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Polgármesteri tájékoztató
Kedves Boldogházi Lakosok!
Jászboldogházán mozgalmas és sikeres évet zárunk
2019-ben. Ahogy közeledik felénk az idei év utolsó
napja, visszatekintünk a mögöttünk álló év eredményeire!
Januárban a focipálya mellett létesített Sportpark átadásával kezdődött az év, később hozzáfogtunk az iskolai étkező és a piaccsarnok építéséhez. Terveket készítettünk a Magyar Falu program pályázataira, az iskolai kazánház felújítására, orvosi eszközök beszerzésére, kommunális gépek beszerzésére, belterületi út
felújítására, új ravatalozó építésére, melyek egész évben sok feladatot adtak nekünk. Ezek mellett kihasználtuk a lehetőségeket, hogy a megyei Területi Operatív Program különböző felhívásaira is pályázzunk, így
egy-egy kérelmet nyújtottunk be bölcsőde létesítésére,
turisztikai fejlesztésre és a belvízelvezető rendszer felújítására is. A működéshez kapcsolódó feladatok mellett ezek jelentős többletmunkát adtak nekünk, de nagy
lelkesedéssel dolgoztunk a különböző projekteken, hiszen ezekkel tudjuk megalapozni a település fejlesztését a következő évekre.
Mindezek mellett a település civil szervezeteivel hagyományosan megszerveztük azokat a rendezvényeket,
melyek évek óta a település kulturális és szórakoztató
eseményeit képezik.
Az októberi önkormányzati választások után a képviselő-testület megújulva nagy lelkesedéssel és ambíciókkal vágott bele az új önkormányzati ciklus feladataiba, az új képviselőknek lehetőséget biztosítunk, hogy
új területeken is próbára tehessék magukat.
Jászboldogháza gyermekbarát település díjat kapott 2019-ben!
Az év végét megkoronázta ez az elismerés, melyet egy
nemzetközi szervezettől kaptunk a gyermekek érdeké-

ben végzett színes, sokrétű és kitartó tevékenységünkért!
Az elmúlt évtizedekben nagy hangsúlyt fektettünk a
gyermekek életkörülményeinek javítására és ez által
egyértelműen a szülők életére is. Ennek szükségét már
28 évvel ezelőtt felismerte a település, amikor létrejött
a Boldogházi Gyermekekért Közhasznú Alapítvány,
majd később 2004-ben a Jászboldogháza Ifjúságáért
Közhasznú Egyesület, mely szervezetek folyamatosan
azon dolgoznak, hogy az önkormányzat és oktatási intézmények által biztosított javakat szaporítsák. Az elmúlt évtizedben ez nagyon sok program szervezésében
is megnyilvánult, mellette mikrobuszokat, sporteszközöket biztosítanak a gyermekek részére, de építettek
játszóteret, gyermektábort, és komplett óvodai bútorcserét is kapott a település tőlük. Az önkormányzat is
folyamatosan prioritásként tekint az oktatás-nevelés
kérdésére, így 12 éve annak, hogy iskolabuszt indítottunk a környező tanyavilág gyermekeinek, majd felújítottuk és fejlesztettük intézményeinket, ezzel megkönnyítettük életüket. Iskolánk tanulóinak fele a környező településekről bejáró gyermek. Úgy gondolom,
az elmúlt évtizedekben nagyon sokat tettek a falu közössége és intézményei azért, hogy gyermekeink és
szüleik boldog, békés otthont találjanak Jászboldogházában. Nagyon örülünk ennek a megtisztelő elismerésnek. Ezúton is köszönöm mindazoknak a munkáját és
támogatását, akiknek eredményeként elértük azt az
elmúlt évtizedekben! Nagyon fontosnak tartom, hogy
tovább tudjunk menni ezen az úton, a jövőben is család
és gyermekbarát intézkedésekkel fejlesszük tovább a
települést. Most abban kaptunk megerősítést, hogy az
irány jó, a többi a jövőben is rajtunk, itt élőkön múlik,
melyhez közös gondolkodás, együttműködés, összefogás kell!
Ehhez ezúton kívánok Önöknek békés karácsonyi ünnepeket és sikeres, boldog új évet!
Szűcs Lajos
polgármester

Kedves Boldogháziak!
Önkormányzatunk lapja, a Boldogházi Hírek közel 20 éve
nagy népszerűségnek örvend településünkön.
Lapunk meghatározó irányelve a szülőföld szeretete, a családi értékek megőrzése,
így ünnepi számunkat ajándékként nyújtjuk át
minden kedves boldogházi család számára.
Bízunk abban, hogy a meghitt karácsonyi ünnepek idején
szívesen és érdeklődéssel
olvasgatják, lapozgatják majd.
Örömteli ünnepeket és eredményes, szép új esztendőt kívánunk!
Konkoly Béláné
felelős szerkesztő

Szűcs Lajos
polgármester
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A közfoglalkoztatásról
Beszámoló a 2019. március 1-től 2020. február 29-ig
tartó közfoglalkoztatásról
Jászboldogháza Község Önkormányzata az alábbi
közfoglalkoztatási programok keretében foglalkoztatott
dolgozókat.
1. Közúthálózat javítása
Jászboldogháza Község Önkormányzatának a 61602/30/00301 azonosító számú Hatósági szerződés alapján
8 fő folyamatos foglalkoztatására nyílt lehetőség 2019.
március 1-től 2020. február 29-ig.
A támogatás mértéke: 11.039.902.-Ft.
Ezzel a programmal az önkormányzati fenntartású közúthálózat környezetének rendezését, az útpadkák rendbetételét, az ott elhelyezkedő növényzet, sövény nyírását, megfelelő ritkítását valósítottuk meg, illetve kátyúzási, aszfaltjavítási munkálatokat is végeztünk. Jászboldogháza belterületi közúthálózata nagyrészben aszfaltos, a többi zúzottköves. A téli időszakban az időjárás
okozta (víz, fagy) károk helyreállítására fordítjuk a figyelmet. A repedésekben beszivárgó víz, a fagyást követően kátyúkat képez. Ezen hibákat- az időjárás függvényében-folyamatos ellenőrzéssel és javítással kívántuk megszüntetni.
Önkormányzat megtakarítás összege:2.449.918.-Ft.
2. Mezőgazdaság
Jászboldogháza
Község
Önkormányzatának
a
61602/30/00300 azonosító számú Hatósági szerződés
alapján 15 fő folyamatos foglalkoztatására nyílt lehetőség 2019. március 1-től 2020. február 29-ig.
A támogatás mértéke: 23.605.769.-Ft.
Az önkormányzat 12 hónapon keresztül 15 fő közfoglalkoztatásával lehetőség nyílt a korábbi években elkezdett mezőgazdasági program tovább folytatására. A
szántóföldi növénytermesztésben napraforgó termesztését, a fóliasátras zöldségtermesztést tovább folytattuk,
ahol retket, paradicsomot, paprikát, uborkát a külterületi konyhakertben borsót, petrezselymet, fokhagymát,
sárgarépát, burgonyát, vöröshagymát, termeltünk. A
közfoglalkoztatottak végezték el a 2014. év végén telepített 2 hektáros – önkormányzati tűzifaellátást célzó –
energetikai fásítás növényápolási munkálatait is. A településen működő 200 fős közkonyha részére 660 kg
terményt sikerült megtermelni, ami mintegy 103.530.Ft megtakarítást jelentett az önkormányzat számára.
Ezen felül 3808 kg helyben termelt zöldség került ki-

Közfoglalkoztatás
Közúthálózat javítása
Mezőgazdaság
Nyári Diákmunka
GINOP
összesen

osztásra a szociálisan rászorulók között 690.982.-Ft.
értékben, és az idei évben 1.246.939.- forint bevétel
keletkezett értékesítésből.
Az előző évi közmunka programban vásárolt precíziós
művelésre alkalmas kistraktor munkaeszközeit bővítettük egy ekével.
A programban elért megtakarítás: 7.169.969.-Ft.
A programban elért árbevétel: 1.246.939.-Ft.
3. Nyári diákmunka:
Jászboldogháza Község Önkormányzata sikeresen pályázott „nyári diákmunka elősegítése” elnevezésű programra. A pályázat keretében 20 fő diák 1 hónapos foglalkoztatására nyílt lehetőség 2019. július 1-től- 2019.
augusztus 31-ig.
A diákok önkormányzati intézményekben végeztek
adminisztratív, illetve karbantartási feladatokat.
A diákok hasznos tapasztalatokat szerezhettek a munka
világában. A programban való részvétellel megszerzett
munkabérek pedig komoly segítséget nyújtanak az iskolakezdéskor felmerülő költségek finanszírozásához.
A program rövid időtartama ellenére hasznosnak tekinthető, hiszen megabiztosságot szereztek a diákok
munkakörnyezetben is.
A támogatás mértéke: 2.626.120.-Ft.
4. GINOP „Út a munkaerőpiacra”:
Jászboldogháza Község Önkormányzata sikeresen pályázott az GINOP-5.1.1-15-2015-00001 „ út a munkaerő-piacra” elnevezésű programra:
- 2019. 02. 01.–2019.09.30-ig terjedő időtartamra 1 fő
támogatására. A támogatás mértéke. 1.304.944.-Ft.
- 2019. 02. 01.–2019. 09. 30-ig terjedő időtartamra 1 fő
támogatására. A támogatás mértéke. 1.864.200.-Ft.
- 2019. 02. 01.–2019. 09. 30-ig terjedő időtartamra 1 fő
támogatására. A támogatás mértéke. 1.864.200.-Ft.
- 2019. 05. 15.–2020. 05. 14-ig terjedő időtartamra 1 fő
támogatására. A támogatás mértéke. 2.848.880.-Ft.
- 2019. 10. 15.–2020. 06. 14-ig terjedő időtartamra 1 fő
támogatására. A támogatás mértéke. 1.837.527.-Ft.
A program olyan regisztrált munkanélkülieknek nyújt
segítséget, akik nem dolgoznak, oktatásban és képzésben sem vesznek részt, számukra a foglalkoztatási
szolgálatnak meghatározott időn belül valamilyen
konkrét lehetőséget kell felajánlania az elhelyezkedésre, a munkatapasztalat-szerzésre, vagy a tanulásra.

Támogatás
Dologi költmértéke fo- Bértámogatás
ség támogaforintban
rintban
tás forintban
11.039.902
8.589.984
2.449.918
23.605.769
16.435.800
7.169.969
2.626.120
2.626.120
0
9.719.751
9.719.751
0
46.991.542
37.371.655
9619.887

Támogatott
létszám
8
15
20
5
48

Érintett
létszám
13
23
20
5
61
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Jászboldogháza település kimutatás a beadott és folyamatban lévő pályázatokról
2019. december
pályázat neve

3 600 000
2 000 000
20 000 000

támogatási
intenzitás %
85
85
60

2 350 000

85

11 764 000

85

tervezett becsült összeg HUF

rendezvénysátor beszerzése
terepsegway strandra 5 db
strandra eszközök + 2 kisház
civil nap június 2020
templom felújítás- egyház pályázott

státusza
nyertes
nyertes
nyertes
bírálat
alatt
bírálat
alatt

2020, vagy 2021 augusztus 20- JIFE pályázott
Széchenyi utca felújítása
Kazánházból közösségi tér kialakítása
Orvosi eszközök beszerzése
Munkagép karbantaróknak
Konyha és piac
Traktor beszerzése

3 530 000

85

benyújtva

17 650 000
15 000 000
3 000 000
15 000 000
47 000 000
11 684 000

85
100
100
100
85
90

bölcsőde kialakítása

35 000 000

100

strand közösségi épület építése

107 000 000

100

belvízelveztő rendszer felújítása

200 000 000

100

30 000 000

100

nyertes
nyertes
nyertes
nyertes
nyertes
nyertes
bírálat
alatt
bírálat
alatt
bírálat
alatt
tartaléklistán

új ravatalozó építése
2019.12.04-i állapot összesen

Tájékoztató

524 578 000

Önkormányzati ülésekről, aktualitásokról

Beszámoló a 2019. július 24-i soron kívüli képviselőtestületi ülésről

•A Képviselő-testület döntött arról, hogy pályázatot
nyújt be a Belügyminisztériumhoz szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra.
•Megtárgyalta és elfogadta a testület a Jászboldogháza
vízi közmű rendszereinek 2020-2034 évekre vonatkozó
gördülő fejlesztési tervét.
Beszámoló a 2019. augusztus 28-i soron kívüli képviselő-testületi ülésről

•A Képviselő-testület megválasztotta a helyi választási
bizottság tagjait. Gugi Lajosnét, Tóthné Markóth Editet, Turócziné Teréki Erikát a HVB tagjaivá, Lajkó Attilánét és Pappné Turóczi Henriettát a testület póttagjaivá választotta. A megbízatásuk 5 évre szól.
•A testület a szavazatszámláló bizottság póttagjainak
választotta meg Sass Istvánné és Klinkó Andrea
jászboldogházi lakosokat.

Beszámoló a 2019. szeptember 16-i soros képviselőtestületi ülésről

• A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a
Tiszamenti Regionális Vízművek beszámolóját a Jászboldogháza településen 2018. évben végzett tevékenységükről.
•Ugyancsak elfogadta a testület a Könyvtárellátási
Szolgáltató Rendszer, a Könyvtár, Információs és Közösségi Hely 2018. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót.
•Megtárgyalta és elfogadta a testület a Jászboldogházai Mesevár Óvoda 2018/2019. éves beszámolóját, valamint 2019/2020. éves munkatervét.
•Döntött a testület arról, hogy az előző évekhez hasonlóan csatlakozni kíván a 2020. évi Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.
•A testület megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat
által támogatott civil szervezetek 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolókat.
•A Képviselő-testület a lefolytatott pályázati eljárás
során benyújtott pályázatok alapján úgy döntött, hogy
Ráczné Baráth Andrea helyi lakost nevezi ki 5 év idő-

2019. DECEMBER

ÖNKORMÁNYZATI HÍEK

tartamra a Jászboldogháza Konyha élelmezésvezetőjének.
•A testület felülvizsgálta és elfogadta a Helyi Esélyegyenlőségi Programot.
•Döntött a testület arról, hogy felveszi a települési értéktárba a „Kényszerpályán is eredményesen” című
kisfilmet, mely a Termelőszövetkezet 30 éves életét
mutatja be megalakulásától 1990-ig.
•Ugyancsak felvette a települési értéktárba a testület a
Konkoly Béla születésének 100. évfordulójára készült
emléktáblát, amely az „Aranykalász” Termelő és Szolgáltató Szövetkezet -5144 Jászboldogháza, Alkotmány
u. 10. Irodaépületének falán van elhelyezve.
•A beérkezett árajánlatok alapján a testület úgy határozott, hogy a közvilágítási berendezések üzemeltetésére,
karbantartására 2019–2022 közötti időszakra a PLH
Közvilágítás Kft.-vel köt szerződést.
•A testület a JNSZM Kormányhivatal felhívása alapján
korrigálta a szociális étkeztetésért fizetendő térítési
díjak mértékét.
•Zárt ülésen a testület otthonteremtési támogatás iránti
kérelmet tárgyalt meg.
Beszámoló a 2019. október 21-i alakuló ülésről

•Az országos önkormányzati választásokat követő alakuló ülésen a megválasztott képviselők és a polgármester eskütételét követően a testület a polgármester illetményét havi bruttó 498.600.-Ft-ban, költségtérítését
pedig 74.800.-Ft-ban állapította meg.
•A testület a szociális és egészségügyi bizottság megalakítását követően Joó-Kovács Balázs képviselőt alpolgármesterré választotta meg.
•A megalakult testület döntött az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosításáról.
A testület elfogadta a 6/2019.(X.22.) önkormányzati
rendeletét a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló
13/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról.
•A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.
(III.12.) Önkormányzati rendelet módosításáról szóló
7/2019. (X.22.) önkormányzati rendeletet.
•Döntött a testület arról is, hogy 300.000.-Ft +ÁFA-ért
megvásárolja a Jászboldogházi „Aranykalász” Mezőgazdasági Termelő- és Szolgáltató Szövetkezet tulajdonában lévő, Jászboldogháza, Széchenyi utca 86. szám
alatti ingatlant.
•Határozatot hozott a testület arról, hogy támogatási
igényt nyújt be a települési önkormányzatok rendkívüli
önkormányzati költségvetési támogatására.
•Az országos Mentőszolgálat megkeresése alapján a
testület úgy döntött, hogy egyszeri 50.000.-Ft támogatást nyújt az Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére.
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Beszámoló a 2019. november 13-i soron kívüli ülésről

•A Képviselő-testület Jászboldogháza településen a
Jásztelek Községi Önkormányzat Képviselőtestületével közös testületi ülést tartott a Jászteleki Közös Önkormányzati Hivatal jövőbeli működtetéséről.
Döntés nem született.
Beszámoló a 2019. november 19-i soron kívüli képviselő-testületi ülésről

•A Képviselő-testület Jásztelek településen a Jásztelek
Községi Önkormányzat Képviselő-testületével közös
testületi ülést tartott, melynek során sikerült megállapodásra jutni a Jászteleki Közös Önkormányzati Hivatal
jövőbeli működtetéséről.
Beszámoló a 2019. december 9-i soros testületi ülésről

•A Képviselő-testület elfogadta a Jászteleki Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás
módosítását.
•A testület megtárgyalta és elfogadta a jegyző beszámolóját 2019. évi adóügyi tevékenységéről, az adóbevételek teljesítése érdekében tett intézkedésekről és az
adóbevételek felhasználásáról.
•A Képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a Közmunkaprogram 2019-ben elvégzett feladatairól.
•A testület elfogadta a 8/2019.(XII.10.) önkormányzati
rendeletét a települési támogatásról szóló 1/2015.
(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról.
•A Képviselő-testület megtárgyalta az óvodai gyermeklétszám jelenlegi helyzetét és várható alakulását, és
döntött arról, hogy az engedélyezett óvodai gyermeklétszámot 20%-al megemeli.
•A testület megtárgyalta a Boldogházi Hírek helyi újság finanszírozásának kérdéseit, és úgy döntött, hogy a
2020. évtől az évi hat számból egyet ingyenesen jelentet meg és juttat el a település teljes lakossága részére.
•Határozatot hozott a testület arról, hogy a korábbi
évekhez hasonlóan támogatja a Jászboldogházi Motoros Klub Egyesület kérelmét, és a tavasszal megrendezésre kerülő Motoros találkozó rendelkezésére bocsátja
a Strandfürdő területét.
•Döntött a testület a Kifog-Lak-Part Szolgáltató Kft.vel (5144 Jászboldogháza, Alkotmány u. 5.) a tó hasznosítására kötött bérleti szerződés módosításáról. A
szerződés módosítására a vonatkozó adójogszabályoknak való megfelelés érdekében van szükség.
•A Képviselő-testület elfogadta a testület 2020. évi
munkarendjét.
•A testület zárt ülésen felülvizsgálta a 2014. évben
nyújtott otthonteremtési támogatásokat.
dr. Dinai Zoltán
jegyző
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Egyházközségi képviselő-testület választás
Az Egri Egyházmegye plébánia közösségeiben
lezajlott az egyházközségi képviselő testület választás. A II. Vatikáni Zsinat a világi híveknek,
elsősorban az egyházközségi képviselő testületnek
különösen fontos szerepet szán a megújuló Egyház
életében. Apostoli munkára hívja fel őket Krisztus
ügyének szolgálatában. Az Egyházközségi Képviselő testület a plébános tanácsadó testülete. Feladata, hogy a plébániai közösség célkitűzéseit Istentől és az Egyháztól kapott küldetésének szellemében előmozdítsa. Tagjai hitüket gyakorló katolikusok, akik tevékenyen részt vesznek egyházközségük életében, és készek feladataik ellátására.
Feladatait az egyházi elnök által összehívott gyűléseken tárgyalja meg. Megbízatásuk öt esztendőre
szól. A képviselő testület elnöke a plébános. Tagjai a plébánia képviselői, akiket részben tisztségük
alapján, részben választás útján, részben pedig
helyzetük alapján külön meghívással jelölnek ki. A
képviselő testület tagjai kinevezésük jogán semmiféle anyagi ellenszolgáltatásra nem tarthatnak
igényt, munkájukért ellenszolgáltatás nem jár. Soha nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a testület tanácsadói jellegű. Mivel Isten és a megyéspüspök révén az Egyház előtt minden felelősség a
plébánost terheli, hisz ő az egyházi közösség hitbeli, szentségi vezetője, neki kell minden javaslatot illetve határozatot jóváhagynia. Ezért fontos
hangsúlyozni, hogy a püspök által kinevezett lelkipásztor a püspök munkatársa, nem alkalmazottja a
plébániának, sem a képviselő-testületnek, az apostoli küldetés megvalósításában – így engedelmes-

ség és hűség a főpásztorhoz köti. (Szabályzat 6.2).
A képviselő-testület feladata az egyházközségben
az egység és a szeretet munkálása. A Magyarországi Egyházközségi Képviselő-testületek Szabályzata határozza meg tevékenységüket, amellyel
nagyban előmozdíthatják a helyi közösség javát.
Hálás köszönet a korábbi testület minden tagjának
az elmúlt öt éves munkájáért. Isten áldása kísérje
további életüket, és maradjanak tevékeny tagjai a
közösségnek. Az új testület tagjai a hívek jelenlétében, advent 1. vasárnapján szentmise keretében
ígéretet tettek arra, hogy mindig és mindenben az
Egyház apostoli célját és az egyházközség jogos
érdekeit fogják képviselni.

Karácsony felé
Tél van, december 1-ével, a meteorológiai tél első napjával beköszöntött a tél. Az adventi időszak ünnepvárása után ismét Karácsony köszönt a világra. Lelkünkben
ilyen tájt gyakran feldereng a csodás Ady vers, talán
Önök is emlékeznek rá:
„Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban, Karácsonykor,
Magába száll minden Lélek.”
Nincs még egy olyan születésnap, mint Jézus születése,
melyről az egész földkerekség két milliárd keresztény
lakója olyan örömteli módon emlékezzék. Megszületett! Örvendezzünk!
Mi ilyenkor valóban örvendezünk az örömhír felett,
magunkba szállunk?
Tartsunk egy kis önvizsgálatot, mivé is lettünk 2000 év
alatt! Hol van a keresztény közösségekben család
szentsége, közösségek nemzetfenntartó ereje?
„Azon töprengek, hogy a sok család Európában és a
keresztény világban valóban ünnepli-e, amiről ez az
este szól. Sajnos már régóta karácsony szent ünnepéből – perzsavásárt –ajándékozási versenyt csináltak.
Abban reménykedem, hogy lassacskán visszatér karácsony régi tartalma: egymás szeretete a jézusi szeretet
jegyében.” Tolnai Klári elmélkedett 1990-ben az Adventi Kalendáriumban.

„A karácsony közeledtével a betlehemi istállóból ma is
erő és béke sugárzik felénk, a kegyelem ma is árad,
csak be kell tudni fogadni. Nem a bőségesen terített
asztal, az ajándékok, a roskadozó fenyőfa jelenti az
ünnepet. Bűnbánatban megtisztult szívünk, el nem mulasztott jótetteink, kedvességünk, szeretetünk jelenti azt!
Jézus mindenkiért vállalta a születést, a halált, a föltámadást, ő a mi bizonyságunk az örök életre. Csak azt
kéri tőlünk, legyünk jók. Ne csak karácsonykor. Ha
nem voltunk jók, ha nem tudtunk jót tenni, kezdjük el
most, legyünk áldás embertársainknak, és ha nincs
pénzünk, nem tudunk mivel segíteni, hát adjuk önmagunkat. Szülessen meg a megváltó végre a szívükben!”
https://vasarnap.verbumkiado.ro/
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Őszinte szívvel ajánlom e rövid történetet
mindenkinek, és nemcsak karácsonykor
A megdobott autó
Egy férfi éveken keresztül gyűjtött egy új Mercedesre.
Végül a sok munka és félretett pénz meghozta a várva
várt pillanatot. Nagy örömmel és izgalommal hajtott
hazafelé, hogy családjának és barátainak is megmutathassa az új „álomautót”.
Útközben megállt, hogy betérjen az egyik barátjához.
Könnyedén talált egy helyet, ahova beparkolhat, és
hátramenetbe kapcsolta az autót. Nagy lendülettel elkezdett tolatni, mire hallotta, hogy egy kő koppan az új
autóján. Hirtelen lefékezett és kiszállt. Látta, hogy egy
kisfiú dobta meg a kocsiját, ezzel máris megsérült a
gyönyörű fényezés.
A férfi kikelve önmagából, így kezdett el üvöltözni:
„Te normális vagy, kölyök? Nincs neked eszed? Ha
majd jól elverlek, el fog menni a kedved az ilyen őrültségektől, hogy mások kocsiját kővel dobáld!”
„Bácsi kérem, ne haragudjon!” – válaszolta a fiú.
A férfit annyira elöntötte a düh, hogy nem is figyelte,
mi van körülötte. De a fiúcska így folytatta:

Szent Mikós püspök ünnepén
„Miklós püspök egykor régen segített a szegény népen.
Őt dicsérte koldus, árva, emlékezzünk jóságára.”
Szent Mikós püspök emléknapjának vigíliáján, 2019. december 5-én, délután 17 órakor
Jászboldogházán
zsúfolásig
megteltek a templom padsorai.
A hittanos gyermekek szüleikkel együtt családokért felajánlott szentmisén vettek részt.
Soós Tamás esperes plébános
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„Elnézést, nem tehettem mást! Túl messze voltam öntől, hogy meghallja a hangomat. Csak így állíthattam
meg, hogy ne tolasson tovább.” És ekkor látta meg a
férfi, hogy a kocsija mögött egy tolószékkel felborult
gyerek van. „Ő a testvérem, és egyedül előre ment a
tolószékkel. De túl gyorsan gurult, és a járda szélén
felborult, pont az ön kocsija mögé. Muszáj voltam
megdobni, hogy megállítsam magát.” Ekkor a férfi nagyon elszégyellte magát, és segített visszatenni a fiút a
tolókocsiba. Az eset után a kocsin sohasem javíttatta
meg a fényezést. Az megmaradt emlékeztetőnek, hogy
ha megdobnak kővel, talán azért van, hogy a figyelmünket felkeltsék, nehogy valami nagy bajt csináljunk.
Jézus halk szelíd hangon szól a mi szívünkhöz és lelkünkhöz. Néha nincs időnk meghallani, vagy túl elfoglaltak vagyunk, hogy figyeljünk Őrá. Néha meg kell,
hogy dobjanak kővel ahhoz, hogy körülnézzünk, mi is
folyik az életünk körül, kik vesznek körül minket, milyen döntéseket hozunk, mi az, amit éppen véghez akarunk vinni, stb.
Ez a te döntésed: figyelsz a halk szelíd hangra, vagy
megvárod, míg megdobnak kővel?
https://www.hoxa.hu/meghato-tortenetek-forum

templomunk védőszentjét, a
Szent Családot állította példaképül a szülők elé, és imádkozott a felnövekvő nemzedékért,
a gyermekekért, ifjúságért. A
szentmise végére titokban a
jószívű Miklós püspök is látogatást tett, és ajándékot hagyott
a gyermekeknek. Közel 60
gyermek örült a Mikulás ajándékának, örömtől sugárzó arccal vették át az édességcsomagokat. Szép adventi, ünnepi estéje volt egyházközségünknek!

Ünnepi miserend
December 24. Szenteste
Karácsony vigíliája
December 25. Karácsony
December 26. Karácsony
Január 1. Újév
Szőz Mária, Isten anyja ünnepe

Kedves Hívek! Ezúton mondunk
köszönetet mindazoknak, akik ebben az évben is adományaikkal, az
egyházközségi hozzájárulásuk befizetésével anyagi és egyéb segítségnyújtással egyházközségünket
támogatták! Isten bőséges áldása
kísérje életüket!

Jászboldogháza

Jánoshida

Alattyán

Jászalsószentgyörgy

22.00

24.00

22.00

24.00

de.7.30
-

de. 9.30
de. 9.30

de.8.30
-

de. 11.00
de. 11.00

de. 7.30

de.9.30

de.8.30

de.11.00

Kegyelemteljes Karácsonyi Ünnepeket,
és áldott új évet kíván kedves
mindnyájuknak
Az Egyházközség KépviselıKépviselı-testületének és
munkatársainak nevében: Tamás atya
Az oldalt szerkesztette: Bóta Mizsei Ilona
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A jakabi Szent Vendel szobor felszentelése
Örömmel vagyok krónikása egy emlékezetes napnak: 2019. október 19-én történt meg a szépen felújított jakabi Szent
Vendel szobor felszentelése. Az időjárás is kedvező volt, és nagyon sokan ellátogattak erre az eseményre. A felújítás
szorgalmazója Bajor Imre, egyesületünk vezetőségi tagja volt, aki jelenleg Cegléden él, és nagyon sok gyermekkori emlékkel
kötődik a szoborhoz, a jakabi tájhoz, régi szomszédokhoz, ismerősökhöz.

A
BOLDOGBT
márciusi
közgyűlésén egy három tagú
szervező bizottság alakult Bajor
Imre, Besenyi Vendel és Kispálné
Baranyi Aranka személyében. Ők
felügyelték
folyamatosan
a
munkálatokat. A restaurálás eredeti
dokumentumok alapján Egri Hunor
okleveles
kőszobrász-restaurátor
művész
munkája,
ami
úgy
gondolom, mindannyiunk megelégedésére történt.
A felújított szobor felszentelését
Soós Tamás esperes plébános végezte. Az ünnepségen Bóta Mizsei
Ilona – akinek dédnagyapja, Bóta
Mizsei János ajándékozta 1905-ben
földjéből a szobor felállításához
szükséges területet – Szent Vendel
életútjáról, a jászsági hagyományokról, közvetlen családi emlékeiről beszélt. Ezt követően Soós
Tamás
atya
Hubay
József
kanonokkal szentmisét celebrált a
zsúfolásig megtelt boldogházi
templomban.
A jakabi Szent Vendel szobor felújításában sokan, sokféleképpen segítettek. Munkával, szervezési fel-

adatokkal, rajzokkal, fényképezéssel, anyagi támogatással és számos
egyéb módon. Köszönet azoknak,
akik bármilyen módon hozzájárultak, hogy a szobor felújítása megtörténhetett.
A felújítás támogatói településenkénti rendezettségben:
Albertirsa Kiss Mihály, Budaörs
Veliczkyné Koncsik Ilona, Budapest Bohács Jánosné Üveges Lenke, Gellértné Koncsik Anna, Üveges Lajos, Cegléd Bajor Imre, Csopak Bíró Antalné Marton Veronika,
Dunaegyháza Oroszné Kiss Terézia, Érd Takács Miklósné Kispál
Ilona, Felsőlajos Kiss László Hatvan Feketéné Kiss Julianna, Ruisné
Baranyi Margit, Isaszeg Nagy Béla
és neje, Jánoshida Kiss Béláné
Tábi Mária Jászapáti Pócs János,
Jászberény Baranyi Lászlóné Csák
Mária, Bathó Jánosné, Besenyi
Vendel, Egressy András és Bóta M.
Mária, Erki Zoltán és neje, Fózer
Tibor, ifj. Fózer Tibor, Hájos Sándorné Nagy Mária, Horti Sándor,
Hortiné dr.Bathó Edit, Lantos Ist-

A felújított Szent Vendel szobor

Soós Tamás atya
és Nyitrai István kántor

ván, Móra Istvánné Koncsik Mária,
Muhari Tibor Ferenc, Szaszkó Sándorné Papp Mária, Túróczi Antalné
Sárközi Sarolta, Jászboldogháza
András Endre, Baranyi István, Baranyi Sándor, Berkó-Fejes Györgyi,
Besenyi Gyula, Besenyi Sándor, id.Borsányi Árpádné, Bóta Mizsei
Ilona, Bóta Mizsei Istvánné, Csajbók Magdolna, Csák József,
Durucz Tibor és családja, Erős Zoltán és neje, Fecske János, id. Fecske Jánosné, Felber Sándor és családja, Fózer Balázs, Fózer Tibor,
Fülöp Olga, Gaál Ferenc, Gömöri
Imréné, Gömöriné Kovács Judit,
Gömöriné Rácz Edit, Hajdú József
és neje, Hegyesi József, Ilonka Anna, Joó-Kovács Balázs és családja,
Kispál Istvánné Almási Rozália,
Kispál János, Kispálné Baranyi
Aranka és családja, Koczáné dr.
Fehérváry Mária, Kocsis Imre és
családja, Koncsik Tamás, Konkoly
Béláné és családja, Kőhidi György,
Kövér Attila, Kövér Gyula, Kövér
István, Kövér Sándor, Kövér Tiborné - Baki Sándor, Kukléta János és
neje, Lajkó Attila, Matók Pál és
Oláh Magdolna, Medve Imréné,
Muhari András, Nagy Albert, Oláh
Kálmán, Orczi Imréné, dr. Pap Béla, Papp Izabella, Rácz Géza, Rácz
Tibor és családja, Répási József,
Sárközi Józsefné, Sas Lajos, Sós
Ferenc, Szabó Istvánné, Szabó Józsefné, Sziliczei Zoltánné Bozsó
Mária, Szűcs Gergely és neje,
Szűcs Lajos, Tóth Gyula, Tóth
László és Balogh Anita, Tóth Lászlóné Nagy Erzsébet, Velkei János,
Zrupkó Ferencné és családja, Jászjákóhalma Nagyné Koncsik Hajnalka, Kenderes Baranyi Mihály,
Kiskőrös Fózer Ilona, Miskolc
Sass Gábor és családja, Székesfehérvár Horváth József, Szolnok
Eszes Zoltán és neje, Fodorné
Fabriczius Teréz, Fózer Zoltán,
Fózer Vendel, dr. Kövér László,
Kövér Péter, Szőrös Antal, Tisza-
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Bóta Mizsei Ilona ünnepi megemlékezése
sas Paul Tibor.
Az adományok gyűjtésében nagyon
sokat segített Fózer Balázsné Verseghy Ilona és Kispálné Baranyi
Aranka.
A kerítést készítették: Bajor Imre,
ifj. Bajor Imre, Bajor István, Darók
István, Lantos Tibor, Lipták Mihály. A lehajtó út felújítását Jászboldogháza önkormányzata vállalta.
A környék megtisztításában a Falu-
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Bajor Imre szól a jelenlévıkhöz

védő és Szépítő egyesület, a Szent
Vendel cserkészcsapat és még sokan segítettek.
Külön köszönet Papp Izabellának,
Kispálné Baranyi Arankának és
Gerhát Károlynak, akik a „Szent
Vendel faluja” című kiadványt öszszeállították, szerkesztették. A kiadványból, mely az adományozók
pénzéből valósulhatott meg, minden támogató kapott egy-egy tiszte-

letpéldányt.
Jó érzés, hogy elődeink örökségét,
Jászboldogháza legrégebbi Szent
Vendel szobrát, mely 1905 óta áll a
jakabi határban, gondozzuk, és
igyekszünk ezt tovább örökíteni
utódainknak
is.
Arra kérek
mindenkit, hogy óvja, védje
emlékhelyeinket, gondoljon arra,
mennyi ember lelte, leli örömét e
helyek láttán.
Veliczkyné Koncsik Ilona

A JAKABI TÖRTÉNETEKHEZ
A RÉGI TANYA EMLÉKÉRE
A jakabi Szent Vendel szobor felszentelése alkalmával Bóta Mizsei Ilona tolmácsolásában hangzott el Bereczki
Ferenc verse, melyet sokan hallgattak meghatódva, könnyekkel a szemükben. Többen kérték, szeretnék, ha a vers
megjelenne a Boldogházi Hírekben. A vers a jakabi lakosokon túl az egykor virágzó boldogházi tanyavilág lakói
számára is nagyon sokat jelenthet.
Bereczki Ferenc
A régi tanya emlékére
A város felől lépkedtem a földanyán,
Mikor megpillantottam a régi tanyát.
Emlékeim a múlt emléke járta át.
Majd a ház előtt megláttam a régi körtefát.

Beszéltek múltról, és a máról,
Életről és az elmúlásról.
A petróleumlámpa fénye szépen pislogott.
Odakinn a Bodri nagyokat vakkantott.

Ágait bő termés húzta le a föld felé.
Nem volt ott gyermekhad, mely harapott belé ...
Árván állt a tanya, tele méltósággal,
Dacolva a mai rossz világgal.

De jó lenne még egyszer gyermeknek lenni!
Nagymama ölében házi cipót enni.
Jó lenne az iskolából oda hazamenni,
Nővéremmel az utat végigveszekedni.

Ej! Ha ő most mesélni is tudna!
Hány gyermek szaladt ki a dűlőútra.
Számtalan szebbnél szebb emlékek.
Életek, sorsok, leányok, legények.
Télen nagyszülők a tűz körül,
Mely alatt kis cica jókat szenderül.
Régi szép emlékek, nagy beszélgetések.
Szomszédból is sokat itt estéztek.

Kicsiny jószágokat mind megetetni,
Nyári nagy melegben jó nagyot aludni.
Gondolatban én is ott vagyok veled.
Most látom csak, csillog a két szemed.
Tudom, míg élünk, feledni nem lehet,
Mert onnan indultál és kaptad az életet.
Ne menj el mellette csak úgy soha!
Lehet az élet bármilyen mostoha,
Legyen örök emlék e drága kis tanya.
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Jakabiak társasága
Második jakabi
találkozó
2019. október 19-én a jakabi Szent
Vendel szobor felszentelésének
napján a szertartásokat követően
egy közös ebédre, nosztalgiázásra
gyűlt össze a szoborfelújítás
támogatóinak egy csoportja. A
találkozót ez alkalommal a
BOLDOGBT Egyesület szervezte,
de a későbbi összejövetelek már a
jakabiak társasága szervezésében
valósulhatnak meg. A társaság nem
bejegyzett, hivatalos szervezet,
hanem
egy
baráti
csoport.
Olyanokból áll, akik szívesen
vannak
együtt,
szívesen
elbeszélgetnek múltról, jelenről és
jövőről. Hivatalos tagfelvétel, tagdíj
nincs.
Kik tartozhatnak a társasághoz?
Bárki, de elsősorban azok, akik
valamilyen szálon kötődnek a
jakabi határrészhez,
arra élt a
család, vagy ma arra gazdálkodik.
A találkozón jelentkezhettek azok,

Szőcs Lajos polgármester köszönti a találkozó résztvevıit
a ki k s zer e t n én e k eh h e z a
csoporthoz tartozni, a címjegyzék
azért kellett, hogy a következő
összejövetel szervezéséhez a tagok
el érhetőek legyenek. Bár ki
meghívhatja ismerősét a későbbiekben is.
Köszönöm Kispálné Baranyi
Arankának, Matók Pálnak és
feleségének Oláh Magdinak, illetve
mindenkinek, akik segítették a
találkozó sikeres megtartását. Úgy

éreztem, mindenki boldogan
tervezte már a következő összejövetelt, ami valószínűleg jövőre is
Vendel nap táján lesz megtartva.
Akinek kérdése, észrevétele van,
kérem keresse Matókné Oláh
Magdolnát a 06/30/3037229
telefonszámon.
Kívánok még sok-sok sikeres,
vidám találkozást.
Veliczkyné Koncsik Ilona

Szent Vendel faluja
Szent Vendel emlékek Jászboldogházán
A Jászboldogháziak Baráti Társaságának kezdeményezésére ebben az évben megújult a jakabi Szent Vendel szobor, melyhez nagyon sokan, sokféle módon járultak hozzá. Erre az alkalomra készült el a Szent Vendel faluja
című kiadvány (Összeállította: Papp Izabella, munkatárs: Kispálné Baranyi Aranka, technikai szerkesztő: Gerhát Károly, Jászboldogháza, 2019.
Felelős kiadó: Veliczky Józsefné a BOLDOGBT elnöke.)
A 32 oldalas, színes fotókat tartalmazó kiadvány a községünkben található
három Szent Vendel szobor rövid történetét, illetve a Vendel hagyományokat, emlékeket foglalja össze, részletesen bemutatva a jakabi Szent
Vendel szobor felújítását.
Megvásárolható Kispálné Baranyi Arankánál,
(tel.: 70 379817) ára: 800 forint.

BOLDOGBT
Kedves falunk minden lakójának békés, szép ünnepeket,
jó egészséget és szeretetben, megértésben,
eredményekben gazdag új esztendıt kíván a
Boldogháziak Baráti Társasága
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FALUSZÉPÍTŐ HÍREK
20 éves a Faluvédő és Szépítő Egyesület
20 év alatt sokat változott községünk arculata.
Az első tíz év legfőbb megvalósított tervei: nagy értékű Játszótér építése, utcajelzőtáblák készítése, faluköszöntő táblák, harangláb (Települési értéktár része),
szoborfülkék, (Települési értéktár) köcsögfa állítás, a
Szt. Vendel tér kialakítása. 2008-ban Erzsébet park
létrehozása (Települési értéktár), a községben fásítás,
virágosítás stb. A 2006-ban Jászboldogházán megrendezett Jászok Világtalálkozója - ami egybeesett a település önállóvá válásának 60. évfordulójával, - is sok
pozitív változást eredményezett a falu külső képében,
melyben nagy szerepe volt az egyesület összehangolt
munkájának.

tünk. Az ott lévő fa, a valaha Jánoshidáig vezető két
eperfasor egyik utolsó darabja.(Települési értéktár)

Rózsaültetés a Fajtakísérletinél

Szoborfülke a Rákóczi úton

Igényes és szép lett a COOP ABC előtti térköves park,
a tavasszal beültetett rózsáink gyönyörűen nyílnak.
Idén is ültettünk rózsát, az önkormányzattal közösen
vásároltuk, kb 150 darabot, ebből a faluszépítők 70 dbot ültettek el, a többit az önkormányzat a Szent Vendel
park mellé és a strandon, a kerítés mellé. A rózsagondozáshoz - amit érdemes megtanulnunk, ha azt akarjuk,
hogy kedvünkre, szépen nyíljon- Répás Páltól kaptunk
szaktanácsot, köszönjük szépen.
Árvácska ültetésnek is most már hagyománya van településünkön, minden évben fordítunk rá anyagi forrást,
hiszen a mi dolgunk, hogy amit teszünk, az legyen igazán szép, szépüljön általa a falu, a lakosság és az átutazó kedvére, örömére.
Egyesületünk tervei alapján valósult meg az óvoda
előtti kis térköves tér, az Önkormányzat jóvoltából,
ahol egy emléktáblát helyeztünk ki, amely arra utal,
hogy aki ebbe az utcába betér, az Jászboldogháza legöregebb, első utcájában találja magát.
Fontosnak tartjuk, hogy a hozzánk érkezőket esztétikus, szép környezet fogadja már az állomáson, amely a
település kapuja. Ezért 2012-ben egy állomásszépítési
program keretében örökbe fogadtuk a vasútállomást.
A Hatvan–Szolnok vasútvonal 2013-ban ünnepelte
megnyitásának 140 éves évfordulóját. Szép ünnepség

Trianon emlékmő. Nagy János (Csiki) munkája
S hogy mi minden valósult meg az elmúlt 10 évben –
a sokoldalú tevékenységről
Első dolgunk volt, a Kísérletinél lévő régi iskolai emlékhely kialakítása és a környékének gondozása, melyet az Önkormányzattal és a BOLDOGBT-vel közösen valósítottunk meg (Települési értéktár), aztán a
Gyógyszertári park létrehozása (Települési értéktár),
Újjá varázsoltuk a szolgáltatóházi parkot, új járólapot
vettünk, két padot tettünk ki, és az épület homlokzatára
is megcsináltattuk a feliratot.
A Balázs bolt melletti öreg fa elé emléktáblát készíttet-

A Hatvan–Szolnok vasútvonal megnyitásának évfordulója
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nyér ünnepe, melyet az Ezüstkor Nyugdíjas Egyesülettel közösen szoktunk megvalósítani, - a rendezvényt
minden alkalommal kisbíró jelenléte színesíti, Bábosik
István kedves helyi lakos személyében - és a Falu karácsonya a helyi kézművesekkel, melyről kezdettől fogva
álmodtam, idén 9. alkalommal kerül megrendezésre.
Egyesületünk évek óta igyekszik az adventi várakozást,
a Falu karácsonyával még szebbé, meghittebbé tenni.

A gyógyszertár elıtti park szépítése
keretében, a régi vasutasokat személyesen is meghívva,
emlékeztünk meg az évfordulóról. Vasúttörténeti pályázatot is hirdettünk, és az összegyűlt anyagból kiállítást rendeztünk. A peront gyöngykaviccsal borítottuk,
virágot ültettünk, bozótost irtottunk, festettünk, meszeltünk, felújítottuk a Tsz segítségével a kerékpártárolót,
padokat, szeméttárolókat és egy szép tájékoztató táblát,
helyeztünk ki az állomáshoz. 2015-ben egy országos
versenyen vettünk részt, ahol szép elismerést kaptunk,
a jászboldogházi vasútállomás, Városkapu díjban részesült, mely elnevezés arra utal, hogy Jászboldogháza
kis település ugyan, de városnak is beillő rendezettséggel, igényességgel bíró vasútállomása van. A versenyre olyan önkéntes csoportok jelentkezhettek, amelyek
már évek óta maguk tartják rendben a Vasútállomást és
környékét.
Szintén említésre méltó a ’63-as árvízi emlékhely kialakítása a csónakkal, melyet az Aranykalász TSZ valósított meg, egyesületünk ötlete alapján, ami szintén
része a Települési értéktárnak.
A településen évek óta megrendezett Szép udvar és
Szép utca verseny is kezdeményezésünk nyomán valósult meg, amivel a lakosokat is bevonjuk a faluszépítésbe. Az egyesület által készíttetett utcatáblák, szép utcatáblák, és útbaigazító táblák segítik az eligazodásban a
községünkbe érkezőket. Emléktáblákon örökítjük meg
a múltat – például a település első utcájában látható
emléktábla, tájékoztató táblák a vasútállomásnál, strandon, Tájháznál – a felnövekvő generáció és minden
érdeklődő számára. A tábláink igényes megszerkesztését, a grafikát, minden alkalommal Gerhát Károly tanár
úr végezte, a szöveges táblákon lévő hiteles írásokért
pedig Papp Izabellának tartozunk köszönettel.
A Tájház fontos és rendezett színtere a falu kulturális
életének. A Tájháznál van a falu kemencéje, ami szintén egyesületünk álma volt, és a lakosság jelentős anyagi támogatásával jött létre, megemlíteném Gaál Ferenc,
Nagy László és dr. Pap Béla nevét és az Aranykalász
TSZ is jelentős összeggel támogatott, a Tájháznál térköves teret alakítottunk ki, melyhez a felajánlást ezúton
is köszönjük Pesti Róbertnek, a Jászföld Hagyományőrző Egyesület elnökének. A pajta új burkolatot kapott,
elkészült a Tájház új kerítése is szép tájékoztató táblával, ez mind- mind megvalósult álmunk volt.
Szervező tevékenységünk során az elmúlt évtizedben
Jászboldogháza közterületei megszépültek, emlékhelyek jöttek létre, településszintű kulturális és hagyományőrző események szerveződtek, melyek a település
értéktárában is helyet kaptak.
Ilyen az augusztus 20, Államalapításunk és az új ke-

Adventi ünnepség a Szent Vendel téren
Rendezvényeinken minden alkalommal Babinyecz János örökíti meg a legjobb pillanatokat, Szőllősi Béla és
Patrik pedig a hangosítást biztosította éveken keresztül.
Köszönet érte.
Egyesületi tagjaink nagyon kreatívak, két nagyszerű
kézművessel is büszkélkedhetünk Bujtárné Grósz Renáta és Baranyi-Nagy Bernadett személyében, ők minden helyi rendezvényünkön, ha tehetik vidéken is bemutatják igényes munkáikat.

A közterekre kerülı ládák beültetése
Tagjaink közül többen aktívan részt vesznek - Kispálné
Baranyi Aranka, Matók Pálné, Berkó-Fejes Györgyi,
Papp Izabella - a község határában lévő keresztek felújításának szervezésében, megvalósításában, és az emlékhelyek környezetének rendezésében (Települési értéktár)–, a község épített örökségének védelmében.
Egyesületünket foglalkoztatja a kutatómunka, a múlt
értékeinek feltárása,- itt említésre méltó, Kövér Attila
II. világháborús tárgyi emlékgyűjteménye, mely a Települési értéktárnak is része.
A Boldogházi Hírekben is rendszeresen hírt adunk az
egyesület életéről.
Szerettük volna hatékonyabbá tenni a faluszépítést, a
településen lévő közterületeket felosztottuk egymás
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Augusztus 20-i ünnepség a Tájházban

Közös kiránduláson Szarvason

között, ki-ki a lakóhelyéhez közelebb eső területek közül választott, és azt gondozza egész éven át, így fogadtuk örökbe, lettünk gazdái a községünkben lévő
virágágyások többségének.
Az egyesület munkája hozzájárult ahhoz, hogy a Virágos Magyarországért versenyben településünk többször
is elismerő oklevélben részesült.
Az idén nagy megtiszteltetés érte egyesületünket, a
képviselő-testület „Jászboldogháza községért” kitüntető címmel ismerte el tevékenységünket, igyekezetünket, a település érdekében végzett társadalmi munkát.
Civil napon nagy örömmel vettük át a megtisztelő kitüntetést.
A tevékeny egyesületi tagok közül, úgy érzem, mindenki
munkája kimagaslóan dicséretes, Mindenki ott segít,
ahol tud. Itt szeretném megköszönni Koczáné dr.

Fehérváry Mária kedves tagtársunk segítő munkáját, ő
az egyesület hivatalos ügyeit intézi, - amellett, hogy
otthon is helyt kell állni, mindenki szívvel-lélekkel dolgozik.
Mindannyiunk munkájára szükség van ahhoz, hogy a
mi kis falunk ilyen szép, nekünk a legszebb maradjon.
Most szeretném a Faluvédő és Szépítő egyesület tagjait
bemutatni.
Sajnos már nem mindenki van közöttünk,- meghatározó tagja volt egyesületünknek, sokat gondolunk Szécsi
Pálné Ica nénire, emlékét szívünkben megőrizzük.
Koncsik Béláné Ildi, családi okok miatt távozott az
egyesületből, Ő nyolc éven át volt az egyesület gazdasági vezetője és oszlopos tagja, ezúton is köszönjük
segítő munkáját.

Faluvédő és Szépítő Egyesület tagjai
Baranyi-Nagy Bernadett
Bata Istvánné
Berkó-Fejes Györgyi
Bóta Mizsei Ilona
Bózsó László
Bujtárné Grósz Renáta
Bálint Vivien
Császi Istvánné
Darók Lászlóné
Eszes Jánosné
Fózer Balázs
Gömöri Gábor
Gömöri Mihályné
Kálmán Istvánné
Kispálné Baranyi Aranka
Kocza Gábor Imre
Kiss Timea
Koczáné dr. Fehérváry Mária

Kovács Istvánné
Kövér Attila
Kövér Attiláné
Kőhidi Györgyné
Matók Pálné
Mészáros Béláné
Orczi Imréné
Papp Izabella
Sósné Baráth Erika
Szappanos Anikó
Szádvári Istvánné
Sziliczei Zoltánné
Szűcs Gergelyné
Tóth Éva
Tóth Lászlóné
Tóth Mihályné
Tóth Regina
Zámbori Gyuláné

Utóirat. Megnyugvást, megelégedettséget érzek, amikor Boldogházán jövök-megyek, s látom, hogy DE SZÉP!
Nem magammal vagyok elégedett, hanem a látvánnyal, ha valami rendben van, az természetes- szoktuk mondani.
De meg kell mondani, nagyon sok ember nagyon sok munkája van a rend mögött, - a Faluszépítők, az Önkormányzat és a Lakosság szép iránti igénye, tenni akarása kell ahhoz, hogy a településünkről alkotott vélemény,
kedvező legyen. Természetesen a törekvésünk csak akkor lehet hosszú távon sikeres, ha a falu közössége számára
értékként jelenik meg a faluszépítés, a mindenkori tevékenységünk.

Szűcs Gergelyné
Faluvédő és Szépítő Egyesület elnöke
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Visszatekintés
Doni emléktúra
Jászboldogházán harmadik alkalommal sikerült megszervezni a
doni hısök emléktúráját ez év februárjában.
A második világháború áldozataira emlékezvén hagyományırzı
csapatok érkeztek az ország különbözı településeirıl, így Budapestrıl, Szolnokról és Nagykátáról.
Jászboldogházán 47 ember veszítette életét a háború borzalmaiban, és többen közülük idegen földön, ismeretlen helyen nyugszanak.
A megemlékezés a templom mellett lévı háborús emlékmőnél
történt. A Szózat elhangzása után ágyú- és puskalövések dördültek
az elesettek tiszteletére. Rájuk emlékezve koszorúkat, virágokat
helyeztek el a Magyar Honvédség képviselıi, a helyi önkormányzat
nevében Szőcs Lajos polgármester és Kövér Attila, az emléktúra

Majális
Mikor kisebbek voltak a gyerekek, rendszeresen részt vettünk a
szolnoki vagy a berényi majálison. Idén Jászberénybe terveztünk
ellátogatni, de mihelyt tudomást szereztünk, hogy szerveznek a
faluban is majálist, nem volt kérdés, hogy ide fogunk kilátogatni.

Motoros találkozó
Idén május 10-12-e között került megrendezésre a XXI. Condors
M.C. motoros találkozó. Biztosan állíthatom, hogy a motoros találkozót nemcsak az igazi motorosok várják, de a falu apraja és nagyja is, hiszen a település számos színes programja, közül ez az
egyik legizgalmasabb és a leghangosabb is. A férjemmel minden
évben kilátogatunk az eseményre. Aki belép a kapun, szinte telje-

Hagyományok hétvégéje
Az idén is örömmel látogattunk ki a már XI. alkalommal megrendezett Hagyományok hétvégéjére. A helyszín is festıi. Ilyenkor virágzanak a nyárfák, aminek hóesés szerő virágai csodálatos látványt
nyújtanak. Ez az egész napos program minden korosztálynak megfelelı, magas és egyre színvonalasabb kikapcsolódást nyújt!
Sokakat vonz a J.N.SZ. megyei fogathajtó verseny. A gyermekeket
idén már légvár is fogadta, a számukra kialakított népi játékokkal

Jászsági Tűzoltóverseny
A Jászsági Tőzoltóverseny megrendezésének ismét Jászboldogháza adta a helyszínt. Bennem ez az idei verseny sok emléket felidézett. Pár hónappal édesapám halála után a helyi Tőzoltó Egyesület
vezetısége megkeresett, hogy az Önkéntes Tőzoltó Egyesület 70.
évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen vállaljam el a zászlóanyaságot az új zászló felavatásakor. Bevallom, meghatódtam. Jó
érzés volt, hogy apukám emlékét ilyen tiszteletben tartják.
A verseny kapcsán eszembe jutott az, amikor apu magával vitte az
akkor még kicsi unokáit, és közelrıl megmutatta, lelkesen magya-

Civil nap
Az elızı évekhez hasonlóan ebben az évben is megrendezésre
került a strandfürdı területén a jászboldogházi civil szervezetek
napja „ A boldogházi strand napja” elnevezéssel. A rendezvényen
ismét részt vehetett a lakosság apraja -nagyja. A délelıtti órákban
a fıszerep a mozgásé volt. Strandfoci, strandröpi, amerikai foci
bajnokságok kerültek megrendezésre. A megnyitót emléktábla
elhelyezése elızte meg a TSZ iroda falán. Ezt követıen került sor

helyi szervezıje.
Köszönet illeti Kövér Attilát a szervezésben végzett munkájáért, aki
szívügyének tekinti a hagyományok ápolását, a hısökrıl való megemlékezést.
Számomra személyes emlék is meghatóvá tette ezt az ünnepséget, melyet nagymamámtól hallottam. A háború már javában folyt,
amikor három fiát is behívták katonai szolgálatra. Hónapokig nem
tudtak róluk. A háború vége után két fia – egyik édesapám – orosz
fogságba esett. Több mint másfél év múlva jöttek haza a munkatáborból. Lefogyva – de élve! Harmadik fia soha nem tért vissza.
Emlékszem nagymamám szomorú tekintetére, amikor róla beszélt,
gyakran sírdogált is miatta. Bár tudta, hogy bizonyára elesett a
háborúban, de hosszú éveken át reménykedett, egyszer talán ı is
hazatér.
Simon Mária
Nem bántuk meg! Sıt! Nagyon jól éreztük magunkat az egész
családdal. Jó érzéssel tölti el az embert, mikor jó barátokkal, ismerısökkel, rokonokkal van körbevéve, és mindenki kötetlenül jól érzi
magát. Nagyon örülünk a kezdeményezésnek, és reméljük, jövıre
is együtt majálisozhatunk!
Kövér Attila
sen más világba cseppen. A kívülrıl talán „zord” motorosok azonban rendkívül barátságosak és befogadóak. Idén is, mint minden
évben színes programokkal és koncertekkel színesítették a rendezık a találkozót. Pénteken este a szinte haza járó Ossian lépett fel,
akik mint mindig, most is fergeteges koncertet adtak. Szombaton
az Írigy Hónaljmirigy lépett fel, ami talán picit nem oda illı volt, de
fantasztikus hangulatot teremtett.
Velkei István és Velkeiné Rácz Andrea
felszerelt játszótéren. Amit nagy boldogan használtak. A délelıtt
folyamán alig gyıztünk válogatni a sok program közül. Volt itt jászok piaca, népi mesterségek bemutatója, sok helyi résztvevıvel,
seprő és kosárfonó, kovács, kádármester, cukortorta készítı. Íjász
bemutató. A színpadon néptáncosok, nótakörök, a helyi iskolások
és a Csillagvirág kórus elıadása emelte a hangulatot. Az est folyamán hajnalig tartó buli hangulat uralta sztár együttesekkel és csoda
szép emlékekkel tértünk haza. Jövıre is érdeklıdve várjuk, milyen
meglepetésekkel bıvül a rendezvény!
Bugyi-Petı Erika Mária
rázta nekik, hogy mi hogy mőködik.
Most pedig itthoni pályán, a 70 éves kerek évfordulón sok fiatal,
tettre kész tőzoltó és kísérıik elıtt úgy éreztem magam, mint akkor
régen.
Örömmel töltött el, hogy a boldogházi csapatok sikeresen szerepeltek.
Kívánom, hogy a következı megmérettetésen is ilyen lelkesen
dolgozzanak, és sok év múlva rájuk is olyan büszkék lehessünk,
mint a régi nagyokra.
Munkájukhoz erıt, egészséget, jó eredményeket kívánok!
dr. Pap Béláné
a köszöntıre és kitüntetések átadására. Majd óvodásaink, iskolásaink fergeteges mősora következett. Minden korosztály találhatott
magának kedvére való elfoglaltságot. Volt ott operett, motoros
show, diszkó. Napközben fızı- és pálinkaverseny vette kezdetét.
Az idei civil napról is elmondhatjuk, színesebbé tette hétköznapjainkat, és mindenki találhatott magának kedvére való programot, aki
részt vett, vagy csak kilátogatott a rendezvényre.
Szappanos Anikó
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Kerekes Réka karate EurópaEurópa-bajnok
Kerekes Réka sporteredményeirıl már korábban is többször hallhattunk, olvashattunk. Ez évben - túlszárnyalva eddigi eredményeit – a jászberényi Yakuzák színeiben a prágai Karate Európa-

Augusztus 20–i ünnepség a Tájház
udvarán
Még emlékszem fiatalabb koromból, hogyan ünnepeltük az aratás
befejezését, az új kenyér ünnepét. Szinte látom magam elıtt a több
száz fıs rendezvényeket, hallom a nótázást, a tárogató hangját.
Mindig fontosnak tartottam hagyományaink megırzését és átadását a következı nemzedékek számára. Éppen ezért örömmel látom
az augusztus 20-i tájházi rendezvényben ennek a hagyománynak
az újraéledését.
A Tájház udvarán a Faluvédı és Szépítı Egyesület, valamint az
Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület szervezésében már több éve emlékezünk ıseinkre, méltó módon ünnepeljük Szent István napját.

BoldogBt találkozója
Elszármazott, de boldogházi vagyok! Minden év augusztus utolsó
hétvégéjén ünnep van Jászboldogházán, az elszármazottak összejövetelének ünnepe. Kedves összejövetel ez mindenki számára,
hiszen a nyugdíjasokkal közösen van szervezve, akik szinte korosztály azonosak. Így hát csaknem mindenki ismer mindenkit; vagy
esetleg csak úgy gondolja. Néha ugyanis vannak meglepetések.
Mivel az idık során mindannyian változunk, korosodunk, és bizony
a régen látott jó ismerıs, nem is biztos, hogy az, akire gondoltunk.
Természetesen ilyenkor elıkerülnek a régi szép emlékek, fényképek, stb. Visszaemlékezés a kifogyhatatlan régi szép élményekre,
közösen megélt eseményekre. A közös ismerısökrıl szóló tájékoztatások. Az embereket általában a sorsközösségek tartják össze.
Így van ez Boldogházán is, hiszen a mi nagy sorsközösségünk a
tanyavilág volt. A gyökereink itt vannak. Hiszen több mint 500 élı
tanya volt a boldogházi határban, melynek mi is lakói voltunk. A
tanyasi életben igen nagy volt az összetartó erı, az egymás segítése, tisztelete, megbecsülése. Nem beszélve a katolikus vallás öszszetartó erejérıl. Mi, elszármazottak is mindezeket génjeinkben
hordozzuk, hiszen csaknem minden évben valamilyen formában
emlékezünk, emlékeket állítunk a helyi lakosok segítségével. /Régi
iskolák/ Vagy restauráltatunk a múltnak tiszteletére.
Ilyen esztendı volt a 2019-es év is, amikor a jakabi Szent Vendel
szobor felújítására került sor. Azt hiszem, hogy nem véletlen, a
szoborfelújítást követıen megjelent kis könyvecske Szent Vendel
faluja címet kapta. Erre csak büszkék lehetünk mindannyian, hiszen ıseink emlékét ırizzük, s az utókor számára is üzenünk. Eb-

Telek Béla kiállítása
Az ısz folyamán Telek Béla mővésztanár festményeit tekinthettük
meg a Községháza nagytermében. A bemutatott képek csodálatos

Tápiói búcsú
Öröm és boldogság a „ tápiói búcsún” részt venni.
Az 1963-as árvíz a tápiói határrészi tanyákat elmosta, az ottani
további életfolyamat lehetetlenné vált. Az iskola és a templom is
megrongálódott. A templom késıbb összedılt.
A lakosok az ország különbözı szegmenseibe kénytelenek voltak
elköltözni, új életet kezdeni.
2012. évben a Boldogházáról elszármazottak és a helyi lakosok
úgy döntöttek, hogy az iskola helyén emlékmővet állítanak, a
templom helyén pedig a ledılt keresztet felújíttatják.

Boldogházi Hírek

15

bajnokságon aranyérmet szerzett.
Réka sikerei, bajnoki címe Jászboldogháza lakóinak is öröm és
dicsıség.
Szentgyörgyi-Rácz Mária
Ebben az évben is az egyesület elnöke, a kisbíró és a jászkapitány
köszöntıje után következett az új kenyér felszentelése, felvágása.
A mősort ének, szavalat, a Csillagvirág kórus elıadása, zenei kíséret színesítette, és több tánccsoport is fellépett. A Tájház udvarán
közös fotó is készült, amely örök emlék marad a szép ünnepségrıl.
Mivel érdekel a hagyományırzés, én is szívesen vettem részt a
munkálatokban. Már elızı napon felfőtöttük a kemencét, így másnap készülhetett a megvendégeléshez a kenyérlángos és a különféle sütemények.
A mősort közös beszélgetés, poharazgatás, jó hangulatú éneklés
követte. Az ünnepség méltó befejezéseként pedig gyönyörő tőzijátékot láthattunk.
Kohári István
ben az évben emléktáblát avattunk, az Aranykalász Tsz volt elnökének, Konkoly Béla születésének 100. évfordulója alkalmából, aki
negyedszázadon keresztül volt a gazdaság jeles vezetıje. Ha csak
tehetjük, részt veszünk a Civil szervezetek napján, augusztus 20án az Új Kenyér ünnepén, a Hagyományok hétvégéjén, Karácsonyváró ünnepségen. November 1-én pedig halottainkra emlékezünk.
Ekkor helyezzük el az emlékezés virágait az elhunyt tanítóink és
máshol nyugvó barátaink temetıi emlékoszlopánál.
Mi, elszármazottak mindig örömmel megyünk haza szülıfalunkba,
hiszen elıdeink jóvoltából ott alapoztuk meg életünk elejét. Az a
szeretet, amivel fogadnak bennünket, pedig még inkább haza hív!
Az Elszármazottak Baráti Társasága, mint civil szervezet már 2001
óta mőködik. Szeretnénk, ha minél többen csatlakoznának egyesületünkhöz, ezért 2018-ban megváltoztattuk nevünket és alapszabályunkat. Új nevünk: Jászboldogháziak Baráti Társaságának Egyesülete. Ezzel szeretnénk, hogy a Boldogházán élık és az elszármazottak még inkább összefogjanak a hagyományok ápolásában,
s az értékek megırzésében. Örömmel tapasztaljuk, hogy az elszármazottak elhozzák gyerekeiket, unokáikat. Bízunk benne, hogy
egyesületünkhöz egyre több fiatal is csatlakozik. A legfıbb cél mindig ugyanaz maradt. Megmaradni magyarnak, jásznak, boldogházinak. Hőek maradni és megırizni elıdeink történelmet író alkotásait,
az utókornak átadni a jászok öntudatos büszkeséggel is felruházott
hagyományait. Mindezekhez legyen erınk, és az évi összejöveteleket is tartsuk meg jó hagyománynak, hiszen elszármazott mindaddig lesz, amíg van honnan elszármazni.
Kenderes, 2019. december Üdvözlettel: Baranyi Mihály
élménnyel gazdagították a látogatókat. A tanár úr a Kormosparti
Általános Iskolában töltött évei alatt több boldogházi diákot tanított,
és mi, tanítványai ma is szeretettel emlékezünk rá.
Fózer Balázsné Versegi Ilona
A terv megvalósult, és 2012. szeptember 8-án Kisboldogasszony
napján a kereszt és az emlékmő felszentelésére került sor, szentmise és közös vendégséggel egybekötve. Ettıl az évtıl ismét minden év szeptember 8-án kerül sor a tápiói búcsú megtartására.
Ebben az évben 8. alkalommal került megrendezésre Szőcs Gergely fıszervezı és lelkes segítı társai szervezésével.
A vendéglátáshoz az alapanyagot (ız, birka, sütemény, égetett
torta, ital, üdítı stb.) az elızı évekhez hasonlóan a 130 fıs vendégsereg adta össze, emellett támogatói is vannak a rendezvénynek.
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Idén a mostoha idıjárás nem volt kedvezı a kinti rendezvény
megtartásához, ezért az összejövetelre a kultúrházban került sor.
Nagy szomorúságra az ünnepi szentmisét Tamás plébános úr
nem engedélyezte, mely nagy színfoltja lett volna a rendezvénynek. Ennek ellenére imádkozással egybekötve nagy tisztelettel
emlékeztünk meg az idıközben elhunytakról.
A Tóth László és Rácz Géza által fızött finom ebéd elfogyasztása
után a nap jó hangulatú beszélgetésekkel, régi dolgokról, eseményekrıl való visszaemlékezésekkel telt, a zenét Nyitrai István szolgáltatta, sokan dalra is fakadtak.

Örömmel tapasztaltam, hogy az elhunyt tısgyökeres tápiói lakosok
leszármazottai is egyre szívesebben eljönnek az összejövetelre.
A megemlékezés végével úgy búcsúztak, hogy szeretetben, boldogságban, egészségben jövıre ismét találkozunk.
Szívet melengetı volt látni a résztvevık mosolygós arcát, boldogságát, szívélyes összetartását a hagyományırzést továbbvivı
szeretetet.
Köszönöm Szőcs Gergely és segítı társai áldozatos munkáját,
hogy ismét részt vehettem ezen a nagyszerő. rendezvényen.
Sass Istvánné

Csíkosi búcsú

latainkban, érzelmeinkben szegényebbek lennénk.
Ezúton mondok köszönetet a résztvevık nevében is minden szervezınek, akik ezért sokat tettek, fáradtak, a szabadidejüket nem
sajnálva megszervezték és szeretettel lebonyolították számunkra a
kellemes találkozót:
Nagy László és neje, Matók Anikó,
Szaszkó Sándor és neje, Papp Mária.
Köszönet minden egyes embernek, akik mindent megtettek, hogy a
résztvevık jól érezzék magukat.
A legszebb dolog volt számomra, hogy a fiatalok is részt vettek
ezen a rendezvényen. Bíztató a jövıre nézve, reméljük, hogy az
utódok is emlékezni fognak a régmúlt idıkre: a lánc nem szakad
meg.
Ezentúl is részt veszek majd, - amíg megtehetem - minden összejövetelen. Sokan mások is így gondolják.
Metzger Ferencné Kocsis Klári /Kiskocsis/

El kell, hogy mondjam, mit jelent ez a Csíkosi búcsú, találkozó a
volt Csíkosi tanyavilágában élıknek. Akikkel beszélgettem, mind
örömmel vették, hogy ez létrejött. Ezt a rendezvényen való részvételükkel igazolták.
Felidéztük a régi gyerekkori eseményeket az iskolában történtekrıl,
tanárainkról, sok-sok más egyébrıl: a gyerekkor örömérıl, nehézségeirıl; sok mindent sorolhatnék még. Mindenkinek vannak emlékei azokról az évekrıl. Ez csak az emlékezés, de van a jelen, amirıl nem sokat tudtunk: kinek, merre haladt az útja, merre sodorta
ıket az élet a tanyavilág megszőnte után.
Ezen a napon többet tudtunk meg egymásról, mint az elmúlt 40-50
évben. Sokan azóta tartanak valamilyen kapcsolatot egymással
vagy találkoznak.
Úgy hiszem, ha ez a találkozó nem jött volna létre, emberi kapcso-

A Jakabi Szent Vendel öröksége
A valaha jakabi tanyákon élık, az Imrédy úton naponta vagy alkalmanként utazók nagy örömére 2019 ıszén befejezıdött a jakabi
Szent Vendel szobor felújítása. Egri Hunor restaurálást végzı
szakember keze nyomán eredeti szépségében áll a szobor, ırködik
a tanyavilág emlékein, a múlt szépségein. A felújítást sokan szorgalmaztuk ıseink iránti tiszteletbıl, és bízva abban, hogy a szent
élete, a védıszenthez főzıdı történetek emléke erkölcsi
„tájékozódási pontként” szolgál az utókornak! A felújítás koordinálását atyai, anyai gondoskodással a Jászboldogháziak Baráti Társasága vállalta. A szobor avatásakor a korábban mőködı Szent

Csillagvirág
A nyolc éve alakult Csillagvirág Énekkar Egyesület nem csupán a
községi ünnepségeket színesíti fellépésével, hanem a környezı
településeken és a határon túli testvértelepüléseinken is sikerrel
lép fel. A kórus a közös éneklés során folyamatosan fejlıdik. Ezt

Jászboldogháza Gyermekbarát
Település lett
Hol máshol említette meg elsıként a polgármester úr a nagyszerő
tényt, hogy Jászboldogháza díjazott lett, s ezzel együtt kapott 2 M
Ft-ot, mint stílusosan az Alapítványi Bálon. Én is ott hallottam elıször, titokzatosnak tőnt az egész, mivel azt főzte hozzá, hogy pár
nap múlva figyeljük a médiát, és minden kiderül. Ahogy az lenni
szokott, az emberek egy része tanakodott, hogy mi lehet ez az
egész, aztán eltelt néhány nap, és nyilvánvalóvá vált: idén mi és
Tata kaptuk meg az UNICEF Magyarország GYERMEKBARÁT
TELEPÜLÉS elismerését. Ez szenzációs dolog, irigylésre méltó
tény és megtiszteltetés egyaránt, tekintve, hogy velünk együtt öszszesen 13 település mondhatja magáénak ezt a címet a 2015-ös
alapítása óta, ebbıl Jászboldogháza a második legkisebb. Abban,
hogy jelenleg itt tart a település, ahol tart, felbecsülhetetlen szerepe

Vendel Társulat hagyományait felélesztve szentmisével és közösen eltöltött ebéddel ünnepeltük meg Szent Vendel jószágtartók
védıszentjének ünnepnapját és a megújult szobrot. Veliczkyné
Koncsik Ilona, a BOLDOGBT Egyesület elnöke beszámolója után
biztatta a jelenlévıket, hogy legyen folytatása ennek a szép és
most felélesztett hagyománynak. A jakabi tanyákon élık, vagy
azok leszármazottainak közös emlékei mindenképpen erre ösztönözik ezt a kis közösséget, és tervezzük az évenkénti összejövetelt
Vendel nap környékén. Jó volt találkozni, beszélgetni! Örömmel, jó
hangulatban töltöttük el együtt azt a szép napot!
Bóta Mizsei Ilona
bizonyítja, hogy az elmúlt évben a térségi kategóriában Kecskeméten kiváló minısítést ért el. Ez év októberében pedig az Egerben
megrendezett Palócgála Regionális Nemzetközi Népzenei Fesztivál országos minısítésén vett részt, ahol arany minısítést kapott a
zsőritıl.
Nagyné Matók Anikó
van a Boldogházi Gyermekekért Közhasznú Alapítványnak és a
Jászboldogháza Ifjúságáért Közhasznú Egyesületnek, ezen szervezetek, valamint a többi helyi civil szervezet munkájának visszaigazolása is a díj. Természetesen a falu sajátosságainak is oroszlánrésze van ebben, hiszen olyan kritériumok szerepelnek az
ENSZ Gyermekjogi Egyezményének célkitőzései között, melyek
mindig is jelen voltak Jászboldogházán: pl. a gyermek biztonságban járhasson települése utcáin, tiszta vizet ihasson, részt vehessen közösségi eseményeken stb.
Úgy tapasztaltam, hogy azok a szülık, akik hallottak errıl az elismerésrıl, azok méltatólag viszonyultak hozzá, s ez fontos, hiszen
az ı gyermekeiket is érinti. Szerénység nélkül mondhatjuk, hogy
mi, boldogháziak valamit nagyon jól csinálunk, s ebbıl a gyermekek, a szüleik egyaránt profitálnak, de tulajdonképpen haszonélvezıje az egész falu. Hiszen ahol gyermek van, ott a jövı van, a folytatólagos élet van.
Berkó-Fejes Györgyi
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Alapítványi hírek
„. összefogással és sok szeretettel gyakran lehet segíteni ott, ahol az anyagiak hiányoznak.”

Teleki Pál gondolatával szeretnénk megköszönni azt a
megtisztelő figyelmet, támogatást, melyet a novemberben megrendezett alapítványi bálunkon kaptunk Önkormányzatunktól, a Tankerületi Központtól, szponzorainktól, kedves vendégeinktől, a polgárőrségtől, az
óvoda és iskola jövőjét szívükön viselőktől.
Régen tapasztalt összefogást éreztünk a szervezés minden szakaszában! Az óvoda és iskola nevelői több délutánon keresztül díszítettek, és szombatra rá sem lehetett ismerni tornacsarnokunkra. Nagyon sok tombolatárgyat és anyagi támogatást kaptunk, amiért a gyerekek nevében is köszönetet mondunk.
A bálon „Elismerő oklevelet” adtunk át Önkormányzatunknak, az Aranykalász Termelőszövetkezetnek, a
Fajtakísérleti Mezőgazdasági Bt-nek, Eszes Zoltánnak,
dr. Pap Bélának, Gaál Ferencnek és Nagy Lászlónak
alapítványunknak nyújtott folyamatos, önzetlen támogatásukért.

A bál célja az volt, hogy az eddigi vállalásainkon túl
(mazsorett oktatás, versenyek benevezési díjának fizetése, technikai eszközök vásárlása, utazási költségek biztosítása, házi versenyek, bemutatók díjazása, óvodai
játékok beszerzése a Mikulás puttonyába), az új nagy
ablakokra -óvodában és az iskolákban- karnisok és sötétítő függönyök vásárlása, hogy a modern technikai
eszközöket a ragyogó napfényben is tudják nevelőink
használni.
Böjte Csaba ferences rendi szerzetes mondta:
„Aki nem hisz abban, hogy mennyi jó ember van, az
kezdjen el valami jót tenni, és meglátja, milyen sokan
odaállnak mellé.”
Mi megtapasztaltuk, és köszönet érte!

Kedves Olvasóink!
Kívánjuk Önöknek, hogy hozzon az ég örömből végtelent, szeretetből önzetlent,
egészséget, amennyit csak lehet, áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet!
Tóth Pál
Isk. igazgató

Zrupkó Ferencné
Alapítvány elnöke

Nagyné Matók Anikó
SZMK elnöke

Karácsonyi üzenet
Az Ezüstkor Nyugdíjasok és Magányosok Egyesülete Szilágyi Domokos Karácsony című versének
néhány sorával kíván kedves kis községünk valamennyi lakójának áldott, békés, meghitt karácsonyi
ünnepeket és boldog új évet:
"A puha hóban, csillagokban
az ünnepi foszlós kalácson
láthatatlanul ott a jel,
hogy itt van újra a karácsony.....ne díszített fákon, hanem a
szívekben legyen karácsony."
Az egyesületünk nevében megköszönöm mindenkinek, aki bármilyen formában is segítette a munkánkat. Az egyesület továbbra is várja az adózók 1%-os felajánlását.
Orczi Imréné
egyesületi titkár
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EGÉSZSÉGHÉT-İSZ KINCSEI PROJEKTHÉT
Óvodánk egyik
fő célja, hogy a
gyermekeket
az
egészséges életmódra
nevelje.
Az
egészséges életmódra nevelés mai életünkben felértékelődött,
fontossága
hosszú távon meghatározza a felnövő
gyermekek önmaguk által kialakított
életstílusát. Ennek
érdekében terveztük meg a kéthetes A védı nénivel az egészséghéten
projektünket mely
az „EgészséghétŐsz kincsi projekthét” nevet kapta.
Folyamatosan
tartjuk a kapcsolatot a védőnővel,
aki segíti munkánkat, így az első
héten ellátogatott
hozzánk, és beszélgethettek vele
a gyermekek az
egészséges
életmódról
és
az
egészséges ételekről, italokról játékos formában. Kegyes
Imolának
ezúton is hálásan
megköszönjük,
hogy segíti mun- Répaszedés-mosás-evés kiskertünkbıl
kánkat, és mindig
szívesen jön óvodánkba, ahol újabb
ismereteket ad át a
gyermekeknek. A
további napokon a
gyermekeknek lehetőségük volt különféle zöldségek, gyümölcsök, egészséges ételek és italok
csoportosítására és
kóstolására.
Az
óvoda előkertjében
leszüreteltük a répát, melyet a gyermekekkel közösen
Egészséges étel-ital kóstolás
tisztítottunk meg és
fogyasztottunk el.
Gyűjtőmunka keretében megismerkedhettek a termésekkel is, melyeket szintén csoportosítottuk, és képeket
készítettünk belőle. Ezáltal matematikai tartalmú tapasztalatokat is szerezhettek. Az Egészséghét keretén

Formakirakó gesztenyébıl

Kézmőves délután a szülıkkel Maci csoport

Kézmőves délután szülıkkel Vuk csoport
belül Ráczné Baráth Andrea élelmezésvezetőnkkel közösen rajzpályázatot hirdetettünk ki „Egészséges táplálkozás-gyümölcsök” néven, melyre óvodás gyermekeink szebbnél szebb alkotásokat készítettek, és jutalma-
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A TÖK KIRÁLY és udvarhölgyei
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zásban is részesültek. A projekt második hetében a fő
téma a tök volt. A gyermekekkel megvizsgáltuk a töknek a belsejét, formáját, mintázatát. Ezután lehetőségük
volt a sült tök megkóstolására is. A projekt lezárásaként a hét utolsó napján megrendezésre került a „Tök
jó délután”, ahol a gyermekek szüleikkel együtt
kézműveskedhettek. Lehetőségük volt arra, hogy töklámpásokat készítsenek otthon, amit az óvodában kiállítottunk, és kiválasztottuk a „Tök Királyt/Királynőt”,
majd közösen kidíszítettük az óvodát a kifaragott tökökkel.
A „Tök jó délutánunk” nagyon jó családias hangulatban telt. Nagyon örülünk, hogy a szülők örömmel
jöttek, és ők is jól érezték magukat.
Sikeresen zártuk a kéthetes projektünket, és úgy
gondolom, hogy a gyermekek ismét újabb ismereteket,
tapasztalatokat szerezhettek.
Klinkó Andrea

Márton napi projekthét
A Márton-napi (november 11.) népszokások egyrészt
az év végéhez, a mezőgazdasági munkák befejeződéséhez kötődnek, másrészt ahhoz a legendához, amely
szerint Szent Márton egy libaólban próbált elrejtőzni,
amikor püspökké akarták megválasztani, de a ludak
elárulták gágogásukkal. Ehhez a naphoz számos időjárási megfigyelés is tartozik, ezek közül az egyik legismertebb talán a következő: „Ha ködös Márton, akkor
enyhe tél lesz, ha viszont havazik, erős tél várható”.
Mi a Márton napra idén is projekthéttel készültünk,
egész héten a libák körül forogtak gondolataink. Mindezt a témához kapcsolódó mondókákkal, énekekkel,
mesékkel és vizuális tevékenységekkel támasztottuk
alá. A hét megkoronázásaként pedig egy libanéző sétát
is beiktattunk november 14-én, melyre először a kisebbek, azaz a Maci csoport indult el, később következtek
a Vukok. Ebbe a csoportba jár az a kislány – Bóna Lilla –, akinek anyukája várt minket, hogy testközelből
csodálhassuk meg náluk a libuskákat, akik nagy gágogással mutatkoztak be. Énekeltünk egy-két libás dalt,
utána etetgettük őket kenyérhéjjal, amit nagyon szerettek, közelebb is merészkedtek érte, hogy felcsíphessék

a földről. Vendéglátónk pogácsával, teával, kávéval
kínálta társaságunkat, ezúton is nagyon szépen köszönjük kedvességét, s hogy fogadott minket.
Berkó Fejes Györgyi

Mézes reggeli az óvodában
Urbán Gyula: Mézgyűjtögetők
Méz, méz, méz lépes méz
Kisméhecske hová mész?
A kaptárból a virágra,
a virágról a kaptárba.
Méz, méz, méz lépes méz
Éléskamránk télre kész.
Az Európai Mézes Reggeli gondolata szomszédos országunkból, Szlovéniából indult el. Szlovéniában az
ottani méhész szövetség kezdeményezte még 2007ben, hogy minden évben november harmadik péntekén
minden óvodában és általános iskolában a gyerekek
mézet egyenek reggelire. 2014-ben csatlakozott a kezdeményezéshez több ország is (Magyarország, Románia, majd Csehország és Ausztria), így lett igazából

európai a mézes reggeli. 2016-ban az Európai Parlament írásban rögzítette az Európai Mézes Reggeli kezdeményezés támogatását, és a teljes Unióra való kiterjesztését javasolta. Magyarország négy évvel ezelőtt
kapcsolódott be először a programba, amely európai
szintűvé vált. A kezdeményezést idén is az Agrárminisztérium és az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) koordinálta és támogatta.
Óvodánkban november 26-án mézes reggelivel kezdődött a gyermekek délelőttje. A Vuk és Maci csoport
gyermekeit településünk méhészei látták vendégül egy
finom mézes reggelire. Minden gyermek megkóstolhatta a szorgos méhecskék által előállított aranysárga,
édes, folyékony egészséges csodát. A gyerekek jóízűen
ettek! A reggeli után a csoportokban a méhészek előadás formájában meséltek a gyerekeknek. Felpróbál-

20

Boldogházi Hírek

ÓVODAI HÍREK

hatták a védőruházatot: kalapot, kesztyűt. Hozzáértő
szakemberek segítségével ismerkedhettek a mézzel, a
méz jótékony hatásával, hasznosságával, a méhek és a
méhészek munkájával. A délelőttünk folyamán ITK
eszközről ismeretterjesztő kisfilmet is néztünk a méhek
életéről.
Nagyon szépen köszönjük Takács Lászlónak és Lipták
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Mihálynak a méz felajánlását és a bemutatót, mely
nagyban hozzájárult, a gyermekek gazdagabb, színesebb ismereteihez. Fontos, hogy már kisgyermekkorban felhívjuk a gyermekek figyelmét az egészséges
táplálkozásra, a méz fogyasztásának fontosságára és
annak pozitív hatására!
Baranyi Béláné

Színházlátogatás
A nagycsoportos gyerekeknek „Mesék szárnyán” című, 4 előadásra szóló bérletük van az idei tanévben
Szolnokra, melynek az Aba-Novák Kulturális Központ
ad helyet. Az októberi „A nagy ho-ho-horgász” című
zenés mesejáték után december 2-án a „Mátyás király bolondos bolondja” bábjátékot tekintettük meg a
Maszk Bábszínház előadásában. A reneszánsz stílus
tükröződött a színpadon, s nagyon érdekes volt, hogy
élőszereplők mozgatták előttünk a nagyméretű marionett bábukat. Volt benne zene és mindig árnyjátékra
váltott az előadás, ha az éjszakát vagy utazást akartak
érzékeltetni. Mátyás király furfangos udvari bolondjának köszönhetően nem unatkoztunk, mivel mindig csavart egyet a történet fonalán. Az is hamar kiderült,
hogy nagyon is okos egy bolond, akinek Mátyás király
sokat köszönhet.
A színpad közepén egy hatalmas corvina, azaz egy kódex volt felállítva, melyben néha lapoztak egyet az élőszereplők, attól függően, hogy hol jártunk éppen: Kolozsváron, Visegrádon vagy a budai palotában.

Nagyon tetszett az előadás a gyerekeknek és már kíváncsian várják a februári mesét.
Köszönjük szépen Farkas Miksa édesapjának a vonattal
való utazásunkhoz nyújtott segítségét!
Berkó-Fejes Györgyi

Megérkezett a Mikulás az óvodába
A Mikulás gyorsan eljő,
feje felett nagy hófelhő.
Rénszarvasok húzzák szánját,
hó csipkézi a bundáját.
(Devecsery László)
Megkezdődött az adventi időszak, feldíszítettük a csoportszobákat, és az óvoda helyiségeit. Gyönyörű udvari
dekorációnkat, az adventi koszorút a szülők készítették
el. Hagyományokhoz híven ebben az évben is megérkezett a Mikulás az óvodába.
December 4-én délelőtt a Mesevár Óvoda felé vitt az

útja.
A gyermekekkel már nagyon vártuk a Mikulás bácsi
érkezését, lelkesen készültünk versekkel, dalokkal,
hogy viszonozzuk az ő kedves ajándékát. Kézműves
alkotásokkal díszbe öltöztettük a folyosót. Gyakran
felhangzottak a Mikulásról szóló dalok, versek rajzolás, festés közben, és megpróbált mindenki nagyon jó
lenni. Azon a héten leesett a hó, a gyerekek nagy örömére. Szerencsére a Mikulás elbírta a nagy puttonyt,
ami hatalmas csomagokat rejtett. Mindkét csoportban
megpihent, és elidőzött egy kicsit. A Mikulás bácsinak
minden gyerekhez volt egy-két kedves szava, és a gyerekek meglepetésére sok dolgot tudott róluk!
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A puttonyába a játékokat a Boldogházi Gyermekekért
Alapítvány finanszírozta. Nagyon szépen köszönjük! A
szülők szervező munkáját is nagyon köszönjük! Az
önzetlen segítő kezeknek, valamint a sok érdeklődő
családnak köszönhetően egy nagyon színes, és jó hangulatú nyílt délelőttöt tölthettünk együtt. Köszönjük
Csák Józsefnek, hogy évek óta önzetlenül segíti munkánkat. Nagy szeretettel várjuk jövőre is a Mikulás bácsit!
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Már készülünk a karácsonyra. Mézeskalácsot sütünk és
díszítünk, és nyílt délelőtt keretében karácsonyváró
kézműveskedésre várjuk a szülőket a Vuk csoportban.
Nagycsoportos gyermekeink fellépnek a Falu karácsonyán.
Óvodánk dolgozói és gyermekközössége nevében békés, áldott karácsonyi ünnepeket és szeretetben gazdag
boldog új esztendőt kívánok mindenkinek!
Baranyi Béláné

ÁLDOTT, BÉKÉS, ÖRÖMTELI KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET ÉS NAGYON BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT
KÍVÁNUNK MINDENKINEK!
Az óvoda dolgozói

ISKOLAI HÍREK

Hírek röviden
Nyolcadikosok továbbtanulási tájékoztatója
Mint minden évben, idén is megrendezésre került nyolcadikos diákjaink és szüleik részére a továbbtanulással
kapcsolatos tájékoztató értekezlet.
Az őszi bál előkészületeibe ékelődve – mintegy pihenésképpen- vettünk részt nagy számban a tájékoztatón,
ahol nyolc intézmény vezetője, illetve képviselője ismertette a középiskolája felvételi eljárását, indított képzési profilját. Rövid betekintést kaphattunk az iskolákban folyó diákéletről is.
A bő másfél órában a :
- Szolnoki ÉPFA
- Lehel Vezér Gimnázium Jászberény
- Liska József Középiskola Jászberény
- Nagyboldogasszony Katolikus Gimnázium Jászberény
- Terplán Zénó Ferences Gimnázium és Szakközépiskola Jászberény
- Klapka György Szakgimnáziuma és Szakközépiskola
Jászberény
- Szent István Sport Gimnázium Jászberény
- Újszászi Gimnázium és Szakközépiskola továbbtanulással kapcsolatos információit hallgathattuk meg.

A következő lépés a nyílt napok meglátogatása, majd a
várva várt iskola – választás.
Reméljük, mindenki hasznos ismeretekkel gazdagodott, ami kicsit megkönnyíti élete egyik legfontosabb
döntését, a pályaválasztást!
Köszönjük az intézmények résztvevőinek a tájékoztatást, a szülőknek és gyerekeknek a figyelmet!
Retro bál
Lázas készülődés és hosszas szervezés után került megrendezésre a 8. osztály őszi bálja, mely a retro jegyében
zajlott. A rendezvény 2019. október 19-én 15.00-kor
kezdődött. Látványban és eseményekben gazdag programot láthattak a jelenlévők. Többek között az alsós és
felsős osztályok táncai, capoeira bemutató, újdonságként először választottuk meg a bál szívkirályát és királynőjét. A bál legjobban várt eseménye a tombolahúzás volt, melyen értékes nyereményeket sorsoltunk ki.
Köszönjük mindenkinek a felajánlásokat!
A retro jegyében folytatódott tovább a mulatság, a diszkó kezdetekor összegyűlt az iskola apraja-nagyja, és
roptuk a táncot. Nagyon jól sikerült a bálunk, aminek
bevételét az év végi kiadásainkra tudjuk fordítani.
(8.osztály tanulói)
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Versíró pályázat
2019. október 26-án iskolánk tanulói egy díjkiosztó
gálán vehettek részt.
Jászberényben a Nagyboldogasszony Kéttannyelvű
Katolikus Általános Iskola sportcsarnokában rendezték
meg azt a Zenés Jótékonysági Rendezvényt, ahol öszszegyűltek megyénk kis versíró diákjai.
A rendezvény fő támogatója többek között Rékasi Károly színművész volt, aki szintén jászsági származású.
A versíró pályázat eredményhirdetését egy irodalmi
műsor előzte meg.
Eredményt ugyan most nem sikerült elérnie egyik tanulóknak sem, de ettől függetlenül is szívből gratulálunk!
A pályázaton részt vett:
Báthori Borka 6. helyezés
Sárközi Dominik 8. helyezés
Makai Lili 8. helyezés
Csinger Míra 7. helyezés
Filkus Réka 9. helyezés
Varga Viktor 8. helyezés
Darók Ádám 8. helyezés
Egészséghét
A hagyományokhoz híven idén is megrendezésre került
az egészséghetünk. Volt receptíró verseny, gyümölcs
plakátverseny, kapitánylabda verseny, reggeli torna,
gerinctorna, kézműveskedés, védőnői előadás. Két nagyobb projekt köré épült a hetünk. Az egészséges táplálkozásunkban az iskola konyha dolgozóinak hatalmas
segítségével és munkájával kóstolhattunk meg teákat,
sütőtököt, aszalt gyümölcsöket. Ez utóbbit Hegyesi
József képviselő úr felajánlásából kaptuk. Ezen kívül
Füle Zoltán séf együttműködésével az iskola konyha
dolgozói fantasztikus egészséges hamburgert készítettek nekünk. A hamburger minden része egészséges,
friss alapanyagokból készült. Köszönjük nekik!
Az egészséges alapanyagokat is megfigyelhettük, hogy
honnan érkezhetnek. Egy biofarmot látogattunk meg,
itt Jászboldogházán. Itt a biogazdálkodás rejtelmeibe
avattak be minket, és sok magyar állatfajtát ismertünk
meg.
Az egészséghét keretében október 17-én az iskolánk
tanulói részére Tejtermékek az életünkben címmel,
kóstoltatással egybekötött napot tartottunk. A program
a Jásztej termékeket forgalmazó Naszálytej Zrt. támogatásával valósult meg.
Baráth Melinda üzletkötő röviden bemutatta a főbb
termékeiket (különféle ízesítésű joghurtok, sajtok, vajkrémek, kefír, tejföl, túró, tej,valamint a laktózmentes
termékeket), és elmondta, hogy mely tejtermékek, mi-
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ért fontosak pl. egy fejlődő szervezet számára.
Közben a tanulók megkóstolták a sajtokat, a kétféle
ízesítésű vajkrémmel megkent kifliket. Nagyon ízlett
nekik a Madártej ital. A végén minden tanuló kapott
egy Túró Rudit.
Tartalmas délelőtt volt.
Köszönjük mindenkinek az áldozatos munkáját és a
kitartását a héten!
Halloween
Vidám délutánt töltöttünk el a halloween jegyében pénteken. Az alsó tagozat kézműveskedett, de volt arcfestés, és a szülők finomabbnál finomabb süteményekkel
kedveskedtek a kicsik számára. A felső tagozat activity
csapatfeladatokat oldott meg. Itt 15 három fős csapat
próbálta ki magát a játékban. A versenyt a Diákönkormányzat tagjai vezényelték le. Vidám délután volt!
Október 23.
"Emberlelkű földeken
Sétál gyöngy tekintetem!
Titkos madárral sűrűbe száll.
Ha érthetnélek süllyedő
Ólomszívű múlt idő
Elmondanád, hogy van hazám...."
Iskolánk színjátszó csoportja megemlékezést tartott az
1956-os forradalom és szabadságharcról. Színvonalas
műsort láthattunk ismét tanulóink előadásában.
Szavalóverseny
Október 21-én Jászkiséren jártunk a Csete Balázs Általános Iskolában, ahol szavalóversenyen vehettünk részt
iskolánk tanulóival.
A színvonalas, és egyben nagyon korrekt versenyben 7
diákunk mutathatta meg a vers iránti szeretetét.
Díjazottaink:
Gajdos Márta 2. o.
I. HELYEZÉS
Deák Janka 6.o.
I. HELYEZÉS
Muhari Hedvig 8. o.
II. HELYEZÉS
Bertalan Rebeka 8. o.
III. HELYEZÉS
Gratulálunk Csinger Mírának (4.o.), Matók Edinának
(3.o.)és Berkó Emesének (5.o.) is, akik szintén nagyon
szépen szavaltak! Ők emléklappal térhettek haza a rendezvényről.
Köszönjük Földi Ferenc igazgató úrnak a kedves fogadtatást és vendégül látást.
Külön köszönet az önkormányzatnak, hogy támogatták
az utazásunkat!
Szívből gratulálunk tanulóinknak!
NAGYON BÜSZKÉK VAGYUNK RÁTOK!

Tánc és sport
Iskolánk tanulója, Birgés Anna Dorka (6.osztály) november 16-án Debrecenben lépett színpadra a Kolibri
SE színeiben.
Az egyéni gyakorlatával arany minősítést szerzett. Anna november 30-án Szolnokon, a Tiszavirág Tánckupa
elnevezésű versenyen az egyéni gyakorlatával ezüst, a
csapatával pedig arany minősítést szerzett a Kolibri Se
színeiben. Csapatával elnyerték a legjobb csapat különdíját is.
Gratulálunk!
JÁSZ KUPA
Ebben az évben 10. alkalommal került megrendezésre
Jászapátin a Jász kupa. 2009 óta minden alkalommal 56. és 7-8. osztályos fiú tanulók küzdenek az első hely
megszerzéséért. A két kategóriában 8-8 csapat vett

részt. A mi iskolánk a 7-8. osztályosok közül nevezett
csapatot, ahol mindenkit maga mögé utasítva az első
helyet szerezték meg.
Gratulálunk a csapat minden tagjának!
Bozsik Intézményi Program
Iskolánk tanulói ebben az évben is részt vesznek a Bozsik Intézményi Programban. A verseny négy fordulóból áll, ahol ősszel, télen kétszer és tavasszal is összemérik erejüket a Jászság iskoláinak csapataival.
A fiúk mellett a leányok is részt vesznek a tornasorozatban, ahol mindig előkelő helyezést érnek el.
Eredmények:
Őszi forduló
1. korcsoport
3. hely
2. korcsoport A csapat
3. hely

2019. DECEMBER

ISKOLAI HÍREK

B csapat
4. hely
3. korcsoport fiú
1. hely
3. korcsoport leány
5. hely
4. korcsoport fiú
2. hely
4. korcsoport leány
1. hely
Gratulálunk a csapatoknak!
Köszönettel tartozunk A Boldogházi Gyermekekért
Közhasznú Alapítványnak és az Önkormányzatnak,
hogy segítenek a csapatok utaztatásában gépjárműveikkel.
Pályázaton nyertek a 3. osztályosok
A COOP Mikulás pályázatra októberben egy adventi
naptárat készített a 3. osztály. A feladat az volt, hogy
minél több COOP embléma szerepeljen a naptáron,
amit a COOP-ban vásárolt termékek csomagolásáról
kellett gyűjtögetni.
A mi adventi naptárunk egy Mikulás házikó volt, melynek ablakai voltak megszámozva 1-24-ig.
Pályaorientációs nap
Ebben a tanévben is volt egy napunk, ami a pályaorientáció jegyében zajlott. Alsós és felsős tanulóink különböző helyszíneken jártak, ahol megismerkedtek az ott
dolgozók munkájával. Az 1. és a 2. osztályos tanulóink a helyi Aranykalász Mezőgazdasági Termelőszövetkezetben jártak, ahol felülhettek a számukra óriási
kombájnba, traktorra, és megnézhették, milyen sok
búzát és kukoricát takarítottak be nyár óta.
3. és 4. osztályosaink a Vasútállomáson jártak, ahol
tanúi lehettek, hogyan indítják, hogyan fogadják a vonatokat, megnézhették az irányítóberendezést, sőt még
a hangosbemondót is kipróbálhatták.
Az 5. és 6. osztály a Radiátor Gyárban járt, ahol a radiátorkészítés menetét (összeszerelés, hegesztés, festés)
és a napelem park működését tekintették meg.
A 7. osztály Rácz Béla helyi vállalkozó forgácsoló műhelyében járt, ahol a CNC gép működését láthatták.
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Köszönjük az ott dolgozó és bennünket elkalauzoló
dolgozók vendéglátását!
A 8. osztály Jászberénybe látogatott a Városi Önkormányzat Jászberényi Tankerületi Központ szervezésében megrendezett Jászsági szakmaválasztó kiállításra,
ahol a környék neves cégei és középiskolái képviselték
magukat. Reméljük, ez is segíti tanulóinkat a továbbtanulásban.
Mikulás
December 6-án iskolánkba is ellátogatott a Mikulás a
gyermekek nagy örömére. Sok finomságot rejtettek a
csomagok, felső tagozatos tanulóink mozijegyet is kaptak.
Hagyományainkhoz híven idén is megrendezésre került
a „Mikulás kupa” labdarúgó torna, melyet december 7én tartottunk (mivel ez nekünk is munkanap volt). A
gyerekek sportszerű hozzáállással versengtek a pályán,
és jó hangulatban szurkoltak a nézőtéren.
Az idei győztesek: lányoknál és fiúknál is a 8. osztály
csapata. Gólkirálynő: Kisbalázs Dominika 8. osztály,
Gólkirály: Bozsó Milán 8. osztály
Gratulálunk a többi osztály tanulóinak is, kitettek magukért, születtek meglepetés eredmények. Minden játékos csokit, az első 3 helyezett oklevelet vehetett át.
Alsós tanulóinknak szintén a mozgás jegyében telt a
délelőtt. Meghívtuk iskolánkba a Holdonmacska zenekart, akik gyermek zenéket játszanak főleg óvodások és
alsó tagozatos tanulók részére. A zenekar tagjai:
Tarnavölgyi Réka – ének, Bori György – gitár, Jáger
János – gitár. 50 percen át tartott a jó hangulat. A dalok
között volt nagyon sok jól ismert és aktuális dal, amelyet a gyerekek együtt énekeltek a zenekarral. Közben
táncolhattak is, tapsoltak, és volt lehetőség a koncert
elején kis közös zenélésre is. Nagyon szép és hangulatos 1 órát tölthettünk együtt. Köszönjük a
Holdonmacska zenekarnak!

Ferencnének, a Jászberényi
Tankerületi Központ vezetőinek Zsemberi Zoltánnak és
2019. december 6-án a feMészárosné Vas Mártának
dett foglalkoztató átadására
az anyagi támogatásért, az
került sor. Ezzel emléket
önkormányzatnak és polgárállítottunk volt igazgatónk,
mester úrnak, Szűcs LajosIlonka Zoltán személyénak az előkészületi munkánek, munkásságának, aki
kért, a kivitelezőnek, Menymindig az iskoláért dolgohárt Ernőnek a pagoda elkézott, a nyugalom szigetészítéséért és kollégámnak
nek tekintette JászboldogGerhát Károlynak az emlékházát, és az ő gondolata
tábla megalkotásáért.
alapján született meg ez a
Bízunk abban, hogy ez a kis
létesítmény, ahol jó idő
építmény tanulóink hasznára
esetén tanórákat, tartalmas
válik, és mindent megteközösségi elfoglaltságokat,
szünk annak érdekében,
időt tölthetnek el tanulóhogy megóvjuk, és a következő generációk még hosszú
ink.
Ezúton mondunk köszönetet a Boldogházi Gyermeke- éveken át élvezhessék kellemes hangulatát.
kért Közhasznú Alapítványnak és vezetőjének Zrupkó
Lőrik Lászlóné

Átadó

Téli szünet az iskolában:
december 20: a téli szünet előtti utolsó tanítási nap;
december 23: a szünet első napja;
december 24: pihenőnap, december 07-re áthelyezett munkanap;
december 25-26. karácsony;
december 27: pihenőnap, december 14. iskolánkban tanítás nélküli
munkanap
december 30-31: téli szünet
január 1: újév napja
január 2-3: téli szünet
Téli szünet utáni első tanítási nap: január 06. hétfő.

Áldott, békés
karácsonyi ünnepeket
és boldog új esztendıt
kívánunk
Iskolánk tantestülete
és diákjai
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Boldogházi beszélgetések
20 évvel ezelőtt településünk értékeit, környezetünket
fontosnak tartva egy lelkes kis csapatból alakult meg
a Faluvédő és Szépítő Egyesület. Az elmúlt két évtized
alatt új ötletekkel és sok-sok munkával szépítették
környezetünket, a tereket, utcákat.
Munkájuk eredményeit mind az itt élők, mind az idelátogatók sok dicsérettel, elismeréssel értékelték, és ez
évben a Civil napon vették át a „ Jászboldogháza községért” kitüntető címet.
Ez alkalomból beszélgetünk az egyesület elnökével,
Szűcs Gergelynével.
Az egyesület megalakulása óta eltelt két évtized alatt
látványosan megszépült Jászboldogháza. Hogyan
tekintesz vissza ezekre az évekre? Milyen elvek szerint folytatjátok az elődök munkáját?
A jászboldogházi Faluvédő és Szépítő Egyesület 1999ben kezdte meg működését Mészáros Béláné vezetésével, aki 10 évig volt az egyesület elnöke. Fáradhatatlan
munkájával, lelkesedésével, tenni akarásával, a tagtársak összetartásával, az önkormányzat és a szponzorok
segítségével ez idő alatt sokat változott községünk arculata.
Mészáros Bélánét követően Szőrösné Kóródi Anita
volt az elnök, majd fél év elteltével, 2009. novemberétől én vállaltam, én vettem át az elnöki tisztséget.
A meglévő eredményekre építve, az elődök példáját
követve folytattuk a faluvédő és szépítő munkát. Tevékenységünk a községért végzett önzetlen munkán alapul, tagjaink többsége egységes gondolkodású, lelkes
munkatárs. Immár 20 éve, Jászboldogháza szépítésében, rendezésében végzett tevékenységünk, településünk hagyományainak és múltjának megőrzéséért tett
elkötelezett munkánk, a községi rendezvények megszervezése kötődik nevünkhöz, - mindezzel erősítve, a
lakosság szeretetét, ragaszkodását a szülőföld iránt.
Építjük kapcsolatainkat a lakossággal, a helyi szervezetekkel és az Önkormányzattal, együttműködve velük.
Községünk jövője azon múlik, hogy a fiatalok jól érzik-e magukat ebben a környezetben. Fontosnak érzike teremtett értékeink védelmét.
Működésünk függ tagjaink lelkesedésétől, a más civil
szervezetekkel való jó együttműködéstől, a helyi
szponzorok támogatásától.
Novemberben alakult újjá az egyesület. Hogyan haladtok tovább?
Egyesületünk a 2019. november 27-én megtartott
tisztújító közgyűlésen újra választotta a vezetőséget, az
egyesület 36 taggal működik tovább. 2019. december
7-én járt le az 5 éves mandátumom. A tisztújító közgyűlésen bizalmat szavazott nekem a tagság, úgy döntöttem, tovább vállalom az elnöki tisztséget. Tovább
haladunk a kitaposott ösvényen, olykor nehézségekkel
tarkított, de igazán szép, virágzó utunkon.
Sikeres rendezvényeitek – az augusztus 20-i és a karácsonyi ünnepség – kortól függetlenül vonzzák Boldogháza lakóit. Évről évre színvonalasan felépített mű-

Szűcs Gergelyné
sorral, programokkal várjátok az itt élőket. Az egyesület számára mit jelentenek ezek a rendezvények?
A Falu karácsonya és államalapításunk ünnepének
megtartása a Tájházban a Települési Értéktár részét
képezik, és nagyon sokat jelentenek számunkra.
Nagy lelkesedéssel készülünk ezekre az ünnepekre,
sok-sok munkával jár az előkészületektől kezdve a
megvalósításig, mára már némi rutinnal is rendelkezünk, de azért mindig kihívást jelent.
Nagy megtiszteltetés, jóleső érzés, hogy sokan eljönnek, és támogatják rendezvényeinket. Az ünnepi műsorban hagyomány szerint fellép a falu apraja-nagyja,
óvodások, iskolások, a kórus, elhangzik egy-egy szavalat, énekes, hangszeres produkció is.
Büszke vagyok, hogy ilyen sok tehetséges ember van
Boldogházán.
A helyi ügyes kezű kézművesekre is tisztelettel gondolok, ők minden rendezvényünkön ott vannak, munkájuk is mutatja, milyen sok kreatív ember él községünkben.
Az egyesületnek nagy szerepe van abban, hogy a Tájház fontos és rendezett színterévé vált a község kulturális életének.
Járólapot vásároltunk a pajta földjére, térkövet az udvarra, és az új kerítés megvalósítását is segítettük
anyagilag.
A falu kemencéjében egyesületi tagok, nyugdíjasok és
faluszépítők által sütött pogácsa vagy kenyérlángos is
mindig nagy sikert arat a
helyi gyerekek, a táborozók, községünk vendégei
vagy éppen az augusztus
20-i ünnepségre kilátogatók
körében egyaránt.
A kemence felépítését a
faluszépítők szorgalmazták. Augusztus 20-i ünnepségen
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Gyűjtést szerveztünk, nélkülünk talán nem épült volna
fel a kemence, hiszen az erre a célra benyújtott pályázat soha nem nyert.
A látványos „szépítéshez”, az ünnepségekhez a szervezés és a munka mellett nagyfokú kreativitásra is
szükség van. Honnan merítetek újabbnál újabb ötleteket?
A lakosságtól és az idelátogató vendégektől érkező
javaslatokat, véleményeket is szívesen meghallgatjuk,
átgondoljuk, és próbálunk belőle építkezni.
Egyszer Hortiné dr. Bathó Edit, a Jász Múzeum igazgatója járt nálunk vendégségben egy kiránduló csoporttal.
Bemutattuk nekik a falut, ahol élünk. Elmondtuk, hogy
nagy szeretettel vonjuk be a lakosságot is a faluszépítésbe, „Szép udvar” és „Szép utca” versenyt hirdetünk
meg már évek óta a lakosság számára. A nyertes ingatlanok tulajdonosait egy „Szép udvar” feliratú, falra helyezhető kerámia táblával díjazzuk, a nyertes utca jutalma pedig „Jászboldogháza szép utcája” feliratú virágos elismerő tábla, amit ki lehet helyezni az utcában.
Editke nagyon örvendett az ötletnek, és hozzátette, ő
még a kitüntetés évét is ráírná a minősítő táblára. Elfogadtuk a javaslatát, azóta a táblákon ott az évszám is.
A másik példa Csiki (Nagy János) asztalosmester, aki
fantasztikus alkotó, ő készítette a faluköszöntő táblákat, a haranglábhoz az emlékfát, a gyógyszertári térplasztikát a kígyóval és az emléktáblát alatta, a Szolgáltatóház feliratát, a Tájház falán lévő táblát, és még
sorolhatnám.
Csiki igazán tehetséges és kreatív ember, szép kiállítást
mutatott be egyik alkalommal faragott alkotásaiból a
Tájháznál a pajtában. Köszönte a dicsérő szavakat, de
megjegyezte, hogy nagyon szép lenne járólappal lefedni a pajta földjét, úgy még jobban érvényesülne egyegy kiállítás. Elfogadtuk a gondolatát, vettünk szép
rusztikus hatású burkolót, és azóta már a felújított környezet várja a kiállítókat, az érdeklődőket, a Tájházba
látogatókat.
Nyitott szemmel járunk, például a gyógyszertár előtti,
S alakú virágágyás, a szolnoki vasútállomás előtti parkban található virágágyásról lett mintázva. Kiszemeltük,
lefotóztuk, elkezdtünk rajzolni, tervezni, és egyszer
csak megvalósult a gyógyszertári park, térkővel, emléktáblával, gyógyszertári jelképpel, a kígyóval, pihenő
padokkal, virágágyással. Még Káposztás Katit – aki
elszármazott boldogházi-, a Gerőcs Kerámia munkatársát is elhívtuk , ő mindig nagy segítségünkre volt a
térkő vásárlásnál, mindig számíthattunk rá. Köszönet
érte.
Böngésszük az internetet is ötleteket keresve. Kirándulás alkalmával is lefotózzuk, amiben egy kis fantáziát
látunk, és az ötleteket igyekszünk megvalósítani közösen.
Évek óta 800-1000 db szépen nyíló árvácskával örvendeztetjük meg a lakosságot, melynek ültetése Matók
Pálné Magdi ötlete volt.
Ebben az évben először valósítottuk meg, nagy sikerrel, hagyományteremtő szándékkal a húsvétváró tojásfa
díszítést, az ötletgazda kedves faluszépítő társam, Tóth
Éva volt.
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Csoportkép a Tájház udvarán
Az egyesület tagjait nemcsak a munka köti össze,
egyéb közös programokat is szerveztek, csapatépítésben is jók vagytok.
Igen, több közös programunk is van. A Faluszépítők
baráti találkozóját minden évben megtartjuk, ami üde
színfolt az egyesület életében. Erre az alkalomra házi
süteményeket készítünk, melyek receptjei gyorsan gazdát cserélnek. Fózer Tibi bácsi, a Nyugdíjas egyesület
elnöke a mindenkori szakácsunk, olyan jót senki nem
tud főzni, mint ő.
A találkozó egyik legkellemesebb része az egyesület
tagjai által bemutatott kulturális műsor. Idén hallhattunk dalcsokrot, melyet négyen adtak elő, „családi vállalkozás” volt, egy humoros párbeszédet, hallhattunk
bölcseleteket, szórakoztató jegyzeteket, írásokat, úttörőtábori emlékeket. Igazán nagy élmény volt, felejthetetlen mindannyiunk számára.
Üde színfolt az éves találkozó mellett a közös kirándulás, ami idén azért volt emlékezetes, mert az Ezüstkor
Nyugdíjasok Egyesületével közösen valósítottuk meg,
csakúgy, mint az augusztus 20-i ünnepséget a Tájháznál. Egy szép napot töltöttünk Szarvason, amely nem
csak élményekben gazdag kikapcsolódást biztosított a
résztvevőknek, hanem a közösség összetartó erejét is
erősítette.

Az új kenyér ünnepén Orczi Imrénével
Emellett az is igen örömteli számomra, hogy a Civil
napon is egy asztalnál ülnek a faluszépítők, ki-ki a ked-
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ves párja oldalán, így a család is részese lehet egy
kicsit az egyesület életének, az összetartozás érzésének.
Kiválóan működtök együtt más egyesületekkel, a
civil szervezetekkel. Ez a kapcsolattartás mit tesz hozzá a faluszépítők munkájához?
Örömünkre van a más civil szervezetekkel való kapcsolattartás. Már említettem, hogy az Ezüstkor Nyugdíjas Egyesülettel több programunkat valósítjuk meg
együtt.
A BOLDOGBT is sokat jelent számunkra. Az első komoly eredményünk a hajdani központi iskola helyének, a Fajtakísérleti Állomás környezetének felújítása,
parkos emlékhellyé alakítása volt, amelyet a
BOLDOGBT egyesülettel és az önkormányzattal valósítottunk meg. Azóta is gondozzuk ezt a parkot.
Ennek a munkának volt egy másik szép eredménye,
hiszen ott alakult ki az a barátság az elszármazottakkal
és vezetőjükkel, Veliczky Józsefnével, ami azóta is
tart. Sok közös terv megvalósításában segítjük kölcsönösen egymást.
A Csillagvirág kórus is sokat jelent számunkra, hiszen
ők azok, akik rendezvényeink meghatározó fellépői.
Nagy megtiszteltetés, hogy mindig elvállalják a felkérést, segítik munkánkat, számíthatunk rájuk.
Jó a kapcsolatunk a Polgárőr Egyesülettel és a Tűzoltó
Egyesülettel is, az egyesületekkel való jó kapcsolattartást az is jelzi, hogy bálok alkalmával, tombolatárgyakkal segítjük a civil szervezetek rendezvényeit
A munkátokhoz elengedhetetlenül fontos az anyagi
segítség. Milyen támogatásokra számíthat az egyesület?
A helybéliek, a vállalkozók és az önkormányzat hozzáállása és támogatása is kellett és kell ahhoz, hogy a
faluszépítésnek valóban látható eredménye legyen.
Vannak támogatóink, akik megkeresnek bennünket,
hogy támogatni szeretnék egyesületünket, mert látják,
hogy tevékenyek vagyunk, és hogy jó dolgok valósulnak meg. Ezúton is tisztelettel köszönjük dr. Pap Béla,
Gaál Ferenc, Eszes Zoltán, Nagy László, a Tsz évek
óta tartó nagylelkű anyagi támogatását, a felajánlásokat, a segítséget.
Tisztelettel köszönjük az Önkormányzat, Szűcs Lajos
polgármester úr, a képviselő-testület mindenkori támogatását, segítségét. Jó munkakapcsolat alakult ki közöttünk, megbeszéljük a tennivalókat. Nagy segítséget
jelent munkánkhoz a közmunkások tevékenysége is.
Úgy érezzük, megbecsülik munkánkat. Ezt jelzi, hogy
egyre több az adó 1 %-ából felajánlott összeg, ami ebben az évben volt a legmagasabb.
Köszönjük a lakosság felajánlásait, az általunk létrehozott értékekkel mondunk érte köszönetet.
Úgy gondolom, az Árvízi emlékhely létrehozása az
egyik legszebb példája a támogatásnak.
Az Árvízi emlékhely kialakítását, annak anyagi vonzatát az Aranykalász Tsz teljes mértékben átvállalta,
amelyért hálásak vagyunk.
Egyesületünk azon fáradozik, hogy megemlékezzünk,
emléket állítsunk a falu fontos eseményeinek.
Besenyi Vendel szavait idézve, az árvíz óriási tragédia
volt, mégis a fiatal Boldogháza fejlődésének hatalmas
lendületet adott.
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A kiállított csónak részt vett az 1963-as árvízi mentésben, így méltó emléke a szomorú eseménynek, az árvízi mentésben résztvevőknek, a sok-sok elpusztult
tanyának. Emlékhely, amely előtt meg lehet állni, emlékezni, s mesélni róla a gyermekeinknek, az unokáknak.
Az igényesen kialakított park létrehozásában sok embernek nagyon sok munkája benne van.
Tudom, hogy szeretsz fotózni, és megörökíted a faluszépítő munkátok mozzanatait, eredményeit. Gondolom, már több album is összeállt ezekből a képekből.
Ha lapozgatod az albumokat, mire vagy a legbüszkébb
a munkáitokból?
Kedvelem a fotózást. Besenyi Vendeltől hallottam,
nagyon fontos, hogy mindent megörökítsünk a faluban, mert előbb-utóbb felújítják, átalakítják, lebontják
az épületeket, és elvész a múlt – és az élet sem örök.
Megfogadtam a tanácsát.
Az épületeken, virágágyásokon kívül sok-sok olyan
pillanatot örökítettem meg, melyen a faluszépítők munka közben láthatók. Jó ezeket a képeket lapozni, egyegy képet, sajnos elszoruló szívvel nézünk, hiszen szeretett tagtársunk, Szécsi Pálné Ica néni már nem lehet
közöttünk. Emlékét megőrizzük. Elmondhatjuk tehát,
hogy ami ma egy fénykép, az holnap örök emlék.
Az egyesületünkről készült képeket a facebook oldalon is megtekinthetik az érdeklődők, ahol számos fotóval, híradással adunk áttekintést tevékenységünkről
(Facebook: Faluvédő és Szépítő Egyesület Jászboldogháza) – a facebook oldalt kedves tagtársunk, BaranyiNagy Bernadett kezeli.
Számomra mindig a legutóbbi megvalósult „álom” a
legkedvesebb, de ha bármelyik eszembe jut, jó szívvel
emlékezem rá, szívesen beszélek róla. Például egyesületünk múltját tekintve, büszkék vagyunk a gyógyszertár előtti park kialakítására, ahol emléktáblát is avattunk. A 2011-ben kapott önkormányzati támogatás és a
lakossági felajánlások tették ezt lehetővé, és azt, hogy
községünkben először a gyógyszertárnál valósulhasson
meg az akadálymentesítés. Úgy érzem, gazdagodott
községünk, létrejött valami szép, maradandó – mindenki örömére-. A parkot Darók Sándor vállalkozóval csináltattuk, aki munkatársaival igazán szép munkát végzett. Darók Sándor, aki nagyon sokat segítette munkánkat, már sajnos nem lehet közöttünk, mindig jó szívvel
gondolunk rá.
A gyógyszertári parkkal kapcsolatban még van egy
szép élményem, ugyanis ennek kapcsán keresett meg
2012-ben Jászberényből a TRIÓ Rádió szerkesztője, és
egy tízperces interjút készített velem, amit aztán többször is hallhattunk a rádióban. Az egyesületünk tevékenységéről kérdezett, kérte, mutassam be az egyesületet. Nagy megtiszteltetésnek éreztem a lehetőséget.
A napi munkád mellett teljes szívvel szervezed az
egyesület tevékenységét. Mindehhez elengedhetetlen a
támogató családi háttér. Hogyan segítik ők a munkádat?
A munkahelyem a vasúthoz köt, 37 éve vagyok vasutas. Szolnokon dolgozom, hosszú évekig vontatási
számadóként, mióta MÁV-START lettünk, általános
ügyviteli előadóként végzem a munkámat.
Nem egyszerű család és munkahely mellett megoldani,
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hogy mindenre jusson idő, de családom tagjai mindenben támogatnak. Fiaim már felnőttek, megszokták ezt
a tevékenységemet. A férjem is tudja, hogy mit jelent
ez a munka, hiszen nyolc évig volt az Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke, és most is részt vesz a közéletben,
önkormányzati képviselő, amellett a Települési Értéktár elnöke és a Tápiói búcsú főszervezője.
Mindketten tudjuk, hogy ez a tisztség kötelezettségekkel és felelősséggel jár. Ott vagyunk közösen a rendezvényeken, és együtt töltjük a napot, közösen készülünk
például a Tápiói búcsúra, segítjük egymást.
Édesanyám igazi társ a faluszépítésben, teljesen egyformán gondolkodunk, segítjük egymást. Ő talán még
nálam is lelkesebb, fáradhatatlan munkája miatt már
többször is volt „Jászboldogháza községért” kitüntetésre javasolva. A Csillagvirág kórusban is együtt énekelünk, így legalább gyakrabban találkozhatunk
Az egyesület tevékenységét sok dicséret, elismerés illette az évek során. Ez évben megkaptátok a
„Jászboldogháza községért” kitüntető címet, amelyhez szeretettel gratulálok. Mit jelent ez az elismerés
számodra és az egyesület tagjai számára?
Az egyesület az eltelt évek alatt számos új kezdeményezéssel igen nagy eredményeket ért el, nem csupán a
falu szépítése, de a lakosok közösséggé formálása terén
is. A tagok szorgalma, lelkesedése, úgy érzem, példaértékű. A településért végzett munkát önzetlenül, ellenszolgáltatás nélkül, szabadidőnk ráfordításával végezzük. Munkánk nyomán számos olyan elképzelés valósult meg, mellyel községünk gazdagodott, és amit talán
az önkormányzat nem tudott volna megvalósítani.
Számtalan park és közterületen található érték van a
községben, ezek mellett községi szintű rendezvények,
melyek a tevékenységünkhöz fűződnek, és amelyeknek
nagy része helyet kapott a Települési Értéktárban is.
Nagy megtiszteltetés számunkra a „Jászboldogháza
községért” kitüntetés, úgy érezzük, megbecsülik értékteremtő munkánkat, fáradozásunkat, lendületet ad, erőt
a további tervekhez, feladatokhoz. Tagságunk, úgy
érzem, egyre stabilabb, összetartóbb. Igazi lokálpatrióta egyesület a miénk. Nagyon jó ilyen nagyszerű csoporthoz tartozni, és ilyen nagyszerű településen élni.
Ezúton is nagy tisztelettel megköszönöm a faluszépítő
társaim lelkes munkáját, fáradozását, és köszönöm a
megtisztelő jelölést.
Köszönöm az elismerést a polgármester úr, a képviselő-testület és a lakosság támogatását.

Boldogházán még fellelhető látnivalókat, nevezetességeket, hogy ezzel is még érdekesebbé, különlegesebbé
válhasson településünk.
Szeretnénk, ha felújításra kerülne a Tápiógyörgye felőli
faluköszöntő tábla, ebben szeretnénk az Önkormányzat
segítségét kérni. Fontos tervünk a Posta előtti még mindig rendezetlen tér felújítása, már megvásároltuk hozzá
a térkövet, egy fém hulladékgyűjtőt, van egy hirdetőtábla, két pad, egy kerékpártároló és egy virágtartó.
Ebben az évben 70 rózsatövet vásároltunk és ültettünk
el, valamint 800 darab általunk vásárolt árvácska díszíti a települést. Jövőre is veszünk árvácskát, és a vasútállomás előtt lévő körforgalom virágágyását szeretnénk felújítani, az elöregedett rózsák helyére újat ültetni.
A zöld területek felújításánál is szempont a komfortszint emelése kényelmes padokkal, pihenőhelyekkel –
erre gondolva tervezzük pihenő padok készítését, melyek a falu különböző pontjaira kerülnének.
Beszélgetésünk idején már folynak az idei adventi
ünnepség előkészületei. Hogyan készültök ebben az
évben a Falu karácsonyára?
Egyesületünk idén is készül az ünnepségre, amely polgármester úr ötlete nyomán, kissé rendhagyó módon
fog megvalósulni. Az Önkormányzat és a Faluvédő és
Szépítő Egyesület december 21-én szombaton falusi
disznóvágással egybekötött karácsonyváró ünnepségre
várja a tisztelt lakosságot, minden kedves érdeklődőt.
Kora reggeltől estébe nyúló programokkal, ünnepi műsorral, kézműves vásárral, az ünnepi műsor után megvendégeléssel várunk mindenkit.
A rendezvénynek és a programoknak – kolbásztöltő
verseny, pálinka verseny, kalács- és bejgli sütő verseny
– a Művelődési Ház és területe ad helyet. Az ünnepi
műsorra 16 órakor kerül sor a Művelődési Ház nagytermében.
Ünnepeljünk együtt! Szeretettel várunk mindenkit!
Az év legcsodálatosabb ünnepéhez közeledve békés,
boldog karácsonyt kívánok támogatóinknak, segítőinknek, minden kedves boldogházi lakosnak, a Boldogházáról elszármazott barátainknak, minden kedves faluszépítőnek, a Boldogházi Hírek szerkesztőinek.
Külön köszönöm egész éves munkátokat, köszönöm,
hogy minden alkalommal lehetőséget adtok írásaink,
fotóink közléséhez. Nagy megtiszteltetés, hogy éppen a
karácsonyi, ünnepi számban jelenik meg a Faluvédő és
Szépítő Egyesület 20 éves jubileumáról szóló írás.

Minden beszélgetésünk alkalmával derűsen, tele ötletekkel tekintesz a jövőbe. Mit szeretnél megvalósítani,
milyen terveket, álmokat szövögetsz a község szépítése, a hagyományok megőrzése terén?
Húsz évesek lettünk. De aki ma húsz éves, holnap huszonegy. Tervezzük a jövőt.
Újszilvásra többször is átmentünk a férjemmel, tetszett
a település rendezettsége, szépsége. Bízom benne,
hogy Boldogházára is ellátogatnak más vidékekről,
hogy szépet lássanak, hiszen mindent elkövetünk, hogy
községünk, mint egy ékszerdoboz, a környék ékessége
legyen.
A továbbiakban szeretnénk felfedezni és megjelölni a

Kedves Marika! A községünkért végzett értékteremtő
munkátokhoz és az eredményeitekhez szeretettel gratulálok.
A beszélgetésünk alatt végig éreztem a gondolataidból
sugárzó tenni akarást, lelkesedést, kívánom, hogy
mindez segítsen az egyesületi munkádban!
Az ünnepek közeledtével örömteli, boldog karácsonyt
és szép új esztendőt kívánok Neked és a családodnak
és a 20 éves Faluszépítő Egyesület tagjainak!

Konkoly Béláné
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 November 20-án tartotta soros ülését a Jászkapitányok Tanácsa a Jász Múzeumban. A tanácskozáson a
regnáló jászkapitány, Nemes József beszámolt a beiktatása óta végzett munkáról -mely nem volt kevés-, és
megbeszéltük a jövő feladatait. Egyeztettük véleményünket a következő Jászkun Kapitányi Tanács ülésének programjáról, melyet előzőleg írásban mindnyájan
megkaptunk. A megbeszélésen Zámbori János Jánoshida emeritus jászkapitánya bejelentette, hogy a következő, immár 26. Jász Világtalálkozó végleges időpontja
június 19-20-21. és a helyszíne Jánoshida. Az újonnan
választandó jászkapitány személyéről még folynak a
tárgyalások. Hortiné dr. Bathó Edit a következő időszak programjai közül kiemelte a Redemptiós ünnepség megszervezését, melynek 275 éves megünneplése
kiállítással és konferenciával egybekötötten lesz megtartva május 6-án Jászberényben. A rendezvény megszervezésében a Hármas Kerület múzeumai közösen
vesznek részt. A jászkapitányok által alapított Hit és
Hagyomány díj odaítélése is megtörtént. A díjat ebben
az évben Gubiczné dr. Csejtei Erzsébet, jászkiséri lakos
fogja kapni. Az átadás időpontja még nem tisztázott.
 November 21-én szintén a Jász Múzeumban a Belvárosi Esték sorozatban Gócsáné dr. Móró Csilla ismertette a világhírű magyar lónak, a Kincsemnek és a
Blaskovich családnak az életútját. Gócsáné dr. Móró
Csilla a Tápiószelei Blaskovich Múzeum igazgatója, és
már régen foglalkozik a család és a csodaló történetével.
A Blaskovich családról annyit, hogy a család a föld és
a ló szerelmesei voltak. Blaskovich Sámuel 1728-ban
vásárolta meg Tápiószentmártont, majd egy barokk
stílusú kápolnát is épített, mely ma is megvan, és a
sülysápi egyházi alapítvány gondozza. A Blaskovich
család egész sora nagy tisztelője volt a lovaknak. A
híres csodaló a Kincsem szintén a Blaskovich család
tulajdona, melynek gazdája Blaskovich Ernő. A Kincsem nevű ló Tápiószentmártonban született 1874
március 17-én angol telivér szülőktől. A sportsikereit
Magyarországon kívül, Európa több országában,
Ausztriában, Angliában, Franciaországban, Csehországban és Németországban, 13 versenypályán érte el,
54 győzelmet aratott. Győzelmének értékét emeli,
hogy kancaként verte meg a méneket, ami ebben a
sportban kivételesnek számít. A legutolsó versenyén is
hét testhosszal tudott győzni. Hatéves korára azonban
lábainak izületei megkoptak. Ezért abbahagyta a versenyzést, és tenyészkancaként tartották a Kisbéri ménesben. A ménesben öt csikót ellett a legjobb magyar
ménektől. Az utódai is szép eredményeket értek el a
világ versenypályáin. Családfája, főleg német tenyészetekben a mai napig tovább él. Kimúlása ebből a
világból 1887. március 17-én (születése napján) Kisbéren történt (13 évet élt). Győzelmeiről sok mendemonda kering a trenírozástól a Csalogány nevű macska
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barátságáig, mely minden versenyre elkísérte, és ez
nyugtatólag hatott rá. Ennél biztatóbb az a boncolási
eredmény, mely szerint tüdeje másfélszer akkora volt,
mint egy normális versenylónak. Csontváza a Mezőgazdasági Múzeumban van kiállítva. Szobra a Kincsem Park előtt. A róla készült festmény a Tápiószelei
Blaskovich Kúria múzeumábam tekinthető meg. A
Blaskovich ménes Tápiószentmártonban 1944-ig volt
meg, ahol 80 évjáratot neveltek fel. 2017-ben film is
készült Kincsem címszó alatt, de a film köszönő viszonyban sincs a valósággal, az előadó szerint. A Kincsem egyedülálló világrekorder, és teljesítménye eddig
utánozhatatlan.
 November 30-án a Hármas Kerület kapitányai a
soros ülésüket Szankon a Kiskunságban tartották. Jászberényből egy kis busszal mentünk erre a két és félórás
útra. Az előadóteremben először Varga Ferenc regnáló
kiskunkapitány köszöntője hangzott el. Ezt követően
Varga Ferencné, Szank polgármestere köszöntötte a
megjelenteket. Ezután Patkós Zsolt, Szank korábbi polgármestere – jelenleg Kiskunmajsán tölti be ezt a tisztséget—a Szanki Kiskun Emlékhely létrehozója köszöntött bennünket. A köszöntők elhangzása után Győrfi
Sándor jászkun főkapitány vette át a rendezvény levezetését. Elöljáróban a Kapitányi Tanács elismerő, köszönő oklevelét adta át Hortiné dr. Bathó Editnek,
megköszönve munkáját a 20 évvel ezelőtti hagyományőrzés felélesztéséért, a kapitányi tisztség Hármas Kerület felé történő kiterjesztéséért végzett tevékenysége
elismeréseként. A továbbiakban ismét téma volt a civil
társasággá való alakulás, alapszabály kidolgozás, stb.
Több ehhez hasonló dolog, mint a médiában való szereplés, megjelenések a rendezvényeken stb. Nagy András nagykun kapitány kezdeményezte, hogy 20 éves az
újkori nagykun kapitányság, s ennek méltó megünneplésére tett javaslatot, mellyel egyetértettünk. Varga Ferenc kiskunkapitány és a polgármester asszony 2020ban nagyarányú kun ünnepet szerveznek, és ezen való
részvételre kértek fel bennünket. Újra felvetődött a protokoll szabályzat módosítása, a címlista nyilvánossá
tétele, meg hasonló problémák, de ezeket kerületenként
kell megoldani. A rendezvények időpontjaiban is vannak problémák. Ami nem okoz problémát, az a következő Hármas Kerületi Tanács ülésének időpontja, mely
2020. március 21-én Kunhegyesen lesz megtartva.
Ugyancsak bejelentésre került az aratóverseny időpontja is, melyet július 4-én Kunmadaras rendez. A tanácskozást finom kiskunsági birkapörkölt elfogyasztásával
zártuk, majd megtekintettük a Szanki Kiskun Emlékhelyet, mely nagyon látványos és lenyűgöző. Az Emlékhely megtekintése után a kis busszal indultunk haza
Jászberénybe.
Az év vége közeledtével minden boldogházi Lakosnak
szeretetteljes boldog karácsonyt és eredményekben
sikeres boldog új évet kívánok!
Nagy Albert
Jászkapitány
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FIATALOK VÁLASZOLNAK...
A karácsonyi ünnepeket hogyan tudják a szülők széppé, emlékezetessé tenni
a gyermekeik számára?
A karácsony az év legcsodálatosabb ünnepe. Gyermekkoromból
sok szép emléket, pillanatot őrzök, amit a férjemmel együtt gyermekeinknek szeretnénk továbbadni. Már az adventi időszak alatt
igyekszünk megteremteni azt, amiről az ünnep valójában szól: a
hétköznapi rohanásból kiszakadva, családi körben játékkal, beszélgetéssel, töltött értékes időt. Esténként karácsonyi történeteket olvasunk, karácsonyfa-díszeket alkotunk, miközben halk karácsonyi
dallamok szólnak. Mai napig közösen készítünk adventi koszorút,
s a mézeskalács-sütésben is mindenki részt vesz. Karácsony napján ma már közösen díszítjük a fát, s az ünnepi varázslatot a szépen megterített asztal, a vacsora utáni ajándékbontás, a közös
éneklés, a jó beszélgetések, az éjféli misén való részvétel jelenti.
Bár az ajándékozás öröme az, ami a gyermekeink számára leginkább emlékezetes a karácsonyban, mégis azt gondolom, azok a pillanatok a legértékesebbek, s ezáltal válnak emlékezetessé, amit velünk, a szüleikkel, nagyszüleikkel, a családdal együtt töltenek el.
Szeretetben eltöltött meghitt ünnepeket kívánok mindenkinek!
Kátainé Darók Bernadett
A karácsony a szeretet ünnepe. Attól szép a karácsony, hogy együtt
ünnepelhetünk a családunkkal szeretetben, békességben és nyugalomban. Azokra a szeretteinkre is gondolunk, akik nagyon-nagyon távol
vannak tőlünk, és akikre már az angyalok vigyáznak. És hogy mitől
lesz emlékezetes a karácsony? Pontosan a karácsony körüli készülődéstől; az ünnepi ételek megtervezésétől, a sütés-főzéstől, az ajándékok beszerzésétől, a sürgés-forgástól. Idén egy kedves kis adventi
naptárat készítettünk saját kezűleg a gyermekünknek, mely még varázslatosabbá teszi a várakozást. Minden nap kinyithat egy „ablakot”,
mely mögött kis játék, versike, vagy éppen kedvenc mesehőse lapul.
Köszönjük a szót a lapban, ezúton is kívánunk minden kedves olvasónak békés, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt!
Kispál család

A karácsony előtti napokban a fiúkkal együtt készítjük a mézeskalácsot. Ők szaggatják ki a formákat, díszítik a kisült kalácsokat.
Az ünnepek alatt pedig büszkén mutatják a rokonoknak, hogy
melyiket ki készítette.
Idén már Katát is bevonjuk. Nálunk már 23-án éjszaka megérkezik a Jézuska, így mikor 24-én reggel felkelnek, már ott áll a karácsonyfa, alatta az ajándékokkal. Izgatottan bontogatnak pizsamában. Ilyenkor a tágabb család is összegyűlik, ezt is mindig nagyon várják.
Koós család
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Nálunk a karácsony az együtt töltött időtől, az élő fenyő illatától,
a közös programoktól és játékoktól, a nagyszülők és dédik jelenlététől különleges és varázslatos. Persze nem maradhat el az
ajándékozás öröme sem, mert nemcsak kapni, adni is nagyszerű
érzés. Ebben a tudatban próbáljuk nevelni a kisfiunkat, ettől lesz
szép és emlékezetes minden karácsonya!
Tóth Anita

Amíg a lányunk meg nem született, addig a karácsony egy ünnep volt számunkra. Három napból kettőn dolgoztunk, így egy napot tudtunk a családtagokkal tölteni. De amióta a kislányunk megérkezett, számunkra a karácsony AZ ÜNNEP. Kezdő szülőként mi is beleestünk az ajándékozás csapdájába. Az ajándék halom nagyobb volt, mint a gyerek, aminek az egyik
felétől félt, a másik része nem érdekelte, így a 100-ból maradt kettő, amivel
játszott. Szép lassan rájöttünk, a gyereket nemcsak az ajándékok érdeklik,
hanem a családtagokkal, családdal töltött idő is, amikor együtt próbáljuk ki
a Jézuska hozta társast, vagy együtt sütjük Mamival a sütit, keresztapával
szánkózni, apával mesét olvasni, anyával esti sétát tenni és sorolhatnám
még. A lényeg szerintem, hogy a mai felpörgött, felfokozott, nagyon okos
világunkban minőségi időt töltsünk együtt. A generációk jöjjenek össze az
ünnepeken, egyenek-igyanak, nevessenek jókat. Nagymamák, nagypapák
meséljék a régi történeteket, hiszen gyermekeink viszik tovább ezeket az
emlékeket. És én boldog vagyok, hogy vannak ilyen emlékeim, amit tovább tudok adni a lányomnak! Szeretetteljes, áldott, békés ünnepeket kívánok mindenkinek!
Czapkó Anikó

Karácsony, A SZERETET Ünnepe.
A mai rohanó és anyagias világban sajnos egyre inkább háttérbe
szorul a karácsony igazi értelme, fontossága. Szülőkké válva számtalanszor eszünkbe jut a mi szép gyermekkorunk. Az akkori értékek és a számunkra akkor fontos dolgok. És megpróbáljuk gyerekeinkkel is hasonlóképpen megőrizni a hagyományos karácsony és
más ünnepek szellemét, igazi mivoltát.
Személy szerint pedagógusként is látom és tapasztalom sajnálatos
módon, hogy a gyerekek nem tudják, valójában miről is szólna a
karácsony, a SZERETET ÜNNEPE. Mert ugye igazából a szeretetről és a családdal együtt töltött meghitt percekről, órákról szólna,
legalábbis számunkra még igen. Mi a férjemmel ebben nevelkedtünk, ebben nőttünk fel, nem abban, hogy én Xboxot, én pedig
Iphone 8-at kérek, kapok…és sorolhatnám. Gyermekként mi azt vártuk, hogy együtt legyünk: mamák, család, kártyázzunk, játsszunk, finomakat együnk, és közben megérkezzen a várva várt Jézuska.
Norbival, a férjemmel ezeket az értékeket, hagyományokat szem előtt tartva próbáljuk tartani az ünnepeket. Megyünk mi is a mamákhoz, dédihez, ők is jönnek hozzánk. A gyerekeknek ez már magában is nagy öröm, hogy
mindenki ott van egyszerre. Noel, a nagyobbik gyermekünk (4 éves lesz) már azt is szereti, amikor egy kicsit ünneplőbe öltöztetjük az otthonunkat belülről. Nem kell nagy dolgokra gondolni, világító ablakdíszek, villogó dekorációk, télhez kapcsolódó díszítőelemek (rénszarvas, kopogtatók, havas fenyős díszek…). Segít rakosgatni, díszítgetni, készíteni. Reméljük, felnőttként és majd egyszer szülőként megőrizve ezeket a dolgokat a kis fejében tovább viszi. Talán ha ezekre az apróságokra fektetnének nagyobb hangsúlyt az emberek, jobban megőrizhető lenne
a karácsony fontossága, az, hogy ez tényleg a SZERETET ÜNNEPE, és nem az ész nélküli pénzköltésről rongyrázásról szól. A lényeg a Család, ritkábban látott rokonok, az együtt eltöltött Ünnep a szeretteinkkel, amíg van rá
lehetőségünk.
Vámosi-Czakó Anikó
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Boldogházán itthon
beszélgetés Szőcs Leventével és feleségével, Ilikével

Beszélgetőtársaim a Bajnok utcai
játszótérrel szemben laknak, így
nyáron akaratlanul is volt időm
megtapasztalni szorgos életüket,
miközben unokáimra vigyáztam.
Itt ismerkedtem meg két kislányukkal, Ramónával és Jázminnal, akik aktívan kapcsolódtak be
játékainkba.
Tavaly költöztek községünkbe, és
ami nekem is nagyon fájt, voltak,
akik előbb „ítélkeztek”, mint
ahogy megismerték volna Önöket.
Levente: Valóban, pontosan egy
éve vettük meg ezt a házat Kovács
Évikétől. Ami a vásárlás hírére a
faluban kialakult, meglepett, de
nem tántorított el bennünket. Bíztunk benne, ha megismernek, ha
látják életünket, megváltozik azok
véleménye is, akik nem fogadták
kitörő örömmel érkezésünket. Szerencsére barátaink, Orosz Zolival az
élen, mindig mellettünk álltak! Felesége, Valika, az átalakítás 13 napja alatt ebédet főzött 10-12 embernek, barátainknak, akik bontottak,
falaztak, burkoltak, festettek. Az
azóta eltelt egy év békében zajlott,
sőt volt, aki bocsánatot is kért a
történtekért!
Ilike: Szomszédainkkal jó a kapcsolatunk, Szaszkó Csabáékkal,
Berkó Béláékkal, Zámbori Éva nénivel, de Menyhárt Ernő sem tud
úgy elmenni a kapunk előtt -ha
meglát bennünket-, hogy be ne
ugorjon.
Az előzetes beszélgetésünk során
megtudtam, hogy Erdély egyik
legszebb városából, Marosvásárhelyről érkeztek az anyaországba, a rendszerváltás körül.
Levente: Pontosan 1992-ben, 27
éve, Levente fiunk akkor 4 éves
volt. És mi is vezérelt bennünket?
Nem gazdasági menekültek voltunk, inkább az elzártságból való
kitörés motivált bennünket.
Ilike: Most egy kicsit érzékeltetem
a magyarok kisebbségi létét Erdélyben! Amikor fiunk megszületett,
elhatároztuk, a Levente nevet adjuk
a kicsinek. Ezt a hatóságok nem
akarták beírni, felszólítottak, hogy
román nevet válasszunk!
Nem volt egyszerű az áttelepedés
sem! Mindenféle papírokat kértek
tőlünk, azokat le kellett fordíttatnunk. Kötelező egészségügyi szűrésen vettünk részt, még AIDS vizsgálaton is átestünk. Megalázó volt,
hiszen mi is magyarok voltunk, drága Nagyszüleim csak magyarul be-

A házaspár Jázminnal

széltek. Aki nem élte át a kisebbségi létet, nem hallott, nem olvasott
róla, el sem tudja képzelni! Még
Erdélyben történt, amikor a párom
megkérte a kezem, s mivel szeretünk énekelni, elkezdtünk egy régi,
szívhez szóló hazafias nótát. Szegény nagymamám olyan sebesen
bezárta az ablakot, nehogy meghallja a szekuritász!
Levente: Én Bocskai István erdélyi
fejedelem városában, Nyárádszeredán születtem, ahol a mai napig
nagy kultusza van. Szobra a központban áll.
Szoktak hazajárni Erdélybe?
Ilike: Minden évben. Bár a szüleim, nagyszüleim meghaltak, húgom
Németországba
ment
férjhez,
öcsém nemrég tért haza több évi
franciaországi munka után Marosvásárhelyre, ahol fitnesztermet nyitott. Így hozzá, és a többi rokonunkhoz szeretettel megyünk.
Levente: Az én szüleim Pusztamonostoron találtak új otthonra, de
Erdélyt ők sem tudják elfelejteni.
Mi Ilikével pedig arra törekszünk,
hogy azokkal az ismerősökkel, akik
már itt élnek, ápoljuk az erdélyi
emlékeket, hagyományokat. A nyáron is volt nálunk egy ilyen találkozó.
Megtalálták Boldogházán a számításukat?
Ilike: Az az érdekes, hogy itt sokkal jobban érezzük magunkat, mint
Jászberényben, pedig ott 26 évet

éltünk le. A berényi kórházban született második fiunk Szabolcs, aki
most 21 éves, és a Jászsági
Népiegyüttes aktív tagja. Nemrég
érkeztek haza Mexikóból, ahol hatalmas sikert arattak. Jelenleg Debrecenben él, és ott is bekapcsolódott
a táncéletbe. Amikor a 21. születésnapját tartotta Debrecenben, a talpalávalót a Fölszállott a páva műsorából ismert Tokos zenekar húzta,
melyen részt vett egy busznyi jászsági néptáncos, és a debreceniek is.
A 31 éves Levente fiunk is nagyon
szereti Boldogházát, bár ők feleségével és közel 3 éves kislányukkal,
Lilikével, Jászberényben élnek.
Levente fiunk ott találta meg álmai
munkahelyét, és ez számunkra nagyon megnyugtató!
Levente: Csak megerősíteni tudom
Ilikét, megtaláltuk nyugalmunkat
Boldogházán! Már több barátunk is
van Orosz Zoli mellett (akinek
násznagyai voltunk az esküvőjén,
és Valikával ők Jázmin keresztszülei). Jó barátunk Matók Csaba, Szőrös Béla, Joó-Kovács Balázs,
Menyhárt Ernő. Mindannyian nagyon segítőkészek, de mi is igyekszünk a magunk módján.
Nevelőszülők! Mikor és hogyan
határozták ezt el?
Levente: Amikor átjöttünk Magyarországra több helyen dolgoztunk. Én a lakatos képesítésemmel
el tudtam helyezkedni, Ilike pedig a
kórház fül-orr-gégészeti osztályán
tevékenykedett. Ilikében mindig is
megvolt az együttérzés az elesettek,
a rászorulók iránt, ezt tanulta a
nagyszüleitől is. 2010-ben kaptuk
meg az igazolást, hogy alkalmasak
vagyunk a nevelőszülői státuszra.
Féltettem Ilikét, mert ismerem a
lelkét! Tudtam, hogy egy-egy gyermek áthelyezésénél fájni fog a szíve!
Ilike: Nálunk minden gyermek
megkapja az ugródeszkát. Mi sohasem titkoljuk, hogy nem mi vagyunk a vérszerinti szülők, de a
szívjóságunkkal igyekszünk mindent pótolni. Eddigi 9 év alatt 10
gyermek került hozzánk. Kettő itt is
maradt: Ramóna és Jázmin. Jázmin
1490 grammal született, az anyja
otthagyta a kórházban. Amikor elérte a 4 kilót hazahoztuk, és eldöntöttük nevünkre vesszük, és örökbe
fogadjuk. Életünk egyik legjobb
döntése volt! Szinkronban a nevelőszülői munkánk mellett vállalkozásunk van. Levente kerékpárokat
szerel, felújít, árusít, én illatszerek
forgalmazásával foglalkozom. Minden vasárnap Hatvanban vagyunk,
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fogunk, hiszen sosem állt távol tőlünk a jótékonykodás. (Berényben
két óvodának is én javítom, ellenőrzöm a kerékpárokat!) Az ajándékozásnál Káposztásné Magdika tanító
néni segített, és megtaláltuk a kerékpár gazdáját, aki nagyon örült a
meglepetésnek.
Mit kívánnak Boldogháza lakóinak és maguknak karácsonyra és
az új esztendőre?

Levente fiuk feleségével, kicsi lányukkal Lilikével, és Jázminnal
ott van telephelyünk, de ide, Boldogházára vagyunk bejelentve, ide
adózunk.
Örömmel olvastam a közösségi
oldalon, hogy Levente, mint Mikulás, elhagyott egy kerékpárt.
Levente:
Mikor
megláttam
Berczeli Ildikó felhívását, azonnal
döntöttünk, hogy mi is ajándékozni

Szabolcs fiuk a párjával

Jázmin és Ramóna

Ilike: Legfontosabb az egészség, a
boldogság! Ahogy nálunk mondják,
a többit majd megvesszük.
Kedves Ilike és Levente!
Mi is kívánunk munkájukhoz,
családi életükhöz sok-sok örömet,
boldogságot, és nagyon jó egészséget! Nevelőszülői hivatásukhoz
sok erőt, aranyos gyerekeket, és
erős szívet!
Zrupkó Ferencné

40 éves általános iskolai osztálytalálkozó
Repülnek az évtizedek,
10 év kihagyás után az
1979-es évben végzett
általános iskolai diákok
gyülekeztek november
9-én a helyi művelődési ház ódon falai között. A meghirdetett
időpont előtt érkeztem
3 perccel, de már többen álldogáltak az épület előtt, többek között
a meghívott tanáraink
is. Gyors köszöntés,
van akivel 10 vagy
több éve, hogy nem
találkoztam, azért sikerült felismerni mindenki arcvonásait. Anno 33-an jártunk az osztályba, ami akkor kiugró létszámnak számított, de főleg a mai viszonyokat
is figyelembe véve. Sajnos egy személy elhalálozott
közülünk, de a többiek jelentkeztek ilyen vagy amolyan módon, és a végére 19 volt iskolai társ érkezett
meg. Többen jelezték előre távolmaradásukat, mivel
családi programjuk volt, de többen elutaztak, vagyis
nem mindenkinek volt alkalmas az időpont. Az igazság
kedvéért azt is el kell mondani, pontosabban írni, hogy
van olyan is, aki sohasem jött el a találkozóra, amelyet
folyamatosan megszervezünk Ménkű Jánossal. Szerencsére ezek vannak kisebbségben.
A találkozó első részében volt tanáraink után érdeklődtünk, Zrupkó Ferencné, Fajka Jánosné és Bazsó Ernő
beszámoltak az elmúlt években történtekről, majd a
hagyományos osztályfőnöki óra folytatódott a velünk
történtekkel. A volt osztálytársak közül 18-an helyben
laknak, de a többiek sem távol, hiszen Jászberény és
Szolnok között további 12 fő. A legmesszebb lakók is,

vagyis ketten Budapesten.
Ez a generáció még helyhez kötött, és a történetek
során az is látszott, hogy
sokan első munkahelyükön dolgoznak, vagy
ritkán változtattak. Többen
tanultak már felnőtt korban, szereztek diplomát a
megélhetés érdekében, van
aki gyerekeket nevelt
hosszabb ideig odahaza,
azonban feltűnően sok a
pedagógus is. Korunknál
fogva sokaknak már unokái is vannak, de ez még
többeknél várat magára. Jók az esélyek, hiszen nagyon
sokat neveltek, nevelnek egy-két-három gyermeket. Az
osztályfőnöki óra után vacsora következett, amelyet
édesapám főzött meg, amely nem lehetett más, mint
hagyományosan elkészített birkapörkölt főtt burgonyával és savanyúsággal. Miután a bogrács tartalmát elfogyasztottuk, kis csoportokban folytatódott a beszélgetés, a fényképek nézegetése, az utolsó tantermi ülésrend kitárgyalása. Gyorsan telt az idő, még kicsi nótázás is volt a végén, majd sorban útra keltek a társak,
főleg aki messzebbre utazott. Végül felvetődött, hogy
évenként jó volna összejönni egy kisebb léptékű találkozóra, így megszavazásra került, hogy egy
zsíroskenyér parti keretében összejövünk jövő nyáron a
helyi strandon. Hagyományos találkozó és osztályfőnöki óra 5 év múlva lesz, addig is erőt és egészséget, boldogságot mindenkinek.
ifj. Fózer Tibor
a találkozó egyik szervezője
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Bemutatjuk községünk fiataljait
Üdvözlök minden kedves Olvasót!
Hagyó Ferenc vagyok, 32 éves.
Óvodába és általános iskolába is
Jászboldogházára jártam, később a
szolnoki Műszaki Szakközép- és
Szakiskola Jendrassik György Gépipari tagintézményét választottam.
Érettségi után a Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási
Műszaki Főiskolai karán, gépészmérnök szakon végeztem. Majd
felvételt nyertem a tápiószőlősi
Ferzol Kft.-hez élhajlítóként. Immáron lassan 10 éve dolgozok szorgalmasan ennél a cégnél, melynek
eredményeképp már műszaki
árajánlatkészítő és projektmenedzser pozícióban erősítem a Ferzol
csapatát. Munkahelyemet és munkámat is egyaránt nagyon szeretem.
Mivel Tápiószőlős közel helyezkedik el Boldogházához, és a családom is itt lakik, így elhatároztam,
hogy szülőfalumban telepedek le.
Szerencsére szüleimre bármikor,
bármiben számíthatok, továbbá
nagyszüleimet is jólesik megláto-

gatni egy hosszú beszélgetésre. 4
éve vásároltam egy házat, melyet
elkezdtem felújítani. Egy évvel később megismertem a mostani páromat, aki sok erőt és segítséget nyújtott ebben. Idén júniusban kimondtuk a boldogító igent, de a hetedhét

országra szóló lakodalmunk jövő
nyáron lesz megtartva. Két lurkóval
szeretnénk gyarapítani Boldogháza
lakosságát, akiket itt szeretnénk
felnevelni ebben a családias faluban. Örömmel halljuk a fejlesztéseket és a további terveket, melyek
által Boldogháza még élhetőbb
hellyé válhat. A helyiek összefogásának köszönhetően egyre több lehetőség nyílik meg a lakosok számára. Ennek kiváló példája, hogy a
két labrador kutyusunkat taníthatjuk
vasárnaponként a strandon megszervezett kutyaiskolában, így már
nem kell Szolnokra vagy Jászberénybe utazgatni velük. Feleségemmel együtt biztosak vagyunk benne,
hogy jól döntöttünk, amikor Jászboldogházát választottuk hosszú
távú terveink megvalósításához.
Remélhetőleg testvérem, Timi is
megtalálja számításait, és hamarosan visszaköltözik ide, hogy együtt
tolhassuk pár év múlva a babakocsikat Boldogháza utcáin.

Könyvtári hírek
Október hónapban a Baba-mama klub keretében Kerekítő foglalkozást tartottunk. A babák ismerkednek
a könyvtárral, az ölbéli játékok teszik vidámmá a
foglalkozást.

Az iskola legfiatalabb tanulói még csak most ismerkednek a betűkkel. A könyvekkel máris nagy barátságban vannak. A Vidám vándorok előadásában a
Csodatrombita című interaktív, zenés meseelőadást
nézhették meg. A kicsiket elvarázsolta a történet, ők
maguk is mesehősökké váltak.
Az alábbi új könyvek közül választhatnak az Olvasók a könyvtár polcain: 101 dolog, amit jó, ha tudsz; A 22-es
csapdája; A lélek lélegzetvétele; A múlt árnyai; A titokzatos ellenfél; A tökéletes pár; A tűzoltóautó; Angyalok
nyelvén; Az élet 7 törvénye; Becses ajándékok; Berci óvodába megy; Bor, mámor; Provence; Családi recept;
Dzsungel; Egy életed van; Egy nemes hölgy hagyatéka; Első könyvem a testről; Eltitkolt életek; Érzelmek, Formák, alakzatok; Gyógyítsd meg az elméd; Hétvége Mr. Darcyval; Hova nézel, papa?; Iskolás leszek; Keddre
egybekelve; Képes ABC; Királyfi születik; Közelgő tavasz; Lengemesék; Leszámolás; Magyar történelem anekdotái; Mennyasszony rendelésre; Nevelés stressz nélkül; Obi-Wan és Anakin; Ötperces esszék; Pont, pont, veszszőcske; Rumini és a négy jogar; Salvador Dalí titkos élete; Sminkpárbaj; Szívügyünk a kert; Szólások és közmondások
Minden kedves Olvasónak kívánok áldott karácsonyt és boldog új esztendőt!
Pappné Turóczi Henrietta
könyvtáros
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AZ ALKOT˘S ÖRÖME
ARANY MINŐSÍTÉST KAPOTT A CSILLAGVIRÁG ÉNEKKAR EGYESÜLET
„Mélyebb zenei műveltség mindig csak ott fejlődött, ahol ének volt az alapja. A hangszer a kevesek, kiváltságosak dolga. Az emberi hang, a mindenkinek hozzáférhető, ingyenes és mégis legszebb hangszer
lehet csak általános, sokakra kiterjedő zenekultúra termő talaja.”
Kodály Zoltán

Községünkben nyolc
éve alakult meg a Csillagvirág Kórus, és az
elmúlt évben a Tiszakécskén r endezet t
Aranypáva Népzenei
Minősítőn térségi kategóriában „KIVÁLÓ”
fokozatot ért el. Ez év
októberében az Egerben
megrendezett Palócgála
Regionális Nemzetközi
Népzenei Fesztivál országos minősítésén vett
részt, ahol arany minősítést kapott a zsűritől.
A kórus 2016-ban egyesületté alakult. Az egyesület napokban újraválasztott elnökével, Tu- Turócziné Teréki Erika átveszi
rócziné Teréki Erikával
a kórus
beszélgettünk az idáig
vezető útról, a közös „Jászboldogháza községért”
kitüntetését 2019-ben
éneklés szépségéről, az
alkotás öröméről.
A kórus az elmúlt évben is szép sikert ért el, amikor
kiváló minősítést kapott, ez alkalommal pedig arany
minősítést értetek el. Hogyan készültetek erre a megmérettetésre?
- A múlt évi sikeres szereplés után arra gondoltunk,
megpróbáljuk az országos minősítőt. Márciustól nagyon kemény munkával készültünk, minden héten próbáltunk, és a fellépéseket úgy alakítottuk, hogy azokat
már főpróbának tekintettük. Mindig javítottunk, csiszoltunk a műsoron. Szigorú szakmai vezetőnk van, aki
nagyon sokat követel. Sokszor elbizonytalanodtunk,
úgy éreztük, nincs értelme elmenni, hiszen igen nagy
cél, az arany lebegett szemünk előtt. Ugyanakkor itt
már nagyon komoly követelmények vannak: kotta nélkül kell énekelni és hangszeren játszani, külön értékelik a ruhát, a színpadra lépést, a dalok egyszerre kezdését, és sok más szempontot. Óriási a különbség a térségi és országos megmérettetés között.
Milyen érzés volt, amikor megkaptátok a legrangosabb minősítést, és hogyan értékelte a zsűri a szerepléseteket?
- Mindannyiunk számára hatalmas élmény volt! Nagyon boldogok voltunk, el is sírtuk magunkat, azt éreztük, hogy volt értelme a munkánknak. Két dalcsokorral
készültünk, az egyik jászsági, a másik palóc dalokból
állt. Mindenki színpompás népviseletben lépett fel,
ezért a zsűri tagjai meglepődtek, amikor mi felmentünk

Az egri színpadon a Palócgálán 2019-ben
a színpadra. Ruhánk a jász hímzés színeit tükrözte:
egyszerű zöld szoknya, fehér blúz, zöld nyakkendő
fehér jász motívummal. Aztán elkezdtünk énekelni, és
változott a véleményük. Nagyra értékelték, hogy színes, változatos volt a műsorunk, hogy volt szólóénekes
és hangszeresek is – egyszóval kellemesen csalódtak
bennünk. Ami külön jólesett, azt mondták, látszik,
hogy élvezzük, amit csinálunk, összeforrott társaság a
miénk, képzett hanggal. Köszönettel tartozunk a kórus
vezetőjének és minden kórustagnak, hiszen mindenki
nagyon komoly munkával készült. Éreztük, milyen
nagy a tét – és hasonlóan nagy volt az öröm is.
2011. február 18-án alakult a kórus. Hogyan emlékszel a kezdetekre, az első szereplésekre?
- A polgármester úr javaslatára Orczi Imréné Veronka
néni kezdeményezte az énekkar létrehozását. Muhariné
Szőke Bernadett volt az első szakmai vezetőnk, akinek
irányítása alatt sokat fejlődtünk. Először például meg
kellett tanulnunk egymás előtt énekelni. Az első fellépés a helyi civil napon történt 2011-ben. Nagyon izgultunk, mindenkinek remegett a lába. Úgy éreztük, szívesen fogadtak bennünket, ami nagy bízatást jelentett.
Még ebben az évben az Esélyegyenlőség Napján Jászberényben is felléptünk, ahol nagy szeretettel fogadtak.
Azóta minden évben fellépünk itt, és már hagyomány,
hogy mi nyitjuk a műsort.
A nyolc év alatt számos fellépésben, sok-sok közös
élményben volt részetek. Melyeket emelnéd ki ezek
közül?
- Elsőként a községi ünnepségekbe kapcsolódtunk be,
az augusztus 20-i és az adventi ünnepségen, a civil napon és a Hagyományok Hétvégéjén rendszeresen fellépünk.
Az első igazi megmérettetés a jánoshidai nyugdíjas Ki
mit tud-on történt, ahol a népdalkör kategóriában a legjobb eredményt értük el. Többször felléptünk Jászberényben a Jász Expón, három alkalommal a jákóhalmi
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kórustalálkozón, de énekeltünk a peresi búcsúban is.
Különleges élményt jelentett, hogy az elmúlt évben a
Jászok Napján a Vajdahunyad várban léphettünk fel.

A sínfalvai unitárius templomban

Államalapításunk ünnepén a Tájházban
Minden évben részt veszünk a Jász Világtalálkozón,
ahol felvonulással és fellépéssel képviseljük Boldogházát.
Négy évvel ezelőtt tartottuk meg először a Zenei Világnapot Szerenád címmel, ahol a képviselő-testület tagjait és olyan támogatókat hívtunk meg, akik nagy szeretettel figyelik munkánkat, segítik a kórust. A legidősebb „rajongónk” Bálint Mihályné – bármikor fellépünk, jelen van, és érezzük a szeretetét, ami nagyon
sokat jelent.
Időközben több változás is történt. Kecskés Isvánné
Anna lett a szakmai vezetőnk, felkészült zenepedagógus, aki próbálja nekünk is átadni tudását. Változatos
műsorokat állítunk össze, és hangszerekkel próbáljuk
színesebbé tenni a fellépéseket. Nagyon örülünk, hogy
van egyetlen férfitagunk, Takács László, aki nem csak
a fellépéseket színesíti, de nagyon segítőkész, és mindenben számíthatunk rá.

Az unitárius találkozón

Hagyományok Hétvégéjén a Bartal tanyán

Lengyelországban Jaworzében

Rendszeresen jártok Erdélybe Sínfalvára,
Szentihályfalvára, Várfalvára, ahol ugyancsak nagy
sikerrel léptek fel. Milyen érzés ott énekelni?
- Nagyon nehéz ezt szavakba foglalni. Amikor először
énekeltünk a sínfalvai templomban, az egy olyan élmény volt mindenki életében, amit soha nem lehet elfelejteni. Amikor mindenki bement a templomba, megálltunk a szószék alatt, elénekeltük a magyar és székely
himnuszt, és azt láttuk, hogy sírnak a helyiek - a férfiak
is. Mi is könnyeinkkel küszködve énekeltük: Elindultunk szép hazánkból... Akkor valamit megéreztünk ab-

ból, hogy mit jelent ott magyarnak lenni. Csodálatos,
megható érzés volt. Nagy megtiszteltetés, hogy a polgármester úr meghívott minket Erdélybe, sokan közülünk ekkor jártak ott először. Később részt vettünk az
Unitárius Találkozón is a tordai hasadék lábánál. Ez is
felejthetetlen élményt jelentett. Felmentünk a színpadra, és azt láttuk, hogy a sátrakból egyre többen jönnek
közelebb, és velünk énekelték a dalokat. Ennél nagyobb élmény nem is lehet.
Az évek során igazi barátság született az erdélyiekkel,
aminek eredménye egy közös induló is. A Jászkunsági
gyerek vagyok dallamára készült a szöveg, ami a hatá-
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rokon átívelő barátságról szól. Az idei civil napon adtunk elő először, könnyekkel és nagy tapssal jutalmazták. Közös zászlónk is van Sínfalva-Jászboldogháza
felirattal, ami Erdélyben készült.
Tavaly eljutottunk Lengyelországba és Csehországba is
a testvértelepüléseinkre, ahol egy-egy dalt lengyelül,
illetve cseh nyelven énekeltünk. A legnagyobb sikerünk Lengyelországban volt, ahol a színvonalas felvonulással egybekötött aratónapon magyarul és lengyelül
énekeltük a Kakukk Jankót. Felállva tapsoltak. Hatalmas élmény volt!
Minden közös kirándulás nagyon sokat jelent a kórus
életében, közösséggé formálásában.
Amerre jártok – határon innen és túl – viszitek településünk jó hírét. Jászboldogháza nagyra értékeli tevékenységeteket, 2019-ben „Jászboldogháza Községért”
kitüntetést kaptatok. Mit jelent ez a kórus számára?
- Nagyon nagy öröm és megtiszteltetés, hogy ilyen
nagyszerű kitüntetésben részesültünk. Meglepetés volt
számunkra, mert arra gondoltunk, még többet kell ezért
tenni, de nagyon jólesett. A munkánk elismerését jelenti, és hogy a boldogházi emberek ismerik és értékelik azt, ami számunkra is örömet jelent, és amivel szeretnénk minél több örömet szerezni a hallgatóságunknak. Az önkormányzattól kezdettől sok támogatást
kapunk, és magánszemély is segíti a kórust. Jólesik a
polgármester úr figyelme és támogatása, mindezért
köszönettel tartozunk, amit a fellépéseinkkel, eredményeinkkel próbálunk viszonozni.
Munkám során nagyon sok emberrel találkozom, és az
egri szereplés után azt éreztem, szívből gratulálnak,
velünk örülnek. Ez az igazi öröm! Számomra nagyobb
elismerés, amit a faluban az emberektől kapunk, mint
amit a minősítőn kaptunk.
Az éneklés egyfajta alkotás, hiszen közben megteremtődik a hangok harmóniája. Számodra mit jelent maga az ének, mi a varázsa a közös éneklésnek?
- Egy idézet jut erről eszembe, amit Pálfi Dénes tiszteletes úr feleségétől, Ildikótól kaptam: „A zene élmény
és lelki épülés, léleknevelő és közösségteremtő. A dallam az emberi természet legbenső lényegét tárja fel az
egyszerű hangok és ritmusok segítségével végtelen változatban érzékelteti az emberi lélek világát. Az ének
megbonthatatlan összhangot teremt.”
Ennél szebben nem tudnám megfogalmazni. A saját
szavaimmal pedig: úgy érzem, hogy a próbákon, a közös fellépéseken mindenki jól érzi magát. Egy-egy próba után felszabadultan, boldogan megyünk haza, és
várjuk a találkozásokat. Amikor szünetek vannak, többen felhívnak, jöjjünk össze csak úgy, a magunk kedvéért. Vannak persze gondok is, de azt hiszem, ez már
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azt jelenti, hogy igazi közösséggé váltunk, hogy már
hiányzunk egymásnak.
Közeledik az adventi ünnepség, amire most is fellépéssel készültök. Milyen terveitek vannak a következő
évre, évekre?
- Még mindig szeretnénk fejlődni, hiszen mindenből
lehet tanulni. Igyekszünk más kórusokkal kapcsolatokat tartva egymás munkáját segíteni, egymástól tanulni.
Szeretnénk minél több rendezvényen fellépni. Nagyon
készülünk a 25 éves sinfalvai találkozóra, számunkra
ez kiemelt esemény. Szeretnénk megtartani az arany
minősítést, és a nagy álom: szeretnénk majd megcélozni az Aranypáva díjat. Jó lenne fiatalokat is megnyerni
a zene, a dalok, a népi kultúra szeretetére. És szeretnénk közelebb jutni még több boldogházi ember lelkéhez, hogy érezzék, nekik is szól a dal, hogy szívből
próbáljuk mindenkinek átadni az éneklés szépségét.

Jászberényben az Esélyegyenlıség Napján
Ezúton is szeretném megköszönni a kedves kórustagok
lelkes és lelkiismeretes munkáját, ami nélkül nem tudtunk volna ilyen eredményeket elérni. Köszönjük kórusvezetőnk színvonalas szakmai irányítását, az önkormányzat és minden támogatónk önzetlen segítségét, és
mindazt a biztatást, amit a boldogháziaktól kapunk.
Karácsony közeledtével a kórus nevében áldott, békés
ünnepeket és örömteli sikeres új évet kívánok minden
kedves boldogházi és elszármazott lakosnak.
Kedves Erika, szeretettel gratulálunk az eddig elért
nagyszerű eredményekhez, amivel a kórus nem csupán a mindenkori hallgatóságot, hanem településünket is gazdagítja. A közös éneklés örömét, további szép
sikereket és az együttlét élményeit kívánom Nektek a
Szerkesztőség nevében is.
Papp Izabella

Csillagvirág Énekkar Egyesület
Elnök: Turócziné Teréki Erika
Szakmai vezető: Kecskés Istvánné
Tagok:
Bakos Árpádné, Bazsó Józsefné, Elek Erzsébet, Gömöri Györgyné, Kis Zoltánné, Kőhidi Györgyné,
Kövér Istvánné, Orczi Imréné, Pócsai Istvánné, Sass Istvánné,
Simon Mária, Szádvári Istvánné, Sziliczei Zoltánné, Szűcs Gergelyné, Takács László,
Zámbori Gyuláné, Zrupkó Ferencné
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27 ÉV A JÁSZBOLDOGHÁZI PLÉBÁNIÁN
SEDON LÁSZLÓ 1907-1987.
1960 augusztusában új plébános érkezett Jászboldogházára. Sedon László az 1946-ban alakult
község második helyben lakó plébánosa volt, aki
27 éven át látta el itt papi szolgálatát. Olyan idıszakban történt ez, amit ma már elképzelni is nehéz. A pártvezetés akadályozta a vallásgyakorlást,
nem volt tanácsos templomba járni, egyházi esküvıt, keresztelıt tartani, ministrálni. Már régen felnıttek azok a gyermekek, akiket titokban, kora
reggel, vagy este keresztelt meg Sedon atya. Olykor még a szülık sem voltak jelen a szertartáson
állásuk elvesztésétıl, megtorlástól félve.
Sedon László ilyen helyzetben látta el papi hivatását, és

mindent megtett azért, hogy hívei lelki békéjét, a
község sokat szenvedett lakóit szolgálja. Az itt
töltött több mint negyedszázad során valódi boldogházi polgárrá vált, közel került a helyiekhez,
ismerte gondjaikat, örömüket, bánatukat. Nem
volt tudós pap, nem írt könyveket, de kedves,
közvetlen egyéniségével, emberségével maradandót alkotott: emlékét ma is szeretettel ırzik
szívükben a boldogháziak.
Életrajzi adatainak tényszerő felsorolása helyett
két egykori hívét kértük, osszák meg gondolataikat. İk személyesen ismerhették Sedon László
atyát – a Papot és az Embert egyaránt.

Besenyi Vendel

12-én. Édesapja jászdózsai származású volt, édesanyja
tősgyökeres jákóhalmi. Sedon atya rendszeresen látogatta rokonait Jákóhalmán. Özvegy édesanyját később
áthozta a boldogházi plébániára, s ott éltek együtt.
Édesanyja túlélte pap fiát, száz évnél idősebb volt, amikor meghalt.
Sedon László elemi iskoláit Jákóhalmán, középiskolai tanulmányait Jászapátin, teológiai tanulmányait pedig Egerben végezte, s ott szentelték áldozópappá. Segédlelkész volt Sirokon, Egyeken, Csányban, Törökszentmiklóson, Pásztón és Egerben. 1939-ben, 32 éves
korában nevezték ki Halmaj plébánosává, és 21 évig
szolgált itt. 53 éves korában, 1960-ban Jászboldogháza
plébánosa lett, és 27 éven keresztül, 1987-ben bekövetkezett haláláig szolgálta az Urat Boldogházán.
Ez az időszak a szocializmus kemény időszaka volt.
Az iskolából kiszorult a hitoktatás, azt a templom falai
között kellett megtartani. A sekrestyében találtak erre
módot, s hogy télen ne fázzanak, olajkályhával fűtöttek, a kályha csövét a sekrestye ablakán dugták ki.
Változások történtek a templomi liturgiában is. A
latin nyelvű miséről áttértek az anyanyelvi misére, és
szembemiséző oltárt létesítettek. Az új szertartás rendjének gyakorlására bemutató szentmiséket tartottak.
Boldogházán is volt ilyen alkalom, amikor hétköznap
lévén is igen sokan voltak a szentmisén. Sedon atya
feletteseitől és a misén jelen lévő papság részéről is
dicséretben részesült ezért.
Boldogházi papi szolgálata alatt történt a két tanyai
kápolna lebontása is. 1963-ban hatalmas árvíz pusztított Boldogháza határában, melynek következtében 232
tanya dőlt romba. Az árvíz után a lakosok nagy része
nem települt vissza, így fokozatosan elnéptelenedett a
csíkosi és a tápiói határ. 1972-ben a tápiói kápolnát
lebontották, anyagából építették fel a plébánia udvarán
a harangozói lakást (ma egyháztörténeti múzeum), a
csíkosi kápolnát pedig 1977-ben eladták bontásra.
Mindkét kápolna berendezése a plébániára, illetve a
boldogházi templomba került.
Sedon atya a jó gazda gondosságával védte, óvta és
fejlesztette a templomot és értékeit. 1973-ban villamo-

A jászboldogházi római katolikus plébániát 1946-ban
alapították, a jászberényi főplébániából vált ki. Alapító
plébánosa Pintér Pál volt, aki 1959-ben esperesi címet
kapott, majd 1960-ban Jászfényszaruba helyezték.
(Életútjáról a Boldogházi Hírek 2016. decemberi számában olvashatunk.) Jászboldogháza új plébánosa
Sedon László lett, akit Pintér Pál búcsúzó szentmiséjén
meleg szeretettel ajánlott a hívek figyelmébe. Mint
mondta, az atya szerény, barátságos ember, csendes
természetű, és kérte, fogadják tisztelettel.
Emlékezetem szerint augusztus második vasárnapján
a délelőtti szentmisét még Pintér Pál mondta, és délután költözött Jászfényszaruba. Sedon atya délután érkezett meg, és az esti szentmisén mutatkozott be a boldogházi híveknek. Ezen a szentmisén én voltam a ministránsa. Számomra ez azért is emlékezetes, mert ezen
a szentmisén ministráltam életemben utoljára. 18 éves
voltam ekkor.
Sedon atya Jászjákóhalmán született 1907. február

Az 1974-ben készült képen jobbról: Konkoly Jenı, Mizsei
Zoltán, Fülöp Sándor, Sedon László, Konkoly Albert, Szórád
Ilona harangozó, Matók Zoltán, Gerhát Róbert
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sította a harangozást, 1979-ben fűtést létesített, 1963ban és 1983-ban lefestette a torony sisakját, 1983-ban
kifestette a templomot, 1983-ban újravakoltatta a templom külső homlokzatát. Ebben az évben a templomra
zsalugátert és ablakokat készíttetett.

Sedon László búcsúztatása a templomkertben 1987-ben
Sedon atya népszerű ember és közvetlen egyéniség
volt. Mindenkit tisztelt, és őt is tisztelte mindenki. Jó
kapcsolatot ápolt a község vezetőivel, kölcsönösen tiszteletben tartva egymást. Szenvedélye volt a sakkozás,
de a labdarúgó mérkőzéseknek is lelkes szurkolója
volt. A sport minden formáját kedvelte. Emlékszem,
amikor 1971-ben és 1972-ben a boldogházi téesz szervezte meg a Közép-magyarországi Lovas Szövetség
III. bajnoki fordulóját, a lovas rendezvényeken is jelen
volt. Egyszerű, közvetlen, melegszívű egyéniség volt.
A hit és a hitoktatás védelmében mindenkor kiállt. Tevékenysége elismeréseként 1976-ban érseki tanácsos,
1982-ben tiszteletbeli kanonok címet kapott.
Földi pályája 1987. október 9-én Jászboldogházán ért
véget - hazatért Urunkhoz, a mennyei hazába. Gyászszertartása a jászboldogházi templom udvarán volt,
ahol a hívek sokasága és számos paptestvére búcsúzott
tőle nagy részvét mellett. Szülőfalujában, Jászjákóhalmán temették el, hitünk szerint ott várja a boldog feltámadást.
Zámbori Gyuláné Szőrös Éva
Amikor Sedon atya községükbe költözött, igen nagy
feladat várt rá. Az 50-es évek nehéz időszakán voltunk
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túl, és az elkövetett sok-sok igazságtalanság, a zsarnokság beleégett a lelkünkbe. Szüleink rengeteget dolgoztak küszködtek, a semmiből próbáltak előbbre jutni,
talpra állni. Ehhez igazán nagy lelkierő kellett, amiben
Sedon atya sokat segített. Szerény megjelenésével, halk
szavúságával, tiszta, őszinte egyéniségével lelki békét,
megnyugvást, érzelmi harmóniát tudott teremteni, amire nagy szükség volt, hiszen a község szinte minden
lakója megszenvedte a korábbi éveket.
Sedon atya nem volt könnyű helyzetben, hiszen a párttitkár túlkapásaival megakadályozta, gátolta a vallásgyakorlást a községben. Az olyan alkalmazottaknak –
akik felett úgy érezte, hatalma volt – gyermekei nem
lehettek elsőáldozók, és nem járhattak hittanra.
Én abban az időben a községi könyvtárban dolgoztam,
és gyermekem keresztelője titokban, egy szürke hétköznap történt meg úgy, hogy a húgom vitte el babakocsival Gábor fiamat. Én el sem mertem menni a templomba, ugyanis a párttitkár megfenyegetett, ha megkereszteltetem a gyermekem, másnap már nem kell bemennem dolgozni. Kislányomat Jászberényben kereszteltük úgy, hogy amikor jöttem haza vele a kórházból,
Szedőné Valikáék jöttek értünk, velük elvittük a
berényi templomba,
és ők lettek a keresztszülők.
Ilyen
helyzetben
kellett tennie a dolgát
az Atyának, aki mindig derűsen, reményt
adva végezte feladatát a megpróbáltatások közepette is. A
maga szerény, rokonszenves módján teljességgel részt vállalt
a község életében.
Eljárt a „bajnoki”
focimérkőzésekre,
sakkozott, a könyvtárat rendszeresen látogatta. Vitte az új kiadványokat,
mivel
édesanyja is szívesen
Sedon László aranymiséje
olvasott. Rendszere1982-ben
sen részt vett Kiss
Imre doktor úr egészségügyi előadásain is. Beépült a község hétköznapjaiba, és mindenkihez volt egy kedves szava. Magam is
sok-sok tartalmas beszélgetés részese lehettem vele,
amit ma is őrzök emlékeimben. Hálás vagyok a sorsnak, hogy egy ilyen nagyszerű, melegszívű igaz EMBER volt községünk lelki támasza több mint negyedszázadon át.
Karácsony közeledtével emlékezzünk Jászboldogháza
egykori plébánosára, Sedon László atyára, akit talán
égi felettese küldött ebben a nehéz időben a boldogházi
emberekhez, és aki papi hivatását valódi szolgálatként,
a hívek lelki békéjét segítve végezte községünkben 27
éven át.
Összeállította: Papp Izabella

A jákóhalmi nyughely a temetés után
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Régen volt — hogy is volt?
Telek Béla: Boldogházi gyökerek és emlékek
Ez év augusztusában Telek Béla jászberényi művésztanár önálló kiállítással mutatkozott be községünkben, amit
egykori tanítványai szerveztek számára. Október 13-án pedig emlékkövet avattak a kormosparti iskola helyén,
ahol fiatalon feleségével több boldogházi kisdiákot is tanított. Felidéződtek a régi emlékek, melyek közül néhányat
most megoszt Olvasóinkkal. Megható az a tisztelet és szeretet, amellyel a boldogházi gyökerekre, az egykor itt élt
családtagjaira emlékezik, és ahogyan a boldogházi emberekről szól.
Visszatérés Boldogházára
Hatvan évvel ezelőtt a kormosparti iskolában tanítottam sajnos, csak rövid ideig. Feleségemmel érkeztünk
oda fészket rakni, otthont teremteni – s mindenekelőtt
tanítani, nevelni az ottani gyermekeket. Egy tanév adatott meg számunkra. Az akkori csalárd világ keresztülhúzta reményeinket. Az az egy év így is örök szép emlék maradt számunkra. Köszönet érte az ottani szülőknek, tanítványoknak! Igaz magyar embereket ismertünk meg. Tanultunk tőlük küzdést, helytállást, munkabírást és becsületességet.

Igyekszem helytállni és meghálálni.
A családi kötődésekről
Megkísérlem tömören ismertetni szerény kötődésem.
Gyökereim régmúltból erednek. Apai nagyapám Boldogháza polgára volt, módos gazdálkodó: Telek István.
Az erdélyi Désről került ide, valaha Bécsbe hajtotta a
szarvasmarha csordákat. Később ún. „perzekutor” (foglár) lett, s ebbéli minőségéért kaphatott birtokot, és létesíthetett „csárdát”. Ez a vasúti átjáró falu
felőli oldalán, az Üveges vendéglő mögötti telken állott. Én még láttam az épületet 1955-ben, amikor Jánoshidán tanítottam. A nagymama életrevaló asszony
lehetett. A tápiógyörgyei malomba őrölni valót szállító
alsószentgyörgyi, jánoshidi gazdák este itt szálltak
meg, ételt, italt kaptak. A mama közben összeszedte a
legények botjait, korbácsait, így hiába keresték azokat
az italozás hatása utáni összecsapások alkalmával. A
mama stratégiája bevált.

A boldogházi kiállítás megnyitóján. Bajor Imre,
Telek Béla és Egri Mária
Hatvan év elteltével megtiszteltek a volt tanítványok;
meghívtak Jászboldogházára: „Tanító bácsi! Tisztelettel megkérjük, hadd rendezzünk egy kiállítást a festményeiből.”
Megtisztelő, örömteli érzésekkel mondtam igent.
2019. augusztus 31-én bensőséges ünnepség keretében
nyílt meg a tárlat a községháza nagytermében szép számú érdeklődő jelenlétében, dr. Egri Mária művészettörténész értő előadásával. Munkásságomat kedves volt
tanítványaim, Papp Izabella és Bajor Imre méltatták,
ismertették életutamat. Feleségemmel együtt elérzékenyülve mondtunk köszönetet a tisztelet és szeretet eme
megnyilvánulását átérezvén.
Köszönjük a jó Istennek, hogy ilyen nagyszerű emberek tiszteletét és szeretetét érdemeltük ki. A nem várt
ajándék, jutalom igazi meglepetés volt: a Jászboldogháziak Baráti Társasága tagjai közé választottak!
Büszke tagja lehetek e tiszteletre méltó társaságnak.

A mama kerülte a konfliktushelyzetet.
Rajzolta: Telek Béla
Jó apám Boldogházán született ötödik és egyetlen
fiúgyerekként 1888. augusztus 14-én. Eleven gyerek
lehetett, mert mesélte, hogy nővérei – négyen voltak –
olykor a pincébe zárták, és ráálltak annak ajtajára. Kerékgyártó (bognár) mesterséget tanult Jászberényben.
Amikor segédként felszabadult, Kistarcsán dolgozott a
vagongyárban (1912). Jól kereső, szervezett munkások
voltak itt. Innen vonult be az első világháborúba. Orosz
fogságba esett, négy évig szenvedte az orosz
„vendéglátást.”
Időközben a nagyapám megözvegyült, majd újra nő-
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sült. A mostoha elkótyavetyélte jó apám összegyűjtött értékeit. Hazatérte után, a kommün elmúltával 1920-ban
megnősült. Jó anyám Portelek-Rekettyési lány volt a
nagyszámú Velkei családból.
Boldogházára költöztek, de a
mostohamamával nem békült
meg jó apám, így innen Rekettyésre költöztek. Aztán
különböző uradalmakban szolgált uradalmi bognárként
(Lajosmizsén, Peregen stb.)
Jászberénybe az 1920-as évek Édesapám frontharcos
elején kerültek. Én ott születegyenruhában
tem hatodik gyerekként. Akkb. 1940-ben
kor apám már önálló mester
volt. Szekereket, hintókat
gyártott, mindent kézi munkával. Jó hírnevet küzdött
ki, a helyi ipartestület
megbecsült tagja volt.
Hat gyermeket neveltek
fel, mindannyian továbbtanultunk. Szüleink küzdelmes élete példa volt
számunkra.
Ezen írást a következő
momentum inspirálta: a
jakabi Szent Vendel szobor újraavatása alkalmából boldogházi barátaim
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Édesapám az általa készített Esterházy homokfutó
modelljével 1974-ben
(Jelenleg a Jász Múzeum tulajdona)
említették, hogy Telek István alapító is szerepel egy
korabeli jegyzőkönyvben. Személyesen nem ismerhettem a nagyapámat, de 1905-ben vagy 1907-ben még
valószínűleg élhettek, és a fentiek alapján a Szent Vendel Társulat egyik alapítója lehetett. Annál is inkább,
hiszen sem előtte, sem utána nem volt ilyen nevű lakosa Jászboldogházának. Isten adja, hogy így legyen.
Ennyit tudok a családi legendáriumból. Büszke vagyok a gyökereimre, és boldog, hogy ez a csodálatos
kis magyar közösség befogadott. Éljen soká nevéhez
méltóan Boldogháza népe.
Őszinte tisztelettel

Drága szüleim 1970-ben.
Telek István (1888-1975)
és Velkei Erzsébet
(1899-1979)

20 éve ballagtunk

Telek Béla

Húsz év múlva, lehet hogy találkozunk.... énekeltük ezt 14 évesen
1999-ben a ballagásunkon..... és
hogy elröppent ez a húsz év. 2019.
november 23-án szombaton meg is
ünnepeltük ezt a kerek évfordulót,
mintha nem is telt volna el ez a sok
idő; úgy ültünk össze egy jó vacsora elfogyasztására, alsós osztályfőnökünk Nagyné Bori Mária tanár
néni, felső tagozatos osztályfőnökünk Gerhát Károly tanár úr és
iskolánk igazgatója Zrupkóné Gabika nénivel! Sajnos nem volt teljes az osztály létszáma, de sikerült
egy jó hangulatú estét összehoznunk! Nagyon szépen köszönjük
tanárainknak, hogy elfogadták a
meghívásunkat, és eljöttek, hogy
újra felelevenítsük az iskolás éveket!
Tóth Anita
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Velünk történt ...
Emlékhely a Kormosparti Iskolának
Közel 65 évig működött a Jászberény-szentimrei tanyavilágban az az oktatási intézmény, amely Kormosparti
Iskola néven vált ismertté. Az iskola ugyanis egy magaslaton állt, amit a köznyelv Kormospartnak nevez.
Ebben az iskolában tanultak a környező tanyavilág
gyermekei, a Boldogházához tartozó jakabi és Jászberény szentimrei határából is. Miután a környező tanyavilág egyre inkább elnéptelenedett, így a többi tanyai
iskolához hasonlóan ez az iskola is a bezárás sorsára
jutott 1970. június 20-án. Az iskola épületét lebontották, már csak a helye látható - nem éppen szívmelengető állapotban.
Az iskola egykori diákjai régóta tervezték, hogy volt
iskolájuknak emléktáblát állíttatnak. Ehhez sikerült
Jászberény város önkormányzatának anyagi támogatását is elnyerniük. Elkészült az emlékhely a Jászberénybe vezető Imrédy út jobboldalán, átellenben az egykori
iskolával, az ún. Bujdosó kereszt mellett. A kőtömbre
elhelyezett emléktábla csak szöveget tartalmaz. Nagyon sajnálom, hogy az iskola egykori diákjának, Bajor
Imrének az iskolát ábrázoló alkotása nem került fel az
emlékműre.
Az emlékhely ünnepélyes felavatására 2019. október
23-án 13 órakor, verőfényes őszi időben került sor közel 100 résztvevő jelenlétében.

Az iskolai emlékhelynél
Az ünnepségen megjelent az iskola két egykori diákja,
a már 96 éves Gerőcs Imre bácsi és a 88 éves Sós Maca
néni is. E sorok írójának édesanyja is ebben az iskolában tanult mint kisdiák, a Bujdosó keresztet pedig az ő
nagyszülei állíttatták 1912-ben. Nagy örömmel vettem
részt ezen ünnepségen, hiszen anyai ági rokonságom
számtalan tagjával sikerült találkoznom.
Az ünnepség kezdetén Zentai Vivien színinövendék
dalban és versben köszöntötte a résztvevőket, majd
Balog Donát, a térség önkormányzati képviselője fejezte ki örömét és köszönetét a kezdeményezőknek és a

szervezőknek. Hortiné dr. Bathó Edit, a Jász Múzeum
igazgatója – akinek szülei és nagyszülei is ebben az
iskolában tanultak – szólt a Kormosparti Iskola történetéről, majd Telek Béla, aki feleségével itt tanított, szeretettel emlékezett az itt eltöltött tanévre. Az egykori
diákok nevében Csíkné Bujdosó Ágnes idézett fel számos szép diáktörténetet szeretett iskolájáról.
A kőtömbre helyezett emléktáblát Balog Donát és Telek Béla leplezte le, és adta át az utókornak. Mező István református lelkész ökumenikus áldást adott az emlékhelyre és minden jelenlévőre.

A Bujdosó keresztet édesanyám nagyszülei állíttatták
1912-ben
A hivatalos részt követően jó hangulatban kötetlen beszélgetésekre, fotózásokra, egy kis megvendégelésre is
sor került. Nem maradhatott el az eredeti iskolahely
megtekintése sem.
Emlékkönyvben rögzítették a Kormosparti Iskolához
bármilyen formában kötődő személyek nevét, elérhetőségét, amit a későbbiekben kiadvány készítéséhez kíván az ötletgazda felhasználni.
Ismét bebizonyosodott, hogy a közös akarat, összefogás
csodákra képes. Nagyon szép emlékhely jött létre,
melynek ápolása, gondozása biztosíték arra, hogy a
Kormosparti Iskola emléke is hosszú ideig fennmaradhat.
Kispálné Baranyi Aranka

Csinger Márk az olasz Spal csapatában az őszi szezon során az összes mérkőzést végigjátszotta, ez alól
az utóbbi viadal sem volt kivétel, amelyet kapott gól nélkül hozott le a védelem tengelyében!
(U-17) SPAL –Cremonese 3-0

Gratulálunk!
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Rólunk írták...
A MÚLT TISZTELETE JÁSZBOLDOGHÁZÁN
címmel egy összeállítás jelent meg községünkről 33
fotóval a Jászok Egyesülete facebook oldalán Bugyi
László Jászságért díjas jászberényi fotóművész összeállításában a következő bevezetővel:
Jászboldogháza példásan rendben tartott közterületi
emlékeit örökítette meg tagtársunk, Bugyi László Guriga fotográfus. Az értékőrző - megújító munkában
együttműködik a település lakossága és az elszármazottak szervezete, a Boldogháziak Egyesülete.
Megtekinthető a Jászok
Jászboldogházi Faluvédő
facebook oldalán.

Egyesülete, illetve a
és Szépítő Egyesület

Új Néplap 2019. november 11.
Támogatást nyertek
Az önkormányzat ebben az évben több mint 2 millió
245 ezer forint kiegészítő támogatást nyert a Belügyminisztérium által kiírt szociális tüzelőanyag pályázaton.
Szociális célú tűzifa igénylésére a lakosoknak – meghatározott feltételek mellett – kérelmet lehet benyújtani
az önkormányzathoz. A tűzifát folyamatosan lehet kérelmezni november 30-ig. A szociális és egészségügyi
bizottság dönt majd a kérelmekről.
Új Néplap 2019. november 22.
Gyerekbarát címet kapott Boldogháza
A boldogházi önkormányzat nyerte el idén az UNICEF
Gyerekbarát Település díját, és a címmel járó kétmillió
forintot. Az elismerést Szűcs Lajos polgármester szerdán az UNICEF Gyermekek Világnapja alkalmából
szervezett rendezvényén vette át a fővárosi Akvárium
Klubban. A díjnyertes pályázatban az önkormányzat

részletesen bemutatta az elmúlt két évtizedben gyermekekért végzett közösségi tevékenységét.
- Az önkormányzat az oktatási és nevelési intézményekkel, a civil szervezetekkel, valamint a szülőkkel
együttműködve segíti, hogy minél jobb körülmények
között éljenek a helyi gyerekek. Ebben két civil szervezetnek, a Boldogházi Gyermekekért Alapítványnak és a
Jászboldogháza Ifjúságáért Közhasznú Egyesületnek
kiemelt szerepe van – mondta Szűcs Lajos. A településvezető hozzátette, a kétmillió forintból olyan közösségi teret alakítanak ki, ami a helyi fiatalokat szolgálja.
Illés Anita
Új Néplap 2019. december 3.
Próbálják növelni vonzerejüket a kistelepülések
A cikkben Tiszainoka, Tiszasas, Újszilvás és Jászboldogháza polgármesterét a településekről történő elvándorlásról kérdezte az újságíró. Részlet az újságcikkből:
Jászboldogházán nagyobb arányban vannak a községbe
települők, mint az onnan máshová áttelepülők.
- Természetes, hogy van elvándorlás a településről, de
ez minimális. Az elmúlt négy-öt évben több fiatal választotta lakóhelyének a falut, mint korábban. Az ideköltözők fele valamilyen módon kötődik Jászboldogházához, másik fele pedig a környező településekről érkezik. Úgy gondolom, hogy nagyon összetett dolog az,
hogy miért választják a községet. Sokan a jó közbiztonságot, a megfelelő nevelési, oktatási ellátást veszik figyelembe. – mondta Szűcs Lajos, Jászboldogháza polgármestere. Hozzátette, a lakosságszám az elmúlt kéthárom évben stagnál. A születések száma azonban bizakodásra ad okot, hiszen míg hat-nyolc éve csak

négy-öt gyermek született a faluban, mára húsz fő
felett van a születések száma. Ez a jelentős emelkedés eredményezi azt, hogy megállt a lakosság
számának csökkenése.

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!”
Takács Edina

Papp Noémi

2019. 11.12.
Takács-Sós Boglárka
Takács László

2019. 11. 24.
Papp-Takács Tamara
Papp Gyula

Pócz Eszter

Csík Olivér Attila

2019. 11. 25.
Unghi-Aranyi Szabina
Pócz Zoltán

2019. 12. 02.
Nagy Noémi
Csík Roland

Sok örömet és boldogságot kívánunk az újszülötteknek és családjuknak!
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Receptek Anditól...

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Karácsonykor nagyon sok mindenkinek megvan az általa jól bevált karácsonyi menüje, de szeretnék én is ajánlani, hátha kedvet kapnak az elkészítésére.
Aszalt szilvával, gesztenyével töltött csirkemell
Hozzávalók:
4 db csirkemell
só, bors
25 dkg gesztenyemassza
aszalt szilva
vörösbor
Az aszalt szilvát beáztatjuk vörösborba. A csirke darabokat bevágjuk, hogy zsebe legyen, enyhén kikloffoljuk, sózzuk és borsozzuk. A gesztenyemasszát négy felé
osztjuk, majd megtöltjük a csirkemell zsebeit, utána
beletöltjük a vörösborba áztatott aszalt szilvát.
Összegöngyöljük, majd alufóliába tekerjük. Hőálló tálba
kis olajat öntünk, belehelyezzük a begöngyölt csirkemelleket, és 2dl vizet öntünk alá. 200°C fokon 30-45
percig sütjük. A húsokat kivesszük az alufóliából, és a
hús saját levével locsolgatva pirosra sütjük. Köretként
tálalhatunk hozzá burgonyapürét, hagymás burgonyát,
édesburgonya pürét.

Tájékoztatásul közöljük, hogy a Boldogházi Hírek
2020-ban megjelenő számaira előfizethetnek
a Polgármesteri Hivatal pénztárában,
a helyi Takarékszövetkezetben Gugi Lajosnénál
és a Virágüzletben Gömöriné Rácz Editnél.
Az 5 lapszám ára 1000 Ft, a 6. ünnepi szám ajándék.
Érdeklődésüket, megrendelésüket köszönettel fogadjuk.

HÁZASSÁGKÖTÉS
2019. 11. 16.
Berczeli József - Szabó Klára
2019. 11. 23.
Puporka Krisztián - Sándor Erzsébet
2019. 11.30.
Szabó János - Pócz Bettina
2019. 11. 30.
Bolyki Szabolcs - Bontovics Klaudia

A másik recept pedig
Részeges csirke
Hozzávalók:
8 db csirkecomb
füstölt szalonna
fejeskáposzta
só, bors, delikát, olaj
burgonya
fehér bor
A tepsi aljába belehelyezzük a szeletekre vágott füstölt
szalonnát, majd a vékonyra szeletelt sózott káposztát, a
karikára vágott nyers burgonyát, amit enyhém megsózunk. A rétegek tetejére helyezzük a befűszerezett csirkecombokat, majd nyakon öntjük 3-4 dl fehér borral.
Alufólia alatt puhára pároljuk, majd pirosra sütjük. Savanyúsággal tálaljuk.
Kellemes időtöltést kívánok az ételek elkészítéséhez.
Áldott karácsonyi ünnepeket és egészségben, boldogságban gazdag új évet kívánok minden kedves olvasónak.

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

SZERKESZTŐSÉGI KÖZLEMÉNY
Rendszeres és alkalmi szerzőink figyelmébe ajánljuk, hogy a
következő lapszámunkhoz a kéziratokat és a fotókat
2020. február 24-ig kérjük eljuttatni a szerkesztőkhöz.
A beküldött írások változtatásának jogát -terjedelmi okokbóla szerkesztőség fenntartja.

E-mail: faluujság@jaszboldoghaza.hu

Velünk történt ...
Kedves Olvasóink!
Velünk történt… rovatunkba várjuk azokat a közlendőket, amelyeket másokkal is szívesen megosztanának. Az írások leadásának határidejét minden
lapszámban közöljük.
Boldogházi

Búcsúzunk

Felelős szerkesztő:
Konkoly Béláné

Kispál Lászlóné sz: Versegi Mária 1932-2019.
Pócz Károlyné sz. Papp Ilona
1946-2019.
Bálint Mihály
1958-2019.

Szerkesztők:
Papp Izabella
Zrupkó Ferencné

Tervezőszerkesztő
Gerhát Károly
Felelős kiadó:
Községi
Önkormányzat
Készült:
Polgármesteri Hivatal
Jászboldogháza
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