldja. 60 éves háza-
sok voltunk a feleségemmel, amikor meghalt. Bizony ennek 
már 8 éve. Fiam, két unokám, dédunokám a családom, ők 
látogatnak. 
Beszélgetés után, kisétáltunk a kertbe, és kedvesen mu-
tatta gazdaságát. Nagyon szép a kertje Béla bácsinak! 
Meglátszik, hogy kertész volt a szakmája, minden talpa-
latnyi hely kihasználva. 
Mit is kívánhatunk Olvasóink nevében? 
Sok-sok dolgos, munkás, napsütéses napot, hiszen id. 
Dalmadi Bélát ez élteti! 
 

Zrupkó Ferencné 

HÍREK  

Dalmadi Béla 



 20 Boldogházi Hírek 2013. JÚLIUS 

Hivatása ... Beszélgetés községünk fiataljaival 

HÍREK  

A közelmúltban egy ismerősömtől hal-
lottam Szászberek községi rendezvé-
nyeiről, a gazdag és színes programok-
ról, a tökéletes szervezésről. A rendez-
vények szervezője Szűcsné Kövér Szil-
via. 
 
Könyvtár- és művelődésszervező szakon 
végeztél a Szent István Egyetem Jászbe-
rényi Főiskolai Karán. Már a gimnáziu-
mi évek alatt tudatosan készültél erre a 
pályára? 
Középiskolás koromban szerettem meg a 
könyvtárat, mindig szívesen látogattam 
ide. Elsősorban a könyv szeretete miatt 
választottam ezt a munkát. Érdekesnek 
találtam azt a tudás-tárat, amire itt rábuk-
kantam, és annak a lehetőségét, hogy itt 
bármilyen kérdésre választ kaphat a kíváncsi olvasó. A leg-
különfélébb témákban és dokumentumokból a könyvtáros 
rövid idő alatt választ tud adni az érdeklődőknek. Ennek az 
internet elterjedése előtt és annak kezdetén még nagyobb 
jelentősége volt, mint manapság. 
 
Később folytattad tanulmányaidat a Debreceni Egyetem 
Informatikai Karán, ahol informatikus könyvtáros diplo-
mát szereztél. 
Főiskolai tanulmányi éveim alatt még sok helyen nem voltak 
elektronikus könyvtári szolgáltatások. Ezekben az években 
terjedtek el a nagyoktól egészen a legkisebb intézményekig 
az integrált könyvtári szoftverek. A felsőoktatási intézmé-
nyek közül a Debreceni Egyetemen a könyvtári munka infor-
matikai részének oktatása különösen nagy hangsúlyt kap. 
Sokféle informatikai tárgyból kérik számon a hallgatókat, és 
szigorlaton is bizonyítaniuk kell a megszerzett tudást. Ma 
már nagyon sokféle informatikai szolgáltatás segíti a könyv-
tárak és könyvtárosok munkáját, ezek nélkül színvonalas 
munka ma már elképzelhetetlen. A debreceni képzés nagyon 
jó alapokat adott a korszerű és minőségi könyvtári szolgálta-
tások biztosításához.  
 
És közben a Lehel Vezér Gimnáziumban kezdtél dolgozni. 
Igen, a főiskola elvégzése után munka mellett kezdtem meg 
egyetemi tanulmányaimat. A jászberényi Lehel Vezér Gim-
náziumban szakmámban, könyvtárosként tudtam elhelyez-
kedni, aminek nagyon örültem. Az iskolában központi he-
lyen található a könyvtár, amiből adódóan a megszokottnál 
egy kissé zajosabb és zsúfoltabb, viszont mindenki által egy 
közkedvelt hely lehetett. Nagyon szimpatikus volt az iskola 
szellemisége, a sok közösségi program, amit munkatársak-
kal, diákokkal, vagy épp közösen terveztünk és valósítottunk 
meg. 
 

2O12 tavaszán kerültél Szászberekre. A 
munkád nagyon sokrétű. A könyvtár 
vezetése, a rendezvények szervezése sok 
figyelmet, kreativitást igényel. 
Könyvtárosként dolgozom, de valóban 
sok feladatot kell ellátnom. Foglalkozom 
a könyvtár vezetésével, rendezvények 
szervezésével, weblap- és újságszerkesz-
téssel, pályázatírással. A Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálattal együttmű-
ködve játszóházat, szabadidős foglalko-
zást szervezünk diákok részére. 
Mivel teljesen idegenként kerültem a 
településre, először is igyekeztem minél 
jobban megismerni a hely történelmét és 
a helyieket. Hétköznapjaikat, munkáju-
kat, életüket, hogy a közösségért végzett 
munkámat minél inkább a helyi igények-

hez tudjam alakítani.  
A beilleszkedést az is nagymértékben elősegítette, hogy 
Szászberek sok tekintetben hasonlít szülőfalumra.  Mára már 
nagyon megszerettem ezt a kis települést, és szinte második 
otthonomként tekintek rá. 
A könyvtári munka tekintetében nagy változást jelent, hogy 
január 1-jével (Boldogházához hasonlóan) a szászbereki 
Könyvtár is csatlakozott a Verseghy Ferenc Könyvtár 
Könyvtári Szolgáltató Rendszeréhez. Ennek keretében plusz 
támogatáshoz jut a könyvtárunk, melyet a könyvtári szolgál-
tatások minőségének javítására használhatunk fel, többek 
között folyóiratok, könyvek beszerzésére, rendezvények 
szervezésére. 
A rendezvények szervezése mindig nagy kihívást jelent, mi-
vel Szászberek kis település, kevés a civil szervezetek, illet-
ve az önkéntesek száma, így sok feladat jut egy-egy emberre. 
   
Hogy indul egy községi program megszervezése? Mennyire 
tudod figyelembe venni a lakosság igényeit? 
Első rendezvényeimet a korábbi években kialakult hagyomá-
nyok figyelembevételével alakítottam, ill. alakítottuk a tele-
pülés vezetőségével közösen. 
Idővel egyre jobban megismerem a helyi adottságokat és 
lehetőségeket, ezek mentén igyekszünk új színt vinni a tele-
pülés életébe. A kistelepülésre költöző, tudatos életmódra 
törekvő családok igényeire alapozva egyre több egészséges 
életmódot és környezettudatos magatartás kialakítását célzó 
programot igyekszünk megvalósítani. A tavalyi évben ehhez 
sikerült pályázati támogatást is nyernie a Szászberek Sport-
egyesületnek, így egy nagyszabású térségi rendezvény, a 
Bioritmus egészség és környezetvédelmi nap kerülhetett 
megrendezésre. 
A településen a kezdetektől jelentős szerepe van a labdarú-
gásnak, az 1930-as évek végén alakult az első focicsapat. 
Több generáció játszott már a megyei labdarúgó-
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bajnokságban, így a szomszédos települések öregfiúk csapa-
tai jó ismerősként, barátként jönnek hozzánk a szeptember 
elején megrendezésre kerülő, és a helyi sportélet egyik leg-
meghatározóbb alakjáról elnevezett Laki Imre emléktornára. 
Mivel a Sportegyesület az idei évben 75 éves, már folynak 
az előkészítési munkálatok, hogy méltóképpen emlékezhes-
sünk meg e jeles eseményről. 
 
Az eddigiek közül melyik programra emlékszel legszíveseb-
ben?  
Mindegyik program emlékezetes számomra valamiért. A 
legemlékezetesebb természetesen a legnagyobb, a Bioritmus 
rendezvényünk, melyet tavaly júliusban valósítottunk meg. 
Több hónapos előkészítő és utómunkálatok eredményeként 
és lelkes segítők áldozatos munkájának köszönhetően pályá-
zati támogatással egész napos tartalmas és ingyenes progra-
mokkal vártuk térségünkből az érdeklődőket.  
 
Boldogháziak is ellátogatnak ilyenkor Szászberekre? 
Bár közel helyezkedik el egymáshoz a két település, és sok 
tekintetben hasonlónak is mondhatóak, mégis kevés volt 
érkezésem előtt a kapcsolat Jászboldogháza és Szászberek 
között. Kevesen látogatják az ottani rendezvényeket, bár az 
is igaz, hogy ott most vannak kialakulóban hagyományte-
remtő szándékkal életre keltett rendezvények, események.  
 
Férjed Szűcs Lajos polgármester. Munkája sok időt, szinte 
állandó készenlétet, figyelmet igényel. Sok-sok programon, 
gyakran hétvégi rendezvényeken is részt vesz. 
Ugyanakkor a te munkád is sokszor jelent hétvégi elfoglalt-
ságokat. 
A gyerekek - Laura és Vilike - mit éreznek meg ebből? 
Mindketten sok rendezvényen veszünk részt, amit megfelelő 

szervezéssel és a családtagok segítségével tudunk megolda-
ni. Igyekszünk úgy alakítani a programjainkat, hogy közösen 
vegyünk azokon részt, hogy lehetőség szerint  közös élmény-
szerzésre tudjuk fordítani  ezt az időt.   
Bár a gyerekek már megszokták, hogy apának vagy anyának 
gyakran van esténként vagy hétvégén programja, egy-egy 
zsúfoltabb időszakot követően  igyekszünk mindig egy kicsit 
több időt együtt tölteni, vagy valamilyen közös programot 
szervezni. 
 
A gyerekeitek között mindössze másfél év korkülönbség 
van. Hogyan tudnak együtt játszani, milyen gyerekek? 
Annak ellenére, hogy különböző neműek és különböző a 
természetük, rendkívül jól megértik egymást, és nagyon jó-
kat játszanak együtt. Természetesen, mint testvérek között 
lenni szokás, előfordulnak viták és veszekedések, de szeren-
csére ezt hamar elfelejtik, kibékülnek, és folytatják tovább a 
közös játékot. 
 
A sok munka után hogy készülsz a nyári pihenésre? Lesz-e 
lehetőség közös családi nyaralásra? 
A júniusban megnyíló pályázati lehetőségek miatt egy zsú-
folt, nehéz időszak vége felé tartok a munkámban. Csalá-
dommal úgy tervezzük, hogy az őszi munkák és az iskola-
kezdés előtt még mindenképp szakítunk időt a közös időtöl-
tésre, a feltöltődésre. 

Szilvike, köszönöm a beszélgetést.  
A munkádban sikereket, kitartást, újabb és újabb ötleteket 
kívánok, a családi életedben pedig szeretetteljes, örömteli 
éveket. 

Konkoly Béláné 

Könyvtári Hírek 
A Községi Könyvtár  

nyáron is várja az olvasókat.  
Nyitva tartás: 
július 1-2., 8-9-én 9-17 óráig 
augusztus 12-31.  hétfő, kedd 9-17 óráig 
 
Várom a könyvtárlátogatóktól a lejárt kölcsönzési határidejű könyveket.  
 

A Boldogházi Hírek tavaly októberi számában olvashattak a Harmadna-
pon című  filmről, melynek 2013. június 2-án délután volt helyi bemutató-
ja. A Művelődési Ház megtelt az érdeklő közönséggel.  

Budapesten vetítették egy kisfilmfesztiválon, ahol a közönség kedvencei 
között volt (Best of Friss Hús volt a rendezvény címe), illetve vetítették 
az Art mozik éjszakáján, sőt, Bukarestben az Őszi Filmnapokon is ott 
lesz.  

Főszereplők: Nagy Anna, Györgyi Anna, Huszárik Kata, Hay Anna, és 
Znamenák István. A 25 perces rövid játékfilm magyar nyelvű és angol 
felirattal van ellátva. Sok sikert kívánunk Dombrovszky Linda rendező-
nek.  

HÍREK  
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Aki június 14-én, pénteken dél-
előtt egy vidám társaságot látott 
kocsikázni, a bakon Bajszit- pol-
gári nevén Krasnyánszki Imrét- 
üdvözölhette. 

- A nyolcadik osztályosok 
bolondballagása volt, és megkér-
tek fogjam be Herceget és Boly-
gót. Szívesen tettem, hiszen évek 
óta nem múlhat el gyermeknap, 
bolondballagás, Mikulásvárás, 
hogy ne kapnék felkérést nem-
csak Boldogházáról, de a szom-
szédos Györgyéről is. 
Már két világtalálkozón is részt 
vettem: itt helyben, és néhány 
évvel ezelőtt Alattyánon. A Ha-
gyományőrző Egyesület rendez-
vényén két alkalommal szerepel-
tem lovaimmal, Györgyén, a szü-
reti felvonulásokon, a hidai és a 
helyi aratóversenyen. Az utóbbira 
Erki Marika elkészítette számom-
ra a népviseleti ruhát. 
Többször szerepeltem a porteleki 
szabadidős akadályhajtáson. Egy-
szer voltam első helyezett, és 
egyszer a második.  

- Hogyan alakult ki ez a hob-
bid? 

- Hobbi? Inkább szenvedély. 
Apámnak, nagyapámnak is volt 
egy-egy pár lova, nagyon szeret-

tem őket. Van egy olyan fényké-
pem, ahol másfél évesen a lovon 
ülök A 90-es évek elején vettem 
az első csikóimat, azóta már több 
csikót felneveltem, tanítottam. Ez 
egy nagyon költséges hobbi, hi-
szen a lovakat gondozni, etetni, 
ápolni kell. Patkolás, körmölés, 
védőoltás, útlevél, ez mind kellé-
ke a lótartásnak.  

- Amint mondtad, Te neveled 
fel a csikókat. Ez nagyon munka-
igényes feladat.  

- Igen, mindenre meg kell 
tanítani őket. Eddig hetet nevel-
tem fel, de mind jó lett. Nem kö-
tődtek, nem rúgtak, haraptak.  
Linda és Csillag- az első pár- 

nagy lovak voltak. Baba, Szultán, 
Kincses és a jelenlegi két lovam 
pónik. 

- További állomány-
növelésről gondolkodsz? 

- Nem. Sajnos csak a hétvé-
géim szabadok, csak akkor tudok 
velük hosszabb időt foglalkozni, 
és a többi jószágom is -disznó, 
juhok, kecske - törődést igényel. 

- Kislány unokád szereti a 
lovaidat? 

- Nagyon. Ha megérkeznek, 
nem befelé szalad, hanem egye-

nesen a pónikhoz. Simogatja, be-
szél hozzájuk, és természetesen 
fel akar ülni rájuk. A kis gidát is 
az ő kedvéért vettük.  
Beszélgetés közben előkerültek a 
fényképek. Szomorúan jegyezte 
meg Imre, hogy vidám gyerekek-
kel teli kocsis képeket nem tud 
mutatni, mert – bár ígérték neki!- 
nem kapott. Itt az ideje kedves 
most végzett tanulók, 
hogy ,,Bajszi bácsit” meglepjétek 
vele! 

Köszönöm a beszélgetést, és 
sok örömet kívánok Neked a sok 
munkát igénylő hobbidhoz. 

 

HÍREK  

Hobbim a lovak 

Zrupkó Ferencné 
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♦    Május 6-án délután a Jászkun Redmptió 268. évfor-
dulóját ünnepeltük Jászberényben. Bár az időjárás nem fo-
gadta kegyeibe a rendezvényre érkező vendégeket és a sze-
replőket. A Jász Emlékmű előtti térre tervezett ünnepség az 
esős idő miatt a polgármesteri hivatal dísztermében volt. 
A redemptiós ünnepséget először 2001-ben tartották meg a 

Kapitánykertben. Ennek az ünnepségnek szervezője, létreho-
zója a Jászberényi Városvédő és Szépítő Egyesület, melyhez 
később Jászberény önkormányzata is csatlakozott. E jelentős 
esemény megünneplése 2005-ben már a jászkapitány szobor-
nál történt. Azóta a megemlékezés itt történik. Az ünnepség 
az évek múlásával túl nőtt Jászberény határain, és ma már a 
Jászság ünnepe.  Bolla János regnáló jászkapitány köszöntő-
jében örömmel állapította meg, hogy ennyi jászkapitány még 
nem vett részt egy korábbi redemptiós ünnepségen sem, s a 
jásztelepülések is szinte kivétel nélkül elküldték képviselői-
ket a rendezvényre. A rendezvényen előadott műsor felidézte 
a több mint két és fél évszázada történteket. A korhű ruha, a 
zene, a tánc megjeleníti a redemptió korát, amely alapjaiban 
határozta meg a jászok életét. 
 Az ünnepi műsort követően-- az eső már nem esett-- a Jász 

emlékműhöz vonultunk, ahol a megemlékezés és a tisztelet 
koszorúit helyeztük el. Jászboldogháza önkormányzatának és 
a civil szervezeteinek koszorúját Fózer Tiborral helyeztük el 
az emlékműnél. 

♦   Június 4-én délután a Jászok Egyesülete soros rendez-
vényét tartotta a Pest megyei Megyeházán. 
Az előadás újszerű volt, mert nem a megszokott módon 

diavetítővel és kioktató módon, hanem egy csoport ( kb. 14 
fő) a Jászszentandrási Pávakör tagjai és nyugdíjasai mutatták 
be településük tollforgatójának Donkó László tanár (1935-
2012) irodalmi munkásságát. 
 
 

A rendezvény megnyitóján dr. Dobos László ügyvivő emlé-
keztetett a 93 évvel ezelőtti napra, amikor a Trianoni béke-
diktátumot elfogadták, és ezzel hazánk területe 1/3-ára csök-
kent. Megemlékezésében idézett elődjének dr Czettler Jenő, 
a Jászok Egyesülete akkori elnökének beszédéből, aki Ma-
gyarország 36 legnagyobb egyesületének megbízásából 
mondott beszédet a békeszerződés aláírása ellen 1920. június 
4-én. Ezután Banka Ferenc Jászszentandrás polgármestere 
köszöntötte a jelenlévőket, és ismertette Donkó László 
Jászszentandrás egykori tanárának életpályáját. Nagyon sok-
rétű, sokoldalú, a településsel együtt élő igazi „lámpás”volt. 
Alapjaiban  magyar- történelem szakos tanár, alapítója a 
pávakőrnek, iskola igazgató, tanító, vezette a dolgozók isko-
láját, volt költő, színmű író, futballkapus, sportköri el-
nök,,horgász, művelődési ház igazgató, könyvtáros  és még 
sok más időszaki feladatokat is ellátott. Sok kitüntetésnek és 
aranydiplomának is a birtokosa volt. Irodalmi munkássága 
verseskötetben is megnyilvánult. A rendezvényen ott volt 
özvegye és az egyik fia is. Irodalmi munkásságából versek, 
jelenetek lettek bemutatva a pávakör és a nyugdíjasok által. 
Munkásságában helyet kapott a tanyasi élet, a családi kötő-
dés és a baráti viszonyok szimbolizálása. Felidézi: Gyermek-
kor a 40-es évekből, emlékszik az édesanyjára: Ha az anyám 
élne című verssel vagy a Hites feleségéről is hangzik el sza-
valat. De írt verset  a Jászszentandrási templom freskóiról is, 
melyet Aba Novák Vilmos és Chiovini Ferenc festett, és 
egyedülálló a templom festészetben. Ezzel kapcsolatban el-
hangzott a Felíratok a freskókra című vers is. Ezeken kívül 
még nagyon sok vers és jelenet volt bemutatva és ami újsze-
rű volt, és  nekem nagyon tetszett, hogy egy ember életmű-
véből azok mutattak be részleteket akikkel együtt élt, akiket 
nevelt, és akikkel együtt dolgozott. 

Nagy Albert  
jászkapitány 

HÍREK  

HÍREK A FOCIPÁLYÁRÓL 
Befejeződött a 2012/2013-as Megye II-es bajnokság amelyben a felnőtt csapatunk mellett az U19 és az U16-as fiataljaink is 
sikeresen teljesítették ezt az évadot. A felnőttek házi gólkirálya Eszes János lett 9 góllal. Nem sok időnk van a pihenésre, 
mert augusztus közepén kezdődik a bajnokság és így július közepén elkezdjük a felkészülést továbbra is a Megye II-ben. A 
folyamatos edzések mellett a különböző felkészülési mérkőzések is szerepelnek a bajnokság előtti programban. Szerencsére a 
csapataink együtt maradnak, így nagy erővel készülünk a 2013/2014-es bajnokságra. Továbbra is marad az U16-nak az edző-
je Túróczi Béla, U19-nek Báder Dénes és a felnőtt csapatnak Bodor Máté. A nyári szezonba a felkészülés mellett több min-
dent is tervezünk, ilyen például az utánpótlás csapataink edzőtáboroztatása a strandon és szervezés alatt van több Strandfoci 
torna megszervezése is az új homokfoci pályánkon. 

Vámosi Zsanett 

A felnőtt csapat … és az utánpótlás 
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A Jászföld Hagyományőrző Egyesület 2013. 05. 25-én ismét megrendezte a Hagyományok hétvégéje programsorozatát, 
amelyre az idei évben is nagyon sok érdeklődő látogatott ki a Bartal tanyára. A gyermekeknek játszóházzal, a felnőtteknek 
kirakodó vásárral, a lószeretőknek fogathajtó versennyel készültünk, míg a színpadon egymást váltották a népdal kórusok, 
néptáncosok és népzenészek. Ezúton is szeretnénk megköszönni minden fellépőnek, hogy előadásukkal emelték a rendez-
vény fényét, a felvonuláson résztvevőknek, árusoknak és minden támogatónknak, hogy segítséget nyújtottak a programunk 
megrendezéséhez. Köszönet minden a versenyen részt vevő fogatnak, az egyesület tagjainak, hogy munkájukkal segítették a 
rendezvény létrejöttét. 

Köszönjük! 
 Nagyné Matók Anikó 

elnökségi tag 

Hagyományok hétvégéje  

HÍREK  

Sok látnivaló és szórakozási lehetőség közül választhattak a rendezvényre kilátogatók 
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Jászboldogházi Autósport Egyesület hírei 
Összefogni egy nemes célért- VIII. Boldogháza 

Rally - jótékonysági gyermeknap 

Mi, az autósport szerelmesei úgy gondoltuk, hogy 2013-ban 
is megszervezzük a rendezvényt.  Idén is az NVG Trans, 
mint főtámogató mögé állt a rallynak, emellett még a Köpci 
fuvar, a Plasztik Print Kft, a Spuri adalékok, a boldogházi 
polgárőrök, az alsószentgyörgyi tűzoltók és a Kondi büfé, 
támogatott bennünket az önkormányzat és egyéb önkéntes 

segítők mellett. A háttérben rengeteg munka, szervezés, 
egyeztetés zajlik. Engedélyek, megállapodások, kupák, nyi-
latkozatok, útlezárások, biztosítások, marketing, gumipako-
lás, szalagozás, rádiós pontok beosztása, ütemterv, hangosí-
tás, időmérés, gyermekautóztatás stb. Ez egy csapatmunka, 
ahol mindenkinek megvan a saját feladata és most minden 
összeérett a végére. A célunk az volt, hogy támogassuk a 
Boldogházi Gyermekekért Alapítványt a nevezésekből, au-
tóztassuk a gyerkőcöket és egy örök élményt nyújtsunk a 

gyermeknap alkalmából nekik, hogy beülhettek egy ízig vé-
rig versenyautóba és átélhették milyen a rally szerelmesévé 
válni. A lurkók egymás kezéből tépték a kilincset, akkora 
sikere volt ennek a kezdeményezésnek a nap végén. 60-70 
gyerek ülhetett be egy-egy 180 lóerős Ladába, vagy a 320 
lőerős Mitsubishik valamelyikébe, vagy más rallyautóba. 
Ami számunkra a legfontosabb, hogy jelentősebb baleset 
nélkül sikerült levezényelni a rendezvényt és persze erre is 
törekedtünk a kezdetektől fogva. A másik, hogy népszerűsít-
hettük a rallyt és bízunk benne, hogy egy igazi jó hangulatú 
családi napot szervezhettünk mindenkinek. 60 nevező volt 
nálunk. A visszajelzések nagyon jók, versenyzőktől, nézők-
től egyaránt. Mindenkinek mondom, egy CSAPATMUNKA 
volt mindez. 
Még egyszer köszönjük a szervezők nevében mindenki segít-
ségét, aki nem gátolta a munkánkat és tett a gyermekek 
örömautóztatásáért egész nap. Nincs lehetőségem egyenként 
megköszönni, pl. a Condors MC, a polgárőrök, vagy épp 
néhány segítőkész tűzoltó, vagy pl. Rácz Matyi és barátai, 
Dj. Szőli, Vereb Szabolcs vagy épp Babinyecz Janika fotós 
segítségét, mert senkit sem szeretnék kihagyni. Ezért hát 
megköszönjük mindenkinek, aki a hozzáállásával, önzetlen-
ségével közreműködött a nap zavartalan lebonyolításához. 

Örömmel mondhatjuk el a megszokott autósportos baráti 
csapat nevében, hogy az ismét színvonalasabb, nagyobb ne-
vező- és néző számú rallyt bonyolítottuk le, úgy, hogy az 
eddigi legtöbb komoly versenyautót láthattuk Boldogháza 
utcáin akár Vácról, Debrecenből, Kazárról, Budapestről is. 
Emellett itt volt nálunk a Budapest-Bamako Rallyt megjárt 
Kőváry Barna is showmenkedni , aki azt hiszem kitett magá-
ért, szolgálta a közönséget emelte a rendezvény nívóját. 

Pap Béla 

Fotók:Babinyecz J. 

HÍREK  
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   A Jász Múzeum különleges 
kiállítással készült a Jászberény-
ben rendezett XIX. Jász Világta-
lálkozóra. Nagyszabású színvo-

nalas kiállításon mutatja be a jász hím-
zés történetét, fejlődését, és elképzel-
hetetlenül gazdag felhasználási módja-
it.  

   Ha azt halljuk, császárszakál, 
gyorgyina, nefelejcs, kutyatök, vagy: 
büdösbogaras, saskörmök, vesevirá-
gos, szinte bizonyos, hogy nem első-
sorban a jász hímzés jut eszünkbe. Pe-
dig ezek a motívumok teszik egyedivé, 
sajátossá a zöld fonalból, ezernyi válto-
zatban készülő minták formavilágát. 
De vajon hogyan alakult ki, és hogyan 
vált egyedivé, más tájegységektől jól 
elkülöníthetővé a jász hímzés? 
A jász hímzés kialakulása elválasztha-
tatlan az egykori szűcsmesterségtől. A 
Jászság viseletében ugyanis a bőrből 
készült ruhák egészen a 19. század 
végéig jelentős helyet foglaltak el. Jel-
legzetes darabjai voltak a subák, köd-
mönök, bekecsek, melyek készítéséhez 
kiváló alapanyagot jelentett a juhok 
bőre. A juhok a jászsági gazdaságok 
legelterjedtebb állatai voltak, melyek 
bőrét a szűcsök dolgozták fel. A szű-
csök már a 16. századtól tevékenyked-
tek a Jászságban. Többségük a köznép 
számára dolgozó magyar szűcs volt, ők 
maguk készítették ki a bőrt, maguk 
festették, hímezték, majd összevarrták. 
Mellettük azonban mindig dolgozott 
néhány német szűcs is, ők főként a gaz-
dag, tehetős megrendelők számára dol-
goztak. A jászsági szűcsmesterek közé 
tartozott híres írónk Móra Ferenc édes-
apja Móra Márton is, aki Jászberény-
ben született, és ikertestvérével, And-
rással együtt Jászárokszálláson tanulta 
a szűcsmesterséget.  
   A jász férfiak legjellegzetesebb ruha-
darabja az ujjatlan, palástszerű suba 
volt. Egy subát 14-16 hosszú szőrű 
rackajuh bőréből készítettek, és igazi 
oltalmat jelentett a juhászok számára. 
Ezt használták párnának, éjjeli fekvő-
helynek, és még a templomba is ma-

gukkal vitték. A színes fonallal 
hímzett subák pedig a  jómód, a 
rang kifejezői voltak, így ezt nem 
mindenki engedhette meg magá-

nak. A női viselet  
egyik jellegzetes darabja 

pedig a szintén 

bőrből készült ködmön  volt. A jászsági 
subákat és ködmönöket a 19. század 
közepéig színes hímzés borította.  A 
nyers vagy fehér színű ködmönt zöld 
selyemmel vagy gyapjúval, a barna 
színűt pedig színes fonalakkal díszítet-
ték.  
   Az 1880-as évektől, a polgári ízlés 
hatására fokozatosan egyszerűsödött a 
jászsági hímzés színvilága. Míg más 
területeken, Kalocsán, a Sárközben 
vagy Mezőkövesden a hímzés egyre 
színesebb lett, a Jászságban a színek 
visszafogottakká váltak, végül már 
csupán a zöld színű fonalat használták. 
Az idők során a bőrruhák használata 
csökkent, és a 19. század végére lassan 
teljesen megszűnt. A jászsági szűcsök 
gazdag mintakészlete sokáig feledésbe 
merült.  
    Az 1970-es években történt jelentős 
változás, amikor a jászsági díszítőmű-
vészeti szakkör tagjai kísérletet tettek 
arra, hogy az egykori szűcshímzés min-
táit textíliákon jelenítsék meg. Később 
az Újszászi Díszítőművészeti Szakkör 
tagjai is csatlakoztak ehhez a kezdemé-
nyezéshez. Felkutatták a mintakincset, 
és egyre több textílián, szalvétákon, 
párnákon, futókon és különféle ruhada-
rabokon jelent meg a fehér alapon zöld 
fonallal készült hímzés. 
     A Jász Múzeum támogatta a szép 
hagyomány felelevenítését. Kiállítást 
rendezett a textíliákon alkalmazott jász 

hímzésekből majd megjelent a 
„Jászsági szűcsminták textíliá-
kon” című kötet, ami gazdag 
mintakészletével fontos segítséget 
nyújtott a hímző asszonyok értékmeg-
őrző tevékenységéhez. Ennek köszön-
hetően ma már nagyon sok jászsági 
lakásban találunk jász hímzéssel díszí-
tett különféle textíliákat, ruhadarabo-
kat.  
A Jász Múzeum kiállítása szép példája 
annak, hogyan őrizhetjük meg oly mó-
don a hagyományokat, hogy alkalmaz-
kodunk a változó világ ízléséhez, igé-
nyeihez. Szemléletesen mutatja be, 
milyen sokféle felhasználási módja van 
ma is ennek az egyszerűségében szép 
és elegáns szín- és formavilágnak. Az 
étkészlettől a modern hálószoba búto-
ráig számos módon jelennek meg a 
jellegzetes motívumok, de a mai diva-
tos ünnepi és hétköznapi ruhák dísze is 
lehet a jász hímzés.  

   A kiállítás azt is bizonyítja, hogy ma 
is él a népművészet, és fontos, hogy 
egy-egy tájegység ezáltal is megmutas-
sa önmagát, saját kincseit közzétegye, 
és használja a mindennapokban. A népi 
díszítőművészet felelevenítésével a 
közösségi élet is tartalmasabbá, gazda-
gabbá válhat.  
   Községünkben a mindenki által jól 
ismert, ügyes kezű Zrupkóné Klári néni 
készíti jász hímzéssel kézimunkáit. 
Bízunk benne, hogy egyre több 
követője akad a fiatalok közül is. 
Az utóbbi időben a faluszépítők 
is igyekeznek használni a jász 
hímzés gazdag formavilágát, 
és Juhászné Terike ége-
tett cukor csodáin 

Örökségünk a jász hímzés …Örökségünk a jász hímzés …Örökségünk a jász hímzés …Örökségünk a jász hímzés …Örökségünk a jász hímzés …Örökségünk a jász hímzés …Örökségünk a jász hímzés …Örökségünk a jász hímzés … 

Árokszállási férfi tányéros subában  
1870-es évek 

Részlet a kiállításból  
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is megjelennek ezek az egyedi motívu-
mok. 
   A Jász Múzeum kiállítása méltó be-
mutatása a jászsági kézművesség egyik 
fontos területének. Arra bíztatja látoga-
tóit, hogy ne csupán őrizzük, de bátran 
használjuk az őseinktől ránk maradt 
gazdag hagyományt. Tanítsuk meg a 
gyermekeknek is, hogy a szép motívu-

mok minél tovább fennmaradjanak. 
„Egy népet a kultúrája tart meg annak, 
ami. Ha nincs kötődés, gyökértelenné 
válik az egyén és a közösség egyaránt.” 
– hallhattuk a kiállítás megnyitóján. A 

magunk eszközeivel mi is tehetünk 
azért, hogy megőrizzük, tovább adjuk 
az évszázadok során ránk maradt szép 
örökséget. 

Papp Izabella  

Futó részlete  

Jászsági hímzésmintával díszített étkészlet 

Zrupkó Antalné az általa készített 
      jász hímzéses terítővel 

Jász hímzéssel díszített párna  

ISMÉT ÁLL AZ ALAVANDER (TÚRÓCZI) KERESZT 

Örömmel tájékoztatjuk a Tisztelt boldogházi és elszármazott lakosokat, hogy 2013. június 8. 
óta ismét áll az Alavander (Túróczi) kereszt a szolnoki út mellett. 
Hamarosan elnyeri végleges színét, megtörténik a márványtáblák felhelyezése, és a környezet 
kialakítása is.  
 

A kereszt felszentelésére 2013. augusztus 31- én, szombaton,  
az Elszármazottak Találkozója  napján, délelőtt 9.30 órakor kerül sor.  

 
Ezúton is megköszönjük a lelkes támogatást, az anyagi felajánlásokat, és mindazt az önzetlen 
munkát, amellyel segítették községünk legrégebbi keresztjének újjáépítését. 
A felszentelési ünnepségére mindenkit nagy szeretettel várunk. 
 

A szervezők nevében: 
 Kispálné Baranyi Aranka 
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   Községünk ez évben 
június 29-én, Péter Pál 
napján rendezte a Civil 
Napot. A hagyomány sze-
rint a búza töve ezen a 
napon megszakad, ezért 
régen Péter Pál napja 
jelentette az aratás kezde-
tét. 65 évvel ezelőtt, 1948-
ban nagy ünnepséggel 
készültek erre a napra az 
alig két éve alakult fiatal 
községben. Ekkor még 
több párt működött a tele-
pülésen, bár már érzékel-
hető volt a fordulat, hiszen 
a szociáldemokrata és 
kommunista párt MDP néven egyesült, és a hatalom meg-
szerzésére törekedett.  
Az ünnepségről a Megyei Levéltárban fennmaradt egy jelen-
tés, melyből tükröződik a kor hangulata, ugyanakkor az is jól 
látható, hogy elődeink ebben a helyzetben is képesek voltak 
az összefogásra, a közös ünneplésre. A forrást Besenyi Ven-
del tette közzé az Emlékek a boldogházi tanyavilágból című 
kötetben.  
Így ünnepeltek 65 évvel ezelőtt:  
 
„Jászboldogháza közönsége Péter és Pál napján pártkülönb-
ség nélkül ünnepelte meg a negyedik szabad aratást. 
A délutáni ünnepséget a tanyaközség határrészeiből összese-
reglett feldíszített szekerek, valamint lovas legények, trakto-
rok, cséplőgépek felvonulása nyitotta meg, követve őket a 
Csíkos tanyaiak népes küldöttsége. Köszöntő szavaikra a 
községi vezetőségnek más- és más tagja válaszolt, hitet téve 
a Munkás-Paraszt-Értelmiségi egység mellett. 
   A Himnusz hangjai után Kiss István a Független Kisgazda-
párt helyi szervezetének elnöke mondott ünnepi beszédet, 
lefektetve pártjának az együttműködés szükségességéről 
vallott elveit. Baráth Endre „Suhogj új búza” c. költeményét 
Sándor Gabriella mondotta el. 
Utána Hudák Ilona lépett az emelvényre, aki pompás magyar 
ruhájában, kezében búzakoszorúval, nagy sikerrel szavalta el 
Tompa Mihály: „Hajnal hasad, harmat esik” c. költeményét. 
Sűrű tapsokkal jutalmazta a hallgatóság az Állami Általános 
iskola énekkarának kánonjait és többszólamú gyermekkóru-
sait. Majd az EPOSZ (Egységes Parasztifjúság Országos 
Szövetsége) lánycsoportja érdemelte ki a teljes elismerést az 
előadott aratótánccal, valamint Üveges Lenke és Tivadar 
Gizella páros magyar táncával. 
A szórakoztató részt ismét komoly követte. Péntek Gábor az 

UFOSZ (Újonnan Földhöz Juttatottak Országos Szövetsége) 
helyi elnöke méltatta a földreformot, és felhívta a parasztság 
figyelmét az osztálynélküli szociális társadalom kiépítésére. 
A Magyar Dolgozók Pártja, valamint a Szakszervezetek kép-
viseletében Kontra József állomásfőnök beszélt a közönség-
hez. Az ipari dolgozók nevében szólva a beszolgáltatási kö-
telezettség 100 %-os végrehajtásának fontosságát hangsú-
lyozta. A megfeszített munkával rövid idő alatt is csodálatos 
eredményeket elérő munkásság megérdemli, és joggal várja, 
hogy a magyar föld éltető javaiból, különösen az „élet”-nek 
is emlegetett kenyérből ők is egyformán részesedjenek. Ki-
áltjuk a világ minden tája felé, hogy „ne bántsd a magyart”, 
mert itt becsületes és emberszerető dolgozó nép lakik. Békét 
kívánnak, és nem akarunk még egyszer a sír szélére lépni. 
Ezután Dalmadi Béla adta elő Móra Ferenc „A föld” c. köl-
teményét, könnyeket csalva a hallgatóság szemébe, melyeket 
a tápiói ifjak szárítottak fel derűs jelenetükkel: „Andris háza-
sodik” c. bohózattal. 
Kellemes látvány volt az Áll. ált. iskola növendékeinek tor-
nász csapata. Zenés szabadgyakorlatot mutattak be, tökéletes 
kidolgozottsággal és rugalmassággal. 
A műsoros részt befejező Szózat után még sporteseményben 
is gyönyörködhetett és derülhetett a közönség. A lelkes buz-
dítás nem hiányzott, mert a „nősök” és „nőtlenek” mérték 
össze labdarúgásban erejüket.  
Az egész napi jó hangulatot arató bál egészítette ki. 
Nem volna teljes a beszámoló, ha meg nem emlékeznénk a 
rendezőségről is, melynek nagy része az értelmiségből került 
ki. Önzetlen és odaadó munkájuk és helytállásuk vitte sikerre 
az egész napot.” 
 
Aratóünnep 61 évvel később: A Hármas Kerü-

letek kézi aratóversenye Jászboldogházán, 
2009-ben 

 HÍREK  

Régen volt – hogy is volt? 

PéterPéterPéterPéter----Pál ünnepe Pál ünnepe Pál ünnepe Pál ünnepe 
Jászboldogházán 1948Jászboldogházán 1948Jászboldogházán 1948Jászboldogházán 1948----banbanbanban    

Fotók: Babinyecz J. 
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KI MIT SÜTÖTT?  
FERDINÁND CSIGA 
 
3 dkg élesztőt kevés tejben kicsi cukor-
ral felfuttatunk. Hozzáadunk 1 egész 
tojást és 4 tojás sárgáját, 50 dkg lisztet, 
csipetnyi sót, 1 kiskanál cukrot és any-
nyi tejet, hogy gyenge, rétesszerű tész-
tát kapjunk. Ezt jól kidolgozzuk simá-
ra. Egy órát pihen. 
25 dkg kristálycukrot jól kikeverünk 25 
dkg vajjal. 
A megkelt tésztát kinyújtjuk, és húzo-
gatjuk, mint a rétestésztát (jó nagyra, 
vékonyra). Rákenjük a vajas masszát, 
megszórjuk előre beáztatott mazsolá-
val. 
Az egész tésztát középen kettévágjuk, 
mindkettőt feltekerjük, mint a mákos 

kalácsot. Közben megsodorgatjuk, 
hogy egyenletes legyen a rúd. 2 cm-es 
darabokra vágjuk, és kivajazott tepsibe 
rakjuk hézagosan. Szépen megkeleszt-
jük, ennek során összekel a tepsiben. 
Fél liter tejet 1 csomag vaníliás cukor-
ral és 2 evőkanál cukorral összemelegí-
tünk, és amikor már majdnem megsült, 
ezzel meglocsoljuk a csigákat. Utána 
pirosra sütjük. 
Amikor kihűlt, csigákra szét lehet szed-
ni. Jó tanács: dupla adagot szoktam 
készíteni, mert nagyon hamar elfogy! 
Hagyományos jászsági étel, de előde-
ink lábasban sütötték. Én édesanyámtól 
tanultam meg. 

Sass Istvánné  

TÚRÓS POGÁCSA  
 
Hozzávalók:  
50 dkg liszt 
25 dkg zsír 
50 dkg túró,  
1 csomag sütőpor 
2 tojás 
3 evőkanál tejföl 
só 
Összegyúrjuk a hozzávalókat, de csak 
az egyik tojást tesszük bele. Egy órai 
pihentetés után másfél újjnyi vastagra 
nyújtjuk, és kis pogácsákat szúrunk ki 
belőle. Zsírozott tepsibe rakjuk és 
megkenjük a másik felvert tojással. 
Közepes tűznél aranysárgára sütjük. 
 
      
 Papp Izabella 

KRUMPLIS BODAG 
 
Hozzávalók:  
1 kg krumpli,  
élesztő,  
búzaliszt 
olaj 
tej 
só. 
 
A krumplit héjában megfőzzük, meg-
tisztítjuk és összetörjük. 
Ezután élesztővel, tejjel, búzaliszttel, 
olajjal és sóval összegyúrjuk. Megke-
lesztjük, majd kerek szaggatóval  
kiszaggatjuk. Kettőt-kettőt lekvárral 
összeragasztunk, majd  
zsírozott tepsibe rakjuk, és kisütjük. 
 
  Orczi Imréné 

TÚRÓSPITE 
Hozzávalók:  
3 bögre liszt (kb 2 dl-es bögre),  
1 bögre cukor,  
4 tojás sárgája,  
1 egész tojás, e csomag margarin, 
diónyi zsír,  
1 csomag vaníliás cukor,  
1 sütőpor, pici só, tejföl. 
 
Ezeket összegyúrjuk, és a tésztát meg-
felezzük. Egyik felét kinyújtva a zsí-
rozott tepsibe tesszük. (Én ehhez a 
mennyiséghez a legnagyobb gáztepsit 
szoktam használni.) 
¾ kg túróhoz keverünk 25 dkg por-
cukrot, 1 vaníliáscukrot, egy citrom 
reszelt héját, és kevés prézlit.  
Ezt elsimítjuk a tepsiben lévő tésztán. 
A tészta másik feléből rácsokat készí-
tünk, amit a túróra teszünk.  Tojásfe-
hérjével megkenjük, és megsütjük. 

Baranyi Sándorné 
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Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Kör-
zet, Jászivány Országos jelentőségű, 
egyedi védelem alatt áll. A tájvédelmi 
körzet 15 területegységből tevődik ösz-
sze, melyből az egyik a Pélyi-szikesek. 
Mozaikos szerkezetű szikesedő rétek 
jellemzik. Természetes növényzete 
sajátos, elsősorban fűfélékből áll. A 
szikes területet mesterségesen telepített 
erdők tarkítják. Két növénytársulás 
váltja egymást: az ürmös és a cickafar-
kos puszta. A szikes madárvilága is 
változatos, legjelentősebb a kék vércse, 
az ugartyúk, a bíbic és a pacsirta. 
Pusztamizsei Holt-Zagyva 
Helyi jelentőségű természetvédel-
mi terület. Jászteleknél a Zagyva 
holtága által határolt 70 hektáron, a 
Jászság legmélyebb részén találha-
tó. A 70 hektáros területnek na-
gyobb része erdő, mely főként 
keményfás ligeterdőkből és ártéri 
tölgyesekből áll össze, melynek ez 
az erdő a legnagyobb ismert élőhe-
lye a megyében. De nem csak er-
dőket találunk itt, hanem ártéri 
mocsárréteket, valamint nedves 
kaszálóréteket is. Madárvilága is 
igen gazdag. Növényei közül leg-
érdekesebbek a 300 évnél is idő-
sebb tölgyek, melyeknek törzske-
rülete a 4-5 m-t is meghaladja. Virág-
zik itt a hóvirág, az ibolya, a boglárka-
félék, gyalogbodza, sárga nőszirom, 
szagosmüge, csalán, réti iszalag, réti 
őszirózsa, kökénysövény, vadkörtefa és 
vadrózsa. Élővilágára jellemzőek: a 
szarvasbogár, orrszarvúbogár, cincér-
fajok, karvaly, galambászhéja, egerész-
ölyv, vörös vércse, fakopáncs, zöldkül-
lő, sárgarigó, mezei poszáta, barátka. 
Él itt füzike, fülemüle, tövisszúró gé-
bics, süvöltő, fenyőpinty, fenyőrigó, 
léprigó, tarajos és pettyes gőte, erdei 
és mocsári béka, vöröshasú unka, vízi-
sikló és mocsári teknős, szürke és vörös 
gém, bakcsó, tőkés réce, bölömbika. 
N a t u r a  2 0 00 - e s ,  kü l ö n l e g e s 
természetmegőrzési terület. 
Jászdózsai Pap-erdő 
Helyi jelentőségű védett természeti 
terület Natura 2000. Az új Tarna-hídtól 
a bal parti töltésen észak felé kb. 800 
méterre található. A terület az egykori 
Tarnát kísérő tölgy, kőris, szil ligeter-
dőnek a maradványa. Az 1860-as évek-
ben Janka Viktor megtalálta a réti őszi-
rózsát az erdőben. Megtalálhatók itt a 
kocsányos tölgy, a magyar kőris, tatár-
juhar, mezei szil, a nedvesebb erdőfol-
tokban pedig lágyszárú aljnövényzet, 
keltikék, salátaboglárka tenyésznek. 
Bár az erdei tisztásokon ritkulófélben 
van a sziki kocsord, de amíg ez lesz, 
addig élni fog itt a nagy szikibagoly 
lepke is, hiszen ez e fajnak sajátságos 
gazdanövénye. Kiemelt fontosságú 

fajok: Janka-tarsóka és a Nagy 
szikibagoly lepke. 
Jászság, Különleges Madárvédelmi 
Terület 
A madártani jelentőséggel bíró terület 
nagysága: 16387 hektár. A Natura 
2000 hálózaton belül Különleges Ma-
dárvédelmi Terület (SPA). Egyéb vé-
dettség: Fontos madárélőhely. 
A Hajta és a Galga völgyében található 
füves puszták, vizes területek, erdőfol-
tok a Jászságban. Pusztai madárfajok 
szempontjából tartozik jelentős élőhe-

lyeink közé, kiemelkedik parlagisas- 
és kerecsensólyom-állománya. Főként 
megfelelő vízborítottság esetén nagy 
számú vonuló és táplálkozó vízimadár 
fordul meg a területen. A kijelölés 
alapjául szolgáló védett fajok: Parlagi 
sas, Kék vércse, Túzok, Szalakóta, Kis 
őrgébics, Balkáni fakopáncs, Tövisszú-
ró gébics, Parlagi pityer. 
Figyelmet érdemelnek a következő 
fokozottan védett madarak: a Réti fü-
lesbagoly, Fekete gólya, Fehér gólya, 
Kerecsensólyom, Gólyatöcs, és a védett 
Kékes rétihéja, Fekete harkály, Arany-
lile. 
 
Hajta mocsár 
Helyi védettségű természetvédelmi 
terület A Natura 2000 programban a 
Hajta mente része. A Hajta-mocsár 
természetvédelmi terület a 31-es köz-
úton Nagykáta felé haladva, a 69-es 
kilométerkőnél jobbra a földútra lefor-
dulva, kb. 2 km-t megtéve érhető el.  A 
védett terület mintegy 117 hektár, ki-
sebb értékes ligeterdő foltok, szikesedő 
rétek, nádas-zsombékos részek jellem-
zik. A terület védelmének célja: a 
Hajta-patak, másnéven Almási-ér mel-
lett kialakult nádas, zsombékos, mocsa-
ras, vízállásos területnek, valamint jel-
legzetes növény és állatvilágának: gő-
ték, békák, mocsári teknősök, vízi-, 
énekes-, és ragadozó madarak megőr-
zése. 
Borsóhalmi-legelő 

Natura 2000 kiemelt jelentőségű 
természetmegőrzési terület. Nagy kiter-
jedésű szikesedő rét. Nagy része a Hor-
tobágyi Nemzeti Park Igazgatóság ke-
zelésében van. Kimagasló a természet- 
és tájvédelmi értéke. Jelentősebb ter-
mészeti értékek: kék vércse, kerecsen, 
parlagi sas, ürge. Árvizes, csapadékos 
években az elárasztott legelő a vízima-
darak nagy csapatainak állandó vagy 
ideiglenes élőhelye. 
Kiemelt fontosságú cél a Pannon szikes 
sztyeppék és mocsarak élőhelytípus és 

a nagy szikibagoly lepke természet-
védelme. 
Jászárokszállási szikesek 
Natura 2000 kiemelt jelentőségű 
természetmegőrzési terület. Jó ter-
mészetességű szikesedő rét, kiter-
jedt fátyolos nőszirom állományok-
kal. Kiemelt fontosságú cél a követ-
kező élőhelytípusok kedvező termé-
szetvédelmi helyzetének fenntartá-
sa: Pannon szikes sztyeppék és mo-
csarak, Euro-szibériai erdősztyepp 
tölgyes. 
Alattyáni Berki-erdő 
Natura 2000 kiemelt jelentőségű 
természetmegőrzési terület. Nagy 
számú védett növény (pl: sziki 
kocsord, fátyolos nőszirom, csillag-

virág) és állatfaj (rezes futrinka, szar-
vasbogár, héja, kerecsen, parlagi sas) 
él itt. Kiemelt fontosságú cél az Euro-
szi bé riai  er dős zt ye pp tö lgye s 
élőhelytípus és a nagy szikibagoly lep-
ke természetvédelme. 
 
Jászberény, belterületi természetvé-
delem 
Jászberény városon belüli helyi jelentő-
ségű természetvédelmi területei és ter-
mészeti értékei: 
A Ferences kolostor kertje, a Fehértói 
temető területe, A Szelei út és a Nyár 
u. találkozásánál lévő feszület körüli 
vadgesztenye facsoport, a Városi Zagy-
va és az azt két oldalról kísérő zöldfe-
lületi sáv a Huszár utcai hídtól a Jász-
telki útig, Ferencesek tere és az azt 
övező utcák fasorai, Nagyér utcai Szo-
ciális Otthon kertje. Szentháromság tér, 
Lehel vezér tér, Fürdő u., Holló András 
u. zöldfelületei, fasorai az érintett Vá-
rosi Zagyva-szakasszal. Szúnyogos u. 
4. sz. alatti idős tölgyfa, Jászberényi 
Állat- és Növénykert teljes zöldfelüle-
te, Jászberényi Erzsébet Kórház és 
Szakorvosi Rendelő kertje, Jászberényi 
Izraelita temető területe, Jászberényi 
Margit-sziget az azt övező Zagyva-
mederrel és fasorokkal. Református 
templom kertje, Jászberényi Szentkúti 
templom kertje, Jászberényi Tanítókép-
ző Főiskola kertje és az Arborétum, 
Jászberényi Új temető északi része. 

Készítette: Szendrei Péter 

A Jászság természeti értékei  
(második rész) 
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Rólunk  írták...Rólunk  írták...Rólunk  írták...Rólunk  írták... 

ÚJ NÉPLAP. 2013. május 4. szombat 
Ismernünk kell a saját múltunkat! 

 
Az egész országban is élen jár a Jászság, ha az egy kistérség-
ben működő tájházak, helytörténeti gyűjtemények számát 
tekintjük – vélekedett Hortiné dr. Bathó Edit, a Jász Múzeum 
igazgatója. A hetvenes években kibontakozó honismereti 
mozgalom által életre hívott gyűjtemények létrehozása min-
dig újabb és újabb lendületet kap. 
A cikk bemutatja a jászsági tájházakat, honismereti szakkö-
röket. Jászboldogházáról a következőket olvashatjuk: 
„Gyűjtésbe kezdtek a jászboldogháziak is. Szűcs Lajos pol-
gármester elmondta, hogy a helytörténeti gyűjteménynek 
helyet adó épületet szeretnék az eredeti állapotában felújíta-
ni. Ehhez egyelőre nem nyertek pályázati támogatást, de ez 
nem hátráltatja a gyűjteményt működtető Faluszépítő Egye-
sületet, illetve az Ezüstkor Nyugdíjas Egyesületet. Augusztus 
20-ai hagyományos közösségi rendezvényükre egy kemencét 
szeretnének építeni a tájház udvarán, ahol kenyeret is süthet-
nének.” 
 

ÚJ NÉPLAP 2013. május 9. 
Jótékony autózás Jászboldogházán 

 
JÁSZBOLDOGHÁZÁN május 19-én már nyolcadik alka-
lommal szervezik meg az autósportos napot, ami egyben 
jótékonysági gyermeknap és örömautóztatás is. A szervezők 
a bevételt a helyi alapítványnak ajánlják fel, amelyet tehet-
séggondozásra és szociálisan rászoruló tanulók oktatására 
használnak fel. Tavaly is nagy sikere volt a rendezvénynek, 
amelyhez 2013-ban is sokan csatlakoztak. 
 

ÚJ NÉPLAP 2013. május11. 
Helyi utak, járdák javítását is elvégzik 

 
JÁSZBOLDOGHÁZÁN a Start-munka program keretében 
márciusban intézményi üzemeltetési feladatok elvégzésében 
14 fő, áprilistól belvíz elvezetés munkálataiban 15 fő, a helyi 
utak, járdák javítási feladataiban 20 fő kezdhette meg a mun-
kavégzést. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatósággal 
együttműködve még további 10 fő a külterületi belvízelveze-
tő rendszer karbantartását végezheti. Az önkormányzat idén 
46 millió forint támogatást kapott a foglalkoztatási progra-
mok végrehajtására, amelyből 7,5 millió forintot dologi ki-
adásokra használhatnak fel, a többi pedig a béreket és azok 
járulékait fedezi. 
 

ÚJ NÉPLAP 2013. május 27. 
Fogathajtással és népzenével őrizték a hagyományt 

 
Jászboldogháza és Portelek határában a Bartal-tanyán szer-
vezték meg szombaton a Hagyományok hétvégéje nevet vise-
lő rendezvényt. A Jászföld Hagyományőrző Egyesület egész 
napos eseménysorában a fogathajtó és lovas sportok kedve-
lői, a népdalt, néptáncot, a jó hangulatot kedvelők megtalál-
ták a szórakozás lehetőségét, kirakodóvásár és kézműves 
programok várták az érdeklődőket. Fogatok érkeztek az or-

szág számos pontjáról, bemutatkoztak a térség dalkörei és 
néptánccsoportjai. A rendezvényen köszöntötték az erdélyi 
Szentábrahámból érkezett néptánccsoportot is. 
 

 
ÚJ NÉPLAP 2013. május 28. 

Be szeretnék mutatni a megrázó sorsokat 
 
KITELEPÍTETTEK. a Jászboldogházáról elszármazottakból 
megalakult BOLDOGBT Egyesület 2013 szeptemberében, a 
kitelepítések megszüntetésének 60. évfordulójára szeretné 
kiadni Papp Izabella összeállításában a Törvényen kívül. Bu-
dapesti kitelepítettek Jászboldogházán című kötetet. 1951 
júniusában származásuk, háború előtt viselt tisztségük miatt 
39 budapesti családot telepítettek ki Jászboldogházára. Befo-
gadásukra kuláknak minősített gazdákat köteleztek. A könyv 
a kitelepítettek és a befogadók szemszögéből is szemléltetni 
kívánja a múltat. A készülő kiadvány több tanulmányt, kora-
beli forrást, fotókat, családi emlékeket is tartalmaz, amelyek 
megrázó emberi sorsokat mutatnak be. 
 

ÚJ NÉPLAP 2013. június 6. 
Összegyűjtik az állomással kapcsolatos cikkeket 

 
A JÁSZBOLDOGHÁZI Faluvédő és Szépítő Egyesület évek 
óta nagy figyelmet fordít a vasútállomás gondozására, mert 
úgy gondolják, hogy az utasoknak és lakosoknak is öröm 
látni a takaros kis állomást. Az egyesület tagjai korábban 
önkéntes akció keretében rendbe tették a vasúti műemlékké 
nyilvánított jászboldogházi vasútállomás környezetét. Pado-
kat javítottak, festettek, terepet rendeztek, virágosítottak. 
Idén pályázattal emlékeznek meg a Havan-Szolnok vasútvo-
nal létrejöttének 140. évfordulójáról. A vasútvonal a telepü-
lést is érinti, ezért hirdette meg az egyesület a pályázatot, 
amelynek témája minden és bármi, ami a jászboldogházi 
vasúttal kapcsolatos. A minden és bármi alatt a szervezők 
elsősorban a vasútvonallal, állomással kapcsolatos fotókat, 
újságcikkeket, történeteket és egyéb emlékeket, régi vasúti 
bérlet, jegy összegyűjtését értik. A környékbeli települések is 
részt vehetnek a pályázaton, amelyeket érint a vasútvonal. A 
pályázatra korhatár nélkül korlátlan számú pályaművel lehet 
jelentkezni június 10-ig. Az eredményeket június 29-én a 
Civil Nap keretében megtartott, a 140 éves évfordulóra ren-
dezett megemlékezésen hirdetik ki. 
 

ÚJ NÉPLAP 2013. június 22. 
Pajtában tervezik bemutatni az alkotásokat 

 
JÁSZBOLDOGHÁZÁN helyi gobelin készítők munkáiból 
szerveznek a tervek szerint kiállítást a június 29-i Civil Na-
pon. A helyi alkotók gobelinjeit bemutató tárlatnak különle-
ges helyszínt választottak, a Tájház udvarán lévő pajtában 
tekinthetik meg a képeket az érdeklődők. 

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