


 2 
Boldogházi Hírek 2016. MÁRCIUS TAVASZKÖSZÖNTŐ 

Várnai Zseni 
Petıfi márciusa  

Nincs március Petıfi nélkül,  
idı és költı egybeforrt,  
benne sőrősödött, benne robbant  
mind, ami forralta a bort,  
az ı szavára várt a nép és  
élesítette a kaszát,  
abban a dicsı márciusban  
ı jelentette a hazát.  

Nincs március Petıfi nélkül,  
ı költötte e hónapot,  
s olyanná lett, mint amilyennek  
az ı lantján fogantatott:  
eszmékkel terhes, forradalmi  
tettekre érett, lángoló  
dala úgy szállt a nép szívébe  
s úgy gyújtott, mint egy lángfolyó.  

A március Petıfi hónap  
ha süt a nap, ha fú a szél,  
ı ragyog itt a napsütésben,  
s a szél szavában ı beszél,  
s ha égzengéssel, villámfénnyel  
ránk tör a tavaszi vihar,  
mintha a szélvész kürtszavában  
harsogna a Nemzeti dal.  
 

Nincs március Petıfi nélkül,  

e kettı egy száz éve már.  
Az ı szemével látjuk , hogyha  
madárka a bokorra száll,  
fülével halljuk rebbenését,  
s azt is, mikor egy bısz folyam  
vagy egy rabnép láncát letépte  
a szabadság felé roham!  
 

Nincs szabadság Petıfi nélkül,  
ı égette szívünkbe, hogy  
több a szabadság, mint az élet,  
ez a legszebb népi jog!  
İ írta, vívta, tollal, karddal,  
s rátette ifjú életét,  
szabadságunk örök okmányán  
Petıfi szíve a pecsét!  
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2016. MÁRCIUS HÍREK  

“Válassz olyan munkát, amit sze-

retsz és egyetlen napot sem kell dol-

goznod az életedben.”  

(Konfucius) 
 

 Hortiné dr. Bathó Edit néprajzkuta-
tó, a Jász Múzeum igazgatónője eb-
ben az évben ünnepli 60. születésnap-
ját. Egyik jeles elődje, Réz Kálmán 
múzeumigazgató úgy vélte, „A Jász 
Múzeum vezetéséhez elsősorban sze-
retet és kifejezetten jász lélek kell.” 
Bathó Edit személyében ilyen igazga-
tó áll a Jász Múzeum élén, aki min-
den megnyilvánulásával szűkebb ha-
zánk, a Jászság tiszteletét és szeretetét 
közvetíti környezete felé.   

Fő kutatási területe a Jászság 18-20. 
századi anyagi kultúrája, elsősorban a 
méhészkedés, szőlőtermesztés, tánc-
élet és a viselet, de ezen túl is rendkí-
vül változatos és gazdag eddigi pálya-
képe. Fiatalon tíz éven át táncolt a Ki 
mit tud? győztes Jászság Népi Együt-
tesben.  Később alapítója és művésze-
ti vezetője volt a Galagonya, majd a 
Barkóca Gyermek Néptáncegyüttes-
nek. Tanított főiskolán, oktatta a folk-
lórt, tánctörténetet, honismereti szak-
köröket hozott létre. Alapítója és tit-
kára a Városvédő és Szépítő Egyesü-
letnek, és szinte megszámlálhatatlan 
közéleti tisztséget visel - mindezt 
őszinte lelkesedéssel, elhivatottsággal 
teszi. 

     1977-től a Jász Múzeum vált má-
sodik otthonává. Volt népművelő, 
néprajzos muzeológus, majd immár 
22 éve a szeretett intézmény igazgató-
ja. Büszkén és féltve őrzi nemzeti 
ereklyénket, a Lehel kürtöt, s méltó 
módon képviseli a Jászságot országos 
és helyi fórumokon. Kiemelkedő tu-
dományos munkásságát az általa írott 

és szerkesztett igényes kötetek, tanul-
mányok, újságcikkek sokasága is jel-
zi. Szakmai konferenciák kedvelt 
előadója, országos és regionális kon-
ferenciák szervezője. Több mint húsz 
éve szerkeszti a Redemptio című hon-
ismereti folyóiratot. Színvonalas kiál-
lítások, rendezvények sokasága vonz-
za az érdeklődőket a múzeumba, ahol 
ajtaja mindenki számára nyitva áll. 

    Bathó Edit számára a hagyomány-
őrzés nem csupán elvont, szép foga-
lom, de szívvel, lélekkel benne él. 
Életre keltette a rég elfeledett jász 
viseletet, kutatásai nyomán megeleve-
nednek a jász hímzés motívumai, 
megszólalnak a jászsági népdalok, 
mesék, és újra készülnek a jászsági 
népi ételek. Aktív részese a hagyomá-
nyok bemutatásának: ha kell, énekel, 
táncol, de láthattuk Mária Terézia 
királynőként, és volt már fogadósné is 
az általa alapított Jászsági Hagyo-
mányőrző Egylet színdarabjában. 
Fáradhatatlanul gyűjti a Jászság tár-
gyi és szellemi kultúrájának emlékeit, 
s jelképesen, de a valóságban is leha-

jol a legapróbb értékekért is. Jelen 
van a jász települések ünnepein, a 
hétköznapokban pedig önzetlenül 
segíti az értékek mentését.  

   Eddigi munkásságát számos kitün-
tetéssel ismerték el, közülük a szülő-
városától kapott Jászberény Díszpol-
gára címre a legbüszkébb. A hivata-
los elismeréseken túl naponta érezheti 
környezete megbecsülését és szerete-
tét.  

   Bathó Editet gyakran köszönthet-
jük községünkben is, ahol személyé-
ben nem csupán a tudós néprajzkuta-
tót tisztelik, hanem kedves, derűs és 
közvetlen egyéniségét. Láthatjuk ün-
nepi jász viseletben, de az aratóver-
seny résztvevőjeként vagy városvédő 
gyerekek kísérőjeként is. Segített a 
Tájház és az egyházi gyűjtemény ki-
alakításában, figyelemmel kíséri tele-
pülésünk életét, tanácsaival segíti a 
hagyományőrző tevékenységet. Bízta-
tó, elismerő szavai sokat jelentenek a 
Boldogházi Hírek készítésében is.  
   Kedves Edit! Olvasóink és a Téged 
ismerő és őszintén tisztelő boldoghá-
ziak nevében szeretettel köszöntünk e 
jeles alkalomból. Köszönjük azt az 
elkötelezett értékteremtő és értékőrző 
munkát, amellyel szűkebb és tágabb 
környezeted gazdagítod. Gyakran 
mondod, milyen fontos, hogy ha sem-
mink nem marad is, álmaink mindig 
legyenek. Kívánjuk, hogy váltsd való-
ra álmaidat, hiszen azok rólunk, ne-
künk is szólnak. Kívánunk jó egész-
séget, sok örömet családodban, sike-
reket a hivatásodban. Isten éltessen, 
és áldása kísérjen további utadon. 
 

A szerkesztőség nevében:  
Papp Izabella 

SZÜLETÉSNAPI  KÖSZÖNTİSZÜLETÉSNAPI  KÖSZÖNTİSZÜLETÉSNAPI  KÖSZÖNTİSZÜLETÉSNAPI  KÖSZÖNTİ    

Nagy Albert jász kapitányi beiktatásán 
2006-ban a Jász Világtalálkozón   

Gaál Ferenccel az aratóversenyen 
2009-ben   

A boldogházi faluszépítık köszöntik a 
jászberényi városvédıket – 2012  

Hortiné dr. Bathó Edit  
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Tisztelt Olvasó! 
Településünk életében az idei év a mindennapos fel-
adatok mellett a tervezett fejlesztési és felújítási cél-
jaink előkészítésével és a pályázatok benyújtásával 
egészül ki. Az előttünk álló időszakban nagyon sok-
féle pályázati lehetőség nyílik meg, és ez most egy-
szerre ad nagyon sok feladatot. Az már most látszik 
a kiírásokból, hogy a 2014-2020 közötti időszakra 
szánt pályázati pénzek rövid időn belül gazdára fog-
nak találni, ezt követően pedig 2-3 évük lesz a meg-
valósításra a sikeres nyerteseknek. Jászboldogháza 
Önkormányzata részéről ebben a ciklusban kiemel-
ten kezeljük az oktatási intézményeink felújítását, 
még akkor is, ha az iskolának csak tulajdonosa va-
gyunk, fenntartója pedig a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ (KLIK). Az elmúlt 3 év bebizo-
nyította számunkra, hogy ebben a formában sem mű-
ködik jobban és gazdaságosabban az alapfokú okta-
tás, mint az önkormányzat fenntartásában történt. 3 
év alatt a karbantartásokért és egyéb szolgáltatáso-
kért a KLIK tartozása mintegy 3 millió Ft-ot tesz ki 
önkormányzatunk felé. A folyamatosan romló álla-
potú épületeink is csak akkor lesznek felújítva, ha 
azt mi elérjük. Ezért a két iskolai épület, a tornacsar-
nok, a kazánház felújítására egy komplex pályázatot 
készítünk, melynek tartalmi elemei a pályázati kiírás 
függvényében kerül meghatározásra. Legfőbb szem-
pont, hogy az épületeinkben a jövőben is biztonságo-
san lehessen ellátni az oktatási feladatokat, és termé-
szetesen ehhez párosul a gazdasági hatékonyság, 
hogy minél olcsóbban. Bízom benne, hogy rövid 
időn belül hozzáfoghatunk a megvalósításhoz, mert a 
fűtési rendszer nálunk is nagyon bizonytalan üzem-
képességű. Az oktatási intézmények mellett foglal-
kozunk több önkormányzati tulajdonban lévő épület 
felújításának tervezésével is, amelyek között olyan is 
akad, melynek felújítási gazdaságossága is kérdéses.  
Ilyen a legnagyobb önkormányzati épület, a Művelő-
dési Ház is, amelynek felújítási indokoltságát a szak-
emberek megkérdőjelezik, továbbá a pályázatoknál 
sem tudjuk megindokolni gazdaságosságát. Annyi 
pénzt kellene a felújításra költeni, a-mennyiből akár 
újat is építhetnénk. 
Ezek mellett sok más önkormányzati feladat ellátá-
sához kapcsolódó pályázatot készítünk, melyekhez 
ezúton is kérem a civil szervezetek támogatását, hi-

szen nagyon sok olyan pályázat van, ahol csak 
együtt lehetünk sikeresek. 
Idén is folytatjuk közmunkaprogramjainkat, melyre 
a múlt héten megkaptuk a végleges támogatási szer-
ződésünket. Ennek keretében idén is kb. 45 főt tu-
dunk foglalkoztatni. Az út és járdajavító programun-
kat az év második felében felváltja az illegális hulla-
déklerakók felszámolása, de ezek mellett egész év-
ben megy a mezőgazdasági és a helyi (strand) prog-
ram. Az önkormányzat költségvetésének közel 1/3-át 
a közmunkaprogramok megvalósítása teszi ki. 
 
Jászboldogháza 2016-ban 70 éves 
A szűkös anyagi lehetőségek miatt az önkormányzat 
és a Jászföld Hagyományőrző Egyesület úgy döntött, 
hogy összefogunk, és egy közös rendezvényt szerve-
zünk 2016. május 28-án, szombaton. Ehhez kérjük a 
többi civil és gazdálkodó szervezet támogatását is! 
Ezúton is szeretettel hívunk mindenkit idei rendkívü-
li rendezvényünkre! 
 
Belvíz- csapadékvíz gondok 
Ezúton is kérem a tisztelt Lakosokat, hogy a környe-
zetükben, ingatlanjaik előtt segítsenek a csapadékvíz 
elvezetését megoldani, de legalább ne akadályozzák 
azt. A kül- és belterületi útpadkák a sárfelhordások 
(és sokszor a lakosok feltöltései, tereprendezései) 
okán idővel  annyira megemelkednek, hogy a csapa-
dékvíz nem tud megfelelően távozni. Most a tavaszi 
hónapokban ismét jól érzékelhetővé váltak ezek a 
problémák, és nagyon sokunknak okoznak bosszúsá-
got az úttesten és járdán keletkező vízállások, pocso-
lyák. Ezek a velük járó kellemetlenség mellett bal-
esetveszélyesek is, és az út állapotát is tönkre teszik. 
Pontosan látható az, hogy az elmúlt 1-2 évtizedben 
melyik utcában vagy utcarészeken nem volt ez kellő-
képpen megoldva folyamatosan. Az így leromlott 
állapotú utak karbantartása milliós tételt jelent az 
önkormányzatnak éves szinten. Útjaink védelme ér-
dekében a tavasztól ismét hozzáfogunk a padkák és 
árkok rendbetételéhez, hogy a csapadékvíz megfele-
lően távozhasson. 
Kérem a Lakosság türelmét és megértését az esetle-
gesen okozott kellemetlenségekért! 

Polgármesteri tájékoztató 

Tájékoztatjuk a község Lakosságát, hogy Jászboldogháza településen a meghibásodott közvilágítási lámpatesteket  
2015. december 1-től  

a SISTRADE Kft.  javítja. 
A közvilágítási hibákat a továbbiakban kérjük, szíveskedjenek a KOVIKA Közvilágítás hibabejelentő portálon –  

lakossági bejelentés menüpontban - bejelenteni, melynek elérhetősége: 

 https://kozvilhiba.hu, vagy a link www.jaszboldoghaza.hu honlapról is elérhető,  
illetve személyesen a Polgármesteri Hivatal titkárságán, telefonon a  

06 57/460-011  18 melléken, vagy a 0670/4920591 telefonszámokon lehet jelezni. 
Szűcs Lajos polgármester 

Tájékoztatás 

Szűcs Lajos 
polgármester 
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Tájékoztató Önkormányzati ülésekről, aktualitásokról 

Beszámoló a 2015. október 28-i soros képviselő-
testületi ülésről 

• A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a Me-
sevár Óvoda 2015. évi költségvetésének elszámolá-
sát. 

• A testület megtárgyalta a Helyi esélyegyenlőségi 
program felülvizsgálatáról készült előterjesztést, és a 
felülvizsgált programot elfogadta. 

• A testület elfogadta a szociális célú tüzelőanyag tá-
mogatásról szóló 8/2015.(XI.24.) önkormányzati 
rendeletét, mellyel lehetővé vált az önkormányzat 
által megvásárolt szén kiosztása. 

• A testület megtárgyalta a Bursa Hungarica Felsőok-
tatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett 
kérelmeket, és döntött a pályázók részére az ösztön-
díjak megállapításáról. Hasonlóan a korábbi évek-
hez, az idén is minden pályázó részesült ösztöndíj 
támogatásban. 

• A testület megtárgyalta a közvilágítás üzemeltetésé-
nek helyzetét. A korábbi üzemeltető az E-ON által 
alapított EH-SZER Kft. megszűnt. A testület úgy 
döntött, hogy a SISTRADE Kft.-vel köti meg az új, 
közvilágítási, valamint tér – és díszvilágítási beren-
dezések üzemeltetéséről, karbantartásáról szóló szer-
ződést. 

• A képviselő-testület költségcsökkentési célból úgy 
döntött, hogy 2016. január 1. napjától a 
Jászboldogházi Településfejlesztő Kft.-t bízza meg 
az önkormányzat és intézményei részére az anyag- és 
eszközbeszerzési feladatok ellátásával. 

• Határozatot hozott a testület arról, hogy a II. félév-
ben is támogatási igényt nyújt be a települési önkor-
mányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési 
támogatására. 
Zárt ülésen egyedi kérelmeket bírált el a testület. 

 
Beszámoló a 2015. november 23-i soros képviselő-

testületi ülésről 

• A képviselő-testület megtárgyalta az orvosi ügyeleti 
ellátás helyzetét és minőségét és úgy döntött, hogy a 
jelenlegi szolgáltatóval fennálló szerződést felmond-
ja és Jászladány, Jánoshida, Jászalsószentgyörgy, 
Alattyán településekkel közösen szervezi újra az or-
vosi ügyeleti ellátást. 

• A testület úgy határozott, hogy a szociális alapszol-
gáltatási feladatokat a jövőben is a Jászsági Szociális 
Szolgáltató Társulás és az általa működtetett Jászsági 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézmény-
nyel kívánja megoldani. 

 

Beszámoló a 2015. december 16-i soros képviselő-
testületi ülésről 

• A képviselő-testület meghallgatta dr. Dobos Róbert-
nek, Jászberényi Járási Hivatal vezetőjének a tájé-
koztatását a Kormányablakok működésével kapcso-
latban. 

• A testület megvitatta az általános iskola karbantartási 
feladatainak ellátását. Az ülésen jelen volt Orosz 
István a KLIK Jászapáti tankerület igazgatója is. A 
testület úgy döntött, hogy a jászboldogházi Mátyás 
Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Isko-
la ingatlanjainak karbantartására vonatkozóan szer-
ződést kíván kötni a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központtal. 

• A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszá-
molóját a két ülés között végzett tevékenységről. E 
beszámoló a település honlapján megtekinthető. 

• A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a 
jegyző beszámolóját az önkormányzat adóügyi tevé-
kenységéről. 

• Megvitatta a testület a polgármester beszámolóját a 
közmunkaprogramban 2015. évben elvégzett felada-
tokról. 

• A képviselő-testület elfogadta a 2016. évi munka-
tervét. 

• A testület ismételten megtárgyalta a megszűnt Jász-
sági Többcélú Társulás vagyonfelosztási lehetősége-
it. 

• A testület elfogadta az Önkormányzat és a 
Jászboldogházi Településfejlesztő Kft. közötti ön-
kormányzati feladat átadására vonatkozó szerződést. 

• A testület megtárgyalta a jánoshidai önkormányzat 
kérését, és hozzájárult, hogy 2016. január 1. napjától 
a jánoshidai betegeket a Veszely Dental Bt. Jászbol-
dogházán ellássa. 

• Döntött arról is a testület, 2016. január 1-től tagként 
kíván részt venni a Jászok Földje Turisztikai Egyesü-
let munkájában. 

• Zárt ülésen a testület lakossági egyedi kérelmeket 
bírált el. Ugyancsak zárt ülésen döntött a testület 
arról, hogy 2016. január 1. napjától Szűcs Lajos pol-
gármester főállásban látja el polgármesteri feladatait. 

Beszámoló a 2016. január 06-i rendkívüli képviselő-
testületi ülésről 

• A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a Jász-
boldogháza Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló 2/2014. (II.05.) önkormányzati rendelet módo-
sításáról szóló 1/2016. (I.07.) önkormányzati rendele-

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 



 6 
Boldogházi Hírek 2016. MÁRCIUS 

dr. Dinai Zoltán 
 jegyző 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

Értesítjük a község lakosságát, hogy a 2016. évre tervezett 

LOMTALANÍTÁST LOMTALANÍTÁST LOMTALANÍTÁST LOMTALANÍTÁST     
A Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Zrt. 

2 0 1 6 .  m á j u s  1 9 - é n  s z o m b a t o n  

reggel 07.00 órától 11.00 óráig 

végzi, melyben elhasznált tárgyakat, berendezéseket, háztartási hulladékokat szállítanak el, bontási tör-
melék és veszélyes hulladék (festék, vegyszer, gyógyszer, akkumlátor, fáradt olaj -étkezési olaj-, autó-

köpeny kivételével). Csak zsákolt anyagot visznek el, ömlesztettet nem! 
A kerti hulladékokat kérjük, hogy kötözzék össze! 

Jászboldogháza, 2016. február 23. 
Szűcs Lajos 

polgármester 

tét. A módosítás célja az volt, hogy a szervezeti és 
működési szabályzatban rögzítve legyen, hogy a pol-
gármester főállásban látja el feladatait. 

• A testület döntött a polgármester illetményéről, vala-
mint az alpolgármesterek tiszteletdíjának mértékéről 
is. 

• A testület határozott arról is, hogy módosítani kívánja 
a helyi adókról szóló rendeletét. A rendeletmódosítás 
célja, hogy iparűzési adó alóli mentességben részesít-
se a település háziorvosát. 

• Döntött a testület arról is, hogy a korábbi évekhez 
hasonlóan, 2016-ban is térítésmentesen biztosítja a 
Strandfürdő területét a Motoros találkozó céljára. 

Beszámoló a 2016. február 15-i soros képviselő-
testületi ülésről 

• A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszá-
molóját a két ülés között végzett tevékenységről. E 
beszámoló a település honlapján megtekinthető. 

• A testület tudomásul vette dr. Pap Béla bejelentését, 
miszerint az alpolgármesteri tiszteletdíjának 50.000.
-Ft feletti részéről, valamint a költségtérítésének 
összegéről a település civil szervezetei részére le-
mond. 

• A testület határozott arról is, hogy a Jászboldogházi 
Településfejlesztő Kft. törzstőkéjét a jelenlegi 
500.000 Ft-ról 3.000.000 Ft-ra emeli. A törzstőke 
megemelése az önkormányzat törvényben megálla-
pított kötelezettsége. 

• A testület megtárgyalta és elfogadta az önkormány-
zat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.16.) 
önkormányzati rendeletét. 

• Ugyancsak megtárgyalta és elfogadta a testület  a 
helyi adókról szóló 3/2015.(IV.28.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló 3/2016.(II.16.) önkor-
mányzati rendeletét. 

• Elfogadta a testület a temetőről és a temetkezésről 
szóló 4/2010. (IV.28.) önkormányzati rendelet mó-
dosításáról szóló 4/2016.(II. 16.) önkormányzati 
rendeletet is. 

• Határozatban döntött a testület az Európai Uniós 
kötelező betelepítési kvóta elutasításáról. 

• Határozatot hozott a testület arról, hogy 10.000.-Ft-
tal támogatni kívánja a Rákóczi Szövetség a szom-
szédos országokban élő magyar fiatalok tanulását és 
egyéb programjait, pályázatait. 

• Döntött a testület arról, hogy a jövőben a Művelődé-
si Ház, a tájház, valamint az étkező feletti helyisé-
gek felújítását tervezi, és az ehhez szükséges terve-
ket elkészítteti. 

• Határozott arról a testület, hogy a tulajdonában lévő 
árokásó gépet értékesíteni kívánja, és helyette az 
önkormányzati feladatok ellátását jobban szolgáló 
utánfutót, illetve trélert kíván vásárolni. 

• Döntött a testület arról is, hogy a 2016. évi Civil 
Napot a Jászföld Hagyományőrző Egyesülettel 
együttműködve 2016. május 28-án a Bartal tanyán 
rendezi meg. 

• Határozott a testület arról, hogy a Civil napi rendez-
vényen a „Jászboldogháza Községért” díj és 
„Jászboldogháza Díszpolgára” cím adományozásá-
hoz várja a javaslatokat a civil szervezetektől 2016. 
április15-ig. 
Zárt ülésen a testület egyedi kérelmeket bírált el. 
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2016. MÁRCIUS HÍREK  

Község  született 

Dokumentumok Jászboldogháza önálló községgé válásáról  
I. 

„Ha kell, hát százszor újrakezdjük, vállalva ezt a legszebb küldetést.” 
 

 A fenti idézet Nagy János síremlékén lévő emléktáblán olvasható a jászboldogházi temetőben. Ő volt az 1946. 
július 1-jén önállóvá vált község első főbírója.  
Jászboldogháza községgé válásának 70. évfordulóján a Boldogházi Hírek ez évi számaiban korabeli dokumentu-
mok bemutatásával próbáljuk nyomon követni a községünk számára történelmi jelentőségű eseményt. Ezáltal is 
tisztelettel emlékezünk elődeinkre, akik kellő elszántsággal, kitartó munkával és példamutató összefogással a ta-
nyavilágból önálló közigazgatással rendelkező községet hoztak létre.  

*** 
Jászboldogháza hosszú évszázadokon át Jászberény pusztája, majd egyik határrésze volt. Az önállóvá válás gon-

dolata az 1930-as években merült fel először, a második világháborút követően pedig már határozott módon, 
tettekben is megnyilvánult.  A három határrész, Tápió, Csíkos és Boldogháza lakói 1945. november 17-én tartot-
ták az első közös tanácskozást, melyen megbeszélték az önállósulás tervezetét és feltételeit. 1945. december 1-jén 
megalakult a községszervező bizottság, melynek elnöke Nagy János volt, a jegyző Konkoly Béla, a pénztáros Pócz 
Benedek, az ellenőr Kiss István és Sas Péter, a választmányi tagokat pedig területrészenként arányosan jelölték ki. 
A bizottság tagjai személyesen jártak a belügyminisztériumban, ahol kellő határozottsággal érveltek az önállósu-
lás mellett. Ezt bizonyítja a bemutatott dokumentum is, mely szerint dr. Bibó István a vármegyei alispánhoz írott 
levelében indokoltnak tartja a boldogháziak kérelmét és további adatokat kér az alispántól.  

(Forrás: MNL Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár,  
Jászboldogháza iratai. 40/1946.) 
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A Misercordi? Vultus kezdetű bulla bemutatása 
     Ferenc pápa 2015. április 11-én, 
az Isteni Irgalmasság vasárnapja 
előestéjének első vesperásán tette 
közzé az irgalmasság rendkívüli 
jubileumát meghirdető Miseri-
cordiae vultus (Az irgalmasság ar-
ca) kezdetű bulláját. A szentév 
2015. december 8-án, Szeplőtelen 
Fogantatás ünnepén, a II. vatikáni 
zsinat lezárásának 50. évfordulóján 
kezdődik, és 2016. november 20-
án, vasárnap, Krisztus Király ünne-
pén ér véget. 
     A bulla három részre osztható: 
az elsőben Ferenc pápa elmélyíti az 
irgalmasság fogalmát, a második-
ban néhány gyakorlati javaslatot 
ajánl a jubileum megünneplésére, 
míg a harmadik rész felhívásokat 
tartalmaz. A bulla Máriához inté-
zett fohásszal zárul, aki Isten irgal-
masságának tanúja. 
     Bullájának első pontjában a 
Szentatya emlékeztet, hogy Isten 
úgy mutatkozik be, mint végtelenül 
irgalmas Isten, könyörülő Atya, aki 
hosszan tűrő, gazdag kegyelemben 
és hűségben. Szeretetét véglegesen 
Fiában nyilatkoztatta ki, aki az Ő 
irgalmasságának az arca. Aki Jézust 
látja, az látja az Atyát is. 
     Ezután a pápa az irgalmasság 
fogalmát írja körül képekben: az 
irgalmasság kinyilatkoztatja a 
Szentháromság misztériumát; nagy 
tett, amellyel Isten elénk siet; alap-
vető törvény, mely ott lakik minden 
ember szívében; út, amely egyesíti 
Istent és az embert. 
     A harmadik pontban a Szentatya 
meghirdeti az Irgalmasság Rendkí-
vüli Jubileumát, amelyben felhívja 
a keresztényeket, hogy az Atya ir-
galmas cselekvésének hatékony 
jeleivé és tanúivá váljanak. A szent-
év Szeplőtelen Fogantatás ünnepén, 
2015. december 8-án kezdődik, 
melyben Isten a bűn súlyosságára a 
megbocsátás teljességével válaszol. 
Ezen az ünnepen a pápa megnyitja 
a Szent Kaput, mely ez alkalommal 
az Irgalmasság Kapuja lesz. Ha 
valaki átlép rajta, megtapasztalja a 
vigasztaló, megbocsátó és reményt 

adó Isten szeretetét. A rá következő 
vasárnap a Szent Kapu a Lateráni 
Szent János-bazilikában nyílik meg, 
ezt követően pedig a többi pápai 
bazilika Szent Kapuja. Ugyanekkor 
kell megnyitni minden egyházme-
gyében egy ilyen Irgalmasság Ka-
puját.  
     Érsek Atyánk az Irgalmasság 
Évét az egri Bazilikában 2015. dec-
ember 13-án, advent 3. vasárnap-
ján, a 10 órai szentmise keretében 
nyitja meg. A Szentév zárása az 
egri Bazilikában 2016. november 
20-án, Krisztus Király ünnepén a 
10 órakor bemutatandó szentmise 
alkalmával lesz.  
     Szentévi Kapunak főpásztorunk 
az egri Bazilikában a főbejárattól az 
Érsekség irányába eső bejárati ka-
put jelöli ki, amelyen való áthaladás 
a Szentévben a zarándokok számára 
biztosítani fogja a teljes búcsú el-
nyerését, a szokásos feltételek mel-
lett. A Szentévi búcsút az egri Bazi-
lika mellett a sárospataki Baziliká-
ban is el lehet nyerni. 
     Az irgalmasság nem a gyönge-
ség, hanem az erő jele, amelyet a 
liturgia egyik legrégebbi könyörgé-
se így fejez ki: „Istenünk, te legin-
kább azzal mutatod meg mindenha-
tóságodat, hogy könyörületes és 
irgalmas vagy hozzánk…” Isten az 
emberi történelemben mindig jelen-
valónak, közelinek, gondoskodó-
nak, szentnek és irgalmasnak mu-
tatkozik. 
      A zsoltárok is gyakran éneklik 
Isten irgalmasságát: „Megbocsátja 
minden bűnödet, és meggyógyítja 
minden gyöngeséged. Megmenti 
életed a pusztulástól, kegyelemmel 
és irgalommal koszorúz” (103,3–4). 
„Az Úr megszabadítja a foglyokat, 
az Úr megnyitja a vakok szemét, az 
Úr fölemeli a megalázottakat, az Úr 
szereti az igazakat, az Úr megőrzi 
az idegent, pártját fogja az özvegy-
nek és árvának, de a gonosz ember 
útját zsákutcába viszi” (146,7–9). 
„Az Úr meggyógyítja a megtört 
szívűeket és bekötözi sebeiket. (…) 
Az Úr fölemeli a megalázottakat, 

de a gonoszokat földre tipor-
ja” (147,3.6). Isten úgy szeret ben-
nünket, mint egy atya vagy egy 
anya a gyermekét: bensőséges, 
gyöngéd, együttérző, elnéző és 
megbocsátó szeretettel. 
     Jézus azt a küldetést kapta az 
Atyától, hogy kinyilatkoztassa az 
isteni szeretet misztériumát. A cso-
dajelek, amelyeket elsősorban a 
bűnösökkel, a szegényekkel, a kire-
kesztettekkel, a betegekkel és a 
szenvedőkkel visz véghez, az irgal-
masságról beszélnek. Benne min-
den az irgalmasságról szól; benne 
nincs semmi együttérzés nélkül. A 
Szentatya említést tesz a naimi ifjú, 
a gadarai megszállott és Máté meg-
hívásának csodájáról, melyek telis-
tele voltak irgalommal. Ez utóbbi 
csoda kapcsán választotta pápai 
jelmondatát is: „Miserando atque 
eligendo” – „Megkönyörült, és ki-
választotta”. 
    Az irgalmasságról szóló példabe-
szédekben – az elveszett bárány, az 
elveszett drachma és a tékozló fiú 
történetével – Jézus kinyilatkoztatja 
Isten természetét. Olyan atyához 
hasonlítja, aki mindaddig fáradha-
tatlan, amíg irgalmassággal és 
együttérzéssel le nem győzi az el-
lenkezést, és fel nem oldja a bűnt. 
Élet közeli tanítás, amikor Péter 
apostol megkérdezi, hányszor kell 
megbocsátanunk, és Jézus azt vála-
szolja: „Nem hétszer, hanem het-
venhétszer”.  
     A szívtelen szolga történetével 
pedig arra hívja fel figyelmünket 
Jézus, hogy nem csupán az Atya 
dolga az irgalmasság: annak a mi 
életünkben folytatódnia kell. El kell 
vetnünk a bosszút, a dühöt, az erő-
szakot és a megtorlást, hogy meg-
szerezzük a szív derűjét. Meg kell 
hallanunk az apostol buzdítását: „A 
nap ne nyugodjék le haragotok fö-
lött!” És Jézus szavát is hallanunk 
kell: „Boldogok az irgalmasok, 
mert ők irgalmasságot nyernek.” 
     „Legyetek hát irgalmasok, amint 
Atyátok is irgalmas.” A Jubileumi 
Évnek legyen ez az életprogramja – 
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Húsvét ünnepi szertartások 
 

Nagyböjti lelkigyakorlat: március 14., 15., 16. – 17 órakor kezdődő szentmiséken.  
Tartja Szántó József jászberényi főesperes apát úr.  

15-én este az időseknek és a betegeknek kiszolgáltatjuk a betegek kenetét. 
 

Március 20., Virágvasárnap. 
Az Úr szenvedésének vasárnapja. Barkaszentelés. Szentmise reggel 8 órától. 

Március 24., Nagycsütörtök. 
A szentmise és a papság alapításának ünnepe.  Szentmise a lábmosás szertartásával este 6 órától. 

Március 25., Nagypéntek. 
Az Úr szenvedésének ünneplése. Szertartás este 6 órától. 

Március 26., Húsvét vigíliája. 
Az Úr feltámadásának ünnepe. Szentmise este 7 órától. A szentmise után körmenet, majd agapé. 

Március 27., Húsvét vasárnapja.  
Szentmise reggel 8 órától. 

Március 28., Húsvét másodnapja.  
Szentmise reggel 8 órától. 

mondja a Szentatya. Ahhoz, hogy képesek legyünk az 
irgalmasságra, először Isten szavának hallgatóivá kell 
válnunk. Fel kell fedeznünk a csend értékét, hogy el-
mélkedhessünk a hozzánk intézett Szóról. Ezáltal le-
hetővé válik számunkra Isten irgalmasságának szem-
lélése és életstílusként való elsajátítása. 
      A Szentévben különleges jel lesz a zarándoklat. 
Az élet is egy zarándoklat, de ahhoz, hogy valaki – 
Rómában vagy bárhol a világon – elérkezzék a Szent 
Kapuhoz, erejéhez mérten végig kell járnia egy zarán-
dokutat. Ez a tényleges jele annak, hogy az irgalmas-
ság is egy olyan elérendő cél, amely erőfeszítést és 
áldozathozatalt kíván.  A zarándoklat késztessen a 
megtérésre: a Szent Kapun áthaladva engedjük, hogy 
átöleljen bennünket Isten irgalmassága, és kötelezzük 
magunkat az irgalmasság gyakorlására, miként az 
Atya is irgalmas irántunk. 
     Az Úr Jézus megmutatja a zarándokút szakaszait, 
melyen át célba lehet érni: „Ne mondjatok ítéletet sen-
ki fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítélje-
tek el senkit, s akkor benneteket sem ítélnek el. Bo-
csássatok meg, és nektek is megbocsátanak. Adjatok, 
és akkor ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott és túlcsor-
duló mértékkel mérnek öletekbe. Mert amilyen mér-
tékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is” (Lk 
6,37–38). 
  
     Az irgalmasság nem ellentétes az igazságossággal, 
hanem Istennek a bűnös iránti magatartását fejezi ki, 

mellyel további lehetőséget nyújt számára a meggon-
dolásra, megtérésre és hitre. Amikor Ozeás próféta 
idejében a nép eltávolodott Istentől és elvesztette atyái 
hitét, Isten így szól: „Hogyan vethetnélek el, Efraim, 
hogyan hagyhatnálak el, Izrael? Szívem elváltozott, 
egész bensőm remeg. Nem hagyom, hogy fellobban-
jon haragom: Efraimot nem pusztítom el többé, mert 
Isten vagyok, nem ember; a körödben élő Szent, és 
nem szeretem a pusztítást” (Oz 11,8–9). Szent Ágos-
ton pedig így értelmezi a fenti sorokat: „Isten köny-
nyebben fékezi meg a haragot, mint az irgalmassá-
got.” 
     Ebben a bullájában a pápa rámutat, hogy az irgal-
masság hatalma felülmúlja az Egyház határait. A zsi-
dók és a muszlimok szintén fontos isteni tulajdonság-
nak tartják az irgalmasságot. Ez a Jubileumi Év kell, 
hogy segítsen bennünket a találkozásra és párbeszéd-
re.  
     Isten gyengédségének örömét leginkább Mária is-
merte meg. Ő, a Szövetség Szekrénye, Erzsébet házá-
nak küszöbén az irgalmasságról énekel, mely nemze-
dékről nemzedékre kiterjed. Ezekben a szavakban mi 
is jelen vagyunk. Miközben átlépjük a Szent Kaput, 
megtapasztaljuk az irgalmasság gyümölcseit. A Salve 
Regina ősi fohásza mellett imádságainkkal meg kell 
szólítanunk az irgalmasság szentjeit is, legfőképpen 
Kowalska Szent Fausztinát.  

      Csergő Ervin 
      plébános 

HITÉLET 
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Búcsú Gátfalvi Mihálytól 
 

2016. január 21-én, életének 91. évében elhunyt általam nagyra becsült és szeretett  első taní-
tó bácsim, Gátfalvi Mihály. 
Mihály bácsi 1925. május 12-én született Kiskunfélegyházán. A tanítóképző elvégzése után, 
fiatal házasként került a Jászságba, előbb Jászdózsára, majd 1952-ben lakást és szállást kap-
tak Sóshidán. Igy kezdtem én nála a betűvetés tudományát. Nagyon szép emlékeim vannak 
kisiskolás éveimről. 1956 után áthelyezték a központi iskolába, és kinevezték igazgatónak. 
Nem mindenki vette ezt jó néven, alaptalanul vádolták, így 1958-ban, megbántva hagyta el 
Boldogházát, soha nem tért vissza. Szüleim is szerették, befogadták a családot, nem tartották 
besúgónak, jószívű, segítőkész, barátságos embernek ismerték Őt is és feleségét is. Innen 

Jászdózsára került, ahol több mint 30 évig tanított. Feleségével együtt a faluközösség aktív tagjai voltak. Mint tör-
ténelem szakos tanár több helytörténeti, néprajzi, régészeti kutatásban is részt vett. 

Felesége, Erzsike néni 93 éves korában, tavaly januárban ment el. Hetven tartalmas évet éltek együtt, segítve, 
szeretve, tisztelve egymást. Felneveltek két gyereket, segítettek öt unokát. Unoka lányuk, Zsófi, tanítványa és egy-
ben unokaveje István,  és két dédunokájuk tették széppé, boldoggá idős napjaikat. Segítve egymást, nagy szeretet-
ben élt a három generáció egy szép Dunakeszi lakásban. 

Utoljára Mihály nap táján voltam nála, nagyon örült a látogatásnak. Akkor adtam át az Eltűnt iskoláinkra emlé-
kezünk könyvet, melyet meghatódva vett kézbe. Sajnos látása nagyon megromlott, unokáját kérte meg, hogy ol-
vasson belőle. Érdeklődött régi ismerősökről, felidézgettük a több mint 50 év előtti emlékeket. 

2016. február 9-én  kísértük utolsó útjára abban a faluban, ahol igazi otthont, barátokat találtak. Feleségével 
együtt nyugszanak a  jászdózsai  temetőben. A családon kívül régi kollégái, volt tanítványai  búcsúztak Tőle. Nyu-
godjanak békében! 

Mi pedig, egykori boldogházi tanítványai, emlékezzünk  az együtt töltött évekre, a tanító szavakra, gondolatok-
ra, amelyekből sokat tanultunk, a szeretetre, amelyet tőle kaptunk.  

2016. február 14.          Veliczkyné Koncsik Ilona 

Búcsú Szabó Sándortól 
"Egy tanár munkája az örökkévalósággal vetekszik, mert sosem tudni,  

hány generáción keresztül hat, és hány országot jár be a világon." (H. Adams) 
 
Az egykori alsóboldogházi diákok szeretett tanára, Szabó Sándor 2015. december 18-án, 92 
éves korában örökre megpihent. Ez év január 15-én kísérték utolsó útjára a Miskolc-hejőcsabai 
temetőben, s a gyászolók között ott volt alsóboldogházi tanítványa, Sas István is, akivel az eltelt 
évtizedek során barátivá vált a kapcsolata.  
   Szabó Sándor 1958-tól 1963-ig tanított feleségével az alsóboldogházi iskolában, s ez a négy év 
nem csak számára, de diákjai életében is meghatározó volt. Származása miatt büntetésként került 
a kis tanyai iskolába, és kezdetben nem volt könnyű a beilleszkedés a szokatlan környezetbe. 
Hamarosan azonban igazi közösséget teremtett a környező tanyavilág gyermekeiből és szüleik-
ből. Közösen hozták létre azokat a felejthetetlen műsoros esteket is, melyekre ma is szívesen 
emlékeznek, akik részesei lehettek. A tanár úr nem csupán a tananyagot tanította, de személyes 

példájával nevelt - munkára, kitartásra, becsületre, és arra, hogy a legnehezebb helyzetben is lehet lelkesedéssel, szere-
tettel alkotni, értékeket létrehozni.  
„Pedagógiai pályafutásom és életem legeredményesebb időszaka volt az a négy év, amit én a Jászboldogháza-
alsóboldogházi iskolánál töltöttem.” – olvashatjuk az elmúlt évben megjelent iskolatörténeti kötetben Szabó Sándor 
visszaemlékezésében. Jó érzés tudni, hogy még láthatta a könyvet, talán még olvasta régi tanítványai szeretetteljes 
emlékezéseit. 
   Szabó Sándor nevét őrzi az alsóboldogházi iskolai emlékhely, melynek avatásán még jelen lehetett. Emlékét megőr-
zik a kötet lapjai is, de a legfontosabb az a semmivel sem pótolható emlék, amit személyiségével hagyott tanítványai 
szívében, lelkében. 
 

Tisztelettel és szeretettel őrizzük a Tanár Úr emlékét. Nyugodjon békében! 
Papp Izabella 
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Egyesületünk megalakulása óta, azaz 2003-tól a bíró-
sági bejegyzés alapján végzi munkáját. E tevékenység-
gel kapcsolatos tudnivalókat számunkra 224/2000 kor-
mányrendelet szabályozza, melyet a továbbiakban a 
175-ös 2011-es Kormányrendelet módosított. Ez a jog-
szabály meghatározza azt is, hogy aki ilyen tevékeny-
séget folytat, köteles évente egy alkalommal számot 
adni a végzett munkáról. Egyesületünk ez irányú köte-
lezettségének január 24-én taggyűlés keretén belül ele-
get tett. Ez alkalommal megtárgyalta és elfogadta a 

2015. évről szóló beszámolókat /gazdasági, tevékeny-
ségi, ellenőrzési bizottsági és közhasznúsági/. 

A számviteli beszámoló hűen tükrözi, hogy az egye-
sület ez évben a jó gazda gondosságával gazdálkodott, 
melyet az egyesület tagjai hozzászólásaikban ki is 
emeltek. 

A fentiekben megjelölt rendelet értelmében a 2015. 
évi gazdasági mutatók az alábbiak szerint alakultak  
/1000 Ft-ban/. 

Az Ezüstkor Nyugdíjasok és Magányosok Egyesületének  
a 2015-ös évben végzett tevékenységéről... 

Bevételek: 
1./ Előző évi pénzmaradvány  1 421 
2./ Adózók 1 %-ából  26 
3./ Önkormányzati támogatás:  25 
4./ Banki kamat bevétel::  1 
5./ Tagdíjból bevétel:  35 
6./ Magánszemélyek hozzájárulása  328 
 

Összesen  1.836 

Kiadások: 
1./ Kegyeleti díjakra  11 
2./ Bankköltségre  6 
3./ Kirándulásra  110 
4./ Rendezvények kiadásaira  1% 
5./ Névnapokra  5 
6./ Könyvelés költségeire  20 
7./ Postaköltség 1 
8./ Tagdíj az Életet az évek.  3 
9./ Beteglátogatás  2 
10./ Autóbusz költség  125 
11./ Csillagvirág kórus kiadása  165 
12./ Pályázati kiad.  2 
13./ Karácsonyi ajándék  17 
 

összesen 478 

Év végi pénzmaradvány: 1 357 000 Ft. 
Az önkormányzattól kapott támogatás egy részét 
rendezvényeinkre fordítottuk Az elmúlt évből a Csil-
lagvirág kórus pénzügyei kerültek egyesületünkhöz. 
Így az év végi pénzmaradványból a kórust megillető 
összeg 101 000 Ft. Egyesületünk az alapszabályban 
meghatározottak szerint végzi a munkáját. 

A községben megszervezett rendezvényeken minden 
alkalommal részt vettünk. Így pl. a Hagyományőrzők 
hétvégéjén a Bartal tanyán, 

A Jász Világtalálkozó megrendezésére Jászalsószent-
györgyön került sor, ahol szintén képviseltük közsé-
günket. Tagjaink a Csillagvirág kórus tagjaival felvo-
nultak a rendezvényen. 

Részt vettünk a Hármas kerületek Jubileumi kézi ara-
tóversenyén Jászapátiban. Jánoshida nyugdíjas klubjá-
val oda-vissza találkozót szerveztünk. Autóbusszal ki-
rándultunk Cserkeszőlőre és Poroszlóra. 

Ez évben is megtartottuk az Elszármazottak Baráti 
Társaságával az éves szokásos találkozót. 

Szeptember hónapban ismét eltöltöttünk egy csodála-
tos ötnapos hétvégét Bogácson. 

Több alkalommal sütöttünk lángost községünk külön-
böző rendezvényei alkalmából a Tájháznál. Így az au-
gusztus 20-i kenyérszentelés alkalmából kilátogató 
vendégeket is lángossal kínáltuk. Öt alkalommal sütöt-
tünk strandon kempingező vendégeknek is. 

Az idősek világnapja alkalmából nyugdíjasaink fel-
köszöntésére is gondoltunk. 

December 6-án jász ételeket készítettünk, és annak 

elfogyasztásával töltöttük el a Mikulás délutánt. 
Megtartottuk egyesületi kereten belül a karácsonyi 

gyertyagyújtási ünnepséget. 
Részt vettünk a Faluvédő és Szépítő Egyesület által 

szervezett községi karácsonyi ünnepségen. 
Egyesületünk elfogadta a 2015-ös év beszámolóit a 

határozati javaslattal együtt. 
Az előterjesztett 2016-os munkatervvel és költségve-

téssel is szintén egyetértett a tagság. 
Egyesületünk ezúton mond köszönetet mindenkinek, 

aki valamilyen módon segítette működésünket. Külön 
köszönetet mondunk azoknak az egyéni vállalkozók-
nak, akik anyagilag is hozzájárultak egyesületünk mű-
ködéséhez. Számunkra ez visszaigazolást jelent, hogy 
szükség van a munkánkra az időskorú lakosság össze-
fogása érdekében. Köszönet azoknak is, akik adójuk 
1 %-ának felajánlásával járultak hozzá az egyesület 
tevékenységéhez. A felajánlásokat ez évben is jó szív-
vel fogadjuk. 

Adószámunk 18837005-1 .1 6. 
 

Orczi Imréné  
Egyesületi elnök 
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EGYÜTT ÜNNEPELTÜNK 
„Mikor a fenyő illata megérinti szívünk, 

Ezen az estén kicsit az álmokban is hiszünk 
Nem szeretnénk mást, csak boldogok lenni,  
s másokért a szokottnál is többet tenni.” 

 
A fenyő illata már kicsit távolinak tűnik, de szívünkben 
még ott van a szeretet, a meghittség érzése… 
 A jászboldogházi Faluvédő és Szépítő Egyesület 2015-
ben ötödik alkalommal rendezte meg a Falu Karácso-
nyát ismét varázslatos környezetben, a Szent Vendel 
téren. 
   A falu főtere valóságos kis karácsonyi faluvá vált 
ezen a napon. Már kora délután ügyes kezű kézműve-
sek hosszú sora, a frissen sült lángos, a forralt bor és 
még sok finom illat és látnivaló csábította az odaláto-
gatókat. Amikor beesteledett, az iskola előtti park me-
sebeli kertté alakult át. A fákon, bokrokon kigyúltak a 
fények, az utakat világító mécsesek szegélyezték. Szép 
karácsonyi dallamok, az érkező betlehemesek tették 
még bensőségesebbé a hangulatot.  
   Az adventi műsor kezdetén Szűcs Gergelyné a Falu-
védő és Szépítő Egyesület elnöke köszöntötte a jelenlé-
vőket. Elmondta, hogy a mostani alkalom egy kis jubi-
leumnak is tekinthető, hiszen az egyesület öt évvel ez-
előtt álmodta meg ezt a rendezvényt. Az ünnepség mű-
sorvezetője Szendrei Péter tanár úr volt. Az ünnepi 
műsorban községünk lakóinak minden korosztálya 
részt vett. Elsőként az óvodások kedves műsorának 
tapsolhatott a népes közönség. Ezt követően Szűcs La-
jos polgármester úr mondta el ünnepi köszöntőjét, és 
meggyújtotta az adventi koszorú negyedik gyertyáját, 
majd Csergő Ervin plébános úr szólt a karácsony köze-
ledtéről. Ezután a Csillagvirág kórus karácsonyi össze-
állítását hallhattuk Kecskés Istvánné vezetésével, a 
jászberényi és a boldogházi citerások kíséretében. Fel-
lépésük után egy vers következett Berkó Albert előadá-
sában, majd a Mátyás Király Általános Iskola tanulói-
nak hangszeres és verses előadását hallhattuk Muhari-
né Szőke Bernadett tanárnő felkészítésével. Műsorukat 
élő betlehemes színesítette. Koncsik Barbara ez alka-
lommal is szép karácsonyi dalokkal ajándékozta meg a 
közönséget. Az adventi fények csillogása mellett a je-
lenlévők kezében sorra gyúltak ki a gyertyák, fényük 
beragyogta a Szent Vendel teret. A gyertyák fényében 
hallgattuk meg Ady Endre Karácsonyi rege című ver-
sét Szabó Gyula színművész előadásában, a verset, 
amely kíséri rendezvényünket öt éve - és ami, mintha a 
mi kis falunkról szólna. Végül az elmúlt évek adventi 
fotóiból mutattunk be válogatást, felidézve a korábbi 
ünnepvárások hangulatát, közben a Csillagvirág kórus 
karácsonyi dalokkal tette még ünnepibbé a hangulatot. 
   A karácsonyváró ünnepség ez alkalommal is példás 
összefogással jött létre, amiben nagy szerepe van falu-

szépítő társaim évek óta tartó lelkes munkájának. Kö-
szönettel tartozunk minden kedves szereplőnek a fellé-
pésért, segítőinknek a munkájukért, a felajánlásokért, 
amivel támogatták a rendezvényt. Köszönjük minden 
kedves pedagógus, óvodai és iskolai dolgozó munkáját 
a díszítésben, előkészületekben és a sikeres lebonyolí-
tásban. Köszönjük az önkormányzat és a polgárőrök 
segítségét, a kézműveseknek, hogy jelenlétükkel, segí-
tettek színesebbé tenni az ünnepségünket, Matók Péter-
nek, hogy biztosította a világítást a karácsonyi vásár 
területén. Köszönjük a helyi üzletek, a györgyei bolt, a 
Sebestyén pékség, a Balázs csemege –akik a büfét is 
biztosították – és a Coop ABC nagylelkű felajánlását. 
Köszönjük Kövér Tibornénak, Donkó Endrének és fe-
leségének Enikőnek (Vezér u. 27.) és Joó Kovács Ba-
lázs alpolgármester úrnak a fenyőfa, a fenyőágak fel-
ajánlását, a támogatást. 
    Köszönet Szőllősi Bélának és Patriknak a hangosítá-
sért. Köszönjük az iskolakonyha dolgozóinak, hogy 
elkészítették a forralt bort és a teát, Sósné Csirke Évi-
kének, hogy megsütötte a finom kalácsot, Babinyecz 
Jánosnak, hogy minden rendezvényünkön vállalja a 
fotózást. Durucz Tibornak köszönjük a videózást. (Az 
elkészült felvétel megtekinthető a facebookon.) Hálá-
san köszönjük a lakosok anyagi támogatását, a bort, az 
ünnepi kalácshoz az alapanyagok felajánlását, a kellé-
keket a betlehemezéshez. Köszönjük a civil szerveze-
tek támogatását, a szaloncukrot és a gyertyát az ünnepi 
fényekhez. 
    Nagy megtiszteltetésnek tartjuk, hogy Banka Csaba, 
az Új Néplap munkatársa elfogadta meghívásunkat, és 
a családias hangulatú eseményről egy szép összefogla-
lóban adott hírt az Új Néplapban. 
    Kapni jó, de adni még jobb! Szívet-lelket melengető-
nek szántuk a műsort, ami után hagyomány szerint ka-
láccsal, forralt borral és teával kínáltuk kedves vendé-
geinket. 
Köszönjük, hogy ötödik alkalommal is együtt  ünnepel-
hettünk! 

Faluvédő és Szépítő Egyesület nevében  
Szűcs Gergelyné 
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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!” 

Sok örömet és boldogságot kívánunk az újszülöttnek és családjának! 

Nagy Istvánné  (1927-2016) 
Tóth Jánosné - Rózsa u. 32.  (1927-2016) 

Koncsik János  (1927-2016) 
Racs Tibor  (1963-2015) 

Tisztelt Lakosság, tisztelt Támogatóink! 
2016-ban ünnepli településünk önállóvá válásának 70. évfor-
dulóját, erre az alkalomra szeretnénk  terveink egy részét 
megvalósítani. Legfőbb tervünk a Tájháznál lévő kerítés 
felújítása, újjáépítése. Az önkormányzat már többször pró-
bálta pályázat segítségével felújítani a Tájház épületét, saj-
nos sikertelenül, így önerőből és a lakosság, a támogatók 
felajánlásaiból tudunk csak előre jutni, fejleszteni, javításo-
kat elvégezni. 
 Néhány évvel ezelőtt kemencére gyűjtöttünk sikerrel, és 
most ismét gyűjtést indítottunk. A Tájház igen rossz állapot-
ban lévő kerítését szeretnénk kicserélni, s mivel anyagi for-
rás nem áll rendelkezésre, kérjük a lakosokat, elszármazotta-
kat, kedves leendő támogatóinkat, ha megtehetik, anyagi 
lehetőségeikhez mérten támogassák ezt a szándékunkat. A 
támogatás lehetséges a Faluvédő és Szépítő Egyesület szám-
lájára a helyi Takarékszövetkezetben befizetett összeggel is.  

 
Köszönjük mindazoknak, akik adományaikkal segítették és 
segítik a Tájház további fejlesztését! 

GYŰJTÉS A TÁJHÁZ TOVÁBBI FEJLESZTÉSÉRE 

Tisztelt Adófizető! 

Kocza Márton 
2016.01.12. 

Szülők: 
Koczáné dr. Fehérváry Mária  

Kocza Tibor  

Örömmel és köszönettel vennénk, ha Ön úgy dön-
tene, hogy személyi jövedelemadójának  

1 %- ával a jászboldogházi Faluvédő és Szépítő 
Egyesület tevékenységét támogatná. 

Adataink Jászboldogháza honlapján, a Faluvédő és 
Szépítő Egyesület oldalán is megtalálhatók:  

 A kedvezményezett neve:  
Faluvédő és Szépítő Egyesület  

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

Ha Önnek nem áll módjában 1 %-ot felajánlani, de 
szívesen támogatná az egyesületet bármilyen ösz-
szeggel, ezt megteheti a helyi Takarékszövetkezet-
ben a Faluvédő és Szépítő Egyesület számlájára 
történő befizetéssel.  

 
Számlaszámunk: 69500194-11-021591  

Támogatását előre is köszönjük! 
 

Tisztelettel :Faluvédő és Szépítő Egyesület 

Búcsúzunk 

Donkó Róbert 
2016.02.15. 

Szülők: 
Donkóné Nemes Enikő  

Donkó Endre 

Bazsó József  (1943-2016) 

CIVIL SZERVEZETEK 
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Emlékezés... 

Az ember életében az első munkahely igen fontos, 
meghatározó dolog. Velem is ez történt. 1977-ben friss 
tanítói diplomával, lelkesen, tele ötletekkel érkeztem 
meg a jászboldogházi általános iskolába. Természete-
sen bedobtak a mély vízbe. Felső tagozatba kerültem 
napközi otthonba, és 8. osztályban tanítottam matema-
tikát. Felejthetetlen napok voltak ezek. Sokat barangol-
tunk a környéken, palacsintát sütöttünk. Én is tanultam 
a gyerekektől. Elmagyarázták, hogyan tudom a frissen 
leszedett csipkebogyó édes húsát megenni. Azóta én is 
mindig megmutatom tanítványaimnak. A nyolcadikos 
matekórákba mindig becsempésztem egy kis alsós játé-
kos feladatot. A fiúk nem mindig úgy néztek rám, mint 
egy tanító nénire, hiszen csak 7 évvel voltam idősebb 
náluk. A kollégákkal mindig együtt ünnepeltük a név-
napokat. Ernő kocsonyáját még ma is emlegetem. Any-
nyi tiszteletet, megbecsülést soha életemben nem kap-
tam szülőktől, mint ebben a kis faluban.  
Ekkor történt életem legcsodálatosabb eseménye, 78-
ban megszületett a lányom Adrienn, 82-ben a fiam Bé-
la. Ma már felnőttek. Mindig jó gyerekek voltak, ma is 
számíthatok rájuk. Adri olasz nyelvtanár lett, Béla a 
kereskedelemben dolgozik.  
’83-ban egy új iskolában kezdtem el dolgozni Jászbe-
rényben, és azóta is itt okítom a nebulókat lassan már 
40 éve. Rengeteg módszert kipróbáltam munkám so-
rán. Elsőként próbáltam ki az  iskolaotthonos munka-
forma lehetőségeit iskolámban. De tanítottam Szicíliá-
ban is olasz gyerekeket magyarul beszélni egy iskolai 
project keretében. Az életem, mint minden emberé re-
génybe illő. Voltak jó és nehéz időszakai. Hajnalban 

vittem a friss kenyeret a boltokba, utána mentem dol-
gozni az iskolába. Nem volt irigylésre méltó időszak, 
de sokat tanultam belőle. 
Kikapcsolódásként sok külföldi utat szerveztem felnőt-
teknek, gyerekeknek egyaránt. Bejártam fél Európát, 
sok új barátra tettem szert, a sok meghívásnak ma sem 
tudok eleget tenni.  
Három évvel ezelőtt férjem elment az angyalokhoz. 
Sokszor úgy gondolom, hogy ez csak egy film, s egy-
szer vége lesz. De sajnos ez a valóság.  Próbálok ember 
maradni, mindig megkeresni azt, ami boldoggá tesz, 
mert még sok feladatom van ezen a világon. Van két 
gyönyörű unokám, Eszter és Krisztina. Ők Olaszor-
szágban élnek, de nagyon gyakran találkozunk. Imá-
dom ezt az országot. Miminek hívnak az unokáim. Esz-
ter magántanuló az osztályomban, édesanyja nagyon 
fontosnak tartja, hogy beszéljenek magyarul is. Ez nem 
mindig sikerül, ilyenkor sokat nevetünk. 
Ha elkeseredem, mindig arra gondolok, hogy tulajdon-
képpen szerencsés ember vagyok. Nagyon sok barátom 
van, akik mindig segítenek, ha bajban vagyok. Olyan 
sok jó dolog történt velem. Sokszor én egy hét alatt 
megélem azt, amit más egy élten át sem. Hálát adok a 
jó Istennek, hogy segít nekem. Azt is tudom, hogy a 
párom onnan föntről is vigyáz rám. 
Kívánom, hogy minden volt kollégám, tanítványom, 
szülőm boldog és egészséges legyen, megtalálja az élet 
minden szépségét, örömét ezen a nehéz rögös úton. 

 
Gálikné Farkas Edit 

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

Kónya Lajos: Fáklyaként 

Gálikné Farkas Edit 
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A Kölyökidő Alapítvány jóvoltából 2016.február 17 én 
óvodánkba látogatott a Kabóca népzenei/néptánc cso-
port. Hagyományőrzésen alapuló, zenés-táncos, népi
-játékokkal tarkított hegedűszóval kísért élményben 
volt részünk, melyre meghívtuk az első osztályos kis-
gyermekeket is. Először egy érdekes, de bonyolult tér-
formációval ismerkedhettünk meg. Hihetetlenül gyor-
san megtanulták az apróságok ezt a mozgáskombináci-
ót, így hegedűszóra 
már gördülékenyen 
táncoltak. A körjá-
tékokat a kicsik 
gyorsan megked-
velték, s nagyokat 
kacagva örömmel 
szökdeltek.  A gya-
korlás, a jó lépések 
sikerélménye meg-
hozta a gyerekek 
táncos kedvét. 
„Gyakorlat teszi az 
embert mesterré!” - 
tartja a közmondás, 

s ez be is bizonyosodott, hiszen ezen a foglalkozáson a 
sete-suta lépésekből igazi tánclépések lettek. Fergete-
ges hangulatban zártuk a programot,  a gyermekek egy-
re könnyebben sajátítják el a lépés kombinációkat, s 
szemmel láthatóan fejlődik tánc- és mozgáskultúrájuk. 
A tánc, a mozgás, a vidám felszabadult hangulat 
pedig hozzájárul egészséges fejlődésükhöz.  
Az egészségtudatos életmód része a mozgáskultúra, 

a tánckultúra elsa-
játítása, mely előse-
gíti óvodásaink he-
lyes testtartásának, 
mozgásának alakí-
tását. Emellett hoz-
zájárul a közösség 
formálásához, a he-
lyes viselkedési sza-
bályok, szokások 
gyakorlásához, tu-
datossá válásához.  

 
Cseke Izabella 

óvodapedagógus. 

NÉPZENEI BEMUTATÓ 

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg ja-
nuár 22-én. A Maci csoport Szolnokra utazott vonattal 
a Verseghy Ferenc Könyvtárat látogattuk meg, ahol 
megnéztük a gyerekekkel a Diótörő bábelőadást, majd 
a gyermekkönyvtárban nézegethették a képeskönyve-
ket, közben meséket olvastunk a gyerekeknek.  
A víz az egyik legfontosabb környezeti elem, amely 
részt vesz életünkben. Sétánk során megnéztük a Tisza-
virág-hidat. A Vuk csoport a jászboldogházi Községi 
Könyvtárat látogatta meg, ahol Pappné Turóczi Henri-
etta kalauzolta a gyerekeket, és előadást tartott számuk-
ra. Másnap a két csoport összevontan megnézett egy 
PowerPoint diabemutató összeállítást: írókról, zene-
szerzőkről, képzőművészeti alkotásokról. Elénekeltük a 
gyerekeknek a Himnuszt, és verset is hallgattunk. Ez-
után az általános iskolások látogattak meg bennünket, 
és hangszeres bemutatót tartottak. Szeretnénk megkö-
szönni felkészítő tanáruknak, Muhariné Szőke Berna-
dettnek ezt a szép színvonalas műsort, és Pappné Tu-
róczi Henriettának a könyvtári előadást. Élménydús, 
színes programokkal zártuk a hetet. 

 

„A meséken keresztül akarva-akaratlanul egyfajta 
tapasztalatot szerzünk a világról, s amikor ennek va-
gyunk részesei, a hagyomány által megszentelt tudás-
ból merítünk.” 

/Boldizsár Ildikó/ 

A magyar kultúra napja az óvodábanA magyar kultúra napja az óvodábanA magyar kultúra napja az óvodábanA magyar kultúra napja az óvodában    

Baranyi Béláné 
óvodapedagógus 

Csoportkép a közös zenélés és tánc után 

Hangszeres bemutató 

Meseelıadás közben 
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A farsang vidám, mulatozó hangulata 
az óvoda légkö-rét is nagyban megha-
tározza. A kéthetes farsangi projekt-
hetünk alatt folyamatosan díszítettük 
a termeket a gyermekek segítségével. 
Álarcokat, farsangi díszeket és bohóc 
figurákat készítettünk. Sokat játszot-
tunk, festettünk, ragasztottunk, a gye-
rekek tevékenyen ismerkedtek a far-
sangi szokásokkal. Mindenki izgatot-
tan mesélte, milyen jelmezt fog majd 
magára ölteni. 
Végre 2016. február 5-én pénteken 
eljött a gyerekek számára a farsang, a 
mókázás és a maszkabál ideje. Egy 
vidám délelőtt várt óvodásainkra. Már 
reggel nagy volt a sürgés-forgás a 
folyosón, a szülők lelkesen öltöztették 
gyermekeiket a látványosabbnál látványosabb jelme-
zekbe, hogy azokban tudják köszönteni pajtásukat, óvó 
néniket és a dajka néniket. A farsangi hangulatot egy-
részről a csoportszobák mókás dekorációi, illetve a ter-
mekből kiszűrődő vidám dalok adták meg.  
A jelmezbe öltözött, vidám gyerekek büszkén mutatták 
ötletes jelmezeiket, amik színesek és nagyon kreatívak 
voltak. Volt, aki kölcsönözte, és volt, akinek otthon 
készítették el a szülei a jelmezét. Volt tündér, őzike, 
boszorkány, katicabogár, csigabiga és még nagyon sok 
szebbnél szebb jelmez. Nagyon örültünk, hogy voltak 
olyan szülők, akik maguk is jelmezbe bújtak. 
A gyerekek örültek, hogy délelőtt az anyukák, apukák, 
testvérek és a nagymamák is az óvodában maradhattak, 
akik egy jó hangulatú délelőttnek lehettek tanúi és cse-
lekvő résztvevői.  Bevontuk a szülőket is a különböző 
ügyességi játékokba, volt seprűtáncolás, pingvinek a 
jégtáblán, székfoglaló, teaivó és fánkevő verseny és 

egyéb mókás játékok.    
Az óvodások csoportonként farsangi műsorral kedves-
kedtek a szülőknek, vendégeknek (farsangi versekkel, 
mondókákkal, körjátékokkal, dalokkal), amit nagy 
örömmel adtak elő. A jelmezes bemutatkozáskor töb-
ben verset is mondtak, a részvételért minden kisgyerek 
ajándékot kapott. Nem maradhatott el a zsákbamacska 
sem, a gyerekek kíváncsian bontogatták, hogy vajon 
mit rejt a csomagoló papír. A gyerekek igen felszaba-
dultan érezték magukat, sokat táncoltak, mókáztak.  A 
vidám program része volt az eszem-iszom, mindkét 
csoportban igazi „terülj-terülj asztalkám” várta a gyer-
mekeket, köszönhetően a szülők által felajánlott gyü-
mölcsöknek, finom süteményeknek és a konyhás nénik 
által készített teának. 
 Az óvó nénik előadásában került sor a Boszorkány és 
a többiek című mesejáték előadására, ami nagy tetszést 
aratott óvodásaink, vendégeink körében. Köszönjük a 

tapsot, a nevetést, a táncot, 
a játékot és a jókedvet.  
A hangulat mindkét cso-
portban nagyon jó volt, 
szinte repült az idő ezen a 
délelőttön, reméljük mara-
dandó élményt hagyott a 
farsang.  
Ezúton szeretnénk megkö-
szönni a részvételt mind-
azoknak, akik eljöttek a 
bálra, bármilyen formában 
segítettek és hozzájárultak 
a jó hangulathoz!  

 
Rácz Béláné 

óvónő 

BÁL, BÁL, MASZKABÁL… 

Meseelıadás közben 

Óvó nénik meseelıadása 



 18 
Boldogházi Hírek 2016. MÁRCIUS ISKOLAI HÍREK 

Iskolánk részt vett a TÁMOP 314B Partnerség és hálózatosodás modul című pályázaton. A pályázat célja volt, hogy a 
tanulók minél hasznosabban töltsék szabadidejüket.  
Ennek eredményeként az elmúlt év őszén lehetőségünk nyílt Mobil közösségi tér kialakítására. A gyerekek nagy örömére 
az alábbi eszközöket kapta iskolánk: pingpongasztal, mobil kosárpalánk, mini focikapu, ülőpárnák, polyfoam, összecsuk-
ható székek, babzsákok, mobil asztalok, kis asztalok, csocsóasztal, biliárdasztal, darts, kuglik, társasjátékok: Activity 
Junior, Scrabble, 3 db Geomag, Dixit, Piszkos Fred társasjáték, Zoomtool Creatro 1 - 246 db, Callisto, 7 csoda társasjá-
ték. Pedagógus kíséretében a gyerekek sokat játszhatnak, új játékokkal ismerkedhetnek meg. 
Bízom benne, hogy a Közösségi Tér eléri célját, és sok élményt nyújt majd a gyerekeknek.  

Pappné Turóczi Henrietta  
pályázatíró 

Pályázati eredmény 

Sporteredmények 
Kerekes Réka 8. osztályos tanulónk Debrecenben Di-

ákolimpia elődöntőn vett részt, ahol 2. helyezést ért el 
karate sportágban. 

A Bozsik Intézményi Program 2. fordulójában a kö-
vetkező eredmények születtek: 
0. kcs. (ovisok) 4 csapatból a 2. hely 
I. kcs. 4 csapatból a 2. hely  
II. kcs. 5 csapatból a 2.hely  
III. kcs.(lányok) 5 csapatból a 2.hely 
III. kcs.(fiúk) 5 csapatból a 3. hely 
IV. kcs. (lányok) 4 csapatból 1. hely  
IV. kcs. (fiúk) 7 csapatból 1. hely 

Versenyeredmények 
♦ Szolnokon az Aba – Novák Agora Kulturális Központ 

által hirdetett szavalóverseny 2. fordulójába jutott Mihályi 
Teréz 5.osztályos tanulónk, ahol sikeresen szerepelt. 
 

♦ „Míg megnövök” Közhasznú Alapítvány Akkreditált 
Kiváló Tehetségpont (Nyíregyháza) minden évben országos 
csapatversenyt hirdet. Iskolánkat  5. osztályosokból álló csa-
patok képviselték. 
 

♦ A „Rigó énekeljen” Környezetvédelmi csapatverse-
nyen 2 csapat indult, ők a 2. és 3.helyen végeztek, így eljutot-
tak Nyíregyházára az országos döntőbe, ami májusban lesz. 
1. csapat tagjai (Folyami harcsák): Erős Bence, Marincsák 
Milán, Papp Péter, Terék Dominik, 
2. csapat tagjai (Bohóchalak): Ézsiás Éva, Kotán Viktória, 
Kurucz Barbara, Mihályi Teréz, 
 

♦ „Matekguru” csapatversenyen 1 csapat indult, ők beju-
tottak az országos döntőbe. 
A csapat tagjai (A fantasztikus Négyes): Barócsi Gábor, Mé-
zes Mónika, Mihályi Teréz, Papp Péter, 

Rajzszakkör hírei  
Angyalváró országos rajzpályázat díjazottja  
Matók Zsófia 5.osztály 
 
Advent országos – és nemzetközi rajzpályázat díjazottja 
Urbán Írisz 6.osztály 
 
CECED Magyarország Egyesülés Forgó – Morgó orszá-
gos rajzpályázat (az energiatakarékosságról) díjazottjai 
Szűcs Laura 3. osztály (a zsűri döntése alapján) és Ur-
bán Írisz 6.osztály (közönségszavazattal) 

Tavaszi szünet március 23-tól 30-ig tart. 
(Az első tanítási nap március 30.) 

 1. o. 2. o. 3. o. 4. o. alsó 5. o. 6. o.  7.o.  8. o. felsı összes 

osztálylétszám 19 20 13 21 73 20 26 17 23 86 159 

magatartás 4,5 4,4 4,4 4,71 4,5 4,9 4,53 4,65 4,4 4,6 4,57 

szorgalom 4,8 4,8 4,3 4,38 4,6 4,65 4,03 4,06 4 4,19 4,39 

kitőnı 6 12 3 9 30 5 4 1 7 17 47 

jeles 5 3  1 9 6 3 1 4 14 23 

fejlesztésre szorul  1 2  3  (4 %) 6 4 2 2 17  (20 %) 20  
(12 %) 

osztályátlag 4,7 4,7 4,54 4,53 4,65 4,6 4,41 4,14 4,26 4,35 4,49 

Félévi eredményeink 
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A barátság azon emberi értékek közé tartozik, amelyet a világ változásai nem befolyásolhatnak. Ma a világhá-
lón keresztül ápolt barátságok átszövik a fiatalok életét. Sokszor egy-két napos ismeretség után kötődnek kap-
csolatok közöttük.  Az igaz barátokat a kölcsönös ragaszkodás, szeretet köti össze.  Fontos számukra a segítő 
szándék, az önzetlen jóakarat. Az igaz barátság az egymás iránt érzett jóindulatra, felelősségre épül. 

KÖZSÉGÜNK FIATALJAIT KÉRDEZTÜK: 
Mennyire fontos a barátság, mit jelent az igazi baráti kapcsolat az életükben? 

FIATALOK VÁLASZOLNAK... 

HÍREK 

A barátságot nehezen lehet leírni szavakkal. Vélemé-
nyem szerint igaz barátokat nehéz találni, akikben felté-
tel nélkül megbízunk. Számomra leginkább a párom és a 
szüleim azok, akiket a legközelebb engedek magamhoz. 
Tartozhatunk egy jó közösséghez, akikkel együtt töltjük a 
szabadidőnket, de attól nem biztos, hogy igaz barátokká 
válunk. Véleményem szerint legfontosabb egy barátság-
ban, hogy legféltettebb titkainkat is elmondhassuk a má-
sik félnek anélkül, hogy attól kéne tartanunk, hogy to-
vább adja. Ha bajban vagyunk, bármikor számíthassunk 
rá, akár anyagi, akár dologi segítséggel.  Az én esetem-
ben ezek a legfontosabb dolgok. 

Sós Boglárka 
�� 

A barátság igaziságát az idő tudja igazolni, nem a szó. 
Lehet, hogy te akarsz barátra lelni, és valakit kiválasz-
tasz, barátodként kezeled, de sosem lesz felhőtlen, mert 
az egyiknek nem annyira fontos, mint a másiknak. Ez 
akár érdek barátság is lehet. Amikor tudod, hogy ki az, 
akiben teljesen megbízhatsz, és ő is bízik benned, az az 
érzés vetekszik a szerelemmel. Ilyen csak egynéhány 
van az egész életben, és a sírig elkísér. Az igaz barát 
nem azt kérdezi, ha valaki megvádol valamivel, hogy te 
voltál? Hanem, hogy ki meri ezt állítani? Anyagiakat 
háttérbe szorítva, bármikor segítségedre siet, sőt áldoza-
tot is képes hozni érted, bármely téren. Viszont a leges-
legfontosabb, hogy olyannak fogadjátok el egymást, 
mind külsőleg, mind belsőleg, amilyenek vagytok. Ha 
ez mind összeáll, akkor azt veszed észre, hogy felszaba-
dulsz a társaságában, nem számít semmi, csak az, hogy 
élvezzük a pillanatot, amit együtt töltünk.  

  Szász Attila 
�� 

Barátság... kétfajta létezik: feltétel nélküli önzetlen, 
őszinte, nem időhöz kötött, kortalan és nemtelen... van a 
másik „barátság”, amelyet inkább az érdekek szőnek át, 
időlegesen ez is működhet, mint a barátság illúziója, de 
legtöbbször itt az egyik fél lelkileg, anyagilag, esetleg 
erkölcsileg „sérülhet”. A barátságot lehet tovább ár-
nyalni, mert vannak fokozatai, nem minden esetben lesz 
valaki a másik barátja, megeshet, hogy elsőre inkább 
ellenszenvet érez a két fél egymás iránt... megesik, hogy 
pillanatok, órák, napok alatt erős kötelék alakul ki, és 
van, hogy hónapok, évek kellenek hozzá.  
      Baranyi Béla 

Barátságnál nem számít a kor, a nem, az életszínvonal. 
Persze nem árt, ha egy társaságban mozognak, közösek 
az érdeklődési körök, jól érzik magukat egymás társasá-
gában. Boldogabbá, vidámabbá teszik a néha unalmas, 
borzasztó hétköznapokat. Ha bármi van, segítik egy-
mást. Nem vagyunk egyformák, nem vagyunk tökélete-
sek. Például betegség esetén érdeklődnek, hogy  vagy, 
és van-e esetleg otthon valamilyen gyógyszered rosszul-
lét ellen. Fontos, amikor odaköltözöl idegenként egy kis 
településre, és belekerülsz egy olyan társaságba, hogy 
rájössz otthonra találtál.  

 Szendrei Péter 
�� 

A közvetlen környezetemben élők ismernek annyira, 
hogy tudják, nagy haveri társasággal rendelkezem, mi-
vel aktívan élek társasági életet. Aki viszont még jobban 
ismer, az tudja, hogy a barátaimat nagyon megváloga-
tom közülük. Az igaz barát nem csak akkor van mellet-
tem, amikor szüksége van rám, vagy hasznot lát bennem, 
hanem akkor is, amikor nekem van szükségem az ő se-
gítségére és áldozatára! Őszinte hozzám, és nem tesz 
semmit a hátam mögött, megvédi az igazamat másokkal 
szemben, bízik és kiáll mellettem …hisz az egész azon 
alapszik, hogy mindkét fél önzetlenül megteszi ezeket a 
dolgokat a másikért, nem csak az egyik vagy a másik. 
Nekem vannak ilyen emberek az életembe, és nagyon jó 
érzés. 

 V. Zs. 
�� 

A barátság számomra azt jelenti, hogy - a családom mel-
lett - vannak bizonyos emberek, akiknek bármit elmond-
hatok. Akiket bármikor felhívhatok, ha baj van, mert 
meg tudnak nyugtatni - már csak azzal is, hogy kiönthe-
tem nekik a szívem. Akikkel szinte félszavakból is meg-
értjük egymást, annyira egy hullámhosszon vagyunk. A 
legkomolyabb és legkomolytalanabb témákat is órákon 
át tudjuk boncolgatni, és nem lesz unalmas. Ugyanolyan 
jól érezzük magunkat együtt egy nyugodt beszélgetés 
során és egy hangos szórakozóhelyen táncolva, bulizva 
is. A barátság egyfajta menedék a problémák között és a 
mindennapok szürkeségében, mely nélkül senkinek sem 
lehet igazán teljes az élete... 

  Koncsik Barbara 

„Ne menj előttem, lehet, hogy nem tudlak követni. Ne gyere mögöttem, lehet, hogy nem tudlak vezetni.  
Gyere mellettem, és légy a barátom” 
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- beszélgetés Nagy Zoltánnal és fele-
ségével, Tündével. 
 
2002-ben találkoztam először a csa-
láddal. Egy mosolygós kislány szülei-
vel együtt jött az iskolába, és érdeklőd-
tek a tanulási lehetőségekről, az isko-
laváltás teendőiről. Akkor szembesül-
tem először az Erdélyből jött családok 
gondjával; hogyan lehet folytatni a 
tanulmányokat, szükséges-e évismét-
lés, a határon túli bizonyítványt kell-e 
honosítani, és sorolhatnám a feltett 
kérdések sokaságát. Szerencsére min-
den megoldódott, azóta sok év telt el, a 
kislány felnőtt, és főiskolát végzett. 
( Nagy Tímeáról 2010 novemberében 
olvashattunk lapunkban.) 

14 éve élnek Magyarországon, Jász-
boldogházán. Nehéz volt elhagyni a 
szülőföldet? 
Zoltán: Én 16 éve. Nagyon nehezen 
szántuk rá magunkat. Az elkeseredés, a 
kilátástalanság, a munkanélküliség 
kényszerített bennünket a szomorú 
döntésre. Aranyosgyéresről jöttünk el, 
és itt kerestünk magunknak biztonsá-
got, megélhetést. Nem volt egyszerű! 
Tünde: A testvérem, Éva Szegeden 
szerzett tanári diplomát, és Szolnokon 
nevelő tanárként dolgozott. Ő bíztatott, 
segített nekünk. Először Zoli próbálko-
zott, a Hűtőgépgyárban ígéretet is ka-
pott, és amikor ténylegesen jelentke-
zett, nem fogadták. Ott hallottuk, hogy 
Boldogházán, a Radiátorgyárban van 
felvétel. Hogyan jutunk el ide? – kér-
deztük egymástól. Esett az eső, elkese-
redettek voltunk. Egy nő készségesen 
felajánlotta, hogy elhoz bennünket. A 
község határánál árokba csúsztunk az 
autójával. Bajszi szántott a határban, ő 
látta a balesetet, segített a mentésben. 
Sírtunk, sarasak voltunk, úgy mentünk 
álláskeresésre. 
Zoltán: Munkavállalói- és letelepedési 
engedély kellett volna, de az akkori 
főnök megígérte, mindenben segít, 
majd elintézi. (Két évvel később derült 
ki, semmit nem tett érdekemben.) 
Munkám lett, szállásom is Ráczné Zsu-
zsika néninél, aki anyám helyett anyám 
lett ezekben a nehéz napokban, évek-
ben. Mert Tünde és a kislányom csak 
két évvel később jöttek át, amikor biz-
tosnak láttam a jövőt. 
Tünde: Nagyon nehéz időszak volt, és 
sok pénzbe került az áttelepülés. Há-

rom év kellett, amikorra minden papí-
runk rendben lett. Hivatalos fordító 
irodában, Szolnokon, valamennyi ok-
mányunkat lefordíttattuk. Debrecenből 
két nő kijött és közölték, csak a buda-
pesti fordítást fogadják el. Közben 
helyszíni szemlét tartottak, és amibe 
tudtak, belekötöttek. Három hónapig 
ellenőrizték vérünket, hogy valamilyen 
fertőzést behoztunk-e. (HIV-fertőzést, 
stb.) A magyar állampolgársági vizsga 
is (akkor még!) 50 000 Ft-ba került 
fejenként. 
Túléltük, de örültünk, hogy együtt va-
gyunk. 
2004-ben drága szüleim is utánunk 
jöttek, és ők is Boldogházát választot-
ták új otthonuknak. Hiányzik nekik a 
szülőföld, de a jó szomszédok, 
Petróczkiné Klárika és Baranyi Pista 
szeretettel kárpótolják őket. 
Nagy öröm számunkra, hogy Timi lá-
nyunk is itt kezdi a fészekrakást, az 
Arany János utcában. Mi együtt va-
gyunk, de a férjem családja Erdélyben 
maradt. Szülei és a bátyja meghaltak, 
két testvére pedig Tordán él. Ritkán 
jönnek, de a kapcsolatot tartjuk. 
Zoltán: A nagymamám Sínfalván élt, 
és még mindig vannak ott rokonaim. A 
boldogháziak közül sokan ismerhetik a 
mamám öccsét, a boltos Szolga Ká-

rolyt. (Beszélgetésünk közben jött a 
szomorú hír, hogy Károly bácsi nagyon 
beteg.) 
Visszatérve Erdélyhez, nem könnyű 
most sem az élet odakinn, mint őseink-
nek sem volt az. 
Nagyapám két évet ült börtönben azért, 
mert magyarnak vallotta magát. A 
csendőr, aki jól ismerte, figyelmeztette, 
hogy szökjön, bújjon el, de ő vállalta 
magyarságát. Ezért fáj nagyon, amikor 
itt Magyarországon úgy beszélnek az 
erdélyi magyarokról, hogy románok. 
(Csak zárójelben mondom, engem is 
úgy ismernek, hogy a „román” Zoli.) 
Magyar vagyok, és magyarnak szület-
tünk, csak a történelem, a sors büntetett 
bennünket. A történelmet sem magya-
rul tanultuk, de tudtuk és tartottuk, 
hogy március 15. a legnagyobb ünne-
pünk. Pedig tiltott volt! 
Tünde egy kisdobozt vesz elő, mely-
ből óvatosan kiemel két csodálatosan 
hímzett kokárdát. 
Tünde: Ezt tűztük fel odahaza, amikor 
a templomban megemlékeztünk, és 
nagyon halkan, sírva, imaként eléne-
keltük a magyar himnuszt. Mi ott min-
dig magyarul beszéltünk, a templom 
volt a várunk. Amikor idekerültünk, 
csodálkoztunk, hogy csak az iskolában 
emlékeznek meg nemzeti ünnepünkről. 

HÍREK 

Boldogházán itthon 

Nagy Tímea diplomaosztó ünnepségén együtt a család 
Alsó sor: Nagyapa, nagymama, Tünde, az édesanya 

Felsı sor: Éva, a nagynéni, Tímea és Zoltán, az édesapa 



 21 
Boldogházi Hírek 

2016. MÁRCIUS HÍREK  

Sok minden fájt, ez is, de legfőképpen 
az a bizonyos decemberi szavazás. Bol-
dogházának nagy tisztelet, hogy ők 
tudták, mire és hogy kell szavazni! 
Járnak-e még haza Erdélybe? Ho-
gyan látják az ottani változásokat? 
Tünde: A magyarellenesség továbbra 
is érződik, erről panaszkodnak is a ro-
konaink, ismerőseink, ha hazalátoga-
tunk. Sokan eljöttek, és készülődnek, 
de már nem az Anyaországba, hanem 
tovább nyugatra. A magyar közösség 
fogyó, zárt közösség. 
Zoltán: Anyagi gondjaik vannak, sok-
kal kevesebb bért, nyugdíjat kapnak, az 
árak pedig olyanok, mint nálunk. Hogy 
jót is mondjunk, az útviszonyok sokat 
javultak! 
Hogyan telnek napjaik? 
Tünde: Mind a ketten dolgozunk. Én a 
KÓD Kft.-nél már 8 éve minőségi el-
lenőr vagyok. Mivel végzettségem 
elektrotechnikus, örülök, hogy ilyen 
lehetőséget kaptam. Nagyon szeretek 
ott dolgozni, jó a csapat. 90%-ban nők 
dolgozunk, öten jönnek még velem 
Boldogházáról. 
Zoltán: Én is Berénybe járok, jelenleg 
a FEMA Kft.-nél forgácsoló vagyok. 
Végzettségem esztergályos, de bármi-

lyen munkát szívesen vállalok. Elége-
dett vagyok helyzetemmel. 
És amikor hazaérek, mit csinálok? Ol-
vasok, tévézek, ha bejön a jó idő, ker-
tészkedek, mert enyém a kinti munka. 
Tünde: Az én legfontosabb feladatom 
most a munkán túl, szüleimre vigyázni, 
segíteni nekik. Édesanyám beteg, nem 
fiatalok már, és addig, míg velünk, 
nekünk vannak, minél több időt igyek-
szem velük lenni. 
Természetesen a házimunka zöme az 
enyém. Mellette kézimunkázom, sála-
kat kötök. 
Nagyon szépen átalakították Zsuzsi-
ka néni szüleinek házát. Gondos ke-
zeket dicsérnek! 
Zoltán: Sokat dolgoztunk rajta, mikor-
ra ezt elértük, és otthonunkká tettük. 
Most lányunk háza következik, ott is 
sok munka vár ránk. 
Sikerült-e barátokat szerezni itt Bol-
dogházán? 
Zoltán: Zsuzsika néni volt a lelki jó 
barátunk. Jó szóval bíztatott, vigasztalt 
bennünket! 
Ezért is fájó nagyon a hiánya! 
Tünde: Azok a barátságok igazán tar-
tósak, amelyek általános és középisko-
lában köttetnek. Nekünk is maradtak 

odahaza barátaink, de a régi és új mun-
katársaimmal is jó a kapcsolatom. A 
régiek közül Tamásiné Erzsikét és Ba-
jor Zolit emelném ki. Nagyon sokat 
segítettek mindenben. 
Zoli az előbb említette, hogy otthon-
ra leltek Boldogházán. Önöktől is 
megkérdezem, min kellene még javí-
tani, mit javasolnának a képviselő-
testületnek. 
Zoltán: Nagyon fontos a közösség 
összetartása, ne engedjünk a széthúzás-
nak. Csak akkor tud tovább fejlődni ez 
a szép község, ha együtt visszük az 
akaratot. A többi kívánságom már pénz 
kérdése! 
Jó lenne az Imrédy utat járhatóvá tenni, 
kijavítani a kátyús belterületi utakat, 
tovább segíteni a fiatalokat, hogy itt 
maradjanak. 
Fontos az óvoda és az iskola jövője is! 
Kedves Tünde és Zoltán! Köszönöm 
ezt a nagyon tanulságos, elgondol-
kodtató beszélgetést. Szívből kívá-
nom, hogy további életük legyen 
gondtalan, és hozzon sok örömet a 
jövő. 
 
Tiszteletem az Önöké: 

Zrupkó Ferencné  

 A 2016-os év első hagyománytisztelő rendezvénye 
január 22-én volt a Jász Múzeumban. Ezen a napon 
mutatta be a Jászok Egyesülete a közelmúltban elké-
szült, Mária Terézia 1745. május 6-án kelt, jászkun 
önmegváltást engedélyező oklevelét magyar nyelven. 
A múzeum és a Jászok Egyesületének közös rendezvé-
nyén Hortiné dr. Bathó Edit múzeumigazgató köszön-
tötte a megjelenteket, köztük  dr. Szabó Tamás polgár-
mestert, dr. Dobos Lászlót, a Jászok Egyesületének 
ügyvivőjét, dr. Csáki Imrét, ezen kiadvány létrehozóját, 
Bánkiné dr. Molnár Erzsébetet mint meghívott előadót 
és minden kedves vendéget, akik jelenlétükkel megtisz-
telték a rendezvényt. Elöljáróban Hortiné dr. Bathó 
Edit összefoglalta a jászok és a kunok életében Mária 
Terézia 1745. május 6-án kelt diplomájának  történelmi 
jelentőségét, amely véglegesítette a korábban megszün-
tetett kiváltságok visszaszerzését. Kitért a jászkun ha-
gyományok újraélesztésének eseményeire, köztük a 
redemptió 250. évfordulójára, ahol a jászok és a kunok 
együtt ünnepeltek Jászberényben. Ekkor rendezték meg 
(1955-ben) a jászok első világtalálkozóját, melyet azóta 
is sikerrel rendeznek meg évről évre a jász települések. 
A hagyományőrzésnek több eredménye is keletkezett 
az elmúlt években. Példaként említette, hogy létrejött 
1998-ban a jászkapitány intézménye, melyet 2000-ben 
a nagykunok, majd 2005-ben a kiskunok is követtek.  

A jászkun redemptió 260. évfordulójára Jászberény és 
valamennyi jász település támogatásával felavatásra 
került a Jász Emlékmű. 2014. február 6-án az Ország-
gyűlés dr. Szabó Tamás  polgármester, országgyűlési 
képviselő felterjesztésére-- egyhangú szavazás mellett-
- május 6-át történelmi emléknappá nyilvánították. Ez-
zel a Jászkunságnak egy korábbi óhaja teljesült. A ren-
dezvény további részében Bánkiné dr. Molnár Erzsébet 
történész- levéltáros, Jászságért Díjas kutató idézte 
vissza a múltat. Ismertette a Jászkunság elzálogosításá-
nak okait, majd az elzálogosítás nehéz éveit, annak kö-
vetkezményeit, és kiemelte azt az összefogást, melyet a 
Hármas Kerület véghez vitt az önállóság visszaszerzé-
sére. A dokumentum 9 pontban foglalta a Jászkunság 
önállóságának feltételeit, és annak teljesítése esetén, a 
hozadék édes gyümölcsét, az önállóságot. A rendez-
vény befejezéseként dr. Dobos László bemutatta a ma-
gyar nyelvre lefordított, keretbe foglalt díszoklevelet, 
melynek kivitelezésében dr. Csáki Imre címertörténész 
volt a segítségére. A rendezvény végén a magyar 
nyelvre lefordított oklevél tiszteletpéldányát dr. Szabó 
Tamás Jászberény város polgármestere vette át dr. Do-
bos László ügyvezetőtől. 

Nagy Albert   
 jászkapitány 
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Kedves Olvasók! 
A magyar kultúra napja alkalmából a Mesevár Óvoda Vuk 
csoportos gyermekei látogattak a könyvtárba. A könyvtári 
foglalkozás alkalmával a gyermekek vetítést követően, 
boldogan lapozgatták a sok szép könyvet, melyből kölcsö-
nöztek is. Februárban a Baba-mama klub keretében Kere-
kítő foglalkozásra vártuk az érdeklődőket. A betegségek 
miatt sajnos kevesen tudtak eljönni, a gyerekek azonban, 
mint minden alkalommal, most is jól érezték magukat. 
A Könyvtári Szolgáltató Rendszer (KSZR) támogatásával 
könyvtárunk ismét számítógép-használó tanfolyamot szer-
vez kezdő május 2-6-ig, valamint haladó május 9-13. kö-
zött. Jelentkezni, a könyvtárban lehet nyitva tartási idő-
ben: H-P: 7.30-8.00; 13.30-16.00 óráig, név és telefon-
szám megadásával. 
KSZR-től kaptunk multifunkciós nyomtatót, valamint 
laminálót. Ez lehetővé teszi az olvasók részére a fénymá-
solást, szkennelést, laminálást.   
A könyvtár dokumentumai az interneten a KSZR Corvina 
programon keresztül jaszboldoghaza.vfmk.hu címen keres-
hető. 

A 2016-os évben is folyamatosan érkező új könyvekkel, 
folyóiratokkal várom az olvasókat. 

Pappné Turóczi Henrietta  

könyvtáros 

Könyvtári Hírek 

Könyvtár, Információs és Közösségi Hely 
beszámoló 

Új Néplap Szabad föld - a magyar vidék lapja 
Kistermelők lapja - mezőgazdasági folyóirat Zöld Újság- a jövőért felelősséget érzők lapja 
Eső - irodalmi lap Könyvtári levelezőlap - könyvtárosoknak szóló szaklap 
Baba magazin - tanácsadó magazin újdonsült szülőknek Kismama - babavárástól az óvodáig 
Nők lapja - heti női magazin Múlt-kor - negyedéves történelmi magazin 
Képes sport - hetente megjelenő sportmagazin MonsterHigh - A Szörnyszülött szörnysuli 
Madártávlat - madártani és természetvédelmi folyóirat Szitakötő - a kíváncsi gyerekek folyóirata 
Magyar konyha - gasztronómiai magazin Nők lapja konyha - gasztronómiai magazin 
Élet és tudomány - a TIT hetilapja A macska - macskatartók magazinja 
Szép házak - építészeti és belsőépítészeti magazin Szép kertek - kertészet & kertépítészet 
Természet világa - a TIT folyóirata Természet világa különszám 

A Községi Könyvtár a település központjában, az iskola épületében, az óvodához közel található. Heti 5 alkalommal tart 
nyitva. 
Könyvtárunk 2013. január 1-től a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer tagja. Előnye, 
hogy könyvre, folyóiratra, rendezvényszervezésre biztosítanak keretösszeget részünkre. Ez alapján az elmúlt évben 314 
db új könyv érkezett, 22 féle folyóirat a település intézményeivel egyeztetve került megrendelésre. 

Az év folyamán 16 rendezvényt szervezett a könyvtár. 
Köszönöm az Önkormányzat támogatását, mely révén 

82 db új könyvvel gyarapodott az állomány.  
A könyvtár dokumentumai az interneten: 

jaszboldoghaza.vfmk.hu címen kereshető, a KSZR Corvi-
na programon keresztül. A dokumentumok honosítása 
megtörtént.  

A könyvtár szolgáltatásai: kölcsönzés: könyv, folyóirat, 
újság; könyvtárközi kölcsönzés, helyben használat: olva-
sóterem, újság, folyóirat; információ szolgáltatás, rendez-
vény: kiállítás, találkozó, könyvtári óra. 

2015. évben KSZR-től egy multifunkciós nyomtatót, 
laminálót, spirálozót, valamint egy flipchart táblát kap-
tunk. Ez lehetővé teszi a szolgáltatások bővítését: fénymá-
solás, szkennelés, laminálás.   

A településünk lakóinak 14,6%-a beiratkozott a könyv-
tárba, az országos átlag hasonló lakosságszámú települé-
sek tekintetében 11,8%. A 244 olvasó az elmúlt évben 
3 736 db könyvet kölcsönzött, helyben használt dokumen-
tumok száma 3 463 db volt, könyvtárközi kérést 119 alka-
lommal kezdeményeztünk, ebből 2-szer elektronikusan 
kaptuk a kért művet.  
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A Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott, a könyvtár 
korszerűsítését célzó pályázatunkat forráshiány miatt el-
utasították, azonban továbbra is figyeljük a pályázati lehe-
tőségeket. 

Az elmúlt év eseményei:  
Az óvodás és iskolás gyermekek szívesen vettek részt a 

könyvtár által szervezett programokon.  
Harmadik alkalommal kapcsolódtunk az országos 

Könyvtári Fiesta elnevezésű programsorozathoz. Fontos, 
hogy megismerjék a gyerekek, hogy az Internet a tanulás-
ban hogyan lehet segítségükre. 

A Fiatal Gazdák Magyarországi Szervezete által 100 
kisgyermek kapott vetőmagcsomagot a Vesd Bele Magad 
pályázat révén, melynek célja, a figyelemfelhívás, hogy 
friss, egészséges zöldségeket egy kis munkával maguk is 
előállíthatnak. 

A Baba-mama klub keretében a könyvtárban 6 alkalom-
mal találkoztak az anyukák, apukák, nagymamák és kis-
gyermekek. Faragó Józsefné védőnőtől tanácsot kértek, 
megbeszélték együtt az éppen aktuális gyermekgondozási, 
gyermeknevelési kérdéseket. A szülők megosztották egy-
mással tapasztalataikat. 5 alkalommal volt vendégünk 
Kovács Zoltánné Krisztina, aki Kerekítő foglalkozást tar-
tott. Egy alkalommal a családtámogatási ellátásokról tar-
tott előadást Nagy Valéria, a Kormányhivatal munkatársa.  

Az ünnepekhez kapcsolódóan könyvkiállítással vártam 
az olvasókat. A tanulók könyvtárhasználati órán ismerked-
tek a könyvtárral.  

10 főnek lehetősége volt a könyvtár által szervezett szá-
mítógép használó tanfolyamon részt vennie. 

Novemberben az Ákom-Bákom bábcsoport Moha és 

páfrány téli kalandjai című előadásának örülhettek az óvo-
dás és iskolás gyermekek.   

Ősszel az Országos Könyvtári Napok rendezvénysoro-
zathoz könyvtárunk ebben az évben is csatlakozott: a 2. 
osztályosokkal a Tájházba látogattunk, Faragó Józsefné 
védőnő szűrővizsgálatokat végzett, „Olvassunk együtt” 
címmel láncolvasást tartottunk, A netes játékok iránt is 
érdeklődtek a gyerekek 

A KSZR által folyamatosan érkező új könyvek, valamint 
a könyvtárközi kölcsönzés ingyenessége a gyermek és a 
felnőtt olvasók körében is igen népszerű. 

Az elmúlt évben 1 alkalommal statisztikai adategyezteté-
sen, 2-szer szakmai napon voltam a Verseghy Ferenc  
Könyvtárban, valamint részt vettem a Könyvtárosok Ván-
dorgyűlésén, melyet 2015-ben Szolnokon rendeztek. 

Tervek 2016-ra: 
♦ Az olvasóvá nevelés elősegítése érdekében osztá-

lyok, óvodás csoportok részére könyvtári óra  
♦Baba-mama klub folytatása 
♦ Részvétel a Könyvtári Fiestán, valamint az Országos 

Könyvtári Napokon  
♦Rejtvény, játék a gyerekeknek 
♦Számítógép-használó tanfolyam szervezése 
♦Továbbra is együttműködés az óvodával, iskolával, 

védőnői szolgálattal, önkormányzattal, valamint a 
helyi civil szervezetekkel 

♦ Folyamatosan érkező új könyvekkel várom az olva-
sókat. 

 
Pappné Turóczi Henrietta 

könyvtáros 

MINDEN SZEMÜVEGKERETRE 
 40% -50 % 

ÁRENGEDMÉNYT ADUNK! 
  

25000 Ft helyett  15000 Ft vagy 12500 Ft 
30000  Ft helyett  18000 Ft vagy 15000 Ft 

Nyitva tartás: 

Tápiószele:hétfıtıl-péntekig 8-16:30 óráig 
szombat: 8-12 óráig 

 
 Nagykáta: hétfıtıl-péntekig: 8-12 óráig 

Elérhetıség: 06 20 335 1703, 06-53 380-550 

Varilux multifokális lencse 1+1 akció 
Egy pár Varilux szemüveglencse vásárlása  

esetén egy másik pár szemüveglencsét  
adunk ajándékba  

 
♦ márkázott lencsékhez dioptriás napszemüveglen-

csét vagy még egy lencsét adunk ajándékba 
♦ dioptriás napszemüvegek kedvezıáron 
♦ fényre sötétedı szemüvegek 
♦ munkaszemüvegek 
♦ komplett szemüveg akár 6999 Ft-ért 
♦ szemüvegkeretek óriási választékban 
♦ szemüvegjavítás 
♦ szemüvegkészítés akár 1 NAPON belül 

E g é s z s é g p é n z t á r i  e l f o g a d ó h e l y   
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A kedves, mosolygós Czapkó Anikót községünkben 
minden korosztályból ismerősként üdvözlik, hiszen 
bárkihez szeretettel, közvetlenséggel, odaadással 
közeledik. 
Őt kérdeztem a munkájáról, vállalt feladatairól, 
családjáról  - az életéről. 
Egészségügyi dolgozó vagy, kis megszakítással 1993 
óta Szolnokon a Hetényi Géza Kórházban nővér-
ként dolgozol. 
Úgy tudom, nagyon határozottan készültél erre a 
pályára.  
A pályaválasztásomban első és meghatározó szempont 
volt, hogy emberekkel szeretnék foglalkozni. 
Apukám 1989-ben hosszas betegség után halt meg. Így 
már kislányként volt módom megtapasztalni, mekkora 
ereje van a segítő szándéknak, és milyen nagy szükség 
van a segítségadásra. 
A pályaválasztáskor tehát már egyértelmű volt, hogy az 
egészségügyben szeretnék dolgozni. Így egészségügyi 
szakiskolába jelentkeztem, ahol általános ápoló és asz-
szisztensként végeztem. Később felnőtt szakápolási, 
majd felsőfokú ápolói képzettséget is szereztem, és 
levelező tagozaton munka mellett érettségiztem. 
Az iskola elvégzése után a kórházon belül hogy vá-
lasztottál szakterületet? 
Mindenképpen olyan osztályra szerettem volna kerülni, 
ahol felnőtt betegekkel foglalkozunk. Kezdettől a trau-
matológián dolgozom. Itt a baleseti sebészeten nagyon 
mozgalmas napjaink vannak, a feladatok pedig igen 
összetettek és változatosak. 
Mostanában sokan elhagyják az egészségügyi pá-
lyát, vagy már korábban megtették. 
Foglalkoztatott-e a gondolat valaha is, hogy más 
területen is kipróbálnád magad? 
Többször is gondoltam rá, mert a felsőfokú ápoló vég-
zettségem miatt több más munkahelyről is megkerestek 
különböző állásajánlatokkal. Még külföldi munkát is 
ajánlottak Angliában és Ausztriában, a külföldi munka-
vállalás azonban egyáltalán nem foglalkoztatott. 
A munkám során volt egy olyan időszakom, amikor 
úgy éreztem, váltanom kell. Az az elvem ugyanis, hogy  
aki nem úgy kezeli a beteget, mint a családtagját, annak 
nincs helye az egészségügyben. 2001-ben jött el az a 
pillanat, amikor úgy éreztem, szeretnék valami mást 
kipróbálni. 
Továbbra is emberekkel szerettem volna foglalkozni, 
így munka mellett kereskedő és boltvezetői képesítést 
szereztem, és másfél évig kereskedőként dolgoztam. 
Rájöttem azonban, az én helyem a betegek között van, 
lételemem volt és a mai napig az, hogy kiszolgáltatott 
embereken segítsek. Természetesen hiányoztak a mun-
katársak is, hiányzott a kórházi légkör. A főnővérrel 

folyamatosan kapcsolatban voltunk, és állandóan hívott 
vissza az osztályra, ami jóleső érzéssel töltött el. Így 
másfél év után ismét a traumatológián folytattam a 
munkámat. Fontos nekem, és úgy érzem, éltet az a tu-
dat, hogy a betegek csak rám számíthatnak. 
Eszerint a  szakterületet sem cserélnéd más kórházi 
osztályra? 
Nem szeretnék váltani, de ha szükséges lenne, az inten-
zív osztályt választanám. 
A munkád mellett más feladatokat is vállalsz. Az 
általános iskolában éveken keresztül készítettél cso-
portokat vöröskeresztes versenyekre. 
A '90-es évek végétől szinte minden évben készültünk 
versenyre jelentkező 7-8. osztályos gyerekekkel. Elmé-
leti és gyakorlati ismeretekkel is kellett foglalkoznunk.  
A gyakorlati ismeretek elsajáttíttatásához mindig nagy 
táskával érkeztem, mert a sebellátáshoz szükséges esz-
közöket vittem magammal bemutatni. 
A gyerekeket természetesen a gyakorlat érdekelte job-
ban, és minden  feladatot szívvel-lélekkel végeztek. 
Ezeket a foglalkozásokat én is nagyon élveztem, jó 
kapcsolat alakult ki közöttünk, mindig nagyon jókat 
beszélgettünk. 

Beszélgetés községünk fiataljaival 
Bemutatkozó... 

Névjegy 
Neve: Czapkó Anikó 
Született: Jászberény, 1976. május 24. 
Szülei: ����Czapkó Ferenc Márk 

Szabó Erzsébet nyugdíjas 
Iskolai végzettsége:  

általános ápoló és asszisztens 
felnőtt szakápolási képesítés 
felsőfokú ápoló képesítés 
érettségi 

Társa: Gere Lajos 
ápoló 

Gyermeke: Gere Zoé 
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A kapcsolat sokakkal a mai napig megmaradt. Van, 
hogy évek elteltével az utcán futunk össze, és nagyon 
örülünk a találkozásnak. 
Nemrég történt, hogy egy régi versenyzőm, Kovács 
Peti - aki  most Angliában az egészségügyben dolgo-
zik, és ott vizsgáznia kellett -, írta nekem, hogy a tőlem 
tanultak alapján szerzett képesítést. Nem is kell monda-
nom, hogy mekkora örömet szerzett nekem. 
Többen a jogosítványuk megszerzéséhez használták fel 
a tőlem tanultakat. Természetes, hogy ezek a visszajel-
zések melengetik a szívemet. 
A versenyeztetéshez továbbra is vannak terveink, most 
azonban a katasztrófavédelem keretén belül lesz szük-
ség egészségügyi ismeretekre. Én természetesen to-
vábbra is nagyon szívesen vállalom a felkészítést. És 
hogy mindezt időben megalapozzuk, a párommal, La-
jossal az óvodában is tartunk évek óta  
elsősegélynyújtási elméleti ismereteket, nyilván a kis-
gyerekeknek megfelelő szinten és módszerekkel. 
Részt veszel különböző szűrések megszervezésében  
és lebonyolításában is. 
Civil napon — az önkormányzat, gazdasági egységek 
és vállalkozók támogatásával - a párommal vércukor, 
vérnyomás és koleszterinszint méréseket szoktunk vé-
gezni, ezzel is elősegítve a betegségek megelőzését. 
Vállalsz betegápolást is. Legtöbbször idős emberek 
ápolásában segítesz, és a tanácsok mellett tevéke-
nyen  részt veszel az ápolásban is. 
A Morpheus Betegellátó és Tanácsadó Kft. keretén 
belül vállalok sebkötözést, infúziós terápiát. 
Ehhez sok segítséget kapok községünk háziorvosaitól 
és a körzeti ápolónőtől, Kerekesné Terikétől. 
Itt a faluban - úgy érzem - nagy szükség van ilyen ellá-
tásra, mert sajnos nagyon sokan vannak kiszolgáltatott 
helyzetben, főként idősebbekre gondolok. Ehhez a 
munkához nagyon fontos az empátia és a közvetlen 
kapcsolat kiépítése. Úgy érzem, ez segítség a betegnek, 
és segítség a hozzátartozóknak is. 

Említetted a párodat, Gere Lajost. Róla mit tudha-
tunk? 
Lajossal 12 éve vagyunk együtt. Ő is a baleseti sebé-
szeten dolgozik. A megismerkedésünk is a munkahely-
hez kötődik. Barátságból indult a szerelem, így még 
erősebbek az egymás iránti érzéseink. 
Mind a munkában, mind a családi életünkben maximá-
lisan együtt gondolkodunk, segítjük egymást. 
Lajos a munkája mellett most készül az érettségire, ami 
igen sok feladattal jár,   ő azonban kitartóan, nagy szor-
galommal végzi ezt is. 
Mindezek mellett kislá-
nyotok, Zoé aranyozza 
be az életeteket. 
Zoé 2010-ben született, 
most óvodás. Elmondha-
tom, hogy mindkettőnk-
ből a legjobbakat örököl-
te. 
Nagyon szereti az ovit, az 
óvó néniket és a társait. 
Segítőkész, nagyon pozi-
tív kislány, úgynevezett 
"gyémántgyerek". Bárki-
vel azonnal megtalálja a 
hangot, ha időnként be-
visszük a munkahelyünkre, már a kórházi közegben is 
otthon van. 
Nagyon szereti az állatokat, sokat játszik a kutyáinkkal. 
Élvezi a meséket, és néhány betűvel is megismerkedett 
már, úgy látom, minden új ismeretre fogékony. 
És gondolom, a nagymama legnagyobb öröme is... 
Igen, Zoé a nagymama szemefénye. 
Édesanyámhoz nagyon erős szálak fűznek engem és a 
családomat is. A munkánkból kifolyólag sokszor van 
szükség a segítségére. 

HÍREK  
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- Még gyerekkoromban kezdődött, de persze akkor 
nem tudatosan „alkottam”. Édesanyám mindkettőnket, 
a húgomat és engem is megtanított horgolni, kötni, 
varrni, hímezni. De igazából akkor tudatosult bennem, 
hogy ez mennyire jó dolog, mikor a saját lányomnak 
kötöttem meg az első kis pulóverét, vagy megvarrtam 
az első rongybabáját. Később a hobbinak indult tevé-
kenység egyre inkább a szenvedélyemmé vált. 
Sokféle technikával dolgozol, kísérletezel, melyek kö-
zött a pólófestés fontos helyet tölt be.  
- Egyszer, már nem emlékszem pontosan mikor vagy 
hol, rátaláltam az úgynevezett pufifestékre. Ez egy tu-
busos festék, amivel pólókat dekoráltam, és az volt az 
érdekessége, hogy száradás után meg kellett vasalni a 
mintát a visszájáról, és a festék szó szerint felpuffadt, 
így háromdimenziós lett a minta. Évekig dekoráltam 
így a pólókat, de egy idő után valami többet, mást sze-

AZ ALKOTÁS ÖRÖMEAZ ALKOTÁS ÖRÖMEAZ ALKOTÁS ÖRÖMEAZ ALKOTÁS ÖRÖME    
A községi rendezvényeken néhány éve a kézművesek sorában köszönthetjük Nagy Bernadettet, akinek 
alkotásait a szépség és egyediség mellett a technikák változatossága jellemzi. Különleges sálak, díszdo-
bozok, igényes ékszerek, légies angyalkák, gyöngyből készült csodák varázsolják el a nézelődőt. Ez al-
kalommal vele beszélgettünk arról, hogy számára mit jelent az alkotás.  

Mindenben és mindig számíthatunk rá, sajnos sokszor 
a saját egészségét háttérbe szorítva is segít. 
Zoé kedvéért pedig nem ismer lehetetlent. Ha este 9-
kor pudingot kell főzni, örömmel teszi. 
Mivel mindketten Szolnokon dolgoztok, leteleped-
hettetek volna a városban is. Ti - vállalva a bejárást 
- mégis Boldogházát választottátok. 
Én itt éltem a gyermekkoromat, itt jártam óvodába, 
általános iskolába, itt vannak az ismerőseim, és itt ta-
láltam barátokra is. 
Lajos örményesi, így egy ideig kétlaki életet éltünk, hol 
Örményesen, hol Boldogházán laktunk. Aztán döntöt-
tünk, és vásároltunk egy házat itt a faluban. Amikor 
költözködtünk, és a párom meglátta a Jászboldogháza 
táblát, csak annyit mondott: Anikó, hazaérkeztünk. És 
valóban így van, itthon vagyunk! Azóta építgetjük, szé-
pítgetjük a házunkat és a környezetünket. 
Nagyon szeretjük az állatokat, és így be kell látni, hogy 
vagy kutya, vagy kert. 
Jól érezzük magunkat itthon, szeretünk itt lakni, szeret-
jük az itt élő embereket és a falu nyújtotta lehetősége-
ket. Tetszik ez az életforma. 
Munka, család, otthoni teendők, egyéb feladatok... 
Mi jelent kikapcsolódást, szórakozást a családnak? 
Nagy öröm, ha a kislányommal és a párommal együtt 
lehetünk.  

Zoé a természetéből adódóan szereti a nyüzsgést, így 
szívesen csinálunk városi programokat is. 
Én nagyon szeretek olvasni, erre sajnos csak éjszaka 
van lehetőségem. 
A párom testvéreivel is rendszeresen vannak közös 
programjaink, vagy ők jönnek hozzánk, vagy mi láto-
gatunk Örményesre. 
Édesanyámmal, testvéremmel, Norbival és a családjá-
val nagyon szoros a kapcsolatunk, így minél több időt 
igyekszünk együtt tölteni. 
És erősek a baráti kapcsolataink is, velük is szervezünk 
közös programokat, amikor tehetjük, összejövünk, ellá-
togatunk a falu rendezvényeire. 
Nagyon jó érzés, hogy mindig számíthatunk egymásra. 
 
Kedves Anikó! 
Ahogyan a beszélgetésünk során többször is kide-
rült, mindig szeretettel viszonyulsz másokhoz, célt, 
értelmet jelent számodra  mások segítése. 
 
Maradjon meg ez a tulajdonságod a későbbiek so-
rán is, és legfőbb erényként kamatoztasd az emberi 
kapcsolataidban. 
A családi életedben szeretetet, boldogságot, sok örö-
met kívánok. 

Konkoly Béláné 

HÍREK 
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rettem volna készíteni, és ekkor tanultam meg a többi 
kézműves technika alapjait egy tanfolyamon. A tanul-
tak közül a gyöngyfűzést, szalvéta technikát, a porcelán
- és üvegfestést is kipróbáltam, később gravírozni is 
megtanultam, de a legkedvesebb foglalatosság máig a 
varrás és a festés maradt. A pólóim ma már más techni-
kával, speciális festékkel készülnek, melyeken szívesen 
alkalmazom a jász hímzés motívumait. Elegánsnak 
találom az egyszínű alapon lévő zöld mintát, közelebb 
áll hozzám, mint a kalocsai minta – ez talán nem vélet-
len… 
 
Textilből készült babáid olyan egyediek, kedvesek, ha 
rájuk nézünk, muszáj mosolyogni. 
- Az első babát a lányomnak varrtam. A másodikat egy 
felkérésre készítettem, ami egy Tilda boszorkány volt. 
Ezután már nem volt megállj, és időről időre megvar-
rok egy-egy babát, amit népviselet-szerű ruhába öltöz-
tetek. Azért mondom, hogy viselet-szerű, mert egysze-
rűbbek az én ruháim, mint az igazi viseletek, de azért 
hasonlatosak az eredetikhez. Nemrég felfedeztem, 
hogy egyujjú kötött kesztyűből is lehet mókás babákat 
készíteni, a gyerekek nagyon szeretik ezeket. 

Gyerekszobák festését is vállalod. Ez honnan jött?  
- Régi, kedves kolléganőm keresett meg azzal, hogy 

kifesteném-e a kislánya szobáját, én pedig elvállaltam. 
A kislány a pipiket szerette nagyon, így került a falra 
egy komplett család csibékkel, tyúkocskával és kakas-
sal, de nagy kedvenc volt még Bogyó és Babóca, vala-
mint Noddy is. Végül volt még egy kis szabad falfelü-
let, és felpingáltunk még egy-egy katicát, csigát és né-
hány pillangót is, amik közül az anyuka is bevállalt 
egyet.  
A munkáidból látszik, hogy szívesen dolgozol gyere-
keknek. Számomra igazi különlegesség a textilből ké-
szült foglalkoztató könyv. 
- Ez a legújabb kedvencem! Csendes könyvnek is neve-
zik, mert amíg az apróságok a benne rejlő sokféle lehe-
tőséget kipróbálják, garantáltan csendben vannak. A 
kis könyv textil lapjain színes varrott képecskék talál-
hatók sokféle kiegészítővel. Lehet például gombolni, 
tépőzárakat illeszteni, masnit kötni, számolni, színeket, 
formákat párosítani. Most ezeknek a képeknek a kitalá-
lása, elkészítése foglalkoztat leginkább.  

Számomra minden munkánál elsődleges, hogy nekem 
tetsszen, hiszen egy-egy alkotásba kicsit magam is 
„beledolgozom”. Ha esetleg másoknak is tetszik, és 
megvásárolják, az már csak ráadás.  
Az elmúlt év augusztus 20-án a községi ünnepségen 
párodon, ifjú Baranyi Istvánon igen szép ősmagyar 
viseletet láthattunk. Munkáidban fontosnak tartod a 
hagyományőrzést?  
- Pisti ruháját nem én varrtam, az teljesen profi munka, 
de saját magamnak már készítettem az övéhez illő női 
íjász ruhát, amit szívesen viselek, habár én magam nem 
íjászkodom. Nagyon fontosnak tartom a hagyományőr-
zést és nem csak a munkáimban. Valamit tudtak az 
őseink, amit mi egyre inkább hajlamosak vagyunk elfe-
ledni. Ez köszönhető a technikai vívmányoknak, amik 
persze fontosak és hasznosak, nagyban megkönnyítik 
az életet, de nem szabad teljes egészében ezekre ha-
gyatkoznunk. Annak idején a lányom néptáncolt, innen 
a babáim viselethez hasonló öltözéke. Pisti íjászkodik, 

A legújabb csendes könyv két oldala  
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járunk íjász és hagyományőrző rendezvényekre, ahol 
szerencsére igen sokan vannak, akik a régi mestersége-
ket űzik, tisztelik a hagyományokat.  
 
Ezen a téren bizonyára fontos útravalót kaptál nagy-
apádtól, akinek fényképe a honlapodon 
(kreamazsi.blogspot.com) is látható egy Kormányos 
Sándortól kölcsönzött szép idézettel: 
 

„Lágy fényű szavakba bújtatnám a csöndet, 
és megfognám újra nagyapám kezét, 
hallgatnám tágra nyílt, csillogó szemekkel 
az ezerszer hallott, élet-szőtt mesét.” 

 
- Nagyon szép gyermekkorom volt, és nagyon szere-
tem, a mai napig erősen kötődöm Tatámhoz, habár már 
hatodik éve, hogy nincs közöttünk… Parasztember 
volt, ő szerettette meg velem a földet és a jószágot. Na-
gyon jó volt vele lenni, és igazi ünnepnek számított, 
amikor felülhettünk mellé a bakra, a lovas kocsira, és 
elkísérhettük az utca végéig.  Számomra ő volt a Példa-
kép, noha ez csak később, már felnőtt koromban tuda-
tosult bennem. Talán a tőle kapott „örökség” része, 
hogy szívesen fotózom a természetet és az állatokat. 
Amit szeretek, és ami nekem örömöt okoz, azt szere-
tem megörökíteni, ne adj Isten, megmutatni, megsze-
rettetni másokkal is, ezért szerepel a honlapon az alko-
tások mellett a fotóimból készült gyűjtemény is.   
Igényes kézműves alkotásaiddal 
jelen vagy a bemutatókon, vásá-
rokon, és három éve szervezed a 
jászberényi Magyarok Vásárát. 
Mi a lényege ennek a rendez-
vénynek?  
- A vásár szlogenje: Magyar ter-
mék, magyar termelőtől, magyar 
kézművestől. Azt hiszem, ez min-
dent elárul céljainkról. Jászbe-
rényben a Szent Klára Otthon 
udvarán minden hónap második 
vasárnapján rendezzük meg a 
vásárt, ahol valóban minden ere-
deti, termelői, így a húsáruk, a 
tojás, a sajtok, a különféle élelmi-
szerek és kézműves termékek is. 
Azt szeretnénk, ha ezek vennék át 
a kínai üzletek tucatáruinak és 
rossz minőségű műanyag játékai-
nak a helyét. Örömmel látjuk, 
hogy van erre igény, az emberek 
egyre inkább rájönnek, hogy fon-
tos a hagyományos termelés, fel-

dolgozás, kezdenek visszatérni a régi értékekhez. A 
vásárokat azért is szeretem, mert közvetlen kapcsolatot 
jelent az emberekkel. Nekem nagyon fontosak ezek a 
találkozások, beszélgetések.   
Az alkotás talán mindenki számára mást jelent. Te 
hogyan fogalmaznád meg, miért szereted ezt a sokol-
dalú tevékenységet? 
- Maga a készítés kikapcsol, és ha személy szerint tu-
dom, hogy kié lesz egy-egy darab, már azt várom, mi-
kor adhatom át, és vajon fog-e tetszeni. Nagyon jó ér-
zés, ha örömöt okoz, tetszik, amit csinálok, legyen az 
egy apró kulcstartó, egy egyszerű póló vagy akár egy 
baba. A sokféle technikának köszönhetően pedig soha 
nem unalmas, amit csinálok. Mindig vannak kedvence-
im, mindig más a technika, de mindig van visszatérő, 
amit nem tudok megunni. Közhely, hogy adni jó, de 
valóban így van, és ajánlom mindenkinek, hogy próbál-
ja ki, készítsen valami apróságot és lepje meg vele a 
szeretteit. Nem kell hozzá alkalom, és garantáltan fel-
emelő érzés. 
 
Csak nemrég költöztél Jászberényből Jászboldogházá-
ra. Milyennek látod kis falunkat, hogy érzed itt ma-
gad? 
Két éve élek Boldogházán és már az első percben ott-
hon/itthon éreztem magam itt. Ez leginkább a Kedve-
semnek, Pistinek köszönhető és a barátainak, de a falu 
többi lakójára sem lehet egy rossz szavam, úgy érzem, 

azonnal befogadtak, és ez nagyon 
jó érzés. Sajnos, még nem tudom 
mindenkiről, hogy ki kicsoda, és 
azt hiszem, engem többen megis-
mernek, mint fordítva, de nagyon 
igyekszem…  
 
Kedves Betti, köszönöm, hogy 
megosztottad gondolataidat, és 
nagyon sok örömet kívánok to-
vábbi kreatív tevékenységeidhez 
itt, a gyermekkorod világát idéző 
környezetben. Alkotásaidból a 
harmónia, derű és kedvesség 
tükröződik, éppen úgy, mint a 
személyiségedből. Veled beszél-
getve találónak éreztem Saint 
Exupéry szép mondatát: „A bol-
dogság nem egyéb, mint a tettek 
melegsége, az alkotás felett érzett 
megelégedettség.”  

 
Papp Izabella  

  Mindketten hagyományırzı viseletben 
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Egy olyan fiatalembert szeretnék bemutatni kedves Olvasóinknak, aki piciny gyermekkorától lelkesedett a gaz-
dálkodásért. Hihetetlen volt látni, hogy három évesen már kicsi kertje volt, és veteményezett. Mini traktorával 
lelkesen utánozta a felnőttek munkáját. Máté most 23 éves. A mezőgazdaság iránti szeretete megmaradt, sőt, az 
utóbbi években már önállósította önmagát. 

CSALÁDI GAZDÁLKODÁS 

Honnan ez az elhivatottság? – kérdeztem az ifjú gaz-
dálkodótól. 
Édesapám, nagyszüleim (Baráth tata és Rácz tata), őse-
im a föld szeretetére neveltek. Ők ebből éltek, így ezt 
láttam tőlük, mindig is ez vonzott. Amikor édesapám 
hazajött a munkából, első kérdésem az volt, hogy ma 
mit csinált a földeken. Még esti mese helyett is erről 
beszélgettünk. A család, ismerve érdeklődésemet, ter-
mészetesen a játékokat is eszerint vásároltak. Sőt, egy-
szer nagy meglepetésemre, a karácsonyfa alatt egy 
John Deere-t pillantottam meg, amit Konkoly Béla bá-
csitól és Nagy Lacitól kaptam. 

Aztán bejöttek a képbe az állatok is: japán csirke, se-
lyem tyúk, dísz tyúkok. Az egyik húsvétra –még máso-
dikos lehettem – nyulat kaptam. És mint a kabaréban, a 
nyúl szaporodott, az én lelkesedésem pedig nőtt. Az 
első nyúl eladásából egy csodálatos makett traktort vá-
sároltam, amit büszkén mutattam mindenkinek. Aztán 
gyűlt a pénz, birkát, birkákat vettem. Ötödikes korom-
ban már húsz juh volt a tulajdonomban, és a gondozá-
sát is én végeztem. Csak akkor szálltak be a szülők, ha 
beteg lettem. A birkák hasznából vásároltam az első 
traktoromat és a fűkaszát. 
 Most a hízómarha nevelés a fő profilom. Az első két 
borjút a ballagási pénzből és a nyári keresetemből vá-
sároltam. Szüleim óvatosan figyelték tevékenységemet, 
és kérdezték: 
Hova teszed őket? Nálunk nincs hely! 
De én akkorra már kipuhatoltam, hogy a szomszéd 
Bózsó Laci bácsinál van egy fészerszerűség, az pont 
megfelelne nekem. Meg is egyeztünk Laci bácsival, 

kijavítottam, téliesítettem az oldalát, és ezzel indult a 
nagy kalandom. 
Tanácsot bárkitől kértem, mindenki készséges volt. Itt 
is köszönöm Matók Lajos bácsi, Gaál Feri bácsi, Fecs-
ke Jani bácsi, Balogh Gyuri és a barátom, Szűcs Gergő 
segítségét, hasznos útbaigazítását, és természetesen 
szüleimnek, rokonaimnak mindent! 
 
Máté! Ismerve eltökéltségedet, mégis meglepett, 
hogy a pályaválasztásnál a Gépipari Szakközépisko-
lát választottad. Miért? 
Nem is tudom! Talán azért, mert a barátaim, a táncos 
társaim is oda jelentkeztek. Tulajdonképpen nem is 
volt rossz, még a technikusi képesítést is megszerez-
tem. Kunsági Feri bácsinál kezdtem a gyakorlatot, nála 
dolgoztam három évet, és 2015 szeptemberétől a Fajta-
kísérleti Állomás foglalkoztat. Ez a munka számomra 
az igazi! Szántok, vetek, aratok, kinn vagyok a termé-
szetben. A mentorom Káposztás Pisti. Munka előtt és 
után pedig irány az istálló, etetés, takarítás – ez mind 
az én feladatom. Szerencsére, ha kell, kapok segítséget. 
Nagybátyám, Géza mindenben támogat, de főleg a ta-
karmány biztosítás-
ban, a darálásban pro-
fi, a sógorom, Pisti 
pedig bármiben szíve-
sen odaáll mellém a 
munkában. 
Két lábon állok, fi-
gyelek mindenre, és 
azt is tudom, hogy 
kire számíthatok! Az 
utóbbi években Szűcs 
Gergővel szervezked-
tünk. Gépeket vásá-
roltunk, együtt végez-

Fiatalok a mezıgazdaságban 
-beszélgetés Rácz Mátéval 
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zük a széna kaszálását, begyűjtését. A héten például 
rendsodrót vásároltunk! A szülők is nagyon támogatják 
kalákánkat, a nagy munkák idején egyik nap anya hoz-
za az ebédet, a másik nap Gergő apukája. 
 
Milyen terveid vannak a jövőre? 
Maradok a hízómarha nevelésnél. Nagyobb istállót sze-
retnék, és gépesített takarítást. Az állományom fejlő-
dik, és egy „új birtok” lehetőségét is kinéztem. Elkezd-
tem hozzá az anyaggyűjtést. Apa nemcsak ebben, de a 
főállásomban is nagyon sokat segít. Állandó telefon-
kapcsolatban vagyunk, és segít a pontos beállításban, a 
műszaki hátteret ő biztosítja. Visszatérve a terveimre. 
A magam ura szeretnék lenni. Barátnőmmel 5 éve já-
runk együtt. Az első év volt a vízválasztó, hiszen egy 
leendő pedagógusnak nem volt egyszerű a gondolat, 
hogy például egy program ugrik, mivel éppen ellenek a 
juhok. Szerencsére már hozzászokott, hogy az állatok 
24 órás feladatot adnak, és csak úgy hoznak bevételt, 
ha nagyon gondosan ellátjuk őket, és odafigyelünk rá-

juk. Bulizni eljárunk, de előtte és utána nekem kell el-
végezni a jószágok körül, akár van kedvem, akár nincs! 
Arra azért törekszünk, hogy évente kétszer elmenjünk 
pihenni valahová. A család ilyenkor helyettesítésre 
mozgósítva! 
 
A pályázati lehetőségeket te ki tudod-e használni? 
Az „ifjú, fiatal gazdászon” kívül igyekszem mindent 
megragadni. Figyelem Szűcs Gergőt, ő nagyon meg-
dolgozik a „Fiatal gazda” pályázatáért. 
Hogy még többet meg tudjak ragadni, elvégzem a fo-
lyamatban lévő „Aranykalászos tanfolyamot” és a nö-
vényvédős papírom is meglesz. 
 
Megbántad-e, hogy életedet a mezőgazdaság felé 
fordítottad? 
Természetesen vannak kudarcok, nehézségek. Ilyenek 
például, amikor nem tudjuk, elviszik-e a marhát, és ha 
elvitték, kifizetik-e? 
De ezektől eltekintve nagyon szeretem ezt csinálni. 
Egy fontos szabály azonban van! Több év kell ahhoz, 
hogy valami visszafolyjon. Aki rögtön hasznot akar, 
bele se fogjon! 
 
Beszélgetésünkre a pontot az édesanya, Ráczné Baráth 
Andrea teszi. „Kitartásból mind a két gyermekem ötöst 
érdemel! És a csoda újrakezdődik, mert Zita unokám 
mikor eljön hozzánk, első dolga az állatok szemügyre 
vételezése!” 
 
Köszönöm a beszélgetést, és Máténak további kitar-
tást, terveinek valóra váltását kívánom! 

Zrupkó Ferencné 

HÍREK 

Velünk történt ... 
Édesanyánk, Bathó Dezsőné, született Almási Vero-
nika 2016. február 05-én ünnepelte 90. születésnapját. 
Nagy örömmel fogadta, hogy ezen a jeles napon kö-
szöntötte őt Jászboldogháza polgármestere, Szűcs La-
jos is, aki átadta Magyarország Kormányának és Jász-
boldogháza Önkormányzatának emléklapját és aján-
dékát. 
A család  ajándékokkal, virágokkal és meghitt jó han-
gulatú  ebéddel köszöntötte az ünnepeltet születésnapján. Édesanyánk hálásan köszöni, hogy volt 
szomszédai és jó ismerősei  is megemlékeztek róla ezen a nagy napon. Kívánjuk, hogy a Jóisten 
még nagyon sokáig éltesse ilyen jó erőben, egészségben és boldogságban családja körében. 

Gyermekei, unokái, dédunokái  
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Nem is olyan régen november 19-
én hivatalosan megnyílt a Jászbe-
rényi Kormányablak. Október 
közepe óta próbaüzem volt éles-
ben, kiváló eredményekkel. Az 
ügyfélfogadási idő heti tizennyolc 
és fél órával nőtt, a körülmények 
huszonegyedik századiak. Az ün-
nepségről természetesen tudósítot-
tunk, most azonban arra kértük a 
hivatal vezetőjét, dr. Dobos Ró-
bertet, hogy a január elsejétől be-
következett változásokról tájékoz-
tassa olvasóinkat. 
Ha megengedi, kezdjük az or-

szágosan legnagyobb érdeklődést kiváltó új személyi iga-
zolvánnyal. Valóságos roham indult érte már az első na-
pokban. Miért? 
Újfajta személyazonosító igazolványt vezettek be, mely a 
hagyományos kártya formátumú személyi igazolványok mel-
lett kibővült adattartalommal rendelkezik. Az új igazolvány 
amellett, hogy vizuálisan tartalmazza a jelenlegi személyazo-
nosító igazolvány adattartalmát, olyan beépített, magas biz-
tonságú chippel is rendelkezik, amely tárolja a személyazo-
nosító adatokat, az állampolgárok döntésétől függően az 
ujjnyomatukat, az elektronikus aláírás létrehozásához szük-
séges adataikat, illetve a társadalombiztosítási- és adóazono-
sító jelüket is. 
Mivel tud többet az új igazolvány? 
Az új igazolvány kényelmes azonosítási szolgáltatásait a 
személyes megjelenésnél, a hitelesítési szolgáltatásait az 
elektronikus ügyintézés során használhatjuk. Az okmány 
képes arra, hogy - amennyiben a polgár a személyazonosító 
igazolványához tartozó PIN kód megadásával ehhez hozzá-
járulását adja – az okmány elektronikus tároló eleméből, az 
arra jogosult szerv a rendelkezésére bocsátott olvasó kulcs 
segítségével ki tudja olvasni az állampolgár azon személyes 
adatait (így akár a TAJ és adóazonosító jelét is), amelyekre 
jogosult és az adott ügyintézéshez szükségesek.  
A túl sok adat biztonsági-bizalmi kérdéseket is felvet az 
emberben… 
Az új típusú okmány magas biztonsági fokát az egyes funk-
ciókat megtestesítő adatcsoportok egymástól elkülönült táro-
lása garantálja. Egyszerre csak egy funkciót lehet majd hasz-
nálni, megakadályozva ezzel, hogy több adatunk is hozzáfér-
hető legyen az arra nem jogosultak számára. A kártyán elekt-
ronikusan tárolt adatokhoz való teljes hozzáférésre nincs 
lehetőség. Az ujjnyomat tárolással az új okmány magas biz-
tonságú, hiteles személyazonosításra is alkalmas lesz – az 
okmány és a személy egyértelmű egymáshoz rendelésével. 
Az e-szig tároló eleme az ujjnyomatot tehát abból a célból 
tartalmazza, hogy az állandó személyazonosító igazolvány és 
a polgár közti kapcsolat kétséget kizáróan megállapítható 
legyen. 
Kötelező az ujjlenyomat tárolása? 
A tároló elem nem tartalmazza az ujjnyomatot, ha a polgár a 
személyazonosító igazolvány kiállításakor a 12. életévét még 
nem tölti be, illetve, ha a polgár annak rögzítését visszautasí-
totta, vagy annak adására fizikailag képtelen.  
Ha úgy döntünk, hogy minden adat legyen egyben, mi-
lyen előnyre számíthatunk? 
A tároló elem a polgár arcképmását, aláírását és ujjnyomatát 
képi formátumban tárolja. Az eSIGN (e-aláírás) kártyafunk-
ció alkalmas elektronikus dokumentum természetes személy 
általi elektronikus aláírással történő aláírására. Az e-
azonosítás funkció más azonosítási rendszernél magasabb 
hatásfokkal és biztonsági szinten biztosítja az elektronikus 

kormányzati és e-közigazgatási rendszerek igénybe vételé-
hez szükséges elektronikus azonosítás/hitelesítés funkciókat. 
Hosszabb távon ez a funkció nemcsak itthon, hanem minden 
olyan EU tagországban is használható lesz, ahol a határon 
átnyúló elektronikus szolgáltatások rendszerét megvalósít-
ják, illetve létrejön a kölcsönös együttműködési megállapo-
dás.  
Említsen meg néhány gyakorlati példát az érthetőség 
kedvéért! 
Elsőként említem a hiteles elektronikus ügyintézést állami, 
közigazgatási ügyekben. Aztán lehetséges az elektronikus 
számlázás, a hiteles banki kommunikáció. Céges példákat 
említve nagy előny a hiteles szerződéskötés és kommuniká-
ció vállalati beszállítói, vevői partnerekkel, a vállalaton belü-
li biztonságos kommunikáció, nagy mennyiségű hiteles do-
kumentum előállítása, vagy éppen az elektronikus kereske-
delem. 
Meddig érvényes az új igazolvány, és mi lesz a régiekkel? 
A fő szabályt mondom csak, jellemzően 18 éves kor alatt 3, 
afölött a kiállítás napjától számított 6 év az igazolvány érvé-
nyessége. Az új okmány bevezetésére felmenő rendszerben 
kerül sor, ami azt jelenti, hogy az új szabályozás hatályba 
lépése a 2016. január 1-je előtt kiállított okmányok érvényes-
ségét nem érinti, azok az okmányban meghatározott érvé-
nyességi időn belül érvényesek maradnak. A 2016. január 1-
jét megelőzően kiállított, érvényes személyazonosító ok-
mánnyal rendelkező és állandó személyazonosító igazol-
ványra jogosult polgár az új típusú okmány kiadását bármi-
kor kezdeményezheti. Az új típusú igazolvány átvételét kö-
vetően a korábbi személyazonosító okmány érvényét veszti, 
míg a korábbi TAJ kártya, lakcímkártya és adókártya to-
vábbra is érvényben marad. 
A híradásokban megjelent, hogy a rezsicsökkentés a köz-
igazgatás területére is kiterjedt. Miről van szó? 
2016. január elsejétől - a tavaly június és augusztus között 
meghirdetett széleskörű társadalmi konzultáció során megfo-
galmazott állampolgári és vállalkozói javaslatokat alapul 
véve – a Jogalkotó állami rezsicsökkentés tárgyában hozott 
intézkedéseinek részeként több közigazgatási eljárás ingye-
nessé vált. Ennek eredményeként éves szinten, mintegy 10 
milliárd forint marad az állampolgároknál. 
 
Ingyenes lett: 
♦ Személyazonosító igazolvánnyal és személyi azonosítót 

és lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal 
(lakcímkártya) kapcsolatos eljárás 

♦ Családi állapot-változással összefüggő névváltozás miatt 
indult hatósági eljárások 

♦ Eltulajdonított okmányok pótlása (személyi ig., lakcím-
kártya, parkolási ig., vezetői eng., egyéni vállalkozói ig., 
forgalmi, törzskönyv, útlevél) 

♦ Gépjárművezetői engedély kiállítása (első alkalommal) 
♦ Mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványá-

val kapcsolatos eljárás 
♦ A vállalkozói igazolvánnyal és az üzlet működési enge-

délyével kapcsolatos eljárás 
♦ Hatósági erkölcsi bizonyítvány (évente négy alkalom-

mal)  
♦ Tulajdonjog, és haszonélvezeti jog ingatlan-

nyilvántartásba történő bejegyzése (örökléssel összefüg-
gésben, hagyatékátadó végzés alapján) 

♦ Oktatási igazolvány (diákigazolvány, pedagógusigazol-
vány, oktatói igazolvány) kiállítása 

♦ Cégkivonat (évente négy alkalommal), cégmásolat kiállí-
tása (ha azt a cég tagja vagy képviselője kéri) 

 
Forrás: Jászkürt újság 5 év 3. szám XXVIII./03 

HÍREK 

Népszerű az új igazolvány 

Dr. Dobos Róbert 
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Sas Gábor Boldogházán, a 232. számú tanyán született, 
de tanulmányai, majd hivatása fiatalon elszólította a 
szülői háztól. A MÁV Építési Főnökség igazgatójaként 
vonult nyugdíjba Miskolcon, ma is itt él a feleségével. 
Két gyermekük és három unokájuk van. Bár ma már 
csak ritkán látogat el szülőfalujába, de mint mondja: 
„Éjszaka legtöbb alkalommal Jászboldogházán va-
gyok, a tanyánkkal álmodom.” Amikor a családkutatást 
elkezdte, már nem volt kitől kérdeznie. Ez alkalommal 
az ő történetét olvashatjuk, melynek tanulsága a fenti 
szép idézet alapján talán így foglalható össze: kérdez-
zünk, amíg lehet – és meséljük, amíg lehet.  
 

*** 
 

  A családfakutatás gondolatával sohasem foglalkoz-
tam. Veliczkyné Koncsik Ilona egyszer azzal az ötlettel 
állt elő, hogy a Boldogházáról elszármazottak augusz-
tus végi találkozójára készítsünk a családunkról tablót 
vagy táblázatot, s ezeket kiállítva élménydúsabbá tehet-
jük ezt az eseményt. 

   Az első családfa, amit itt láttam, Szőrös Vendel bácsi 
családjáról készült unokái által, és valóban egy terebé-
lyes fa ágain helyezkedtek el a család fényképei. Ez a 
megoldás nagyon tetszett, és elhatároztam, hogy én is 
készítek valami hasonlót a családunkról. Vendel bácsi 
felesége Sas Ágnes és nagyapám Sas Péter testvérek 
voltak, ami szintén ösztönzött a cselekvésre. Akkor 
felírtam a családfán található dátumokat, és Orcziné 
Veronkától, Zámboriné Évikétől fényképeket kértem 
kölcsön, amit itthon bemásoltunk a számítógépbe. 

   Így kezdődött a családkutatás, de a folytatás már 
munkásabb volt. Szerencsém azonban folytatódott az-
zal, hogy minden felmenő rokonom adata megtalálható 
a jászberényi Jász Múzeumban. A kutatást nagyban 
segíti, hogy Besenyi Vendel elszármazott társunk az 
anyakönyvekhez névmutatót készített, amiért sok-sok 
köszönet illeti őt. Több napon át gyűjtögettem itt az 
adatokat. Egyszer a múzeum igazgatónője, Hortiné dr. 
Bathó Edit megsajnált, és vagy két órán át segített a 
kutatásban. Ekkor sikerült eljutni a redemptio koráig. 
Nagy élményt jelentett, amikor kiderült, hogy két 
ősünk: Sas Mátyás (sz.: 1703. 02. 21.) és Sas Gergely 
(sz.: 1698. 01. 19.) jelentős összeggel részt vállalt a 
jászok földjének visszavásárlásában, vagyis ők 
redemptusoknak tekinthetők. Jelenleg ez a legkorábbi 
adat családunk őseiről.  
   Több utánajárást igényelt a rokonok felkeresése, és 
náluk a fényképkigyűjtés, kölcsönzés, de ez is tanulsá-
gos volt, mert mindenhol elmesélték a családjuk le- és 
felmenőinek a történetét. Az így összegyűjtött anyagot 
próbáltam én is fa alakban tablóra rakni, de több fát 
kellett volna készíteni egymáshoz kapcsolódóan, ami 
olyan nagy tablót eredményezett volna, melynek szállí-
tása Boldogházára sérülésmentesen megoldhatatlannak 
tűnt. Végül négy nagyméretű rajztáblányi tablóra kerül-
tek az 5x5 cm-es fényképek, az egy családhoz tartozó 
családtagok egymás fölé, rendező vonallal is jelezve a 
kapcsolatot. 

   Többen felvetették, hogy a családfakutatás közben 
megismert történeteket, életutakat könyv alakban is 
rögzíteni kellene. Erről én sajnos lemaradtam! A 60-as 
években még megismerhettem és leírhattam volna 

İseink nyomában 
„Valahol a lelkünk mélyén sok-sok régi történet pihen megszépülve, mesévé nemesedve.  

Merjünk emlékezni, és meséljük tovább gyerekeinknek, unokáinknak, mert amit ők megjegyeznek, 
 az tovább él, a velünk haló történet pedig végleg az enyészeté lesz.” 

Pekár István 

Nagyapám Sas Péter három fiával, Péterrel, Elekkel és Já-
nossal 1912-ben (Édesapám, Péter volt a legidısebb.) 

A tanyánkon 1977. augusztus 3-án, hazaindulás elıtt a 
 boldogházi búcsúból   
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TÁPIÓ TÜZÉP Tápiógyörgye  
Telefonos érdeklődés, megrendelés: 0620/613 20 93 

PILLANATKÉPEK A MÚLTBÓL 

édesapám emlékeit például Észak-Erdély visszafoglalá-
sáról (1940), a nagyapám első világháborús emlékeit 
Szerbiából, a dédapám emlékeit a boszniai okkupáció-
ról, nagybátyám történeteit a második világháború utá-
ni szovjet hadifogságról. Akik elbeszélhették volna, 
már nem élnek. Amíg éltek, sajnos nem kérdeztük őket 
eleget, pedig bizonyára szívesen meséltek volna.  
   Csak példaként egy történet, amit édesapámtól hallot-
tam, és sok évtized múltán is megmaradt az emlékeim 
között: Édesapám már leszerelt a katonaságtól – ahol 
12 év szolgálatot kellett akkoriban aláírni szükség ese-
tére -, de Észak Erdély visszafoglalásához őt is újból 
szolgálatba állították. Tűzharcnak nem volt szemtanú-
ja, de szórványos lövöldözés (partizánakció) gyakran 
volt éjszakánként. Legtöbbször iskolaépületekben vol-
tak elszállásolva, de itt is és más épületekben is a föl-
dön kellett aludniuk a parancs szerint, mert többször 
előfordult, hogy egy-egy sorozatot leadtak az épületek 

ablakaira. Az indulatokat nap mint nap tapasztalták. 
Egyszer édesapám az utcán tanúja volt, amikor egy 
idős magyar ember görbebotjával fenyegette román 
szomszédját mondván, hogy megölik, mert visszajöttek 
a magyarok. Egy járókelő megjegyezte, eddig úgy tűnt, 
jó barátságban éltek egymás mellett. Egyik alkalommal 
őrségben állt édesapám, amikor egy üresnek látszó 
benzines hordó lángra kapott mellette. Ő is lángolt, és 
egy fiatalasszony mentette meg az életét, aki kiszaladt a 
szemben lévő családi házból egy pokróccal, és letakar-
ta, eloltotta a tüzet. Édesapám kórházba került, majd 
leszerelték és hazajött. (Én 10 hónapos voltam akkor.) 
    
   Saját példám nyomán 
is csak bíztatni tudom, 
hogy aki még teheti, kér-
dezze a nagy idők tanúit! 
És javaslom, hogy készít-
sen mindenki családfát! 
Legyen írásos anyag is, 
de én nyomatékosan 
ajánlom a fényképes tab-
lót.  
   Nálunk a közlekedő 
falán van az öt tabló 
(hogy a napfény ne fakít-
sa ki a képeket). Naponta 
többször elmegyünk előt-
te, és a 147 fényképről 
egy nagy család néz le 
ránk, derűt, nyugalmat 
sugároznak. Itthon ott-
hon vagyunk közöttük. 

Sas Gábor 

Aranylakodalmunk Nyíregyházán, Zsuzsa lányunk  lakásán  
2014-ben 

Fiunk, dr. Sas Attila a legfiata-
labb családtaggal, a 2016. janu-

ár 21-én született Danikával 

Nyitva: Hétfő -Kedd - Szerda - Péntek: 7-16-ig, , Szombat: 7-12-ig. 
C S Ü T Ö R T Ö K  Z Á R V A  

Tavaszi árkínálat a Tápió Tüzépen 
Sóder 4500 Ft/m3,  zsalukő 250 Ft,  B30-as 120 Ft, szürke térkő 1700 Ft/m2,  kerti szegély 450 Ft 

Betonáruk nagy választékban, cement már 3000- 3400 Ft-ig  
Cserép 150 Ft-tól már kapható. 

Nemesvakolat 6200 Ft/veder áron (10m2), 6-30-as vakológipsz 1800 Ft, 0-10 glettelőgipsz (fehér) 2700 Ft  
Ragasztók, zsákos vakolatok, önterülő aljzatkiegyenlítő,  

Vízszigetelés egyaránt megtalálható nálunk: GV3.5-ös szigetelőlemez 4500 Ft  
Üveggyapot szigetelő tekercs 4700 Ft, kőzetgyapot szigetelés 3500 Ft,  

Zártszelvény 40x40x2 3100 Ft, 60x40x2 4100 Ft, 40x20x2 2300 Ft,  térháló 10,2m2  3400 Ft 
Fűrészáru: borovi lambéria 2000 Ft/m2,  deszka 650 Ft, tetőléc (bramac) 110 Ft/m, szarufák, gerendák,  

akár komplett tetőanyag összeállítás. 
Beltéri és kültéri festékek színre keverve, élvédők, gipszkarton, csavarok szegek, aknafedők. Folyókarács. 

Kiszállítás, darus és billenı platós saját autóval. 

Mindez egy helyen, Tápiógyörgye Táncsics Mihály út 62. (szelei úti temető előtt).  

Áraink március 1-től érvényesek. 
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Yakuzák övvizsga 

Régen volt – hogy is volt? 
  A  tejgyujtés és a tejcsarnok történetérol  

   Egy 1897-es összeírás szerint Jász-Nagykun-Szolnok me-
gyében a legtöbb tejelő tehenet, 1414 darabot, Khóner Zsig-
mond szászbereki (akkor besenyszögi) uradalmán tartották, 
illetve a törökszentmiklósi Almássy Kálmán birtokán, 1323 
darabot. Ezek a gazdaságok már akkor tejgazdaságként mű-
ködtek, rendelkeztek a tej hűtéséhez és feldolgozásához 
szükséges épületekkel, pincékkel, jégvermekkel. A tejterme-
lő gazdaságok létrejöttéhez hozzájárultak a külföldről beho-
zott tejelő szarvasmarhák és az ősi magyar szürke marha 
tejelő fajtákkal való keresztezése is. Megkezdődött a tej ipar-
szerű feldolgozása, úgy is mondhatjuk, létrejött a magyaror-
szági tejipar. 
   Megyénkben a tejipar kialakulása az I. világháború utáni 
években kezdődött. Ennek alappillére a tejszövetkezeti moz-
galom létrejötte volt, ami elsőként és meghatározó módon a 
Jászságban alakult meg. Ehhez nagyban hozzájárult dr. 
Czettler Jenő jászárokszállási országgyűlési képviselő 1930-
ban Jászberényben elmondott előadása, amit sok jászsági 
gazda meghallgatott. A gazdák megfogadták a képviselő 
javaslatát, és 1934. január 26-án a jászberényi városháza 
nagytermében megalakították a Jászberényi Tejszövetkeze-
tet, melybe 364 jászsági gazda, köztük boldogháziak is be-
léptek.  Naponta 1300 liter tejet szállítottak a Hold utca 1. 
szám alatti üzembe. A beszállított tej egy részét a helyi pia-
con, a többit a fővárosban értékesítették. A gazdáktól csak 
megfelelő zsírtartalmú és tisztaságú tejet vettek át, így tudták 
biztosítani az értékesített tej jó minőségét, emelve ezzel a 
jászsági tej hírnevét. Mint ismert, Jászberényt hatalmas kiter-
jedésű tanyavilág vette körül, így gondot okozott a tej hűtés 
nélküli szállításában a nagy távolság, főként a nyári időszak-
ban nem tudták biztosítani a tej megfelelő minőségét. Úgy 
határoztak, hogy a berényi határ különböző részein tejgyűjtő 
csarnokokat hoznak létre. 
  Boldogházán 1935-ben, Meggyespelén 1937-ben beindult a 
tejgyűjtés. Ezekben a tejgyűjtőkben már rendelkezésre állt a 
hűtéshez szükséges jég, illetve a jég tárolásához szükséges 
pince. Községünkben a jelenlegi főépület mellett, a ma is 
meglévő savótároló épület helyén állt a vastag nádtető borí-
tású jégverem, ahol nyári melegben is tudták tárolni a jég-
tömböket.  A behozott tejet ezekkel a jégtáblákkal hűtötték, 
sőt nagy melegben a lovas kocsin lévő kannák közé is jég-
tömböket raktak, majd ponyvával letakarták, így próbálták 
megőrizni a tej minőségét. Forradalmi változást jelentett a 
tejhűtésben, amikor megérkezett a villanyáram a faluba. 
   A boldogházi és a meggyespelei tejgyűjtő csarnok is a vas-
úti pálya közvetlen szomszédságában épült, nem véletlenül, 
hiszen a tej szállítására igénybe vették a vasutat is. A MÁV 
rendelkezett speciális vagonokkal, erre a célra duplafalú, 
úgynevezett termosz tartálykocsikat használtak.   Közvetle-
nül a fővárosba vitték naponta a jászsági tejet. Az újszászi 
állomáson összekapcsolták a szerelvényt a Szolnok felől, a 
Kunságból érkező tejes vonattal, és a Kőbányai tejüzembe 
irányították.  
   1940-ben a hajtai határrészen is építettek egy nagyobb tej-
gyűjtő állomást, aminek a homlokzatán a következő felirat 
volt olvasható: Országos Magyar Tejszövetkezeti Központ, 

Jászberényi tejszövetkezet Tejgyűjtő Csarnoka, Jászberény. 
Boldogházán az 1960-as évek közepéig a tanyákról a tej be-
szállításával a gazdák maguk közül bíztak meg valakit. A 
tejet szállító fogatosokat tejeskocsisnak nevezték. A három 
nagy határrészről, három külön tejeskocsi indult naponta. 
Volt, hogy apáról fiúra vagy idősebb testvérről a fiatalabbra 
szállt ez a nem könnyű munka, amit csak nagy elszántsággal, 
fizikai felkészültséggel lehetett végezni. Ilyen tejeskocsis 
volt Farkas István is, aki hosszú időn át szállította saját lovas 
fogatával a tejet a csíkosi tanyákról. 1961 tavaszán az egyik 
lova patkolás közben hasba rúgta, amitől maradandó beteg-
séget szerzett. Már nem tudott dolgozni, így fia, Farkas Imre 
vette át a feladatot egy időre, majd Balogh György, utána 
testvére Balogh András hét évig végezte. A sóshidai és a 
jakabi részről Matók Dezső és öccse, Matók Lajos, majd tsz. 
fogattal Matók József és Dalmadi Tibor, a Tápióból pedig 
Mizsei Sándor öccsével, Mizsei Lajossal felváltva  - ők még 
saját fogattal, majd néhány évig tsz. lovakkal Kukléta Károly 
szállította a tejet. A Tápión túli területre nem jártak át a teje-
sek, onnan a Bábosik-hídhoz kellett kivinni a kannákat.  
   Időközben nagyon megfogyott a tanyák száma, ezért 1978-
ban összevonták a három útvonalat, és lovas fogatról autóra, 
egy ARO típusú terepjáróra váltottak, ami a nyári időszak-
ban jól működött, de az őszi, téli sáros időben bizony nem 
tudott közlekedni a felázott földutakon. Ekkor egy traktor 
hátsó részére felfüggesztettek egy fedeles ládát, amibe 20 db 
25 literes kanna fért bele, ez a módszer jobbnak bizonyult az 
autónál, de sokszor kellett a traktort is menteni a sárból.  
   Az utolsó tejeskocsisok, akik az előbb említett autóval és 
traktorral szállították naponta a tejet, idősebb Ficzere József 
és Tóth Béla voltak. A tejeskocsisok – lovas, traktoros vagy 
autós – télen, nyáron hajnalban indultak útnak, hogy össze-
gyűjtve a tejet kora délelőtt beérkezzenek a tejcsarnokba. 

  Farkas István és Farkas Imre a tejeskocsival  
az 1960-as években 
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Főleg nyári időszakban fontos volt, hogy minél előbb a hűtő-
be kerüljön a tej. A tejeskocsis feladata volt a tej átvétel előt-
ti mérése és a mintavétel a zsírtartalom, illetve a tisztaság, és 
az esetleges vízzel való „szaporítás” megállapítására. Em-
bert, lovat, gépet próbáló munka volt a szállítás, hiszen álta-
lában ősztől tavaszig a lónak hasig a gépnek tengelyig érő 
sárban kellett naponta megtenni a nem kis távolságot a 
csíkosi, a tápiói és a sóshidai tanyákról. Talán az élet fintora, 
hogy amikorra elkészült a három nagy határrészt a faluval 
összekötő kőút, amelyen már egyszerűbb lett (volna) a tej 
szállítása is, addigra szép lassan elfogytak a távoli és a köze-
lebbi tanyák is a boldogházi határból.  
   A boldogházi tejcsarnok 1935-től a 2000-es évek elejéig 
működött.  A közel 70 év alatt többször cserélt gazdát, illetve 
üzemeltetőt. A különböző politikai, gazdasági átrendeződé-
sek miatt működése hullámzó volt, ami természetesen legna-
gyobb mértékben a beszállított tej mennyiségétől függött. Az 
épületben a tejátvétel megszűnése után néhány évig vegyes-
bolt működött, manapság pedig várja új gazdáját… 
   Fénykorát az 1960-70-es évekre lehet tenni, amikor még a 
tsz-ben megtermelt tejet is ide szállították, és ebben az idő-
ben működött a faluban a legtöbb háztáji gazdaság is. Az 
átvett tej mennyisége évente elérte az 1.200.000 litert. A 
begyűjtött tejből naponta általában két kannával az iskola-
konyhára is átadtak. Az állandó minőség és megfelelő tiszta-
ság okán erre a célra külön kijelölték azokat a gazdákat, 
akiknek a tejét oda átvitték. 1973-tól a tsz már saját tejházá-
ban végezte a tej kezelését, onnan szállította el a tejipar mun-
katársa. 
    Összehasonlításként írom le, hogy 1937-ben egy liter tej 
felvásárlási ára 14 fillér volt, 1971-ben 4,15 Ft, 1 kg marha-
hús felvásárlási ára pedig ennek a hétszerese. (ma is hasonló 
az arány).  1971-ben 1 liter tej előállítási költsége 5,20 forint 
volt, akkor a tejtermelés volt a magyar mezőgazdaság leg-
gazdaságtalanabb ágazata. Abban az időszakban úgy próbál-
ták nyereségessé tenni a tejágazatot, hogy a tehéntartást álla-
milag támogatták, a tejiparban pedig nagy megyei vállalato-
kat hoztak létre. A rendszerváltás után azonban ismét a ki-
sebb tejfeldolgozó cégek kaptak létjogosultságot. Érdekes-
ség, hogy az 1969-ben Jászapátin megalapított JÁSZTEJ 
szövetkezeti közös vállalkozás termékeit ma is megtaláljuk 
az üzletek polcain. 
   A teljesség igénye nélkül néhány név a boldogházi tejcsar-
nokban dolgozók közül: Papp Gábor, Bíró Pál, Zrupkó Ká-
rolyné, Fodor Józsefné, Farkas Imréné, Szőke Jenőné, Ficze-
re Józsefné, Vágó Pálné. Az utolsó években vállalkozók 
üzemeltették a tejátvevőt. 
   A tanyavilág megszűnése után a község belterületén már 
mindenki maga oldotta meg a tej szállítását általában kerék-
párral, esetleg autóval. A reggeli órákban megszokott dolog 
volt, hogy tejeskannákkal felpakolt kerékpárosok minden 
irányból a tejcsarnok felé igyekeztek. A behozott tejet meg-
mérték, szúrópróbaszerűen mintát vettek, majd egy szűrőn 
keresztül a hűtőkádba öntötték. Mindenkinek volt egy kis 
füzete, amit tejkönyvnek neveztek, ebbe naponta beírták a 
leadott mennyiséget, hónap végén pedig ez alapján történt az 
elszámolás. Általában havonta, de előre nem ismert időpont-
ban jött a tejipartól ellenőr, aki minden kannából vett mintát. 
   A tej csarnokba viteléhez sokan a kerékpáros változatot 
részesítették előnyben az autóval szemben, mert a Vasút 
utcában nem csak a tejcsarnok esett útba, hanem a Kondi 
büfé is. A gazdaember amikorra eljutott a tej leadásáig, már 

szinte kidolgozta magát, hiszen ahhoz, hogy hét órára lead-
hassa a tejet, idejében kellett felkelni, így érthető volt, hogy 
jólesett valami nedű, az meg természetes, hogy nem tejjel 
oltotta a szomját. Az is előfordult, hogy a déli harangszókor 
még egyik-másik vendéglátó egység előtt tejeskannákkal 
„feldíszített” kerékpárok várták, hogy gazdájukat hazaszállít-
hassák, de akkoriban ez hozzátartozott a mindennapi utca-
képhez. A tejcsarnok végleges bezárása után eltűntek a tejes-
kannás kerékpárok az utcáról és a büfék elöl is. 
   A mai tejeskocsival kapcsolatos utcakép a következő: a 
kora esti órákban megjelenik egy fehér színű furgon, ami az 
egykori Baranyi tanyáról indul, az utcákat végigjárva sok 
háznál megáll és, tejjel teli flakonokat rak le. A tejeskocsis 
Szatmári Zoltánné, a segédhajtó pedig Velkei Csaba. Munká-
jukhoz sok kitartást kívánunk. 
   Elmondhatjuk, hogy nagyot változott körülöttünk a világ, 
hogy ez a változás jó vagy nem, azt döntse el az olvasó ma-
ga! 
   Az írás anyagának összegyűjtése közben a megkérdezettek 
meséltek néhány valóban megtörtént esetet, ami ma már 
igencsak viccesnek tűnhet. Ezek közül egyet a mai olvasók is 
ismerjenek meg. Az eset a tejcsarnokban történt 1983. márci-
us 4-én reggel 7 óra 20 perckor: Két kanna tejjel megérkezett 
egy néni, és a csarnokba belépve látja ám, hogy sorban állás 
van, mert a tejipartól itt van az ellenőr, és minden kannából 
mintát vesz. Ilyenkor az egyébként beszédes emberek, szót-
lanul, feszült légkörben vártak sorukra. Ő is beállt a sorba, 
de tudván, hogy egyik kannájában van egy kis szaporító-
anyag (víz) is, gyorsan ki kellett találni valami megoldást, 
hogy ki ne derüljön a huncutság.  

Így aztán „véletlenül” fellökte a vizezett kannát. Nagy ijedt-
séget színlelve előkapta zsebkendőjét, könnyeit törölgetve  
jajgatott, hogy oda van a nagy  kanna tej, mit mondanak 
majd neki otthon, ő már haza se mer menni. Az egyébként 
kőszívű ellenőr, látva a teljesen elkeseredett kuncsaftot, 
megszólalt, hogy annyit tud tenni, hogy a megmaradt kanná-
ból két mintát vesz, a feldőlt kannát pedig beírják, mondván: 
mindenkivel történhet ilyen véletlen baleset. Gyorsan felszá-
radtak a néni könnyei, és így már haza is mert menni. 
 
Az írásban szereplő adatok egy része a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Levéltár évkönyvéből származik. Az olva-
sók nevében is köszönöm azoknak a segítségét, akik elmond-
ták emlékeiket.   

 Szűcs Gergely 

A tejcsarnok ma 

PILLANATKÉPEK A MÚLTBÓL 
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Boldogháza elsı utcájaBoldogháza elsı utcája  
A Petőfi utca házai és lakói  

Ebben az évben ünnepeljük Jászboldogháza önállóvá válásának 70. évfordulóját. A Faluvédő és Szépítő Egye-
sület elhatározta, hogy tájékoztató táblán megörökíti a település első utcájának és lakóinak emlékét. Ehhez kér-
jük kedves Olvasóink segítségét is: akinek fényképe, emléke van az egykori utcáról, kérjük, jelezze, hogy minél 
hitelesebb képet tudjunk adni az utca eredeti képéről, történetéről. A következőkben rövid áttekintést szeretnénk 
nyújtani az utca régi házairól, és lakóiról, ami terveink szerint a táblán bővebben, és fotókkal kiegészítve szere-
pel majd. 

    Boldogháza évszázadokon át Jász-
berény pusztája volt. 1946-ban nyerte 
el önállóságát, és ekkor kapta a Jász-
boldogháza nevet a község. A tanyavi-
lág benépesülésében, majd a községgé 
válásban nagyon fontos szerepet ját-
szott a Hatvan-Szolnok között épült 
vasútvonal, melyet 1873-ban adtak át. 
A vasút új lehetőségeket nyitott a he-

lyiek számára a környező települések-
kel, főként Jászberénnyel való kapcso-
lattartásra, a vásárok, piacok látogatá-
sára, a fiataloknak a jászberényi fel-
sőbb iskolába történő napi utazásra.   
   A település képének kialakulásában 
meghatározó jelentősége volt a vasút-
állomásnak. Ma már nehéz elképzelni, 
milyen is volt a vasútállomás környé-
ke a századforduló idején. A későbbi 
községnek még semmi nyoma nem 
volt, hiszen a templom is csak 1930-
ban épült fel. Utcák sem voltak, esős 
időben sáros földutakon lehetett meg-
közelíteni az állomást.  Az állomás 
átadását követően a közelében tanyák, 
majd házak épültek, szinte köré épült a 
falu, ami országos viszonylatban is 
ritkaságnak számít. A vasútnál szük-
ség volt hozzáértő szakemberekre, 
képzett vasutasokra. Miután a helyi 

lakosok elsősorban földműveléssel, 
állattartással foglalkoztak, kezdetben 
más településekről érkeztek a vasuta-
sok, később azonban a boldogháziak 
közül is egyre többen helyezkedtek el 
a vasútnál, ami biztos megélhetést 
jelentett.  
   1878-ban felépült a 23-as és 24-es 
őrház, szolgálati lakással. Az 1900-as 

évek elején pedig az ide települő és a 
helyi vasutasok számára házhelyosztás 
kezdődött Boldogháza Pávai dűlőnek 
nevezett területén. A két sorban épülő 
takaros kis házakból alakult ki a ké-

sőbbi község első utcája, melyet lakói-
ról a vasutasok utcájának is neveztek. 
A házak egységes módon, típustervek 
alapján készültek, közülük néhány 
épület még ma is őrzi az eredeti álla-
potot.  
   Az azóta eltelt évtizedek során a 
vasút nagyon sok helyi lakosnak adott 
munkalehetőséget.  A vasutasoknak 
tekintélyük volt, hivatásuk a megélhe-
tés mellett bizonyos rangot is jelentett. 
Földterülettel is rendelkeztek, s miután 
korán mehettek nyugdíjba, a későbbi-
ekben többen gazdálkodással foglal-
koztak. A Petőfi utca lakóinál a csalá-
don belül sok esetben generációkon át 
öröklődött a vasutas foglalkozás.  
      Mára már megváltozott az utca-
kép, de öt régi ház megőrizte az erede-
ti állapotot. A következőkben közsé-
günk első utcájának házait és lakóit 
szeretnénk bemutatni, amihez többen 
nyújtottak segítséget. Köszönjük 
Bohács Jánosnénak, Kispál Jánosnak, 
Kispálné Baranyi Arankának, dr. Kon-
koly Mihálynénak, dr. Konkoly Mi-
hálynak, Muhari Mihálynak, Németh 
Istvánnénak és Üveges Lajosnak, hogy 
megosztották emlékeiket, és fényképe-
ket kölcsönöztek.  
Most pedig induljunk a múltidéző sé-
tára a Rákóczi út felől a Petőfi utcá-
ba... 

Kovács L. József háza az 1960-as években  

Tóth Elek udvara Tóth Magdolna esküvıjén 1956-ban 



 37 
Boldogházi Hírek 

2016. MÁRCIUS 

Zárójelben szerepel a házak eredeti számozása 

A PETŐFI UTCA JOBB OLDALA 
 
Petőfi u. 2. (195/A. sz.) Lukács Kovács János vasutas 
háza 1910-ben épült, a családjával élt itt.  Fia, András 
pályamester volt. Egy ideig itt lakott családjával veje, 
Tivadar Jenő, aki szintén vasutas volt. A telek végében 
állt a község első borbélyműhelye, ahol Tóth Mihály 
borbélymester dolgozott. A Lukács-ház kétlakásos 
volt, később többen is laktak itt albérletben, így Vé-
nusz Mária tanítónő is. A házat lebontották, és 1977-
ben ezen a telken épült fel a Mesevár Óvoda.  
 

A szomszédos telken épült 1940-ben a Boldogházi 
Római Katolikus Olvasókör épülete. (Történetéről 
részletesebben a Boldogházi Hírek másik számában 
fogunk írni.) A kör 1934-ben alakult, és igen fontos 
közösségi és kulturális események színhelye volt, itt 
tartották a leventefoglalkozásokat is. A kör gondnoka 
Járvás Pál volt, aki feleségével ebben az épületben 
lakott. A futballcsapat megalakulása után a játékosok 
öltözője is itt volt. Az olvasókört 1950-ben feloszlat-
ták. 1946-tól 1957-ig itt kapott helyet a plébánia. 1962-
ben itt kezdte meg működését a község óvodája. Jelen-
leg az iskolakonyha áll a lebontott épület helyén.  
 A következő telken Tóth Béla épített házat, ahol csa-
ládjával élt. Jelenleg üresen áll.  
 

(195/B. sz.) Gömöri Lajos vasutas háza 1914-ben 
épült. 1934 és 1969. között itt élt és dolgozott a falu 
cipésze, Szaszkó Albert, özv. Gömöri Lajosnéval, aki-
nek fia kalauz volt. A házat később lebontották, helyén 
épült fel 1988-ban az iskola sportcsarnoka.   
 
Petőfi u. 10. (190. sz.) Pozsonyi János vasutas háza 
1914-ben épült. 1932-1964. között Pintér Béla élt itt. A 
régi ház helyére 1964-ben Gömöri Mihály épített új 
házat, amely jelenleg lánya, Mizsei Károlyné tulajdo-
na. 
 

Petőfi u. 12. (192. sz.) Tóth Elek vasutas háza 1914-
ben épült. A 24-es, majd a 23-as őrháznál volt váltóke-
zelő. Tíz gyermeke közül két fia, József és István is 
vasutas volt. Elek fia maradt a házban családjával. A 
felújított ház megőrizte eredeti állapotát, jelenleg Tóth 
Elekné tulajdonában van. id. Tóth Elek házához nagy 
telek tartozott, melyből két lánya, Anna és Mária ka-
pott építési telket. A szomszédban épült a Petőfi u. 14. 
sz. ház, melyben dr. Konkoly Mihály él feleségével, 
Tóth Annával. A Petőfi u. 16. számú házat Erős István 
és felesége, Tóth Mária építette. A házat Gerhát Zsolt 
vásárolta meg, és itt él a családjával.  
 

Petőfi u. 22.  Csák Kálmán vasutas háza az 1910-es 
években épült Tóth Elek telkének végén. Az 1950-es 
években Szarvas Mihály és felesége vette meg a házat. 
Haláluk után Balogh József és családja lakott itt bérlő-
ként. Később Nagy Zoltán és családja vásárolta meg a 
régi stílusjegyeket őrző házat. 

MÚLTIDÉZŐ  

Papp Izabella 

              A PETŐFI UTCA BAL OLDALA 
 
178. sz. Az első telek és ház Gaál István családjáé 
volt, de ők a vasút túloldalán lévő tanyában laktak. A 
Petőfi utca felőli részen daráló, később malom műkö-
dött. A második világháború előtt a ház végén lévő 
helyiségben tartották a református istentiszteleteket, 
később párthelyiség, majd vegyesbolt, FMSZ iroda és 
Tüzép is működött itt. A telken ma a Coop áruház 
épülete áll. 
 
Petőfi u. 1. (179. sz.) Farkas Illés vasutas háza 1916-
ban épült. Gyermekei közül János vasutas volt. Jelen-
leg az unoka, Farkas János él itt családjával, aki 15 
évig dolgozott a vasútnál.  A felújított épület megőriz-
te az eredeti állapotot.  
 
Petőfi u. 3. (180. sz.) Kocza Menyhért vasutas háza 
1910-ben épült, itt élt családjával. 1968-ban Sas Péter 
és felesége megvette a házat, és átépítették. 2015-ben 
Mézes János vásárolta meg. 
 
Petőfi u. 5. (187. sz.) Labancz Péter vasutas háza 
1911-ben épült. Jegykezelő, vonatkísérő és váltókeze-
lő volt Családjával lakott itt. Az 1970-es években 
Szőllősi Béla asztalos ezen a telken épített házat, ami 
jelenleg Veres Jánosné Szőllősi Erzsébet tulajdona. A 
régi ház helyére 1988-ban ifj. Szőllősi Béla épített há-
zat, melyben a családjával él.  
 
Petőfi u. 7. (189. sz.) Varga Mihály vasutas háza 
1910-ben épült. Két fia, Mihály és Sándor is vasutas 
volt. A házban Varga Mihály lakott családjával, aki 
pályamester volt. 1962-ben új házat építettek, de a 
régi melléképület átalakítva megmaradt. Jelenleg Var-
ga Mihály lánya, Németh Istvánné Varga Mária és 
családja él itt, akinek férje a vasúttól ment nyugdíjba.  
 
Petőfi u. 9. (184. sz.) Kovács L. József vasutas háza 
1908-ban épült. Ő volt az 1946-ban önállóvá vált köz-
ség első tanácselnöke. 1964-től Tóth Mihály és csa-
ládja költözött ide. Jelenleg Tóth Mihályné és fia él a 
felújított házban, amely megőrizte eredeti külsejét. 
 
Petőfi u. 11. (193. sz.) Csík József vasutas háza 1912
-ben épült.  Portelek környékéről költözött ide felesé-
gével. 1964-től Szarvas Béla és Szarvas Mária lakott a 
házban, amely megőrizte eredeti formáját. Jelenleg 
lakatlan.  
 
A szomszédos telken később épített házat Kispál Ist-
ván, de hamarosan eladta Mizsei Józsefnek, aki fele-
ségével, Kövér Ágnessel élt itt. Később Vágó Pál és 
családja lakott a házban, amely jelenleg Vágó Pálné 
tulajdonában van.  

RÁKÓCZI ÚT Jánoshida Tápiógyörgye 
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Lecsós sertésszelet 
 
A 2016-os évben is folytatódik a receptek ismerte-
tése az olvasókkal. Sok olvasótól visszajelzést 
kaptam, hogy elkészítik az ételeket. Ebben az év-
ben is próbálok olyan recepteket megosztani az 
olvasókkal, amit mi is megfőzünk az iskolakony-
hán, és a gyerekek is szeretnek.  
A mostani recept a lecsós sertés szelet. 
Hozzávalók 4 főre: 
♦ 1 kg csont nélküli karaj 
♦ ½ kg hagyma 
♦ 1 ü. lecsó 680 gr 
♦ 5 dkg színes paprika 
♦ 20 dkg liszt 
♦ ízlés szerint: só, őrölt bors, delikát 

A karajt felszeleteljük, ki-
klopfoljuk, megsózzuk és 
lisztben megforgatjuk, zsi-
radékban megsütjük. Készí-
tünk lecsós pörkölt alapot 
(zsiradék, hagyma, színes 
paprika, lecsó), ebbe bele-
tesszük a hússzeleteket, 
megforgatjuk, szükség szerint teszünk hozzá vizet. 
Borssal, ételízesítővel, sóval fűszerezem. Puhára 
főzöm. Burgonyával, rizzsel, tésztával, nokedlivel 
tálalhatom. 
 
Jó főzést és jó étvágyat kívánok! 

 
Ráczné Baráth Andrea 

Kedves Olvasóink!  
 

Velünk történt…  rovatunkba 

várjuk azokat a közlendőket,  

amelyeket másokkal is szíve-

sen megosztanának.   

Az írások leadásának határide-

jét minden lapszámban  

Receptek Anditól... 

Rólunk  írták...Rólunk  írták...Rólunk  írták...Rólunk  írták... 
 

Gasztroangyal jelenti 

Új Néplap 2015. december 28. 
Idén már ötödik alkalommal gyűltek össze a jászboldogháziak 

Családias hangulatot varázsoltak 
 

A Faluvédő és Szépítő Egyesület immár ötödik alkalommal szer-
vezte meg karácsonyváró ünnepségét Jászboldogházán. A község 
lakói, a településről elszármazottak advent negyedik vasárnapján 
délután gyűltek össze, hogy egy közös karácsonyváró ünnepségen 
vehessenek részt a Szent Vendel parkban. 
A helyi kézművesek kirakodó vására már kora délután megkezdő-
dött, majd délután négy órától indult az ünnepi műsor. A megje-
lenteket Szűcs Lajos polgármester köszöntötte, megköszönte a 
résztvevők, a szervezők munkáját, hogy évről évre családias han-
gulatban, meghitt környezetben tarthatják meg rendezvényüket. 
Miután a polgármester meggyújtotta az adventi koszorú negyedik 
gyertyáját, a helybéliek műsorai következtek. Az óvodások, az 
iskolások és a Csillagvirág Kórus mutatta be előadását. 
Később alkalom nyílt a beszélgetésre, természetesen volt meleg 
tea, forralt bor, házi sütemény egyaránt. A helybeliek rendezvé-
nyüket összefogással, a civil közösségek és az önkormányzat 
együttműködésével valósítják meg. 

Banka Csaba 
 

Redemptio c. folyóirat 2015. december 
Könyvismertető 

A regionális honismereti folyóirat decemberi számában jelent 
meg Zrupkó Ferencné színvonalas könyvismertetője az Eltűnt 
iskoláinkra emlékezünk című kötetről.   

SZERKESZTŐSÉGI 

KÖZLEMÉNY 
Rendszeres és alkalmi szerzőink  

figyelmébe ajánljuk,  
hogy a következő lapszámunk 

május elején jelenik meg. 
 A kéziratokat és a fotókat  

2016. április 18-ig  
kérjük eljuttatni a szerkesztőkhöz. 
A beküldött írások változtatásának 

jogát - terjedelmi okokból-   
a szerkesztőség fenntartja. 

 
E-mail: 

faluujság@jaszboldoghaza.hu 

Az újság elektronikus  
változatát a tavalyi évben  

1814-en látták. 
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A Jászboldogházára érkezőket egy 
szép, rendezett, virágos település 
fogadja, de elismeréssel szólnak a 
településről a helybeli és elszárma-
zott lakosok is. A község 2013-ban 
megkapta a »Virágos Magyaror-
szágért” mozgalom különdíját. Az 
elért eredményekben, jelentős sze-
repe van a Faluvédő és Szépítő 
Egyesületnek.  

Az egyesület tizenhat évvel ezelőtt 
jött létre, hat év pedig újjáalakult, 
azóta a Faluvédő és Szépítő Egyesü-
let elnöke Szűcs Gergelyné. A civil 
közösségnek jelenleg 35 tagja van.  
Tevékenységünk a községért végzett 
önzetlen munkán alapul - mondta az 
egyesület elnöke. - Célunk a telepü-
lés építészeti és természeti értékeinek 
megőrzése, korszerű, esztétikus fej-
lesztése, és az, hogy ápoljuk a lakó-
hely hagyományait és új közösségi 
hagyományok megteremtésével, szép 
környezet fenntartásával erősítsük a 
lakosság ragaszkodását a szülőfalu 
iránt. Cél, hogy a helyiek szívesen 
térnek haza, szeressenek itt élni.  
Mint mondta az önkormányzat kez-
dettől fogva segíti munkájukat, egyes 
céljaikat közösen valósítják meg, 
illetve jó kapcsolatot alakítottak ki a‚ 
községben működő civil szervezetek-
kel.  
A falu minden szegletében találkoz-
hatunk munkájukkal. Már a falukö-
szöntő tábláknál virágos park fogadja 
az érkezőket. A Fajtakísérleti Állo-
másnak helyet adó épület a község 
egyik régi iskolaépülete volt. Az itt 
található emlékhely létrehozása volt 
az egyesület első jelentős sikere, 
amit a Boldogházáról elszármazot-
takkal (BOLDOGBT) közösen való-
sítottak meg. Komoly eredménynek 
számít a szolgáltatóház környezeté-
nek és a gyógyszertár előtti parknak 
a gondozása, akadálymentesítése. 
Sokat tettek a falu közterületein lát-
ható, az idelátogatókat segítő tájé-
koztató táblák megvalósításáért. 
 Egyesületünk kezdeményezése volt 
– folytatta az elnök – a Szép udvar és 
Szép utca verseny, ami ösztönzi a 
lakosokat, hogy különös gondosság-
gal ügyeljenek házuk, udvaruk rend-
ben tartására, virágosítására.  
Megszépítettük a vasútállomást és 
környékét.  

Tájékoztató táblát, padokat helyez-
tünk ki, új kerékpártároló készült. A 
Hatvan-Szolnok vasútvonal 140 éves 
évfordulójáról ünnepséggel, kiállítás-
sal is megemlékeztünk. 2015-ben 
egy Országos versenyen szép elisme-
rést kaptunk: Jászboldogháza vasút-
állomása Városkapu díjban részesült.  
Munkájuknak köszönhetően élettel 
telt meg a Tájház, hiszen bevonják a 
lakosságot, a fiatalokat, a kézműve-
seket a tevékenységbe — derült ki az 
elnöktől hallottakból. Számos ren-
dezvényt, iskolai- és kézműves fog-
lalkozást tartanak itt, kiállítást-, be-
mutatókat szerveznek. A helybéliek 
támogatásával kemencét építettek a 
Tájház udvarán, ahol évről évre au- 
gusztus 20-án itt rendezik meg az Új 
kenyér ünnepét az Ezüstkor Nyugdí-
jas Egyesülettel közösen.  
- Nagy sikere van az elmúlt évben 
ötödik alkalommal megrendezett 
karácsonyváró ünnepségnek - tudhat-
tuk meg Szűcs Gergelynétől. - A falu 
karácsonya az egyik legszebb meg-
valósult álmunk.  
Sok segítséget, támogatást kapunk az 
önkormányzattól, a lakosságtól, vál-
lalkozóktól. Több megvalósult elkép-
zelésünk közös összefogással jött 
létre. További terveink között szere-
pel, hogy faluszépítő, honismereti 
szakkört indítsunk, boldogházi fiata-
lok, iskolások számára. Célunk, hogy 
megszerettessük a faluszépítést, az 
értékek őrzését, megismerjék a falu 
múltját, jobban megismerjék, meg-
szeressék a településüket. Települé-
sünk júliusban ünnepli önállóvá válá-
sának 70. évfordulóját. Szeretnénk 
felvirágosítani, ünneplőbe öltöztetni 
a falut. Emléktáblával szeretnénk 
megjelölni községünk első utcáját, a 
Petőfi utcát. Új képeslapokat terve-
zünk, szeretnénk egy fasort ültetni a 
kerékpárút mellé, és a Tájház régi 
kerítése helyett újat építeni, amihez 
kérjük a lakosság segítségét.  
Jászboldogháza barátságos vendég-
szerető település, szép, rendezett 
utcák vezetnek, bármerre visz az 
utunk. Úgy érzem faluszépítőként ez 
a legnagyobb elismerés. Ezt a mun-
kát csak nagy-nagy szeretettel és 
odaadással lehet végezni, de megéri 
a fáradtságot, hiszen jó dolog jót 
tenni.  

Szeretettel, odaadással végzett faluszépíto munka ’’ 
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