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Komjáthy Jenő: Anyámhoz 
 
Beszélj, anyám! Szavad a szív zenéje, 
Szivedből szeretet s élet szakad; 
Nappalodik a szenvedélyek éje, 
Meleg sugárként ömlik szét szavad. 
Buzdíts a jóra, ójj a küzdelemben, 
Szeretni, hinni ó, taníts meg engem! 
Szivedbe Isten lelke költözött... 
Áldott vagy te az asszonyok között! 
 
Ragyogjon arcod és ne sírj miattam! 
Bár most levert és bús vagyok, 
Lesz még idő - ne félj! - midőn dicsőség 
Övedzi majd e büszke homlokot! 
Te csak szeress, ne legyen semmi gondod, 
Vigasz legyen szavad, bár feddve mondod 
És drága könnyeiddel öntözöd!... 
Áldott vagy te az asszonyok között! 
 
Tenszíved az, mi téged fölmagasztal, 
Virágok nyílnak lábaid nyomán, 
Termő rügyet bocsát a sziklapadmaly, 
Amerre jársz mint égi látomány: 
S hol szebb világok tiszta üdve támad, 
Te oda szállsz. Kivívtad koronádat, 
Körötted minden fénybe öltözött... 
Áldott vagy te az asszonyok között! 
 
Üdvöz légy, jó anyám! Malaszttal teljes 
Szivedhez járul boldogan fiad. 
Szivem remeg, mert üdvössége teljes, 
Szivem zokog, de az öröm miatt. 
Ó, mert áldás nő az áldás helyén: 
Áldott vagyok, méhed gyümölcse, én! 
Várnak reánk nem ismert gyönyörök...  
Áldott vagy te az asszonyok között!  

2015. MÁJUS   16. ÉVFOLYAM  2. SZÁM   250 Ft 
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Tisztelt Boldogházi Lakosok! 
♦ Szennyvíz előtakarékosságról 
Közel 8 éve, hogy elindultak azok az előtakarékossági 
szerződések, amelyek a lakosok megtakarítását irányozták 
elő a szennyvíz beruházáshoz. Az elmúlt 8 évben ebben a 
régióban nem volt olyan pályázat, amely a mi település-
méretünkhöz megfelelő támogatást biztosított volna. Így 
sem pályázni, sem építkezni nem tudtunk ezen a területen. 
Arra azonban fel kell készülnünk, hogy az elő írások sze-
rint a közeljövőben nekünk is meg kell valósítani a 
szennyvíz-beruházást. Mások példáira hivatkozva el-
mondhatjuk, hogy a települések óriási különbségekkel 
nyertek támogatásokat ehhez. Vo lt, aki 50%-támogatással 
valósította meg, de olyan település is, ahol 100% támoga-
tást kaptak, és a lakosoknak nem kellett hozzájáru lni, csak 
az ingatlanon belüli bekötéseket kellett saját erőből kiala-
kítani. 
A május és június hónapokban lejáró (a megkötés idejé-
nek függvényében) LTP szerződéseket a lakosok szándé-
kuk szerint kiválthatják, és szabadon felhasználhatják az 
önkormányzat hozzájáru lásával. A határidő lejártáig még 
nem érdemes a szerződéseket felmondani, mert akkor nem 
kapják meg az állami támogatást. A lehetőségekről a to-
vábbiakban is tájékoztatni fogjuk a lakosságot.  Arra 
azonban mindnyájunknak számítanunk kell, hogy a közel-
jövőben megvalósuló beruházáshoz szükséges mértékű 
önrészt biztosítani kell. 
♦ Ebtartás  
Sokat foglalkoztunk az elmúlt időszakban az ebtartás sza-
bályainak megis mertetésével. Sajnos, vannak o lyan 
ebtulajdonosok, akik ezen szabályokat még mind ig nem 
tartják be. 2015. április 22-én is 10 db kóbor kutya került  
befogásra a megbízott vállalkozó által a falu közterületei-
ről. Csak mellékesen jegyzem meg, hogy ezek közül egy 
sem rendelkezett azonosító chippel, tehát a veszettség 
ellen i oltással sem.  Az a tulajdonos, aki szeretné kutyáját 
visszakapni, je lentkezhet a Polgármesteri Hivatalban, és a 
költségek megtérítése után 2 héten belül még visszakap-
hatja kutyáját.  Minden kutya kóbor kutya, ami a közterü-

leten szabadon tartózkodik. Viselked jünk felelősségtelje-
sen! Vigyázzunk embertársainkra! Vigyázzunk gyermeke-
inkre! 
♦ Településünkben rejlő erő: Él jünk együtt!  
2015. április 16-án a Jászberényi Rendőrkapitányság szer-
vezésében közbiztonsági programok valósultak meg tele-
pülésünkön. A nap folyamán előadásokra került sor az 
általános iskolában, több mint 100 kerékpár megjelölése 
és regisztrálása történt meg a rendőrség részéről lopás 
ellen i intézkedésként. Délután egy lakossági fórummal 
záródott a program, melyen Kerekes Dániel körzeti meg-
bízottunk mellett részt vett dr. Körei Nagy József rendőr-
kapitány és Kopasz Árpád, Jász-Nagykun-Szolnok megye 
volt rendőrkapitánya is. Nagyon érdekes és tanulságos 
előadásokat hallhattunk arról, hogyan és milyen eszkö-
zökkel tehetjük még jobbá településünk biztonságát és 
ezáltal az itt élők életét. Az előadók elis merően szó ltak 
Jászboldogháza képéről, ami egy idegenben megfogan, 
mikor hozzánk eljön. Ez mindenképp az itt élőket dicséri, 
hiszen Ők hozták azt létre és tartják fenn. A fórum fő té-
mája is erre mutatott rá: rajtunk, itt élőkön múlik minden, 
hogyan és miként éljük együtt az életünket, és védjük meg 
magunkat és egymást a bajtól. Igen, ilyen általánosságban 
nagyon sok mindent érintett a téma, de a fő mondanivaló-
ja ez volt: magunkat és egymást! A közbiztonság javítása 
(a vagyonbiztonságtól a közlekedésbiztonságig) mindnyá-
junkon múlik, mindenki felelősséggel tartozik érte. Fon-
tos, hogy odafigyeljünk ne csak magunkra, hanem mások-
ra, embertársainkra, szomszédainkra, a közlekedő gyere-
kekre is. Csak annyit várjunk el a másik embertől, amit mi 
is megteszünk érte! Ez alkalommal is kiemelésre kerü lt, 
mennyire sokat segítenek ebben a civil szervezetek, és 
milyen sok önkéntes munka szükséges ahhoz, hogy az 
életminőségre hatása legyen. Ne csak embertársunktól 
várjuk el, hogy tűzoltó legyen, polgárőr vagy faluszépítő, 
hanem tegyünk mindnyájan valamit a közösség javára! 
Ezeket az ott is elhangzott gondolatokat szerettem volna 
azoknak is továbbítani, akik nem voltak jelen.  
Köszönjük a rendőrség munkáját! 

Polgármesteri tájékoztató 

Jászboldogháza Önkormányzata támogatásának köszönhetően e 
pályázati feltételt teljesíteni tudtuk, így lehetővé vált a támogatási 
szerződés megkötése, mely biztosítja a beruházás fedezetét. 
 
A TIOP-2.2.1-11/1-2012-0001 „Sürgősségi ellátás fejlesztése-
mentés" projektben a jászboldogházai Új mentőállomás építésé-
re bruttó 119 367 259 Ft áll rendelkezésre. A mentőállomás alapkőletétele 

A beruházás látványterve 

A mentőállomás építése 

Szűcs Lajos 
polgármester 
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Elsőáldozás, bérmálkozás 
 A hittanoktatásunk rendje szerint közeledik 
az elsőáldozás és a bérmálkozás ünnepe. Szeretném, 
ha személyes is lenne ez az esemény, ennek kapcsán 
szeretnék megosztani néhány gondolatot. 
 A múlt század elején, 1920 előtt a szentáldo-
zás ritka esemény volt a hívők életében. Egy évben 
két-három alkalommal áldoztak csupán, mert egy 
olyan nagy Fenséggel, mint az Oltáriszentség nem 
volt szabad minden nap találkozn i. X. Szent Piusz 
pápa még kisgyerek korában neheztelt  e s zabály 
miatt, mert ő úgy érezte, képes annyira szeretni és 
tisztelni Jézust, hogy akár minden nap is áldozhatna. 
Amikor aztán pápa lett, be is vezette a gyakori áldo-
zást, és az elsőáldozás gyermekkori gyakorlatát. 
 Ebből kiindulva a gyerekek elsőáldozását 
otthon is inkább érzelmi, mint értelmi szinten kell 
segíteni. Buzdítani, bátorítani kell a gyereket, hogy 
Jézus szeret, és fontos, hogy mi is szeressük Őt. És a 
szeretetnek a gyakorlati megvalósulása a szentáldo-
zás. Ahogy az emberi szeretet találkozással valósul 
meg, az Isten iránti szeretet is, és ennek érezhető 
megvalósulása a szentáldozás. 
 Az elsőáldozás csak kezdet. A régi időkben a 
gyerekek kü lön asztalnál ettek, és a felnőttek is kü-
lön asztalhoz ültek. Amikor egy gyerek felnőtt, ő is 
odaülhetett a felnőttek asztalához. Valami ilyesmi 
történik elsőáldozáskor is: felavatjuk a gyermeket, 
hogy ő is odajárulhasson az oltárhoz, és mostantól 
fogva élete végéig szentáldozáshoz járu lhasson. Ez a 
gyakori szentáldozás segíti őt az Isten iránti bizalom 
és hűség egyre mélyebb és személyesebb megélésé-
ben. 
 

 A bérmálás a keresztény felnőtté avatás 
szentsége. A gyermeknek nem feladata az, hogy 
családjának milyen bevételei és kiadásai vannak, és 
az életének melyek a forrásai. Neki az a dolga, hogy 
engedelmeskedjen, és ha kezdeményezései vannak 
is, az rendszerint az ő személyérő l szól. Amikor fel-
nőtté válik, akkor neki is kell valamilyen életforrást 
biztosítania családja részére, és mindennapi életében 
részt kell vennie. Hozzá kell járuln ia a bevételekhez 
és a kiadásokhoz, felelősséget, részt kell vállalnia a 
közös életből. 
 A keresztény életre vonatkozó lag is ilyen 
rendű változás megy végbe. Addig a gyermeknek 
imádkoznia kellett, templomba járnia, gyónni és 
áldozni. Ettől fogva érdekli, hogyan is él az egyház-
község, melyek az életének, megélhetésének körül-
ményei, mi a rendje, és abba ő személyes felelőssé-
gével, döntéseivel hogyan tud ahhoz hozzájáru lni. 
Mostantól nem a szülei parancsára fog szentmisére 
járni, megtartani Isten parancsait, hanem mint Isten 
lovagja, Isten ügyeiért fog küzdeni a világban azon 
az életterületen, ahová őt az Úr helyezte. 

Csergő Ervin plébános 

Egyházi hírek 
Bemutatkoznak az egyházi képviselők 

 

Nyitrai Istvánt kérdezem: 
Mit jelent számodra az, hogy hívő keresztény vagy? 
Vallásos családban nőttem fel, a vallási 
életem átlagos volt. Az utóbbi években 
kezdett egyre személyesebbé válni a 
hitéletem. Isten megengedte, hogy né-
hány megpróbáltatáson is átmenjek a 
vallási életemmel kapcsolatban, amihez 
erőt is kaptam, és így igazán szemé-
lyessé vált a hitéletem. Nem szabályok-
ban, hanem eseményekben kezdem 
felismerni Istent. 
Mit jelent számodra az egyházi 
képviselői tisztség? 
Az egyházi képviselői tisztséget úgy 
élem meg, mint kü ldetést. Felelősséget 
jelent, mert  az embert  sokszor megszólít ják, megkérdezik, és a sok 
szempont miatt, ami egy helyzetre vonatkozik, nehéz igazságot ten-
ni. Fontosnak tartom, hogy közösségben legyünk, ez mindennél 
előbbre való. 
Mit szeretnél megosztani a kántori szolgálatoddal kapcso-
latban? 
A kántori feladatra nem készü ltem tudatosan. Énekkari tevékenység-
ben régebben is vettem részt, de a kántori s zolgálat nem szerepelt a 
terveim között. A kántorképzés tanfolyamot elkezdtem Egerben, de 
eközben, sajnos megszűnt. Mindazonáltal nagy megtis zteltetésnek 
érzem a kántori szolgálatot, ami segít az áhítatban és a hitéletem 
mélyebb megélésében. 

Nyitrai István  

Dékány Imre, a képviselő-testület elnöke 
Mit jelent számodra az, hogy hívő keresztény vagy? 
Úgy nőttem bele a keresztény életbe, 
az Isten, Jézus iránti feltétlen t isztelet-
be, szeretetbe, mint ahogy egy gyer-
mek belenő, felnevelődik egy hívő, 
szerető családban. Számomra termé-
szetes volt a reggel 7 órai szentmisén 
való ministrálás, utána az iskolapad. 
Ez meghatározta, iránytűt adott az 
életembe. Nekem a kereszténység az 
Isten és az emberek iránti szeretetet 
jelenti. 
Mit jelent számodra az egyházi 
képviselői tisztség? 
A képviselő-testületbe való megvá-
lasztásomat megtis zteltetésnek, ugyanakkor feladatnak és felelős-
ségnek tartom. Mint a testület megválasztott elnöke, sok nehéz 
helyzettel találkozom, amelyeket nem leányálom megoldani, de 
ugyanakkor ez adja ennek a t isztségnek a súlyát. Szeretném a ma-
gam nevében is, és képviselő társaimat is erre buzdítom, hogy az 
egyházközség élő legyen, gondozott legyen, és tehetségünk szerint 
tegyünk meg mindent annak jobbá tételéért. 

Dékány Imre 
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Drága Erzsike! 
 
Ez a rövid életrajzod. De amit 
ebben a községben végeztél sza-
vakkal nagyon nehéz leírni!  
Búcsúztatásodnál, amikor a nagy-
pénteki böjti szél körbe járta ur-
nádat, sok minden eszembe ju-
tott! 
Szerénységed, rendkívüli intelli-
genciád, halk szavad! Ahogyan 
tanítványaiddal foglalkoztál pél-
daértékű volt! Időt, fáradságot 
nem kímélve végezted munkádat, 
szakkört  vezettél, versenyre ké-
szítetted fel a tehetséges gyereke-
ket. Egyik legnagyobb sikered – melyet azonnal 
szerényen elhárítottál magadtól – tanítványod or-
szágos 2. helyezése volt biológiából. 
           Hálás vagyok azért, ahogyan segítetted kez-
dő pedagógusi munkámat, de nemcsak nekem, de 
valamennyi pályakezdő nevelőnek jó tanácsokat 
adtál. Őszintén tudtál örülni, amikor tanítványaid 
is a számodra csodás hivatást választották! 

Hálás községünk, hogy harminc évig ne-
velted, tanítottad nemcsak a gyerekeket, de jó szó-
val, kedvesen, a felnőtteket is. Szülői értekezleteid  
tanulságosak, irányadóak voltak. A nyári szüne-
tekben sem pihentél, hiszen az iskolakert várt! 
Konyhakerti és fűszernövények ritkaságaival is-
mertetted meg a gyerekeket. Jó volt tanácsért hoz-
zád fordulni, és jó volt tudni, hogy van egy olyan 
kollégánk, aki jó szívvel örült annak, ha sikereink 
voltak, aki bátorított, kudarcainkban vigasztalt  
bennünket.  

Sohasem a látszatra, hanem a 
feladatok pontos elvégzésére 
törekedtél. Bár zárkózott voltál, 
de kedves megnyerő, melegszí-
vű modorod, tökéletes szaktár-
gyi ismereted sok elismerést 
kapott.  
1985-ben miniszteri dicséretet, 
1995-ben a sok éven keresztül 
végzett vöröskeresztes munká-
dért az Országos Vöröskeresztes 
Munkáért ezüst fokozatot, 1996-
ban pedig a Pedagógus Szolgála-
ti Emlékérmet kaptad meg. Köz-
ségünk is háláját és elismerését 
fejezte ki, amikor férjeddel 

együtt 2001-ben megkaptátok a Jászboldogháza 
Községért kitüntető díjat.  
 Vo lt egy álmod, hogy legyen a közelben 
egy fás, erdős rész. Nem messze a temetőtől már 
rügyeznek az elü ltetett kisfák, melyek Rád fognak 
emlékeztetni.  
Búcsúzunk, de Marjorie Pizer szavait megfogad-
juk: 
„Kezdetben azt gondoltam, hogy a halálod veszte-
ség volt és pusztulás, fájdalom és bánat, melyet 
aligha lehet elviselni. Csak most kezdek rádöbbe-
ni, hogy az életed ajándék volt, s egyre erősödő 
szeretet maradt utána... Kezdek rádöbbeni, hogy 
az életedre kell gondolnom, nem pedig halálodra, 
és arra, hogy elmentél közülünk.” 
 
Erzsike! Isten Veled, nyugodj békében! 

   
Zrupkó Ferencné 

Ismét búcsúzunk… 

BAZSÓ ERNŐNÉ 
(1941-2015) 

 
Megrendülten értesültünk róla, hogy községünk volt pedagógusa  

életének 73. évében elhunyt.  
 
Erzsike a Felvidéken Tornócon született, és a háborús események megyénkbe sodorták a 
családot. Martfű, Csépa, Kunszentmárton, ahol általános –és középiskolai tanulmányait 
folytatta. 1964-ben végzett az Egri Tanárképző Főiskolán biológia – földrajz – mezőgazda-
sági ismeretek és gyakorlatok szakon. Három évet Tiszaföldváron tanított a Hajnóczy Jó-
zsef Gimnáziumban.  
1964. december 15-én kötött házasságot Bazsó Ernő tanárral, akivel 50 évig boldog házas-
ságban élt. Férjével együtt 1967-ben költözött községünkbe, és lelkiismeretesen végezte ok-
tató-nevelő munkáját még nyugdíjazása után is. 
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Egyesületünk fő feladata a  Jászboldogházáról elszármazottak 
összefogása, a hagyományok ápolása, a ku lturális, természeti 
és települési értékek megőrzése és gazdagítása. 
 
2014-ra kitűzött programjainkat teljesítettük. 
ο Részt vettünk az önkormányzat és a civ il szervezetek 

összefogásával rendezett Civ il-napon. 

ο Emléktáblát avattunk a mártírhalált halt  ferences vérta-
núk tiszteletére. 

ο A boldogházi nyugdíjasokkal közös rendezvényünkre 
nagy számban látogatnak haza tagjaink, örülnek a talál-
kozásnak. 

ο Közadakozással  csíkosi emlékhelyet hoztunk létre, ke-
resztet és iskolai emlékkövet  állítottunk, melyhez fel-
használtuk   a 2013. évi 1% adó támogatást. 

ο Mindenszentekkor közösen emlékeztünk elhunytjainkra 
a temetői emlékoszlopoknál. 

Tag létszámunk 158 fő, tagdíjat fizetett 132 fő. 

Beszámoló  
BOLDOGBT Egyesület 

Bevételek     Kiadások   

Induló pénzkészlet: 429 700   Emlékhely állítás költsége 331 330 

Kapott támogatás (adó 1%) 43 675   Megemlékezés, koszorúzás 110 325 

Tagdíj befizetések 130 000   Bank kö ltség 7 380 

Kapott támogatás (magán szem.) 389 500   Könyvelés, jogi képv. 19 050 

Kapott támogatás (gazd.szerv.) 100 000   Posta ktg 66 455 

Értékesítések árbevétele 12 000   Rendezvények költsége 53 690 

Bank kamat 459   Egyéb kiadás 31 300 

          

Bevétel összesen: 675 634   Kiadás összesen: 619 530 

          

Záró pénzkészlet: 480 804       

2015-ös céljaink között szerepel: 

ο Iskola történeti könyvet tervezünk kiadni, melyben a 
már megszűnt öt tanyasi iskoláról gyűjtött emlékeket 
dolgozzuk fel. 

ο Az Ezüstkor Nyugdíjas Egyesülettel közösen köszönt-
jük a kerek évfordulós tagjainkat augusztus utolsó 
szombatján. 

ο Mindenszenteki megemlékezést tartunk. 
 
Keressük a kapcsolatot helyi és más jász civ il szervezetek-
kel. 

2014-ban is részesültünk az adó 1%-os utalásából, melyet 
minden támogatónknak hálásan köszönünk. Céljaink megva-
lósításához továbbra is kérjük támogatóink segítségét.  

Adószámunk: 18714519-1-13. 
Bankszámla számunk: 69500132-11017770  

(Jász-Takarékszövetkezet, Jászberény) 
 
Tájékoztatásul közöljük, hogy egyesületünk tisztségviselői 
semmiféle anyagi vagy más természetű juttatásban nem ré-
szesültek. 

2015. március 28.  Veliczky Józsefné 
elnök 

Tisztelt Adófizető! 
Örömmel és köszönettel vennénk, ha Ön úgy döntene, hogy személyi jövedelemadójának 1 %-ával a 
Jászboldogházi Faluvédő és Szépítő Egyesület tevékenységét támogatja. Adataink, melyet Jászboldogháza hon-
lapján, a Faluvédő és Szépítő Egyesület oldalán is megtalál:  

A kedvezményezett neve:  
Faluvédő és Szépítő Egyesület  

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

Ha nem áll módjában 1 %-ot felajánlani, de szívesen támogatná az egyesületet bármilyen csekély (vagy ha teheti, 
nagyobb) összeggel, ezt megteheti a helyi Takarékszövetkezetben a Faluvédő és Szépítő Egyesület számlájára 
befizetett összeggel.  
Támogatását előre is köszönjük!  

Tisztelettel:  Faluvédő és Szépítő Egyesület 

CIVIL  SZERVEZETEK 
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Fogadj örökbe egy villanyoszlopot! 
 Talán első hallásra szokatlan ez a kérés.  
Tavasszal megúju l a természet, mindenki vágyódik a szabad-
ba, szívesen kertészkedik, sokat tesz környezete szépítéséért. 
Egy ötletet szeretnénk adni, hogyan lehetne környezetünket, 
s ezáltal településünket virágosabbá, szebbé tenni.  
Ha kilépünk az utcára és szétnézünk - ha van kedvük, a cikk 
elolvasása után, tegyék meg - a kapu közelében sokan egy 
komor villanyoszlopot láthatunk. Már szinte észre sem vesz-
szük, csak fűnyírás közben kerülgetjük. Talán még bosszan-
kodunk is miatta, hogy ott éktelenkedik a kapu előtt vagy a 
járda mellett. Ped ig üde színfo lt is lehetne! Fogadjuk örökbe! 
A szabadon álló, vezetékektől mentes, beton aljú villanyosz-
lop köré ü ltessünk virágokat, alakítsunk ki egy virágágyást 
(pl. téglából, vagy bármi másból) és gondozzuk, tegyük 
olyan barátságossá, hogy ránézve mosolyt csaljon arcukra, és 
arra gondoljunk – jaj de szép!  
Ősszel, virághagymával is körbe lehetne ültetni, ami évelő, 
és már kora tavasszal szépen virágzik, de más évelő növényt 
is telepíthetünk köré, ami egész nyáron, akár fagyokig folya-
matosan nyílik. Ne kúszó növényt ültessünk, a villanyoszlop 
köré, mert azt a Titász nem engedélyezi.  Jó l mutatna a bár-
sonyka is, ami nem igényes növény.  
A komor villanyoszlopok környékét megszépítve máris tet-
tünk azért, hogy szebb legyen a környezetünk. Egyben tet-
tünk településünk virágossá válásáért, a Virágos Magyaror-
szágért versenyen való eredményes részvételért. Megéri a 
fáradságot! Nem csak szép, üde színfolt lehet a faluban, ha-
nem a magunk örömére is szolgálna. Hazatérve, egy szép, 
most már barátságos, villanyoszlop fogadna a kapuban, kö-
szönne ránk. 
     Ezúton is kérjük a lakosságot, virágosítsa környezetét, 
hogy minél nagyobb eséllyel indulhasson községünk, a Virá-

gos Magyarországért versenyen. A versenyre május végéig 
lehet jelentkezn i, az elb írálásra a nyár fo lyamán kerül sor. 
Szeretnénk lefotózni, és a Boldogházi Hírekben közzé tenni 
a villanyoszlopok körü li szép virágágyásokat – bízunk ben-
ne, hogy lesznek ilyenek. A legszebb virágágyások alkotóit 
elis merésben részesítenénk. A településünk virágosításáért 
végzett kreatív munkát oklevéllel jutalmaznánk, amely az 
augusztus 20-i ünnepségen kerülne átadásra a Tájháznál. 
  
Fogadjunk örökbe egy villanyoszlopot! 
Sok ötletet és sok munkasikert! 

Köszönettel: 
Faluvédő és Szépítő Egyesület 

FELHÍVÁS 

Egy szép példa az „örökbefogadásra” 

FALUSZÉPÍTŐ HÍREK 

A Faluvédő és Szépítő Egyesület szakkört sze-
retne indítani a felső tagozatos diákok részére.   
Szeretettel várjuk azokat a felső tagozatos tanulókat, akik 
   t isztelik, szeretik Jászboldogházát, 
   hajlandók tenni azért, hogy szépüljön településünk (pl. 

virágok ápolása), 
   szeretnének többet megtudni „faluszépítős” értékeinkrő l 

(pl. harangláb, szoborfülkék, Erzsébet park, településünk 
legöregebb fája stb.), 

   Várjuk azokat a d iákokat, akik a tanévben szívesen eljön-
nének olyan kirándulásokra, melyek során felkeressük a 
kereszteket, Szent Vendel  szobrokat, régi iskolákat meg-
jelö lő emlékhelyeket, a falu határában fellelhető gyógy-
növényeket, természeti értékeket. 

   Várjuk azokat is, akik szívesen ellátogatnának a faluban 
élő kézművesekhez, és megnéznék, esetleg megtanulnák 
mesterségük fortélyait (seprűkötés stb.). 

   Szeretnénk megszerettetni a Tájházat, egy-egy alkalom-
mal bemutatni, hogyan készül a kemencés lángos, ho-

gyan kell felfűteni a kemencét, és szeretnénk bevonni az 
iskolásokat rendezvényeinkbe (pl. augusztus 20-i ünnep-
ség a Tájháznál, vagy a Karácsonyváró ünnepség a Szent 
Vendel parkban). 

  Várjuk azokat a diákokat, akiknek van kedvük írni, raj-
zoln i, fotót készíteni a faluról. 

  Várjuk azokat, akik nyáron szívesen részt vennének falu-
védő- és szépítő táborban. 

 
Kéthetente tervezzük a foglalkozásokat. Ha szeretnél a 
szakkörbe járni, kérjük, szólj, jelezd ezt az osztályf őnö-
ködnek. 

 
Várunk Téged is. Találkozzunk a szakkörön, szépítsük 

együtt Jászboldogházát! 
  

Szűcs Gergelyné  

a Faluvédő és Szépítő Egyesület nevében 

GYERE A FALUVÉD Ő ÉS SZÉPÍTŐ SZAKKÖRBE!  
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 Ha visszatekintünk a múltba, megtudhatjuk, hogy Jászbol-
dogháza legrégebbi utcája a Petőfi  utca. Régies házaival ma 
is a múltat idézi. Szeretnénk ezt az utcát kiemeln i, és össze-
gyűjteni az utcára vonatkozó emlékeket. Tervünk szerint a 
Petőfi utca Rákóczi út felőli végén egy szép, faragott tábla 
hirdetné az utca és a község történetét, szöveggel és fotók-
kal gazdagítva. A még meglévő régi házak pedig egységes, 
régies utcatáblát kapnának (5-6 ilyen van az utcában). Már 
eddig is kaptunk fotókat, emlékeket, amit hálásan köszö-
nünk. Kérjük, hogy akinek vannak az utcára, házaira és 
lakó ira vonatkozó emlékei, történetei vagy fotói, jelezze 
egyesületünknek, hogy minél teljesebb legyen Jászboldog-
háza első utcájának története. 
 Köszönettel 

 Faluvédő és Szépítő Egyesület 

KERESSÜK JÁSZBOLDOGHÁZA ELS Ő UTCÁJÁNAK EMLÉKEIT 

Egy régi ház a Petőfi utcában  

♦ A téli tét lenebbnek tűnő időszak után, sajnos ismét dolga 
akadt az egyesület tagjainak. 2014. 11. 30-án dél körül riasz-
tást kaptunk, miszerint egy Bajnok utcai ház melléképülete 
kigyulladt. Azonnal a helyszínre siettünk, megkezdtük a be-
avatkozást, és ezzel megfékeztük a tűz továbbterjedését, 
majd ezt követően a Jászberényi Katasztrófavédelem Tűzoltó 
egységei is a helyszínre érkeztek. Az utómunkálatok után 
minden egység visszatért állomáshelyére. Ennél a sajnálatos 
esetnél is látszik, hogy az egyesület működése milyen sokat 
jelenthet a település lakóinak számára. Köszönjük a szép 
szavakat az érintett család minden tagjától, nagyon jólestek! 
♦ Az új évben is vár feladat a fentieken túl is az Egyesületre 
és tagjaira. Ha az anyagi forrásaink engedik, elvégezzük a 
szükséges karbantartási feladatokat az elengedhetetlenül 
szükséges technikai eszközökön. Mivel az előző év közepén 
pályázaton nyertünk pénzt az IFA fecskendőnk gumijainak 
cseréjére, így ezen eddig problémás kérdés is megoldódott. 
Ezúton is szeretnénk megköszönni a hely i mezőgazdasági 
termelőszövetkezetnek, és külön az Elnők Úr segítségét, 
hogy lehetővé tette számunkra, hogy ezeket az új gumikat 
felszerelhessük a gumis műhelyükben Tóth László úr segít-
ségével. 
♦ Február elején meghívást kaptunk a szomszédos 
tápiógyörgyei egyesület által megrendezett tűzoltó bálra. A 
bál 2015. 03 .14-én került megrendezésre, ahol 7 fővel jelen-
tünk meg. Nagyon jó hangulatban telt a bál, mindannyian 
nagyon jól éreztük magunkat, de ez persze sejthető volt, hi-
szen nagyon jó barátságot ápol a két egyesület már évek 
óta. Kölcsönösen járunk egymás rendezvényeire, és 
nem utolsósorban segítjük egymást a bajban is. 
♦ Sajnos az egyesület anyagi helyzete nem problé-
mamentes. Az önkormányzati támogatás évek óta 
csökken, a tagdíjak és az önkormányzat i támogatás 
csak a min imális működést (fogyóeszközök, 
üzemanyag-beszerzés) teszik lehetővé. Figye-
lemmel arra, hogy az Egyesület részére 
előírt eszközök fenntartása (kötelező 
felülv izsgálatok, műszaki vizsgák, 
biztosítások, stb.) éves szinten 800.000-
1.000.000.-Ft-ot tesz ki, ezúton is 

kérjük mindazok támogatását, akik s zerint az Egyesület tevé-
kenysége hiánypótló és szükséges, hogy anyagi támogatása-
ikkal segítsék annak további működését! 
♦ Végül essen szó az aktuális tűzvédelmi kérdésekrő l is 
valamennyiünk javára. 
A növényzet külterületen történő égetése a jogszabályban 
meghatározott kivételektől eltekintve alapvetően tilos. Az 
avar és kerti hulladék belterü leten történő égetésére vonatko-
zóan általános érvényű engedélyt – rendeletben – az önkor-
mányzat ad, tehát amely településnek nincs ilyen önkor-
mányzati rendelete, ott nem szabad kerti zö ldhulladékot 
égetni! A kertben történő kerti sütögetés, grillezés továbbra 
sincs megtiltva, korlátozva. 
Tüzet csak felügyelettel, o ltóanyag jelenléte mellett szabad 
gyújtani, és mindaddig felügyelet alatt kell tartani, amíg el 
nem oltották. Amennyiben az ellenőrzés a teljes időtartam 
alatt nem tűnik biztosíthatónak, nem szabad tüzet gyújtani! 
A körültekintő és szabályos égetés nem vezethet balesethez, 
amennyiben a tűz elharapózik, az emberi gondatlanságra 
vezethető vissza, és tűzvédelmi bírsággal sújtható a tűz oko-
zója, a felmerült károk viseléséről nem is szólva.  
Tehát csak óvatosan a „tüzeskedéssel”, ugyanis ha nagyobb 
tűz lesz a gazégetésből, akármennyire is figyelünk, bizony 
jön a sárga csekk, és az azon lévő összegnek garantáltan 
„senki nem fog örüln i”.  
Tűzvédelmi bírság kiszabása már az első esetben kötelező. 
Ha a gazégetésből tűz lesz, a bírság: 100.000 Ft-tól 

1.000.000 Ft összegig terjedhet.  
Ha a gazégetésből tűz lesz, és a tűzoltóságnak kell azt 

eloltani, a bírság összege: 200.000 Ft - 3.000.000 Ft 
összeg is lehet.  

Tűzvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvet-
len tűz- vagy robbanásveszélyt idéztek elő, 

szintén bírságolandó. A bírság min imális 
összege ebben az esetben 100.000 Ft, 
maximális összege 1.000.000 Ft. A bírság 
kiszabását ezekben az esetekben a tűzvé-

delmi hatóság nem mérlegelheti, annak ki-
szabása kötelező!  

Papp Gyula 

A Tűzoltó egyesület életéből 
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Emlékezés... 

 „Pályám emlékezete” 
 
A pedagógus pálya volt a hivatásom. A tanítványaim, a 
szülők, Jászboldogháza község iránti szeretetem késztetett 
erre a rövid kis visszaemlékezésre, mivel éppen ötven éve 
kerültem el gyermekkorom és pályakezdésem színhelyéről. 
 
Gimnazistaként kezembe akadt egy vers, amely megérin-
tett. Mélyen a lelkembe vésődött a gyermekek szeretetéről 
szóló gazdag érzelemvilág, amelyről  a tanárnak készülő 
Móra Ferenc író, költő szólt: 
 „ Szeresd a gyermeket, hisz oly hálás szegény, 
    Egyszerre könny, mosoly ragyog csillagszemén” 
 Ez a vers egész pályám ars poeticája lett. 
 
Szerencsés voltam, mert Jászboldogházán, ahol gyermek-
koromat és pályakezdő éveimet töltöttem, sok érdekes, mű-
velt emberrel találkozhattam, akik formálták, fejlesztették 
gondolkodásomat. Érzelmileg az utcánkban lakó igazgató 
bácsi, a tanító nénik, a tanáraim, a szomszéd tisztelendő 
bácsi jóra intő tanácsaikkal, szeretetükkel befolyásoltak. 
Továbbtanulásra biztattak. Ők voltak a példaképeim: én is 
pedagógus akartam lenni. 
Igaznak tartom J.F. Oberlin gondolatait, hogy „ A gyermek-
kor évei azok az esztendők, amikor a szív a legérzéke-
nyebb, leghajlékonyabb. Amit oda elültetnek, azt aligha 
lehet valaha is onnan kipusztítani.” 
Általános iskolai tanulmányaimat jókedvvel, nagy szorga-
lommal teljesítettem, majd 4 év múlva a jászberényi Taní-
tóképző Intézet gimnáziumi tagozatán kitűnő eredménnyel 
érettségiztem. Tanáraim példája , ösztönzése még jobban 
megerősítette  a pedagógus pálya iránti vonzalmamat. Ek-
kor már az egyetemi továbbtanulás lett a célom. 
Ma is igaznak tartom az alábbi gondolatokat: 
„ Hiába könyveid, hiába lángeszed 
   Az isten titkait ki nem kémlelheted 
   Csak gyermeklelkeken át.” 

Sajnos, nem volt sima út a pedagógus pálya elérése. Az 
egyetemi felvételin hiába szerepeltem jól, az akkori polit ika 
elve szerint nem tartoztam a társadalmilag előnyt élvezők 
közé. Nem adtam fel a küzdelmet, így csak később, minisz-
tériumi elbírálás alapján nyerhettem felvételt. 
Sok pártfogóm segítette a küzdelmemet. Anyagilag nem 
álltunk jól, ezért a gyorsabban elvégezhető főiskola látszott 
jobb megoldásnak. Az egyik szak elvégzése után, igaz, mi-
nisztériumi engedéllyel, kimehettem tanítani. Ezt sem volt 
könnyű megoldani. Szerencsémre és örömömre Jászboldog-
házán akkor épült az új iskola. Menyhárt János igazgató 
bácsi és felesége, Marika néni minden követ megmozgat-
tak, hogy Jászboldogházára kerüljek.  A falu vezetése is 
teljes bizalmával kiállt mellettem. Elmondhatatlanul bol-
dognak éreztem magam. Ma is hálás szívvel gondolok min-
den pártfogómra. 
Természetesen az igazi küzdelem csak ezután kezdődött. A 
feladat adott volt. Kevés volt a pedagógus, ezért tanítottam 
alsóban, felsőben és az esti tagozaton is, vagyis mindenhez 
értenem kellett volna. Sokszor kérdeztem drága igazgató 
bácsimtól, hogy tudok én megfelelni ennyiféle követel-
ménynek. Még szerencse, hogy a szakomon kívül a gimná-
ziumban szerettem a fizikát, matematikát és az egyéb tár-
gyakat is.  Nagy kihívást jelentett a tudás átadása, a mód-
szertan. Sokat küzdöttem az órákra való felkészülés során, 
bevallom, sokszor álltam a sírás határán. Az alsós kollégák 
összefogtak, sokat segítettek, különösen Berkóné Etelka, ő 
tanította a párhuzamos osztályt az új iskolában. Menyhárt 
János bácsi majdnem minden órámra bejött az első időszak-
ban. Nagy tapasztalatát, tudását átadta módszertanból. Így 
segített Menyhártné Marika is. Én pedig mindenáron meg 
akartam felelni az elvárásaiknak. Eszembe jutottak ezek a 
küzdelmek, mikor pályakezdő kolléga jött az iskolába és a 
tanítójelöltek szakvezetőjeként is. Jobban megértettem ví-
vódásaikat. 
Elárulom, ez a gyakorlati tudás egész pályám során segített. 
Sok sikert értem meg segítőim útmutatása alapján általános 

 
Nemcsak olvasni - oly szűkös a szó, 
nem írni csak - az írás elmosódik -, 
tanítani a lét maradandó 
örömeit, a dolog dáridóit, 
a töltekező szellem bő vigalmát, 
a lélek beleélő örömét, 
megőrizni a gyermeki szabadság 
önfeledtségét, az idő sötét 
borúiban bátran bontakozó kedv 
csörgő fegyvereit, ki nem fogyó 
kiváncsisággal merülni a fölvert 
vizek alá - ilyen útravaló 
volt tarsolyomban, míg elébük álltam. 
 
Látom ma is szemükben azt a fényt. 
 
S nem tudom, bennük - elúsztak az árban - 
felvillanok-e olykor - fáklyaként! 

Kónya Lajos: Fáklyaként 

Kiss Gyuláné Tóth Erzsébet 
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ÓVODAI HÍREK 
Nyuszi a Tájháznál!  

A tavalyi kemencében sült pogácsának 
olyan nagy sikere volt, hogy a nyuszi 
úgy döntött, idén is ott rejti el az ovi-
soknak a tojást. A fiúk kis versikékkel 
várták a lányokat reggel, a lányok pedig 
Kinder tojást adtak a szép versekért és a 
locsolásért. A tízórai után kisétáltak a 
Tájházhoz, ahol a Nyuszi gondosan el-
rejtette a tojásokat. Minden gyerkőc 
talált, hisz 100-nál is több rejtőzött a 
fűben. Eközben az épületben Veronka 
néni és Marika néni már a pogácsa tész-
tát készítették elő. Az apró kezek szor-
gosan szaggatták, kenték, szórták a po-
gácsát. Gyuri bácsi a fűtött kemencében 
percek alatt kisütötte a finomságot. A 
konyhás nénik finom teát készítettek az aprósütemény mellé. Móniék jóvoltából pedig állatsimoga-
tásra is volt lehetőségük a gyerekeknek. Reméljük, jövőre is szép időnk lesz, és megint eljön hozzánk 
a Nyuszi a Tájházhoz. 

iskolában, középiskolában, de vezetőként is. Köszönet érte 
utólag is minden kollégámnak, különösen a Menyhárt há-
zaspárnak. 
„ Gyengéd útmutatásod befolyásolt mindenben, amit tet-
tem, amit teszek. Jóságod kitörölhetetlenül rányomta pe-
csétjét mindenre, ami voltam, ami vagyok” /David L. 
Weatherford/ 
A gyerekek pedig a fénypontot jelentették számomra. Én 
igyekeztem őket sokszor ösztönösen, sokszor szakkönyvek-
ből vett módszerek alapján nevelni, velük együtt megélni az 
élményeiket, a kudarcaikat. Őszinték voltak, szerettek vol-
na megfelelni ők is az elvárásaimnak. Én tanítottam őket, 
ők tanítottak engem. A pedagógusnak, úgy gondolom, az 
első gyerekei meghatározó élményt adnak egy egész életre.  
Különösen az osztályom nőtt a szívemhez, még most is 
találkozunk ötévenként. Nagyszerű közösséggé alakultak. 
De bármelyik osztályt említhetném, hiszen sokukkal tartjuk 
a kapcsolatot, becsületes emberré váltak.  Bár nem az én 
érdemem, mindnyájukra büszke vagyok ma is. Közülük 
többen lettek sokoldalú, kiváló pedagógusok. 
A pályakezdésemben meghatározó volt a tanítványaim szü-
leinek segítőkészsége. Fiatal korom ellenére becsültek, tisz-
teltek, de számomra a szeretetük marad a legnagyobb kincs. 
Jóleső érzés, hogy amikor egy-egy szülővel találkoztam 
Jászboldogházán, megismertek, többen öleléssel üdvözöltek 
még évek múlva is. Rájöttem, hogy a szülő és a pedagógus 
által azonos akaraton alapuló közös nevelés mindig jó ered-
ményhez vezet. 
 
Pályám további szakasza, miközben befejeztem az egyete-
mi tanulmányaimat, Jászberényben formálódott. Ötven év-
vel ezelőtt férjhez mentem, a férjem középiskolai tanár. 
Sokáig a Lehel Vezér Gimnáziumban tanított, több boldog-
házi diák volt a tanítványa. Két lányunk született, akik szin-
tén a Lehel Vezér Gimnázium tanárai angol és magyar sza-

kon. Három lányunokánk van. A legnagyobb külföldön, 
Londonban dolgozik, több nyelven beszél.  A középső uno-
kám angol szakos diplomát szerzett, jelenleg gazdasági 
cégnél kamatoztatja tudását Budapesten. A legfiatalabb 
unokám most ment egyetemre, szintén Budapesten. 
Én Jászberényben először általános iskolában tanítottam, 
három középiskolában is volt néhány osztályom, majd a 
Városi Tanács Művelődésügyi Osztályára helyeztek.  Ta-
nulmányi téren hozzám tartoztak az általános iskolák, a 
középiskolák és a zeneiskola ügyei is. Sokoldalú, nehéz 
feladat volt, de sok ismerettel lettem gazdagabb az oktatás-
ügy terén. Közben vizsgát tettem államigazgatásból, és 
megszereztem a közoktatási szakértői képesítést. 
Az új beosztásom sok kihívást, sikert és buktatót tartoga-
tott, de úgy érzem, jó volt a kitekintés, sokat tanultam. Hi-
vatásuk magaslatán álló pedagógusokat, igazgatókat ismer-
tem meg. 
1983-ban dr. Fábián Zoltán fő igazgató úr ösztönzésére 
megpályáztam a Tanítóképző Főiskola gyakorló iskolájá-
nak igazgatói állását, amelyet a Főiskolai Tanács elfoga-
dott.  A főigazgató úr tanácsai, elvárásai sok nehézségen 
átsegítettek. Hálás vagyok neki, hiszen 25 évig dolgoztam a 
főiskolán . 
 Nagyon jó volt a Gyakorló Iskolában újra gyerekek között 
lenni, igazi hivatásomat gyakorolni. 
Végezetül valamennyi volt tanítványomnak üzenem, hogy 
továbbra is őrizzék szívükben a szülőföld szeretetét.  Gon-
doljanak megbecsüléssel azokra, akiktől szeretetet, tudást 
kaptak. 
A most teljes szívvel dolgozó és a leendő pedagógusoknak 
pedig sikeres életutat, megbecsülést kívánok. Ne feledjék: „ 
A gyermek csak azt képes szeretni, aki őt szereti, és csak 
szeretettel lehet nevelni.” 

Kiss Gyuláné Tóth Erzsébet 

Tóth Éva 
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Óvodánkban Tóth Pál testnevelő tanár jóvoltából már 3. éve 
lehetőség van külön foglalkozás keretében futball edzésre. 
 Gyermekeink, főleg a fiúk körében nagyon népszerű a foci, 
és óriási buzgalommal vesznek részt az edzéseken. Nagy 
szeretettel várják „ Pali tanár bácsit”, akitől megtanulják az 
alapvető szabályokat,  jót játszanak, mozognak. Közben fej-
lődik koord inációs és kondícionális képességük, a meccsek 
alkalmával pedig feladat- és szabálytudatuk, kitartásuk, aka-
raterejük, együttműködő készségük. 
 
Megkértem Tóth Pált, hogy néhány gondolatban írjon a Bo-
zsik Programró l: 

„A 2014/15. tanévben, az elmúlt évekhez hasonlóan, óvo-
dai csapatunk csatlakozott az OTP Bank Bozsik Intézményi 
Programhoz. Ebben a programban ősszel és tavasszal sza-
badtéren, télen két alkalommal teremben mérkőztek meg 
ovisaink a környék településeinek óvodás csapataival. A 
négy tornán elért helyezés a dobogó második fokára emelte 
csapatunkat összesítésben. A gyermekek - jó teljesítmé-
nyüknek köszönhetően – egy-egy gumi focilabdát és egy-
egy gumikarkötőt kaptak ajándékba a tornasorozat lezárá-
sára, melynek rendkívül örültek. 

A program résztvevőjeként óvodánk 50.000 Ft-os eszköz-
csomagban részesült (labdák, bóják, kompresszor, stb.), 
amely tovább bővíti az intézmény eszköztárát. 

Külön köszönetet szeretnék mondani a szülőknek, a Pol-
gármesteri Hivatalnak, az óvoda dolgozóinak, hogy gyer-

Ovifoci 

♦ 2015. március 20-án részleges napfogyatkozás volt Ma-
gyarországon. Napfogyatkozás olyankor jön létre, amikor 
Holdunk a Föld és a Nap közé kerü l, és a Hold  árnyéka boly-
gónkra vetül. Részleges napfogyatkozás akkor látható, ami-
kor a Hold a napkorongnak csak egy részét takarja. 
Óvodásaink is részesülhettek e csodálatos természeti jelen-
ségben Grószné Bujtár Renáta anyuka jóvoltából. A gyere-
kek hegesztőüvegen keresztül figyelhették meg ezt az ese-
ményt. 
♦ Köszönjük Dominik anyukájának ezt  a remek lehetőséget, 
amivel gazdagította a gyerekek tudását. 
A víz v ilágnapja alkalmából (március 22.) a két  csoport ellá-
togatott a helyi vízműhöz. 
A Maci csoportot Papp Gyula, bennünket, Vuk csoportosa-
kat Sző llősi Péter fogadott. Peti részletesen elmondta és 
megmutatta a gyermekeknek, hogy hogyan, milyen úton 
kerül a tiszta v íz a nagy „gömbbe”, azaz a víztoronyba, majd 
onnan hozzánk az óvodába. 
A gyerekek érdeklődve figyelték a nagyméretű csöveket, 
amin keresztül foly ik a víz a szűrőberendezésig.  

Vo lt, aki megkérdezte, hogy „miért nem dől el ez a nagy 
gömb?”. 
Peti megnyugtatta őket, hogy nagyon erős dróthuzallal van 
kikötve a víztorony. 
Bepillanthattak a víztorony belsejébe is, és ámulva figyelték 
azt a sok-sok lépcsőt, ami a víztorony tetejére vezetett. Kö-
szönjük mindkettőjüknek a kedves fogadtatást és a hasznos 
információkat. 
A látogatás végén ajándékkal és nagyon sok hasznos isme-
rettel gyarapodtunk. 
Bízunk benne, hogy a vízműnél szerzett tapasztalatok hatá-
sára gyermekeink már v igyázni fognak nagy kincsünkre, a 
VÍZ -re! 
 
♦ A Föld Napja (április 22.) alkalmából a szü lők segítségé-
vel muskátlival ü ltettük be balkonládáinkat. Ezek a virágok 
díszít ik óvodánk ablakait egész nyáron át. Ezúton is köszön-
jük a szülőknek a hozott virágokat és önzetlen segítségüket. 

Rácz Béláné 
óvodapedagógus 

Események 

A focicsapatunk 
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Iskolai Hírek 
Március 15. 
Március 14-én a szín játszó csoport méltón emlékezett 
meg az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról. 
A Pilvax kávéházi jelenet, a 12 pont, a Nemzet i dal vis z-
szarepítette időben a tanulókat, s így részesei lehettek a 
167 évvel ezelőtt történt eseményeknek. A műsort színe-
sítették a zeneiskola növendékei, akik katonadalokat ad-
tak elő fúvós hangszereken. 
 
 
 
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási napon (április 1-jén) 
DÖK- napot tartottunk az iskolában. Az alsó tagozatban 
az 1. óra meglepetést okozott a gyerekeknek, hiszen a 
tanár nénik helyett felsős diákok tették próbára a tudásu-
kat. Így ők is bepillantást nyerhettek tanár néniként és 
tanár bácsiként a tanítás rejtelmeibe. A lsósaink nagyon 
élvezték ezt a ford ított órát. Közben a felső tagozatosak 
ACTIVITY játékot játszhattak csapatokban. A 2. óra 
mindenkinek a locsolkodás jegyében telt. Vo lt itt tréfa, 
móka, kacagás, víz, kö lni és piros tojás. A 3. órától alsó-
saink az osztályaikban játszottak, vettek részt tojáskere-
sésben, vidám vetélkedőben és kézműves foglalkozáson. 
Mindez zajlott a húsvét jegyében. Felsőseink pedig a 
Nyuszi- kupa keretében mérték össze tudásukat. Az osz-
tályok fiú és lány csapatai fociztak egymással. 

Tojáskeresőben 

Népszerű volt az Activity játék a felsősök körében 

mekeink megfelelő körülmények között készülhettek a meg-
mérettetésekre, és eljuthattak ezekre a tornákra, amely szá-
mukra mindig egy új kihívás és kaland. 

Bízom abban, hogy a következő tanévben újra aktív része-
sei lehetünk ennek a programnak, és hasonló vagy jobb 
eredménnyel tovább öregbíthetjük településünk, óvodánk 
hírnevét.” 

 
Köszönjük szépen Tóth Pálnak a rendszeres felkészítő foglal-
kozásokat, a meccseken való részvétel szervezését és a Bo-
zsik Program keretén belüli sporteszközök beszerzésének 
lehetőségét. Büszkék vagyunk kis focistáinkra, és bízunk 
benne, hogy lesz folytatás.  

Sósné Baráth Erika 
Tagintézmény-vezető Bozsik Program: A díjkiosztó 

Fordított óra az első osztályban.   
Akik tanítanak: Szarvák Georgina és Kerekes Réka 
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Versmondó verseny 
A Költészet Nap ja alkalmából iskolánk vers mondó versenyt hirdetett meg alsó- és felső tagozatos tanulók számára. József 
Attila születésének 110. évforduló ján 34 d iák mutatta meg a vers iránti szeretetét, tehetségét. A zsűri (Rigó Andrásné, Dr. 
Pap Béláné, Szendrei Péter) korosztályonként értékelte az előadott verseket. 
1- 2. osztály:     I. Kátai Gréta 
    II. Mihályi Gellért  
   III. Pócsai Patrik 
3- 4. osztály:        I. Kis Boglárka 
     II. Deák Csenge 
   III. Dékány Péter, Sas Zoltán 
5- 6. osztály:        I. Urbán Írisz 
    II. Gosztonyi Dóra, Kátai Szabolcs 
   III. Mihályi Mária, Nagy Nóra 
7- 8. osztály:        I. Mihály Liliána 
     II. Szőrös Boglárka 
    III. – 
Bízunk benne, hogy a Költészet Napjára hirdetett versmondó verseny hagyománnyá válik iskolánkban, s így jövőre is ugyan-
ilyen lelkesedéssel kerül megrendezésre. 

A Jász- Nagykun- Szolnok 
Megyei Rendőr- főkapitányság 
a „Nem vagy egyedül!” c. 
programsorozat lebonyolítója-
ként a Jászberényi Rendőr- 
főkapitányság Bűn- és baleset 
megelőzés előadásán vehettek 
részt a tanulók április 16- án. 
Az 1- 3. osztályosok a Közle-
kedés- kerékpározás témakör-
ben hallgattak meg egy elő-
adást, a 4- 6. osztály az internet 
veszélyeiről, a 7- 8. osztály 
pedig drogelőadáson vett részt. 
Délután kerékpárok gravírozá-
sára került sor az iskola udva-
rán, ahová bárki behozhatta a 
kerékpárját.  

Iskolánkban április 16- án és 17- én volt az 1. osztályosok 
beiratkozása. A 2015/ 2016-os tanévet 21 első osztályos 
gyermek kezdi:  13 Jászboldogházáról 
     3 Jánoshidáról 
     5 Portelekről. 
Összesen 9 lány és 12 fiú. 
Vidám és eredményekben gazdag tanévet kívánunk nekik. 
 

Művészeti bemutató 
Június 1- én 15 órától iskolánk tanulói művészeti 
bemutatót tartanak, melyre szeretettel várjuk a 

község lakosságát. Fellépnek a Viganó néptánc- , 
a Dalma tánc- és a Társastánc csoport tagjai, vala-

mint a zeneiskola növendékei. 

Részegítő érzés a fura  
szemüveggel 

Az alsós helyezettek A felsős helyezettek 
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♦ Február 24-én tartotta évnyitó ülését a Jászok Egyesülete  
a Pest megyei Megyeházán. 
 Az előadást az egyik tagszervezet, a KÉSZ(Keresztény Ér-
telmiségiek Szövetsége) Jászberényi  Csoportja tartotta, me-
lyen bemutatkoztak, és ismertették tevékenységüket a népes 
hallgatósággal. Az ülést dr. Dobos László, az Egyesület ügy-
vivője nyitotta meg, majd átadta a szót dr. Suba Györgynek, 
a KÉSZ Jászberényi Csoportja elnökének. Az elnök úr kö-
szöntő szavai után felkérte  Kladiva Imrét, Jászapáti p lébá-
nosát, a hogy a hagyományoknak megfelelően imával kezd-
jék a beszámolót. Az ima elhangzása után dr. Suba György-
né, a szervezet titkára is mertette a Kész Jászberényi Csoport-
jának munkáját. A beszámolóból tudomásunkra jutott, hogy 
a KÉSZ 1989-ben kezdte meg országos szinten működését 
dr. Csanádi Béla hittudományi professzor kezdeményezésé-
re. Az országos szinten több mint 60 csoport működik mint-
egy 3000 taggal. Az egyesület célja az evangelizáció, mely 
részben saját tagságuk felé irányul, hogy értelmiségi szinten 
ismerjék, h ittel és öntudattal képviseljék azt a közélet min-
den területén. Céljuk közt szerepel a fiatalok megszólítása és 
mozgósításuk hatékonyabbá tétele . A Jászberényi csoport 
2000-ben alakult Farkas Mátyás apát plébános kezdeménye-
zésére. A taglétszámuk fo lyamatosan gyarapodott, az első év 
végén  már 50 fő körü l volt, jelenleg 82 fő a taglétszám.  
Működésük helye  a Szent István Ház, mely Farkas  Mátyás 
kezdeményezésére épült. A KÉSZ egy civil egyesület, mely-
nek döntéshozó szerve a közgyűlés, melyen a tisztségviselők 
vannak megválasztva.. Elnök, alelnök, titkár, pénztáros és a 
küldöttek. A szervezet  havonta egyszer ülésezik. Munkájuk 
során több könyvet megjelentettek, közreműködtek azok 
kiadásában. Ilyen a Sára András  szerkesztésében megjelent 
„A Jászberényi Főtemplom története” (2002), „A Jászberé-
nyi  Ferences Templom története” (2004). „Jászberény mű -
emlékei”(2006) c. kötetek. 2010-ben dr. Suba Györgyné 
szerkesztésében  kiadásra került „Jászberény katolikus élete” 
c. kiadvány. 2008-ban a Biblia évében a csoport tagjai János 
evangéliumából 1-1 fejezetet kézírással lemásoltak és megje-
lentettek..  
Az előadáson ezek a művek bemutatásra is kerü ltek. Jelenleg 
szerkesztés alatt áll egy könyv, mely a jászberényi születésű 
és Jászberényben szolgálatot teljesítő papok, szerzetesek és 
más katolikus szolgálatot (kántor, harangozó, sekrestyés) 
teljesítők életét mutatja be. A Jászok Egyesületével közösen 
létrehozták az Egyházi Népénekes  találkozót, mely a Nép-
dalkörök Egyesületével folytatja munkáját. Emléktábla állí-
tással emlékeznek meg egy-egy eseményről. A ferences 
rendház  bejáratánál emléktáblát helyeztek el az itt internál-
tak emlékére. Emléktáblával emlékeztek a ferences rend 800 
éves évfordulójáról (2009). Megalapították a Szent Rozália 
díjat, melyet az a személy kap ja, aki keresztényi alázattal, az 
egyházért, a városért és a Jászságért kiemelkedően sokat 
fáradozott. A díj odaítéléséről  kuratórium dönt. Nemzetközi 
kapcsolat van a Vechta szervezettel, melynek tevékenysége 
hasonló a KÉSZ munkájához.  Kapcsolatot ápolnak a szlová-
kiai Palóc Társasággal, mellyel közösen állítottak emléktáb-
lát Sajó Sándor kö ltőnek, a Lehel Vezér Gimnázium tanárá-
nak. Részt vettek az Ipolyságban  szervezett szavalóverseny 
megrendezésében. 2010-ben kiállítással egybekötött ünnep-
ségen emlékeztek meg a szervezet 10 éves fennállásáról, és 
ekkor jelentették meg a”Jászberény katolikus élete„ című 
könyvet. Kiemelten emlékeztek meg a hét ferences vértanú-

ról, akik életüket adták hitükért. Minden évben megemlékez-
nek a Jászberényben elhunyt szerzetes nővérekről, akik a 
jászberényi szeretetotthonban fejezték be életüket. Munkájuk 
nagyon sokrétű, magas mércével dolgoznak, és a jövőben 
megválasztásra kerü lő új vezetőségnek is hasonló munkasi-
kereket kívánok. A kellemes hangvételű és megható előadás 
után a jelenlévő jászsági asszonyok finom, házi készítésű 
süteményekkel, pogácsákkal vendégelték meg a hallgatókat. 
A bőséges kínálat után finom jászsági borral lehetett leöblíte-
ni a finom falatokat  
♦  A Múzeumi Esték sorozatban    -- március hónapban- 
igen érdekes előadást tartott dr. Sallai János, a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem tanára „Jászberény a térképtörténet tükré-
ben” címmel.  
 A térképtörténet elismert  tudósa  a Jászságban otthonosan 
mozog, mivel jászalsószentgyörgyi származású, általános 
iskoláit is ott végezte, majd a jászberényi Erősáramú  Szak-
közép iskolában folytatta tanulmányait. Elmondása szerint 
tájfutóként itt találkozott először térképpel, melynek mára a 
szakterület jeles kutatója. Az első hallásra száraznak tűnő 
téma számos hallgatót vonzott, a múzeum megtelt érdeklő -
dőkkel. Az előadásban sok adat hangzott el, melyekhez ké-
peket vetítettek, és történelmi kitekintést kaptunk az első 
térképektől, --a török hódoltság idejétől kezdve-- a mai apró 
részletekre kiterjedő lég i felvételekig. Az út egyre látványo-
sabb, egyre részletesebben rögzíti a Jászság akkori állapotát. 
A legkorábbi térkép az 1528-as Lázár térkép, melyen már 
Jászberény kiemelt településként szerepel. A török kiűzést 
követően került sor  Magyarország egyes tájainak részletes 
felmérésére és térképük elkészítésére. A 18. század első felé-
ben Mikovinyi Sámuel nevéhez fűződik az első részletes 
jászsági térkép, leírásaiból kitűnt, hogy az ország teljes fel-
mérésének és feltérképezésének gondolata is általa fogant. A 
megvalósítás elmaradt. A Habsburg Birodalomról a teljes 
térkép hiánya a Habsburgok vereségét okozta. A haditanács 
a birodalomról egy jó térkép elkészítését sürgette, melyet 
Mária Terézia el is fogadott a haditanács javaslatára. Majd 
azt a megjegyzést tette, hogy „Teljesen egyetértek, s a mun-
kát Magyarországon nem lehet eléggé sürgetni”. Ebből is 
kitűnik, hogy a felvételezés fontosságán túl, sürgős végrehaj-
tásával is egyetértett a császárnő. Ezután rendeletet adott ki a 
végrehajtásra, melyben a kialakult hadihelyzet játszott fő 
szerepet. Az 1783-85 között készített térképek méretaránya 
1 :28000 volt, melyhez országos leírást is készítettek. Az 
országos leírás a település helyéről, utakról, vizekről, erdők-
ről, hegyekről, műtárgyakról adnak tájékoztatást. Vályi And-
rás 1796-ban már elis merően nyilatkozik a Jászságról, „az 
első osztálybeliek közé s zámolja határait és termékeny java-
it”. Fényes Elek 1851-ben megemlíti Jászberény lakosainak 
számát, s megjegyzi, hogy a városházán  Lehel kürtjét muto-
gatják. A térképtörténeti előadás záró eseményeként dr. Sal-
lai János bemutatta azt a térképet, melyet középiskolásként 
Jászberénybe kerülve vásárolt. Bár ez a jeles darab nem vált 
a tudománytörténet részévé, személyes emlékei között előke-
lő helyet foglal el. A kérdések és a rájuk adott feleletek el-
hangzása után, kisorsolásra került Mikovinyi Sámuel 1731-
es Jászság térképének másolata, melyet hét szerencsés nyer-
tes-  köztük én is -vihettek haza. A tombolajegyeket az érke-
zés sorrendjében ingyen adták a rendezvény résztvevőinek. 

Nagy Albert   
 jászkapitány 
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Beszélgetés Farkas Endrével és párjá-
val, Ilikével 
A Bajnok utca másik végén, a Pintér 
– féle házban talál tak otthonra be-
szélgetőtársaim. 15 éve élnek közsé-
günkben, megtapasztalták Boldoghá-
za minden előnyét. 
 
Miért választottátok lakhelyetekké 
éppen községünket? 
Endre: Én Újszászon születtem, és 
sokáig ott is éltem, dolgoztam. Ilikével 
is ott ismerkedtem meg. A Zagyvaparti 
Időskorúak Otthonában voltam műsza-
ki vezető, Ilike pedig a mosoda vezető-
je volt. Amikor összekötöttük életün-
ket, albérletben éltünk, először Újszá-
szon, majd Jászberényben. Kerestük 
leendő otthonunkat, és több szempon-
tot vettünk figyelembe. Többek között 
családom érdekeit , mivel egyik gyer-
mekem Hatvanban, a másik Szo lnokon 
lakik, és szerettünk volna félúton lakást 
találni. 
 
Ilike: Az én lányom akkor volt főisko-
lás Jászberényben, rá is gondoltunk a 
választásnál. Természetesen a település 
összképe, összetétele, közb iztonsága is 
sokat számított. 
 
Endre: Nekem Boldogházán nagyon 
sok ismerősöm volt. Gimnáziumi osz-
tálytársaim, évfolyamtársaim! Többek 
között Darók Sanyi, Dalmadi Tibi, 
Benke Erzsi, Répási Jani, Bózsó Kar-
csi. Sajnos már valamennyien kinn 
vannak a temetőben! Aztán valaki azt 
javasolta, hogy beszéljek Gömöriné 
Ed itkével, mert ő nagyon sok hasznos 
információval tud szolgálni. Így is tör-
tént, ő segített otthonunk megtalálásá-
ban. Azóta is nagyon jó barátom! 
 
Ilike:  Nekem munkatársam, László 
Ibolya javasolta, hogy ez a település 
nagyon biztonságos, a közlekedés is jó. 
Így jutottunk el a Bajnok utcába, a Pin-
tér család volt otthonába. Kicsit átala-
kítottuk, szépítgettük, és 15 éve való-
ban otthonunknak érezzük, mint Endre 
mondja a béke szigetét. 
 
Endre: Én jártam előtte is Boldoghá-
zán, mivel 10 évig élőállat felvásárló is 
voltam. Nyitrai Kálmán bácsival jól 
ismertük egymást, és már akkor felfi-
gyeltem az itt élő szorgos, dolgos em-
berekre. 

Nyugdíjasok vagytok már? 
Endre: Elv ileg  igen! Mind a ketten a 
Porszívó gyárban helyezkedtünk el, 
amikor elkerültünk Újszászról. Ilikét 
2012-ben leszázalékolták autoimmun 
betegsége miatt, de napi 6 órában to-
vábbra is dolgozik a „Teljes Életért” 
Nonprofit Társaságnál. 
 
Ilike: Szalagrendszerben dolgozunk, 
Kinder tojásokat rakunk össze. 
 
Endre: Amikor a Porszívó gyárból 
eljöttem, a Plaszt ikban, majd a  Sam-
sungban dolgoztam biztonsági őrként, 
aztán Újpesten, egy 1900-ban épült 
volt nyilvánosházat őriztünk. Ebben a 
funkciójában a háború végéig műkö-
dött, majd haditechnikai eszközöket 
gyártottak ott. Most üresen áll. Mivel 
elértem a nyugdíjkorhatárt, úgy döntöt-
tem, megpróbálom, milyen a nyugdíjas 
lét. Főzőcskézek, és várom a páromat 
terített asztallal. Néha, ha krit ikát ka-
pok, a netre fogom, hiszen a recepteket 
onnan szedem. De nem vagyok annyira 
buzgó, a nagy háznak a tisztán tartását, 
rendjét Ilike végzi. Mint minden maga-
tehetetlen férfi, akik nem vasalnak, 
nem mosnak, engem is ő lát el, minden 
hétvégi nagy főzés az övé. A munkája 
mellett ő tartja rendben a virágoskertet, 
az udvart. Egyelőre úgy gondolom, sok 
nekem a nyugdíjas szabadidő, ezért 
újra munkát keresek. Holnap vizsgázni 
megyek, a magasabb szintű biztonsági 
őr „papírját” szeretném megszerezni. 
 
Van-e hobbitok, és van-e időtök rá?  
Endre: Hát nincs! Nincs rá se időnk, 
se módunk! A családunk a hobbink. Az 
unokákat várjuk, akik imádni valók. 
Lili unokám táncol, énekel, vers- és 
prózamondó versenyekre jár. Nóra 
matekversenyeken vesz részt, és a fal-
mászás a szórakozása. 
 

Ilike: Lányom Mohácson lakik, és 
természetesen ott voltunk a busójárá-
son, de az őszi Babgulyás fesztiválon 
is. 
 
Amikor a fényképalbumot nézeget-
tük, említetted, hogy az újszászi kép-
viselő-testületnek is tagja vol tál. 
Endre: Igen, egy ciklusra megválasz-
tottak. Nem voltam könnyű helyzetben. 
Addig nem volt ellenségem, de négy év 
alatt azt is sikerült szereznem! Ha a 
közösség érdekében szavaztam, akkor 
egyént bántottam meg. Ha pedig valaki 
érdekében jártam el, a közösség érde-
keivel ez nem mindig találkozott. Ped ig 
igyekeztem körültekintően véleményt 
alkotni. Ezt a svédektől is így tanultuk, 
akik segítettek bennünket a demokrácia 
tanulásában és gyakorlásában. 
 
Véletlen, hogy az e-mail címed úgy 
kezdődik : pilota? 
Endre: Gyermekkori álmom volt, 
hogy pilóta legyek. A megyéből 150-en 
jelentkeztünk, és 30-an kerülhettünk az 
utolsó megmérettetésre, Kecskemétre. 
A katonai kórházban valamennyi fel-
adatot jól teljesítettem, és már csak 
ketten maradtunk „versenyben”. Végül 
is az szó lt ellenem, hogy nem találták 
megfelelőnek súlyomat a magasságom-
hoz. Akkor 60 kg voltam. 
Elképzelheti a kedves Olvasó, hogy 
több évtizeddel később micsoda él-
mény volt, háromszori átszállással, egy 
24 órás repülőút. A Porszívógyárból 
küldtek ötünket, és 2400 szériahibás 
porszívót szedtünk darabokra, majd 
hoztuk működőképes állapotba. Nagy 
munka vo lt, de örök élmény! Átrepül-
tük egész Eurázsiát, Ausztráliát. Mel-
bourne-ben szálltunk le. Az út során 
autógramot kértem Presser Gábortól, 
egy brazil kislánynak, aki mellettem ült 
12 órán keresztü l, szótár segítségével 
megtanítottam a Tavaszi s zél című  dalt. 
 
Most elárul tad, hogy jól énekelsz! A 
Csillagvirág kórus férfitagokat ke-
res, tehát köztünk a helyed! 
Endre: Valóban valamikor zenéltem, 
énekeltem, de ez már régen volt! 
 
Gondolom, a 15 év alatt megszoktá-
tok Boldogházát. 
Ilike: Nemcsak megszoktuk, de meg is 
szerettük. Az emberek itt nem furká-
lódnak, segítenek, ahol tudnak. De na-

HÍREK 

Boldogházán itthon 
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gyon jóban vagyok a szomszédaimmal 
is, jókat beszélgetünk, ha kell, segítünk 
egymásnak. 
 
Endre: Van egy mondás, hogy a mesz-
szirő l jött ember azt mond, amit akar!
Hát mi nem messzirő l jöttünk, csak a 
szomszéd településről. Én őszintén 
mondom, ez egy különleges település. 
Egyik alkalommal, amikor munkába 
mentem, már nem volt  időm hazavinni 
a bevásároltakat. A vasútállomási ke-
rékpártározóban hagytam, a b icikli 

kosárban. Ilikének telefonáltam, ha a 
következő vonattal jön, ott találja a 
kolbászt és a kenyeret. Meg is találta! 
Más településen néhány perc alatt el-
tűnt volna. Másik eset. Egyik ismerős 
bácsi a határban felfedezett egy jó érett 
marhatrágya rakást. Neki egy vödörrel 
kellett volna, ezért megkereste a tulaj-
donost, és kért tőle. Máshol az egész 
rakást elvitték volna! A közbiztonság 
itt nagyon jó, és ezt mi tudjuk igazán 
értékeln i Újszász után. 
Boldogháza minden útja aszfaltozott, 

artézi víz fo lyik minden lakásban a 
csapokból, és ez is nagyon jó! 
Mindenkinek azt  tanácsolom, nagyon 
becsüljük meg ezt a közösséget, mert 
mi „gyüttmentek”, jól látjuk, micsoda 
érték rejlik a mi Jászboldogházánkban. 
 
Kedves Ilike és Endre! 
Utolsó mondataitok nagyon értéke-
sek és elgondolkodtatóak. Kívánunk 
Nektek boldogságot, sok boldogházi 
barátot, ismerőst, és nagyon jó egész-
séget. 

Kedves Olvasók! 
2015. áprilistól az alábbi folyóiratok kö lcsönözhetőek:  
Új Néplap; Élet és tudomány - a TIT hetilapja; Képes sport - hetente megjelenő sportmagazin; Nők lapja - heti női 
magazin; Szabad föld - a magyar vidék lapja; Monster High - A Szörnyszülött szörny suli; Szitakötő - a kíváncsi gye-
rekek fo lyóirata; Baba magazin - tanácsadó magazin újdonsült szülőknek; Kistermelők lapja -mezőgazdasági folyó-
irat; Magyar konyha - gasztronómiai magazin; Nők lapja konyha - gasztronómiai magazin; Természet világa - a TIT 
folyóirata; Zöld Újság- a jövőért felelősséget érzők lapja; Kismama - babavárástól az óvodáig; A macska - macskatar-
tók magazinja;  Szép házak - építészeti és belsőépítészeti magazin; Eső - irodalmi lap; Múlt-kor - negyedéves történel-
mi magazin; Szép kertek - kertészet & kertépítészet; Természet világa különszám; Könyvtári levelezőlap - könyv-
tárosoknak szóló szaklap; Madártávlat - madártani és természetvédelmi fo lyóirat. Bízom benne, sokan találnak köz-
tük kedvükre való olvasnivalót. 
 
Könyvtárunkban nem található könyveket könyvtárközi kölcsönzéssel (a Könyvtári Szolgáltató Rendszer támogatásával) 
ingyenesen biztosítjuk az o lvasóknak.   
 
Márciusban a Könyvtári Fiesta keretében helyesírási totót töltöttek iskolánk 3. és 4. osztályos tanulói, akik, ezáltal az 
internet tanulásban való hasznosításával ismerkedtek. 
Áprilisban Tavaszváró Kerekítő Baba-mama foglalkozáson vettek részt a legkisebb gyermekek, anyukájukkal és nagy-
mamájukkal. Kovácsné Kriszt ina vezetésével mondókáztak, verseltek, énekeltek, táncoltak a résztvevők.  
Honlapunk címe: http://jaszboldoghaza.vfmk.hu 
Nyitva tartás: H-P: 7.30-8.00; 13.00-16.00 
Folyamatosan érkező új könyvekkel várom az olvasókat. 

Üdvözlettel: Pappné Turóczi Henrietta könyvtáros 

Könyvtári Hírek 

Tavaszváró Kerekítő Baba-mama foglalkozás 
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  "Id őt kell szakítanod az embertársaidra, tégy valamit má-
sokért, ha még oly apróságot is -- valamit, amiért fizetséget 
ugyan nem kapsz, csupán a kitüntető érzést, hogy megte-
hetted." 
 
  Beszélgetésünk mottójául Albert Schweitzer gondolatai 
a legtalálóbbak , amelyekkel jellemezni  lehet Nagyné 
Matók Anikó tevékenységét. 
Anikó a Mátyás Király Általános Iskola Szülői Munka-
közösségének vezetője és a Jászföld Hagyományőrz ő 
Egyesület elnökségi tagja. A feladatok ellátása sok-sok 
teendővel jár. Bár - úgy gondolom - Anikó esetében nem 
szabad feladatként említenünk ezen tisztségeket, hiszen 
nagy szeretettel, odaadással végzi mindkettőt. 

 Emlékszem, már általános iskolás korodban is lelkesen 
intézted az osztályod ügyeit, mindig tettél-vettél, szervez-
tél. Ehhez elengedhetetlen a rátermettség, a közvetlenség, 
a kapcsolatteremtés. Most van lehetőséged ezt a fajta 
tehetségedet kamatoztatni. 
Az iskolai szülői munkaközösség vezetője vagy, milyen 
teendőket jelent ez számodra? 
Szerteágazó  tevékenységet jelent, de a legfontosabb a szülő i 
közösség összefogása. A szülőtársakkal együtt a gyerekein-
kért dolgozunk. Rendezvényeket szervezünk, mindig izgatot-
tan készülünk a farsangi bálra, a gyermeknapra, az alapítvá-
nyunk által szervezett bálra. 
A rendezvényeket mindig  lázas készülődés előzi meg, meg-
beszéléseket tartunk, ahol szétosztjuk a feladatokat, és törek-
szünk arra, hogy újdonságokkal is szolgáljunk. 
Természetesen köszönettel tartozom szü lőtársaimnak, mert a 
siker t itka a közösség erejében, az összefogásban van. 

 A szervezési készségedhez kapcsolódik  a figyelmességed 
is. Emlékszem, a legutóbb ballagó osztályomat az utolsó 
tanítási napon egy hatalmas tortával lepted meg. 
A ballagó osztályok a tanév utolsó időszakában nagyon sokat 
dolgoznak. Ezer év végi teendő mellett készülnek a bolond-
ballagásra, a másnapi ünnepi műsorra, amelyen elköszönnek 
az iskolától, tanáraiktól, diáktársaiktól. Tudom, hogy az utol-
só napi teendők, a sok próba után jólesik a gyerekeknek egy 
kis édesség, és ez az az alkalom, amikor a szülő i közösség 
elköszön a ballagóktól. 

Évek óta munkálkodsz a Jászföld Hagyományőrz ő Egye-
sületben is.  
Férjem 2009 óta tagja az egyesületnek, így termés zetes volt 
számomra, hogy én is részt  vegyek a munkájukban. 2013 óta 
vagyok aktív tag, és akkor választottak meg elnökségi tagnak 
is, ami megtiszteltetés volt számomra. Az egyesület célja - 
ahogyan a nevünk  is jelzi - a hagyományok ápolása, őrzése. 
Már nagy híre van  a Bartal tanyán évek óta megrendezett 
Hagyományok Hétvégéjének, de az Évértékelő bálok meg-
szervezésével is arra törekszünk, hogy a tagokon kívül a 
vendégek számára is emlékezetesek legyenek. 
Ezeket a programokat is megelőzi a tervezés, és itt is össze-
fogó szerepem van. 
 

Az egyesület szoros kapcsolatot ápol  testvértelepülések-
kel is. Milyen közös programokat szerveztek? 
Több év óta részt  veszünk Erdélyben a s zentábrahámi falu-
napon, ami mindig nagy élmény mindannyiunk számára. 
Nagy szeretettel, meglepetésekkel fogadnak bennünket, már 
szinte haza megyünk Szentábrahámra. 
A szerbiai Hajdújárás településre is visszatérők vagyunk. 
Természetesen a települések közötti futballmérkőzések is 
nagyon izgalmasak, de emellett itt is számtalan érdekes 
program és nagyon kedves emberek várnak bennünket. 

Mindezek mellett elsősorban édesanya és feleség vagy, 
végzed az ezekkel járó napi feladatokat. 
Férjem mezőgazdaság i tevékenységet fo lytat , így  
munkaideje igazodik az éppen aktuális munkálatokhoz. A 
gyerekeink az általános iskola tanulói. Mindennap ebéddel 
várok haza mindenkit, és természetesen igyekszem 
mindenben a kedvükre tenni. 

Gyerekeitek, Nóra 5. osztályos, Lacika 2 . osztályos. 
Tudom, hogy jól tanulnak, és gondolom, az 
elfoglaltságaid mellett biztosan korán megszokták az 
önállóságot. 
Nagy örömünkre mindketten kitűnően tanulnak, és korukhoz 
képest igencsak önállóak. Igyekszem mindenben segíteni 
őket, akár tanulásról, akár bármi másról van szó. 
Nórát minden tantárgy érdekli, de különösen szívesen 
foglalkozik a természetis merettel, Lacika is szépen halad a 
tanulásban, őt a matematika érdekli igazán. 

Beszélgetés községünk fiataljaival 
Bemutatkozó... 

Névjegy 
Neve: Nagyné Matók Anikó 

Született: 1981. december 27. 
 

Szülei: Matók Dezső és Matók Erzsébet 
Iskolai végzettsége: kereskedelmi technikus 
Férje: Nagy László 
Gyermekei: Nóra és László 
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Konkoly Béláné 
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Mindketten aktívan sportolnak, Nóra kézilabdázik, Lacika 
focizik. 
A férjem a mai napig  nagy sportrajongó, így a gyerekek 
sport iránti érdeklődésének különösen örül. 
 
Ez azt jelenti, hogy a különóráknak, edzéseknek is fontos 
szerepe van nálatok. Ezek lebonyolítása szintén nagy 
szervezést igényelhet a családban. 
Így van, nekem is napi órarendem van, h iszen előre kell 
megszervezni, hogy kinek hová és mikorra kell eljutnia. 
Gyakran előfordul, hogy a két gyerek azonos időben más-
más helyszínen edz vagy versenyez. 

Férjemmel, Lacival megosztjuk a feladatokat. Vo lt, hogy 
egyikünk Lacikát vitte Vácra, másikunk pedig indult Nórival 
Hódmezővásárhelyre. 
Annak ellenére, hogy mindez nagy szervezést igényel, nagy 
öröm számunkra, hogy a gyerekek országos versenyeken 
érnek el kiváló eredményeket. 
Gondolom, így természetes, hogy jól  jön a nagymama 
segítsége. 
Apukám 2005-ben halt meg, anyukám azóta egyedül él. 72 
éves múlt, túl van több műtéten, de mindig készségesen 
segít. Imádja az unokáit, kényezteti őket, és a gyerekek is 
nagyon szeretik őt, ragaszkodnak hozzá. Nagyon szívesen 
vannak vele, igazi nagymama - unoka kapcsolat az övék. 

Legendás an összetartó 
baráti körötök van. Sok 
k ö z ö s  p r o g r a m o t 
szerveztek még  ma is? 
A barát i kapcso latok 
nagyon messzire nyúlnak 
viss za, még a férjek 
ifjúkorában kezdődtek. 
Azóta az összetartozás 
érzése csak erősödött, 
nagyon szeretünk együtt 
le nn i .  Év fo rdu ló kat , 
s z ü l e t é s n a p o k a t , 
ballagásokat , es küvőket 
ünnepelünk együtt, és jó 
érzés , hog y mind ig 
számíthatunk egymásra. 

Mindezeken túl  mi másra 
marad még időd? 
Nagyon szeretek sütni is, főzni is, s zeretek vendégeket 
fogadni, ilyenkor kipróbálok új recepteket is. Tanév közben 
kevesebb közös programra van lehetőség, de a családi 
nyaralás nagyon fontos mindannyiunk számára, erre minden 
évben tartogatunk napokat. Legutóbb a Keszthelyi-hegység 
szépségeit fedeztük fel, sokat túráztunk, is merkedtünk a 
környék nevezetességeivel, és természetesen nagyon 
élveztük a balatoni fürdőzést is. 

Ha volna rá mód, mire szeretnél  még több időt 
fordí tani? 
Ha lehetne, a közös családi programokból szeretnék még 
többet. A gyerekek nőnek, mindig ú j dolgokat produkálnak, 
így a férjemmel és a gyerekekkel együtt töltött idő nagy 
kincs számomra, jó  lenne ebből még több. 
 
Anikó! Úgy tűnik, az energiád kifogyhatatlan. Mindez 
párosul az önzetlenségeddel, figyelmességeddel.  
Úgy gondolom, így teljes az életed. 
Vállal t tisztségeidhez sok sikert, kitartást kívánok, a 
családi életedben pedig annyi szeretetet, ragaszkodást, 
figyelmet, amennyi t te is igyekszel nyújtani mindenkinek. 

Nóra és Lacika  

Férjemmel, Lacival megosztjuk a feladatokat 

Lacika fociban ér el  
jó eredményeket  

Egy közös kiránduláson 
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Beszélgetés Pócz Józseffel  
és családjával 
 
Aki a mezőgazdaságot választ-
ja élete hivatásául, tudja, hogy 
nemcsak az ő hozzáállásán 
múlik annak sikere, jövedel-
mezősége.  
 Beszélgetőtársaim Pócz 
József, felesége Évike és fiuk,  
Gergő, mégis bátran és elszán-
tan állnak a kih ívások elé.  
Józsi, hogyan döntötted el, 
hogy mezőgazdász leszel? 
Józsi: Ebben nőttem fel. Szü-
leim, nagyszüleim megélhetését a föld biztosította. Édes-
anyám Dalmadi lány, és szülei je lentős földtulajdonnal ren-
delkeztek. Ezért nagyapámat meg is hurcolták a ku lákü ldö-
zések során. Édesapám pedig a csíkosi Zrínyi Tsz-ben elnök 
volt. Tehát a sorsunk adva volt, együtt nőttünk a természet-
tel. Ha kellett kapáltunk, ha kellett libát, disznót őriztünk. 
Ild ikó testvéremmel be voltunk fogva a munkákba! Sokszor 
még játékképpen is ezzel foglalkoztunk. Megfertőzött ben-
nünket a föld, a frissen vágott lucerna illata! 
Évike: Én városi lányként kerü ltem a családba, de nem volt 
nehéz megszokni a fö ld illatát. 
Gergő: Én pedig ebbe születtem, már kisgyermekként kivit-
tek szüleim a határba, hagymát, krumplit kapáltunk, legszí-
vesebben az öntözőcsöveket telepítettem. Pihenésképpen 
még horgászhattam is a gát túlo ldalán, és sikeres fogás ese-
tén ott helyben megsütöttük és jóízűen megettük. Nagyon 
szeretem a földet, nagyszüleimtő l pedig megtanulhattam az 
állattartást. 
A családi  gazdálkodási formát nektek találták ki! 
Józsi: Ez így igaz. Amikor a Tsz-ből e ljöttem, édesapámmal, 
Évával, Gergővel megalakítottuk családi gazdaságunkat. 
Adva volt a föld, és elkezdtük a hízó marha tenyésztést. Mint 
mindenbe, ebbe is bele kellett tanulnunk, meg kellett birkóz-
nunk az állat i betegségekkel, de nem volt egyszerű a p iaci 
zűrzavarban megtalálni a megfelelő partnert. Mert nem 
mindegy, hogy a megtermelt terméket, állatot kinek adjuk el. 
Megkapjuk-e az érte járó összeget, vagy mint az elején a 
hagymaeladásnál történt, bottal üthettük a vevő nyomát! 
Amikor leérettségiztél így képzelted el a jövődet?  
Józsi: Nem egészen, his zen Újszász után Mezőtúrra kerü l-
tem a Mezőgazdasági Főiskola gépész szakára. Jó pár év ig 
ebben a szakmában is dolgoztam először Törökszentmikló-
son, mint főgépész, majd itt Boldogházán üzemeltető, ké-
sőbb műhelyvezető is lettem.  
Sajnos, egészségügyi helyzetem megromlott, több komoly 
műtéten estem át, és családommal át kellett gondolnunk a 
jövőt. Akkor döntöttünk a családi gazdálkodás mellett. A 
növénytermesztést, állattenyésztést párhuzamosan csináljuk, 
állatainknak mi termeljük meg a takarmányt. 
Az előző kérdést neked is felteszem Gergő. 
Gergő: Én sem gondoltam, hogy ennyire belejövök, és meg-
szeretem a mezőgazdaságot. Érettségi után a Bánki Donát 
Főiskolára jelentkeztem, de sok minden ok (leginkább szüle-
im műtétjei, egészségügyi helyzete) arra késztetett, hogy 
hazajö jjek.  
2011 óta mentőzök, ez is gyermekkori álmom volt. Szívesen 
vállalok éjszakai műszakot is, így be tudok segíteni a reggeli 
és esti etetetésben, vagy a földek megművelésében, vetés-
ben, aratásban… 
Egyik tevékenységemet sem adnám fel. Jó csináln i a mentő-
zést, jó segíteni a bajba jutott embereken, segítek kötözni, 

rögzíteni, amire megkérnek 
társaim. De nagyon jó mentő-
zés után hazajönni, és ellátni 
az itthoni teendőket.  
Évike! Neked mi a feladatod 
ebben a családi gazdaság-
ban? 
Évike: Minden. Helyettesítem 
a fiúkat, amikor kinn vannak a 
földeken. Finomakat főzök, 
hogy erővel is bírják a mun-
kát. Az én feladatom a 
„papírmunka”, az adóbeval-
lás, az internetes dolgok inté-
zése. Mert szinte már mindent 

interneten kell benyújtani! Elképzelheted azt a bácsit, akinek 
még számítógépe sincs, ezt hogyan csinálja! (Ezért van a 
falugazdásznál mindig nagy tömeg.) Az a meglátásunk, hogy 
egyre több az elvárás, nőtt a bürokrácia. Még az a szeren-
csénk, hogy a szolnoki NAV-nál és az Ügyfélszolgálatnál 
nagyon segítőkész emberek vannak. Mindenhez papír, tanfo-
lyam kell, szerencsére Gergő ezt szívesen felvállalta. A tör-
vények is állandóan változnak, ezt is követnünk kell.  
Józsi: Így van. Most például azt hozták ki, hogy december 
31-ig  minden állattartónak el kell készíteni a zártrendszerű 
trágyakezeléshez szükséges „betonsilót.” Néha az az érzé-
sünk, hogy mi magyarok az EU-s előírásokat mindig túl 
akarjuk teljesíteni, teljesíttetni! 
Gergő, nem gondolkodtál még azon, hogy pályázz a fiatal 
gazda címre és támogatásra?  
Gergő: Gondoltam, de sajnos nem lehet. Másfél hektár re-
gisztrált fö ld van a nevemen, így arra megkapom a terület-
alapú támogatást. A hízó marhákra is megkaptuk a támoga-
tást, így kiestem a pályázati lehetőségből. Amellett 5 évig 
főállású gazdának kellene lennem. Ezt nem vállalom, mivel 
a mentőzést is nagyon szeretem! Ha lehetőség lesz, más pá-
lyázat i forrást megragadunk! 
Mezőgazdaságból élni nem egyszerű. Milyen gondokkal, 
nehézségekkel kellett szembenéznetek az utóbbi  időben? 
Józsi: Az előzőekben már említettem az új törvényi elvárá-
sokat, de nem kedvez az utóbbi időben az időjárás sem ne-
künk. Legtöbb földünk a Csíkosban van, és hol az aszály, hol 
a sok csapadék sújtja. Az aszály ellen még csak-csak tud-
nánk védekezni, hiszen ott a folyó, de a gépet, a csöveket 
egy percre sem lehet felügyelet nélkül hagyni, mivel a 
„megélhetési bűnözők” összeszedik. A vetésforgót is hozzá-
juk kell igazítanunk! Olyan is volt már, hogy kaszáltam a 
lucernát, és mögöttem már rakták is az utánfutójukra. Mi 
dolgozunk, és övék a termés, a haszon.  
Gondot jelent még az értékesítés is, a nyomott ár. Mindig 
kitalálnak valamit, most a „kéknyelv betegséggel” rémiszt-
getik a kü lfö ldi vevőket. Emiatt kellett most is továbbtartani 
a jószágokat, ami természetesen csökkentette bevételeinket.  
Évike: Aki állattartással foglalkozik, elfelejtheti a gondtalan 
nyaralást. Egy-egy félnapra tudunk elmenni strandolni vala-
hová, de felügyelet nélkül akkor sem hagyhatjuk a marhákat. 
Tudom, sokat vállalunk, de nem tudjuk abbahagyni, míg 
erőnk engedi.  
Gergő: Munkám mellett az én hobbim az autóversenyzés, 
ahová még barátaimmal el tudok menni, természetesen akkor 
szüleim az ügyeletesek! 
Józsi: A sok gond mellett szeretném kiemeln i azt az össze-
tartást, ami a gazdatársak között van. Itt nemcsak a kisebbek-
re gondolok, hanem a nagyobbakra is! Jó a kapcsolat közöt-
tünk, segítőkészek, és ez is sok erőt ad. 
Évike: Igen, és ne feledkezzünk meg a szomszédainkról 
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sem! Ők is nagyon segítőkészek, és toleránsak!  Boldogháza 
nemcsak szép, tiszta, nyugodt családias település, de a leg-
fontosabb, hogy összetartó is. Ha baj van, igyekszik minden-
ki segíteni, és ezt megtapasztaltuk műtétjeink során, de a 
mindennapokban is.  

Kedves Pócz család! Olvasóink nevében nagyon jó egész-
séget, sok erőt kívánok a nem könnyű munkátokhoz. Se-
gítse terveitek megvalósulását, gazdálkodásotokat a ked-
vező időjárás és a jó piac! 

 Zrupkó Ferencné 

HÍREK 

Értesítjük a termelőket, gazdálkodókat, hogy április l-jétől 
van lehetőség a területalapú, valamint további, több mint 30 
jogcímhez - beleértve az állatok után járó támogatásokat is - 
kapcsolódó támogatás igénybevételéhez szükséges egységes 
kérelem benyújtására.  

A területalapú támogatás feltétele, hogy a mezőgazdasági 
termelő június 9-én összesen legalább 1 hektár nagyságú 
támogatható földterülettel jogszerű fö ldhasználóként rendel-
kezzen. Termeléshez kötött állatalapú igénylés estén a mini-
mum támogatási határ 100 euró.  

A benyújtás határideje a hatályos jogszabály alapján 2015. 
május 15. Aki ezután nyújtja be kérelmét, annak munkana-
ponként egy százalékkal csökken a támogatási összege. A 
2015. június 9. után beérkezett kérelmeket az MVH érdemi 
vizsgálat nélkül elutasítja. A kérelmeken módosítást a jog-
szabály szerint május 31-ig  lehet elvégezni szankció nélkül. 
Május 31. és június 9. között a támogatási összeg munkana-
ponként egy százalékos csökkentésével jár a módosítás.  

A közvetlen támogatások igénybevételének közös szabá-
lyairó l szó ló 8/2015. (III. 13.) FM rendelet a közvetlen támo-
gatások igénybevételének alapfeltételeit rögzít i. A rendelet 
egyaránt alkalmazandó az egységes területalapú támogatás, a 
termeléshez kötött közvetlen támogatások, az éghajlat és 
környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorla-
tokra nyújtott támogatás, a fiatal mezőgazdasági termelők 
támogatása, valamint a mezőgazdasági kistermelők támoga-
tása tekintetében.  

A kistermelő i támogatási rendszer ez évtől kerü l beveze-
tésre. Minden olyan gazdálkodó jogosult lesz az igénybevé-
telére, aki legalább 1 hektáros területtel rendelkezik. A támo-
gatás minden egyéb közvetlen kifizetést helyettesít. Mini-
mum értéke 500 euró lesz (azoknak a gazdálkodóknak, akik 
a normál SAPS rendszerben kevesebb, mint 500 euró támo-
gatásra lennének jogosultak, a támogatási összeget felkerekí-
tik), és maximum 1250 eurót lehet majd kapni. Ezen felü l 
persze egyéb nemzeti támogatások (pl. átmeneti nemzet i 
támogatás, állat jólét i, stb.) továbbra is igényelhetőek. Ebbe a 
rendszerbe csak egyszer, 2015-ben (augusztus 15-ig ) lehet 
belépni, kilépni azonban bármelyik egységes kérelem be-
adáskor lehet. A rendszer nagy előnye, hogy ha a gazdálkodó 
megtartja a belépés idejében meglévő  földterületének nagy-
ságát, a következő években is erre az összegre lesz jogosult, 
még ha más körülmények változnak is.  

Zöldítés (10/2015. (Ill. 13.) FM rendelet): Az éghajlat és 
környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorla-
tokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, 
valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó 
kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legel-
tetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeirő l szóló ren-
delet a zö ldítés gyakorlatain túl bemutatja az uniós jogból 
következő, valamennyi támogatásra jogosult terület 
kultúrállapotban tartásának követelményeit.  
 
A zöldítés gyakorlata:  
Terménydiverzifikáció:  
1. 10 ha szántó alatt nem kell d iverzifikálni. 
2. 10-30 ha szántóterületen legalább két különböző növény-
kultúrát kell termeszteni (a legnagyobb területen termesztett 
növény a szántóterület legfeljebb 75 %-át foglalhatja el).  
3. 30 ha felett i szántóterületen, legalább három különböző 
növénykultúrát kell termeszteni (a legnagyobb területen ter-

mesztett növény a szántóterület legfeljebb 75 %-át  foglalhat-
ja el, és a két legnagyobb terülten termesztett növénykultúra 
együttesen nem foglalhat el a szántóterületből többet, mint 
95 %-ot).  
Ökológiai jelentőségű terület:  
15 hektár fölötti szántóterületen gazdálkodóknak a szántóte-
rületük 5 %-ának megfelelő kiterjedésű ökológiai je lentősé-
gű területet (EFA) kell kije lö lniük. Ilyenek lehetnek többek 
között a parlagon hagyott területek, ökológiai je lentőségű 
másodvetések, fasorok, fás sávok, vagy a nitrogénmegkötő 
növényekkel bevetett területek, kis kiterjedésű tavak, vizes 
árkok stb. Nem szükséges, hogy minden egyes parcellához, 
vagy táblához tartozzon egy, a területének 5 %-át kitevő 
EFA terület. Elegendő, ha a gazdaság egészét tekintve össze-
sen teljesül a legalább 5 %-os érték. Ezeket a területeket az 
egységes kérelem (SAPS) elkészítésekor szükséges berajzol-
ni, méretét és típusát megadni.  
 
A SAPS és a zöldítés támogatás összegei 2015-ben:  
1037 ha területnagyságig a SAPS összege kb. 140 euró/ha, 
ezen felü l a zö ldítés összege kb. 80 euró/ha. Ez összesen kb. 
220 euró/ha.  

A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevétel-
ének szabályairól szó ló rendelet (9/2015. (III. 13.) FM ren-
delet) az alábbiakban részletezett ágazatok esetében határoz-
za meg az igénybevétel feltételeit: 
 -húshasznú anyatehéntartás,  
-hízottbika-tartás,  
-tejhasznú tehéntartás,  
-anyajuhtartás,  
-rizs,  
-cukorrépa,  
-zöldség-gyümölcs,  
-fehérjenövények.  
 
2015-ben a jogcímekre összesen 201 millió euró, több mint 
60 milliárd forint áll rendelkezésre. Ez az ágazatok többségé-
ben a korábbi támogatási szintet meghaladó összegek kifize-
tését teszi lehetővé.  
Az egyes támogatásokat az egységes kérelem felületén kell 
majd igényelni. Az állatalapú támogatások igénylésének 
határideje szintén 2015. május 15.  
 
A fiatal mezőgazdasági termelők támogatása (1/2015. (III. 
13.) FM rendelet) a gazdálkodók generációváltását segíti elő, 
amely maximum 5 éven keresztül nyújtható, legfeljebb 2020
-ig. Területi felső korlátja 90 hektár, hektáronkénti összege 
várhatóan 67,5 euró lesz.  
A támogatás igénybevételére jogosult minden olyan 40 évnél 
nem idősebb termelő, aki legelső egységes kérelmét  nem 
régebben adta be, mint 2011. 
 
Kérem, hogy a rövid benyújtási határidő, továbbá az új tá-
mogatási rendszer miatt a kérelem benyújtásával kapcsolat-
ban minél előbb keresse fel a falugazdászát időpont egyezte-
tés céljából!  

 
Farkas László falugazdász  

06/70 -9436-708  

Falugazdászi tájékoztató  
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Nemrég választottátok otthonotoknak 
Jászboldogházát. Hogy érzitek itt ma-
gatokat? 
- Itt lakik egy rokonunk, ő ajánlotta ezt 
a falut. Bár többen is mondták, hogy a 
boldogháziak nehezen fogadnak be 
idegeneket, mi nem ezt tapasztaltuk. 
Kedves, segítőkész embereket is mer-
tem meg, és nyugodt békés helyen él-
hetünk három gyermekünkkel. Ők iga-
zán nagy örömmel fogadták, amikor 
megtudták, hogy ide költözünk, hiszen 
itt jártak óvodába, itt voltak a barátaik, 
ismerőseik. Szeretünk itt élni, amit az 
is bizonyít, hogy hatásunkra már a 
testvéremék is ideköltöztek, most pedig 
a szüleimet szeretném ide csábítani. 
Kereskedelmi munkakörben dolgoztál, 
most pedig hivatásos édesanya vagy. 
Honnan jött ez a szenvedély, az égetett 
képek készítése?  
- Eléggé fiús természetű gyermek vol-
tam, gyakran figyeltem édesapám bar-
kácsolásait. Tőle láttam először az ége-
tett képek készítését. Sok-sok év telt el, 
míg 2003-ban magam is elkezdtem 
hasonló képeket készíteni a gyerekek 
számára. Eleinte mesefigurák, majd 
képkeretek, fésűtartók, kulcstartók ké-
szültek, egy idő után már nem csak 
nekünk, hanem szomszédoknak, bará-
toknak, ismerősöknek is. A Jánoshidán 
rendezett Jász Világtalálkozón kiállítá-
son is szerepeltek a munkáim. Jánoshi-
da nevezetességeiből, címeréről égetett 
képeket készítettem, melyeket a kiállí-
tás után a falunak ajándékoztam. Van 
olyan munkám, amelyik Németország-
ba is eljutott. 
A fa és gyöngy párosítása légiesen 
könnyeddé teszi képeidet. Hogyan 
készül ez a technika? 
- A kép méretére vágott fát finom csi-
szolóval lecsiszo lom, utána ceruzával 
rárajzo lom a mintát. Utána következik 
az égetés a körvonalak mentén, majd 
újra lecsiszolom a képet, végül 2-3 
réteg lakkal vonom be. Gyakran színe-
zéssel, gyöngyökkel díszítem. A képek 
témái nagyon változatosak, a régi Cse-
pel autótól a háromárbocos hajóig sok-
félét megmintázok. Legnehezebb a 

portré készítése. Engem nagyon kikap-
csol, megnyugtat ez a tevékenység, 
amikor dolgozom, megszűnik számom-
ra a külvilág.  

Néhány éve a gravírozás is fontos sze-
repet kapott az életedben. 
- A gravírozást nem én választottam, 
ezért a kisebb öcsém a „felelős”. Bízta-
tott, hogy próbáljam ki, de féltem tőle, 
mi lesz, ha felrobban az üveg. Aztán 
váratlanul meglepett egy gravírozó 
készülékkel. Eleinte óvatos voltam, egy 

vastag üvegkorsón próbáltam ki a gra-
vírozást. Aztán egyre bátrabban készí-
tettem a poharakra, üvegekre a mintá-
kat, és nagyon megszerettem. Ha egy 
üveglapot feketére festek, nagyon jól 
kiemelkedik a gravírozott minta, és 
fehér kerettel szépen mutat. Az égetést 
és a gravírozást egyformán szeretem. 
Én valójában a kihívásokat keresem. 
Mindig valami ú jat szeretnék készíteni, 
valami o lyat, ami igazán nehéz. Most 
az égetett képek festése foglalkoztat, 
szerintem látványosabbá válnak a fes-
téstől. Minden kép egy pillanat az élet-
ből. Címeket nem adok nekik, rábízom 
arra, akié lesz. 

Szeretettel beszélsz a képekről, sok 
élményed lehet a készítésükről és az 
utóéletükről is.   
- Minden képnek története van. Az 
idősebbek a vallásos témájú képeket 
kedvelik, és amikor az egyik néninek 
egy ilyet készítettem, azt mondta, úgy 
érzi, mintha visszaadnák a hitét. A gye-
rekek számára a kedvenc mesefigurái-
kat készítem. A lányom nagyon szereti 

AZ ALKOTÁS ÖRÖME 
„Minden képnek lelke, üzenete van…” 

Bujtárné Grósz Renátáék két éve költöztek községünkbe, és Renáta alkotásait már több alkalommal meg-
csodálhattuk a kézművesek bemutatóján. Gravírozással és fára történő égetéssel készülnek szép munkái. 
Otthonukba lépve a kreativitás számtalan megnyilvánulása látható, és az is jól érzékelhető, hogy ebben 
a házban a gyerekek az igazi főszereplők.  
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a lovakat. Amikor meglátta a lovat 
ábrázoló grav írozott képet, azt mondta, 
ez számára a szabadságot jelenti. Az 
első portrénak, amit készítettem, külö-
nösen megható a története. Egy fotó 
alapján készült egy halott néniről. Ami-
kor a lánya meglátta, hullott a könnye. 
Akkor úgy éreztem, mintha visszaad-
tam volna neki valamit az édesanyjá-
ból.  
Hogyan fogalmaznád meg, mit jelent 
számodra az alkotás? 

- Kü lönös dolog ez. Sokszor úgy van, 
hogy fogok egy darab fát, egy deszkát, 
és még nem tudom, mi lesz belőle. 
Nézem a fát, elkezdek egy virágot raj-
zoln i, aztán lehet, hogy egészen más 
lesz belőle. Úgy érzem, hogy minden 
képnek lelke, üzenete van. Most példá-
ul egy fiú portréját készítettem el, és 
arra gondolok, ha elviszi az édesapja, 
miközben az én munkám nézi, a fiát 
látja majd. Örömet szerezni a képekkel 
- talán ez a legfontosabb számomra. A 

családomtól rengeteg támogatást és 
bíztatást kapok mindehhez, amit ezúton 
is köszönök nekik. 
 
Köszönöm a beszélgetést és a rögtön-
zött kiállítást szép munkáidból. Kívá-
nom, hogy még nagyon sokaknak sze-
rezz örömet velük másoknak - és min-
denekelőtt magadnak.  
 

Papp Izabella  

2014-TŐL MÁJUS 6. A JÁSZKUN 
REDEMPTIO EMLÉKNAPJA 

 
Mária Terézia királynő 270 évvel ezelőtt, 1745. május 6-án írta alá 
azt a nevezetes oklevelet, amely a jászok és kunok számára régi 
kiváltságaik, szabadságuk visszaállítását jelentette. 
A jászkunok nem ingyen kapták vissza jogtalanul elvett szabadsá-
gukat. Nagy anyagi áldozatokkal maguk vállalták az eladási ár visz-
szafizetését, és a katonáskodás súlyos terheit. 
 
Az elmúlt évben a magyar parlament május 6-át a Redemptio Em-
léknapjává nyilvánította. 
 
Emlékezzünk ezen a napon földváltó őseinkre, akik hozzájárultak 
ahhoz, hogy az egykori pusztaságból előbb virágzó tanyavilág, 
majd 1946-tól önálló község szülessen. 
 
Bízunk abban, hogy községünk az elődeink tiszteletre méltó össze-
fogásával és áldozatával megszerzett önállóságát ismét vissza tudja 
szerezni. 

A 2006-ban készü lt boldogházi redemptiós emlékmű  
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Úgy tudom, a Papp család kutatása 
egy unokatestvér találkozó szervezése 
nyomán indult. 
2010-ben Papp B. János és Lipták 
Erzsébet ükszülők leszármazottai elha-
tározták, hogy összehívják az unoka-
testvéreket. A találkozóra a tápiószent-
mártoni Kincsem Parkban került sor, 
dr. Salibáné dr. Pap Terézia, nagykátai 
alpolgármester volt a szervező. Előtte 
komoly adatgyűjtés folyt, amit Fogdné 
Tóth Margitka végzett. Járt a levéltá-
rakban, plébániákon, és minden rokon-
tól kérte az adatokat egy családfa ösz-
szeállításhoz. Az eddig ismert legko-
rábbi közös ős, Papp B. János ükapám 
1854-ben született, éppen 100 évvel 
előttem. Öt gyermeke volt, nekem az 
Etelka nevű lánya volt a dédmamám. 
Úgy tudjuk, hogy valamennyi ősünk 
Jánoshidáról, Tótkérről származik, 
katolikus vallású a családunk. 

Milyen érzés volt találkozni a sok 
rokonnal, akik közül bizonyára nem 
is mindenkit ismertetek?  
Már az is megható volt, hogy milyen 
sokan eljöttek, 140-150 családtag ér-
kezett a találkozóra. Volt közöttük 
olyan 80 éves, akinek az unokája is 
eljött, több nemzedék képviseltette 
magát. Az örömteli találkozásokon túl 

nagy meglepetés ért bennünket. Az 
ágas-bogas családfa mellé ugyanis egy 
szépen összeállított albumot kapott 
mindenki, amelyben az egykori és mai 
családtagok fényképe szerepel nevek-
kel, évszámokkal. Látni kellett volna, 
hogyan lapozgatta, nézegette mindenki 
a képeket, olvasta az adatokat – néha 
bizony könnyes szemmel. Különleges 
érzés volt együtt látni családunk egy-
kori tagjait egy albumban – és a mai 
rokonságot a valóságban. Valóban 
voltak olyanok, akikkel most találkoz-
tunk először. A találkozó és a családfa 
azt hiszem, mindannyiunkban elindí-
tott valamit. Utána folytatódtak a kuta-
tások, egyeztetések, ki kinek hogyan 
rokona. Pista bátyámmal mi is bogoz-
gattuk, kit ismerünk, ki kicsoda. Nem 
tudtam például, hogy Berkó Aranka 
férje is rokonunk. 

Láthatóan nagy hatással volt Rád ez 
a”múltidéző”. Korábban is érdekelt a 
család története? 
Valójában addig nem foglalkoztam az 
őseink történetével. Általában temeté-
seken találkozott a család, és régen 
búcsúkra jártunk a rokonokhoz, de 
aztán elmaradtak ezek a találkozások 
is. Arra viszont jól emlékszem, hogy 
egyszer Zrupkó Ferivel beszélgettünk 
– aki szintén rokon, és készíti a család-
fáját –, azt mondta, meglátod, ahogy 
telik az idő, elkezd érdekelni a múltad. 
Tényleg így van, azt hiszem, ehhez el 
kell érni egy bizonyos kort. Én most 
ebben a korban vagyok. Bár nem én 
készítettem a családfát, de különleges 
értéknek tartom. Amit nagyon sajná-
lok, hogy édesanyám nem élhette meg 
ezt, pedig ő mindenkit ismert, sokat 
segített volna, és biztosan nagyon 
örült volna a családfának. 

Különösen megható, hogy az album a 
családtagok síremlékeinek fotóit is 
tartalmazza.  
Azt hiszem, ez valóban különlegesnek 
számít, és nagyon szép gondolatnak 
tartom, hogy ilyen módon is őrzi őse-
ink emlékét és Tiszasülytől Jánoshidá-

ig, Jászladánytól Jászboldogházáig. Ez 
azt is jelenti, hogy az utánunk követ-
kező nemzedék, a fiatalok tudják 
majd, hová kell menniük, ha virágot 
akarnak vinni, vagy emlékezni őseik-
re. 

A családkutatás során komoly segít-
séget jelentett feleséged, Marika, aki 
most is nagy lelkesedéssel beszél er-
ről. 
Marika nagyon aktívan segítette ezt a 
munkát, az ő érdeme is, hogy ilyen 
szépen összegyűltek az adatok. Folya-
matos telefonos kapcsolatot tartottak 
húgommal, Zsuzsával, egyeztettek, 
feljegyzéseket készítettek, lelkesen 
végezték a háttérmunkákat. Egyébként 
folyik a Besenyi család kutatása is.  
Már eddig is sok adat összegyűlt, Be-
senyi Vendel segíti a munkát, és re-
méljük, hogy ennek az eredménye is 
egy terebélyes családfa lesz majd. 

A családok történetéből összeáll a történelem.” 
A családkutatások végeredménye általában egy szépen rajzolt, vagy festett terebélyes fa, melynek ágain különböző 
változatokban szerepelnek a családtagok adatai. Dr. Pap Béla családfája rendhagyónak mondató, s a családkuta-
tás során egészen különleges dokumentumok is előkerültek. Ez alkalommal vele beszélgettünk az ősökről, a csa-
ládfa legújabb ágáról és a jánoshidi ivótársaságról. 

Őseink nyomában 

Papp B. János ükapánk felesége,  
Lipták Erzsébet 

Az ükszü lők síremléke Jánoshidán 
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A szűkebb családunk – egy lap az albumból… 

Sok régi emlék előkerült a kutatás 
során. De hogy kerül a családi iratok 
közé a Jánoshidai Ivótársaság doku-
mentuma?  
Érdekes élményem volt, hogy amikor 
lebontották a jánoshidi öreg iskolát, a 
főbejárat ajtófélfájában találtak egy 
időkapszulát. Két iratot tartalmazott 

1896-ból, a millennium évéből. Az 
egyik az iskola építéséről szólt, a má-
sik pedig egy ivótársaságra vonatkozó 
feljegyzés volt. Mindkét iratban szere-
pel Pap B. János neve, aki főbíró volt 
akkoriban Jánoshidán. A név alapján 
persze ükapámra gondoltam, és na-
gyon szerettem volna bizonyítani, 

hogy valóban ő az, hiszen az időpont 
is egyezett. Sajnos ez nem sikerült, az 
anyakönyvi adatok szerint ő a család 
másik ágából származik. Valahol le-
het, hogy találkozik a két ág, ehhez 
még sok kutatásra lenne szükség. 

Volt  itten  az 1896-ik évben egy olyan ivó  banda is, hogy e megyében párja nem volt, mert nem 
mondok sokat, ha Fábry Pál plébános, Poczik Ferencz,Csák Géza, Borsányi Gábor, ifj. Poczik 
Ferenc, Ágoston József, Móth Zsigmond, Gruselbach Sándor, Brüll Jakab, Teszárí Lajos, Pap 
B. János összejöttek, egy éjjel 1 hectó jó nectárt bőr alá helyeztek.  

              1.8.9.6.   Írta Collosi Gruselbach Sándor. 
 
Ha majdan kicsit pihenünk, úgy sírunkhoz minden évben egy kancsó jó bort hozzatok, és gondol-
jatok őseitekre. Midőn ezt írtam, mennydörgött, villámlott . Július 23-án, szerdai nap délután ½ 
6-kor. 

A Jánoshidi Ivótársaság feljegyzése 1896-ból 

A családfán láthatunk egy pirossal írt friss bejegyzést, egy új nevet ... 
Az elmúlt évben vettem elő újra a családfát, amikor megszületett Nimród uno-
kám! Az ő adata a legfrissebb. Ekkor megint érdekelni kezdett a család múltja, s 
újra éreztem, milyen jó, hogy elkészült ez az album. Arra gondoltam, mi mást 
hagyhatnék Nimródra, mint ezt az értékes családi dokumentumot, ami majd őt is 
visszavezeti az őseink emlékeihez, a gyökerekhez. Remélem, hogy tovább író-
dik majd a családfa, új ágak, új bejegyzések kerülnek rá, és talán a korábbi idő-
szakról is sikerül adatokat találni. 
Köszönöm, hogy megosztottad a gondolataidat, és kívánok még sok új bejegy-
zést a családfán! Az elmondottakról egy Pekár Istvántól kölcsönzött gondolat 
jut eszembe: „Valahol a lelkünk mélyén sok-sok régi történet pihen, megszé-
pülve, mesévé nemesedve. Merjünk emlékezni, és meséljük tovább gyerekeink-
nek, unokáinknak, mert amit ők megjegyeznek, az tovább él, a velünk haló 
történet pedig végleg az enyészeté lesz.” 

Papp Izabella  A legfiatalabb családtag  
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Velünk történt ... 

Szűcs Gergelyné Marika jeles évfordulóhoz érkezett ez év 
tavaszán. 50 év – fél évszázad. Sokakat megvisel ez a kerek 
szám, de Marika, a rá jellemző módon így vélekedett:  
 
-A 40. születésnapomat nehezebben viseltem, olyan soknak 
tűnt. Azóta eltelt 10 év, hozzászoktam. Most, hogy 50 lettem, 
már nem zavar. Különleges dolognak érzem az 50-et. Éltető. 
Egyre közelebb a nyugdíjhoz, tele tervekkel, sok-sok feladat-
tal. Nagyon fontos számomra a  családom, az édesanyám - és 
persze a faluszépítés is. A kor előre haladtával egyre fonto-
sabbá válnak az emlékek, a gyermekkor emlékei, Régen volt, 
hogy is volt... 

A jó hangulatú családi ünnepségen Marika édesanyja egy 
virágkosárral kedveskedett, melyen a 25-ös szám látható. Ez 
nem tévedés, arra utal, hogy Marikáék az elmúlt évben vol-
tak 25 éves házasok, de akkor elmaradt  az évforduló megün-
neplése, amit most pótoltak.  
 

Kedves Marika! 
E szép ünnepi alkalomból 
szeretettel köszöntenek falu-
szépítő társaid. Községünk 
lakói nevében köszönjük 
önzetlen és lelkes munkád, 
amit szeretett szülőfaludért 
végzel. Kívánjuk, hogy őrizd 
meg alkotó kedved, hited és 
lelkesedésed. Sok-sok öröm-
teli boldog évet kívánunk 
kedves csa ládoddal  jó 
egészségben, egy Juhász 
Gyula idézettel: 

„Itt fölöttem tűnhetnek az évek, 
Én túlnézek tűnő éveken. 
Szívem árad át e békességbe, 
És e békesség a szívemen.” 

Mindkettőtöknek szeretettel gratulálunk a házassági évfordu-
lóhoz. 

Szőrös Jánosné 
 (Kövér Terézia)  

2015. március 5-én töltötte 

90. évét, mely alkalomból az 

önkormányzat nevében 

Szűcs Lajos polgármester és 

dr. Dinai Zoltán jegyző  

köszöntötte. 

KETTŐS ÜNNEP A SZŰCS CSALÁDBAN 

Kis-Ádám Józsefné  

(született: Varga Anna)  

2015. április 27-én ünnepelte  

90. születésnapját a családja körében,  

az önkormányzat részéről  

Szűcs Lajos polgármester és dr. Dinai Zoltán 

jegyző köszöntötte.  

A kedves ünnepelteknek szeretettel gratulálunk, örömteli boldog éveket kívánunk. 
 a Boldogházi Hírek szerkesztői 
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Yakuzák övvizsga 

Régen volt – hogy is volt? 

  Búcsú egy prímástól… 
Egy 2014-ben megjelent szép 
kiv itelű kötet bevezetőjében a 
következőket  o lvas hat juk: 
„Kocza József, a tápiói tanya-
világ prímása rendelkezésemre 
állt 2013 telén, aki az utolsó, 
még élő népi adatközlő hege-
dűs. Zenész családból szárma-
zik, egész életében muzsikált, 
melyet még ma, 90 éves kora 
ellenére is szívvel tesz. Hege-
dűjátékát hangfelvétel őrzi.”  
A kötet szerző je, Terék József 
nem tudhatta, hogy adatközlő je 
már nem lapozhatja az igényes, számos fotóval illusztrált 
könyvét, melynek címe A Tápió mente zenekarai a XX. szá-
zadban. (Tápiószentmárton, 2014.) Terék József elsőként 
vállalkozott arra, hogy felkutassa a Tápió mente 21 települé-
sének népdalos, népzenei értékeit. Így jutott el Kocza József-
hez, akitől értékes adatokat, információkat, fényképeket ka-
pott. Józsi bácsi igen közkedvelt tagja volt a boldogházi 
nyugdíjas klubnak, s zámtalan derűs estét szerzett társainak 
hegedűjével, vidám egyéniségével. Sajnos, néhány hónapja 
már az égi zenekarban játszik, így most a kötet soraival és 
fotóival búcsúzunk tőle. Jó  érzés tudni, hogy emléke immár 
nem csupán a szívekben él tovább, de hangfelvételekben, és 
a könyv lapjain is.  

Vo lt egyszer egy prímás – nem is olyan régen volt …hogy is 
volt? 
Terék József így ír Kocza Józsefről: „A farmosi Peresi Ban-
dában több muzsikus is volt, aki a tanyavilágban élt. Ezek 
közü l a zenészek közül az egyetlen, még köztünk lévő adat-
közlő zenész, Kocza József p rímás. 1924. január 30-án szüle-
tett Jászberényben. Édesapja id. Kocza János citerás volt. 
Négy fiútestvéréből hárman zenéltek, István cimbalmon, 
János és József hegedűn. Ő 11 évesen vett először kezébe 
hegedűt, testvére, Kocza János hegedűjét. Mondta neki a 
bátyja, hogy két nótát kell megtanulni, aztán majd  menni fog 
a többi is utána. Első zenekara 17 éves korában, porteleki 
zenészekkel alakult meg, akikkel lakodalmakat, bálokat mu-
zsikáltak. A tagok: Csík Béla – hegedű, Kocza József – hege-
dű, Csík Vendel – kontra, Muhari Sándor – nagybőgő 
(cimbalmozni is tudott).  
1950-ben alaku lt meg Kocza József első nagy népi zenekara, 
mely a tanyavilág zenészeiből á llt. 1949 szilveszterén hatá-

rozták el, hogy zenekart alakítanak, 1950. február végén már 
muzsikáltak is. A  télen sokat összejártak gyakorolni. Valam-
ennyien autodidakta muzsikusok voltak, zeneisko lába senki 
sem járt. A zenekarral 1965-ig muzsikáltak ebben a felállás-
ban. 
1961-ben felesége meghalt Józsi bácsinak, utána lassan ab-
bahagyta a zenélést. Újraházasodott, és Jászboldogházára 
költözött. 1981 szilveszterén alakított újra zenekart, ekkor 
már jászboldogházi zenészekkel.  

A zenekar még a mai napig is muzsikál, Besenyi József nél-
kül, immáron mindenki túl a nyolcvanadik életévén. Remél-
jük, hogy még sokáig húzzák a talpalávalót a helyi összejö-
veteleken. Kocza József mindig büszke volt arra, hogy a 
tápiói tanyavilág szülötte. Testvéreivel, Jánossal és Istvánnal 
néha együtt is, de főleg  különböző zenekarokban muzsikál-
tak a tápiói tanyavilágban. A magyar népdalokon és nótákon 
kívül megtanulták az egykoron betelepített tót lakosság dala-

it is, melyekről gyűjtések is készültek 2013-ban Kocza Jó-
zsef prímás segítőkészségének jóvoltából. A hanganyagok 
megtalálhatók az MTA BTK Zenetudományi Intézet archí-
vumában.” 

A Jászboldogházi zenekar 1996-ban 
Besenyi József hegedű, Sas Lajos kontra, Fózer Tibor 

nagybőgő, Kocza József prímás  

    Az 1981-ben alakult jászboldogházi zenekar:  
Kocza József hegedű, Szórád-Kovács József kontra, Kohári 
Vendel nagybőgő. Szórád-Kovács József és Fózer Vendel 
halála után Sas Lajos lett a kontrás a zenekarban. Kohári 

Vendel halála után pedig Fózer Tibor vette át a nagybőgőt. 

Közzétette: Papp Izabella 
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Rólunk  írták... 
Új Néplap 2015. március 3. 

Az óvoda működéséhez plusz pénz kell 
Jászboldogházán az elmúlt héten az önkormányzat képviselő 
testülete elfogadta a község költségvetését. Szűcs Lajos pol-
gármester szerint amennyiben rendkívüli helyzet nem adó-
dik, a meghatározott kereteken belül a legtöbb intézményben 
teljesíthetők a működés alapvető feltételei. Ahhoz azonban, 
hogy a falu óvodájának működtetése zavartalan legyen, pá-
lyázatot nyújtanak be mintegy 12 millió forintos kiegészítő 
keret biztosítására az állami költségvetéshez. 

Új Nép lap 2015. március 3. 
Kétszázaléknyi álláskereső 

Jászboldogházán az év első hónapjában a település 1159 
munkavállalási korú lakó ja közül összesen 24-en tartoznak a 
regisztrált álláskeresők közé, ami 2,07 százalékos munkanél-
küliségi rátát jelent. 
- Azt nem tudom, hogy a statisztika mit mutat, hogy ez 
mennyire kedvező vagy sem – mondja egy jászboldogházi 
lakos a témával kapcsolatban. – Inkább azt látjuk, hogy nem 
nagyon van munka a faluban. Akkor lehet dolgozni, ha az 
önkormányzatnál van felvétel, az persze más kérdés, hogy az 
így keresett bér mire elég. 
- Sajnos, nem az a helyzet, hogy a munkát keresők legna-
gyobb része vállalkozásoknál, üzemekben talál helyet magá-
nak – állap ítja meg Szűcs Lajos polgármester. – A faluban 
sajnos nem jött létre az utóbbi időben olyan vállalkozás, 
amely nagyobb számú munkanélkülinek tudott volna foglal-
koztatást biztosítani. Arról sincs szó, hogy a közelben talál-
ható nagyobb városok üzemeiben találtak volna többen mun-
kahelyet a boldogháziak közül. Azt gondolom, hogy a köz-
foglalkoztatottak magas száma miatt vált pozitívvá a mérleg. 
Az önkormányzatban úgy számolunk, hogy a településen 
megközelítően 80-100 helybéli keres munkát, akik közül az 
önkormányzat a közfoglalkoztatás keretében 60-70 főnek 
biztosít álláslehetőséget arra az időre, míg  az elsődleges 
munkaerőpiacon munkát nem kap – fogalmazott a polgár-
mester. Az valóban igaz, hogy a közfoglalkoztatottakon kí-
vül ismereteink szerint átlagosan 20-30 helybéli van, aki 
átmenetileg sem az elsődleges, sem a másodlagos munkaerő-
piacon nem talál állást.  

Új Nép lap 2015. április 16. 
Az új mentőállomás alapkövét rakták le Boldogházán 

Egy országos fejlesztési program részeként kezdték meg 
Jászboldogházán egy új mentőállomás felépítését. A 120 
millió forintos fejlesztés építési munkálataival várhatóan 
szeptember végére végeznek. Tegnap délben kis ünnepség 
keretében helyezték el az épület alapkövét, lapunk szerdai 
száma is az időkapszulába került. Országszerte összesen 
huszonkét új mentőállomást építenek fel a közeljövőben an-
nak érdekében, hogy hazánk bármely terü lete az elfogadott 
negyedórás várakozási időn belül elérhető legyen a mentők 
számára. Az országos programra összességében 10,94 milli-
árd forintot fordítanak.  
Jászboldogháza polgármestere, Szűcs Lajos az alapkő letétel 
kapcsán elmondta, a község lakossága örül a fejlesztésnek, 
hiszen korábban előfordult, hogy a kihívott mentőre akár 
harminc-negyven percet is várni kellett. Reményét fejezte ki, 
hogy az új mentőállomás létrehozásával gyorsabban megér-

kezik a segítség a bajbajutottakhoz. Pócs János 
országgyűlési képviselő szerint ez a beruházás is azt bizo-
nyítja, hogy fejlődik a Jászság. Dr. Gyöngyösi Péter projekt -
igazgató elmondta, hogy a huszonkét kiválasztott kistérség-
ből már t izenkilencben elkezdődött az építkezés. Kü lön öröm 
számára, hogy nem csak építkezés valósul meg az országban, 
de a készülő mentőállomásokra új eszközök, illetve gépjár-
művek kerü lnek. A boldogházi állomáson tizennégy-tizenöt 
munkavállaló teljesíthet majd szolgálatot. Kardos József 
vezető mentőtiszt hozzátette, hogy a már épülő kőteleki 
mentőállomás a megye 15., a Jászboldogházán felépülő pe-
dig 16. lesz a sorban. A jászboldogházi mentőállomáson 
szolgálatot teljesítők Jánoshida, Alattyán és Jászalsószent-
györgy területén is végzik majd feladatukat. 
 

SZÍN – Közösségi Művelődés című lap 
2015. február 

A lapban beszámolót olvashatunk a Háztáji Klubok megala-
kulásáról és működéséről. A Jászboldogházán indult Gazdál-
kodj okosan – lépésről lépésre tanfolyamról  Berkó Fejes 
Györgyi klubvezető így nyilatkozik: „A fenntartható fejlő-
dés, a környezettudatos életmód foglalkoztat, s ezért vállal-
tam el a klubvezetést. Az összejöveteleink célja bővebb is-
meretek megszerzése életünk zöldítésének lehetőségeiről.  
A tudatosság, a vásárlás, hulladékkezelés, háztartásgazdálko-
dás terén, valamint olyan módszerek használata, amelyekkel 
kivédhetjük a t isztálkodásra használt szerekből, esetenként 
bizonyos élelmis zerekből ránk leselkedő mérgező anyagok 
hatását.” 

Krém készítése az egyik klubfoglalkozáson 
 

Jászboldogháza templomának harangjai az interneten 
 

A Boldogházi Hírek 2014. decemberi számában jelent meg a 
Jászboldogháza harangjairól szóló írás, melyet eljuttattunk a 
Magyar Harangok Honlapja szerkesztőjének, Bajkó Ferenc-
nek. Márciustól kis falunk harangjai is láthatók az interneten, 
a következő módon lehet elérni: www.magyarharangok.hu, 
Harangadatok – Észak Alföld – Jászboldogháza. Ezúton is 
köszönjük Kispálné Baranyi Arankának a harangok fotózása 
és adatolása terén végzett alapos munkáját.  
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A jász viseletrőlA jász viseletről 
Május 6-án a jászkunok történetének kiemelkedő eseményére, az önerőből történő megváltásra, a 
redemptióra emlékezünk. Ez alkalommal is sok jász településen öltik magukra főként a lányok, asszo-
nyok a jász viseletet, ezzel is kifejezve a nap ünnepélyességét, az ősök iránti tiszteletet. De vajon honnan 
ered, mi a fő jellemzője a jász viseletnek? A következő vázlatos áttekintéshez a téma legkiválóbb ismerő-
je, és a viselet népszerűsítője dr. H.Bathó Edit kutatásait használtuk fel. 

    A jász viselet legkorábbi idősza-
káról nem maradtak írásos emlékek, 
erről a régészeti ásatások leleteiből 
és a jászok ma is élő rokonai,  az 
oszétok régészeti és történeti adata-
iból kaphatunk képet. A jász férfiak 
övvel összefogott, bő nadrágot, és 
álló nyakú inget, térdig érő, elöl 
nyitott felsőruhát, kaftánt hordtak, 
amit textilből vagy bőrből készült 
övvel fogtak össze. A nők viselete 
hasonló volt, bő nadrágot és az elöl 
gombolós inghez térdig érő kaftánt 
viseltek, amit aranyozott ezüstből 
készült koronggal kapcsoltak össze. 
Fejviseletük igen változatos volt, a 
leletek alapján sapkát, kendőt és 

pártát viseltek. A női öltözetet kü-
lönböző ékszerek, fülbevalók, 
gyöngysorok egészítették ki.  
      A jászok életében a XV. szá-
zadban jelentős változások történ-
tek. Katonai szerepük csökkent, 
elhagyták ősi nyelvüket, és áttér-
tek a magyar nyelv használatára.  
Bizánci vallásukat felváltotta a ró-
mai katolikus vallás, megváltozott 
az életmódjuk, s fokozatosan beta-
gozódtak a magyar társadalomba. 
Ennek nyomán ruházatuk is átala-
kult, s átvették a korabeli magyar 
viseletet, kiegészítve sajátos stílus-
jegyeikkel.  
   A török hódoltság hosszú idősza-
ka hatással volt a jász viseletre, ami 
a különféle új alapanyagok aba-
posztó, karton, karmazsin, szattyán 
megjelenésében,  használatában 
nyilvánult meg. A finom kelmék 
gazdag választékát a 18. század 
elejétől a balkáni kereskedők köz-
vetítették, akik eleinte vándorkeres-
kedőként járták a vidéket, később 
pedig letelepedtek a Jászságban is. 
Kis boltjaikban a ruhák alapanyagai 
mellett a kiegészítők tarka sokasá-
gát is megvásárolhatták a helyiek.  

   Az 1745-ös redemptiót követően 
a  Jászság társadalmi és gazdasági 
életében megindult a korai polgáro-
sulás, amely minden területen érez-
tette hatását. A legszembetűnőbb 
változás a viselet terén következett 
be. A ruházat egyre inkább az úri, 
polgári divathoz közeledett, készí-
tésükhöz drága, finom kelméket 
használtak. A népviseletben megje-
lent a köznapi és ünnepi viselet. 
Hétköznap a módos redemptusok 
is  vászonruhában jártak. A férfi-
ak  fehér ruhája, amelyet  a külön-
böző munkák során viseltek, a 
hosszú, nyitott ujjú ing és nyersvá-
szon gatya volt. A nők fehér szok-
nyát és ingvállat viseltek. Hétköz-
napokon, de nem munkavégzéskor 
használták a kartonból vagy flokon-
ból készült apróvirágos szoknyákat 
és kötényeket is.  Ünnepeken a fér-
fiak és a nők is egyaránt a legszebb 
ruháikat, a zsinóros posztóruhát, 
selymet, brokátot vettek fel. A já-
szok színe a kék, így  a viseletben is 
ez volt az uralkodó szín. A  női ru-

Rekonstruált jász 
női viselet 

Jászberényi pár 1852-ben 

A jász főkötő 
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házat többnyire egyszínű kék vagy 
kék alapon apró mintás volt, de 
kedvelték a zöld, a bordó, a do-
hánybarna, a mályva és a halványli-
la színeket is. A viselet nagyon fon-
tos kiegészítője volt a főkötő, 
amely kék bársonyból készült, ezüst 
sujtással díszítve, amelyet főként a 
redemptus asszonyok viseltek. A 
jász nők ünnepi viselete különösen 
gazdag és színpompás volt, amely-
ről több korabeli ábrázolás is tanús-
kodik. Ünnepi alkalmakon öltötték 
magukra a nagy ünneplő vagy 

templomba járó ruhát, amit másho-
vá nem vettek fel. A hosszú fehér 
ing fölé patyolat ingváll került, 
melynek széles csipkével díszített 
buggyos úját a könyék fölött kötöt-
ték meg. Erre arany vagy ezüstcsip-
kével díszített pruszlikot vettek, 
amit középen díszes csatok fogtak 
össze. Két, három kikeményített 
alsószoknya fölé került a felső 
szoknya az ún. viganó vagy roko-
lya, ami elé egyszínű vagy színes 
kötényt kötöttek. A pruszlikra roj-
tos selyem nyakba való kendőt terí-
tettek. Hajukat kontyban viselték, 
arra ezüstös vagy aranyos főkötőt 
tettek, melyen az első gyermek 
megszületéséig áttetsző fehér fáty-
lat viseltek. Ünnepek idején szíve-
sen viselték a posztóból vagy bár-
sonyból készült, rókaprémmel sze-
gényezett zsinóros mentét is. A jász 
női viselet egyszerűbb darabja volt 
hétköznapi, az ún. gyüvő-menő ru-
ha, amit főként rokonlátogatásnál 
vagy táncmulatság idején használ-
tak. A férfiak viseletében nagy sze-
repe volt a jászkunsági színpompás 
katonaviseletnek. Posztó viseletük a 
jászkun huszárezredek kék egyen-
ruhájának mintájára kék színű 
volt.    
A 19. század végéig a Jászság vise-

letében jelentős helyet foglaltak 
el  a különböző bőrből készült ruha-
darabok: subák, ködmönök, beke-
csek. Készítői az országszerte híres 
jászsági szűcsök voltak. A jász fér-
fiak legjellegzetesebb bőrruhája az 
ujjatlan, palástszerű suba volt, amit 
14-16 hosszú szőrű rackajuh bőré-
ből készítettek, s színes selyem 
vagy gyapjúfonállal kihímezték. Az 
ún. cifra subát főként  a  házasulan-
dó legények és a fiatal házasok vi-
selték. A jászsági női viselet egyik 
jellegzetes ruhadarabja a köd-
mön  volt. A jászsági subákat és 
ködmönöket a 19. század közepéig 
színes hímzés borította.  Az 1880-
as évektől azonban, fokozatosan 
egyszínű zölddé vált a hímzés.  
  
   A 19. század végén a jász visele-
tet fokozatosan felváltotta a korabe-
li divatnak megfelelő általános pol-
gári viselet. A férfiak öltözékében a 
bő gatyát felváltotta a csizmanad-
rág, az bő inget a mandzsettás, a 
dolmányt a posztókabát, majd a 
zakó.  A női viseletnél csökkent a 
felsőszoknyák bősége, s egyre in-
kább a hosszú, szűk szoknya vált 
kedveltté. Az ingváll helyett maga-
san gombolódó csipkebetétes se-
lyemből vagy brokátból készült 
blúzt viseltek. A régi viselet darab-

MÚLTIDÉZŐ  

Fiatal pár viseletben, subában, 
2003. 

Jász női viselet rókaprémes mentével régen és napjainkban 
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jai közül legtovább a főkötő hasz-
nálata maradt meg.  

  A jász viselet abban is különbözik 
más vidékek viseletétől, hogy hasz-
nálata nem volt folyamatos. A 20. 
század elejétől „kivetköztek” a já-
szok, és a polgári viselet vált általá-
nossá. Ezért több mint hatvan év 
elteltével újra fel kellett fedezni, 
újjá kellett éleszteni az egykori jász 
viseletet. Ennek kezdeményezője az 
1970-es évek második felében a 
Jászság Népi Együttes volt, majd az 
1990-es évek elején újabb követők 
akadtak: a jászsági tánccsoportok, 
honismereti szakkörök, lovas ban-
dériumok, és hagyományőrzők. A 
Jász Múzeum, a Jászsági Hagyo-
mányőrző Egylet és személy szerint 

dr. H.Bathó Edit kiemelkedő szere-
pet játszott a jász viselet rekonstru-
álásában, és személyes példájával 
számos követőt szerzett a viselésére 
is. Ma már természetes, hogy ün-
nepségek alkalmával Jászberény 
főterén jász viseletbe öltözött nők 
és férfiak impozáns csoportjait lát-
hatjuk. 
  

  Boldogháza létrejötte, a tanyavilág 
kialakulása és fejlődése éppen arra 
az időszakra esett, amikor a jász 
viseletet már felváltotta a polgári 
viselet.  A régi fényképeken jól lát-
ható, hogy ezen a téren milyen igé-
nyesek voltak a boldogházi lányok, 
asszonyok. A jászberényi családi 
kapcsolatok megmaradtak, melyek 
hatással voltak öltözködésükre is. 
Viseletükben, ruházatukban a vá-
rosi divatot követték. 

    A jász viselet újjáéledése nyo-
mán néhányan községünkben is 
elkészíttették a jász viseletet. Meg-
szokhattuk, hogy a kézműves be-
mutatókon, ünnepségeken Zrupkó 
Antalné Klári nénit és Juhászné 
Terikét is jász viseletben láthattuk, 
és abban képviselték községünket 
más települések rendezvényein is.  
Jó lenne, ha minél többen öltenék 
magukra a jász viseletet, és megta-
pasztalnák, hogy az nem csupán 
ruhadarabok együttese, de öntuda-
tot, tartást ad viselőjének, egyben 
őrzi a hagyományokat, az ősök tisz-
teletét.   

HÍREK  

Fiatal pár hímzett subában 
és ködmönben, 1983. Papp Béláné ünnepi 

polgári viseletben 

Bathó Edit jász viseletben  

Zrupkó Antalné és Juhász Józsefné jász viseletben a Tájházban, 2013.  

A témáról össze-
foglaló áttekintést 
olvashatunk:  
Bathó Edit:  
A jász viselet,  
 
Jászberény, 2013. 
című, igen szép 
kivitelű kötetében.  

Papp Izabella 
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 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretén 
belül pályázati támogatást nyert a Jászboldogháza Ifjúsá-
gáért Közhasznú Egyesület és a Boldogházi Gyermekekért 
Alapítvány. A projektek az önkormányzattal partnerségben 
valósultak meg. Az egyesületi fejlesztés kapcsán egy több-
funkciós tó kialakítására volt lehetőség, az alapítvány kap-
csán pedig tábori kisházak építésére sikerült  támogatást 
nyerni, így már 36 fős gyermekcsoportok számára b iztosí-
tott a kulturált szállásolás.  

A programok célja az volt, hogy Jászboldogháza turisztikai 
attrakcióit bővítsék a szervezetek. Az önkormányzattal 
partnerségben különböző táborokat szervezünk boldogházi 
és természetesen más érdeklődők számára is, melyről a 
közösségi oldalakon is tájékozódhatnak. A helyi strandfür-
dő nem csupán a boldogháziak, hanem a térség kortárs 
közösségi színtere. A terü let a nyári időszakban nyújt ba-
rátságos közeget családi rendezvények, gyermektáborok, 
úszótanfolyamok, strandfoci bajnokságok, motoros talál-
kozók és egyéb vízi s zabadidős és sport rendezvények 
megszervezésére. 

Cél egy olyan ifjúsági és gyermektábor biztosítása nem 
csupán a helyieknek, hanem a térségben élő más célcso-

port számára is, mely biztosítja a szabadidő hasznos eltöl-
tését jellemzően a felnövekvő korosztály számára. Ennek 
eredményeképpen erősödik a település turisztikai szerepe, 
hozzájáru l a multip likátor hatással a térségi gazdasági fo -
lyamatok generálásához, erősödik a jászsági kötődés, és 
talán a fiatalok helyben tartása vagy legalábbis időszakos 
hazalátogatásuk.  

Így egy megfelelő közegben kapcsolódhatnak ki, és vehet-
nek részt  kü lönböző programokon, melyet Jászboldoghá-
zán biztosítunk. Fontos szempont a hagyományőrző és 
népi ku ltúra, a gyökereink ápolása, melyet  így jelen pályá-
zat keretein belü l a turizmussal vegyítve lehet megvalósí-
tani, hiszen a tavaszi-nyári-kora őszi időszakban számos 
rendezvény van a településen. Májusban a motoros találko-
zó, ahol 3200-3500 vendég fordul meg. Utána következik 
a hagyományok hétvégéje elnevezésű programsorozat, és 
természetesen a strandfürdő, amely egész nyáron nyitva 
tart. Terveink szerint Jászboldogháza turizmusát tudjuk a 
jövőben erősíteni. A pályázat utófinanszírozásos, a kifize-
tési kérelem benyújtásra került  a Mezőgazdasági és Vidék-
fejlesztési Hivatal részére. Információ : 

www.jaszboldoghaza.hu.  
Sós Boglárka: 57-460-011 

Újabb turisztikai fejlesztések a strandfürdő területén 

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Darányi Ignác Terv- nem 
mezőgazdasági tevékenységé történő diverzifikálás- projekt keretén belü l 
a Pesti Invest Kft. támogatást nyert egy JCB 3 CX kotró/rakodó gép be-
szerzésére és a telephelyén lévő melléképület  napkollektoros és akadály-
mentes korszerűsítésére. A pályázat célja volt, hogy a társaság eddigi me-
zőgazdasági és kertészeti tevékenységi körét bővítse az építőipari kivitele-
zések, közmű -csatornaépítés irányába is. Emellett az ingatlanját megújuló  
energiahasznosító berendezéssel lássa el- hozzájárulva így a fenntartható 
fejlődés és a környezettudatos gondolkodás gyakorlásához- valamint, 
hogy az udvarán lévő szabad közlekedést is biztosítsa. A program végle-
ges elszámolási időszakába ért, a kifizetési kérelem benyújtásra került a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz. info: www.umvp.eu,  
 www.mvh.gov.hu 

"Mezőgazdasági diverzifikáció- fejlesztések  
a térségben" 

A tómeder már  elkészült Lakókra várnak a szállások 
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Összedugtuk a fejünket a kolléganőimmel, hogy 
mit is szeretnek a gyerekek. 
A pulyka rizottó mellett döntöttünk. 
Hozzávalók: 
♦ 1 kg pulyka comb filé 
♦ ½ kg hagyma, zsiradék 
♦ színes paprika, só, bors, delikát ízlés szerint 
♦ 25 dkg rizs 
♦ 15 dkg borsó 
♦ 15 dkg sárgarépa 

A pulykahúst feltesszük főni 
pörköltesen, ízesítjük. A 
rizst és a zöldségféléket sós 
vízben kifőzzük. Amikor 
minden megfőtt, összedol-
gozzuk. Tálaláskor még re-
szelt sajttal meg lehet szórni. 

 
Ráczné Baráth Andrea 

Gólyahír 
„Azért m ert  szerett ek , j ött em  a  világra , s l ett em  új  fény, csill ag , szülők boldogsága. 

Szeressetek  engem  igaz  szeretett el,  a  ki ncsetek  vagyok,pi ci  ki ncs , de ember!”  

Sok örömet és boldogságot kívánunk az újszülöttnek és családjának! 

Receptek Anditól... 

Köszönjük! 
A BOLDOGHÁZI GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY kuratóriuma kö szönetét fejezi ki mindazoknak, akik a 2015. 
március 14-én megrendezett Alapítványi  bál szervezésében, munkálataiban részt vettek: szülőknek, az óvoda és iskola 
nevelőinek, munkatársainak, az önkormányzat dolgozóinak.  
Köszönjük a felajánlott tombolatárgyakat, az ajándékba kapott technikai eszközöket és a takarékszövetkezetben befi-
zetett adományokat. A bál bevételéből továbbra is biztosítani tudjuk eddigi feladataink tel jesítését, 

 - támogatjuk a tanulmányi versenyben résztvevő tanulókat, a sportolókat, a tehetséges gyermekeket 
 - átvállaljuk a nevezési díjakat, a tehetséggondozó tábor költségeit 
 - biztosítjuk a tanévvégi jutalomkönyveket 

 - támogatjuk a sportoktatást, a sportszerek pótlását 
 - folyamatosan karbantartjuk a számítástechnikai eszközöket, pótoljuk a hiányzó alkatrészeket,festékeket 
 - finanszírozzuk a készségfejlesztő játékok vásárlását 
 - szeretnénk hozzájárulni a karatésak és a néptáncosak utaztatási költségeihez is 

 -a helyi vetélkedők díjazásához, kellékeihez is támogatást szeretnénk nyújtani 
 

pótolhatjuk az óvodai udvari játékokat, valamint az iskolai technikai eszközöket. 
Kérjük továbbra is támogassák óvodai és iskolai gyermekeink nevelési, oktatási lehetőségeit, azok bőví tését, hogy bát-
ran felvehessék a versenyt a városi iskolásokkal szemben. 

 Számlaszámunk: 69500194-10400250   /Takarékszövetkezetben/ 

 Adószámunk: 19220794-1-16 
Köszönöm megtisztelő figyelmüket, bizalmukat, támogatásukat. Bízom benne, hogy az elkövetkező esztendőkben is 
együtt dolgozhatunk iskolás és óvodás gyermekeinkért.  

Jászboldogháza, 2015. április 

Bayer Benjámin Dávid 
2015.03.25. 

Szü lők: 
Bayer-Bán Andrea 

Bayer András Botond 

„Nem dobog már a szív, mely a jóság tükre volt, 
Ajka sem szól többé, mert lezárt, holt. 
Megállott a kéz, mely csak adott, 
Soha semmit nem kért és el nem fogadott.” 

 (Kosztolányi) 
 
Köszönetemet fejezem ki azoknak, akik  
ifj. Kmetyó András temetésén részt vettek, és 
sírjára virágot, koszorút helyeztek el.  

Mély fájdalommal a gyászoló család:  
 

Csákné Kmetyó Edit 

Búcsúzunk 
 
Bazsó Ernőné (1941-2015.)  

Muhari Jánosné (1936-2015.)  

Gasztroangyal jelenti 

Matók Bence Csaba 
2015.03.05. 

Szü lők: 
Antal Petronella  

Matók Csaba 
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Az „év emlőse” program második faja az ürge 
(Spermophilus citellus) lett. Miért  esett a választásuk éppen 
Petőfi Sándor „fürge ürgé”-jére? 
Az ürge a 2009-ben indult VADONLESŐ internetes termé-
szetvédelmi program megfigyelésre kiválasztott fajai közü l 
az egyetlen, mely fokozottan védett. 
Amire méltán büszkék lehetünk: Magyarország ürge nagyha-
talom! Az ürge Európa keleti, délkeleti rövidfüvű pusztáin 
elterjedt kisemlős, tőlünk nyugatabbra valamint északabbra 
már csak töredék-, vagy mesterségesen visszatelepített állo-
mányai találhatóak. Európai szinten ránk háru l az a termé-
szetvédelmi feladat, hogy az ürge populációk fennmaradását 
hosszú távon is biztosítsuk. 

Környezetünkből 

Az “Év vadvirága”-i 2015-ben a tollas szegfüvek 
Szokatlan módon az év  vadvirága 2015-ben nem egy  növényfaj, hanem egy  faj-

csoport lett, amit fehér szegfüvek vagy  tollas szegfüvek néven 
(Dianthus Sect. Plumaria) szoktunk emlegetni. A hazánkban előforduló tollas 
szegfüvek egymáshoz nagyon hasonlóak, nehezen elkülöníthetők, és ez indo-
kolja együttes kezelésüket. A csoport azonban jól felismerhető, hiszen a többi 
hazai szegfűtől eltérően fehér és tollasan rojtos szélű szirmaik vannak. 
A hazai tollas szegfüvek több fajt foglalnak magukban: a kései szegfűt 

(Dianthus serotinus), a balti szegfűt (D. arenarius), az István király-szegfűt (D. 
regis-stephani), a Lumnitzer-szegfűt (D. lumnitzeri) és a korai szegfűt (D. 
praecox). 
Az ide tartozó szegfüvek tömött párnát képeznek, számos meddő hajtással, le-
velük szürkészöld. Virágaik a 15–45 cm magas száruk csúcsán és oldalágain 
rendszerint magánosan állnak. Szirmuk fehér, hosszan rojtos-sallangos. Ker-
tekben ültetett rokonuk a tollas szegfű (Dianthus plumarius), melynek gyepje 

szintén dekoratív, tollas v irágai fehérek vagy  rózsaszínűek lehetnek. 

Az ürge fennmaradt élőhelyein igényli a rendszeres legeltetést vagy ka-
szálást, mivel ha a területük becserjésedik, beerdősödik, vagy egyszerűen 
túl magasra nő a fű, akkor az állatok előbb-utóbb eltűnnek onnan. Ennek 
oka a rá vadászó ritka, értékes nagytestű ragadozó madaraink (elsősorban 
a kerecsensólyom és a parlagi sas) vadásztechnikája, mely elő l csak akkor 
menekülhet, ha már messzirő l észreveszi az ürge a ragadozó közeledtét. 
Ehhez pedig igazán jó kilátás, rövid fű kell! 
Az év emlőse rendezvénysorozat keretében nem csupán a figyelmet s ze-
retnék erre a különösen értékes emlősünkre irányítani, hanem gyakorlati 
védelmüket szorgalmazó, elterjedésüket részletesebben felderítő progra-
mokat is indítanak országszerte. A legelők, kaszálók és füves repülőterek 
(mely  utóbbiak gyakran jelentős ürgeállományt rejtenek) ürgebarát keze-
lésének elerjesztésével biztonságosabb fennmaradásukat szorgalmazzuk. 

Mivel minden fehér szegfüvünk kis elterjedésű, endemikus növény, illetve 
a balti szegfű nálunk reliktumként fordul elő, ezért hazánkban minden 
fajuk védett: a sziklalakó szegfüvek 1982 óta állnak védelem alatt, jelenleg 
fokozott védelem alá esnek; természetvédelmi értékük 10000 Ft. A két ho-

moki faj közül a balti szegfű 1982 óta, a kései szegfű pedig 1996 óta védett; 
jelenleg is védettek, természetvédelmi értékük 5000 Ft. 
Mindegy ik fehér szegfüvünket élőhelyük megszűnése, leromlása veszélyez-
teti leginkább. Bár többségében védett területeken fordulnak elő, állomá-
ny aikra komoly  veszélyt jelent (az egyébként illegális) terepmotorozás. 
Védelmük érdekében úgy  tudjuk a legtöbbet tenni, ha természetes élőhe-
ly eiket nem háborgatjuk, és ügyelünk arra, hogy  más is így  tegyen. 

forrás: www.vadonleso.hu 
 http://evvadviraga.hu/ 

Készítette: Szendrei Péter 
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 Tervezőszerkesztő 

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

Boldogházi SZERKESZTŐSÉGI KÖZLEMÉNY 
Rendszeres és alkalmi szerző ink figyelmébe aján ljuk,  

hogy a következő lapszámunk  május elején jelenik meg. 

 A kéziratokat és a fotókat 2015. június 22-ig  

kérjük eljuttatni a szerkesztőkhöz. 

A beküldött írások változtatásának jogát  

-terjedelmi okokból-  a szerkesztőség fenntartja. 

E-mail: faluujság@jaszboldoghaza.hu 

Fotók: Babinyecz J. 

Fotók: Babinyecz J. 


