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Szűcs Lajos 
polgármester 

� Hosszú előkészítési folyamat után májusban 
elkezdődhet az általános iskola épületeinek felújítá-
sa. A közbeszerzési eljárás eredményhirdetésére 
előreláthatólag május első felében sor kerül. A fel-
újítási munkálatok ütemezetten és a tanítási lehető-
ség biztosításával kerülnek megszervezésre. Mivel a 
tornacsarnokot teljesen használaton kívül kell he-
lyezni, az iskolai ballagásra valószínűleg a Művelő-
dési Házban kerül majd sor. 
� A közelmúltban jogszabályi kötelezettségünk 
alapján felmértük a 3 év alatti gyermekek számát és 
igényét a bölcsődei ellátásra. Az elmúlt évek emel-
kedő gyermeklétszáma és a szülők igényei alapján 
bölcsőde létrehozását tervezzük a településen. Erre 
az előírások szerint pályázati támogatást is tudunk 
igényelni, mely a költségvetési törvényben is szere-
pel. Jelenleg várjuk a pályázat kiírását, hogy ponto-
san tervezhessünk, reményeink szerint még ebben 
az évben meg tudjuk valósítani a szükséges beruhá-
zást egy új intézmény indításához. 
� Az idősebb korosztály igényei alapján ősztől 
ismét „nyugdíjas napközi” beindítását tervezzük. 
Ezt a fűtési szezon alatt, heti  2-3 alkalommal sze-
retnénk az önkormányzat és az Ezüstkor Nyugdíja-
sok Egyesülete szervezésében megvalósítani. A 
részletek kidolgozása még folyamatban van, erről a 
jövőben tájékoztatást nyújtunk. 
� Pályázatok benyújtásán dolgozunk jelenleg is. 
Egyik pályázat keretében 15 millió Ft támogatásra 
pályázunk, melyből két utca rossz állapotú aszfalt-
burkolatának felújítását tervezzük megvalósítani. Az 
előírás szerint csak már burkolt út felújítására lehet 
pályázni. A szempontrendszer alapján a Bajnok és a 
Bocskai utcák kerültek kiválasztásra, melyekre elké-
szült a felújítási terv, és benyújtásra került a pályá-
zat. Ebben az évben más utcák a közmunkaprogram 
keretében kerülnek javításra. 
 

� A helyi egyháztanáccsal együttműködve a 
templom további fejlesztésére készítünk pályázatot. 
Ennek részeként tervezzük megvalósítani a padok 
fűtését elektromos melegítő-párnával, napelemes 
energiatermelő rendszer kiépítését, külső világítást. 
Terveink szerint, sikeres pályázat esetén a napele-
mes rendszer biztosítaná a jövőben a templom ösz-
szes elektromos áram fogyasztását. 
� Az elmúlt hetekben a Tápióba és Csíkosba 
vezető aszfaltos út padkarendezésére került sor, 
mely több vállalkozás segítségével valósult meg. Ez 
úton is köszönöm az önkormányzat nevében, hogy a 
nagyobb cégek példát mutatva jelentős gépi munka-
végzéssel járulnak hozzá az önkormányzat (tehát az 
egész falu) értékeinek megőrzéséhez. A padka javí-
tását a CID Kft., az Aranykalász TSZ és az 
Anseris Kft. végezte, köszönjük segítségüket! 
� A Strandfürdő területén található többfunkciós 
tavat a Jászboldgháza Ifjúságáért Közhasznú Egye-
sület építette meg 2014-ben. Ennek a tónak a to-
vábbfejlesztésére és üzemeltetésére az elmúlt évek-
ben sem az önkormányzatnak, sem az egyesületnek 
nem volt kapacitása. Mivel településünkön is sokan 
szeretnek horgászni, jó lenne ennek a lehetőségét is 
megteremteni, melyhez további beruházások szük-
ségesek. Az elmúlt években több boldogházi ma-
gánszemélyt, vállalkozót megkerestünk ehhez, saj-
nos nem sok sikerrel, így jelenleg külső vállalkozó-
val tárgyalunk, aki folytatná a jóléti tó kialakítását 
és üzemeltetését. 
� Civil nap 
2018. június 23-án szombaton kerül megrendezésre 
az idei Civil nap. A rendezvényen a pályázati támo-
gatások feltételeként előtérbe kerülnek a sportprog-
ramok. A részletekről a későbbiekben részletes tájé-
koztatást adunk. Mindenkit szeretettel várunk! 
 

Polgármesteri tájékoztató 
ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK 

001. szavazókörben pártlistákra leadott érvényes szavaza-
tok száma: 
SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT 
PÁRT: 1 
MOMENTUM MOZGALOM: 10 
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ:  10 
ÖSSZEFOGÁS PÁRT:  1 
MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT:  12 
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT- 
PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT:  31 

MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA: 2 
FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT:  308 
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM:  128 
MAGYAR MUNKÁSPÁRT:  1 
EGYÜTT - A KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA:  2 
LEHET MÁS A POLITIKA:  26 
TENNI AKARÁS MOZGALOM:  1 
 
 

Tájékoztató a választási eredményekről   
a 2018. április 8-án tartott országgyűlési képviselők választásának eredményéről Jászboldogháza községben 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot arról, hogy Jászboldogháza községben 2018. április 8. napjára kiírt országgyűlési képvi-
selők választásán: 
A 001. számú szavazókör névjegyzékében 712 fő, 
A 002 számú szavazókör névjegyzékében 673 fő, 
Jászboldogháza községben összesen 1385 fő választópolgár szerepelt. 
A szavazáson összesen 1051 fő választópolgár élt alkotmányos jogával, a részvételi arány 75,88 %. 
A 001. szavazókörben: 545 fő 
A 002. szavazókörben: 506 fő 
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1. Nemzeti érték 

1. Jászboldogháza címere 
A jász múltat és kapcsolatot a Lehel kürt 
jelzi a címerben. 
Az országos hírő állattartást, az országos 
lovas napokat a szürke mén jeleníti meg. A 
falu határát Szent Vendel szobrok jelzik 
minden irányból, amely a pásztorok védı-
szentje. A település lakosainak megélheté-
sét a jó minıségő földek biztosították, ezt 
ábrázolja a búzakalász. 
A pásztor arckifejezése a munkában elfá-
radt és megelégedett emberek vonásait 
hordozza. A rajta található tarisznya és 
kulacs a kora tavasztól késı ıszig a határ-
ban történı legeltetést, vándorlást örökíti 
meg, de ott van a pásztorbot, amire mindig 
támaszkodhat. 
Az 1970-es évek elején megtelepedett ipart 
a fogaskerék szimbolizálja. Akkor kezdte 
meg a termelést a radiátorgyár, ami igen 
sok embernek adott munkát és jelentett 
felemelkedést az egyének és a település 
számára. Az üzemben fıleg nıket foglal-
koztattak. 
A címer kék-fehér színe az örök kapcsolatot 
jelzi a Jászsággal, amit a falu határában 
végzett régészeti ásatások is alátámaszta-
nak. A kék szín a Jászság gyógyvizekben 
gazdag területét is jelenti. 
A címer az Önkormányzat megrendelésére 
Gerhát Károly terve alapján készült 1996-
ban. 
2. Jászboldogháza zászlója 
1996-ban, Jászboldogháza önállóvá válá-
sának 50. évfordulójára az önkormányzat 
felkérésére Gerhát Károly terve alapján 
elkészült a község zászlója. 
Jászboldogháza zászlója téglalap alakú, 

világoskék színő, anyaga selyem. A kék 
szín idézi a végtelen térséget, melyen haj-
dan a jászok pásztorai, gulyásai, csikósai 
legeltettek, s amely a török idıkben tovább 
bıvült az elpusztult elnéptelenedett falvak 
területével, határaival. A kék, mint a vizek 
jellegzetes színe, megjeleníti a régi határ 
vizenyıs, mocsaras területeit, a Zagyva és 
a Tápió folyókat. 
A zászló mindkét oldalán középen a község 
hímzett címere látható természetes, eredeti 
színekkel. 
A zászló mérete: 140 x 90 cm, a hímzett 
címer mérete: 36x42 cm. 
A zászló keskenyebb széle 3 cm széles 
arany rojtozással díszített. 
1996. július 6-án, az 50. évfordulós ünnep-
ségek alkalmával ünnepi szentmise kereté-
ben dr.Kovács Endre egri püspök megál-
dotta és megszentelte az új zászlót, és 
átadta a polgármesternek. A képviselı-
testület felkérésére a zászlóanya Kispálné 
Baranyi Aranka lett. 
3. Jászboldogháza harangjai 
Jászboldogházán jelenleg öt harang talál-
ható, a templomtoronyban négy, a temetı-
ben egy. A harangok iránti tiszteletet jelzi, 
hogy megszemélyesítik ıket, s a hozzáér-
tık úgy mondják: a toronyban négy harang, 
a temetıben pedig egy harang lakik. 
„Az élıket hívom, a holtakat siratom, a 
villámokat megtöröm” – tartja a gyakran 
idézett régi mondás a harangokról, melyek 
már a korai idıktıl a keresztény emberek 
életritmusának részévé váltak. Harang jelzi 
a napszakokat, szólít szentmisére, lélekha-
rang csendül a keresztény ember halála 
óráján. Természeti csapások vagy veszély 
idején figyelmeztetı szerepe volt a félrevert 
harangoknak. A déli harangszóval 1456 óta 

a nándorfehérvári diadalra emlékezünk. 
Mirıl is mesélnek a boldogházi harangok? 
I. A SZENT CSALÁD PLÉBÁNIATEMPLOM 
HARANGJAI 
A három nagyobb harang villamosított, 
dörzskerekes meghajtással szól, míg a 
legkisebb, a tartalékharang kötél által, kézi 
erıvel szólaltatható meg. 
1. A NAGYHARANG a templommal egy-
idıs, 1930-ban önttették a boldogházi hí-
vek. 
Alsó és felsı peremén harmonikusan szép 
díszítések futnak körbe. 
4 
Egyik oldalán Szőz Mária ábrázolását lát-
hatjuk, alakját félkörívben a következı fel-
irat 
veszi körül: 

„MAGYARORSZÁG PATRONÁJA 
KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK!” 

A másik oldalon a harangot készíttetık 
neve és a harangöntı mester neve is olvas-
ható. 

„ISTEN DICSİSÉGÉRE 
ÉS MAGYARORSZÁG NAGYASSZONYA 
TISZTELETÉRE KÉSZÍTTETTÉK A BOL-

DOGHÁZAI RÓM.KATH.EGYHÁZ RÉSZÉ-
RE ÖZV.BARANYI IMRÉNÉ ÉS  

GYERMEKEI: ISTVÁN, 
AMÁLIA ÉS SÁNDOR, 

KONKOLY MIHÁLY ÉS NEJE SZİKE AN-
NA, KÖVÉR ISTVÁN ÉS NEJE NAGY JU-

LIANNA, 
CSIRKE PÉTER ÉS GYERMEKEI, SAS 

PÉTER ÉS GYERMEKEI 
AZ ÚR 1930. ESZTENDEJÉBEN.” 

ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANG-
ÖNTİ 

MAGYARORSZÁG ARANYKOSZORÚS 
MESTERE BUDAPESTEN 

Jászboldogháza Települési értéktára 
(folytatásokban) 

A 001. szavazókörben az egyéni jelöltekre leadott érvé-
nyes szavazatok száma: 
- Bakos István Péterné:  1 
- Radics Csaba:  1 
- Kalmár Dávid:  1 
- Dr. Gedei József:  20 
- Eszes Béla:  37 
- Budai Lóránt:  159 
- Pócs János:  303 
- Pálffy István:  4 
- Csinger Marianna:  10 
- Urbán Imre:  1 
 
002. szavazókörben pártlistákra leadott érvényes szava-
zatok száma: 
MOMENTUM MOZGALOM:  8 
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ:  3 
SZEGÉNY EMBEREK MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT: 1 
KÖZÖS NEVEZŐ 2018:  1 
MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT:  6 
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT- 
PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT:  24 

MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA: 3 
FIDESZ - MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT:  333 
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM:  103 
MAGYAR MUNKÁSPÁRT:  1 
CSALÁDOK PÁRTJA:  2 
LEHET MÁS A POLITIKA:  16 
 
A 002. szavazókörben az egyéni jelöltekre leadott érvé-
nyes szavazatok száma: 
- Geiszler Tibor József:  3 
- Dr. Gedei József:  13 
- Eszes Béla:  23 
- Budai Lóránt:  123 
- Pócs János:  327 
- Pálffy István:  4 
- Csinger Marianna:  4 

Dr. Dinai Zoltán 
HVI vezető 
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A harang felsı peremén 348 K. felirat látha-
tó, ami a súlyát jelenti. A tartozékok súlya 
kb. 90 kg. Alsó átmérıje 86,9 cm. Villannyal 
mőködik. 
2. A KÖZÉPSİ HARANG ugyancsak 1930-
ban készült Páduai Szent Antal tiszteletére. 
Ezt a harangot a II. világháború idején elvit-
ték. Helyette a helyi vasutasok önttettek 
másikat 1949-ben. Egyik oldalán a felirat a 
harang történetérıl tájékoztat: 
„ ISTEN DICSİSÉGÉRE, PÁDUAI SZENT 

ANTAL TISZTELETÉRE 
KÉSZÍTTETTÉK A JÁSZBOLDOGHÁZAI 

VASÚTI ALKALMAZOTTAK 
A HÍVEK KÖZADAKOZÁSÁBÓL AZ 1941-

44-ES VILÁGHÁBORÚBAN 
ELVITT HARANGJUK PÓTLÁSÁRA AZ ÚR 

1949-IK ESZTENDEJÉBEN.” 
ÖNTÖTTE SZLEZÁK RÁFAEL RÁKOSPA-

LOTÁN 
A másik oldalán igen szép domborított ké-
pet láthatunk, amely Páduai Szent Antalt 
ábrázolja. 
A harang súlya a felsı peremén található 
felirat szerint 213 kg, a tartozékok súlya kb. 
70 kg. Alsó átmérıje 75,2 cm. Villannyal 
mőködik. 
3. Az egyik KISHARANG a lebontott csíkosi 
kápolnából került a torony legfelsı részébe, 
melyet a Dalmadi család készíttetett. Jelen-
leg LÉLEKHARANG, amely az eltávozók 
halálát adja hírül. Férfi halott esetén 3, nıi 
halottét 2, míg gyermek halálát 1 
„csendítés” jelzi, utána a nagy és a közép-
sı harang szól együtt kb. 5 percig. 
Súlya 97 kg, a tartozékoké kb. 40 kg. Alsó 
átmérıje 56 cm. Villannyal mőködik. 
A felsı szélén a következı felirat olvasható: 

ÖNTÖTTE EGRY FERENCZ 
KISGEJİCÖN. 1912. 

alatta : 
ISTEN DICSİSÉGÉRE 

ÖNTETTE A DALMADI CSALÁD 
4. A másik KISHARANG egykor az 
alsóboldogházi katolikus iskolánál, a ke-
reszt melletti haranglábon volt. Ez a legré-
gebbi harang. Jelenleg TARTALÉK harang, 
amely kötéllel ma is megszólaltatható. Sú-
lya kb. 50 kg. Alsó átmérıje 45,7 cm. A 
harang alsó szélén 1290. sz. felirat látható. 
Egyik oldalán a következı felirat olvasható: 

BOLDOGSÁGOS SZŐZ MÁRIA 
MAGYARORSZÁG VÉD ASSZONYA 

KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK. 
ÖNTÖTTE ÉS FELSZERELTE THURY 

JÁNOS ÉS FIA FERENCZ BUDAPESTEN 
1896. 

Másik oldalán: 
ALSÓ BOLDOGHÁZAI ISKOLA TAGOK ÉS 
A SZT. RÓZSA FŐZÉR ÉLİ TAGJAI CSI-

NÁLTATTÁK 1896.ÉVBEN. 
II. A TEMETİI HARANG 
A temetıben található harang korábban 
lélekharang volt a templomban, majd a 
Csíkosi kápolna bontásakor lecserélték. A 
templom padlásán hevert sokáig. Amikor a 
temetıi harangot 2007-ben ellopták, akkor 
ısszel került ki a temetıbe, és szerelték fel 

a ravatalozó mellett felállításra kerülı új 
haranglábra. A régi harangláb a temetı 
kapuban még most is áll ( harang nélkül ). 
A harangot Nagy János, a község elsı 
fıbírója és felesége készíttette. Súlya 50 
kg. 
Felirata: 

ISTEN DICSİSÉGÉRE 
ÉS A MEGHOLT HÍVEK LELKIÜDVÉRE 

ÖNTETTE 
NAGY JÁNOS TEMPLOMGONDNOK ÉS 

NEJE VARGA AMÁLIA 
CSALÁDJA AZ ÚR 1949-IK ÉVÉBEN 

ÖNTÖTTE SZLEZÁK RÁFAEL  
RÁKOSPALOTÁN 

A harang másik oldalán lévı, erısen oxidá-
lódott, kopott kép Szőz Máriát ábrázolja, 
karjaiban a gyermek Jézussal. 
A harangok felirataiból egyértelmően látha-
tó, hogy – a határban lévı keresztekhez, 
Szent Vendel szobrokhoz hasonlóan – a 
boldogházi hívek készíttették. 
A harangöntık neve is megörökítésre ke-
rült. 
Jelképesnek is tekinthetı, hogy az elnépte-
lenedı határból, a lebontott kápolnákból, 
egyházi iskolából a templom tornyába ke-
rültek a harangok, s szépen zengı hangjuk-
kal együtt emlékeztetnek a régi 
idıkre. 
4. Egyháztörténeti győjtemény 
2006-ban a Jász Világtalálkozó alkalmából 
a plébánia udvarán található egykori haran-
gozó lakásban egy lelkes csapat berendez-
te az egyháztörténeti kiállítást. A kiállítás 
anyagában bemutatott tárgyak, miseruhák, 
képek a lebontott tanyasi kápolnákból ke-
rültek a plébániára. Kiállításra került né-
hány korabeli dokumentum is, amelyek 
többnyire a tanyai kápolnák és a templom 
építésével kapcsolatosak. 
Néhány, ma már nem használt szertartási 
kellék a jelenlegi templomból is kiállításra 
került. 2016-ban a község önállóvá válásá-
nak 70. évfordulójára a lelkes csapat ismét 
berendezte, látogathatóvá tette a kiállítást, 
és ekkor is gyarapodott a bemutatott tár-
gyak száma. A győjtemény jórészt a régi 
egyházi idıket jeleníti meg, bemutatva ezt 
képeken, ruhákon keresztül. 
Elızetes bejelentkezés alapján a győjte-
mény egész évben látogatható. 
5. Juhász Józsefné kézmőves tevékeny-
sége 
Juhász Józsefné állandó résztvevıje a 
községi rendezvényeknek, kézmőves be-
mutatóknak. A Jász Világtalálkozókon, 
kézmőves bemutatókon és az országban 
sokfelé, a különbözı versenyeken, különle-
ges grillázs tortáival képviseli Jászboldog-
házát. Tagja az Országos Grillázs Szövet-
ségnek. 
Eredeti mestersége kárpitos, de igazi szen-
vedélye a grillázstorta, vagy ahogy Boldog-
házán mondják, az égetett torta készítés. 
Édesanyjától tanulta a torta készítést, 14 
éves korában már önállóan alkotott. 
Szép sikereket ért el, errıl tanúskodnak a 

lakásában sorakozó oklevelek, kupák, 
arany, ezüst és bronzérmek. 18 aranyérem 
után a legújabb ezüstérmet a 2017. október 
10-én Pándon megrendezett IX. Kárpát-
medencei Grillázsversenyen kapta. Tortái 
eljutottak az ország minden részébe, de 
Németországtól Kanadáig sıt Ausztráliáig, 
sok helyen megcsodálhatták, illetve meg-
kóstolhatták alkotásait. Munkáiban megfor-
mázott már a Szent Jobbtól a tápiói templo-
mon át a petróleumlámpáig sok mindent. A 
versenyeken a tortákat sok szempont alap-
ján értékelik, de a két legfontosabb a külsı 
megjelenés és az íze - hiszen mégis csak 
élelmiszerrıl van szó. Juhászné Terikének 
a tortakészítésen kívül van egy másik eré-
nye, hogy unokájának, Juhász Jankának 
igyekszik átadni a mesterség minden forté-
lyát, aki ígérete szerint tovább viszi a torta 
készítés hagyományát. 
Juhászné Józsefné grillázstortája :  
1 kg kristálycukor 
40 dkg durvára vágott dióbél 
1 evıkanál ecet 
A díszítéshez: 1 tojás fehérje 
20 dkg porcukor 
1 evıkanál ecet 
A torta adalékanyagot nem tartalmaz! 
6. TSZ irodaházban elhelyezett díszes 
lószerszámok 
Az 1960-as években virágkorát élte a köz-
ségben a lótenyésztés, illetve a hozzá kap-
csolódó lovas sport, fıleg a fogathajtás. 
Több megyei és országos versenyen vettek 
részt a jászboldogházi fogathajtók, sok 
elıkelı helyezést értek el a különbözı ver-
senyeken. Ebbıl az idıbıl maradt meg az 
az öt darab díszes lószerszám, amit 1967-
ben készített Csábi József jászberényi 
szíjgyártó mester. Az ötös fogatra való 
felszerelés az Alkotmány utca 10. szám 
alatti irodaház aulájában lévı tárlókban van 
elhelyezve. Ezen lószerszámok emléket 
állítanak az egykori fogathajtóknak, akik 
messze földre elvitték a jászboldogházi 
lótenyésztés hírét. Helyi értékként egy sze-
letet képviselnek a település múltjából. 
7. Boldogházi Hírek, Jászboldogháza 
Önkormányzatának lapja 
2000 júliusában nemes szándékkal, a szü-
lıföld iránti szeretet, tisztelet szép példája-
ként született meg a kéthavonta megjelenı 
helyi közéleti és honismereti lap, a Boldog-
házi Hírek, mely azóta is kitartóan tudósítja 
olvasóit a jelenkor eseményeirıl és a múlt 
történéseirıl. Változatos és gazdag hír-
anyaga révén minden korosztálynak kiváló 
olvasnivalót kínál. Rólunk szól, boldogházi-
akról, benne van a múlt, a jelen, a jövı. A 
Jászság egyik legszínvonalasabb helyi 
lapjának tartják az olvasók. A szerkesztı-
ség nagy gondot fordít a tartalomra és a 
külalakra egyaránt, így az utókor számára 
fontos forrástörténeti kiadvány is lehet. 
Állandó rovataiból – önkormányzati hírek, 
hitélet, civil szervezetek, óvodai, iskolai 
hírek - nyomon követhetı a község élete. 
Igen sokat tesz a lap a Jászság történeté-

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
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nek, ezen belül Boldogháza múltjának meg-
ismerése érdekében. Rendszeres tájékoz-
tatást kapunk a két lapszám közötti idıszak 
eseményeirıl és a várható rendezvények-
rıl, jászkapitányi hírekrıl. Jászboldogháza 
mezıgazdasági község, rendszeresen 
bemutat a lap helyi fiatal gazdákat, gazdál-
kodó családokat. A lap demográfiai változá-
sokról is tájékoztat, közli az adott idıszak 
születési, házassági és halálozási adatait. 
Egy kis településen a gyermekszületés és a 
házasságkötés mindannyiunk öröme, a 
halálozás pedig mindannyiunk fájdalma, e 
lap ezt jól érzékelteti. A Boldogházi Hírek a 
hétköznapok történetét, az itt élık minden-
napjait örökíti meg, az információáramlás 
egyik fontos eszköze a községben. 
A leírt történetek - az idısebb emberek 
visszaemlékezései, a fiatalok élménybeszá-
molói, a település kulturális és sportélete, 
helyi hitélet, ünnepi szokások, emberi sor-
sok leírása - Boldogháza történetének ré-
szévé válnak. 
Minden közösség maga is tehet azért, hogy 
saját történelmét formálja, fenntartsa, éltes-
se, nem csak azzal, hogy a maga módján 
éli életét, hanem azzal is, hogy amit arra 
méltónak talál, leírja, kinyomtassa, lefotóz-
za, ne engedje, hogy a feledés homályába 
vesszen. Sokat tesznek ennek érdekében a 
lap szerkesztıi. 
A Boldogházi Hírek egy precízen megszer-
kesztett, kéthavonta, rendszeresen megje-
lenı tartalmas lap, melynek színvonalát 
emeli az esztétikus külsı és a témákhoz 
gondosan kiválasztott illusztrációs anyag. 
8. Zrupkó Antalné (1938-2013) kézmőves 
tevékenysége 
Zrupkó Antalné Klárika néni a tótkéri tanya-
világban született, Jánoshidára, majd pedig 
Jászboldogházára költözött családjával. 
Foglalkozása postás volt, ismerte az egész 
falut, de ez fordítva is igaz, az egész falu 
ismerte, szerette. Az 1990-es évek elején 
kötelezte el magát a hagyományırzés és a 
kézmővesség mellett. Tagja lett az Újszászi 
Díszítımővészeti Szakkörnek, s ott ismerte 
meg az egykori jász szőcshímzés gazdag 
motívumanyagát, amit aztán ı maga is 
nagy precizitással keltett életre szınyege-
ken, terítıkön, párnákon és zsebkendıkön. 
Idısebb korában tanulta meg a csipkeve-
rést, bebizonyítva ezzel, hogy tanulni soha 
nem késı. A jász viselet újjászületése után 
ı volt az elsı, aki jász viseletet varratott 
magának Jászboldogházán. Ezután mindig 
abban jelent meg a nagyobb ünnepeken, 
bemutatókon, hagyományırzı rendezvé-
nyeken. Állandó résztvevıje volt a Jász 
Múzeum történelmi játszóházainak, a Jász 
Világtalálkozóknak és a jászsági, megyei, 
és az országos hagyományırzı progra-
moknak. A rokkáját mindenhová magával 
vitte, amivel népszerő volt a gyermekek és 
a felnıttek körében egyaránt, hiszen ma 
már csak kevesen ismerik a fonásnak e 
hagyományos módját. Képzımővészeti 
alkotásaival eljutott nemcsak jászsági, ha-
nem országos rendezvényekre is. A Budai 

Várban megrendezett kézmőves találkozó-
kon bemutatta gobelinjeit, horgolt terítıit, 
hímzéseit, csipkeverı eszközeit, valamint 
ezekkel kapcsolatos mesterfogásait. Szüle-
tett jász emberként példát mutatott honsze-
retetbıl, hagyományápolásból és becsüle-
tes emberi magatartásból. 
Jász viselet ruháját, szeretett rokkáját és a 
szövıszékét halála után a családja a helyi 
tájháznak ajándékozta, amit megtekinthet-
nek a látogatók. Munkáiból néhány darab 
szintén megtekinthetı a tájházban, de Bol-
dogházán többen ıriznek alkotásaiból érté-
kes darabokat. 
9. Kövér Attila II. világháborús tárgyi 
emlék győjteménye 
Kövér Attila győjteménye Jászboldogházán 
a Hunyadi utcai lakásán található. Attila 
magáról, illetve az összegyőjtött tárgyi em-
lékekrıl a következıket írta: 
A magyar történelemmel még egészen kis 
koromban találkoztam elıször. Édesanyám 
olvasott fel esti mese gyanánt a Mondák 
könyvébıl, és emlékszem, hogy igen nagy 
hatással volt rám. Ez a könyv a magyarok 
eredetérıl, mondavilágáról íródott, és ez 
alapozhatta meg számomra, hogy érdeklı-
dési köröm a magyar történelem felé fordul-
jon. Az egyetemes és magyar történelmet 
még a szocialista érában tanultam. Szeren-
csésnek mondhatom magam, mert történe-
lemtanárom nem ideológiai alapon oktatott, 
és sikerült felkeltenie érdeklıdésem a ma-
gyar történelem iránt. A rendszerváltás 
után, már szabadon lehetett történelemmel 
foglalkozó könyveket vásárolni, és én nagy 
lendülettel vetettem bele magam az új infor-
mációk megszerzésébe. A ’90-es évek 
elejére már konkrét érdeklıdési köröm is 
kialakult, ez pedig  Magyarország részvéte-
le a II. világháborúban volt. Nemzeti identi-
tásom megerısödésében nagy szerepet 
játszott, a szolnoki Tisza Táncegyüttes, 
ahol megtanultam a magyar kultúra szere-
tetét, nemzeti értékeink megbecsülését. 
Ilyen alapokkal érkeztem meg a II. Világhá-
ború tárgyi emlékeinek a győjtéséhez. Elsı 
tárgyi emlékem egy átlıtt német rohamsi-
sak volt, amit még 12 évesen találtam egy 
hulladékgyőjtés alkalmával. Innentıl kezd-
ve kezdtem meg módszeresen győjteni a 
még fellelhetı világháborúhoz köthetı 
anyagokat. Győjteményem fı gerincét, 
Jászboldogházán élı rokonaim, ismerıseim 
adták, mert még sok minden megmaradt a 
tulajdonukban, és úgy gondolták, hogy jó 
helyre kerülnek a régen ırzött tárgyak, 
emlékek. 
1995-ben létrehoztunk egy hagyományırzı 
csoportot, a Magyar Királyi Honvéd Hagyo-
mányırzı Alapítványt, ami az országban az 
elsık között alakult. Ez a csapat a Magyar 
Királyi Honvédség katonai hagyományait 
jelenítette meg. Itt hagyományırzı honvéd-
ként számos megemlékezésen, koszorúzá-
son, újraszentelésen, temetésen vettem 
részt. Ilyen rendezvény volt pl. vitéz Nagy-
bányai Horthy Miklós újratemetésének 5. 
évfordulója, a pákozdi Doni ismeretlen kato-

na újratemetése, a keceli Haditechnikai 
Park zászlóavatása, a Budai Várban csend-
ır és határvadász emléktábla avatás, a 
szolnoki II. Világháborús emlékmő avatás, 
Millenniumi zászlók átadása, és számtalan 
Hısök napi megemlékezés. Hagyományır-
zı munkám elismeréseként a Történelmi 
Vitézi Rend 2001-ben tagjává fogadott, és 
2003-ban vitézzé avatott. Ez idı alatt sok 
túlélı katonával, hozzátartozóval kerültem 
kapcsolatba, akik kérésemre gyarapították 
győjteményemet. 1998-ban csatlakoztam a 
Magyar Királyi Csendır Bajtársi Közösség-
hez. 1999-ben létrehoztuk a Magyar Királyi 
Testır Lövész Zászlóalj Katonai Hagyo-
mányırzı Egyesületet, majd újra alakulva 
2006-ban a Szent László Hadosztály Hon-
véd Hagyományırzı Egyesületben folytat-
tam hagyományırzı tevékenységem. Ala-
pítója voltam a Magyar Hadi- és 
Gépjármőtechnikai Alapítványnak, 2001 óta 
tagja vagyok a Történelmi Vitézi Rendnek, 
és tagja vagyok még a Doni Bajtársi és 
Kegyeleti Szövetségnek, és a Nagykátai 
Honvédtüzér Hagyományırzı Alapítvány-
nak. 2003 óta tagja vagyok a Magyar Tarta-
lékosok Szövetségének, és 2016 óta elnök-
ségi tagja vagyok a J.N.K.SZ. megyei szer-
vezetnek. Győjteményem gyarapodásával 
egyre több felkérésnek tettem eleget, és 
szinte az ország egész területén tartottam 
állandó vagy idıszakos kiállításokat, élı 
történelemórákat. Kiállításaim témái rend-
szerint a Jászságból elszármazott honvé-
dek mindennapi életét, felszerelését, fegy-
verzetét mutattam be. Kaptam felkérést a 
Szolnoki és az Abonyi múzeumtól is idısza-
kos kiállítás létrehozására. A Szolnoki Had-
kiegészítési Szakgyőjteményt létrehozását 
segítettem tárgyi emlékek adományozásá-
val. 
Elsı kiállításomat Jászboldogházán 2006-
ban tartottam a Jász Világtalálkozón. Kiállí-
tásom címe a „Jászok a Második Világhá-
borúban” volt. Azóta többször tartottam a 
községben kisebb-nagyobb kiállításokat, 
”tapintható történelem” címen, ahol volt 
lehetıség az iskolásoknak, óvodásoknak 
vagy a község lakosságának is megnézni,  
megfogni haditechnikai győjteményem 
darabjait is .A Jászföld Hagyományırzı 
Egyesület felkérésére is rendeztem kiállí-
tást a Hagyományok Hétvégéjén. 
Reményeim szerint a Doni Emléktúra kultu-
rális rendezvényt is sikerül meghonosítani 
községünkben, mert a Doni áttörés 74. és 
75. évi megemlékezését sikeresen tudtuk a 
falu közösségével végrehajtani. 
Számomra igen fontos eseményként emlé-
kezek vissza a 2011-ben a boldogházi te-
metıben az ismeretlen katona sírjának 
felavatására. A Jászboldogházáról Elszár-
mazottak Baráti Társasága (melynek tagja 
vagyok) és családom támogatásával több 
évtizedes elmaradásunkat pótoltuk be, 
hogy méltón tudjunk megemlékezni, a II. 
világháborúban elesett hısi halottak emlé-
ke elıtt. 
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Az egész szép május hónap 
a Szűzanyát áldja! 
Neki nyílik május hónak mindenik virága! 
 
Május a Szűzanya 
hónapja, akit estéről 
estére litániákkal kö-
szöntenek a hívek a 
katolikus templo-
mokban.  A "litánia" 
kifejezés a görög 
"litaneuó"-könyörgök 
szóból származik. Az 
V. században jelen-
tette azt a könyörgő 
imádságot, amellyel 
különféle szándéko-
kért imádkoztak. A 
VII. században kiala-
kult már a ma is ismert formája: az előimádkozó szán-
dékaira a hívek válaszolnak. A loretoi litánia a mai for-
májában a XVI. században tűnik fel először. Az álta-
lunk ismert "loretói litánia" a Loreto városának bazili-
kájában lévő Szent Házból származik, ahol 1575-től 
(mások szerint már 1400-tól) minden szombaton eléne-
kelték a Boldogságos Szüzet köszöntve. VII. Orbán 
pápa l691-ben kiadott dekrétumában egyetemes hasz-
nálatra a "loretoi litániát" rendelte el. XII. Leó pápa ezt 
l886-ban megújította. A pápák azóta is mindig hangsú-
lyozták a litánia közös és egyéni imádkozásának jelen-
tőségét. Köszöntsük mi is a Szűz Anyát naponta ezzel a 
szép ájtatossággal!  
Hazánkban 2018 a családok éve. Ezért ebben az évben 
rovatunkban is több szó esik a családról, a keresztény 
család jogairól, kötelességeiről. 

Hitre nevelés a családban 

Jászboldogházán a lakosság nagy százalékban római 
katolikus vallású, akik részesültek a keresztség szentsé-
gében. Házasságkötés alkalmával a házasulandók a pap 
kérdésére határozottan ígéretet tesznek, hogy születen-
dő gyermekeiket Krisztusnak és az ő egyházának törvé-
nyei szerint nevelik. Majd fiatal édesapaként és édes-
anyaként gyermekük részére kérik a keresztséget, és 
kötelességet vállalnak, hogy hitük szerint, a hit megtar-
tására nevelik gyermekeiket. Betartják-e vállalt köte-
lességüket, hűségesek-e ígéretükhöz? Fogadják nyitott 
szívvel az alábbi javaslatokat, amelyek segíthetnek vál-
lalt kötelességeik teljesítésében. 

Miként oszd meg a hitet gyermekeiddel? 
II. János Pál írta, „az evangéliumi üzenet átadása nap-
jainkban különösen nehéz feladat… nem menekülhe-
tünk el az elől a tény elől, hogy nagyobb összeomlás 

történik az erkölcsi és vallási értékek generációról ge-
nerációra történő átadásában, mint bármely más törté-
nelmi korban.”. Katolikus Egyház Katekizmusa így fo-
galmaz: „A keresztény otthon az a hely, ahol a gyerme-
kek az első hithirde-
tést kapják. Ezért a 
családi otthont joggal 
nevezi “családi egy-
háznak”, a kegyelem 
és imádság közössé-
gének, az emberi eré-
nyek és a keresztény 
szeretet iskolájá-
nak” (KEK 1666). Ha 
otthonunk valóban 
egy ”családi egyház”, akkor ott megéljük a hitet. Meg 
szeretnénk osztani pár praktikus tanácsot, amellyel át-
adhatod a hitet gyermekeidnek. Ezek csak javaslatok. 
A nevelés egy utazás. Reméljük, hogy ezek a tanácsok 
segíteni fognak az úton való eligazodásban. 
♦ Kezdjétek a napot azzal, hogy gyermekeiddel imád-

kozol minden reggel. Próbáljatok együtt imádkozni 
étkezések előtt, vacsoraidőben és naponta mielőtt 
elhagyjátok a házat. 

♦ Alakíts ki olyan környezetet, ami elősegíti a beszél-
getések kialakulását. A beszélgetések lehetővé teszik, 
hogy kapcsolatban maradj gyermekeiddel, mialatt 
lehetőség nyílik, hogy tanácsot adj nekik életükkel 
kapcsolatban. Legyenek a családi étkezések a fontos-
sági sor elején. Minimalizáld a TV-t, a mobiltelefo-
nokat, az SMS-t és az internetet.  

♦ Tedd a hitet a közös, mindennapi életetek részévé. A 
hitünk meghatároz bennünket és hatással kell lennie a 
teljes életünkre. Használj ki minden alkalmat, hogy 
gyermekeidnek Istenről beszélj és arról, 
hogy hogyan része mindannak, amit tesztek. 

♦ Védelmezd a gyermekeidet az őket romboló dolgok-
tól: pornográfia, keresztény ellenes témák, a gyerme-
keket szexuális erkölcstelenségekbe csábító interne-
tes oldalak. 

♦ Adj nekik alkalmakat, hogy hitük sajáttá váljon. Oko-
san adj nekik lehetőségeket, hogy át vegyék a veze-
tést a hitükben és saját döntéseik legyenek.  

♦ Alakíts ki ünnepi szokásokat. Például használjatok 
adventi koszorút a karácsonyi időben vagy Nagyböjt-
ben böjtöljetek együtt, adakozzatok!  

♦ Menjetek közösen gyónni. A megbocsájtás alapvető 
az Istennel és a családtagjainkkal való kapcsolatban. 

♦ Szenteljétek a vasárnapot az Úrnak. Őszintén tegyé-
tek félre ezt a napot pihenésre, Isten dicsőítésre, és a 
családdal együtt töltött időre. Ne úgy teljen el ez a 
nap, mint a többi! 

♦ Imádkozzátok közösen a Rózsafüzért, még ha csak 
egy vagy két tizedet is egyszerre. 

2018 A CSALÁDOK ÉVE 
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Ez csak néhány módja annak, hogy hogyan oszthatod 
meg a hitet gyermekeiddel. A szülőktől megtapasztalt 
feltétel nélküli szeretet és az emberi családhoz való 
tartozás ízelítőt nyújt a Mennyei Atya sokkal nagyobb 

szeretetéből és egy biztosítékot ad az Isten családjához, 
az Egyházhoz való tartozásról. 
Forrás: https://whohaventseen.wordpress.com 

Család éve az egyházban 
Egyházunk is kiemelt figyelemmel 
fordul idén a családok felé. Érsek 
atya újévi körlevelében arra buzdít 
bennünket, hogy a plébániák kö-
zösségei szervezzenek olyan prog-
ramokat, találkozókat, ahol család-
jaink egymást jobban megismerhe-
tik, ahol megoszthatják egymással 
közösségi, gyermeknevelési, és a 
hétköznapi élet számos területét 
érintő tapasztalataikat, ezáltal kö-
zös élményekkel gazdagodnak, új 
barátságok születnek. Kérjük a 
kedves híveket, hogy kapcsolódja-
nak be az egyház által meghirde-
tett programokba – zarándokutak, 
lelki napok, egyházközségi nap – 
közösen építsük családjainkat, 
egyházunkat!  

Programok családoknak, házastársaknak 2018-ban 

Szervező Dátum Program 

Mátraverebély -
Szentkút 

július 1-2. Együtt-járók, jegyesek, fiatal házasok, 
gyermeket várók zarándoklata. 

augusztus 25. Zarándoklat az édesanyákért 

Szív Lelkiségi  
Központ 
Tahi 
Mater Salvatoris  
Lelkigyakorlatos Ház 

Máriabesnyő 

május 6.  Kéz a kézben–Testi-lelki wellness-nap 
házaspároknak 

június 16. Kéz a kézben–Testi-lelki wellness-nap 
házaspároknak 

Családok Jézusban 
Katolikus Közösség  

május 04-06. Jegyes lelkigyakorlat (Máriabesnyő) 

október 20-23. Lelkigyakorlat házasoknak 
(Berekfürdő) 

Magyar Katolikus 
Családegyesület 

augusztus 21 – 
26. 

„A család Evangéliuma: örömhír a 
világnak” 

Családok IX. Világtalálkozója 
Dublinban 

november 08-
10. 

XXV. Családkongresszus 
Máriabesnyőn 

Ajánlott linkek:www.tahisziv.hu, https://katcsal.hu/, https://csaladjaink.hu/ 

Híreink 
♦ Egyházközségünkben 2018.  május 

27-én, Szentháromság vasárnapján 
a reggel 8 órai ünnepi szentmisén 9 
gyermek találkozhat először Jézus-
sal  az  Oltáriszentségben.  Keresz-
tény életünk középpontjában van az 
Úrral való találkozás, ami a kenyér 
és a bor színe alatt jelenlévő Jézus 
magunkhoz vételében valósul meg. 
Köszönet  azoknak  a  szülőknek, 
akik fontosnak tartják gyermekük 
keresztény nevelését, s úgy döntöt-
tek, hogy segítik őt az elsőáldozás 
felé vezető úton. Az első áldozás 
után is bátorítsák őket a szentmise 
látogatásra, közösen szenteljék meg 
az Úr napját, a vasárnapot! 

♦ Egyházközségünkben adomány-
gyűjtést szervezünk elhunyt lelki 
pásztorunk, Csergő Ervin atya sír-
emlékére. Adományaikat befizethe-
tik Kisádám Péternél vagy Dékány-
né Bozóki Zsuzsannánál. Minden jó 
szándékú felajánlást hálás szívvel 
fogadunk! 

B. Radó Lili: Útravaló 
 
Ha útnak indulsz, arra gondolj, 
a rosszat kerüld, ne a bajt! 
Nem vagy magadban, nincs mit félned, 
a szíved mindig tudja majd: 
az élet ezer meredekjén 
az édesanyák karja tart. 

Féltő szava szívedbe súgja, 
hogy bátor légy, ne merész! 
Meg ne torpanj, ha tisztán látod, 
hogy helyes út, amerre lépsz… 
Mert nagyon tudod: utainkon 
az édesanyák szeme néz! 
 
Bejárhatod a nagyvilágot, 
elszakadhattál tőle rég, 
ha megérkezel – végre, végre! 
Ölelő karral jön feléd… 
Mert bármit féltél, s bármi érhet, 
az édesanyád szíve véd! 

Összeállította: Bóta Mizsei Ilona 



 8 Boldogházi Hírek 2018. MÁJUS 

az egyesület nevében  
Kispál Tamás elnök  

CIVIL SZERVEZETEK 

A tavaszi időjárás beköszöntével sokan 
teszik rendbe a kertjüket, mely tevé-
kenység során kerti hulladék keletkezik. 
Ezzel kapcsolatban szeretnénk felhívni 
a lakosok figyelmét néhány szabály és 
rendelet betartására, melyekkel sok kel-
lemetlenség, adott esetben bírság elke-
rülhető. 
Lehetőség szerint a kerti hulladékot 
komposztálással hasznosítsuk újra. 
Amennyiben ez nem lehetséges, a kö-
vetkezőket vegyük figyelembe: 
A levegő védelméről szóló 306/2010. 
(XII. 23.) Korm. rendelet értelmében TILOS a növény-
zet, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben ke-
letkezett vagy kerti hulladék szabadtéri égetése, kivéve, 
ha azt külön jogszabály - pl. növény egészségügyi ok-
ból hatósági engedély beszerzése mellett - megengedi. 
Avar és kerti hulladék égetését csak az adott település 
önkormányzata engedélyezheti rendeletben, de éget-
ni ebben az esetben is csak a rendeletben meghatá-
rozott helyen, napokon és módon szabad. Külterüle-
ti ingatlanok esetében, amennyiben az égetést jogsza-
bály megengedi, előzetesen engedélyeztetni kell a tűz-
védelmi hatósággal (irányított égetés). Továbbra is 
megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-
főzés a tűz állandó felügyelete mellett. 
Belterületen az avaron és kerti hulladékon kívül mást 
(kommunális hulladékot, lábon álló növényzetet stb.) 
elégetni szigorúan tilos! 
Az alábbiakban néhány fontos részletet emelnénk ki a 
rendeletből ( Jászboldogháza Községi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 6/2016. (VII 12.) önkormányza-
ti  rendelete az avar és kerti hulladék szabadban történő 
égetéséről ) 

A lakosság egészségének és a környezet tisztaságá-
nak védelme érdekében a nem komposztálható, illetve 
a komposztálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék 
égetésére belterületen kizárólag szerdai és pénteki 
napokon 08.00-18.00 óra közötti időben kerülhet 
sor. 

Más napon és más időpontban az égetés tilos. 

♦Tilos az égetés párás, tartósan ködös, esős időben és 
erős szél esetén. 

♦Tilos az égetés a település területére is érvényes, köz-
pontilag elrendelt tűzgyújtási tilalom ideje alatt, 
valamint munkaszüneti és ünnepnapokon. 

♦A kerti hulladék égetését úgy kell elvégezni, hogy a 
környezetét erősen zavaró, ingerlő füst, bűz, pernye és 
hőtermelés hatása ne álljon fenn, az tűz- és robbanás-
veszélyt ne jelentsen. Nagy mennyiségű füstöt terme-
lő nedves kerti hulladék égetése tilos. 

♦Az égetés során kizárólag a helyben (telken belül, 
illetve azt határoló közterületen) keletkezett kerti hul-
ladék semmisíthető meg. 

♦Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék 
(benzin, gázolaj), légszennyező vagy bűzös segéd-
anyag használata tilos. 

♦Az égetést saját tulajdonú telken belül kell végezni, 
közterületet e célra igénybe venni tilos. 

♦A kerti hulladékkal együtt semmilyen 
más hulladék nem égethető. Nem 
égethető a kommunális és ipari eredetű 
hulladék vagy a veszélyes hulladék 
(műanyag, gumi, vegyszer, festék, illet-
ve ezek maradékai). 
♦Tilos továbbá az építési vagy bontási 
tevékenységből származó fahulladék, a 
fakonzerváló- szerekkel vagy bevonat-
okkal kezelt fahulladék égetése.  
A tűzgyújtási tilalomra és a meteoroló-
giai viszonyokra nyílttéri égetés során is 
figyelemmel kell lenni. 

A kerti hulladékot csak olyan helyen és területen sza-
bad égetni, ahol az égetés és annak hősugárzása a sze-
mélyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, va-
gyoni és környezeti kárt nem okoz. 
Az égetést olyan 18 éven felüli személy végezheti, aki 
fizikailag és szellemileg is alkalmas arra, hogy veszély 
esetén megfelelően tudjon cselekedni. A tűz őrzéséről 
és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója 
köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközö-
ket és felszereléseket kell készenlétben tartani, ame-
lyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetve 
eloltható. 

Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz 
elhamvadt, és gondoskodni kell a visszamaradt pa-
rázs vagy hamu lelocsolásáról, vagy földréteggel 
történő lefedéséről. 
A jogszabályi tilalom ellenére, illetve jogszabálytól 
eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűz-
gyújtási tevékenység miatt az önkormányzat, a környe-
zetvédelmi hatóság és a tűzvédelmi hatóság bírságot 
szabhat ki. 
Ha minden szabályt betartunk, akkor is történhet nem-
kívánatos esemény. Ne essenek pánikba, hívják a 105-
ös ingyenes segélyhívószámot. Az ügyeletes kérdezni 
fog, elsősorban az alábbi kérdésekre készüljünk fel:  
♦ A tűzeset pontos címe, megközelíthetőség 
♦ Mi ég, mit veszélyeztet, vannak-e veszélyben szemé-

lyek, történt-e sérülés, veszélyes anyag jelenlétének 
lehetősége fennáll-e 

♦ Bejelentő neve, elérhetősége 
 
A tűz oltását a lehetőségekhez képest el kell kezdeni. 
Reméljük, minél többen betartják a rendeletben szerep-
lő szabályokat, köszönjük figyelmüket. 

 

Mit kell tudni a kerti hulladék égetéséről? 

Amennyiben segíteni szeretnék működésünket 
és munkánkat,  gondoljanak ránk adójuk  

1 %-ának felajánlásakor.  
 

Jászboldogháza Község Önkéntes  
Tűzoltó Egyesülete   

Adószám:  18838439-1-16 

Jászboldogháza Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete   
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Egyesületünk fő feladata a  Jászboldogházáról el-
származottak összefogása, kapcsolattartás az itthon 
élőkkel, a hagyományok ápolása, a kulturális, termé-
szeti és települési értékek megőrzése és gazdagítása. 
Taglétszámunk 151 fő (2017.12.31). 
♦ Egyesületünk tevékenységéről történt elszámolás a 

törvényi előírásoknak megfelelően elkészült. A  be-
számolót  március 6-án megtartott éves közgyűlé-
sünk elfogadta. 

♦ 2017 évet sikeresen zártuk, több rendezvényen, ösz-
szejövetelen vettünk részt, több kiállítást szervez-
tünk.  

♦ Áprilisban Kecskemétre szerveztünk  kirándulást. 
Sajnálattal állapíthatjuk meg, hogy nagyon kevesen 
vettek részt ezen a programon.  

♦ A júniusi Civil napon Bajor Imre  barátunk közre-
működésével nyílt meg Megyesné Bajor Magdolna 
műkedvelő festőművész  egyéni  kiállítása, mely 
több hónapig volt megtekinthető a Polgármesteri 
Hivatal tanácstermében.  

♦ A tervezett   Alkotótábor időegyeztetések miatt nem 
valósult meg, elhalasztottuk  2018-ra.  

♦ Több helyi civil szervezet meghívásának tettünk ele-
get, közös rendezvényeken vettünk részt.  

♦ Augusztus  26-án több programra jöttünk össze. 
- Ez alkalommal került sor a Gyökereink II. Kép-
zőművészeti kiállítás  megnyitójára. A kiállítás 
szervezője, Bajor Imre barátunk bemutatta az alko-

tókat, és elemezte az alkotásokat. Nagyon köszön-
jük a szervezőnek, a kiállítóknak és a résztvevők-
nek a munkáját, az önkormányzatnak a támogatást. 
A kiállítás  több hónapig volt látogatható. 

- Régi képeslapokból kiállítást készítettünk. A 
tablókon közel 100 év postai képeslap gyűjteménye 
volt  látható. 
- A nyugdíjas egyesülettel közösen kerekévfordu-

lós tagjainkat köszöntöttük.  
- Tagfelvételi közgyűlést tartottunk. 

♦ A Jász Baráti Társaságok XIII. fórumán   Jász-
szentandráson vettünk részt.  

♦ Jászboldogháza látnivalói címmel képeslapot 
gyártattunk, mellyel karácsonyra megajándékoztuk 
egyesületünk  és a helyi civil szervezetek  tagjait.  

 
♦ Mindenszentekkor megemlékezést tartottunk a te-

metői emlékoszlopoknál.   
 
Örömmel számolok be tagjaink szakmai kitüntetéseiről 
és további szép sikereket kívánok Nekik. 
Májusban  Besenyi Vendel  ”A Jászkun hagyományok 
őrzéséért” Jászkun Kaptányok Tanácsa díját vehette át. 
Augusztusban Szaszkó Sándor „Aranykoszorús Gazda 
Díj” miniszteri kitüntetésben részesült. 
Karácsonykor Besenyi Vendelnek az Egri Egyházme-
gye „Pro Magnanimitate Tue” ezüstérmét adományoz-
ta.  

Tájékoztató  a  BOLDOGBT  Egyesület 2017. évi munkájáról,   
gazdálkodásáról és 2018. évi terveiről 

Kevés pénzből gazdálkodunk. Gazdálkodásunkat az alábbi számok mutatják: 

Bevételek     Kiadások   

Induló pénzkészlet: 517 287   Megemlékezés, koszorúzás 12 200 

Kapott támogatás (adó 1%) 38 492   Bank költség 3 360 

Tagdíj befizetések 128 000   Könyvelés, jogi képviselet. 8 000 

Kapott tám. (magán szem.) 175 000   Posta ktg 46 505 

Értékesítések árbevétele 3 000   Rendezvények költsége 68 537 

Bevétel összesen: 344 492   Egyéb ktg 121 078 

Záró pénzkészlet: 598 571   Kiadás összesen: 259 680 

Könyvkészlet érték 13 986   Eredmény: 84 812 

Egyesületünk  vagyona az előző évhez képest 85 eFt-
tal emelkedett.  
A 2016. évi adó 1%-át, ami 38 492.-Ft volt, kiállítá-
sok készítésére használtuk fel. 

A közgyűlésen, melyre meghívtuk Szűcs Lajos 
polgármester urat és az Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület, 
valamint a Faluvédő és Szépítő Egyesület képviselőit, 
egyeztetés után elfogadásra került a 2018. évi  progra-
munk. 
Fontos változás életünkben, hogy közgyűlésünk dönté-
se alapján egyesületünk az itthon élők és elszármazot-
tak közös szervezetévé alakult. Új nevünk: 
Jászboldogháziak Baráti Társasága Egyesület.  

A rövid név változatlanul BOLDOGBT Egyesület ma-
rad. Alapszabály módosításunkat a Budapest Környéki 
Törvényszéknek megküldtük, a végzést még nem kap-
tuk meg. Várunk mindenkit közénk, aki egyetért cél-
jainkkal, szeretne közös programjainkban részt venni. 
Úgy gondolom, ha a létszám bővül, az érdeklődésnek, 
a korosztályoknak megfelelően több összejövetelt szer-
veznénk. Vannak elképzeléseim ezzel kapcsolatban, de 
majd azt a tagsággal fogjuk egyeztetni a jövő évre. A 
jelentkezők honlapunkról a belépési nyilatkozatot le-
tölthetik, felvételükről a közgyűlés fog dönteni. 
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Faluszépítık hírei 

Tavasszal felvirágosítottuk a falut, az önkormányzat 
segítségével, közös erővel egész évben rendben tartot-
tuk parkjainkat, tereinket. 
 Harminc tő rózsát ültettünk el a COOP ABC–hez, a 
gyárhoz és az Erzsébet parkba. Beültettük a köztereket 
és a strandot, tájházat díszítő virágládákat, (42 viráglá-
da), valamint az utcajelzőtáblákat, szép utca táblákat és 
a főutcán lévő villanyoszlopokon található cserepeket 
és egyéb parkos helyeket.  
Szerettünk volna valami maradandót megvalósítani az 
elmúlt évben is. Tavaly az óvoda bejárata előtt, egyesü-
letünk ötlete, tervei alapján, az Önkormányzattal 
egyeztetve, egy szép térköves tér kialakításával, emlék-
tábla kihelyezésével községünk legrégebbi utcájának, a 
Petőfi utcának állítottunk emléket. A téren található 
kútra Kövér Attila helyi lakos hagyományőrző régiség-
gyűjtő ajánlott fel egy hajtókart, így a kút is felújul, 
köszönet érte. A legrégebbi utcára utaló, szép megjele-
nésű tábla szöveges része sok információval, érdekes 
tudnivalóval szolgál, hiteles képet ad a régmúltról. A 
táblát Darók István asztalossal csináltattuk, a szöveges 
rész Papp Izabella, a grafika, a szerkesztés pedig 
Gerhát Károly tanár úr munkáját dicséri. A rendezett 
tér és annak folytatásában lévő térköves parkoló  kivi-
telezése az Önkormányzatnak köszönhető, amely szép 
színfoltja lett a településnek.  Megszűnt a sár, kulturált 
környezet fogadja a Petőfi utcába és az óvodába érke-
zőket.  
Az Ezüstkor Nyugdíjasok Egyesületével együtt szer-
vezzük már évek óta az augusztus 20-i ünnepet a Táj-
háznál. A rendezvényre minden alkalommal meghívjuk 
településünk kézműveseit is, és kisbíró színesíti az ün-
nepi műsort.  

2013-óta, mióta felépült a falu kemencéje, kemencés 
lángossal kínáljuk az ünnepségen részt vevőket, melyet 
a két egyesület tagjai sütnek meg. 
 2017. 08. 20-án, átadásra került a Tájház új kerítése, 
mely példás összefogással jött létre. Egyesületünk az új 
kerítésre kihelyezett emléktáblával próbálta bemutatni 
a régi, dolgos boldogházi emberek mindennapjait, a 
tájház történetét, sok fotóval gazdagítva azt. A szép 
táblát Darók István helyi asztalosmester készítette, 
ajánlotta fel, a szöveget  Papp Izabella írta meg, a gra-
fikát Gerhát Károlynak köszönhetjük.  A kerítéssel 
kapcsolatos kőműves munkát Kövér Attila helyi lakos 
végezte társadalmi munkában, hálásan köszönjük neki. 
A kis- és nagykapu vasvázának igényes elkészítése 
pedig Rácz Béla helyi vállalkozó felajánlása volt, kö-
szönet érte. Ezúton is köszönjük minden kedves támo-
gató felajánlását, az Önkormányzat fáradozását, anyagi 
hozzájárulását. 
Építjük kapcsolatainkat a lakossággal, a helyi szerveze-
tekkel és az Önkormányzattal, velük közös célokat va-
lósítunk meg. Egyesületi bálok alkalmával, tombolatár-
gyakat ajánlottunk fel. Nyáron a Boldogházáról elszár-
mazottak találkozóján (már évek óta) segítettünk, tálal-
tunk.  
Egyesületünk a legtöbb közösségi eseményen tevéke-
nyen részt vesz. Tavaly a település egyik legfontosabb 
eseménye volt szeptember 2-án az 1963-as Árvízi em-
lékhely avatása, mely ünnepséget a helyi Aranykalász 
szövetkezettel közösen valósítottunk meg az Önkor-
mányzat támogatásával. Részt vállaltunk a színvonalas 
avató ünnepség szervezésében, melyet a tartalmas be-
szédek és visszaemlékezések mellett a jász lovas ban-
dérium jelenléte, egy szép lovas hintó érkezése a dísz-

Jó érzéssel gondolunk vissza 2017-ben megvalósult terveinkre… 

Az egyesületben munkáját mindenki díjazás nélkül, 
lelkesedésből, a cél érdekében hasznosan tevékeny-
kedve végzi. Hál’ Istennek, sok jó szót, biztatást, 
anyagi és pénzbeli segítséget kapunk. Hálásan köszö-
nöm, és továbbra is számítok a segítségükre.  Kérem, 
biztassák családtagjaikat, ismerőseiket, hogy az adó-
juk 1%-val minket támogassanak. 
Tájékoztatásként jelzem, hogy még van az Eltűnt isko-
láinkra emlékezünk és a Törvényen kívül könyvekből, 
melyek Boldogházán Koncsik Bélánénál (Bajnok u.7.), 
illetve nálam megvásárolhatók. 

 
Adószámunk:    18714519-1-13 
Bankszámla számunk:   69500132-11017770 
Elérhetőségünk:  2040.Budaörs, Cserebogár u.1. 

 20/9427 997  vagy  23/440 71  
 
ica@boldogbarat.hu 
www.boldogbarat.hu 

Veliczky Józsefné  
elnök 

2018. június  Jászboldogháza látnivalói  II.  képeslap készítés 
2018. 06. 23. Civilnap 
2018. 06. 23. Gyökereink III. képzőművészeti kiállítás   
2018. 06. 29-07. 01. XXIV. Jász Világtalálkozó, Jászfényszarun 
 Alkotótábor  (Szervező:Bajor Imre ) egyeztetés alatt 
2018. 08. 25. Bajor Imre jubileumi önálló kiállítása 
 Kerekévfordulósok születésnapi köszöntése  
 Tagfelvételi közgyűlés 
2018. 09. 22. XIV. Jászfórum a BOLDOGBT Egyesület rendezésében 
2018. 11. 01. Halottainkra emlékezünk a temetői emlékoszlopoknál 
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vendégekkel, és a Csillagvirág kórus színvonalas műso-
ra tette még emlékezetesebbé. Az Aranykalász szövet-
kezetnek köszönhetően a különlegesen szép környezet-
ben elhelyezett árvízi csónakot azóta is sokan látogat-
ják, köztük sok iskolás és óvodás csoport. 
Mindig is fontosnak éreztük, hogy ne csak a virágosker-
teket, a parkokat szépítsük, hanem egy-egy versennyel 
(pl. Szép Udvar verseny, Szép utca verseny), közösségi 
rendezvények megvalósításával a lakossággal való kap-
csolattartást is ápoljuk. Az ilyen eseményeknek amel-
lett, hogy kicsit kizökkentik az embereket a mindennap-
ok gondjaiból, közösségkovácsoló, közösségformáló 
ereje is van. 
 
Egyesületünk egyik legfőbb rendezvénye, a falu kará-
csonya. Az adventi ünnepség 2017-ben immár hetedik 
alkalommal szép és bensőséges találkozásra adott lehe-
tőséget. A község főterére vártuk az ünneplő közönsé-
get, hogy együtt gyújtsunk gyertyát, szép műsorral, jó 

Tavaszi kép a  
Fajtakisérleti állomásnál 

Szeretnénk, ha a községünkbe érkező átutazók, ideláto-
gatók, strandolók, testvértelepüléseinkről érkező ven-
dégeink mintegy ékszerdobozt fedeznék fel Jászbol-
dogházát, szeretnénk, ha a felnövő fiatalság többsége, 
gyermekeink, unokáink is itt alapítanának családot, és 
népesítenék be kis falunkat. 
Ennek érdekében az idén is igyekszünk minden tőlünk 
telhetőt megtenni.  
Nem mindegy, hogy milyen kép fogadja a települé-
sünkre érkezőket. Ezért szeretnénk, ha a Tápiógyörgye 
felőli faluköszöntő tábla felújításra kerülne (új oszlo-
pokra és tetőcserére lenne szükség), amihez az Önkor-
mányzat segítségét szeretnénk kérni. A falu másik vé-
gén lévő faluköszöntő tábla is felújításra vár. 
A Tájháznál elkészült az új kerítés, pár éve felépült a 
falu kemencéje, szép, oda illő térkő került az udvarra, 
most pedig további fejlesztésként szeretnénk szintén az 
Önkormányzat segítségét kérve lerakatni a Pajtában az 
egyesületünk által megvásárolt járólapot. Így ez a hely-
ség egy kulturált közösségi térré válna, alkalmas lenne 
táborozók, testvértelepülésről érkező vendégek fogadá-
sára, különböző kiállítások bemutatására. 
A tájházi terveken túl, erre az évre kitűzött fő célunk a 
Posta előtti sokszor gazos és rendezetlen terület parko-
sítása, térkő, padok, hulladékgyűjtő, virágtartó és ke-
rékpártartó lerakásával egy kulturált tér kialakítása. A 
Posta elé szánt térkövet egyesületünk már megvásárol-
ta. A munkálatok várhatóan a nyár folyamán készülnek 
el az Önkormányzat anyagi és fizikai támogatásával. 
További terveink: A zöldterületek felújításánál szem-
pont a komfortszint emelése is, ezért még szeretnénk 
készíttetni néhány padot a faluban lévő padok mintájá-
ra, különböző helyekre kitenni azokat, melyek egysé-
ges, rendezett, esztétikus látványt nyújtanának, még 
barátságosabbá, hangulatosabbá tennék településünket.  

A már meglévő létesítmények állagának megőrzését is 
fontosnak tartjuk, fontos a festés, a javítás. Tavaly nem 
minden pad lett befestve, idén ezt pótolni szeretnénk 
(templom előtt, iskolaparkban). 
Célkitűzéseink közt szerepel: - Egyesületünk évente 
két rendezvénnyel örvendezteti meg a lakosságot, idén 
is szeretettel tervezzük az augusztus 2o-i ünnepséget, 
melyet a Tájház udvarán szoktunk megtartani, a nyug-
díjasok egyesületével közösen. A másik rendezvény, 
ami mindig megdobogtatja a szívünket, az egyesüle-
tünk által szervezett Falu karácsonya. Idén szeretnénk 
kicsit megújulni, éppen ezért az ünnepségeinkre elláto-
gatókra sok-sok meglepetés vár majd. 
Az épített örökséggel kapcsolatban az elszármazottak 
által készített emlékkövek, emlékhelyek, keresztek, 
szoborfülkék rendben tartása is feladatunk. Szerencsére 
az Önkormányzat sokat segít ebben. Idén tervezzük a 
településünk több pontján kihelyezett - a települési Ér-
téktárban is nyilvántartott - szoborfülkékben található 
szenteket ábrázoló szobrok felújítását, átfestetését. 
Folytatjuk a Régen volt, hogy is volt rovatunkat a Bol-
dogházi Hírekben, s emellett cikkekkel, fényképes ösz-
szeállításokkal, folyamatosan tájékoztatjuk a lakossá-
got egyesületünk életéről, terveiről, eredményeiről. 
Boldogháza honlapján, a Galériában is megjelenik 
időnként fotó összeállításunk. 
A beszámolóm végére maradt, az egyik legfontosabb 
tevékenységünk. Az előző évekhez hasonlóan, idén is 
beültetjük a virágládákat, a strandhoz és tájházhoz 
szánt virágtartókat, az utcatáblákat, szép utcatáblákat, 
egyes virágágyásokat. Terveink szerint rózsát ültetnénk 
több helyre is.  
Itt szeretném megemlíteni Répás Pál kedves segítőnk 
nevét, aki - mindig lenyűgöz minket a rendkívül preci-
zitással és szakértelemmel kezelt kertészetével, fóliái-

Bizakodva tekintünk a 2018-as évre  
Terveink közt szerepel: 
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ban nevelt palántáival -  több száz tő saját nevelésű 
törpedáliát ajánlott fel faluszépítésre. Köszönjük szé-
pen! Ebben az évben is szeretnénk részt venni a Virá-
gos Magyarországért versenyen, és reményeink szerint 
szép eredményt elérni. Idén is kérjük, amellett, hogy mi 
is igyekezni fogunk, és együtt működünk, az Önkor-
mányzat segítségét a parkok gondozásában, a nyári 
viráglocsolásban, fűnyírásban, szükség esetén szemét-
szedésben. A jövőben faluszépítő facebook oldalt sze-
retnénk nyitni, ahová folyamatosan feltöltenénk a tele-
pülésünk legszebb helyeiről, parkokról, virágágyások-
ról készült fotókat. 
 
Ezúton köszönöm faluszépítő társaim munkáját, lelke-
sedését, azt, hogy időt szánnak kis falunk szépítésére, 

virágosítására és vállalják egy - egy terület gondozását, 
a saját otthonuk, portájuk szépítése mellett. Ez a kulcs-
szó: mindannyian faluszépítőkké válhatunk, mindössze 
annyit kell tenni, hogy legalább saját portánkat rendben 
tartjuk, füvet nyírunk, és az udvaron túl lehetőség sze-
rint az utca részt is beültetjük virággal, virágládát he-
lyezünk ki, amit aztán gondozunk, ahogy erre nagyon 
sok szép példa van településünkön.  Itt a tavasz, a jó 
idő, amely a szabadba csábít, munkára serkent minket. 
Örömteli kertészkedést kívánunk a kedves lakosság-
nak. Virágosítsuk fel együtt Boldogházát! 
Tisztelettel: 

Faluvédő és Szépítő Egyesület nevében:  
Szűcs Gergelyné 

Szeretnénk megköszönni Veliczkyné 
Koncsik Ilonának és a BOLDOGBT Egye-
sületnek azt a sok szép, boldogházi képesla-
pot, melyet tavaly készíttettek, s amellyel 
megajándékozták a település egyesületeit és 
az Önkormányzatot. Amellett, hogy nagyon 
szép gesztus volt, nagyon jó ötletnek is tart-
juk az újabb képeslapok megjelenését, hi-
szen miközben (hogy kicsit is hazabeszél-
jek…) folyton szépül Boldogháza, és egyre 
több látnivaló van - hosszú évek óta nem 
készült új képeslap, ami ezt bemutatná. 
Nagy érdeklődés mutatkozik az említett 
képeslapok iránt a lakosság körében, bizo-
nyára lesz majd lehetőség a sokszorosításra 
és árusításra a község egyes pontjain, pl. 
Postán, Strandon stb.  

KÖSZÖNET A KÉPESLAPOKÉRT 

Tisztelt Adófizető! 
Örömmel és köszönettel vennénk, ha Ön úgy döntene, hogy személyi jövedelemadójának 

1 %-ával a Jászboldogházi Faluvédő és Szépítő Egyesület tevékenységét támogatná. 
Tisztelettel köszönjük előző évi felajánlását, mellyel segítette terveink megvalósítását. 

Adataink, melyet Jászboldogháza honlapján, a Faluvédő és Szépítő Egyesület oldalán is megtalál a következő: 
 A kedvezményezett neve:  

FALUVÉDŐ ÉS SZÉPÍTŐ EGYESÜLET JÁSZBOLDOGHÁZA 
A kedvezményezett adószáma:  

18831865-1-16 
 Ha Ön önadózó, kérjük, adóbevallásával együtt küldje el rendelkező nyilatkozatát a NAV részére. 

Ha Önnek nem áll módjában 1 %-ot felajánlani, de szívesen támogatná az egyesületet bármilyen csekély (vagy ha 
teheti nagyobb) összeggel, ezt megteheti személyesen, vagy a helyi Takarékszövetkezetben a Jászboldogházi 

Faluvédő és Szépítő Egyesület számlájára befizetett összeggel. 

Bankszámlaszámunk: 69500194-11-021591  
Támogatását előre is köszönjük! 

Tisztelettel: Faluvédő és Szépítő Egyesület Jászboldogháza 
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Kónya Lajos: Fáklyaként 
 
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 
kíváncsisággal 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! 

Emlékezés... 

Kedves Olvasók! 
Nagy megtiszteltetés számomra, 
hogy életem egyik legmeghatáro-
zóbb helyszínének újságjába írha-
tok magamról! Boldog vagyok, 
hogy nem felejtettek el – legalábbis 
a kollégák – s remélem, néhány 
egykori tanítvány sem. 
Két évig tanítottam Jászboldoghá-
zán. Az volt az első munkahelyem, 
annak minden próbatételével, ta-
pasztalatával, örömével és szoron-
gásával együtt. A második tanév 
végén született meg a fiam. Ő már a 
37. évét tapossa, és van egy 30 éves 
lányom is. Mindketten dolgoznak, 
párjuk van, a lányomék külön lak-
nak, én a fiammal és az élettársával 
élek egy háztartásban. Még nem 
vagyok nagymama, de már nagyon 
várom! 
2015-ben özvegyen maradtam. A 
férjem 25 évig volt tűzoltó, majd 
nyugdíjba jött. Aztán hirtelen beteg 
lett, ami nem egészen egy év alatt 
elvitte. Eltemettem a szüleimet, a 
férjem szüleit is, már alig van tőlem 
idősebb személy a családban. 
A GYES után Porteleken dolgoz-
tam, majd a Székely Mihály Iskola 
következett Jászberényben, aztán 
Jászfényszaru, Szentmártonkáta, 
Zsámbok és végül Jászjákóhalma. 
Innen 2007-ben, a tanári óraszámok 
országos emelése miatt elküldtek. 

Ettől kezdve nem találtam vissza 
többé a pályára. Tanultam, hogy 
teljen az idő, és ne butuljak el telje-
sen. A megszerzett mentálhigiénés 
végzettséggel tudtam elhelyezkedni 
2011-ben itthon egy fogyatékkal 
élőket felnőtteket ellátó napközi-
ben. Azóta is ott vagyok. Szeretem 
ezt a munkát is. 
Minden munkahelyemről kedves 
emlékeket őrzök, mindenütt szeret-
tem dolgozni. Rengeteg volt tanít-
vánnyal vagyok folyamatos kapcso-
latban – hála a közösségi oldalak-
nak – , de személyesen is. 
Azt hiszem, abban egyetérthetünk, 
hogy az ember életében nagyon 
fontos állomások az először meg-
történő dolgok – az első szó, az első 
lépés, az első szerelem, az első 
munkahely……  Ki-ki számtalan 
első történést tart számon saját éle-
tében, amelyek mind-mind mér-
földkövek – egy ember életútjának 
jelzőkarói.  Egészen biztos, hogy 
mind mély nyomot hagy a lelkünk-
ben. 
Az én életem egyik legfontosabb 
állomása az első munkahelyem: a 
jászboldogházi általános iskola. 
Frissen végzett pedagógusként  ha-
talmas izgalommal vártam, milyen 
lesz az áhított pálya, hogyan tudom 
megállni a helyem, be tudok-e majd 
illeszkedni egy összeszokott közös-

ségbe, hogyan fogadnak majd en-
gem, a fiatal, tapasztalatlan kezdőt 
a kollégák, segítenek-e majd, ha 
szükségem lesz rá, s elfogadják-e a 
kis kezdő módszereit, hozzáállását 
a tanítványokhoz? 
És igen, a gyerekek! Hogy’ fogad-
nak majd? Tudok-e majd velük 
megfelelően bánni? Mit fogok 
mondani, cselekedni? Mennyire 
kell őszintének lenni, nem használ-
ják-e ki ezt? Bírom-e lelkileg a ta-
nítást, a nevelést? Egyáltalán: tudok 
én tanítani, nevelni…..? 
Sok-sok örvénylő gondolat, egyszer 
égig érő lelkesedés, aztán szűkölő 
félelem…….. Ilyen lelkiállapotban 
szálltam le először a vonatról. Az-
tán az iskolába lépve megálltam az 
előcsarnokban, szétnéztem, mélyet 
szippantottam a levegőből, és azt 
mondtam magamban: „Igen, ez az! 
Itt a helyem! Ezt akarom csinálni!” 
Az első tanév igazi mélyvíz volt! 
Felsős napközis nevelőként kezd-
tem egy csomó kamasz gyerekkel, 
akik közül a nyolcadikosok alig 
voltak fiatalabbak nálam. Majd két 
hónap elteltével még a negyedik 
osztálynak is megbízott osztályfő-
nöke lettem. Tantárgycsoportos 
felosztást készítettünk, hogy ne 
kelljen minden nap reggeltől estig 
az iskolában lennem. Kemény volt, 
de olyan sokat soha nem tanultam, 

HÍREK 

Kisné Csordás Erzsébet 
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tapasztaltam, mint az alatt az egy év 
alatt. Ebből az időszakból maradtak 
máig tartó barátságok, kedves isme-
rősök, olyan tanítvány, aki az én 
hatásomra vált később pedagógussá 
– számomra ez a Nobel-díj. A má-
sodik évben elsős osztályfőnök let-
tem, onnan is vannak gyermekek, 
akiket orvosként, jogászként láttam 
viszont később. 
S bár tudom, hogy a neveltjeim sor-
sa, pályafutása, eredményei elsősor-
ban a szülői háztól függnek, azért 
amikor látom, hogy megállják a 
helyüket, bárhová is vesse őket a 
sors – nos, az óriási büszkeséggel 
tölt el, mert egy kicsit mindet a ma-
gaménak érzem. Hiszem, hogy ah-
hoz, amivé váltak, én is hozzájárul-
tam. S mivel akiknek a sorsáról 

tudok valamit, tudom, hogy jó úton 
járnak – merem hinni, hogy talán 
nem kevéssel. 
Nagyon szerettem a kollégáimat is. 
Mindenben segítettek, támogattak, 
örökre hálás vagyok nekik. Sok-sok 
szép emlék fűz hozzájuk, bár az idő 
úgy rohan, mint a gyorsvonat. 
Most, hogy írom ezeket a sorokat, 
döbbenek rá, hogy a pályakezdés-
nek jövőre már 40 éve lesz! S bi-
zony ez a távolság már fakítja az 
emlékeket! Egy azonban biztos: az 
első munkahely hatása vetekszik az 
első szerelemével. Megkerülhetet-
len, kitörölhetetlen! És csakis a 
szépre emlékezem! 

Kisné Csordás Erzsébet 

Jászboldogházára 2003-ban köl-
töztünk az anyukámmal és a hú-
gommal. Az általános iskolát hely-
ben végeztem el, azután a Szent 
István Egyetem Gyakorló Sport 
Általános Iskola és Gimnázium ma-
tematika tagozatán érettségiztem 
2013-ban. Jelenleg a Neumann Já-
nos Egyetemen mint gazdasági és 
vidékfejlesztési agrármérnök, vala-
mint a Penta Unió Zrt.-nél, mint 
társadalombiztosítási és bérügyinté-
ző szakmákat tanulom párhuzamo-
san. A diplomához már csak egy 
záróvizsgát kell teljesítenem, a má-
sik szakmától pedig három szakmai 
vizsga választ el. 

Az egyetemi évek alatt próbáltam 
minél nyitottabb lenni, és sok min-
denben kipróbálni magam. Csak pár 
élményt emelnék ki! Két nyáron át 
dolgozhattam a Tiszai Vízirendé-
szeti Rendőrkapitányságon, mint 
Tourist Police, feladataink közé 
tartozott, hogy a rendőri munkát 
tolmácsolással segítsük az egyéb 
feladatok mellett. Máig szívesen 
emlékszem vissza a vízirendészet 
rendőreinek speciális munkájára és 
járműveire, hisz magam is részese 
lehettem egy kis időre annak a csa-
patnak. 

Lehetőségem volt 2015-ben há-
rom csoporttársammal csatlakozni 

néhány hónapra egy német méhész 
csoporthoz is az Eurofins 
Agroscience Services GmbH –hoz. 
Szabadföldön a repce virágzásának 
időszakában vizsgáltuk a különböző 
növényvédő szerek méhekre gyako-
rolt hatását. Speciális eszközökkel, 
minden nap a hajnali órákban tör-
tént a munka ennek örültünk, is hisz 
láthattuk a felkelő napot, és nem 
utolsósorban reggel 8 órára már az 
iskolapadban ülhettünk. 

2016. év szeptember elején szak-
mai gyakorlatom kezdtem meg a 
Jászboldogházi „Aranykalász” Me-
zőgazdasági Termelő- és Szolgálta-

tó Szövetkezetnél, ahol hasznos 
szakmai tudással gazdagodhattam, 
és segítőkész kollégákat ismerhet-
tem meg. A gyakorlatom ideje alatt, 
2016. év novemberében állásajánla-
tot kaptam a Szövetkezethez, amit 
nagy örömmel fogadtam. 2017. feb-
ruár 1-jén kezdtem meg munkám 
analitikus könyvelőként, majd ápri-
lis 1-jével új munkakörbe kerültem: 
földügyesként, bérszámfejtőként és 
anyagkönyvelőként tevékenykedem 
jelenleg is. A munka izgalmas és 
kihívásokkal teli, nagyszerű kollé-
gákkal és egy melegszívű elnökkel 
dolgozhatok együtt. 

Kiskoromtól kezdve sokat spor-
toltam, atlétikáztam, kézilabdáztam, 
jégkorcsolyáztam, röplabdáztam … 
stb. de az örök kedvencem a lovag-
lás lett, és immár 12 éve az. Számos 
lovas versenyen, rendezvényen és 
bemutatón vehettem részt, végül a 
díjlovaglást választottam. Ebben a 
kategóriában még kezdőnek számí-
tok, célom, hogy minél több szintet 
léphessek fel, hogy idővel verse-
nyezhessek, és egyszer profi lehes-
sek. Sajnos a jelenlegi elfoglaltsá-
gaim mellett nem tudok annyi időt 
biztosítani a díjlovaglásra, ameny-
nyit az megérdemel, így jelen pilla-
natban csak hobbi lovas vagyok. 

Bemutatjuk községünk fiataljait 
Tóth Csilla 
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Látogatás a Vízmőnél 

ÓVODAI HÍREK  

A víz világnapját minden évben megün-
nepeljük (márc.22.). Ez alkalomból 
óvodánkban egész hetünket a témához 
kapcsolódó tevékenységek szőtték át. A 
gyermekek ismeretet szereztek a víz 
tulajdonságairól, erejéről, fontosságáról 
az élőlények életében. Tapasztalatot 
szereztek a víztakarékosság, víztisztaság 
fontosságáról, megalapozódtak a kör-
nyezet és természetvédelem szokásai.  
Vízről szóló verseket, meséket hallgat-
tak, olyan dalokat, dalos játékokat ját-
szottunk, melyekben valamilyen formá-
ban szerepelt a víz. Aktívan és cselek-
vően vettek részt a különböző tevékeny-
ségekben. 
Mindkét csoport ellátogatott a helyi 
Vízműhöz, ahol Szőllősi János beszélt 
a víz fontosságáról, és arról, hogyan 
jut el a tiszta víz az otthonunkba, óvo-
dánkba. 
Mi mindenre használjuk a vizet, hogyan tudunk vi-
gyázni rá. A gyerekek betekinthettek a magas vízto-
ronyba is. 

Nagyon hasznos dolgokat hallottunk és tapasztaltunk! 
Köszönjük a lehetőséget! 

Rácz Béláné  
óvodapedagógus 

„Víz, víz, tiszta víz „ 

A vízmő, víztorony megtekintése 

Lázas készülődés előzte meg az 
óvodában a húsvéti ünnepeket, hi-
szen az óvoda tantestülete számára 
fontos a néphagyományok őrzése és 
megismertetése a gyerekekkel. Már 
napokkal előtte készültek a nyuszis 
rajzok, barkát festettek, tavaszi han-
gulatú verseket tanultak. A szülők 
is folyamatosan kivették a részüket 
a feladatokból, hiszen kifújt tojást 
kellett vinni az oviba, amit a gyere-
kek szépen kifestettek. A fiúk lo-
csolóverset tanultak, hogy a tavaszi 
szünetet megelőző utolsó napon 
meglocsolhassák a lányokat. A lá-

nyok pedig Kinder tojással ajándé-
kozták meg a locsolkodókat. 

A reggeli locsolkodást követően 
mindkét csoport ellátogatott a táj-
házba, ahol egy szép, napsütéses 
délelőttöt tölthettek el számos vi-
dám programmal tűzdelve. A gye-
rekeknek az elrejtett tojásokat kel-
lett megkeresniük a fűben, és egy 
nagy kosárba összegyűjteni. Majd 
közösen énekeltek, mondókákat 
adtak elő. A körjátékokat követően 
megérkeztek a nyuszikák és a bárá-
nyok a gyerekek nagy örömére. Ez 

úton is szeretnénk megköszönni 
Orosz Zoltánnak és Horti Sándor-
nak, hogy biztosították az állatsi-
mogatáshoz az állatkákat. 

A sokáig elhúzódó hidegre való 
tekintettel a kemence befűtése és a 
pogácsa sütése sajnos elmaradt, de 
nem maradt senki sem éhesen, hi-
szen az anyukák és a konyhás nénik 
jóvoltából pogácsával és teával 
gyűjthettek energiát a gyerkőcök a 
játszáshoz. Néhányan a nyugdíja-
sok közül -Orcziné Veronka néni, 
Besenyiné Jolánka néni és Batáné 

Húsvéti hagyományok ápolása az óvodánkban 

Locsolkodás 

Tojáskeresés 
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Mancika néni -meglátogattak bennünket, és a tájházban 
körbe vezették a gyerekeket. 

Az ovisok számára mozgalmasan és számos színes 
programmal telt a húsvéti készülődés időszaka. Kö-
szönjük minden segítőnek, hogy hozzájárult ahhoz, 
hogy gyermekeink számára emlékezetesen teltek ezek 
a napok. 

 
Koczáné dr. Fehérváry Mária 

ÓSZSZ vezetőségi tag 

Nyuszisimogatás 

Jókai Mór: Ültess fát! 
Ültess fát! Hogyha másért nem, lombot ád. 
Árnyékában megpihenhetsz, Gondot ő visel reád. 
Jó tavasszal nyit virágot: Messze érzed illatát, 
Kis madárka száll reája: Ingyen hallhatod dalát. 
Ültess fát." 
 
„A Föld napja (április 22.) alkalmából különféle ese-
ményeket rendeznek világszerte, melyekkel felhívják a 
figyelmet a Föld természeti környezetének megóvásá-
ra.  
Az ötletet John McConnell vetette fel 1969-ben egy 
UNESCO konferencián, San Franciscóban. A Föld 
napját első ízben 1970. március 21-én tartották, ami az 
északi féltekén a tavasz első napja.  
Denis Hayes amerikai egyetemi hallgató 22-én mozgal-
mat indított a Föld védelmében, és megalapította az 
Earth Day Network-ot (Föld Napja Hálózat). Azóta az 
alternatív energiaforrások kutatója és szakértője lett. 
Már mozgalmának megindításakor több mint 25 millió 
amerikai állt mögé, ma pedig szinte az egész Földre 
kiterjed az általa kezdeményezett mozgalom. Ezernél 
több szervezet vesz részt benne. 
A következő jelentős esemény a Föld Napja Nemzetkö-
zi Hírközpont megalakulása volt 1989-ben Kaliforniá-
ban, ettől kezdve havonta küldtek hírlevelet a világ 
minden országába, hogy sokféle akcióval ünnepeljék 
április 22-én a Föld napját az egész világon. 
Az eseményeket az Earth Day Network  koordinálja. A 
napot 175 országban tartják, Magyarországon1990 óta 

rendezik meg.  
2009-ben Evo Morales bolíviai elnök kezdeményezésé-
re az ENSZ április 22-ét a „Földanya Nemzetközi 
Napjá”-vá nyilvánította. A Föld napja mozgalom egyik 
jelmondata:  
„Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a vilá-
got?” 2018 kiemelt témája a „műanyagmentes világ”. 
Események: 
♦1990 óta minden évben erre a napra adja ki a wa-

shingtoni Worldwatch Institute éves jelentését a világ 
környezeti állapotáról „A világ helyzete” címmel. 

♦A Critical Mass kerékpáros mozgalom szervezői 
gyakran erre a napra teszik a felvonulás időpontját. 

♦Ezen a napon fát ültetnek, rajzpályázatot hirdetnek, 
környezeti vetélkedőt, patak- és falutakarítást szervez-
nek civil szervezetek és helyi önkormányzatok, isko-
lák.  
Mi sem tettünk másképp! Az óvodás gyerekek egész 
héten készültek erre a napra! Veteményeztek a kiskert-
ben, különböző dolgokat készítettek, fákat, virágokat 
festettek, barkácsoltak, gyurmáztak. Ismerkedtek a 
földgömbbel, a bolygókkal, égitestekkel, szelektív hul-
ladékgyűjtéssel, komposztálás folyamatával. Megbe-
szélték az óvó nénik segítségével, hogy miért fontos, 
hogy fát, virágot ültessünk! A nagyok kirándultak a 
Tápiógyörgyei tanösvényen, ahol megfigyelték a fákat, 
bokrokat, nádast, az ott élő madár- és állatvilágot, rova-
rokat, lepkéket. A kicsik séták során figyelték a növé-
nyeket a kertekben, parkban.  
A faültetésre a Föld napja előtti pénteken került sor. Az 

Faültetés a Föld napján óvodánkbanFaültetés a Föld napján óvodánkbanFaültetés a Föld napján óvodánkbanFaültetés a Föld napján óvodánkban    

Faültetés az óvodában 

Faültetés az óvodában 
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apukák csütörtök este elődolgoztak, kiásták azon fák 
helyét, amit másnap délelőtt a gyerekek nagyon lelke-
sen és fegyelmezetten elültettek! A reggeli órákban az 
óvodai dolgozók és anyukák összefogásával elültettük 
a muskátlikat, amit szülők felajánlásából kaptunk! 
Ezek csodaszépen díszelegnek az óvoda ablakaiban, 
illetve a kihelyezett állványokon! 
Tízórai után a gyerekek következtek, behelyezték az 
előző nap kiásott helyre a fákat! Három fa ültetésére 
került sor, csoportokba állva, kis lapáttal a kezükben és 
hatalmas csillogással a szemükben! Az óvónők irányí-
tásával, dajka nénik, szülők segítségével belocsolták a 
fa helyét. A fa beemelését követte a várva várt ese-
mény: a föld belapátolása! Munka közben sokat éne-

keltek, verseltek, amit e jeles napra tanultak. Ez még 
színesebbé, ünnepélyesebbé tette a délelőttöt. Nemcsak 
mondandójukkal, hanem öltözékükkel (zöld, barna ru-
ha) is megtisztelték ezt a napot! 
Ez a hét igen mozgalmas volt számukra, a kirándulá-
sok, az ültetések, a különböző rajzok, dolgok készíté-
sei. Megtapasztalták, hogy a fa és növények ültetésé-
vel, gondozásával, komposztálással, szelektív hulladék-
gyűjtéssel nagyon sokat tehetünk Földünk megóvásá-
ért! Köszönjük szépen mindenkinek, aki valamilyen 
formában hozzájárult ezekhez az eseményekhez.  

Viller-Szappanos Eszter                                                                                                         
ÓSZSZ elnöke 

ÓVODAI HÍREK 

Április 23- án, immáron harmadik alkalommal láto-
gatott el az óvodánkba a Kéz a Mancsért Egyesület. 
Ovisaink nagy szeretettel várták őket, és a velük érkező 
kutyusokat. Nagyon izgatottak voltak, a tízórai finom-
ság után a tornateremben felállított vetítő előtt türelme-
sen végighallgatták a felelős állattenyésztésről szóló 
előadást. Eszter néni kérdéseire sokan elmondták mi-
lyen állataik vannak otthon. Eszter néni kérdéseire 
ügyesen válaszoltak. Saját szavaikkal elmondták, mire 
van szükségük az állatoknak: vízre, élelemre, nagy me-
legben árnyékra, nagy hidegben védett helyre. De leg-
jobban mégis a Mancsos lányokkal érkezett kutyusokra 
voltak kíváncsiak. 

 A három kutyus rengeteg simogatást, szeretgetést 
kapott az oviban töltött délelőttön. A bátrabb ovisok 
megpróbálták sétáltatni őket, ami hát, több-kevesebb 
sikerrel járt. A legnagyobb népszerűségnek a Corgie 
jellegű kutyus, Doxy örvendett, akivel bármit meg le-
hetett tenni. Sétált, pacsit, puszit adott, játszott. 
Shadow, a juhászkutya keverék hatalmas termetével 
tiszteletet parancsolt, de bohókás természete tetszett az 
ovisoknak, nem is féltek tőle. Együtt hemperegtek a 
fűben. Ervin viszont kicsit távolságtartó kutya, pumi és 
mudi keverék, igazi terelő eb. Vele inkább 
”beszélgettek” az ovisok, minthogy játszottak volna. 
Egyszóval a Föld napja alkalmából szép délelőttöt töl-
töttünk együtt az oviban. A Mancsos lányok megje-
gyezték, ez az az ovi, ahol mindig szépen le van vágva 
a fű, rengeteg a virág, és nagyon kedvesek a gyerekek 
és a felnőttek is. Szeretnek idejönni. Mi pedig várjuk 
őket jövőre is.  

Köszönjük Erika óvó néninek, Marika óvó néninek, 
Andi óvó néninek, Györgyinek, Zsófinak és Zsuzsinak 
a kellemes délelőttöt.  A szülőknek az egyesület részére 
nyújtott adományokat.  

A Mancsos lányoknak még nem ért véget ez a nap. 
Hiszen az ovi után átvonultunk az iskolába is. Az isko-
lánk tornatermében szintén vetítés volt a felelős állat-
tartásról, állatvédelemről. Itt azért már komolyabb elő-
adás volt, hiszen ők már nagyobbak, felelősségteljeseb-

ben gondolkoznak. Megosztottuk a gyerekeket, egy 
csapat az előadást hallgatta, egy csapat kutyusokat si-
mogatott. Mire a 8 osztály végigért, ember, kutya kifá-
radt. Az iskolában első alkalommal jártak a szervezet 
tagjai, de reméljük, jövőre ismét találkozunk itt is. Kö-
szönjük az iskola tanári karának, dolgozóinak a maxi-
mális segítségnyújtást, a szülőknek a felajánlott adomá-
nyokat. 
Összesen gyűjtöttünk: 

110 kg száraz tápot 
26 darab nagy konzervet 
18 darab szalámit 
7 darab kis konzervet 
1 darab kis szalámit. 

Eszter, Csilla, Mónika, Barbi, Lívia és Peti, a Mancsok 
nevében köszönik a felajánlásokat, és azt, hogy ilyen 
szeretettel fogadták őket mindkét helyen. 
Aki az adója egy százalékával szeretné támogatni az 
egyesületet, ezen az adószámon megteheti: 
18290983-1-16  
És nem utolsósorban, de a záró mondatom három éve 
ugyanaz : VÁRUNK BENNETEKET JÖVŐRE IS ! 

Czapkó Anikó 

Mancsos nap a kis falunkban 

Az óvodai beiratkozás időpontja a 2018/2019. nevelési évre 
2018. május 09. szerda 8-16 óráig 

2018. május 10. csütörtök 8-16 óráig  
Helyszíne: Jászboldogházai Mesevár Óvoda 5144 Jászboldogháza, Petőfi Sándor utca 2. 

telefon : 57/460-744   mobil: +36/70/372 7347 
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Szappanos Eszter                                                                                                              

ISKOLAI HÍREK 

Tanulmányi versenyek eredményei: 
A Tápiógyörgyén megrendezett kistérségi szövegértési 
csapatversenyen, ahol Mándy Iván életrajzából és 
műveiből készülhettek fel a tanulók,  IV. helyezést ért 
el a „Harkály” csapat, V. helyezést pedig a „Cinke” 
csapat 15 résztvevő csapatból. A csapat tagjai: Gulyás 
Péter 3. o. Székely Zoé 3. o. Csinger Rebeka 4. o. Ke-
rekes Zsombor 4. o. (Harkály csapat) Berkó Emese 3. 
o. Kisbalázs Bence 3.o. Filkus Réka 4. o. Polyák Péter 
4.o. (Cinke csapat) 
A Tudásbajnokság tanulmányi versenyen környezetis-
meret tantárgyból : 
Filkus Réka 4. osztályos tanuló arany fokozatot ért el. 
A Wass Albert emlékévben megrendezett Cserkész 
vers – és prózamondó versenyen: 
 Filkus Réka 4. osztályos tanuló III. helyezést ért el. 
A HEBE Kft. országos olvasóversenyén csapatver-
senyben: 
8. helyezést ért el 4. osztályos csapatunk. A csapat tag-
jai: Csinger Rebeka, Deák Janka, Filkus Dorka. 
A Mátyás  Tudósai a Kőrösiben megyei versmondó 
versenyen: 
 Mihályi Teréz 7. osztályos tanulónk I. helyezést ért el. 
Zrínyi Ilona matematikaversenyen több tanulónk 
eredményesen szerepelt. A gyerekek 200 – 300 tanu-
lóval versenyeztek. 5. osztályból: Nagy László, Kátai 
Gréta  6. osztályból: Dombai Nikolett, Kisbalázs Do-
minika 7. osztályból: Pap Péter 8. osztályból: Mihályi 
Mária. A legeredményesebb versenyzőnk Mihályi Te-
réz 7. osztályos tanulónk, aki a megyei fordulóban 205 
versenyzőből a XIII. helyezést érte el. 
A Sziporka országos matematika versenyen több száz 
jelentkezőből Káplár Botond 3. osztályos tanuló a 32. 
helyezést érte el. 

Madarak és fák napja megyei versenyen csapatver-
senyben: 
4. lett a 8. osztályos Gosztonyi Dóra, Urbán Írisz, Kátai 
Szabolcs. 
Kaán Károly természetismereti versenyen:  
I. hely Kisbalázs Dominika  III. hely Deák Csenge  8. 
hely Kis Boglárka  9. hely Matók Erika 6. osztályos 
tanulóink. 
Gosztonyi Dóra 8. osztályos tanulónk a néptáncban 
jeleskedik. Részt vett a VI. Jászsági Gyermek – és Ifjú-
sági Szólótáncversenyen, ahol eredményesen szerepelt. 
A „Tiszán innen, Dunán túl” népdaléneklési minősítő 
verseny megyei fordulóján kiemelt arany minősítést ért 
el. 
Sporteredmények: 
♦ Bozsik Intézményi Program:  
I. korcsoport (1 – 2. o.) 2. és 5. hely 
II. korcsoport (3 – 4. o.) 1. hely 
III. korcsoport leány (5 – 6. o.) 2. hely 
IV. korcsoport (7 – 8. o.) 2. hely 
♦ Labdarúgás III – IV. korcsoportos diákolimpia kör-

zeti döntőjében 1. helyezés 
♦ A „Hidai” kézilabda tornán 1. helyezés 
♦ A Yakuzák Sportegyesület háziversenyén eredmé-

nyesen szerepelt Polyák Péter 4. o. és Berman Zita 
2. o. tanulónk. 

Megyei Mezei Futóversenyen Martfűn vettek részt 
felsős tanulóink, ahol eredményesen szerepeltek:  
Matók Eszter 4. o. Mézes Mónika, Ézsiás Éva 7. o. 
Matók Zsófia, Kövér Csenge 8. o. Papp Péter, Szarvák 
Norbert 7. o. Farkas Bence, Polyák Erik, Méhész Mó-
zes 8. o.  Minden versenyzőnknek szívből gratulá-
lunk! 

Versenyeredményeink 

2018. április 11-én délután 2 órakor került megrende-
zésre iskolánkban a költészet napja alkalmából meghir-
detett szavalóverseny. 
 
Ismét sokan vettek részt, ami azt bizonyítja, hogy a gye-
rekek szeretik a verseket, az irodalmat. 
 
A zsűrinek,- mint minden évben-most is nehéz dolga 
volt. (Rigó Andrásné, Taczman Mária, Szendrei Péter) 
A versenyen a következő eredmények születtek: 
 
1-2. osztály:   
I. Sárközi Dominik 2.o. 
II. Makai Lili Anna 2.o. 
III. Csinger Míra 2.o. 
 

3-4.osztály:   
I. Csinger Rebeka 4.o. 
II. Káplár Botond 3.o. 
III. Székely Zoé 3.o. 
4.o. Különdíjban részesült: Kolonics Alexandra Geor-
gina  
5-6. osztály:   
I. Kátai Gréta 5.o. 
II. Bertalan Rebeka 6.o. 
III. Szűcs Laura 5.o. 
Különdíjban részesült: Tóth Éva 5.o. 
7-8.osztály:   
I. Mihályi Mária 8.o. 
II. Mihályi Teréz 7.o. 
III. Kövér Csenge 8.o. 
Minden szavaló diáknak szívből gratulálunk! 

Költészet napi szavalóverseny 
"...Illata van itt az ízes mondandónak, 
tiszta lélekcseppnek, a lefestett szónak, 
gondolatfürtökbe simított, szép szavak, 
miből egy szó-szobrász bálványokat farag..." 
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A 2018-as évet Mátyás király – emlékévnek nyilvání-
totta a nemzetpolitikai államtitkárság. A nemzetpoliti-
kai államtitkár szerint az emlékévet indokolja Mátyás 
királlyá választásának 560. évfordulója, és legfőképpen 
az, hogy Mátyás király erőskezű, jelentős uralkodóként 
vonult be a magyar történelembe, aki uralkodása alatt 
megerősítette a Magyar Királyságot. 2018-ban  Mátyás 
király születésének 575. évfordulóját is ünnepeljük. 
Természetes volt tehát, hogy iskolánk is megemlékezik 
nagy királyunkról, hiszen az ő nevét viseljük. Az alsó 
és felső tagozat különböző feladatokban, próbákban, 
játékokban vehetett részt 1 héten keresztül, ami mind 
Mátyás királyhoz és ahhoz a korhoz volt köthető. 
Alsósainknak a következő felhívással indult a hét:   
 „2018. év április havának 2. hetében, iskolánk névadó-
jának, Mátyás király születésének 575. évfordulója és 
királlyá választásának 560. évfordulója alkalmából pró-
batétel elé állíttatik minden vállalkozó kedvű gyermek. 
Minden nap 1 – 1 újabb próba vár rád, hogy kiérde-
meld az alábbi megtisztelő címeket:     
- Mátyás tudósa cím: játékos matematikai feladatok 
megoldásával       
- Mátyás krónikása cím: Mátyás királyról szóló mese 
megismerése után totó kitöltésével    
  Mátyás rajzmestere cím: valamelyik meséhez készített 
illusztráció vagy iniciálé elkészítésével     
- Mátyás tervezője cím: egy pajzs vagy korona elkészí-
tésével   
- Mátyás lovagja cím: a lovagi torna feladatainak telje-
sítésével   
  Ezer esztendőben csak egyszer jöhetsz el ilyen királyi 
próbatételre, ne gondolkodj hát sokat! Kalandra, játék-
ra fel! „  
 Az 1. napon meghívtuk  Zrupkó Ferencnét is, iskolánk 

volt igazgatónőjét, hiszen az ő nevéhez kapcsolódik, 
hogy iskolánk Mátyás király nevét viseli. Gabi néni 
történelem szakos tanár néniként szívesen mesélt a 
gyerekeknek Mátyás koráról, a Hunyadiakról és arról 
is, hogy miért is választotta iskolánk nagy királyunk 
nevét. A gyerekek ámulattal hallgatták szavait, és in-
dultak neki a hétnek. Természetesen minden alsós ta-
nulónk teljesített minden próbatételt nagy örömmel és 

kitartással. Így mindenki  megkapta a „Mátyás apród-
ja” címet.  
 

 

ISKOLAI HÍREK 

Mátyás hét az iskolábanMátyás hét az iskolábanMátyás hét az iskolábanMátyás hét az iskolában    
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35 ajándék, amit a gyerekednek 
adhatsz – Ezeket sosem fogja elfe-
lejteni 
 
A mai gyerekeket elég nehéz lenyű-
gözni. Tele van az életük ingerek-
kel, ha csak abból indulunk ki, 
hogy a felmérések szerint átlagosan 
naponta három–négy órát tévéznek, 

akkor évente körülbelül 400.000 
reklámot látnak... mindegyikben a 
boldogság egy-egy csöppnyi ígére-
tével. Nem csoda, ha szülőként az 
ember hajlamos ráfeszülni, hogy 
vajon mit adjon neki, amitől boldog 
lesz. Egy külföldi lap oldalán nem-
rég megjelent egy lista a legfonto-
sabb ajándékokkal, amelyeket senki 

mástól nem kaphatnak meg, csak 
tőled.  Egyik sem található meg a 
boltokban...  
1. Pozitív megerősítés 
Néha egy megerősítő szó is elég, 
hogy egy egész élet megváltozzon 
tőle. Légy hát biztos abban, hogy a 
gyereked tudja, milyen nagyra be-
csülöd őt, és persze ezt fejezd is ki 

Gondolatok a nevelésről 

A felsős tanulóink részére házi verse-
nyeket rendeztünk. 
A gyerekek részt vehettek történelmi 
vetélkedőkön, ahol megismerhették Má-
tyás király életét és uralkodási szokásait. 
Kiselőadásokkal készültek, önálló 
anyaggyűjtéssel, majd a tanórákon be-
mutatták egymásnak a Fekete sereg, és a 
Corvina könyvtárról szerzett ismeretei-
ket. 
Szövegértésversenyen is bizonyították 
tudásukat, melyben érdekes mondákat 
olvastak az igazságos uralkodóról. 
Egy filmet is megtekintettek, melyben fontos informá-
ciókat sajátíthattak el, majd totó formájában számot is 
kellett adniuk. 
A témahét során rajzversenyre is hívtuk a tanulókat. 
Sok alkotás született, nehéz volt a döntés, de a legszebb 
rajzokat itt is, mint minden versenyen, jutalomban ré-
szesítettünk. 

Nagyon örülünk, hogy a diákok aktívan részt vettek a 
programsorozaton, lelkesen teljesítették a különböző 
feladatokat! 
 
Mindenkinek szívből gratulálunk! Büszkék lehetünk, 
hogy Mátyás nevét viselhetjük! 

A dijazottak egy csoportja 

Megemlékezés a jász redemptióról 

Anyák napi mősorok 
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minden egyes alkalommal felé, 
amikor csak tudod. 
2. Puszik és ölelések 
Talán láttál már olyan szülőt, aki 
azt mondja a gyerekének: „túl nagy 
vagy ahhoz, hogy puszit kapj”. 
Ugye, te is dühös voltál rá?! Tudd, 
hogy a gyereked soha nem túl nagy 
ahhoz, hogy fizikailag is kifejezd 
számára, mennyire szereted, becsü-
löd, és milyen nagyra tartod. (Ha ő 
kéri, hogy ne puszilgassák, az más.) 
3. Közös étkezések 
Amikor együtt eszünk, akkor általá-
ban olyan dolgokról is szót tudunk 
ejteni, melyekről máskor nem. Az a 
család, amelyik együtt eszik, jó 
eséllyel együtt is marad. 
4. Humorérzék 
Nevess együtt a gyerekeiddel! Az ő 
örömükre... és a sajátodéra. 
5. Képesség arra, hogy bármiben 
megláthassa a szépet 
Segíts a gyerekednek abban, hogy 
megtalálja a szépet bármiben... és 
bárkiben, akivel találkozik. 
6. Lehetőség a hibázásra 
A gyerekek gyerekek. Ettől olyan 
szórakoztatóak... és persze emiatt 
igénylik a türelmedet is. Adj a gye-
rekednek lehetőséget arra, hogy 
felfedezze a világot, megtapasztalja 
azt, és persze arra is, hogy ne le-
gyen tökéletes. 
7. Állandóság 
A család és az otthon állandósága 
az az alap, amire a gyerekek az éle-
tük hátralévő részét építeni tudják. 
Tudniuk kell, hogy hol van a he-
lyük a családban, kiben bízhatnak 
meg, és ki az, aki törődik velük. 
8. A vágy arra, hogy nagy dolgo-
kat vigyenek véghez 
Bátorítsd a gyerekedet arra, hogy 
merjen nagyot álmodni! Cserébe 
többet érhet el, mint amit valaha is 
lehetségesnek gondolt volna... és 
valószínűleg annál is többet, mint 
amit te lehetségesnek gondoltál. 
9. Idő 
Az idő egy olyan ajándék, amit so-
ha nem vehetsz vissza, és amit soha 
nem adnak vissza. Szóval, gondold 
meg jól, hogy kire (vagy mire) ál-
dozod! 
10. Osztatlan figyelem 
Talán semmiségnek tűnik, de na-
gyon fontos. Mindig figyelj rájuk, 
és ne hagyd, hogy a külső dolgok 

közbeszóljanak, ha a gyerekeddel 
vagy! 
11. Együttérzés 
Az élet nem habos torta. Ha rossz 
dolgok történnek, vagy nem felénk 
lejt a pálya, akkor is fontos, hogy a 
gyereked érezze a támogatásodat. 
Így később ő is együttérzést tanúsít 
majd mások iránt. 
12. Megelégedettség 
Általánosnak mondható, hogy foly-
ton többet akarunk annál, mint 
amink van. Ezért is nagy kincs, ha a 
gyerekedet megtanítod arra, hogy 
elégedett legyen azzal, amije van. 
13. Kíváncsiság 
Tanítsd meg a gyerekedet kérdezni! 
A „hagyd már abba a kérdezőskö-
dést” az a mondat, ami egyetlen 
szülő száját soha nem hagyhatja el. 
14. Eltökéltség 
Abban, hogy ki mennyire sikeres, 
általában az a döntő: mennyire 
akarja azt. Az eltökéltség valami 
olyan, amivel már ma hozzásegíthe-
ted a gyerekeidet a jövőbeni bol-
dogsághoz. 
15. Fegyelem 
A fegyelem szabályokat jelent és 
következetességet. Alapvetően po-
zitív és megerősítő, nem pedig bün-
tető. A gyereknek meg kell tanul-
nia, hogyan viselkedjen másokkal, 
hogyan érhet el eredményt, hogyan 
valósíthatja meg az álmait. A fe-
gyelem révén megtanulhatja, mit 
kell és mit lehet megtennie. 
16. Bátorítás 
A szavaknak erejük van. Szárnya-
kat adhatnak egy gyereknek, de 
össze is törhetik őt. Úgyhogy gon-
dosan válogasd meg, mit mondasz 
neki. 
17. Alkotóvágy 
A XXI. században az internet korá-
ban, aki alkotni szeretne, az nyu-
godtan alkothat. A világnak pedig 
még több alkotóra van szüksége. 
18. Nagyvonalúság 
Bánj nagyvonalúan a dolgaiddal, 
hogy később majd ő is nagyvonalú-
an bánjon a sajátjaival. 
19. Spiritualitás 
A gyerekeknek tudniuk kell, hogy 
nem csak húsból és vérből va-
gyunk. Van lelkünk, szívünk, gon-
dolataink, akaratunk és persze hi-
tünk. 
20. Őszinteség és becsületesség 

Az a gyerek, aki fiatal korában 
megtanulja az őszinteséget, később 
felnőttként is könnyebben lesz 
őszinte másokkal. Ez pedig azt je-
lenti, hogy jobban fog aludni, job-
ban élvezi az életet, és jobban érzi 
magát másokkal. 
21. Remény 
Hinnünk kell abban, hogy a dolgok 
jobbá válhatnak! Ez erőt ad nekünk 
és kitartást. Segíteni fog minket 
abban, hogy túljussunk az élet ne-
hezebb szakaszain. 
22. Képzelőerő 
Amit az elmúlt 20 évben megtanul-
hattunk, az az, hogy az élet minden 
egyes nappal gyorsabban és gyor-
sabban változik. A világ holnap 
teljesen más lehet, mint amilyen ma 
volt. És azok, akiknek van képzelő-
erejük, nemcsak megélik ezeket a 
változásokat, de létre is hozzák. 
23. Tudatosság 
A tudatos élet és a tudatos szülői 
viselkedés nagyon fontos. Néha le 
kell lassítani, és át kell gondolni, 
kik is vagyunk, merre is haladunk. 
És ezt meg kell tennünk a gyereke-
inkkel kapcsolatban is. 
24. A tanulás szeretete 
A tanulás öröme nem ugyanaz, 
mint jól teljesíteni az iskolában az 
ötösért, vagy a tanár kedvében jár-
ni. Ha olvasunk, kérdezünk, elem-
zünk, magyarázunk, az maga a ta-
nulás. 
25. A természet tisztelete 
Az a gyerek, aki megtanulja tisztel-
ni és szeretni az őt körülvevő ter-
mészetet, meg is tudja védeni. A 
szülők gyakran kérik a gyerekeket, 
hogy tartsanak rendet a szobájuk-
ban. Miért nem kérjük meg őket 
arra, hogy a szobájukon kívül is 
tartsák rendben és tisztán a környe-
zetüket? 
26. Lehetőségek 
A gyerekeknek szükségük van arra, 
hogy lehetőséget kaphassanak az új 
dolgok megtapasztalására azért, 
hogy rájöjjenek, mi az, amit szeret-
nek, és amiben örömüket lelik. 
Mindehhez nem is kell igazán sok 
pénz a közkeletű véleménnyel 
szemben. 
27. Optimizmus 
A pesszimizmus nem tudja jó irány-
ban megváltoztatni a világot. De az 
optimizmus igen. 
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Forrás: internet 

HÍREK 

♦ A Múzeumi esték sorozat idei nyitó rendezvé-
nyén Hortiné dr. Bathó Edit múzeumigazgató mutatta 
be a Jászberény történetében szerepet játszó csárdák, 
fogadók, szállodák világát. Mint mondta, Jászberényt 
régóta kísérte a vendéglátás problémája. Már a XVIII. 
században is  merültek fel problémák, és ezért kapta az 
előadás az akkori egyik hetilap vezércikkének címét: 
„Vajha volna már egy tisztességes mulatónk!” 
Az első csárdák már jó negyed évezreddel ezelőtt je-
lentek meg, ahol az utazók megszállhattak, meleg étel 
és hideg ital ellátás biztosítva volt. Ezen kívül biztosít-
va volt a lovak ellátása, a kocsik elhelyezése is. A csár-
dák elnevezése is humoros volt, ilyen volt Kapcaszárító 
vagy az Utolsó Garasos elnevezés. Helyileg könnyebb 
beazonosítani a Kerekudvari, a Homoki vagy a Hajtai 
csárdát. A Fehérló csárdából leánynevelő alakult, 
amelynek helyén jelenleg a Nagyboldogasszony iskola 
áll. A  Kossuth úti iskolát az idősebbek még Morgó 
iskolának nevezik, az udvarban még látható a Morgó 
csárda hosszú épülete.  
Jászberényben 1789-ben a belterületen hét kocsma üze-
melt. A kocsmai hangulat arra a korra is jellemző volt. 
A bírósági iratokból lehet tudni a kampóbotos juhá-
szokról, a kekeckedő katonák korsódobáló virtuskodá-
sáról. A Kőpince szintén jó hírű csárda volt, de az 
1868-as földrengés tönkretette, majd annak helyén 
épült meg 1895-ben a ma is köztudatban lévő Lehel 
Szálló. Ebben az intézményben az emeleten húsz szo-
ba, kaszinó, bálterem, a földszinten étterem és kávéház 
üzemelt. Ma pedig a Déryné Rendezvényháznak ad 
otthont. A másik legendás jóhírű szálló a Pannónia 
Szálló volt, mely a Táncsics Mihály út és a Lehel Ve-
zér tér sarkán volt, mely 1832-ben épült. Ez a huszadik 
század közepéig üzemelt. Az épület lerombolódott, 
életveszélyesnek nyilvánították, majd később lebontot-
ták. A legrégibb épület a Jászkürt fogadó 1731-ben 
épült. Az érkező vendégeket, a hármas kerületi ülések 
küldötteit, valamint katonákat is szállásoltak el, akik a 
régi iratok, feljegyzések szerint gyakran okoztak gali-

bát a helyszínen. A fogadó udvarán lovak és kocsik 
befogadására alkalmas hely volt biztosítva. A fogadó 
1895-ig működött szállodaként, majd a rendőrség, had-
kiegészítő parancsnokság működtette. Ma részben álla-
mi tulajdonban a Csányi Alapítvány otthona. A Turing 
Hotel már a szocialista korban épült, hatvanegy férő-
hellyel 2014-ig működött. Az előzőekben ismertetett 
szállodák nyomába sem léphet, sem külső, sem belső 
kialakításában.  
A jászberényi kocsmákban, vendéglátó  helyeken a 
Neszűr borait mérték, de a XVIII- XIX. században je-
lentős söripar is működött a városban, melynek termé-
keit a serkocsmákban mérték. Az első serfőzdét 1710-
ben a Német Lovagrend alapította Gambrinus kocsma 
néven, melynek emlékét a Serház utca ma is viseli. A 
felsorolt csárdákról, szállodákról megmaradt néhány 
fotó, melyet  kivetítőn lehetett megtekinteni. Az elő-
adás zárómondatát az előadó  nagy sóhajtással fejezte 
be: „Vajha volna már egy tisztességes mulató he-
lyünk… szállodánk!” 
 

♦ A forradalom és szabadságharc 170. évfordulójá-
ra emlékezve dr. Hermann Rudolf hadtörténész tartott 
előadást szintén a Jász Múzeumban.  A „Jászkun alaku-
latok a szabadságharcban!” vetítőképes előadás beve-
zetőjében átfogó képet kaptunk a XIX. század honvé-
delméről, hadügyi helyzetéről. Az előadásban elhango-
zott, hogy 1848 előtt önálló magyar haderő gyakorlati-
lag nem létezett. A magyar katonák a császári seregben 
szolgáltak, nagyobbrészt külföldön állomásoztak, és 
más nemzetiségekkel alkottak egységet. 1848-ban az 
országgyűlés hozott határozatot a nemzeti őrsereg lét-
rehozásáról, és ezután elkezdődött a toborzás. A nem-
zeti őrsereg rendfenntartó erőként működött, vagyon- 
vagy személyjog alapján kötelező volt. A Batthyányi 
kormány alatt az önálló fegyveres erők megteremtése, 
melyet végétől honvédségnek hívtak, és a magyar kor-
mány alárendeltségébe tartoztak. Korábban ugyanis a 
király fennhatósága alá tartoztak. A katonák többsége 

28. Büszkeség 
Ünnepeld az élet apró eredményeit! 
Aztán lehet, hogy idővel ezekből az 
apró sikerekből lesznek az igazán 
nagy áttörések. 
29. Küzdelem a békéért 
A béke egy világméretű cél, ezért 
könnyen gondolhatjuk, hogy kívül 
esik a hatáskörünkön, és semmit 
nem tudunk tenni érte. Pedig nem 
így van: kezdd el a saját környeze-
tedben azokkal az emberekkel, akik 
körülötted élnek! 
30. Önbecsülés 
Azok az emberek, akik ismerik ön-

magukat, jó eséllyel magabiztosak, 
és megtanulják saját magukat érté-
kelni, becsülni. Aztán pedig felnőtt-
ként is jobban becsülik a saját érté-
keiket – akkor is, ha senki más nem 
tesz így. 
31. Egyediség 
Az, ami megkülönböztet minket má-
soktól, egyedivé is tesz. Ezt nem 
szabadna elrejteni! Büszkén meg 
kell mutatni a világnak, hogy észre-
vegye, méltányolja és örömét lelje 
benne. 
32. Az öledbe ülni 
És az öledben könyvet olvasni, me-

sélni, beszélgetni. Az öledben ülni 
egy gyerek számára... a legjobb hely 
a világon. 
33. Egy otthon, ahol hazavárják 
Az az érzés, hogy tudod, van valahol 
egy hely, ahova bármikor hazatér-
hetsz, a legjobb, legédesebb érzés a 
világon. 
34. Hűség a társad iránt 
A társad iránti hűség nemcsak a tes-
tedre vonatkozik, hanem a szemedre, 
szívedre, fejedre, lelkedre is. Ha tel-
jesen odaadod magad a partnered-
nek, azt a gyerek is észreveszi és 
méltányolja majd. 
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Nagy Albert 
Jászkapitány 

önkéntesekből állt, de mint korábban említettem, volt 
kötelező részvétel is. Innen származik a mondás, hogy 
„ki húzza a rövidebbet”, ugyanis verbuváláskor 
(toborzáskor) annak a legénynek kellett beállni a had-
seregbe, aki a felkínált öt szalmaszálból  a legrövideb-
bet húzta. A jászkunok elég sok alakulatnál szolgáltak, 
az utókor emlékszik rájuk. Budapesten a Harminckette-
sek tere a 32 gyalogezred emlékét őrzi. A 12-es számú 
huszárezred, az úgynevezett Nádor huszárok a legma-
gyarabbak, ennek az alakulatnak jelentős részét a jász-
kunok adták. Emléküket a Hadtörténeti Múzeum udva-
rán egy lovas szobor őrzi. 
A jászkun önkéntesek harcoltak a pestbudai 1-es és 2-
es honvédzászlóaljakban. A szabadságharc csatáiban a 
jászok derekasan helytálltak a Lehel huszárezred révén 
is. Kossuth Lajos, a magyar sereg három hadteste, vala-
mint a vezérkar néhány tagja a Jászság területéről indí-
totta a tavaszi hadjáratot. Nagyon sok alakulatban vol-
tak jászkunok, összességében közel 7000 önkéntes, és 
ugyanennyi nemzetőrt és népfelkelőt mozgósított a há-
rom terület, akik a szabadságukért harcoltak. 

♦  A Jászkapitányok Tanácsa április 12-én tartotta 
tavaszi ülését a Jász Múzeumban. A gyűlésen megbe-
széltük az őszi ülés óta eltelt időszak eseményeit, az 
esetleges következtetéseket, és megbeszéltük a követ-
kező időszak feladatait. Első napirendi pontban döntöt-
tünk a Jászságért Hagyományőrzési díj odaítéléséről, 
melyet idén dr. Selmeczi László régész, muzeológus-
nak fogjuk átadni a XXIV. Jász Világtalálkozón Jász-
fényszarun. A második fontos díj a Hit és Hagyomány 
díj, melyet Vince István Farkas jászladányi lakos fogja 
megkapni ősszel a falunapon. Harmadik napirendi pon-
tunk az új jászkun főkapitány személyének az ismerte-
tése volt. A három kerületből a soros kerület kapitányai 
javasolják, nekünk egyetértési jogunk és támogatási 
feladatunk van. Ezt a címet, a jászkun főkapitányt je-
lenleg Borbás Ferenc viseli, a következő három évre a 
Nagykunság jelöltje lesz a főkapitány. Az új főkapitány 
beiktatása a kunok világtalálkozóján lesz. Negyedik 
napirendként az új jászkapitány mutatkozott be, mely-
nek beiktatása a XXIV. Jász Világtalálkozón Jászfény-
szarun lesz. Az új jászkapitány jelölt Ézsiás Barnabás 
fiatal 27-éves, nőtlen, a Szűcs Mihály Huszárbandéri-
um tagja, egyéni vállalkozó. A következő napirend az 
előttünk álló feladatok megbeszélése volt. Április 14-
én volt a Jászkun Kapitányok tanácskozása Túrkevén. 
Ezt követi a Redemptiós ünnepségre való felkészülés 
május 6-án, és a XXIV. Jász  Világtalálkozóra való 
feladatok megbeszélése, melynek időpontja június 29-
30. és július 1. Ugyancsak tárgyaltunk az aratóverseny-
ről, is melynekhelye Jászivány, időpontja július 7.   

A megbeszélésünkön részt vett Hortiné dr. Bathó 
Edit, akinek gratuláltunk, mert március 15-én a Köz-
társaság Elnökétől vehette át a Magyar Arany Érdem-
kereszt (polgári tagozat) kitüntetést az eddig végzett 
munkájáért. Innen is gratulálok neki. 

♦  Április 14-én a Hármas Kerületi Kapitányok 
Túrkevén tartották soros ülésüket. Ezen az értekezleten  
a hagyományoknak megfelelően, az adott kerületről – 
itt a Nagykunságról—hallgattunk meg két előadást. Az 
első előadó dr. S. Kovács Ilona a Nagykunság népmű-
vészetéről tartott előadást. Ismertette, hogy mi külön-
bözteti meg a Nagykunság népművészetét más vidékek 
népművészetétől. Nagyon részletes előadás volt –
kivetítőn— a házak  díszítésétől a kun hímzésig, a pa-
raszt –polgári viseleten át a Kántor-féle fazekasságig. 
A második előadást  dr. Örsi Julianna tartotta a Nagy-
kunság körülhatárolása, azonossága és különbözősége 
a körülötte lévő tájegységekkel címmel. Bemutatta azo-
kat a tárgyi és szellemi termékeket, amelyek jellemzik 
a vidék népességének kultúráját. 
 A következőkben bemutatkozott az új főkapitány is 
Győrfi Sándor személyében, aki korábban már volt 
nagykun kapitány, a ráháruló feladatokat ismeri, és 
vállalta, hogy végre is fogja hajtani. Mi, a jelenlévő 
kapitányok támogatásunkról biztosítottuk. Győrfi Sán-
dor Munkácsi-díjas szobrászművész, március 15. óta 
már Kossuth-díjjal is kitüntetett alkotóművész. Innen is 
gratulálok neki. Az ő műve a Jászberény főterén elhe-
lyezett Jász Emlékmű is. Beiktatása a Kunok Világta-
lálkozóján lesz szeptember 20-án  Karcagon. A kis- és 
nagykunok három évenként tartanak világtalálkozót, és 
a kerületi kapitányokat is akkor iktatják be. A megnyitó 
ünnepség szeptember 15-én lesz  Kiskunfélegyházán, 
és ott kerül beiktatásra az új kiskun kapitány Varga 
Ferenc személyében. Róla annyit, hogy nyugdíjas, 
Szankon lakik, az olajiparban dolgozott, a hagyomány-
őrzésben régóta részt vesz, hatéves kora óta foglalkozik 
népzenével. Itt kerül átadásra a Kiskunság Hagyo-
mányőrzési díj, melynek kitüntetettje Hoffmaiszter 
Anikó tanár és néptánc oktató. A nagykun kapitány 
személyéről még nem kaptunk tájékoztatást, amennyit 
tudni lehet, hogy kunhegyesi lesz, mert Simai János 
nagykun kapitány 2016-ban elhalálozott, és kunhegyesi 
lesz az új nagykun kapitány. A képviselő-testület a ka-
pitány személyéről április 24-i ülésén fog döntést hoz-
ni. Szó volt még a július 7-én Jásziványon megrende-
zésre kerülő aratóversenyről és annak lebonyolításáról. 
A tanácskozás remek túrkevei birkapörkölttel zárult, 
melyet köszönünk a rendezőknek.   

Velünk történt ... 
Kedves Olvasóink!  

Velünk történt…  rovatunkba várjuk azokat a közlendőket, amelyeket másokkal is szívesen meg-
osztanának.  Az írások leadásának határidejét minden lapszámban közöljük. 
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FIATALOK VÁLASZOLNAK... 

 Amióta családanya vagyok, nem igazán voltam motoros találkozón. Előző évek-
ben viszont volt alkalmam részt venni egy-egy ilyen eseményen. Úgy gondolom, 
van szemléletformáló hatása. Viszont az, hogy ez pozitív vagy negatív irányba tör-
ténik, több mindentől függ. Egyrészt egyénfüggő, mivel sokat számít, hogy milyen 
hangulatú motoros találkozóba csöppen az ember, és ott milyen élmények érik. 
Másrészt a mai társadalom esetében szerintem alapproblémát jelent az elfogadás 
hiánya. A motoros emberekkel kapcsolatban eleve sok előítélet él a köztudatban. 
Ezek nagy része ilyen alkalmakkor egész jól átformálható lenne. Viszont ehhez 
elengedhetetlen egy jól megszervezett találkozó, egy jó hangulatú este, változatos, 
jó zenével, mint amilyeneken anno én részt vehettem. 

 Szűcsné Sebők Kata  

Véleményem szerint a motoros találkozó egy olyan esemény, amely összehozza a 
régi barátokat. Én személy szerint azért preferálom ezt az eseményt, mert kis ko-
rom óta motorbolond vagyok. A legjobb érzés, amikor a barátaimmal együtt tölt-
hetjük a szabadidőnket, elengedhetjük magunkat, ráadásul még a koncertek is na-
gyon szuperek. Itt nem nehéz barátkozni, hiszen mindig van egy téma, amit min-
denki szeret: a motorok.       Lévai Richárd 

Ez egy igen nehéz kérdés, hisz sokfélék vagyunk, más az érdeklődési körünk. Tinédzserko-
runktól egészen a felnőtté válásig egy ember rengeteg kérdéssel találkozik, bizonytalan, míg 
meg nem találja az útját, az identitását. A saját útra való lépés nehéz, szükség van a közös-
ség formáló erejére is, a meglévő személyiségjegyek mellett. A motoros találkozókon is 
megismerhetünk sokféle egyéniségű és stílusú embereket, akik hatással lehetnek ránk. A 
motoros találkozók idejére életkortól és foglalkozástól függetlenül egy közösséget alkotva, 
kiléphetünk a mindennapok forgatagából.  Számomra a Condors M.C. motoros találkozója 
mindig is kiemelt eseményként szerepel a naptáramban. Tini koromtól kezdve minden évben 
részt veszek az eseményen. Az évek alatt az egyéniségem pozitív alakulásában, úgy vélem, 
segítségemre volt az engem körülvevő motoros közösség is, együttműködő és segítőkész 
emberek vettek körül. A kérdésre válaszolva, a személyes tapasztalataim alapján van szem-
léletformáló hatása a motoros találkozóknak. 

         Tóth Csilla 

A motoros találkozót azért tartom szemléletfomálónak, mert az emberek egy részé-
nek van egy kialakult  képe, hogy milyenek a motorosok küllemük és jellemük alapján. 
Már jó ideje járok motoros fesztiválokra, és így látom az igazi oldalát. Összetartozással 
és a barátsággal jellemezném őket. Fantasztikus ez a közösség számomra, új barátokat 
és embereket lehet megismerni.       Kövér Miksa 

Van-e a motoros találkozóknak szemléletformáló hatása? 

Manapság a motoros találkozók egyre nagyobb hírnévre tesznek szert, és egyre több fia-
tal fejében fordul meg a gondolat, hogy ellátogasson az eseményre. És hogy miért? A kon-
certek, a programok, a társaság és a kíváncsiság miatt. Hiszen ki ne lenne kíváncsi, hogy 
mi is zajlik egy motoros találkozón. Persze vannak, akik szkeptikusan állnak az esemény-
hez, de hamar rájönnek, hogy nem is olyan, mint amilyennek elképzelték. Mindenki szá-
mára hatalmas emlék az első részvétele. Meghallgatják az első koncertjüket, megisszák az 
első sörüket, beszélgetnek, énekelnek, nevetnek, jól érzik magukat, és a végén nem akar-
nak hazamenni. A kezdeti kételkedésük már az elején eltűnik a fejükből, így a kérdésre 
válaszolva, igen, van a motoros találkozóknak szemléletformáló hatása. 

Bozsó Barbara  
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Az elmúlt húsz évben a motorosok 
világában a találkozók szervezésével 
komoly rangot vívtak ki.  
De előbb kezdődött a történet. Mesél-
jenek a kezdetekről! 
Gabi: Az újszilvási motoros találkozó-
val kezdődött…  Átvittem az öcsémet, 
Petit, aki annyira belelkesedett, hogy  a 
motoros barátaival céljuk lett egy klub 
létrehozása. 
Zsolt: Így történt, hogy 1996-ban 
Matók Peti, Palkovics Ádám és Kotán 
Robi  alapötlete nyomán megalapítot-
tuk a motoros klubot. 
Gabi: Innentől kezdve a motorozás szeretete, a moto-
rok szerelése még jobban összetartott bennünket. Az 
akkor legkönnyebben elérhető motor a Pannónia volt. 
Mi, Zsolt is, és én is Yamahával kezdtünk. 
Zsolt:  A klubtagság tíz fő volt,  majd a megalakulás 
után tisztségviselőket választottunk. 
Gabi:  Akkoriban  még csak ismerkedtünk a találko-
zókkal, más jellegűek voltak, sokkal barátibb volt a 
kapcsolat a résztvevők között. 
 
 Az elmúlt években  hogy alakult a klub élete? 
Zsolt:  Ma már bejegyzett egyesületként  működünk.  
A tagság tíz fő, a többség jászboldogházi, egy tagunk 
van Jászalsószentgyörgyről.  

Van jelöltünk a helyieken kívül Portelekről, Moson-
magyaróvárról, Kapuvárról és Abonyból is. 
 
Gabi: A klub iránt megvan az érdeklődés,  de a jelöl-
teknek meg kell felelniük  a klub feltételeinek. 
 

A klubtagság feltételhez kötött? Ki lehet 
tagja a klubnak? 
Zsolt: Igen, a felvétel feltételekhez kö-
tött. A klubtagság az egymás iránti bizal-
mon alapszik. Akit felveszünk, magunk 
közé fogadunk, a mi értékrendünknek 
kell megfelelnie. Nem képviselhet önös 
érdekeket, és nem jelenthet hátrányt a 
klubnak. Korhatár nincs, van 60 éves 
klubtársunk is. 
Gabi: Többlépcsős a beléptetés. Ha va-
laki a klub feltételeinek megfelel, jelölt 
lesz, de a teljes jogú tagságig a négy fo-
kozat elérése különféle elvárásokat je-

lent. Feltétel még, hogy rendelkezzen nagymotorral, és 
aktívan vegyen részt a programokban. 
A megalakulás után a klubtagság mert nagyot ál-
modni, és következett a motoros találkozók szervezé-
se. 
Gabi:  1999-ben  - 3 évvel a Condors MC megalakulá-
sa után- Porteleken tartottunk egy teljes hétvégés, ze-
nekaros, meghívásos bulit. 
 2000-ben már itthon a strandon szerveztük a követke-
zőt, de még mindig inkább baráti találkozónak volt 
mondható. Akkor már volt motoros felvonulás, és több 
zenekar lépett fel. A találkozók szervezésekor mindig 
úgy gondolkodtunk, hogy a nekünk tetsző találkozó 
biztosan másoknak is tetszik. 

 
Zsolt:  Az évek során folyamatos volt 
a fejlődés, egyre nevesebb zenekaro-
kat hívtunk meg. Volt itt a Beatrice,  
Kárpátia, Tankcsapda, Ossian.  És az 
érdeklődés is egyre nagyobb lett, a 
koncertek nemcsak a motorosokat 
érdekelték. 
 
A találkozók helyszíne kezdetektől a 
strand. Megfelelő  helyszín egy ekko-
ra méretű rendezvény megszervezésé-
hez? 
 

Zsolt:  Jó adottságokkal rendelkezik, könnyen megkö-
zelíthető. Szép a környezet, lehetőség van fürdésre,  
megfelelő hely van sátorozásra. Viszonylag nagy terü-
let, bár az évek során kicsit átrendeződött a területe. 
Gabi:  A találkozók megszervezésére valóban ideális 
helyszín a strand. 

HÍREK 

Boldogházi beszélgetésekBoldogházi beszélgetésekBoldogházi beszélgetésekBoldogházi beszélgetések    
Immár  két évtizede évadnyitó rendezvény Jászboldogházán a Condors  Motoros Club májusi találkozója.  Az 
elmúlt évek során  egyre  népszerűbbé vált a  rendezvény,  és mára már országos hírnevet szerzett a klubnak és 
a tagoknak. Most, a 20. találkozójukra készülődve beszélgetünk a klub elnökével, Laki Zsolttal és titkárával, 
Matók Gáborral. 
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A találkozóinknak már elég nagy híre van, így más 
település is felajánlotta a szervezés lehetőségét, de mi 
ragaszkodunk Jászboldogházához. 
Támogatja a rendezvény szervezését polgármesterünk, 
Szűcs Lajos és a képviselő-testület is. 
 
Gondolom, az egyre növekvő érdeklődés miatt a szer-
vezés még nagyobb körültekintést igényel.  Hogy in-
dul egy találkozó szervezése? 
Zsolt: Örülünk, hogy  egyre nagyobb  híre van a 
Condors MC évadnyitó találkozójának. És nemcsak 
Jászboldogháza programjában évadnyitó, hanem a mo-
toros találkozók között is. 
Minden évben a lehetőségeinkhez mérten tervezünk. 
Az anyagi lehetőségek behatároltak. A tervezéshez 
fontos, hogy áttekintsük a zenekarok ajánlatát. A klub-
tagok között szétosztjuk a feladatokat, ez ma már ru-
tinszerűen megy, mindenki tudja a dolgát. Megkérjük 
az engedélyeket, megszervezzük a hangosítást, a büfét.  
A biztonsági szolgálat  mellett mindannyiunk feladata 
az általános felügyelet. A találkozó ideje alatt fontos 
feladatunk még  mozgatni, benntartani  az embereket. 
Gabi:A tagság mindenben közösen dönt, és a felelős-
ség is közös, a munkát így osztjuk meg egymás között. 
Bár nem mondjuk, hogy nemzetközi a találkozónk, 
érkeznek hozzánk németek, franciák, jönnek hozzánk a 
Felvidékről és Erdélyből is. Egy Luxemburgban élő 
boldogházi ismerősünk például  úgy intézi, hogy ebben 
az időben jöjjön haza. De szerveznek általános iskolai 
találkozókat is erre az időpontra, és utána kinn folytat-
ják a strandon. 

Az elmúlt évek találkozóiból  melyek a legemlékezete-
sebb események? 
Zsolt: Tavaly a találkozó hetében, kedden született 
meg Máté Mátyás nevű fiam, így minden kétséget ki-
záróan ez marad a legemlékezetesebb esemény szá-
momra. 
Érdekesség volt, hogy esküvőt is tartottak már a talál-
kozónkon. A pár tagjai itt ismerkedtek meg, mindket-
ten elkötelezett motorosok,  és itt fogadtak örök hűsé-
get egymásnak. 
Végül, de nem utolsósorban a vasárnapok nagyon em-

lékezetesek, mert a legfontosabb, hogy balesetmente-
sen, jó hangulatban teljék el a találkozó, és mindenki 
elégedetten távozzon. 

Gabi:  Számomra emlékezetesek a show jellegű  mo-
toros bemutatók.  3-4 évig szerveztünk a Rákóczi ut-
cán ilyen bemutatókat, amelyek cirkuszba  illő  mutat-
ványokból álltak. Hatalmas érdeklődést váltottak ki, 
megtelt az utca két oldala. Nagyon népszerűek voltak, 
de egyre veszélyesebbé váltak, így ma már kihagyjuk a 
programból. 
2006-ban, a klub 10 éves fennállásának évfordulóján  
a népszerű Kárpátia és Tankcsapda zenekarok egy es-
tén álltak színpadra nálunk, ez is nagy élmény volt. 
Mivel készülnek most a 20. találkozóra? 
Zsolt: A motorosok körében továbbra is igen népszerű 
a Tankcsapda rockzenekar, most ismét ők lesznek a 
sztárvendégek.  Nagy anyagi vonzata van, de az évfor-
dulóra tekintettel őket hívtuk. 
Gabi: A zenekarok felhozatala erősíti a találkozó hír-
nevét. A Tankcsapda mellett itt lesz még a Kalapács, a  
Depresszió  és a Lord zenekar, de jön a felvidéki Ró-
meó  Vérzik zenekar is, és még sok más  fellépőnk is 
lesz. 
Ezek a zenekarok bel- és külföldön is ismertek, és na-
gyon népszerűek. 
A motoros világ összetartását jelzi, hogy belföldön és 
külföldön is, az utakon ismerősként köszöntik egy-
mást  a motorosok.  Mit jelent motorosnak lenni? 
Zsolt:  13 éves koromtól vagyok elkötelezett motoros. 

HÍREK 
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Konkoly Béláné 

Autószerelő szakmám van, mindig érdekeltek a moto-
rok, szívesen szerelgettünk, majd kipróbáltuk őket. 
Gabival Túrkevén a szakközépiskolában ismerkedtünk 
meg, azóta együtt motorozunk, szervezünk. 
Az első motoromat a szüleimtől kaptam, egy Yamaha 
motor volt. Azóta is maradtam a Yamahánál, most egy 
chopperem van, ami kiválóan alkalmas nagy távolsá-
gok megtételére. 
Minden motoros klubnak van jelképe, nekünk a bőr-
mellényünkön egy keselyűfej van, ez a megkülönböz-
tető jelképünk, azonban az egész motoros társadalom 
egy egészet alkot. 
Gabi: A motoros lét egy életforma. Most 17 klub van 
az országban, és mindenki mindenkit ismer.  A moto-
rosok között nagyon erős az összetartozás érzése. 
Yamaha motorom van nekem is, az enyém egy túra-
motor, számomra a kényelem a fontos. 
 
És hogy telnek a motorosok hétköznapjai? 
Zsolt: Munkával telnek a napok, ugyanúgy, mint min-
denkinek. Két műszakban dolgozom Jászberényben, és  
ha tehetem, motorral járok be. 
A feleségem, Andi – bár korábban is érdeklődött a 
motoros világ iránt – általam kapcsolódott be a klub 
életébe. 
Szinte minden hétvégén van valamilyen  motoros ren-
dezvény. Télen autóval megyünk közösen a klubtagok-
kal egy-egy programra, de az igazi motoros élet május-
ban kezdődik. 
2009 óta saját klubházunk van a Petőfi utcában. Itt 
jövünk össze vasárnap délutánonként, itt őrizzük a mo-
toros ereklyéinket, régi találkozók plakátjait, fényké-
peket. 
 Gabi: Rengeteg munkával telnek a napok. Mellette a 
motoros túrákat, találkozókat soha nem hagyjuk ki. 
A párom, Heni társam ebben, ő is szereti a találkozó-
kat.  Már a lányaimra, Erikára és Edinára is átragadt a 
motorozás szeretete, de ez természetes, ebben nőttek 
fel, kicsi koruktól kinn vannak a találkozókon is.   
 Most, néhány nappal a 20.  találkozó előtt mi a leg-
főbb kívánsága a klub elnökének és titkárának? 
Zsolt: Fontos, hogy az időjárás kedvezzen nekünk. 

Mind a hangulatot, mind az anyagiakat tekintve sike-
res legyen a rendezvényünk, és jó élményekkel térje-
nek haza az idelátogatók. 
 
Gabi: Ezeket a kívánságokat csak megerősíteni tu-
dom.  Ha jó érzéssel, jó szájízzel  mennek el a vendé-
gek, már elértük a célunkat. 
Részünkről a legfontosabb, hogy mind az országban, 
mind külföldön öregbítsük a klub és a találkozó hírne-
vét, és ezzel  Jászboldogháza hírnevét is. 
Szeretném, hogy a találkozó három napfényes napon, 
általunk nem várt esemény nélkül, jó hangulatban tel-
jék el. 

Kedves motorosok, Zsolt és Gábor! 
 
Amikor  csütörtökön, pénteken felbúgnak a motorok,  
nyüzsgővé válik Jászboldogháza, mi, a falu lakói is 
részesévé válunk a Condors MC rendezvényének. 
Kívánom, hogy  a 20. találkozó jelentsen igazi élményt 
mindenkinek, idelátogatóknak, szervezőknek és a falu 
lakóinak! 

HÍREK 
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Marikát gyermekkorom óta ismerem, mivel mind a 
kettőnk gyökerei Jánoshidára nyúlnak vissza. Jó 
volt látni az összetartó nagycsaládját, amelyben fel-
nőttek, és ami példaértékű valamennyiünk számára 
napjainkban is. Olvasóink is tapasztalhatják vasár-
naponként a mise után, amint gyermekei, unokái 
Marikát körbeveszik. Igazi „tyúkanyóként” gyűjti 
maga köré szeretteit, bár az anyó kortól még na-
gyon messze van. Anyák napja előtt találkoztunk, 
így természetes az első kérdésem: 
Mit jelent számodra az anyaság? 
Szavakkal ezt nehéz kifejezni! Az életem értelmét, a 
mindennapok örömét, az örökös féltést, aggódást. 
Gyermekeim mindig mondogatják: „Anya, ne aggódj”, 
de szerintem ez az anyasággal együtt jár.  Csak velük 
és értük tudtam átélni és feldolgozni gyászomat, gyá-
szunkat. 17 éve – 49 évesen – halt meg a férjem, két 
évi hosszú, fájdalmas betegség után. Marika lányunk 
már dolgozott, Pisti akkor kezdett belelendülni a szak-
májába, Zsuzsika pedig hatodikos volt. Muszáj volt 
továbblépni, összekapaszkodni! És kapaszkodtunk a 
hitünkbe, mert ez erőt adott elviselni fájdalmunkat. 
Nagyon sokat segítettek a testvéreim és Laci 
sógoromék. Akkor még a helyi varrodában dolgoztam, 
és a jó közösség is mellettem volt. 

Szavaidból, életetekből látom, a hit számotokra 
meghatározó kapocs. 
Igen. Mindig is az volt. Gyermekkorunkban is azt ta-
nultuk, a vasárnap szent! Együtt mentünk a templomba, 
és ez a nap a pihenésé, a közös beszélgetéseké volt. Ez 
a szokás most is megmaradt. Mise után gyermekeim-
mel megbeszéljük a továbbiakat, mikor találkozunk, 
bemegyünk-e Jánoshidára. Így történt ez a múlt vasár-
napon is, amikor valamennyien – mind a tízen – együtt 
köszöntöttük a 93 éves Darók mamát. Leírhatatlan volt 
az öröme, amikor a négy dédunoka körében lehetett. 
Ez a vasárnapi ünnepség is példázza, az összetarto-
zás számodra nagyon fontos. 
Ezt hoztam a szülői házból. Négyen voltunk testvérek, 
sajnos Feri öcsém 3 éve meghalt, és a testvéri szeretet 
most is töretlen, sőt gyermekeink (13 unokatestvér van) 
is jó kapcsolatot tartanak egymással. A „nagycsalád” 
számunkra természetes, édesapámék is négyen voltak 
testvérek.  Ő mondta: „ A családban a gyermek áldás, 
és nem teher.” Sajnos anyukám is meghalt az elmúlt 
évben, ugyanazon a napon, mint unokatestvérünk fele-
sége, Hudra Jutka.  

Mesélj a gyermekeidről unokáidról! 
Marika a legidősebb, ő programozó matematikus. Je-
lenleg Gyes-en van a 2,5 éves Rékával és a 3 hónapos 
Zsófival. Férje Gömöri Bandi, és szerencsére nem 
messze laknak tőlünk. 
Pisti asztalos, kárpitos. Az egyházközség tagja, a Falu-
szépítő Egyesület támogatója, és aktív tagja a Hagyo-
mányőrző Abonyi Néptáncegyüttesnek. Az ő keze 
munkáját dicséri a községünkben található információs 
táblák egy része. 
Zsuzsa lányunk néprajz szakon tanult, és jelenleg ő is 
gyermekgondozási szabadságon van. Mártika unokám 
iskolás lesz szeptemberben, Lóci pedig hamarosan ovi-
ba kerül. Zsuzsa férje Gajdos Ferenc, szintén az egy-
házközség vezetőségének tagja. Szerencsés nagymama 
vagyok, gyakran kapok feladatot, hogy vigyázzak uno-
káimra. Megtehetem, mivel másfél éve már nyugdíjas 
vagyok. Pisti pedig úgy alakította át udvarunkat, hogy 
játszótérnek kiválóan megfelel. Nemsokára befejezik a 
fiúk a komplex játszószerkezetet. Van már 3 hinta, 
most a csúszda és a homokozó következik. 

Napjainkban legtöbben az időhiányra panaszkod-
nak. Te hogy vagy ezzel? 
Mióta nyugdíjas vagyok, a legnagyobb megkönnyeb-
bülést az jelenti, hogy nem kell pontos időre menni a 
munkahelyre, nem baj, ha kicsit csúszik a program, a 
főzés, az ebéd. Időmet magam osztom be, természete-
sen, ha itt vannak az unokák, akkor ők a meghatározók. 
Gyakran olvasok újságot, könyvet, - amit a lányok hoz-
nak – keresztrejtvényt fejtek. Erre most kevesebb idő 

Családban élni jó 

„Minden ember annyit ér, amennyi szeretet van benne.” 
       Albert Schweitzer 

beszélgetés Darók Istvánnéval 
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jut, mivel a tavaszi kerti munkák elkezdődtek. Gyerme-
keim nem engedik, hogy „otthonülő” legyek, sokszor 
elvisznek kirándulni, előadásokra, jótékonysági estek-
re. Igyekszem megtalálni mindenben az élet apró örö-
meit, és ez is ad számomra lelki békét.  

Számodra melyik a legszebb ünnep? 
Nagyon szeretjük a karácsonyt és a húsvétot a hozzájuk 
kötődő hagyományokkal együtt. Folytatjuk az ősi csa-
ládi szokásokat úgy az étkezésben, mint az utána kö-
vetkező eseményekben. Szeretet feladataink vannak, 
dédike és rokonlátogatások!  

Megkérdezhetem végül, hogy vagy? 
Hála a Jóistennek, jól vagyok. Boldog, mert van egész-
ségem, kenyerem és szerető családom! Soha nem vol-
tam hangoskodó, de mindig igyekeztem adni. 

 

Marika! Köszönöm a beszélgetést, és ismét megerő-
södött bennem a gondolat, hogy az élet azt nyújtja 
vissza, amit másoknak is nyújtunk. Életed munká-
jáért kapjál gyermekeidtől, unokáidtól soha el nem 
múló szeretetet!  
Kívánunk neked nagyon jó egészséget kedves csalá-
dod körében! 
Gyermekeid Haraszthy Lajos versrészletével kívánnak 
Neked minden szépet és jót anyák napja alkalmából. 

„Hogy jóságos szívét rám pazarolta, 
tán meghálálni nem tudom sosem, 
könnyfátyolos szemmel ráhajolva, 
kezét megcsókolom hát csöndesen. 
Akit az Isten is ezerszer áldjon 
s virág fakadjon minden lábnyomán, 
hisz jól tudom, nincs széles e világon 
több olyan anya, mint az én anyám, 
az én Édesanyám.” 

Zrupkó Ferencné 

 
A legutóbbi számunkból kimaradt képet szeretnénk  

a család kérésére pótolni. 

Együtt a Fózer család 
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Zrupkó Ferencné  

HÍREK 

Az utóbbi időben egyre több ba-
bakocsit toló fiatalasszonyt látha-
tunk szép kis községünkben. Az 
anyai ösztön is súgja, melyet rög-
tön tett követ, hogy a pici babát 
meg kell néznem. Így ismerked-
tem meg Kiss Renátával, és idő-
pontot kérve a hosszabb beszélge-
tésre búcsúztunk.  
Vasárnap délután érkeztem a Le-
hel utcai – a néhai Szabó Miska 
bácsi és Rózsika néni féle – házba. 
Az udvarra lépve azonnal tapasz-
taltam, hogy fiúk lakta otthonba 
érkeztem. A füves gyepen kerék-
párok, focikapuk. Az apa éppen a 
középső fiúval játszott. Majd Renáta fogadott, aki 
bevezetett a frissen átalakított előrészbe és az ebéd-
lőbe. 
Biztosan nem volt egyszerű döntés a végleges otthon 
kiválasztása. Hogy találtak községünkre? 
Renáta: Sokat jártunk Boldogházára, mivel édesanyám 
húga, aki egyben a keresztanyám is, itt lakik a Kossuth 
utcában már 12 éve. Nagyon tetszett a tiszta, csöndes 
falu, a barátságos emberek, akik ismeretlenül is moso-
lyogva köszöntek. 
Tibor: A gyerekekre gondolva választottuk ki jövendő 
otthonunkat. A várost – Nagykátát – egyre veszélye-
sebbnek éreztük, és a biztonságot is figyelembe vettük 
a Renáta által jelzetteken kívül. Az is segített a döntés-
ben, hogy a hivatalban is barátságosan fogadtak, és 
megkaptuk az önkormányzattól az első lakáshoz jutók 
otthonteremtési támogatását, amit ezúton is köszönünk. 
Nagyon jókor jött, hiszen a házon van mit alakítani, 
javítani, hogy nagy családunknak igazi otthont tudjunk 
teremteni. 
Említették Nagykátát. Ott születtek, ott nőttek fel? 
Renáta: Én igen! Hárman vagyunk testvérek. Sajnos 
édesanyánk nagyon fiatalon, 44 évesen meghalt, így 
mint legidősebb, egyetlen lánynak megszaporodtak az 
otthoni teendőim. Öcséimnek is sokat kellett segíte-
nem. 
Tibor: Én felsőegreskátai vagyok, ez nem messze van 
Nagykátától. Ott nőttünk fel testvéreimmel együtt. Mi 
is hárman vagyunk testvérek, az arány is hasonló: 2 fiú 
és 1 leány. 
Ez az arány úgy látom Önöknél nem jött össze, hi-
szen három remek fiút nevelnek. 
Renáta: Így van! Bence 9 éves, 3. osztályos. Tóthné 
Simon Aranka az osztályfőnöke, aki nagyon sokat segí-
tett abban, hogy fiunk be tudjon illeszkedni a kialakult 
közösségbe. Bencének volt a legnehezebb a váltás, mi-
vel az óvodás, iskolás barátaitól kellett elbúcsúznia. 
Szerencsére most már vannak új haverok! Középső 
fiunk Balázs 5 éves, ovis. Nagyon szereti az új óvó né-
niket, és külön öröm számára, hogy Erika óvó néni is 
ebben az utcában lakik. Legkisebb fiunk Bálint már 1 
éves, és a nagyokat látva már szövegel, és nagyon nyi-
tott a világra. 
Renáta gondolom, GYES-en van, de hol dolgozott 
előtte, és hol dolgozik Tibor? 

Renáta: Pestre jártam dolgozni 
egy parkolási cégnél voltam ügy-
intéző. Jelenleg a legfontosabb 
számomra a három gyereknek 
megteremteni a nyugalmat, az ott-
hon melegét, és segíteni őket. 
Tibor: Tápiószecsőn egy lakatos 
cégnél dolgozom lakatosként. A 
cég most Szentmártonkátán bérel 
egy csarnokot, és odajárok 
hajnalonta a céges autóval. 
Találtak-e már új ismerősöket, 
barátokat? 
Tibor: A szembe szomszédok 
Anitáék Lacival és Andreáék Vik-
torral nagyon rendesek, segítőké-

szek. De igazán még nincs időnk kapcsolatokat ápolni, 
mivel a ház körül nagyon sok a dolog. Fákat ültettünk, 
kertet rendezzük, füvet telepítünk, ahol kell, és füvet 
nyírok, amikor este hazaérek. 
Renáta: A szomszédokon túl sokat beszélgetünk az 
ovis szülőkkel, a kismamákkal. Bár a „Baba-mama” 
klubba még nem tudtam elmenni, de majd a jövőben! 
Az itthoni teendők, a ház átalakítási munkái nagyon 
lekötnek. Szerencsére édesapámra, aki Nagykátán él, 
mindig számíthatok, ha több időt igénylő feladatom 
van. 
Tibor: Az én szüleim még dolgoznak, de a hétvége-
ken, ha szólunk, jönnek segíteni a testvérekkel együtt, 
ugyanúgy, mint a Renáta családja. 
Mivel elégedettek, és min kellene változtatni közsé-
günkben? 
Renáta: Az élelmiszerboltok alapellátása jó. Ha na-
gyobb dolgot kell vásárolnunk, Berénybe megyünk. 
Sajnos a bevezető út rettenetes, azt jó lenne kijavítani. 
Az orvosi ellátással is nagyon elégedett vagyok, sze-
rencsére komolyabb betegségünk még nem volt. Imola 
védőnőnk jól felkészült, sok segítséget tud adni. Ter-
vezzük, hogy az idén többször kimegyünk a szép 
strandra, és igénybe vesszük a boldogháziaknak járó 
igen kedvező díjakat. 
Nagyon sok fiatal költözött községünkbe, és úgy ér-
zem, nem igazán ismerik az itteni lehetőségeket, a 
különböző civil szervezetek munkáját. Ha meghí-
vást kapnának egy úgynevezett ismerkedési dél-
utánra, egy közös strandpartira a gyerekekkel 
együtt, eljönnének-e? 
Tibor: Természetesen, hisz itt képzeljük el további 
életünket, és fontos, hogy többet tudjunk meg egymás-
ról. 
Májussal elkezdődnek községünk életében is a prog-
ramok, az ünnepségek, melyre szeretettel várjuk 
Önöket. Kezdődik rögtön a motoros találkozóval, 
majd május végén a „Hagyományőrző nappal, júni-
us 23-án a „Boldogházi strand nappal”, augusztus 
20-án a Szent István nappal.  
Jöjjenek, és ismerkedjenek meg a helyi szokásokkal, 
emberekkel! 
 Sok örömet, boldogságot kívánok Önöknek családi 
életükben, a gyerekek neveléséhez pedig kifogyha-
tatlan erőt és nagyon jó egészséget! 

Boldogházán itthon 
Beszélgetés Kiss Renátával és Kucsik Tiborral 
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 AZ ALKOT˘S ÖRÖME 

- Szeretek dolgozni. János ezzel az 
egyszerű mondattal kezdte a be-
szélgetést. Ez határozta meg eddigi 
életét, mindennapjait. De hogyan 
kezdődött ez a foglalatosság, a sep-
rűkötés? 
- 28 évig a vasútnál dolgoztam, és 
amikor nyugdíjba mentem, akkor 
kezdtem seprűket készíteni. A bá-
tyám, Feri cirkot termelt Alattyá-
non, és ő kezdte a seprűkötést, én 
tőle tanultam meg. Már 15-20 éve 
csinálom, és nagyon megszerettem. 
Nem egy ördöngős tudomány, de 
mégis nagyon sokat kell addig dol-
gozni, mire egy szem cirokmagból 
seprű lesz. 
 
- Mi, akik csak használjuk a sep-
rűt, éppen azt szeretnénk megtud-
ni, hogyan lesz a cirokmagból sep-
rű. 
- A munka a cirok vetésével kezdő-
dik, így április vége felé. Körülbe-
lül fél hold cirkot vetettünk saját 
magból vetőgéppel. Amikor kikel, 
ritkítani kell, majd legalább kétszer 
kapálni. A kukoricához hasonló 
munkát igényel egészen a betakarí-
tásig, mert az elég speciális munka. 
A cirok szára körülbelül 1,20 mé-
terre nő meg, ebből metszőollóval 
70-80 centis pákát kell levágni. En-
nek egy része a cirok szárában van, 
amit a harmadik levélnél kell ügye-
sen lerántani, ez egyben a tisztítást 
is szolgálja. A levágott cirkot lerak-
juk száradni, de esős időben be kell 
hozni a hátsó udvarba. Utána jön a 
tisztítás. Ehhez van egy speciális 
gép, ami villanymotorral működik, 
és a dobon olyan tűk vannak, amik 
leverik a magot. Ezután csomókba 
kötözzük a cirkot, és a szárítás kö-
vetkezik, majd elrakom az előkészí-
tett alapanyagot a felhasználásig. A 
seprűkhöz a fanyelet Alsószent-
györgyön csináltatom egy asztalos-
sal.  
A ciroktermesztésből János felesé-
ge Mancika is kivette a részét. Egé-

szen a szárításig minden munká-
ban segített. A többi már igazi fér-
fimunka! János volt olyan kedves, 
hogy bemutatta egy seprű elkészí-
tésének folyamatát. 
 
A műhelyben szép rend fogad, kész 
seprűk sorakoznak, és gondosan 
előkészített fanyelek várakoznak a 
fal mellett. Két speciális gép segíti 
a munkát. János az egyikbe befo-
gatja a nyelet szorosan, hogy ne 
mozduljon el, majd a végére egy 
nyaláb cirok kerül, amit a másik 
gép segítségével dróttal szorosra 
feszítve összefog. A cirokszár végét 
éles késsel levágja. Három csomó 
után egy csomót fordítva erősít a 
nyélhez, visszahajtja, és madzaggal 
összeköti. Ez addig ismétlődik, míg 
elegendő mennyiségű cirok kerül a 
nyélre. János szerint egy seprűnek 
egy kiló súlyúnak kell lennie. A 
cirokcsomókat feszes drót fogja 
össze több helyen. Amikor kiveszi 
a satuból, egy sablont helyez a nyé-
len lévő cirokkötegre, ami lelapítja, 
egyben megadja a szélességét – 
ekkor már körvonalazódik a seprű 

alakja. A sablonba fogott cirok vé-
gét baltával egyenesre vágja. Ez-
után jön a varrás. A satuba fogott 
seprűn a speciális tűbe fűzött zsi-
nórral három sorban összevarrja 
sűrű öltésekkel a cirkot. Piros, fehér 
és zöld színeket használ, mert ma-
gyar gyártmány – mondja. Néha 
alig tudom követni a gyors, ügyes 
mozdulatokat. Ennek a munkának 
minden mozzanatát csak állva lehet 
végezni. Talán félóra telik el, és 
már fogja is a kész seprűt.  
 
- Ahogy néztem a seprű készítését, 
a nagy gyakorlattal végzett rutinos 
mozdulatokból is érezhető volt en-
nek a tevékenységnek a szeretete - 
az alkotás öröme. Mi a jó ebben a 
munkában? 
 
- Bár nem a szakmám, de nagyon 
szeretem csinálni! Büszke vagyok 
rá, hogy még nem jöttek vissza rek-
lamálni a vásárlók. Hogy mi a jó 
benne? Szeretem a falut, örülök, ha 
elláthatom seprűvel, és szívesen 
megyek a rendezvényekre is. Én 
nem is tudtam korábban, hogy kéz-
műves vagyok… Örülök, hogy hív-

Amíg egy cirokmagból seprű lesz … 
 

Bata Ferenc és Bata János az utóbbi években állandó szereplője a községi rendezvényeknek, a kézműves 
vásároknak, bemutatóknak. Sok boldogházi háztartásban használják a gondosan készített cirokseprűi-
ket, s közben nem is gondolják, milyen munkaigényes, sok türelmet és kézügyességet igénylő munka egy 
seprű elkészítése. Ennek a mesterségnek a rejtelmeiről beszélgettünk Bata Jánossal és feleségével szé-
pen gondozott kertjükben egy verőfényes tavaszi délutánon. 
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nak az adventi ünnepségre, most 
meg a Hagyományok Hétvégéjére 
készülök a Bartal tanyára. Ilyenkor 
a feleségem is jön velem, segít min-
denben. Szeretem a rendes munkát, 
szívem-lelkem beleadom. Nagyon 
fontos a becsület! Úgy gondolom, 
ha pénzt adnak a seprűért, akkor 
csak jó minőséget adhatok érte. Pa-
nasz még nem jött, azt mondják, 
csak elkopik a seprű, de még soha 

nem esett szét. Régen egy nap 20-
25 seprűt megkötöttem, mostaná-
ban úgy tízet naponta. Korábban 
sokat jártunk piacokra: Hatvanba, 
Salgótarjánba, Szolnokra, Újszászra 
- jó volt találkozni az ismerősökkel. 
Ma már kevesebb seprűt vásárolnak 
az emberek, jött a porszívó,  keve-
sebb lett az állattartás is. Már nem 
termelünk cirkot, inkább megvásá-
rolom. Venni kell a nyelet is, így 
aztán ahogy számolom, a seprűkö-
téssel nincs olyan órabérem, mint 
annak, aki kapál. Ezt csak szeretet-
tel lehet csinálni! 
 
- A seprűkészítés mellett mi jelent 
örömet, kikapcsolódást – kérde-
zem, és közben Mancika megérke-
zik a gyerekek, unokák fényképét 
tartalmazó albumokkal, ami rész-
ben válasz is a kérdésre. 
- Szeretem az életem! 56 éves háza-
sok leszünk májusban, szép csalá-
dunk van, öt unokánk és két déd-
unokánk – nagyon jó velük.  A ker-
tészetet, a virágokat nagyon szeret-
jük. Dolgozni szeretünk! Én nem 
tudok munka nélkül lenni. 83 éves 
vagyok, és minden idős embernek 

ajánlom, hogy mozogni kell, az 
nagyon fontos, ha egészségesek 
akarunk maradni. A pihenést a hor-
gászás jelenti, az az igazi kikapcso-
lódás. 
Amikor elköszöntem a kedves há-
zaspártól, arra gondoltam, megint 
milyen sokat tanultam – és nem 
csak a seprűkötésről. Kívánom, 
hogy jó egészségben még sokáig 
teljen örömük a családban, a mun-
kában – az Életben.  

Papp Izabella 

A Bata házaspár az új seprővel  

Könyvtári Hírek 
�Márciusban Kerekítő foglalkozással vártuk legki-
sebb olvasóinkat. Kovács Zoltánné Krisztina éneké-
vel köszöntöttük a tavaszt. 
�Áprilisban a könyvtár is csatlakozott az iskolai 
„Mátyás héthez”. Az 1. és 2. osztályosok Könyvtár-
mozi keretében Mátyás meséket néztek: Az igazmon-
dó juhászt és az Egyszer volt Budán kutyavásárt. A 
3. és 4. osztályosok Mátyás emlékév alkalmából 21 
kérdésre keresték a helyes választ, melyek az uralko-
dó életét és korát idézték fel. Számos hibátlan rejt-
vény született. Közben megtekinthették az 1458-ban 
Mátyás király által kiadott oklevél latin nyelvű szö-
vegét, egy Mátyás korabeli oklevelet, valamint a ki-
rály aláírását. Papp Izabellától megtudtuk, az eredeti 
oklevelet –melyben először említik településünk ne-
vét- Jászberényben őrizték egy vasládában, de sajnos 
a második világháború előli menekítés közben sok 
más értékes oklevéllel együtt megsemmisült. 
�Könyvtárunkban áprilistól az alábbi folyóiratokat 
olvashatják, kölcsönözhetik: Új Néplap, Autó-motor, 
Az otthon, Buci maci, Cicc... macska magazin, Dör-
mögő Dömötör, Eső, Fanny, Garfield, Kabóca, Ké-
pes sport, Kismama, Kistermelők lapja, Koala, Krea-
tív Horgolás, Méhészet, Nők lapja, Nők lapja ezoté-

ria, Nők lapja konyha, Természetjáró turista maga-
zin. 
�KSZR támogatásból új könyvek érkeztek a könyv-
tárba: Dobos Erzsébet: 70 év után a Gulágról; Rortin, 
Sue: A lány, aki hazudott; Swinney: A legszebb ku-
tyák;  Nora Roberts: Aki mer, az nyer; Fenyegető 
kilátások; Az üvegsziget; Czigány Zoltán: Csoda és 
Kósza legrégebbi kalandjai; Ben Macintyre: Dupla 
csavar; Anne Green: Elvarratlan szálak; Jane Austin: 
Értelem és érzelem; Rita Falk: Gőzgombóc blues; 
Kovalszki Zoltán: Makramuki mondókás könyve; 
Katie Forde: Tökéletes nyár; Laurelin Paige: Utolsó 
csók; Békés Pál: Félőlény; Baráth Viktória: A főnök; 
Jo Frost: A kisgyerekkor nagy kérdései; Thomas 
Mann: A kiválasztott; Vavyan Fable: A pepita macs-
ka; Böjte Csaba: A szeretet gyógyszer; Benjamin 
Buhot: Apa-napló; Erwin Moser: Az egércirkusz; 
Jennifer Ashley: Az elrabolt menyasszony; Paulo 
Coelho: Az ötödik hegy; Szántó Dániel: Az üldözött;  
Angela Marsons: Egy élet ára; Jim Kraft: Garfield; 
Lénárd András: Kütyük és az online világ; Fábián 
László: Kiált a kő a falból. 
Várom a kedves Olvasókat! 

Pappné Turóczi Henrietta 



 34 Boldogházi Hírek 2018. MÁJUS 

 
Gömöriné Rácz Edit iskolás évei tanulással és mun-
kával töltött hétköznapokból, szelíd mindennapokból 
álltak. Később elkötelezettje lett a gyermekekért folyó 
munkának.  
Edittel beszélgetünk gyermekkoráról, iskolás éveiről, 
későbbi, közösségért végzett munkájáról. 
 

Hogyan kezdődtek az iskolás éveid? 
1968 és 1975 között voltam általános iskolás. Előtte 
óvodába jártam, Hegedűs Ilona volt az óvó nénink. Így, 
amikor iskolás lettem, már nem volt nehéz beilleszked-
ni az osztály közösségébe. 
Elsőben nagy létszámú osztállyal indultunk, és Berkó 
Imréné Etelka néni volt a tanítónk. Osztálytermünk a 
„kisiskolában” volt. 
A tanulás könnyen ment, nem okozott gondot a betűk 
megismerése, az olvasástanulás, és a számok világa 
sem. 
Ma is emlékszem, az osztálytársak közül Klinkó Erika 
betűi voltak a legszebbek, az ő munkája volt a példa 
előttünk. 
Délutánonként, amíg én otthon tanultam, anyu ott kézi-
munkázott a szobában, ha kellett, kérhettem a segítsé-
gét, de erre ritkán volt szükség.  Mégis jólesett, hogy 
figyelt  rám, ez biztonságot jelentett számomra. 
Nagyszüleim a szomszédban laktak, a nagyapám sok-
szor rajzolt nekem főként madarakat. 
 
A kisiskolás évek után komolyabb munka várt a felső 
tagozatban. Milyen emlékeket őrzöl ezekből az évek-
ből? 
Szerettem iskolába járni, a feladataimat mindig rende-
sen elvégeztem.  4. osztályban  már a „nagyiskolában” 
tanultunk, Hortiné Herczeg Ildikó volt az osztályfőnö-
künk. Ildikó  állandó vidámsága  családias légkört te-
remtett az osztályban, és  már készültünk vele  a felső 
tagozatra. 
Akkor indult el az osztályban az emlékkönyvek cserél-
getése.  Állandóan kézről kézre jártak, és nagyon örül-
tünk, ha Ildikó is írt egy-két szép gondolatot emlékül. 
A felső tagozat változásokat hozott, sok új tanár szoká-
saihoz, elvárásaihoz kellett igazodnunk. Osztályfőnö-
künk, Bazsó Ernőné Erzsike néni mindig következetes, 
emberséges volt velünk. 
Kedvenc tantárgyam volt a történelem és az ének. Két 
évig hegedülni is tanultam Jászberényben a  zeneisko-
lában.  Később óvónő szerettem volna lenni, ehhez  a 
zenetanulás  előnyt jelentett volna. 
Nagyon szerettem a gyakorlati foglalkozásokat, ahol 
kerti munkát végeztünk, kézimunkáztunk, varrtunk, a 
fiúk pedig fával dolgoztak. Tanultunk főzni is, ilyenkor 
a magunk varrta kötényt  használtuk. Az elkészített 
ételekből  szívesen kínáltuk meg a tanárokat és az osz-
tálybeli fiúkat is. Mi, „szakácsok”  csak ezután kóstol-

hattuk  meg az ételeket, de legtöbbször már kínálás 
közben elfogyott. 
Ezeket az órákat nagyon élveztem, sok praktikus dol-
got megtanultunk, és később alkalmaztuk is. 
Azt hiszem, ezek az ismeretek ma is nagyon hasznosak 
lennének a mostani gyerekek számára. 
Nem szerettem viszont a rajzórai betűsablonok írását. 
Ez azóta is sokszor eszembe jut, mert  az élet úgy hoz-
ta, hogy a munkám során ezzel a betűformával dolgo-
zom a feliratok készítésekor. 
Az iskolás mindennapokhoz hozzátartozott az úttörő-
élet is.  Bazsó Ernő tanár bácsi volt az úttörőcsapat ve-
zetője.  Szívesen emlékszem a vasút melletti kiserdő-
ben megtartott őrsi foglalkozások vidám játékaira is. 
7. osztályos voltam, őrsvezetőképző táborban vettem 
részt  Szolnokon a Tiszaligetben, majd ezt követően 
alsó tagozatosok őrsvezetője lettem. 
Minden évben volt osztálykirándulásunk, ahová né-
hány szülő is elkísért bennünket. Emlékezetes maradt a 
budapesti kirándulásunk,   hiszen a nagyvárosi forgatag 
újdonság  volt számunkra.  És  Visegrád látványossá-
gai, a táj szépsége is maradandó élményt jelentettek. 
 
Közben az osztályunk létszáma 17 főre csökkent,  5 
lány és 12 fiú ballagott el 1975-ben. 
Az iskolából virággal a kezünkben ballagtunk át a kul-
túrházba. A nagyterem megtelt a szülőkkel és a vendé-
gekkel, és a színpadon közös műsorral köszöntünk el 
az iskolánktól. 
Az osztálytársakkal a 15 éves találkozón jöttünk össze 
újra, és nagyon jó hangulatban idéztük fel  iskolai em-
lékeinket. 
Osztálytársaink közül sajnos ketten már nincsenek kö-
zöttünk,  és a tanáraink közül is többen eltávoztak, de 
mindig szeretettel emlékezünk rájuk. 
 
A klasszikus gyerekprogramok, a délutáni  beszélgeté-
sek, céltalan séták, közös  utcai játékok jelen voltak az 
életedben? 
A Szegfű utcában nőttem fel. Több gyerek is volt a  
környéken, de nem volt jellemző, hogy a közös játé-

„Én iskolám, köszönöm most neked…”„Én iskolám, köszönöm most neked…”„Én iskolám, köszönöm most neked…”„Én iskolám, köszönöm most neked…”    

HÍREK 



 35 Boldogházi Hírek 2018. MÁJUS 

Konkoly Béláné 

kokban részt vettem volna. Mindössze egy-két alka-
lomra emlékszem, hogy  Kalla Jutkával és a Baráth 
testvérekkel,  Andival és Andrissal együtt játszottunk. 
Az iskolai munkán túl is sok feladatom volt, nem is 
volt idő játékra. 
A szüleim nagyon sokat dolgoztak, otthon állatokat 
tartottak, és a házi munkákból kiskoromtól ki kellett 
vennem a részem.  Amikor már kora reggel munkába 
indultak, legtöbbször én fejeztem be az ebédkészítést. 
Állandó feladatom volt a kisállatok etetése, később pe-
dig, amikor anyu a gázcsere telepen dolgozott, sokszor 
ott is segítettem. 
 
A gyermekéveid,  iskolás éveid milyen alapot adtak 
életed későbbi  időszakához? 
Szép gyermekkorom volt, nyugodt, szép évek voltak, 
ez manapság nagy kincs. 
A szüleim egymás támaszai voltak, a család volt a leg-
fontosabb  számukra. Már kisgyermekként kötelesség-
tudatra, a munka szeretetére neveltek, ez mindenkép-
pen segített a továbbiakban. 
Az iskolai elvárások megerősítettek bennünket, a kö-
vetkezetesség, a fegyelem a későbbiekben csak hasz-
nunkra vált. 
Az iskolai normákat, a kialakított szabályokat  a szüle-
im támogatták, megerősítették, soha nem kérdőjelezték 
meg az iskolai elvárásokat. Így a családi és az iskolai 
nevelés  összhangban volt, egységet alkotott, úgy gon-
dolom, ez nagyon fontos egy gyerek számára. 
Az általános iskola befejezése után  Szolnokon a 
Tiszaparti Gimnázium és Egészségügyi Szakközépis-
kolában folytattam tanulmányaimat. Itt éreztem igazán, 
hogy mennyire megalapozott tudást kaptam az általá-
nos iskolában. Miközben a máshonnan kitűnő bizonyít-
vánnyal érkező diákok sorra maradtak ki az osztá-
lyunkból, én sikeresen elvégeztem a középiskolát. 
Érettségi után, 18 évesen férjhez mentem, és 21 éves 
voltam, amikor megszületett Gábor fiam. Határozott, 
céltudatos felnőttnek kellett lennem,  mert már felelős 
voltam a fiamért. 
Közismert a segítőkészséged, az aktivitásod. Gábor 
fiad óvodás és iskolás évei alatt a szülői munkaközös-
ség vezetője voltál. 
Anyu példája volt előttem. Az én iskolás éveim alatt 
odaadással végezte ezt a munkát. Szervezte a progra-
mokat, még  ma is emlékszem a gyermeknapi sütemé-
nyekre, és a Bambi üdítőre is. 
Számomra természetes volt, hogy a gyerekekért – mind 
az óvodában, mind az iskolában – megtegyem, amit 
tudok. A szülőkkel igyekeztünk új dolgokat is megva-
lósítani, már a ’80-as években óvodai bált szerveztünk 
a kultúrházban, aminek nagy sikere volt. 
Mivel a virágüzletben dolgoztam, könnyebb volt a kap-
csolattartás a szülőkkel. 
Gábor fiamék iskolai osztálya nagy létszámú volt, 27-
en voltak, és nagyon jó osztályközösség és szülői kö-
zösség volt. A szülők a gyerekek érdekeit tartották 
szem előtt, és mindenben összetartottak. 
Az osztály szülői munkaközösségének vezetése  mel-

lett nemsokára az iskolai SZMK vezetése is az én fel-
adatom lett. 
A szülők között mindig volt kire számítani, aktívak, 
segítő szándékúak voltak. 
Az iskolai bálokra is lelkesen, összetartóan  készültünk. 
A szülők sütötték a süteményeket, mindenki megosz-
totta az ötleteit, amiket közösen meg is valósítottunk, 
és még egymást is segítettük. Emlékszem, milyen fon-
tos volt számomra feltérképezni,  hogy mit hol lehet a 
legolcsóbban  beszerezni. 
Szerveztünk pedagógusnapokat műsorral, gyermekna-
pokat ajándékokkal. Jó volt a kapcsolatunk a  pedagó-
gusokkal, ők is támogatták a szülők elképzeléseit. Fa-
zekasné Erzsike és Zrupkóné Gabika mindig segítőké-
szek voltak, megvolt az összhang közöttünk, ez nagy-
ban segítette az SZMK munkáját. 
1991-ben jött létre A Boldogházi Gyermekekért Ala-
pítvány, amelynek 2008-ig, 17 éven át  voltál az elnö-
ke, és ezt a munkát is maximális odaadással végezted. 
Sikerült a szülőket megszólítani és bevonni a munkába. 
Ezt nem érezték kényszernek, tudták, hogy minden a 
gyerekekért van. 
Voltak szülők, akikre éjjel-nappal számíthattam. Az 
első Alapítványi bálunkat a kultúrházban tartottuk, és 
az okozott gondot, hogy az egyre több jelentkezőnek 
helyet tudjunk adni. Több mint 300 fő részvételével 
rendeztük meg ezt a bált, emlékszem, még az erkélyen 
is terítettünk. 
Rengeteg adomány gyűlt össze, nagyon sok támogatást 
kaptunk, hiszen tudták, nemes célért, a gyerekekért 
van. 
Példaértékű volt a falu akkori összefogása, a falu lakói, 
termelő egységei önzetlenül támogatták az iskolát. 
Sokszor gondolok arra, mire volt képes abban az idő-
ben ez a kis falu. 
Talán úgy mondhatnánk: nagy idők, nagy feladatok-
kal,  de annál nagyobb odaadással. 

Végezetül gondoljunk Szofi unokádra, akinek a kö-
zelmúltban ünnepeltétek első születésnapját. Milyen 
gyermekkort, iskolás éveket kívánsz neki? 
Mindenekelőtt legyen igazi, gondtalan gyermekkora, 
legyenek szép iskolás évei, és később majd rajta áll, 
hogy a megszerzett tudást hogyan kamatoztatja. 
 
Kedves Edit! 
Emlékeidből úgy érzem, a gyermekéveid, általános 
iskolás éveid megalapozták kitartásodat, tenni akará-
sodat. 
Hosszú ideig, 1985-től 2008-ig, 23 éven keresztül szo-
ros kapcsolatod volt a régi iskoláddal, a közös cél, a 
gyerekek érdekében megtettél mindent, és a támogatá-
sod ma sem szűnt meg. 
Kívánom, hogy a segítőkészséged  legyen példa még 
nagyon sokáig! Gyönyörködj az unokádban, és a szü-
leivel, Melindával és Gáborral együtt segítsd azon az 
úton, amelynek értékei, normái még gyermekkorod-
ban kialakultak! 
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Boldogháza elsı említése Mátyás király  
1458-as oklevelében 

A 2018-as évet Mátyás király-
emlékévnek nyilvánította a nem-
zetpolitikai államtitkárság. Ebben 
az évben emlékezünk Mátyás szü-
letésének 575., királlyá koronázá-
sának 560. évfordulójára.  

A legenda szerint az alig 17 éves 
Mátyást 1458. január 24-én a Du-
na jegén választották Magyaror-
szág királyává. A történetírók úgy 
vélekednek, megválasztásában a 
főúri köröknek volt jelentős szere-
pe. A korabeli Európában minden-
képpen kivételesnek számított, 
hogy egy köznemes, a törökverő 
hadvezér, Hunyadi János fiát ki-
rállyá koronázzák. 
  Mátyás király erőskezű, jelentős 
uralkodóként vonult be a magyar 

történelembe, aki 32 éves uralko-
dása alatt erős birodalmat épített 
szigorú törvényekkel. Tekintélyt, 
megbecsülést szerzett a Magyar 
Királyságnak, miközben a műve-
lődés, kultúra területén is mara-
dandó értékek születtek. 
Alakját legendák, mesék, mítoszok 
őrzik, közmondások idézik, és ne-
véhez legtöbbször az igazságos 
jelző kapcsolódik. 
   Megkoronázásának éve közsé-
günk számára is jeles évszám. Ed-
digi ismereteink szerint ugyanis 
Mátyás király 1458-ban kiadott 
oklevelében szerepel először köz-
ségünk neve.  
 

A nevezetes oklevél 
    Ismeretes, hogy Boldogháza 
évszázadokon át Jászberény pusz-
tája volt, de a régészeti leletek és 
írásos emlékek is bizonyítják, 
hogy a középkorban működő köz-
igazgatással rendelkező település 
volt, élén a szálláskapitány állt. A 
középkori község a csíkosi határ-
részen, Oláh István egykori tanyá-
ja környékén helyezkedett el.   
   Mátyás király 1458-ban a jászok 
előtte megjelent képviselőinek 
kérésére oklevélben erősítette meg 
Zsigmond király1428-ban kiadott 
kiváltságlevelét. Az oklevél felso-

rolja a király előtt megjelent kérel-
mezők nevét és származási helyét 
i s :  „Szentgyörgyről Imre, 
Bódogházáról Zubor, Árokszál-
lásról Sándor, Berénszállásról 
Gazdag János,  Újszászról 
Gozthan Pál, Négyszállásról 
Balaka Jakab és Thaitho György” 
volt jelen a jászok részéről. 
Itt szerepel tehát először írott for-
m á b a n  k ö z s é g ü n k  n e v e 
Bódogháza névalakban. Zubor 
személyében kapitánya volt a köz-
ségnek, ami arra utal, hogy jelen-
tős település lehetett a korabeli 
Boldogháza.  
   De vajon miért tartotta fontosnak 
Mátyás, hogy néhány nappal meg-
koronázása után teljesítse a jász 
küldöttek kérését? 
A jászok és kunok katonáskodó 
népelemekként telepedtek meg 
Magyarországon. Az uralkodóktól 
jelentős kiváltságokat kaptak bete-
lepülésüktől fogva, melyek leg-
főbb eleme a földesúri terhektől 
való mentesség volt. Ugyanakkor 
háborúk idején kötelesek voltak az 
uralkodó melletti hadba vonulásra.  
A jászkunok katonai ereje bizo-
nyára fontos szerepet játszott az 
oklevél kiadásában, hiszen az 
1458. január 20-ra Pestre hirdetett 
királyválasztó országgyűlésre in-
duló, Szilágyi Mihály által vezetett 
15 ezer fős hadseregben a jászku-
nok csapatai is jelen voltak. Má-
tyás számára fontos volt a katonás-
kodó jászok és kunok támogatása. 
   Az 1458-ban kiadott oklevél 

Mathias Rex – Mátyás király saját 
kező aláírása 

Mátyás király szülıháza Kolozsváron  
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tehát megerősítette Zsigmond ki-
rály Karánsebesen 1428-ban ki-
adott oklevelét, amely elismerte a 
jászok kiváltságos helyzetét, és 
arról rendelkezett, hogy „világi 
bírák, vagy hozzájuk rendelt tiszt-
jeik, vagy alispánjaik, s ezekhez 
tartozók a filiszteusok (jászok) kö-
zött ne tartózkodjanak, s állandó-
an ne lakjanak, tőlük élelmiszere-
ket vagy ezek helyett pénzt a ma-
guk részére ne zsaroljanak.” 

Vagyis a jászok közvetlenül az 
uralkodó fennhatósága alá tartoz-
tak.  
   A latin nyelven írott oklevelet 
Jászberényben őrizték a kerületi 
vasládában több uralkodói okle-
véllel együtt. A háború idején me-
nekíteni próbálták az iratokat, de 
sajnos számos más értékes okle-
véllel, irattal együtt ez az oklevél 
is elpusztult. Szövege azonban 
szerencsés módon fennmaradt. 

Gyárfás István a jászkunok törté-
netéről szóló munkájának készíté-
sekor még láthatta az eredeti okle-
veleket, és ezeket nyomtatásban 
közzétette A Jász-kunok története 
című értékes munkájában. Így ma-
radhatott az utókorra számos érté-
kes oklevél szövege, közöttük a 
községünk történetében kiemelke-
dő jelentőséggel bíró Mátyás okle-
vél is.  
    Községünk nevét Mátyás király-
nak egy későbbi, 1466-ban kiadott 
oklevele is megőrizte, amelyben 
Boldogfalva néven szerepel tele-
pülésünk. A későbbi írásos emlé-
kekben több változatban fordul elő 
a neve: 1550: Bódokház, 1558: 
Bódogháza, 1567: Boldogszállás, 
1667: Boldog Háza, 1668: 
Budaháza (?) 1699: Boldogháza 
puszta, majd 1947-től Jászboldog-
háza. 
Az emlékév során számos országos 
rendezvény, kiállítás idézi Mátyás 
emlékét. Különösen kedves ötlet az 
álruhás Mátyás király, aki ma is 
járja az országát, iskolákat, intéz-
ményeket látogat. Természetesen 
halad a korral, útja a facebook-on 
nyomon követhető „Mátyás király 
emlékév 2018.” címen. 
A nevét viselő iskolánk meghívásá-
ra talán községünkbe is ellátogat-
na az álruhás uralkodó … 

Papp Izabella 

 MÚLTIDÉZŐ  

Mátyás király Véménden, az általános iskolában az 
igazgatóhelyettessel és hő kísérıjével, a Muzsikussal 

Mátyás Corvinájának egy lapja  

Mátyás szobor Kolozsváron  
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Régen volt — hogy is volt? 

   A háború előtt nevezhették el a kockakövekkel kira-
kott útszakaszt Fiáker útnak, talán mert nagyon sok 
lovas kocsi közlekedett az állomásra és a Tejcsarnokba 
is. A Jánoshida felől vezető kövesút kezdetben az Üve-
ges kocsmáig épült meg, két oldalán eperfasor állt. 
Csak később vezették tovább Tápiógyörgye felé a kö-
vesutat. 
  Az állomás és környéke nagyon szépen rendezett, 
gondozott volt abban az időben. A terület a sorompótól 
egészen a Tejcsarnokig a vasúté volt.  Két végén egy-
egy váltókezelő lakott. Az állomás személyzete az állo-
másfőnök, forgalmista és málházó volt. A vasúti rako-
dótér a mainál jóval nagyobb területű volt, kiért egé-
szen a kövesútig, amitől egy fasor választotta el.  

Abban az időben nagyon nagy volt a teherforgalom. A 
Tüzépre érkező anyagok, tégla, cserép, építőanyag mel-
lett termények, állatok rakodása történt itt, és a 
jánoshidai teherforgalmat is itt bonyolították. Az első 
vágányon mindig állt egy tehervonat, ami vagy hozott, 
vagy vitt valamilyen árut. Nagyon nagy forgalmat je-
lentett a cukorrépa szállítás, amiről Szűcs Gergelynek a 
mázsaház történetéről szóló írásában olvashattunk.  A 
pályafenntartási épület közelében volt egy 10-15 méte-
res épület, a Futura, ami terményátvevő helyként mű-
ködött. A beszolgáltatási rendszer idején szigorúan 
megszabták a gazdák számára a termény, állat és egyéb 
beadási kötelezettségeket, és itt vették át, majd a szállí-
tásig tárolták.  Később, amikor a beszolgáltatás meg-
szűnt, a rossz állapotban lévő épületet lebontották, és a 
helyét is rakodásra használták. 
      A vasút területe után állt a Tejcsarnok épülete, ott 
is nagy volt a forgalom, a gazdáktól tejeskocsik szállí-

tották a tejet, a hűtésére pedig a csarnok mögötti jég-
pince szolgált.  Ez egy kis épület volt, amit majdnem a 
földig érő vastag nádtető fedett, ami hűvösen tartotta. 
Lovas kocsikkal hordták ide a jégtömböket, azzal hű-
tötték a csarnokban a tejet, és vitték a kocsmába az ital-
hűtéshez is. Úgy emlékszem, hogy a Tejcsarnok épüle-
te volt korábban Sántáné kocsmája.  

   A Fiáker út másik oldalán, a sorompó felől indulva 
megközelítőleg a mai ABC helyén állt a pártház, ami 
korábban Gaál István háza volt. Az óvoda felőli olda-
lán egy kis épületben történt a beszolgáltatásba hozott 
tojás, csirke és zsír átvétele. Az udvarban volt a Tüzép 
és a malom épülete, ami később cseretelepként műkö-
dött. Szemben, a mai virágbolt helyén Krasnyánszky 
Dezső háza állt, benne előbb kovácsműhely, majd szik-
vízüzem működött. Egy kis épületben itt volt az első 
hentesüzlet is Menyhárt József  vezetésével. Később 
épült a mai Sebestyén-bolt, és a téesz időktől ez volt a 
hentesüzlet. 
   Az út jobb oldalán továbbhaladva egy élelmiszerbolt 
állt, ami eredetileg Nagy Ilona kocsmája volt. Az álla-
mosítás után egyik végében ÁFÉSZ iroda, a másikban  
vegyesbolt működött, ahol Törőcsik Mária és Tóth 
Magda dolgozott eladóként, és Varga István volt a ve-
zető. 1956-ban még működött a bolt, emlékszem, hogy 
kenyérért sorba kellett állni. Később zöldségbolt lett 
Kotán Róbert vezetésével. Hátul egy folyosó vezetett 
egy kis épületrészhez, ahol egy féllábú ember lakott a 
családjával.  Itt volt az első női fodrász, Baráth Béláné 
üzlete is. Mellette Matók Dezső fuvaros családjának 
háza állt. 
Az utat folytatva Rigó László kovácsmester házához 
érünk, ő végezte a lovak patkolását, kocsik javítását. 

Séta a boldogházi  Fiáker úton 
Ma már kevesen emlékeznek arra, hogy Boldogházán volt egy Fiáker út. A helyiek a Jánoshida felőli sorompó-
tól a Tejcsarnokig vezető utat nevezték így. Kispál János ma is jól emlékszik a régi épületekre, a falu korabeli 
képére. A Kedves Olvasó az ő kalauzolásával most múltidéző sétára indulhat a régi kockaköveken, a Fiáker 
úton – időben 50-60 évet visszaszámolva… 

Cukorrépa rakodás vagonba  

Váltókezelı ırhely. Martonosi Sándor     váltókezelı 
unokájával 
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Buli, élmény, életérzés 
� A jó idő megérkeztével eljött 
a várva várt kültéri programok és 
rendezvények ideje is. Vannak he-
lyek, ahol ezt plakátok és szóróla-
pok hirdetik, kis falunkban azonban 
a berregő motorok páratan és elté-
veszthetetlen hangja jelzi, hogy 
elérkeztünk az első tavaszi rendez-

vényünkhöz, ami nem más, mint a 
jászboldogházi motoros találkozó, 
amely május 11-től 13-ig kerül 
megrendezésre, immáron 20 éve. 
Ettől fantasztikusabb módon nem is 
indíthatnánk kültéri programsoroza-
tunkat, hiszen ilyenkor az egész 
falu a motorosokkal együtt lázban 
ég. Izgatottan várják a felvonulás 
adta extázis élményeit és az első 
koncert elindulását, mely a telepü-
lés minden kis zegzugába elhallat-
szik, és aki nem a strandon válik 
két napra motorossá, az is részese 
lehet, akár otthonról is mindannak, 
ami Jászboldogházát országszerte 
híressé tette.  
� Ezt követően a szórakozás 
egy másik fajtájának képviselője-
ként a Hagyományok Hétvégéje 

folytatja a tavaszi programok ese-
ményeit, amely május 26-án nyitja 
meg kapuit a Bartal tanyán. A lova-
sok színpompás felvonulását végig-
kísérve egészen a célállomásig, 
minden kedves résztvevő egy kis 
időre visszacsöppenhet a régmúlt 
eseményeibe a fantasztikus öltözék-
kel, versenyekkel és fellépőkkel 
tarkított napon. Mindenki számára 
lehetőség nyílik a különböző mes-
terségek tanulmányának megtekin-
tésére, ám az ínycsiklandó ételek 
nélkül elképzelhetetlen lenne egy 
ilyen esemény. A szorgos kezek 
reggeltől egészen estig azon dol-
goznak, hogy a kilátogatók újra, 
vagy akár életükben először érez-
hessék az igazi magyar ízek sokfé-
leségét.  

Nagyon ügyes kezű mester volt, legjobban a motorok 
érdekelték, ha ilyet hoztak, félretette az éppen elkezdett 
munkát is. Házuk után következett a Gaál porta, ahol 
egy kis épület állt, (a mai Kondi büfé helyén) ez ter-
ményforgalmi iroda volt, később hozzáépítettek, és így 
lett kocsma belőle.  
Ma már nehéz elképzelni, hogy a Dózsa György út ak-
kor még nem volt kinyitva, nagy répaföld volt azon a 
részen, később kezdték a házhelyosztásokat. Az állo-
másra a falu másik végéről csak nagy kerülővel lehetett 
eljutni.  
A sétát folytatva, Tóth Antal vasutas háza következett, 
mellette állt a Posta épülete. Eleinte a községházán 
működött a Posta, később költözött ide, és Fózer Ven-
del volt itt a postavezető. Tóth Sándor háza követke-
zett, mellette Rigó Istvánék, Berkó Ferencék, Ilonka 
Istvánék háza állt. 
A Tejcsarnok után Menyhárt Pista bácsi, a cipész la-
kott, mellette állt a Törőcsik ház. A későbbi Vasút utcá-
ban abban az időben nem is volt több ház. Később, az 
1959-60-as években épült fel Gömöri Béla váltókezelő 
háza.  
   Emlékezetes volt még a bitumentároló, ami a sorom-
pó közelében, az útfenntartó telephelyén működött. 

Sass Bandi bácsi volt az útkezelő, ő melegítette a bitu-
ment, onnan vitték az út javításához szükséges meleg 
bitument. Emlékszem, egyszer kigyulladt a bitumentá-
roló, és homokkal oltották, mert vízzel nem lehetett. 
   Akkoriban még nagyon sokan tanyán éltek. A község 

arculata három nagy építkezési hullám során alakult ki. 
Az elsőt az 1948-as fordulat éve jelentette, utána már a 
tanyákon nem engedélyeztek építkezést. Titokban azért 
készültek hozzáépítések, alakítások. A második a téesz 
szervezés időszaka, amikor már a tanyavilág megszün-
tetésére törekedtek.  1959-től sokan beköltöztek a falu-
ba.  Végül az 1963-as nagy árvíz a tanyavilág teljes 
megszűnéséhez vezetett. 
   A régi Fiáker út is megváltozott az idők során. A 
kockaköveken már autók, traktorok jártak, és a téesz 
időkben új burkolatot kapott. Velem együtt talán néhá-
nyan még őrzik a régi útnak, a régi épületeknek és an-
nak a világnak az emlékeit.  

Kispál János 

PILLANATKÉPEK A MÚLTBÓL 

Krasnyánszky Dezsıék háza az udvar felıl 

A Posta elıtt a Vasút utcában: Muhari István,  
Rigó Istvánné, Bánhegyesiné,     Csirke András 
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Farkas Ibolya 

� A tavasznak búcsút mondunk 
ugyan, ám beköszönt a forró nyár 
tele programokkal, rendezvények-
kel és a lehetőségek mérhetetlen 
tárházával. A júniusi hónapban a 
gyermekek legnagyobb örömére az 
iskola bezárja kapuit és teljes egész 
napokra birtokba vehetővé válik a 
strand, ahol többek között a Civil 
nap is megrendezésre kerül. Ver-
senyfeladatok, csapatjátékok és 
egyéni küzdelmek sora várja a kilá-
togatókat, majd pihenés gyanánt az 
esti programok színes műsora hívja 
táncba a kicsiket és nagyokat egy-
aránt.  
� Kis falunkat elhagyva mond-
hatni egész Magyarország kitárul 
előttünk, mégsem kell azonban túl-
ságosan messzire mennünk, hiszen 
július 12-től 15-ig a szervezők az 
alattyáni sportpályára varázsolnak  
egy háromnapos fesztivált, mégpe-
dig a Zsír On The Fest-et.  

Az esemény a sport, főként a foci 
szeretetén alapul, emellett azonban 
a futás, aerobik szerelmeseit, vala-
mint az izmok bajnokait, az erős-
emberek leendő nevezőit is tárt ka-
pukkal várják. Ebben a pár napban 
a kilátogatók nem csak sportolhat-
nak, hanem mindenki megtalálja a 
saját kedvének és ízlésének megfe-
lelő elfoglaltságot, hiszen a kora 
reggeli óráktól a főzőverseny részt-
vevői csempészik üstjeikbe az elra-
gadó zamatokat, valamint a névadó 
zsíros kenyérből is annyit fogyaszt-
hatnak, amennyit csak szeretnének. 
Mikor azonban a nap már nyugodni 
tér, az éjszakai kapuk kinyitnak, és 
elkezdődik az a felhőtlen party, 
amelyet elképzelni csak az tud, aki 
valóban részt vesz ezen az esemé-
nyen. A sztárfellépők stafétabotként 
adják egymásnak a mikrofont, akik 
showelemek tömkelegével kápráz-
tatják el a résztvevőket. A három 
nap rengeteg fantasztikus pillanatot 
és örök élményt tartogat.  
� Akik azonban vállalkozó 
szelleműek, és nyakukba veszik kis 
hazánkat, a világhírű fesztiválok 
tömegéből választhatnak. Jászbol-
dogháza fiataljainak szívéhez leg-
közelebb álló a Mezőtúron rende-

zett East Fest. Július 24-28. között a 
fiatalok legnagyobb része egészen 
biztos, hogy itt keresendő, hiszen 
jól megközelíthető, árban kiválóan 
elfogadható ez az esemény. Belép-
ve a kapun, mintha egy egészen 
más világba csöppenne az ember. 
Több ezer látogató az ország más-
más pontjáról építi a kevés alvásra 
pontosan megfelelő sátrát, majd 
munkájuk befejeztével a feltérképe-
zés fázisa következik, várva a nap-
lementét és az első fellépő harsogó 
hangját, aki elsőként nyitja meg a 
négy napig tartó buli őrületet.  
� Áthaladva az országon szép 
sorban képviselik magukat a világ-
színvonalú fesztiválok.  

Elsőként a budapesti Sziget feszti-
vál, amely a szó legszorosabb értel-
mében multikulturális, hiszen a vi-
lág minden pontjáról érkeznek ide 
látogatók, vannak, akik kifejezetten 
emiatt jönnek a fővárosba, hogy 
átélhessék azt, amit a Sziget világa, 
mindentől elhatárolva ad a feszti-
vállakóknak. Személyes tapasztalat-
ból mondhatom, hogy ez az ese-
mény valóban olyan,amit egyszer 
az életben, ha csak egy napra is, de 
mindenkinek látnia kell. A leírha-
tatlan embertömeg és a világsztár 
fellépők mellett a kultúrák találko-
zása eszméletlen élményt ad bárki 
számára.  
� Következő állomásunk a Ba-
laton partja, mégpedig Zamárdi, 
ahol a Balaton Sound elnevezésű 
buli hét kerül megrendezésre. A 
színpadok deszkáin a világ minden 

táján igen jól ismert fellépők káp-
ráztatják a nézőket, és az élményt 
fokozza, hogy az esti őrület a Bala-
ton partján napozás közben pihen-
hető ki.  
� Végül, de nem utolsósorban 
a Sopron szívében dübörgő VOLT 
Fesztivál említendő. Kis falunktól 
igen messze található, ám az él-
mény szintén páratlan és lenyűgö-
ző. Zenei stílusában picit eltérő a 
már említett társaitól, eseményei-
ben és látványában azonban felve-
szi a versenyt bármelyik rendez-
vénnyel. 
Az életben számtalan formája van 
azoknak a lehetőségeknek és ese-
ményeknek, amiben életünk során, 
ha tehetjük, egyszer mindenképp 
részt kellene vennünk. Sosem tud-
hatjuk ám, hogy épp ezeken a he-
lyeken találkozunk életünk párjá-
val, vagy épp a legjobb barátunk-
kal. Az is lehet azonban, hogy egy 
külföldi ismeretség kialakítása után 
a következő évi nyaralást már az ő 
hazájában tervezzük, és segítségé-
vel fel is térképezhetjük azt.  

Nehéz megfogalmazni, hogy mit is 
adnak ezek az események valójá-
ban, hiszen mindenkinél más és 
más, ám a lényeg, hogy jól érezzük 
magunkat, és akár egy napra vagy 
egy hétre, de felejtsük el, hogy 
mennyi szomorúság és bánat ért, 
hiszen ezek az események mind-
mind egy új világot nyitnak meg 
előttünk, ahol sodródhatunk az ár-
ral. Lélekben lehetünk tündérek 
vagy akár vad motorosok, a lényeg 
az önfeledt szórakozás. Felvehetjük 
a szekrényünk mélyén lapuló me-
rész darabokat, vagy a lelkünk mé-
lyén megbújó, ám sokszor előtörni 
vágyó énünket megformáló öltöze-
tet, hiszen elítélni senki sem fog, és 
bátran szabadjára engedhetjük a 
bennünk rejlő valós énünket. Tehát 
válasszuk ezek közül vagy ezen 
felül bármelyiket kívánom, hogy 
mindenki valóban úgy érezze ma-
gát, ahogy szívének a legjobb. 
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Velünk történt ... 

HÍREK 

Ez év március 22-én került sor a „Vidék, ahol élek” 
címmel meghirdetett megyei pályázat eredményhir-
detésére Szolnokon a Verseghy Ferenc Könyvtár-
ban. Az ünnepi rendezvénynek boldogházi résztve-
vője is volt. Berkó Fejes Györgyi a vers-novella ka-
tegóriában 2.  helyezést ért el. Olvasóink nevében is 
szeretettel gratulálunk, és közöljük díjnyertes írását, 
melyből megtudhatjuk, hogyan vált számára, a kis-
kunsági születésű lány számára Boldogháza boldog 
jász hazává. 
 
A fogalmazás fonalát onnan kezdem el gombolyítani, 
mikor évekkel ezelőtt friss házasként először pillan-
tottam meg udvarunkból a bíborképű Napistent. Az-
óta is szerencsésnek érzem magam, hogy a falu szé-
lén lakunk, így reggelente számtalanszor megcsodál-
hattam már a Nap ébredését. Köszöntjük egymást, 
mikor a hálószobában felhúzom a redőnyt. Miért is 
volt rám nagy hatással újdonsült feleségként - s per-
sze azóta is - a napfelkelte? Mert addig kiskunsági 
leányként naplementékben gyönyörködtem Solton. 
Sokszor padlásfeljáróra kapaszkodva lestem, ahogy a 
Szőlőhegy mögé bukik, olykor meg arra támadt ked-
vem, hogy a Dunáig karikázzak, s onnan nézzem, 
amint a Dunántúlról visszakacsint, búcsúzóul maga 
után hagyva halványlila felhőpamacsokat, mint fod-
ros keszkenő feslett darabjait. A kör bezárult. A nap-
lementéket jászsági napfelkelték cserélték fel. Ket-
tősség rejlik bennem: hogy honnan származom, az 
belém ivódott, szeretettel gondolok rá, nem feledem 
soha, de férjemnek köszönhetően Jászboldogházán 
alapítottunk családot. E faluban húz fejem fölé fekete 
éjbársonyt az Isten, itt ragyognak felettem kedvenc 
csillagképeim, a Göncölszekér és az Orion. Semmire 
nem cserélném el ezt a helyet, mi lenne velem csend-
je, nyugalma, vize, fekete földje nélkül?!  
A kockaház, melyben lakunk, férjem nagyapai örök-
sége, mely az 1963-as árvíz utáni években épült.  A 
bejárati ajtóból szétnézve közel s távol számos min-
dennapi csoda követhető nyomon, ezekből említem 
meg a legfontosabbakat.  
Udvarunk harmada karámként van elkerítve kecské-
ink részére, ideköltözésünk óta velünk vannak. Meg-
ajándékozzák a családot folyékony fehér arannyal, 
azaz tejjel, melynek nagy részéből sajt készül. Ker-
tünkben többek között 140 szőlőtőkénknek kedvez a 
délkeleti fekvés, főként Biankák és Nérók élvezik a 
szellő és a fény simogatását. A szőlő nagy részéből 
bor lesz. Tehát készítünk folyékonyból szilárdat és 
szilárdból folyékonyt: tejből sajtot és szőlőből bort. 
A szántóföldek, rétek felett messzire ellátni, az egyik 
földút mellett hófehéren tündököl falunk legrégebbi 
emléke, az 1832-ben felállított Alavander kereszt. 
2013-ban lett másodszorra felújítva, ekkor mi is el-
jártunk gyermekemmel locsolni a betonozást a júniu-

si hőségben. Az alapba időkapszula került, melyben 
egyebek mellett helyet kapott az akkor óvodás kislá-
nyomról egy fotó. Műanyag kiskannával a kezében 
áll, háta mögött a lajt, amiből locsoltunk, valamint a 
szétszedett alap a kereszt nélkül, azt akkor még a kő-
szobrász műhelyében újították.  
A kereszttől jóval távolabbra tekintve a 
jászalsószentgyörgyi templom ötlik szemünkbe, az is 
világít a napfényben és meghökkentően közelinek 
tűnik. Dél felé Újszász sejlik fel halványan, Jánoshi-
dát viszont a fekvése miatt nem látni sem tőlünk, sem 
a faluból máshonnan, a harangzúgást viszont  néha 
onnan hozza fülembe a szél. 
Száz méterre fut tőlünk a Szolnok-Hatvan vasútvo-
nal, ezen az éltető nagyvárosi köldökzsinóron sikla-
nak el óránként a vonatok mindkettő irányba, hoz-
zák-viszik a falumbelieket is munkából, iskolából, 
vásárlásból, egyéb elfoglaltságból.  
Aratás után a szalmabálák úgy hevernek a határban, 
mintha Földanya szórta volna szét nyakláncáról sár-
gásbarna gyöngyeit, ajándékként nekünk, emberek-
nek. Erőt sugároz ilyenkor a természet, harsogó élet-
igenlést, melyben nincs helye búnak. 
Nyári záporok hű csatlósaként a szivárvány feszít az 
égen, mint íves éteri kapu, majdnem mutatja mind-
kettő lábát, hiszen oly széles a látóhatár. 
Hallani a fácán hangját és nádbéli fészkükön a mada-
rak pittyegését, este a macskabagoly neszez és olykor 
denevérek surrognak. A kert felett vadkacsák szoktak 
átrepülni, az istállóban fecskék tanyáznak, és amikor 
voltak tyúkjaink, akkor hívatlan vendégként a róka is 
megjelent. 
Mikor még nem rekultiválták az elhagyatott szemét-
telepet, akkor telente kerítésünk mellett álltak csata-
sorba a vadászok, s hujjogatva zargatták kutyáikkal a 
fácánt, nyulat, rókát. Dörrenés jelezte, hogy vad 
hagyta ott rejtekét és valószínűleg prédává vált.  
Egy évekkel ezelőtti baráti összejövetelen feltett ne-
kem egy kérdést egyik barátnőm éppen aktuális  vá-
rosi szerelme. Emlékszem, hogy a diófa alatt hűsöl-
tünk, mikor elgondolkodva megkérdezte: „Jó ez a 
falu, de mégis, mit lehet itt csinálni?” Nos, erre na-
gyon egyszerű a válasz: élni. Itt élni jó, de talán meg-
lepő módon hangsúlyoznám, hogy nem jobb és nem 
rosszabb, mint máshol. De az adott értékekkel így 
élni csak itt lehet. Mit is mondott Tamási Áron főhő-
se, Ábel?  
- Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon le-
gyünk benne. 
Nekem ez az otthon a boldog jász haza, Jászboldog-
háza. Minden embernek azt kívánom, hogy legyen 
egy ilyen otthona. Otthon, ami óvja, táplálja, ahol 
szárnyra kaphat, s ahová mindig visszaröppenhet. 

 
Berkó-Fejes Györgyi 

Jászboldogháza Jászboldogháza Jászboldogháza Jászboldogháza ---- boldog jász haza boldog jász haza boldog jász haza boldog jász haza    
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Rólunk  írták...Rólunk  írták...Rólunk  írták...Rólunk  írták... 

Új Néplap, 2018. április 19. 
Bölcsődét építenének 

Megkezdték egy helyi bölcsőde építé-
sének tervezését Jászboldogházán. 
Szűcs Lajos polgármester elmondta, 
arra számítanak, hogy még ebben az 
évben kiírják a fejlesztés finanszírozá-
sát célzó pályázatot, ahogy azt az álla-
mi költségvetés elfogadásakor beter-
vezték. Ebben az esetben még idén 
meg is kezdenék a létesítmény építését, 
mert a faluban megvan az igény az 
intézmény létrehozására. 

Új Néplap, 2018. április 24. 
Még keresik a leszármazottakat a kötethez 

Az ígéret szép szó, ha megtartják, úgy 
jó – mondja közmondásunk. Márpedig 
a jászboldogházi születésű Veliczkyné  
Koncsik Ilona tíz évvel ezelőtt ígéretet 
tett rokonának, a jászberényi Sugárné 
Koncsek Aranka néninek, hogy feldol-
gozza a berényi Koncsek-Koncsik csa-
lád történetét. Akkor Aranka néni ki-
lencvenedik születésnapját ünnepelték, 
és a századikhoz közeledve minden 
remény megvan arra, hogy befejezhes-
sék a nagy munkát. 
- Bizonyos kor után az ember már nem 
előre, hanem visszafelé tekint, hiszen 
annyi minden történt velünk életünk 
során, s ezt szeretnénk elmesélni, to-
vábbadni gyermekeinknek, unokáink-
nak – mondta Veliczkyné Koncsik Ilo-
na arról mesélve, hogy mi is fordította 
a családkutatás felé. – Magam is szere-

tek mesélni az unokáknak szüleimről, 
nagyszüleimről, mit csináltak, hogyan 
éltek. Ma, amikor sok csábító technikai 
eszköz várja a gyerekeket, sajnos már 
kevesebb idő marad a családi beszélge-
tésekre. Mégsem adom fel, mert meg-
győződésem, egyszer számukra is fon-
tos lesz mindaz, hogy kiknek köszön-
hetik életüket, milyen emberek voltak 
őseik, hogyan éltek, mit csináltak. 
Aranka néni az egyházi anyakönyvek-
ből és levéltári dokumentumokból ku-
tatta a családra vonatkozó információ-
kat, kezdve a XVIII. századtól egészen 
a XX. századig. Tíz évvel ezelőtt pedig 
ezt adta át rokonának, amikor is ígére-
tét vette, hogy a családtörténetet felfűzi 
egészen napjainkig. A közösségi olda-
lakon, ismerősök segítségével, szemé-
lyes megkereséssel igyekszem eljutni a 
mai élő Koncsik leszármazottakhoz, és 
fotókat, emlékezéseket kérek tőlük. – 
mondta Veliczkyné Koncsik Ilona. – 
Persze még így sem egyszerű feltérké-
pezni a család minden tagját. 
Sugárné Koncsek Aranka néni századik 
születésnapját idén szeptemberben ün-
neplik, és immár becsületbeli ügynek 
tartja Ilona, hogy akkorra kötet formá-
jában megjelenjen a munka. A gyűjtést 
május végéig folytatja, hogy azután 
már csak a szerkesztésen dolgozhassa-
nak. Azt kérik a Koncsik leszármazot-
taktól, hogy aki közülük ezt fontosnak 
érzi, jelentkezzen Veliczkyné Koncsik 

Ilonánál (ica@koncsek.hu, tel.: 06-
20/9427-997). 

Banka Csaba 
Új Néplap, 2018. április 26. 
Három épületet újítanak fel 

Kiegészítik egymást az iskolát érintő 
fejlesztések a kistelepülésen. Jászbol-
dogháza polgármestere, Szűcs Lajos 
lapunknak elmondta, a helyi iskolában 
a fenntartó Jászberényi Tankerület be-
ruházásában készülő műfüves pálya 
megvalósítását az iskolaépületben vég-
zett felújítási munkák követik majd. 
A pályaépítést követően önkormányzati 
fejlesztés részeként valósítják meg az 
iskolához tartozó három épület felújítá-
sát. A község tavaly nyert pályázati 
forrásból száztízmillió forintot fordít a 
munkákra. A kivitelezési terveket még 
2017-ben elkészítették. A támogatás a 
két iskolai épületet és a tornacsarnok 
felújítását segíti. A korszerűsítés elsőd-
leges feladata, hogy csökkentsék az 
épületek energiafelhasználását, megva-
lósuljon az állagmegóvás, javítsák a 
komfortérzetet, és nem mellékesen 
bizonyos akadálymentesítési feladato-
kat is el tudnak majd végezni. A felújí-
tást a tervek szerint még májusban sze-
retnék elkezdeni.  
Az ezzel összefüggő közbeszerzési 
pályáztatás folyamata jelenleg is zajlik. 
Eredményhirdetés után kezdődhet el a 
kivitelezés.    B. Cs. 

Itt van már a május, itt van az eper dömping. Nagyon sok-
féle desszertet készíthetünk belőle. Néhányat szeretnék 
megosztani Önökkel. 
 
Tepsiben sült epres palacsinta: 
Hozzávalók (kb. 4 adaghoz) : 
20 dkg finomliszt,  
3 db tojás 
1 csipet só 
2,5 dl tej 
1 dl ásványvíz 
4 dkg cukor 
20 dkg eper 
Palacsintatésztát készítünk. Az epreket megmossuk, kicsu-
mázzuk és felvágjuk. A tésztát sütőpapírral bélelt tepsibe 
öntjük, és egyenletesen rárakjuk az epret. Előmelegített 
sütőben 30 percig sütjük. 
 
Eper turmix: nagyon egészséges, és ha meleg van, nagyon 
jó hűsítő ital. 
Hozzávalók:  
30 dkg eper 
5 dl tej 
20 dkg cukor 

Az epreket megmossuk, csumázzuk és feldara-
boljuk. Az epret, tejet, cukrot összetur-
mixoljuk. Fogyasztás előtt hűtjük. 
 
Epres mascarpone krém: 
Hozzávalók (4 adaghoz):  
30 dkg eper 
25 dkg mascarpone 
4 dl habtejszín. 
Az epret megmossuk, megtisztítjuk és fel-
daraboljuk, botmixerrel pürésítjük. A tejszínt 
kemény habbá verjük, majd belekeverjük a mascarponét és 
utána az epret. Megkóstoljuk, és ha kívánjuk, tehetünk bele 
cukrot. Poharakba töltjük, és hűtőben tároljuk fogyasztásig. 
 

Ezek a receptek nagyon egyszerűek. Kezdő háziasszonyok 
is el tudják készíteni. De nem utolsósorban a rohanó vilá-
gunkban is gyorsan elkészíthetőek. Ízletes és finom desz-
szerttel kedveskedhetünk családunknak, barátainknak. 

„Egyenek mindig jókat, és élvezzék az ízeket!” 
Ráczné Baráth Andrea 

Receptek Anditól... Gasztroangyal jelenti 
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Pesti Kálmánné( szül.: Durucz Margit)  1934-2018 

Papp Lajosné (szül.: Beszteri Mária)  1929-2018 

Megyeri Zsolt  1968-2018 

Szádvári János  1926-2018 

Sass Istvánné( Vámos Piroska)  1923-2018 

Búcsúzunk 
 

Sok örömet és boldogságot kívánunk az újszülöttnek és családjuknak! 

Eszes Hanna 
2018. 04. 23. 

 
Eszes Jánosné Szabó Nikoletta 

Eszes János 

Gólyahír 
„Azért mert szerettek, jöttem a világra, s lettem új fény, 

csillag, szülők boldogsága. Szeressetek engem igaz 
szeretettel,   a kincsetek vagyok, pici kincs, de ember!” 

Jászboldogházán is hamarosan 
átadják az Invitel Szupergyors 
Internet Program keretében meg-
valósult fejlesztését, amelynek 
köszönhetően a helyiek számára 
is elérhető lesz a gyors internet és 
a HD minőségű televíziózás. A 
korszerű hálózatok előnyeiről és 
a Szupergyors Internet Program-
ról kérdeztük Püspöki Pétert, az 
Invitel regionális szegmensmene-
dzserét.  
 
Miért van szükségünk nagysebes-
ségű internetkapcsolatra?  
A nagysebességű internet napjaink-
ban nem csak a munkához, a tanu-
láshoz és a böngészéshez elenged-
hetetlen, de a különböző videós 
tartalmak letöltéséhez is, amelyek 
folyamatos nyomon követése és 
megtekintése főleg a most felnövő 
generáció körében egyre népsze-
rűbb. Az Invitel ezt az igényt felis-
merve, számos járás fejlesztéséért 
nyújtott be pályázatot a Szuper-
gyors Internet Program keretében. 
Mit érdemes tudni a Szupergyors 
Internet Programról? 
A Szupergyors Internet Program 
azért jött létre, hogy az Európai 
Uniós és hazai fejlesztési források 
biztosítása révén korszerű távközlé-
si infrastruktúra alakuljon ki Ma-
gyarországon. A kitűzött cél, hogy 
2018. végére minden háztartásban 
elérhető legyen a legalább 30 Mbit/
s sávszélességű internet. 
Hogyan tudhatjuk meg, hogy 
Jászboldogházán is várható-e 
ilyen jellegű fejlesztés?  
A fejlesztésben érintett települések 
lakosságát a helyi sajtóban, külterü-

leti plakátokon, postai úton vagy 
akár e-mail formájában is tájékoz-
tatjuk, meglévő ügyfeleinket pedig 
külön értesítjük számlalevelük mel-
lékletében is. Emellett érdemes 
nyomon követni a www.invitel.hu/
szechenyi2020/ weboldalt, ahol 
minden érdeklődő hasznos informá-
ciókat kaphat a saját településével 
kapcsolatban. Várhatóan a jászberé-
nyi járásban, Jászboldogházán is 
hamarosan átadjuk a korszerű inter-
nethálózatot. Amennyiben az át-
adásról első kézből szeretne értesül-
ni, adja meg elérhetőségét a fenti 
weboldalon. 
Milyen konkrét előnyökkel jár a 
fejlesztés Jászboldogháza lakosai 
számára? 
Jászboldogházán tisztán optikai 
megoldást alkalmazunk – szaknyel-
ven GPON technológiát –, amely 
során az optikai szálat egészen az 
előfizetők otthonáig elvisszük. Fej-
lesztéseinknek köszönhetően az itt 
élők számára is elérhetővé válik az 
akár 250 Mbit/s sávszélességű 
internetszolgáltatás, illetve a minő-
ségi televíziózás 94 TV és rádió 
csatornával, valamint 35 HD adás-
sal a telefonszolgáltatás mellett. 

További jó hír, hogy a település 
központjában ingyenesen hozzáfér-
hető WiFi szolgáltatást is kiépítünk. 
Otthonunk mellett az Invitelre a 
munkánk során is számíthatunk. A 
fejlesztéseknek köszönhetően a he-
lyi vállalkozások is élvezhetik majd 
a nagyobb sávszélesség előnyeit. 
Sőt, akiknek a napi üzletmenetben a 
feltöltési sebesség is fontos, azok 
számára kedvező alternatívát nyújt 
szimmetrikus internet szolgáltatá-
sunk. 
Említette, hogy a hálózatkorsze-
rűsítés után egyúttal a HD tartal-
mak elérhetősége is biztosított 
lesz. Miben különbözik a HD a 
hagyományos képtől? 
A hagyományos televíziózással 
szemben a HD részletekben gazdag, 
szabad szemmel is nagy felbontású 
képminőséget nyújt, így a meccsné-
zések és a közös családi filmezések 
is élvezhetőbbek lesznek. Fontos 
kiemelni, hogy a HD adáshoz nem 
elegendő a HD vagy full HD televí-
zió-készülék megvásárlása, HD 
csatornákat tartalmazó tévécsomag-
ra is szükség van. Fejlesztéseinknek 
köszönhetően ezek a csatornák ter-
mészetesen Jászboldogházán is el-
érhetők lesznek. 
Hol értesülhetünk általában az 
Invitel szolgáltatásairól? 
Szeretettel várjuk az érdeklődőket 
jászberényi Invitel Pontunkban, az 
Alsócsincsapart u. 2. szám alatt. 
Emellett a lakossági szolgáltatások-
kal kapcsolatban a 1288-as, a kis-
vállalati szolgáltatások esetében 
pedig a 06 80 881 881-es telefon-
számon, valamint az invitel.hu 
weboldalon tájékozódhatnak.  

Korszerű hálózatok épülnek  

Jászboldogházán 
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SZERKESZTŐSÉGI  
KÖZLEMÉNY 

Rendszeres és alkalmi szerzőink  
figyelmébe ajánljuk, hogy a következő lapszámunkhoz   

 a kéziratokat és a fotókat  
2018. június 25-ig  

kérjük eljuttatni a szerkesztőkhöz. 
A beküldött írások változtatásának jogát  

-terjedelmi okokból-  a szerkesztőség fenntartja. 
E-mail: faluujság@jaszboldoghaza.hu 
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