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1920. június 4-én írták alá a versailles-i Nagy-
Trianon palotában azt a békediktátumot, melynek 
nyomán a történelmi Magyarország területe két-
harmadával, népessége 63 százalékkal csökkent. 
Minden harmadik magyar a megcsonkított ország 

határain kívülre került, 
egyik napról a másikra 
elveszítette állampolgár-
ságát, sokukat elszakítot-
ták családjától, rokonsá-
gától. Idegen ország lakó-
ja lett – máig nem egyen-
rangú polgára –, idegen 
nyelvet kellett megtanul-
nia, de szívében, lelkében 
magyar maradt. 
A kor számos jeles írója, 
költője örökítette meg 
alkotásaiban a nemzet 
fájdalmát. A Boldogházi 
Hírek ez évi számaiban egy-egy verssel is emléke-
zünk a szomorú évfordulóra, májusi számunkban 
pedig történeti visszatekintéssel idézzük fel a száz 
évvel ezelőtt történteket. 

Andróczky Lászlóné  
 

Adósunk Európa  
 

Volt egyszer egy ország, ahol élt a magyar,  
A Kárpátok védték, ha jött a zivatar.  
Az idők folyamán ráéheztek mások,  
Széjjeldarabolták Nagy-Magyarországot.  
Ki akarta? Ma élők, tehetünk mi róla?  
Felelős mindezért a vén Európa!  
Széttépték országunk, és sok millió szívet,  
Kisebbség nemzetünk öt országban így lett.  
Ki kérdez meg minket, jó nektek így élni?  
Kinek van jogában szíveinket tépni?  
Trianont sínyli hat ország magyarja,  
Köztük sem sok akad, aki így akarja.  
Fel is sorolhatom: a szép Kárpátalja  
Lakossága magát ősmagyarnak vallja.  
Ott nyílt meg számunkra a Kárpát-medence,  
Ontotta a magyart az áldott Verecke.  
Ezeréves múltat biztosított nekünk,  
S mi erre a múltra mindég büszkék leszünk!  
De megjelent Trianon és sorsokkal játszva,  
Csodás országunk darabokra vágta!  
Ekkor szlovák, végül orosz lett Verecke,  
Ez a magyarságnak mindenkorra lecke!  
De mindegy ki hogy számol, összead vagy szoroz,  
Ha magyar a magyar, nem lesz abból orosz!  
És így van ma Bánát, Baranya és Bácska  
Hetven év óta lenn Jugoszláviában.  
Ezért román Erdély, szlovák a Felvidék.  
Nagy-Magyarországot eképpen vágták szét.  
És Szlovákiában még elvárnák e néptől:  
Váljon meg örökre a múlt emlékétől.  
A szlovák a magyartól - fájdalom - irigyli,  
Ha Felvidéket mond, őt még az is sérti.  
Az erdélyieknek sem fényesebb a sorsa  
Értük is felelős marad Európa!  

ők azok, kiket a sors kevésbé kényeztet,  
De annál gazdagabbak: szeretnek, éreznek.  
Ott vasvillával, bottal erőltetnék rájuk,  
Hogy a magyarokból legyenek románok!  
Ebből kifolyólag békétlenség zajlik,  
De az igaz magyar, nincs amiért hajlik!  
Így nem csak minket súlyt a Trianoni átok,  
Kik bennünket tipornak, azokra is szállott.  
Számukra sem hozhat eszményi boldogságot  
Míg más üldözöttként éli a világot.  
Ausztriában sem mindenkinek mindegy  
Ha jól is megy sora, mégsem cserél szívet.  
Van, ki nem feledi, honnan jön, hová tart,  
Nem hagyja kiölni magából a magyart!  
Nézem így sorjában, mi maradt még hátra,  
Sok-sok széjjelőzött magyar a világba.  
Fontosnak tartom, hogy még Bácskáról meséljek  
Mert születésemtől e vidéken élek.  
Ennek a porában játszottam, mint gyerek,  
Ez oltotta belém, hogy mindig magyar legyek!  
Ez tanított arra, hogy ami nekünk sóhaj,  
Más nemzeteknek az ne legyen óhaj!  
Erről a síkságról látni a végtelent,  
Ez tár fel számunkra múltat, jövőt, jelent.  
A magyar nem kér mást, nem a régi földet,  
Egy, amit nem ad fel, hogy értsék végre őket!  
Lássa be a világ a békétlenség okát:  
E nép azért harcol, ne vegyék el jogát!  
Ne legyen a magyar mások keze-lába,  
Ne, ne alattvaló saját hazájában!  
Beszélhesse nyelvét, úgy, ahogy tanulta,  
Hisz ő tekinthet vissza a leggazdagabb múltra.  
Soknak nem tetszik, ha mi ezt kimondjuk,  
De ÉL AZ IGAZSÁG, akárhogy titkoljuk!  
Együvé tartoznak, de büntetnek azóta,  
E hét évtizedért a vádlott: Európa! 
 
Topolya - Vajdaság, 1991. 

TRIANON 100.  
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Polgármesteri tájékoztató 
ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK 

Szűcs Lajos  
polgármester 

Tájékoztató Önkormányzati ülésekről, aktualitásokról 

Beszámoló a 2020. január 15-i soron kívüli képviselő-
testületi ülésről  

• A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a Jászsá-
gi Szociális Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásá-
nak módosítását. 
• A testület döntött arról, hogy a „Jászság Egészségéért” 
Alapítvány kuratóriumába a lemondott dr. Csiki Zoltán he-
lyett dr. Voller Erikát, Jászfényszaru jegyzőjét delegálja. 
• A testület elfogadta a REGIO-KOM Térségi Kommuná-
lis Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodásának módosí-
tását. 
• A testület megtárgyalta a „A jászboldogházi közösségi 
ház felújítása”projekt megvalósításához beérkezett árajánla-
tokat, és úgy döntött, hogy a legjobb ajánlatot benyújtó Me-
tál Plusz Kft.-vel köti meg a szerződést a kivitelezésre. 

A Képviselő-testület megválasztotta a Jászboldogházi Tele-
pülésfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottságának tagjait, mivel a 
korábban megválasztott tagok mandátuma lejárt. Az új tagok 
Szűcs Gergely, Fajka Gábor és Joó-Kovács Balázs lettek. 

Beszámoló a 2020. január 29-i soron kívüli képviselő-
testületi ülésről 

• A Képviselő-testület megtárgyalta a 
„Szálláshelyfejlesztés a jászboldogházi kempingben” című 
pályázat anyagi feltételeit, s döntött a szükséges, mintegy 8 
millió forint önerő hitelből történő biztosításáról. 
• Lakossági fórumon tájékoztattuk az érintett ingatlantu-
lajdonosokat a TOP 2.1.3-16 számú, „Települési környezet-
védelmi infrastruktúra fejlesztések” című pályázat keretében, 
vízelvezető rendszer fejlesztéséhez, felújításához a Jászbol-
dogháza területén elnevezésű projektről.  

Pályázatokról beruházásokról: 
� Vízrendezés, vízkármegelőzés: 
Jászboldogháza önkormányzati életében az elmúlt 
őszi hónapok sokkal inkább a pályázatok előkészíté-
séről, a tervezésről és az egyeztetésekről szóltak, 
mintsem a választási kampányról.  Szeptember hó-
napban nagyon kevés idő állt rendelkezésre, hogy a 
belterületi vízrendezés rekonstrukciójára pályázatot 
nyújtsunk be. A felhívás szerint a belterületi bel- és 
csapadékvíz elvezető rendszer felújítását és kisebb 
fejlesztését céloztuk meg a vízügyi szakemberek és 
hatóságok bevonásával. Az elkészült tanulmány alap-
ján benyújtottuk a pályázatunkat mintegy 200 millió 
Ft értékű beruházásra. Jelenleg várjuk ennek elbírálá-
sát, de közben folyamatosan egyeztetéseket folyta-
tunk az érintett hatóságokkal és ingatlan tulajdono-
sokkal. Jászboldogháza abban a sajátos helyzetben 
van, hogy a 4,5 km hosszú belterületi csatorna sza-
kasz az önkormányzaton és állami szervezeteken kí-
vül 35 magántulajdonban lévő ingatlant is érinti. Ez-
zel kapcsolatban az elmúlt időszakban többféle for-
mában is megkerestük az érintett ingatlan tulajdono-
sokat. A beruházás sikeres megvalósításához együtt-
működésre van szükség, melyet írásban is megfelelő-
en rögzíteni kell. Ez úton is köszönöm a lakosság 
megértését és együttműködését, hiszen minden itt élő 
ember érdeke, hogy a települést minél biztonságo-
sabb létesítmények szolgálják! Most óriási lehetőség 
a pályázati támogatás elnyerése, ezért mindent meg 
kell tennünk, hogy minél hatékonyabban kihasznál-
juk ezt a település javára. Mivel nagyon sok előkészí-
tő tevékenységre van még szükség (mérések, doku-
mentációk, részletes tervek készítése), ezért a fizikai 
megvalósítást 2021 évre tervezzük. 

� Bölcsőde kialakítás: 
Már régóta tervezett beruházás valósulhat meg ebben 
az évben, hiszen az óvoda épületébe tervezett bölcső-
dei csoport beindítására sikeresen pályáztunk. A tá-
mogatás megnyerése után jelenleg a műszaki előké-
szítés van folyamatban, ha minden a tervek szerint 
alakul, akkor a nyári hónapokban megvalósulhat a 
kivitelezés. Mivel új feladat elindításáról van szó, 
elég bonyolult engedélyeztetési eljárást kell lefolytat-
ni, de reményeink szerint még az idei évben meg-
kezdheti működését a bölcsőde. 
Települési eseményekről: 
2019 év végéhez közeledve részt vettem a Boldoghá-
zi Földtulajdonosok Közösségének évzáró rendezvé-
nyén, majd hagyományosan köszöntöttük a képvise-
lő-testület tagjaival a 3 év alatti gyermekeket. Óvodai 
és iskolai karácsonyi ünnepségeken vettünk részt. 
Évzáró rendezvényt szervezett a Csillagvirág Ének-
kar Egyesület és az Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület is, 
melyekre a képviselő-testület is meghívást kapott. Az 
eddigiektől eltérően a falu karácsonyi ünnepségét 
egy kolbásztöltő versennyel együtt szerveztük meg a 
Faluvédő és Szépítő Egyesülettel a Művelődési Ház-
ban. Február elején került megrendezésre a Doni em-
léktúra a II. világháború áldozataira emlékezve. Szin-
tén február elején került megrendezésre a 
Jászboldogházi Sportegyesület által szervezett Sport-
bál, melyre nagyon sokan ellátogattak. Február hó-
napban farsangoltunk a gyermekekkel, hiszen már 
mindnyájan nagyon várjuk a tavaszt!  
Nagyon köszönöm a civil szervezetek és az intézmé-
nyek tevékeny együttműködését! 
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Velünk történt ...  

Kedves Olvasóink!  

Velünk történt…  rovatunkba várjuk azokat a közlendőket, amelyeket másokkal is szívesen megoszta-
nának.  Az írások leadásának határidejét minden lapszámban közöljük. 

dr. Dinai Zoltán 
 jegyző 

Több jelzés, bejelentés is érkezett 
hivatalunkhoz, melyben az iránt ér-
deklődnek a lakosok, hogy mit lehet 
tenni a gazos, gondozatlan telkekkel. 
A tavalyi évben az Önkormányzat 
Képviselő-testülete elfogadta a kö-
zösségi együttélés alapvető szabá-
lyairól és ezek megszegésének jog-
következményeiről szóló 3/2019.
(III.12.) számú rendeletét. 
 
A rendelet szerint büntethető az, aki: 

a) az ingatlan előtti (úszótelek ese-
tén az épület körüli) járdának, (járda 
hiányában egy méter széles terület-
sávnak), a járda melletti zöldsáv út-
testig terjedő teljes területének, leg-
feljebb az épület 10 méteres körze-
tén belüli területének a gondozását, 
tisztán tartását, szemét- és gyom-
mentesítését, burkolt területeken a 
hó eltakarítását és síkosság mentesí-
tését – ha az ingatlannak két közúttal 
is érintkezése van, a fenti feladatok 
mindkét irányra vonatkozóan – nem 
végzi el, 

b) az ingatlan melletti nyílt árok-
nak és műtárgyainak tisztán tartásá-
ról, gyommentesítéséről nem gon-
doskodik, 

c) az ingatlanon lévő madarak 
fészkelő helyei alatti közterületet a 
szennyeződéstől nem tisztítja meg, 

d) az épület faláról, kerítéséről az 
időszerűségüket vesztett, szakadt, 
jogellenesen elhelyezett falragaszo-

kat, festéseket stb. nem távolítja el, 
e) mind a beépített, mind a beépí-

tetlen ingatlan tisztán tartásáról, 
gyommentesítéséről, a járda és úttest 
fölé benyúló ágak, bokrok megfelelő 
nyeséséről nem gondoskodik. 

Mint látható, a tulajdonos, illetve  
a lakó kötelessége az ingatlan tisztán 
tartása, gyommentesítése, valamint 
az ingatlan előtti járdaszakasz, árok 
tisztán tartása is.  

A rendelet szerint a rendelkezések 
be nem tartása miatt 5.000.-Ft-tól 
150.000.-Ft-ig terjedő, közigazgatási 
bírság szabható ki. A tavalyi évben 
már került kiszabásra bírság a fenti 
rendelkezések megsértése miatt, és 
az idei évben fokozottabban fogjuk 
az ingatlanokat ellenőrizni. 

Ugyancsak többen jelezték, hogy 
többen is az utcán tárolják az ingósá-
gaikat. Ezzel kapcsolatban tájékozta-
tom Önöket, hogy az előzőekben 
említett rendelettel együtt elfogadás-
ra került közterületek használatáról 
szóló 2/2019.(III.12.) számú rendelet 
is, amely alapján közterületet a ren-
deltetésétől eltérően csak a polgár-
mester által kiadott engedély alapján 
lehet. 

Kiemelném, hogy az alábbi ese-
tekben nem engedélyezhető a közte-
rület használata: 
�tűz-és robbanásveszélyes tevékeny-
ség gyakorlására, 
�sérült, roncs és forgalomból kivont 

jármű, szemét /háztartási vagy 
kommunális), valamint munkagép, 
lakókocsi közterületen történő táro-
lására 
�3500 kg össztömeget meghaladó 
súlyú jármú – tehergépkocsi, autó-
busz, mezőgazdasági vonatató, 
nyerges vontató, lassú jármű, jár-
műszerelvény, pótkocsi, munkagép 
– közterületen történő tárolására, 
�a lakosság nyugalmát erősen zava-
ró, vagy a közerkölcsöt sértő tevé-
kenység végzésére, 
�eseti rendezvények kivételével, 
szeszes ital árusítására, szexuális 
áruk forgalmazására. 

 
Felhívom a figyelmet arra, hogy a c) 
pont alapján a 3500 kg össztömeget 
meghaladó járműveket a közterüle-
ten tárolni tilos! 
E rendeletben meghatározott szabá-
lyok megszegőivel szemben az elő-
zőekben említett, közösségi együtt-
élés szabályainak megsértéséről szó-
ló rendelet alapján közigazgatási 
bírság szabható ki. 
 
A két rendelet teljes szövege a tele-
pülés honlapján megtalálható, azok-
ról a hivatalunkban készséggel 
adunk felvilágosítást. 
Jászboldogháza, 2020. február 24. 
 

Dr. Dinai Zoltán 
jegyző 

A projekt során mintegy 208 millió forint összegből tudná 
elvégezni az önkormányzat a település belterületén lévő bel-
víz-csatornarendszer, valamint a belterületről a vizet a Zagy-
va felé elvezető külterületi csatorna felújítását. Tekintettel 
arra, hogy a belterületi csatornarendszer nagy része magántu-
lajdonban lévő ingatlanokon található, elkerülhetetlen a la-
kosság és az önkormányzat szoros együttműködése. 

Beszámoló a 2020. február 12-i  
soros képviselő-testületi ülésről 

• A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta az ön-
kormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletét. 
• Ugyancsak megtárgyalta és elfogadta a testület az ön-

kormányzat fejlesztési koncepcióját, a 2019-2024. közötti 
időszakra. 
• Döntött az önkormányzat szervezeti és működési sza-
bályzatának, valamint a Jászboldogháza Konyha alapító ok-
iratának módosításáról. 
• A testület határozatban döntött arról, a pályázatban el-
nyert traktor megvásárlásához megelőlegező banki hitelt 
vesz igénybe. Erre azért van szükség, mivel a pályázatban 
elnyert összeget csak a traktor megvásárlását követően kapja 
meg az önkormányzat. 
• Zárt ülésen a testület különböző kérelmeket bírált el. 

 

TÁJÉKOZTATÁS 
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2019. november 1-től kezdve egy Közösségi Ötletgyűjtő Láda üzemel az önkormányzat épületének előterében 
annak érdekében, hogy mindenki megoszthassa a településsel kapcsolatos gondolatait, ötleteit, javaslatait, észre-
vételeit a település vezetőségével a közösség boldogulása érdekében. Mostantól fogva rendszeresen beszámolunk 
a Boldogházi Hírekben a beérkezett lakossági észrevételekről, illetve a képviselő-testület velük kapcsolatos visz-
szajelzéseiről. 

Visszajelzés a lakossági észrevételekre 

Ssz. Lakossági észrevétel Képviselő-testületi visszajelzés 
1. Szükség lenne ravatalozó építésé-

re 
Beadott, illetve a pályázatkiíró által befogadott pályázatunk van rá, 
amely forráshiány miatt egyelőre pályázati tartaléklistára került. 
Amennyiben lesz rá forrás a jövőben, a pályázat megvalósulhat. 

2. A járdák járhatósága nem min-
denhol biztosított a belógó bokrok 
és fák miatt. 

Az önkormányzatnál dolgozó közfoglalkoztatottak tervezett felada-
tai között szerepel a járdák járhatóvá tétele, amelyet idővel végre is 
fognak hajtani a rendelkezésre álló kapacitások függvényében. 

3. Szabályozni kellene, hogy a ku-
tyákat csak a porták hátsó részé-
ben lehessen tartani, mert a kerí-
tésnél megijesztik a járdán közle-
kedő embereket. 

Az önkormányzatnak nincs jogosultsága szabályozni azt, hogy az 
emberek a portáikon belül hol tartják a kutyáikat. 

4. Az ötletládába beérkező vélemé-
nyekről, illetve a velük kapcsola-
tos döntésekről tájékoztatni kelle-
ne a lakosságot. 

A Boldogházi Hírekben rendszeresen beszámolunk a lakossági ész-
revételek további sorsáról. 

5. A faluban található Szent Vendel 
szobrot éjszaka ki lehetne világí-
tani díszkivilágítással. 

Irreálisan magas lenne a beruházás, illetve a fenntartás költsége. 

6. A József Attila utca vasút felőli 
végén útjavításra lenne szükség, 
mert sokan közlekednek azon a 
részen a vasútállomás felé. 

Az úttest javítása tervbe van véve erre az évre. A képviselő-testület 
felhívja mindenki figyelmét arra, hogy a síneken átjárni tilos, és ve-
szélyes! 

7. A téli időszakban lehetne-e a tor-
nacsarnokot beltéri játszótérként 
használni? 

Nem. Az önkormányzatnak egyébként nincs jogosultsága intézkedni 
az ügyben, mert az intézmény fenntartója a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ (KLIK). 

8. A rászoruló családokat segíteni 
lehetne (pl. tárgyi adományokkal) 
a Családsegítő Szolgálattal 
együttműködve. 

A Jászboldogháza adok-veszek-cserélek csoport (https://
www.facebook.com/groups/425712790896662/) használható e cél-
ból. 

9. Van-e szabad kapacitás a torna-
csarnokban arra, hogy az óvodá-
sok is használhassák azt? 

Sajnos nincs, mert a tornaterem teljes kihasználtsággal üzemel. 

10. Indítanak-e 3. óvodás csoportot? Mivel nem értük el a csoportonként engedélyezett 30 fős maximális 
létszámot, így a kérdés egyelőre még nem aktuális. 

11. Lehetne-e külön helyszínen böl-
csődét építeni? 

Kb. 200 millió Ft-ba kerülne külön bölcsődét építeni. Ez minimum 
2 évvel kitolná a bölcsőde nyitását. Egyelőre meg kell várni a be-
adott bölcsődés pályázat eredményhirdetését. A pályázatban az óvo-
dai tornaszobát szeretnénk bölcsődei csoportszobává alakítani. 

12. Hogyan gondoskodnak az egye-
dülálló, mozgásképtelen, idős, 
beteg emberekről? Kérjük kifüg-
geszteni, hogy ki milyen címen 
részesült segítségben! 

Személyes adatokat az Európai Unió általános adatvédelmi rendele-
te értelmében nem lehet közölni. Az önkormányzat szociális ügye-
kért felelős munkatársa készséggel áll a lakosság rendelkezésére az 
igénybe vehető támogatási lehetőségekkel kapcsolatban. 

13. A járdák sok helyen nem járható-
ak. Ki-ki a háza előtt az összetört 
járdát csináltassa meg. 

Ilyen, illetve ehhez hasonló esetekben konkrét bejelentést kérünk, 
hogy intézkedhessünk. 

14. Egy-egy ház előtt a térkövet sze-
géllyel együtt egészen az úttestig 
kirakják. Ez az autós közlekedés-
re nézve balesetveszélyes (főleg 
télen). 

Ilyen, illetve ehhez hasonló esetekben konkrét bejelentést kérünk, 
hogy intézkedhessünk. 

15. A kultúrház mögötti területen épí-
tési hulladék található. 

Ez még felhasználható építési anyag, amelyet folyamatosan felhasz-
nál az önkormányzat a különböző építési tevékenységek során. 

A felsorolásban most nem szereplő lakossági észrevételekről is hamarosan visszajelzünk. 
Kérjük, hogy a továbbiakban is bátran használják az ötletgyűjtő ládát, hiszen azért hoztuk létre! A problémákon 
kívül a település fejlesztésével, élhetőbbé tételével kapcsolatos ötleteket is várjuk! 
Előre is köszönjük! 

Üdvözlettel: 
Hegyesi József 
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Felhívás! 
Az Ezüstkor Nyugdíjasok és Magányosok Egyesülete a Községi  

Önkormányzat segítségével 2020. február 26-án megnyitotta  

NAPKÖZI KLUBJÁT. 
 Várjuk minden olyan jászboldogházi nyugdíjasnak a jelentkezését, aki szeretne egy kicsit a környezeté-

ből, magányából kiszakadni és néhány órát közösségben eltölteni. 
 Ennek keretén belül lehetőség nyílik beszélgetésre, kézimunkázásra, varrásra. kártyázásra, fáradtság 

esetén még pihenésre is. 
 A napközi klubnak helyet a gyógyszertári lakásban biztosítottunk. 

 Jelenleg heti egy alkalommal szerdai napokon, de a későbbiekben az igény szerint lehet több nap is  a 
hét bármely munkanapját figyelembe véve. 

A FOGLALKOZÁS DÉLELŐTT FÉL TÍZTŐL DÉLUTÁN FÉL HÁROMIG TART. 
Jelentkezni lehet a nyugdíjas egyesületnél, Orczi Imréné egyesületi titkárnál. 

Feltételek: 
�Községünk lakója, nyugdíjasa. 
�Fizikailag és mentálisan is önállóan ellátja magát. 
�A napközi klub házirendjében meghatározottakat magára nézve kötelezőnek tekinti. 
�Nem kötelező a  nyugdíjas egyesületi tagság. 
�Akár férfi, akár nő, bátran jelentkezhet. 
 

A napköziben lehetőség van ebéd igénylésre, melyet mindenki saját ételhordójában kapja meg az iskola-
konyháról az érvényben lévő étkeztetési rendelet értelmében megszabott összegért. 
A napközi klubban a részvételért tagdíjat nem kell fizetni. 
 
Azoknak a nyugdíjasoknak, akiknek nehézséget okoz a közlekedés, részükre az önkormányzat biztosítja 
a szállítást a lakástól a napköziig és vissza, reggel 9 órakor és délután fél háromkor. 
Erre az igényt minden kedden délután három óráig kell bejelenteni az önkormányzatnál, Dalmadiné Ma-
rikának 57/460-011 telefonon. 
A napközi klubban csak felügyelet van, szakképzett gondozásra nincs lehetőség. 
 
Hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt! 

 Orczi Imréné egyesületi titkár      Szűcs Lajos polgármester 

FIGYELEM! 
Humán és állategészségügyi okból, továbbá a vadon élő állatvilág védelme 
és a vadgazdálkodás hatékonyságának érdekében a vadászterületen a vad 
védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi 
LV. törvénnyel összhangban (Vtv. 67. ~ (3) ) szelektív ölőcsapdák kerül-
tek kihelyezésre a róka, aranysakál és borz állomány gyérítése érdeké-
ben! Az eszközökhöz hozzányúlni, továbbá kutyát póráz nélkül 

sétáltatni VESZÉLYES ÉS TILOS! 

Aki a felügyelete alatt álló kutyát természeti és védelmi területen vagy vadászterületen póráz nélkül elengedi vagy kóborolni 
hagyja, szabálysértést követ el (a szabálysértésekről, szabálysértési eljárásról és  szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
szóló 2012. évi II. tv. 193.§). Aki a kihelyezett csapdát eltulajdonítja, szabálysértést követ el! 

Bejelentés esetén értesítendő: Vadkerti Tivadar 30/253-0804    Községháza 57/460-011, 18 mellék 
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 A 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszusra való három előkészítő év 
során az elsőben a személyes Krisztus-
kapcsolat állt középpontban. Az volt a cél, 
hogy figyelmünket ráirányítsuk az Oltári-
szentségben köztünk élő Krisztusra. A má-
sodik év fókuszában a közösségek álltak. 
Miután egyénileg megerősödtünk, most a 
közösségeinket szeretnénk eucharisztiku-
sabbá, Krisztus - központúbbá tenni, melyhez elenged-
hetetlen az Ő mélyebb megismerése, közösségi ünnep-
lése. 
„Miután az első két évben egyénileg és közösségileg is 
igyekeztünk elmélyíteni az eucharisztikus Krisztussal 
való közösségünket, most a nyitás ideje jött el. 
Mindannyiunknak külön-külön, de különösen is plébá-
niai közösségeinknek feladata az örömhír továbbadá-
sa. Olyan helyekké kell válniuk, ahol a kívülről betérők 
otthonra találnak, mint az atyai házban (vö. Lk 15,11-
32).” Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti 
érsek 
„Az örömhír: Istennek semmi sem lehetetlen. Főleg, ha 
mi sem akadályozzuk, és mi is szeretnénk valamit ten-
ni. Ha nem abból indulunk ki, hogy semmit sem lehet 
tenni, hanem abból: Uram, veled semmi sem lehetet-
len!  
Milyen az életadó közösség? (Egy kis közösségi 
abc…) 
Evangelizáló. Ha valaki találkozik Jézus Krisztussal, 
olyan öröm tölti be a szívét, amit nem tud magában 
tartani. Egész egyszerűen meg kell osztani mindenki-
vel. Az örömhír gyorsan terjed.  
Hívő. Amikor kimondom, hogy hiszek, akkor igazából 
azt mondom, hogy bízom. Nekünk kell átadni a hitet, a 

hit pedig hallásból ered. Tehát az igazi 
közösség hívő, és mindenki személyes 
istenkapcsolatra törekszik, akkor érzi iga-
zán sajátjának a missziós küldetést. A kö-
zös hitünk a legnagyobb kincsünk.  
Imádkozó. Mindennek az alapja az imád-
ság, mert az imádság nem más, mint kap-
csolat Istennel. Ez mindenkinek személyes 
ügye kell, hogy legyen. Fontos, hogy tud-

junk egymásért is imádkozni.  
Közösségi. Odatartozónak érezzük magunkat, a mi kö-
zösségünk, nem pedig egy szolgáltatóház.  
Nagylelkű. Ahogy az Apostolok Cselekedeteiben ol-
vassuk: mindenüket eladták és szétosztották. A gazda-
gok adtak a szegényeknek, így a szegények sem szű-
kölködtek, a gazdagoknak is jutott. A hívek érezzék a 
sajátjuknak, otthonuknak az egyházközséget.  
Növekvő. Ha mindez megvalósul, akkor a közösség 
növekedni fog. Az egészséges közösség növekvő kö-
zösség. Ha csökken, sorvad egy közösség, akkor vala-
mi nem egészséges benne. Akkor meg kell vizsgálni, 
mitől csökken a létszám. 
Szeretetteljes. Ha van egy csapat, akik összejárnak, és 
már szeretik egymást, ők egy padba fognak ülni a 
templomban. És ha már van egy pad, ami tele van, ak-
kor a többiek is könnyebben jönnek közelebb. Az igazi 
befogadó egyházközség szeretetteljes.  
Szolgáló. Aki sajátjának érzi az egyházközséget, abban 
szolgálatot is vállal. Érdemes mindenkit a karizmájá-
nak megfelelő közösségi szolgálatba bevonni.  

Fábry Kornél atya a NEK főtitkára 
Forrás: https://www.iec2020.hu/hu/otletfuzet 

Magyarország a Katolikus Egyház legnagyobb világrendezvényére készül, a 2020 
szeptemberére meghirdetett 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra (NEK). 

„A gyermeki élet pedig maga a csoda. 
Minden gyermek üzenet az emberiség 
számára: Isten szeret bennünket. Gyer-
meket nevelni – Istennel való találko-
zás.”Böjte Csaba 
Terveink szerint ebben az évben a hitok-
tatónk, Anikó és cserkészvezetőnk, Zsu-
zsika aktív segítségével minden hónap 
első csütörtöki napján, szentmisén várjuk 
a hittanos gyermekeket szüleikkel együtt. 
A szentmisét a gyermekekért és szülei-
kért mutatja be Tamás atya. Szeretnénk, 
ha minél több család kapcsolódna be az 
egyház közösségébe, és az értük felaján-

Kedves Édesanyák, Édesapák! 
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lott szentmiséken túl, a vasárnapokat, ünnepnapokat 
is szentmisével ünnepelnék keresztény családjaink. 
Kedves Szülők! Gyermekeitek megkeresztelkedésekor 
fogadalmat tettetek, a keresztszülőkkel együtt, hogy a 
keresztség szentségében részesült kisgyermeketeket az 
egyház törvényei szerint nevelitek! Szóban megtett 
fogadalmatok váljék cselekedetté! Isten segítsen benne-
teket ebben! A gyermekek számára mindig készülünk 

valami meglepetéssel, ami az egyházi év aktuális ünne-
peihez, eseményeihez kapcsolódik. Az elmúlt hónapok-
ban Szent Miklós püspök ünnepnapján mikulás csoma-
got, Vízkereszt ünnepéhez kapcsolódóan szenteltvizet, 
Gyertyaszentelőkor pedig szentelt gyertyát vihettek 
haza otthonaikba a szentmisén részt vevők. Az elkövet-
kező hónapokban is szeretettel várunk Mindenkit! 

Kegyelmekben gazdag, erőt adó nagyböjti  
készületet és 

ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET kíván 
az Egyházközség  Képviselő-testületének 

és munkatársainak nevében: 
Tamás atya 

Az oldalt szerkesztette: Bóta Mizsei Ilona 

Egyházközségünkben a plébániai irodai szolgálat ideje: 
szerda: de.10.00 – 13.00 óra 

csütörtök: du: 15.00 – 16.00 óra között 
Lehetőség van kereszteléssel, házasságkötéssel, temetéssel kapcsolatban információt kérni, egyházközségi hoz-
zájárulást befizetni vagy adományt adni. Gondjaival, kérdéseivel is ekkor keresheti az irodai munkatársakat! 
Egyházközségünkben Húsvétra, Jézus Krisztus feltámadásának ünnepére való lelki felkészülés alkalma: 2020. 
március 27. péntek (gyóntatás és szentmise). 
Eucharisztikus Kongresszussal kapcsolatos esemény 

Ferenc pápa Rómában a magyar püspökök "ad limina apostolorum" látogatása alkalmával 2017 novemberében 
megáldotta a 2020-ban Budapesten megrendezendő 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) Misszi-
ós keresztjét. A Nagyböjt során az egri egyházmegye tizenegy templomába látogat missziós kereszt. A hatalmas 
feszület nem csupán egyedi ötvösmunka, hanem ereklyetartó is. Középpontjában, ezüst tokban egy Szent Ke-
reszt-ereklye van elhelyezve, körülötte, a levéldíszek fordulataiban pedig magyar szentek relikviái találhatók. 
Tercnyák Csaba érsek atya újévi körlevelében buzdította híveit, hogy vegyünk részt a Missziós Kereszt látogatá-
sán, a hozzánk legközelebb lévő település templomában, így is megerősítve magunkat a kongresszusra való ké-
születben. 
A Missziós Kereszt látogatásának időpontja környezetünkben: 
Március 30-Április 1. Jászberény, Nagyboldogasszony templom 

Nagyböjt 
 
Hamvazószerdán – idén február 26-án – veszi kezdetét a 
negyvennapos böjt, melynek során a keresztények húsvétra, 
Jézus Krisztus föltámadásának ünnepére készülnek. A böjt a 
Szentírásban soha sem öncélú, hanem mindig a bűnbánat 
kísérőjeként jelenik meg. A nagyböjt arra a negyven napra 
emlékezetet, amelyet az Úr böjtölve töltött a pusztában, mi-
előtt elkezdte nyilvános működését. A böjt és az imádság 
megtisztítja és felemeli a testet és a lelket, így az ember al-
kalmasabbá válik Isten szavának befogadására, és tudja, 
hogyan kell helyesen cselekedni. Az Egyház hamvazószer-
dára és nagypéntekre szigorú böjtöt ír elő. E két napon és 
nagyböjt többi péntekén 14 évesnél idősebb tagjait arra kéri 
az Egyház, hogy a böjti fegyelem részeként ne fogyassza-
nak húst. A húsételtől való tartózkodás önmagában azonban 
nem tekinthető böjti cselekménynek. Gyakorlatban az egyé-
ni bánatnak is számos formája lehet. Mi az a szokás az éle-
temben, amihez általában ragaszkodom, és az Isten előtti 
meghajlás jeleként szívesen lemondanék róla? Ez nagyböjt-
ben nemcsak a hústól, hanem a dohányzástól, az édességtől, 
a szórakozástól, a wellnestől stb. való tartózkodás is lehet, 
hozzáfűzve azt, hogy nagyobb figyelmet fordítunk ember-
társaink szükségleteire is. 
„A böjt és az alamizsna, amit az Egyház az imádsággal 
együtt különös módon is szorgalmaz nagyböjt idején, ked-
vező alkalmat nyújtanak, hogy tekintetünk Krisztus 
„tekintetéhez” hasonuljon.” XVI. Benedek pápa 

„Figyelek… várok… Csend van, hosszú, tiszta, 
mint mikor az ég harmatkönnyét issza 
minden fűszál még… és hiába kérem: 
ösvényein ott jár az élő Mester 
feltámadottan, tündöklő-fehéren, 
bűn és halál felett vett diadallal. 
Ujjongó lelkem lépteire hallgat 
és ezt a csendet hogy zavarná dallal?!” 

Túrmezei Erzsébet 
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1925. szeptember 16-án szüle-
tett Jászberényben. Itt végezte 
sikeresen iskoláit, és 1949-ben 
a Jászberényi Állami Líceum és 
Tanítóképzőben tanítói képesí-
tést szerzett. Öt évig tanított a 
Jánoshida-Pusztamizsén levő 
tanyasi iskolában. Közben 
1951-től 1954-ig Szegeden, az 
Állami Pedagógiai Főiskolán 
tanult magyar nyelv- és iroda-
lom, valamint történelem sza-
kon. 1954-ben Jászboldogházára már a fenti 
diplomákkal érkezett, és ezeket a tantárgya-
kat tanította 1980-ig, nyugdíjba vonulásáig. 
A jászboldogházai iskolában töltött 26 év 
gazdag és tartalmas volt. Tanítványai kivá-
lóan szerepeltek a különböző versenyeken, 
és ezzel is öregbítette településünk hírnevét. 
Emlékezetesek maradtak a Mária néni által 
rendezett kulturális műsorok, a színházi 
előadások, a sok-sok író-olvasótalálkozó. 
Szervezte a nőmozgalmat és a község kul-
turális életét. Nagy öröm volt számára, 
hogy 1962-ben felépült a Művelődési Ház, 
melynek tartalommal való kitöltését szív-
ügyének tekintette. Az avató műsort is ő 
szervezte, melyre szeretettel emlékeznek 
ma is a volt tanítványok. Fontosnak érezte, 
hogy az iskola, a Művelődési Ház, a Közsé-
gi Könyvtár szorosan kapcsolódjék egybe, 
és a kultúra, a művelődés minél szélesebb 
körben terjedjen. Ő kezdeményezte az isko-
lai kis könyvtár létrehozását, melynek bőví-
téséért nagyon sokat tett. 
János bácsinak és Marika néninek nem volt 
saját gyermekük, de tanítványaikat, fiatal 

kollégáikat olyan szeretettel vet-
ték körül, amit nem lehet elfelej-
teni. Nyugdíjazásuk után Jászbe-
rénybe költöztek, ahol Mária né-
ni testvérei és azok gyermekei 
éltek, élnek. Azok szerető gon-
doskodása segítette át Mária né-
nit a nehéz időkön, amikor hosz-
szú betegség után elveszítette 
párját. Nagyon sokat jelentett 
számára a boldogházi emberek 
szeretete, látogatása. Amíg tu-

dott, a keddi és pénteki napokon lement a 
piacra, és mindig beszerezte a friss infor-
mációkat Boldogházáról. Látogatásaim so-
rán meghatódva mutatta a képeslapokat, 
újságokat, könyveket, amit szeretett közsé-
gétől kapott, és kiemelt helyen tartotta őket. 
A Boldogházáról Elszármazottak Baráti 
Körének is aktív tagja volt, emlékezetesek 
maradnak kedves beszédei az augusztus 
végi találkozókon. 
Nagyon sokan voltunk temetői búcsúztatá-
sán, volt tanítványai könnyeiket törölgetve 
emlékeztek kedves osztályfőnökükre. Aki 
nem tudott eljönni, küldte az 1-1 szál ró-
zsát, hogy így köszönje meg azt a biztos 
alapot, melyet tanítójától kapott. 
Búcsúzunk drága Mária néni! 
Emlékedet nemcsak szívünk, de az iskola 
egyik tanterme is őrzi, a Menyhárt terem, 
melynek avatásán -2005. augusztus 27-én- 
boldogan köztünk voltál. 

Nyugodjál békében! 
Zrupkó Ferencné 

BÚCSÚZUNK 

Emlékezzünk… 
1954 augusztusában két fiatal pedagógus érkezett Jászboldogházára: Nagy György Mária és 
Menyhárt János. Még ez év novemberében házasságot kötöttek, és nyugdíjba vonulásukig nem-
csak az iskoláért, de szívvel-lélekkel nagyon sokat tettek településünkért is, életük összefonódott a 
község életével. János bácsi 1988. január 23-án hunyt el, sírja Jászberényben, a Fehértói temető-
ben található. Mária néni 32 évnyi özvegység után talált végső nyughelyet szeretett párja mellett 

Menyhárt Jánosné  
Nagy György Mária   

1925-2020 
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Az Ezüstkor Nyugdíjasok és Magányosok Egyesülete 
2019-ben is 2011/175-ös Kormányrendeletben foglal-
taknak megfelelően végezte a munkáját. A tagság ré-
szére az éves egyszeri vezetőségi beszámolót is ugyan-
ezen rendelet írja elő. Ennek eleget is tettünk. Egyesü-
letünk 2003-óta működik egyesületként, J.N.K. Szol-
nok megyei törvényszék jóváhagyása óta. Előre elké-

szített és a tagság által jóváhagyott munkaterv alapján 
tevékenykedtünk. A munkatervünket a jóváha-
gyott  alapszabályban foglaltakhoz igazítva készítettük 
el. 
A 2019-es esztendőben a gazdálkodás az alábbiak sze-
rint alakult. 
Az adatokat 1000 Ft-ra kerekítve adjuk meg. 

Az Ezüstkor Nyugdíjasok és Magányosok Egyesületének  

a 2019-es évben végzett tevékenységérıl... 

B e v é t e le k :  
l./ Előző évi pénzmaradvány  1.480 
2./ Adózók l %ból : 19 
3./ Tagdíjból bevétel:  34 
4./ Magán személyek hozzájár.  241 
5./ Önkormányzati támogatás  50 
6./ Banki kivét átvezetése  208 
Eseti bevétel /pályázati utalás/  2.122  
  Összesen:   4.154  
 
K i a d á s o k: 
 1./ Autóbusz költségre  194  
 2./Bank költségek   17 
 3./Életet az éveknek tagdíj  8 

 4./ Kirándulásra  46 
 5./ Könyvelésre  20 
 6./ Postaköltség  3  
 7./ Kegyeleti díjakra   6 
 8./ Rendezvényekre   70 
 9./ Irodaszerekre   8 
 10./ Névnapokra  19 
 11./Beteglátogatásra  2 
 12./Karácsonyi rendezvényre  58 
 13./Pályázat miatt eseti utalás   2.111 
 14./Banki kivét költség elszámolásra  208 
Összesen:  2.770  
Év végi  pénzmaradvány.:  1.384  
ebből bankszámlán l380. készpénzben 3 Ft. van.  

Idén február 1-én, ismételten megrendezésre került a 
XX. Doni Hősök Emléktúra elnevezésű kulturális és 
sportrendezvény. Az ország különböző pontjain, egy 
hónapon át, több helyszínen is végrehajtják a menet-
századok ezt a gyalogtúrát, így tisztelegve a Don part-
jánál elesett vagy fogságba esett, illetve onnan hazáért 
katona Hősök előtt. 
Mint a Magyar Tartalékosok Szövetsége Jász-
Nagykun-Szolnok megye elnökség tagjaként és 25 éves 
honvéd hagyományőrző tapasztalattal a hátam mögött, 
azt a megtisztelő feladatot kaptam, hogy hozzam létre a 
Jász Menetszázadot, és szervezzem meg a megyénkben 
is az emlékmenetet. 
Az első jászsági emléktúra 2017 januárjában Jászbol-
dogházán került megrendezésre. A lebonyolításban 
nagy segítségemre volt Szűcs Lajos polgármester úr és 
a helyi önkormányzat. 
A túrán és a megemlékezésen résztvevő bajtársak és a 
vendégek pozitív visszajelzései alapján próbáltam min-
den évben községünket bevonni ebbe a program-
sorozatba. Idén ez már 4. alkalommal sikerült. 
A szervező munkát szinte már a következő hónapban el 
kell kezdeni, mert igen sok feladat van, amit el kell 
végezni a feladat sikeres végrehajtása érdekében. 
Az egyik ilyen a települések kijelölése és a terep bejá-

rása. Az idei évben az útvonal Jászboldogháza - Csíkos 
- Újszász útvonalon történt. Józsa Tamás bajtársammal, 
aki Matasz tag és a helyi Önkéntes Területvédelmi Tar-
talékos állomány tagja, egy héttel a rendezvény előtt 
bejártuk az útvonalat. Megnyugvás volt számunkra, 
hogy még bírják az "öregek". De persze az utána lévő 
esőzések megváltoztatták a körülményeket, de így is 
sikerült a kitűzött menettávot időben teljesíteni. 
Maga a rendezvény nyílt, előzetes regisztrációt követő-
en, azon bárki részt vehet. Legnagyobb létszámban a 
királyi honvéd hagyományőrzők vannak jelen és aktív, 
tartalékos katonák, diákok, civilek alkotják a Jász Me-
netszázadot. Itt buzdítanám a fiatalságot és persze az 
idősebb korosztályt, hogy bátran vegyenek részt a ren-
dezvényen, hisz szinte minden családban volt valami-
lyen kötődés a háborús eseményekhez, és ez egy jó 
alkalom, hogy ilyen formában tisztelegjünk apáink, 
nagyapáink, dédnagyapáink hősies helytállása előtt. 
Ezúton szeretném megköszönni a segítséget a rendez-
vény lebonyolításában Jászboldogháza Önkormányza-
tának, Szendrei Péternek, Bóta - Mizsei Ilonának, Kis-
pál Tamásnak és mindenkinek, aki munkájával és rész-
vételével hozzájárult, hogy méltóképpen tudjunk meg-
emlékezni katona hőseink emléke előtt. 

Doni hősök emlékmenetDoni hősök emlékmenetDoni hősök emlékmenetDoni hősök emlékmenet    

Kövér Attila 
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Egyesületünk tagsága meghallgatta és elfogadta az 
éves gazdasági, tevékenységi és ellenőrző bizottsági 
beszámolókat. Ezzel egy időben szintén megtárgyalás-
ra és elfogadásra került az 2020. évi munkaterv és költ-
ségvetés is. 
Egyesületünk részt vett 2019-ben is a községben  meg-
tartott rendezvényeken: Hagyományok hétvégéje, CI-
VIL nap, tűzoltó verseny, majális. Megrendezésre ke-
rült a Boldog Barátok találkozója is. Megünnepeltük az 
idősek világnapját és a karácsonyt is. Mintegy 30 fővel 
Bogácson voltunk egy ötnapos hétvégén. Szarvason az 
arborétumban a Faluvédő és Szépítő Egyesülettel kö-
zös kiránduláson vettünk részt. Megtartottuk a tájház-
nál lévő kemencénk avatását is. Kőhidi Gyuri már erre 

évek óta készült, de most került rá sor. Minden évben 
több alkalommal sütünk tagjainkkal kenyérlángost, 
kalácsot, pogácsát a különböző rendezvényekhez. Ilyen 
a nyuszisimogató, a gyermeknap, augusztus 20-a és a 
strandon lévő vendégek megkínálása. 
Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, 
aki valamilyen formában segítette munkánkat, támo-
gatta az egyesületet akár az adójának 1%-os felajánlá-
sával is.  

Várjuk továbbra is a felajánlásokat.  
Adószámunk: 18837005-1-16.  

Orczi Imréné  
Egyesületi titkár 

2019-ben első alkalommal adott otthont településünk 
művelődési háza a falu karácsonyának, melyre igen 
sokan ellátogattak. Ismét élettel telt meg a sokat megért 
épület. Talán nem mindenki tudja, hogy a 
jászboldogházi művelődési házat 1962. november 7-én 
adták át. Az épületbe költözött a könyvtár, 1965-ben 
pedig a szélesvásznú mozi.  A művelődési ház igazga-
tója Zámori Gyuláné volt 1970-1996-ig. Ebben az idő-
szakban színes kulturális élet folyt ebben az épületben. 

A fővárosból érkeztek színészek, énekesek, többek kö-
zött Sinkovics Imre, Váradi Hédi, Máté Péter, Poór 
Péter, Hofi Géza, Kovács Kati, Soltész Rezső. Telthá-
zas előadások, estek voltak. Számos tanfolyam zajlott 
az épület falai között, szakkörök működtek, ifjúsági 
klub, volt hangszerpróba terem, konditerem, diszkó. 
Emlékezetes bálok is voltak itt, lakodalmak, úttörő és 
kisdobos avatás, ballagási ünnepség.  
Polgármester úrral együtt azt szeretnénk, ha újra közös-
ségi térré alakulna a művelődési ház. Íme, megtörtént 

az első lépés - élettel telt 
meg az épület. Gazdag 
program várta a december 
21-én odalátogatókat. Igazi 
karácsonyi forgatag jelle-
mezte a napot. 
Az adventi vásárban kará-
csonyi mézeskalács, méz, 
karácsonyfa alá való kreatív 
ajándékok, valamint gyer-
tyák, kézműves szappanok, 
seprű, dió, aszalt gyümölcs, 
kis angyalkák és megannyi 
ötletes apróság, szépség, 
finomság cserélt gazdát a 
melegszívű, ügyes kezű, 
többségében helyi kézművesek jóvoltából.  
Az egész napos munka, készülődés után délutánra már 
egyre kellemesebb hangulat és vonzó illatok járták át 
az épület falait. Zsúfoltságig megtelt a nagyterem az 
ünnepi műsor kezdetére, még az erkély is benépesült, 
amire legalább 30 éve nem volt példa. Az ünnepi mű-
sor alatt felemelő érzés volt együtt énekelni a már több 
kitüntetést elért Csillagvirág kórussal a Halleluját, a 
Csendes éjt, miközben megérkeztek a betlehemesek, a 
Szent Családot, Máriát, és a kis Jézust megjelenítő is-
kolások. Egyre erősödött bennünk az érzés, itt a kará-
csony, a szeretet ünnepe. Az óvodások kedves műsora 
melengette szívünket, az iskolások tánca, versei beara-
nyozták az estet. A színpad mellett díszlő karácsonyfa 
beragyogta a termet, az est ékessége volt. 
Ellátogatott hozzánk Pócs János országgyűlési képvise-
lő úr is. Megtiszteltetés, hogy elfogadta a meghívásun-
kat. Ünnepi köszöntőjében elismeréssel szólt a falu 

Faluszépítık hírei 
Együtt ünnepeltünk! 

Volt egyszer egy karácsony… a Falu karácsonya, - immár a kilencedik. 
Decembert írtunk, közeledett az év legszebb ünnepe, a karácsony. A Községi Önkormányzat és a Faluvédő és Szé-
pítő Egyesület nem mindennapi eseménnyel, falusi disznóvágással egybekötött karácsonyváró rendezvénnyel ké-
szült. Egész napos programmal, kolbásztöltő-, pálinka- és kalácssütő versennyel, estébe nyúló bensőséges ünnepi 
műsorral, kézműves vásárral, betlehemesek érkezésével, szépen terített asztallal, karácsonyi étkekkel, forralt bor-
ral, teával várta a kedves lakosságot 2019. december havának 21. napján.  

CIVIL SZERVEZETEK  
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összetartó közösségéről, a 
szervezők lelkes munkájáról 
és a nagy számú ünneplőkről. 
Ez a nap egy nagy találkozás 
volt, mindenki találhatott 
kedvére való programot, fia-
talok, idősebbek egyaránt. 
A régi tanyasi disznóvágások 
hangulatának felidézésére 
egy retró sarkot is felfedez-
hettek a látogatók, ami régi 
disznóvágási eszközöket, 
hurkatöltőt, fateknőt és meg-
annyi régi kelléket mutatott 
be. A szalmabálákon lelhető 
régi ruhadarabokat - svájci 
sapkát, bekecset, otthonkát, kötényt, kendőt ki-ki ma-
gára ölthette, és nagy sikere volt az ebben való 
fotózkodásnak. A hangulatos sarkot Kövér Attila saját 
régiség-gyűjteményéből rendezte be családjával együtt. 
Köszönjük!  

A disznóvágás régen is téli elfoglaltság, nagy családi 
esemény volt, általában a karácsony előtti időszakban 
került rá sor. Szenteste idején böjtöltek, ez akkor szo-
kás volt, várták a kis Jézus születését, kemencében ki-
sült a diós és mákos hajtott kalács, ott sütötték a hurkát, 
végül a töltött káposzta főtt meg - ez volt az elmarad-
hatatlan ünnepi menü. Mindezt csak az éjféli mise után 
fogyasztották el.  
Az éjféli misére, a tanyákról gyalog indultak a nagy 
hóban, a keresztutaknál csatlakoztak egymáshoz a ta-
nyaszomszédok, általában a legközelebb eső település 

templomába igyekeztek, ami pl. a tápiói emberek eseté-
ben Újszász volt. Ez több kilométeres út volt a hideg 
éjszakában, ami, -ahogy mesélik- nem is tűnt annyira 
hosszúnak számukra, hiszen a felemelő érzés, a kis Jé-
zus születése, a karácsony eljötte, erőt adott az úthoz, 
örömmel, hitükben megerősödve mentek. Hazatérve 
elfogyasztották a karácsonyi ételeket, ekkor már szabad 
volt húst enni, lehetett vigadni, örvendeni.  
Kedves Boldogháziak, ezúton szeretnénk megköszönni 
mindazoknak, akik megtisztelték jelenlétükkel az egész 
napos karácsonyváró rendezvényt, bízunk benne, hogy 
segítette az ünnepre hangolódást, a meghitt ünnepvá-
rást. 
Köszönjük minden kedves szereplőnek a fellépést, a 
felkészítő pedagógusok fáradozását, segítőinknek a 
munkáját, a felajánlásokat, amivel támogatták, a ren-
dezvényt. 
A szép karácsonyfát, mely ünnepségünk ékessége volt, 
Matók Pálné és családja ajánlotta fel - köszönet érte. A 
színpadon lévő igen szép háttérrel két kedves pedagó-
gus, Gerhát Károlyné és Káposztás Istvánné örvendez-
tetett meg minket.  
Köszönjük Mizsei László, Nagy László vállalkozók 
felajánlásait, a Seres büfé, a Kondi büfé, a Balázs cse-
mege, a COOP ABC, a kedves lakosság és mindenki 
más felajánlását. 
Köszönjük az iskolakonyha dolgozóinak áldozatos 
munkáját, Matók Péternek a villanyszerelést, a polgár-
őröknek, hogy vigyáztak a rendre, Babinyecz Jánosnak 
és Lajkó Gergőnek a fotózást, Szőllősi Bélának és Pat-
riknak a hangosítást és a közmunkások segítségét. Kö-
szönjük az adventi vásár résztvevőinek, kedves árusa-
inknak, hogy évek óta gazdagítják jelenlétükkel a ren-
dezvényt, a jövőben is számítunk rájuk. 
 Köszönöm faluszépítő társaim lelkes munkáját, fára-
dozását, akik sokat tettek azért, hogy a 9. alkalommal 
megrendezett Falu karácsonya mindannyiunk számára 
szép ünnep lehessen.  
Köszönjük az Önkormányzat támogatását, Szendrei 
Péter tanár úr önzetlen munkáját, Szűcs Lajos polgár-
mester úr mindenkori segítségnyújtását, közreműködé-
sét, hiszen az Ő ötlete nyomán valósult meg a gazdag, 
egész napot betöltő, karácsonyváró programsorozat. 

Szűcs Gergelyné 
Faluvédő és Szépítő Egyesület elnöke 
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Képviselő-testületi beszélgetéseink alkalmával úgy 
gondoltuk, hogy egy rendhagyó falusi évzárást szerve-
zünk meg. Elején csak úgy gondoltuk, hogy csinálunk 
egy „sima” disznóvágást, ami pár nap alatt rengeteg 
ötlettel bővült. Csináljunk belőle kolbásztöltő versenyt! 
Ez persze kiegészült a disznóvágás elengedhetetlen 
kiegészítőjével, a pálinkával is, de ha már a férfiaknak 
kedvezünk, akkor a hölgyeknek is, és kibővült bejgli, 
illetve kalácsversennyel. Elsőnek nem is gondoltuk 
volna mekkora fába vágjuk a fejszénket. Első volt: a 
hangulatot nem felejtjük el. Voltak hibák? Persze, de 
abból tanulunk. Mi szerettünk volna egy kis újdonságot 
vinni a falu életébe. Képviselőtársaimmal közösen, ön-
kormányzati és lakossági együttműködéssel egy na-
gyon jó hangulatú napot töltöttünk el. 
A hajnal disznóvágással kezdődött, ahol a csapatok 
egyenlő mennyiségben és minőségben kaptak húst. A 
helyszín a kultúrház volt, ahol elegendő terünk volt 
arra, hogy a résztvevők a kapott húst fel tudják dolgoz-
ni, és el tudják végezni a betöltést. 10 csapat fáradha-
tatlanul dolgozott. A disznó minden porcikája feldolgo-
zásra került, a pálinka fogyott, megmozdult a falu apra-
ja-nagyja. A buli hajnalig tartott. Egy élmény volt. 
Nagyon köszönjük Bertalan Zoltánnak a fél disznót, 
Balogh Györgynek a szakszerű boncolást, Nagy Lász-

lónak a pálinkát. Köszönjük Józsa Tamásnak a hot do-
got, a zenét és hangosítást a Szöllősi családnak, a fi-
nom tepertőt idősebb Takács Lászlónak, a hurkák - 
kolbászok kisütését az iskolakonyha dolgozóinak, az 
ajándékokat Gerhát Károlynak, fotókat, ötleteket 
Babinyecz Jánosnak, a retro sarkot Kövér Attilának, és 
Lajkó Gergőnek a segítséget. Köszönöm minden képvi-
selőtársamnak a segítséget, tanácsokat. Külön köszö-
nöm a rengeteg munkát az önkormányzat valamennyi 
dolgozójának és a civil szervezeteknek. Köszönjük 
minden csapatnak a megjelenést, és senki se feledje, 
vándorkupát nyert az első helyezett csapat, amit el le-
het majd tőlük nyerni. 
 
A versenyek eredményei: 
BEJGLI / KALÁCS verseny (Zsűri: Balázs Bernadett, 
Kobela Margit) 
1: Medve Imréné (mákos-almás) 
2: Iskolakonyha csapata 
3: "Manna Team" [Focisták] (diós-mazsolás) 
PÁLINKA verseny (Zsűri: Szőcs Levente, Császi Ist-
ván, Vámosi Norbert) 
1: "Betöltés" csapat [Turóczi Ádám, Mizsei Máté, Imre 
Csaba, Császi Csaba, Káposztás Dániel] (Meggy 2019) 
2: Tóth László Tóth (Barack 2019) 

„Évzáró disznólkodás” 

A Faluvédő és Szépítő Egyesület főbb célja, hogy 
segítse a település építészeti, környezeti és termé-
szeti értékeinek megőrzését, korszerű, esztétikus 
fejlesztését, szépítését, ápolja a lakóhely hagyomá-
nyait, emlékhelyek létrehozásával, új közösségi 
hagyományok megteremtésével, kulturális tevé-
kenységgel, szép, rendezett környezet fenntartásá-
val erősítse a lakosság szeretetét, ragaszkodását 
szülőhelye és otthont adó környezete iránt.  

Szeretnénk, ha a községünkbe érkező átutazók, 
idelátogatók, strandolók, kempingezők, testvérte-
lepüléseinkről érkező vendégeink mint egy ékszer-
dobozt fedeznék fel Jászboldogházát, szeretnénk, 
ha a felnövő fiatalság többsége, gyermekeink, uno-
káink is itt alapítanának családot, és népesítenék 
be szeretett kis falunkat, és az ideköltözők is ott-
honra találnának. 

Tisztelt Adófizető! 

Örömmel és köszönettel vennénk, ha Ön úgy döntene, hogy személyi jövedelemadójának 
1 %-ával a Jászboldogházi Faluvédő és Szépítő Egyesület tevékenységét támogatná. 
Tisztelettel köszönjük előző évi felajánlását, mellyel segítette terveink megvalósítását. 
Adataink, melyeket Jászboldogháza honlapján, a Faluvédő és Szépítő Egyesület oldalán is megtalál a következő: 
 A kedvezményezett neve: Faluvédő és Szépítő Egyesület Jászboldogháza 

A kedvezményezett adószáma: 18831865-1-16 

 Ha Ön önadózó, kérjük, adóbevallásával együtt küldje el rendelkező nyilatkozatát a NAV részére. 

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

Bankszámlaszámunk: 69500194-11-021591  

Támogatását előre is köszönjük! 

Tisztelettel: Faluvédő és Szépítő Egyesület 
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F e l h í v á s 

2021-re, Jászboldogháza önállósulásának 75. évfordulójára szeretnénk kiadni az Emlékezések könyvének első kötetét. Cé-
lunk, hogy emléket állítsunk azoknak az embereknek, akik Boldogházán éltek, itt munkálkodtak. Kutatjuk a földmegváltó 
ősök leszármazottjait, iparosokat, a falu vezetőit, orvosait, tanítóit, papjait, postásait… 
Könyvünk családtörténeti és helytörténet kutatások és az utódok visszaemlékezései alapján készül. Sokan, sokféle stílusban, 
tényadatok és színes elbeszélések, fotók alapján írják. Bárki lehet szerzőtárs, akinek vannak emlékei. Akik az írást nem vál-
lalják, de szívesen megosztanák emlékeiket, azok is hívjanak minket. Kérem jelentkezzenek Jászboldogházán Papp Izabellá-
nál vagy nálam, akik szeretnének segíteni. A családi legendáriumon, fotókon kívül az interneten is sok hasznos ismeretet 
gyűjthetünk. 
A gyűjtés záró dátuma: 2020.12.31. 

Hálás köszönettel:  Veliczkyné Koncsik Ilona 
BOLDOGBT Egyesület elnöke 
06-20-9427 997 
ica@boldogbarat.hu 
2040.Budaörs, Cserebogár u.1. 

Községünk tisztelt Lakója! 
Megkezdődött az adóbevallások és az egy százalékos támogatások benyújtásának időszaka. 
Bizonyára Ön is minden évben rendelkezik befizetett adójának 1 %- áról. Ez Önnek plusz kiadást nem jelent, mivel a 
munkáltatójuk által levont és befizetett adó 1 %-át az adóhatóság megküldi az Ön által támogatott alapítványnak. 
Községünkben A BOLDOGHÁZI GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY  a legújabb jogszabályok sze-
rint is megfelel a törvény által előírtaknak. 
  
 Alapítványunk 2020-ban is szeretné folytatni támogató munkáját. Fő feladatunk továbbra is, hogy  községünk gyermekei 
számára is megteremtsük mindazokat a lehetőségeket, melyekkel személyiségüket, képességeiket sokoldalúan fejleszthetjük. 
  

- Támogatjuk a tanulmányi versenyben résztvevő tanulókat, a sportolókat, a tehetséges gyermekeket. 
- Átvállaljuk a nevezési díjakat, a tehetséggondozó tábor költségeit. 
- Szükség szerint biztosítjuk a mazsorett oktatást és a  tanév végi jutalomkönyveket. 
- Támogatjuk a sportszerek pótlását. 
- Minden tanév végén átadjuk a Bódi Margit -díjat. 
- Folyamatosan karbantartjuk a számítástechnikai eszközöket, pótoljuk a hiányzó alkatrészeket, festékeket. 
- Finanszírozzuk a Mikulásnak az ovis játékcsomagot. 
- Szeretnénk hozzájárulni a karatésok, a mazsorettesek és a néptáncosok utaztatási költségeihez is. 
- A helyi vetélkedők díjazásához, kellékeihez is támogatást nyújtunk. 
-Szeretnénk új szakköröket ( szám. technika, angol) szervezni tehetséggondozás céljából  

  
Ezúton kéri, és előre is köszöni az Ön és családtagjai személyes támogatását: 

A Boldogházi Gyermekekért Közhasznú Alapítvány 
Számlaszámunk: 69500194-10400250 /Takarékszövetkezetben/ 

Adószámunk: 19220794-1-16 

3: Csák József (Szőlő 2019) 
KOLBÁSZTÖLTŐ verseny (Zsűri: Rácz Béla, Tukora 
Antal, Csák József, Hegyesi József) 
1: "Betöltés" csapat [Turóczi Ádám, Mizsei Máté, Imre 
Csaba, Császi Csaba, Káposztás Dániel] 
2: "Megtöm-lek" [Császi István, Tamási Zoltán] 
3: "Vidám mócsingok" [Berczeli Ildikó és csapata] 
Különdíj: Hivatali angyalok [Joó-Kovács Balázsné, Far-
kasné Szabó Mária, Sasné Szöllősi Anita, Tóth Regina, 
Szappanos Anikó] 

Készítette: 
Szendrei Péter 
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A Jászboldogháziak Baráti Társaságának Egyesüle-
te  2019-től már nemcsak az elszármazottakat összefo-
gó szervezet, hanem várja tagjai sorába azokat a bará-
tokat, akiknek fontos Jászboldogháza, a hagyományok 
megőrzése, olyan közösségi élet kialakítása, ahol min-
denki jól érzi magát. Taglétszámunk 2019. 12. 31-én 
157 fő volt. 2019-ban búcsúztunk: Sugár Ferencné 
(Koncsek Aranka) 101, Filkus Jánosné (Marton Ilona) 
86, Krasznai András 86, Varga Jánosné (Szaszkó Má-
ria) 90 éves  barátainktól. Az idei évben hagyott itt 
minket Menyhárt Jánosné (Nagy-György Mária) tanár-
nő, akit szeptemberben köszöntöttünk volna 95. szüle-
tésnapján. Nyugodjanak békében, emléküket megőriz-
zük. 
Egyesületünk tevékenységéről az elszámolás a törvényi 
előírásoknak megfelelően elkészült. A beszámolót feb-
ruár 26-án megtartott éves közgyűlésünk elfogadta. 
A 2019-es évet sikeresen zártuk, több rendezvényen, 
összejövetelen vettünk részt, több kiállítást szervez-
tünk, emlékhelyet állítottunk, újíttattunk fel. 
Civil napi rendezvényre egyesületünk két programmal 
is készült. Konkoly Béla születésének 100. évforduló-
jára emléktáblát helyeztünk el a tsz iroda bejáratánál, 
és megtartottuk a Jakabiak I. találkozóját. Az Ezüst-
kor Nyugdíjas Egyesülettel közösen rendezett hagyo-
mányos nagy összejövetelünkre augusztus 31-ére há-
rom eseményt szerveztünk. A Gyökereink IV. sorozat-
ban Telek Béla művésztanár kiállítását Bajor Imre 
rendezte, dr. Egri Mária művészettörténész nyitotta 
meg. A nyugdíjasokkal közösen 21 kerek évfordulóst 
köszöntöttük, melyre  Bíróné Marton Veronka tagtár-
sunk saját versét hozta és szavalta el. Ebéd után tagfel-

vételi közgyűlést tartottunk, nyolc új belépővel nőtt 
taglétszámunk. Örömmel üdvözöltük, hogy Telek Béla 
tanár úr is csatlakozott az egyesülethez. 
A Jakabi Szent Vendel szobor felújítása nagyon ko-
moly szervezést jelentett. Bajor Imre, Besenyi Vendel, 
Kispálné Baranyi Aranka  és a Fózer család segítette a 
munkálatokat, tartották a kapcsolatot Egri Hunor kő-
szobrász-restaurátorral, adományozókat kutattak fel. 
Nagyon szép példája ez az itthon élő és elszármazott 
emberek összefogásának egy közös cél érdekében. A 
felszentelésre október 19-én került sor. Az ünnepségre 
sokan eljöttek. A szobor történetét Bóta Mizsei Ilona 
ismertette, felszentelte Soós Tamás esperes úr. Szent 
Vendel tiszteletére megtartott szentmise után megko-
szorúztuk a központban lévő Vendel szobrot is. Az ösz-
szegyűlt pénzből egy kiadványt is készíttettünk Szent 
Vendel faluja címmel, melyet az adományozók között 
osztottunk szét. Délután megtartottuk a Jakabiak II. 
találkozóját, itt sokat segített egyesületünk tagja, 
Matókné Oláh Magdika a szervezésben és férje a finom 
ebéd elkészítésében.  Ezzel hagyományt kívántunk te-
remteni, hogy Vendel nap táján a határrészen egykor 
élt, illetve ma ott gazdálkodók összejöjjenek egy közös 
ebédre, beszélgetésre, nosztalgiázásra.  Mindenszentek-
kor megemlékezést tartottunk a temetői emlékosz-
lopoknál.   
Tájékoztatok mindenkit, hogy a részünkre felajánlott 
2018. évi adó 1%-ból a NAV 23 829.- forintot szám-
lánkra átutalt. A teljes összeget emlékhely állításra 
használtuk fel. Köszönöm mindenkinek, hogy adóbe-
vallásakor ránk gondolt. Kérem, tegye ezt jövőre is, és 
kérje erre ismerőseit is. 

Tájékoztató a  BOLDOGBT  Egyesület 2019. évi munkájáról, gazdálkodásáról 
és 2020. évi terveiről 

Bevételek     Kiadások   

Induló pénzkészlet: 634 023   Emlékhely állítás ktg 1 309 225 

Kapott támogatás (adó 1%) 23 829   Bank költség 8 474 

Tagdíj befizetések 135 000   Könyvelés időbeli elhat. 8 000 

Kapott támogatás (magán szem.) 1 390 500   Posta ktg 58 565 

Értékesítések árbevétele 0   Rendezvények költsége 86 585 

Bevétel összesen: 1 549 329   Egyéb ktg 72 815 

Záró pénzkészlet: 631 688   Kiadás összesen: 1 543 664 

Könyvkészlet érték 13 986   Eredmény: 5 665 

Pénzügyi elszámolás (egyszerűsített változat) 

Egyesületünk vagyona az előző évhez képest  5665 
Ft-tal emelkedett.  
A közgyűlésen, melyre meghívtuk Szűcs Lajos polgár-
mester urat és az Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület, vala-
mint a Faluvédő és Szépítő Egyesület képviselőit, 
egyeztetések után elfogadásra került a 2020. évi prog-
ramunk. 
A közgyűlést követően délután a nyugdíjas klub helyi-
ségében az érdeklődő, segítő barátok együttműködésé-
vel megbeszélést tartottunk a készülő Emlékezések 
könyvének  tartalmi, formai kérdéseiről.  

2020. 03. 27. 14 órai kezdéssel nosztalgia délutánt  
szervezünk a Polgármesteri Hivatal földszinti termé-
ben. ahol régi fotókat vetítünk. Előzetes bejelentkezés 
Orczi Imrénénél és Zámbori Gyulánénál. Régi fotókat 
Kispálné Baranyi Arankának és Papp Izabellának lehet 
leadni 03.20-ig, vagy emailben elküldeni az egyesület 
címére.  
2020. 04. 18. Cegléd Nagytemplom és Kossuth múze-
um, Tápiószele Blaskovich kastély látogatás. Találko-
zás 915 -kor a PH előtt, illetve 10 órakor Cegléden a 
Nagytemplom előtt. Utazás saját autókkal és 
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       elnök 
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mikrobusszal. Mindenkit szeretettel várunk. Jelentke-
zés 04. 10-ig Turócziné Sárközi Sárikánál 
(20/9728677) és Józsa Máriánál (20/5506900). 
2020. 06. 27. Sóshidiak találkozója a Tájháznál. Jelent-
kezni Babinyeczné Kovács Katikánál (30/5481048), 
Turócziné Sárközi Sárikánál és Veliczkynénél lehet 
06.20-ig. 
2020.  08. 29. Kerek évfordulósok köszöntése, közgyű-
lés.  
Kiállítás: régi esküvői/báli/születési lapok/ helyi plaká-
tok… 
Kiállítási anyagokat Kispálné Baranyi Aranka gyűjti 
08. 20-ig. 
2020. 06. 19-21. Jászok Világtalálkozója Jánoshidán. 
2020. 11. 01. Halottainkra emlékezünk a temetői em-
lékoszlopoknál. 

2020. 12. 31. Leadási határidő, az Emlékezések köny-
véhez. 
Hálás köszönet mindazoknak, akik bármilyen módon 
segítettek. Továbbra is számítok a támogatásukra, 
segítségükre.   
Az egyesület neve: Jászboldogháziak Baráti 
Társaságának Egyesülete 
Rövid név:  BOLDOGBT  Egyesület 
Székhely:  2040. Budaörs Cserebogár u. 1. 
   ica@boldogbarat.hu 
   06/20/9427 997 

Bankszámla számunk: 69500132-11017770      
(Takarékbank) 

Adószámunk:18714519-1-13 
 

„Egy nemzetnek nem csak az a fontos, hogy vannak-e 
értékei, hanem az is, hogy vannak-e értékeinek megbe-
csülői.” (Egry József festő) 
 
A fenti gondolatokkal 
azonosulva évek óta 
foglalkoztatott az a kér-
dés: hogyan, miként le-
hetne a címben szereplő 
emlékhelyet az enyé-
szettől szakszerűen 
megmenteni. Mert a ja-
kabi Szent Vendel szo-
bor nem csak egy hitbéli 
szakrális szobor, hanem 
hiteles néprajzi jelmez-
ben ábrázolt alkotás is.  
A múltban összetartott 
egy közösséget, és ösz-
szetart ma is. 
Tavaly részben sikerült 
méltóképpen megmente-
ni ezt a helyi kulturális 
értéktárban is nyilván-
tartott műemléket. Erről hosszabb-rövidebb dokumen-
tumok, képek jelentek meg különböző formában és 
helyeken. Ezeket olvasgatva mégis hiányérzetem tá-
madt, mert a történések bemutatása hézagos volt szá-
momra. Kiegészítésként szeretném közreadni a kedves 
olvasóknak az eddig még nem publikált fontos időpon-
tokat és mozzanatokat. 
A közelmúltból elsőként említem azt az eseményt, ami-
kor 2017 őszén a Szolnoki Művésztelep vezetőjével, 
Verebes György festőművésszel, Fózer Vendel társasá-
gában és jómagam egy szolnoki kiállítás megnyitása-
kor beszélgettünk. Szóba került a jakabi Szent Vendel 
szobor felújításának kérdése is. Csodálkozva és öröm-
mel tapasztaltam, hogy a szolnoki művészek ismerik és 
számon tartják ezt az alkotást is. Becsült felújítási költ-
sége szerintük 1.5-2 millió forint a mai adózási terheket 
is figyelembe véve. Ha a pénz együtt van, vállalják a 
feladatot. 

2018 nyarán a jászboldogházi Civil nap alkalmával 
egykori tanyaszomszédaim, rokonaim és újdonsült is-
merőseim körében ismét a szobor sorsa volt az egyik 
beszélgetés tárgya. Jogi személyként a faluszépítőket 
gondoltam alkalmas költségviselőnek a szoborfelújítás-
sal kapcsolatosan.  Ez a terv más teendők miatt az 
egyesületnél nem realizálódott. 
Féléves csönd után kissé türelmemet veszítve új költ-
ségviselő szervezet után néztem. A BOLDOGBT 
Egyesület alapszabálya rögzíti többek között a műem-
lékvédelmi feladatot is. Itt mint vezetőségi tag a 2019. 
február 7-i értekezleten indítványoztam, hogy az egye-
sület vegye munkatervébe a szoborfelújítást. Valami-
kor a szobrot az a közösség állította, akiknek a leszár-
mazottai most itt vannak, és döntés előtt állnak. A mi 
kötelességünk ezt véghezvinni.  Érveimet elfogadták, 
és a tervet a márciusi közgyűlés elé terjesztette az 
egyesület elnöke, Veliczkyné Koncsik Ilona. A 2019. 
március 6-i közgyűlés egyhangúan az évi munkatervé-
be fel is vette a felújítás végrehajtását. Céldátuma októ-
ber 20–ra lett meghatározva, Vendel nap ünnepére. 
 A feladatok koordinálására háromfős grémium alakult: 
Bajor Imre, Besenyi Vendel és Kispálné Baranyi Aran-
ka személyében. Egyeztettünk a jászberényi földhiva-
talnál, hogy milyen státusban van a kérdéses objektum. 
Kataszter szerint egykor Bóta Mizsei János adományo-
zott a földjéből egy darabot, jelenleg ifjabb Lantos Kál-
mán magánterületi birtokán van a szobor. Szakszerű 
fejújító keresése céljából felvettük a kapcsolatot Horti-
né dr. Bathó Edit etnográfussal és ifjú Sisa Béla épí-
tésszel, a Műemlékvédelmi Hivatal munkatársával. 
Közbenjárásukra Egri Hunor kőszobrász-restaurátor 
felmérte a szobor állapotát, és 2019. március 10-én ár-
ajánlatot adott bruttó 1 222 550 Ft összegben. Sajnos a 
magas adóterhek miatt kúszott fel ennyire a kivitelezési 
ajánlat. Műemlékvédelemre jelenleg sincs adókedvez-
mény. Én bíztam az adományozók önzetlenségében, 
hogy majd a kérdéses összeget összeadják. Sőt ezt még 
végül túl is teljesítették. Hogy mennyivel? Pontosan ki 
fog derülni a BOLDOG BT pénzügyi beszámolójából 
2020-ban. 
 

IDŐRENDBEN 
A JAKABI SZENT VENDEL SZOBOR LEGUTÓBBI FELÚJÍTÁSÁRÓL  

ÉS A JÖVŐBENI TEENDŐKRŐL 

Gulyás Éva fotó 1979 
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A kivitelező szemé-
lyéről vita alakult ki. 
Én ragaszkodtam a 
képzett restaurátor 
megbízásához, aki 
szakszerűséget és mi-
nőséget garantál.  
Igaz, hogy ez drágább, 
de munkája szakszerű, 
művészi, esztétikus és 
tartós. Mások az ol-
csóbb megoldás mel-
lett érveltek, képzetle-
nebb szakival. Végül a 
kivitelezőről 2019. 
április 24-én tartott 
megb eszélésü nkön 
megegyezés és határo-
zat született. A szerződéses megbízást az Ariun-Art 
Művészeti- és Szolgáltató Betéti Társaság kapta meg 
Egri Hunor kőszobrász restaurátor képviseletében és 
irányításában. Megbízó és költségviselő a 
BOLDOGBT Egyesület, melynek képviselője Veliczky 
Józsefné elnök. Az adományok zömét ékesszóló agitá-
ciójukkal Fózerné Versegi Ilona és Kispálné Baranyi 
Aranka gyűjtötte be. 
A szerződésben számomra megtisztelő személyes meg-
bízást kaptam a munkálatok közbeni ellenőrzésre és a 
végátvételre. Jó munkakapcsolat - szinte baráti – ala-
kult ki köztem és a restaurátor között. Többek között 
megbeszéltük a szobor körüli kerítés stílusát, anyagát 
és ornamentikáját. Az eredetihez hasonló kerítés meg-
valósítása mellett döntöttünk. Igazodva a posztamens 
vak árkádos íveihez a kerítésoszlopok és lécek kivitele-
zésénél. Megterveztem a kerítés műszaki rajzát. Ezután 
került megállapításra az anyagszükséglet, a becsült 
munkaóra. Eredménye, értéke körülbelül 350 000 Ft-ra 
jött ki. Ez további plusz költség és munka volt, amit 
egy lelkes kis csapat külön fölvállalt. Név szerint: Ifj. 
Bajor Imre, Bajor István, Darók István, Fózer Balázs, 
Fózer Tibor, Lantos Tibor, Lipták Mihály és szemé-
lyem. Az új kerítést 2019. október 14-én fejeztük be. 
Az első fotót a körbekerített objektumról a munka vé-

geztével alkonyodó fényviszonyok mellett készítettem. 
Elnézést a minőségért, de az eredetiséget garantálom. 
Sajnos, hogy a jelenkori társadalmunk tehetetlenül tűri 
a vandál és szemetelő embertársaink felelőtlen maga-
tartását. Ezért nem láttuk értelmét és nem lett pótolva a 
szoborhoz tartozó mécses. Egykor a remekbe szabott 
díszműbádogos munkát is dicsérő lámpatest kovácsolt-
vas lámpatartó konzolon ült, a másik vége pedig a 
posztamenshez rögzült. Gyalázatos kezek áldozata lett. 
Régebbi kép alapján viszont látható, hogyan nézett ki 
valaha az örökmécses. Köszönet Papp Izabellának, 
hogy felkutatta és közkinccsé tette ezt az archív felvé-
telt. 
A szobor környezetéhez tartozó tereprendezést, dűlőút-
bekötés javítását az önkormányzat vállalta fel. Tudo-
másom szerint ez is körülbelül 150 000 Ft értékű, to-
vábbá a különféle szállítási munkákat, aminek a költsé-
gét nem ismerem. 
Céldátum előtt két nappal 2019. október 18-án az utol-
só simításokkal befejeződött a munka. Másnap feleme-
lő és emlékezetes maradt a jelenlévőknek az avatás 
ünnepélyes percei, órái. Sokan és sokat tettünk azért, 
hogy ez így legyen. Magunkat jutalmaztuk vele.  A 
jövőben is lesznek majd a szoborral kapcsolatos újabb 
feladatok, amit el kell végezni. Bízom a fiatalokban, 
hogy az elődök nemes értékrendjét magukévá teszik, és 
folytatják önzetlen módon e műemlék gondozását. 
Nem lett most még stabilizálva a szobor alapja és a 
szigetelése sem. Továbbá archiválni kellene egységes 
dokumentumban - legalább CD formátumban - az ösz-
szes anyagot a kezdetektől napjainkig. Kövér Attila 
által őrzött eredeti kéziratos anyagot is közkinccsé kel-
lene tenni.  Az utókornak tartozunk még ezzel, hogy 
pontosan ismerjék meg, hogyan született és maradt fent 
ez a világon egyedülálló vaskalapos gyöngyszem, a 
jakabi Szent Vendel szobor.  
Végezetül Váci Mihály költő gondolataival zárnám a 
beszámolómat: 
„Nem elég jóra vágyni: 
 a jót akarni kell! 
És nem elég akarni: 
de tenni, tenni kell!” 

 

SPORTBÁL SPORTBÁL SPORTBÁL SPORTBÁL ---- 2020 2020 2020 2020    
Február 1-jén ezúttal is megrendezésre került a 
Jászboldogházi SE szervezésében a Sportbál. Felnőtt 
focisták, utánpótlás játékosaink, szülők és a csapathoz 
közel állók lázasan készülődtek a rendezvényre. Az 
egyesület életében már hagyománnyá nőtte ki magát az 
évente megrendezésre kerülő Sportbál. A megnyitó 
beszédek után következett a díjátadás, ahol az egyesü-
let vezetősége díjazta a 2019-es esztendő legjobb játé-
kosait.  
Az alábbi díjak kerültek kiosztásra: 
Az év kapusa: Kordács Gergely 
Az év gólkirálya: Kerekes Zsombor 
Az év felnőtt játékosa: Tasi Zoltán 
Az év ifjúsági játékosa: Muhari Kristóf 
Az év U-13-as játékosa: Kertész Zoltán 
Az év U-11-es játékosa: Sánta Kornél 
Az év U-9-es játékosa: Endrődi Anna 
Az év U-7-es játékosa: Szűcs Levente 

Különdíjat kapott szorgalmáért, kiváló hozzáállásért: 
Mukri Zalán, Endrődi Máté, Papp Róbert. 
A díjátadás után következett az általános iskolások mű-
sora a 8. osztályosok előadásában. Ezután a jászberényi 
Move for Vivacity tánccsoport fellépése zárta a mű-
sort. Ezúton is nagyon köszönjük az Öregfiúk csapatá-
nak a vacsora elkészítését. A jó hangulatról a Pezsgő 
zenekar gondoskodott, amit mi sem bizonyít jobban, 
hogy a bál másnap reggel 5 óra után ért véget.  
Szeretnénk megköszönni az Önkormányzat munkatár-
sainak, az iskola és az óvoda dolgozóinak, szülőknek, 
játékosoknak, szurkolóknak és mindenkinek, aki segí-
tett vagy támogatta a bál sikeres megrendezését. 
Célunk, hogy továbbra is minél több jászboldogházi 
fiatal focizhasson egyesületünk csapataiban. 
Hajrá Boldogháza! 

Bodor Máté 

Bajor Imre 
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A művészet körülvesz bennünket, igen sokrétű, az egyes művészeti alkotások különböző 
érzékszerveinkre vannak hatással, megítélésük szubjektív. 
Gimnáziumi éveim alatt szívesen jártam hangversenyre, zenélni sajnos nem tudok, de a 
mai napig szeretem a fúvószenekarok előadásait. A színház szeretetét nagyobbik fiam 
tőlem örökölte. Gyermekeim évekig néptáncoltak, amit egy idő után felváltott a labdarú-
gás. Kirándulásaink alkalmával megcsodáltuk az építészet remekműveit. Kisebbik fiam 
komolyan érdeklődik az építészet iránt. 
A szobrászat és a festészet a szemet gyönyörködteti. Úgy ad egy festmény pozitív él-
ményt, hogy beleképzelem magamat a látott helyzetbe, és minden alkalommal más ha-
tással van rám. 
A közelmúltban Vuics István kiállításán jártam Jászberényben. Abban a hónapban a 
Régi Kőhíd Jászberény lett a hónap műtárgya. A festő munkásságát Velkeiné Pócz 
Ilona művésztanár mutatta be. Lélekemelő élmény volt. 
Az Önkormányzat kiállítótermében Telek Béla festőművész kiállítása sok érdeklődőt 
vonzott. A festmények mellett a szobrok a történelem egy-egy pillanatait örökítették meg. A diákok egy csoportjá-
val meg is néztük a kiállítást. Rájuk is nagy hatással volt, érdeklődésüket bizonyítja, hogy számos alkotásnak 
megjegyezték a címét. A legfrissebb élményem a Hagyományok Házában tett látogatás. A Kárpát-medence ma-
gyarságának folklórjával ismerkedtünk a diákokkal. A Magyar Állami Népi Együttes zenés-táncos előadását tánc-
ház követte. Az épület építészeti szempontból is csodálatra méltó, számomra az összetartozást jelenti. 
Könyvtárosként igyekszem a gyerekeknek olyan könyveket a figyelmükbe ajánlani, melyek ráébresztik őket a 
művészet sokszínűségére. 
A művészet célja a lélek formálása. Pappné Turóczi Henrietta 

FIATALOK VÁLASZOLNAK... 
Milyen szerepet játszanak, hogyan jelennek meg a különböző művészeti ágak - zene-, színház-, 
táncművészet, festészet, szobrászat, építészet, bármelyik művészeti ág - az életedben? 

A művészet mindig fontos szerepet töltött be az életemben - a zene és a tánc irán-
ti rajongásom kiskorom óta töretlen, köszönhetően a rendszeres otthoni zenehall-
gatásnak és az iskolai táncóráknak. 10 évig néptáncoltam, ezt a hiányt nehéz pó-
tolni. Budapesten töltött 4 évem alatt a férjemmel igyekeztem minél több művé-
szeti és kulturális programra eljutni, kihasználni a főváros adta rengeteg lehetősé-
get. Egyik legemlékezetesebb élményünk az 1956-os forradalom és szabadság-
harc 60. évfordulójára megrendezett Egy nemzet egybeállt című zenés ünnepi est 
volt a Művészetek Palotájában, melynek épülete már önmagában egy művészeti 
alkotás. Ha már történelem, meg kell említenem a kiállításokat, melyeket megte-
kintettünk: a Terror Háza Múzeum kiállítása, a Magyarország története állandó 
kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban, valamint a Budapesti Történeti Múze-
um állandó kiállításai a budai vár történetéről, mind különleges élményt nyújtot-
tak - teljesen más a saját szemünkkel látni a rekonstruált szobrokat, korabeli öltö-

zékeket, használati tárgyakat, mint anno a történelemkönyvben. Ráadásul a fővárosban bármelyik utcában rábuk-
kanhatunk olyan építészeti alkotásokra, melyek a történelem egy-egy szeletét őrzik: a nagypolgári épületek cirá-
dásan faragott kő- és kovácsoltvas díszítéseitől kezdve a különböző templomokon át a híres szobrokig. De nem 
csak Budapesten, minden nyaraló- és kirándulóhelyen szívesen látogatunk el múzeumokba, történelmi jelentőségű 
épületekbe belföldön és külföldön egyaránt, hiszen nagyon érdekes egy adott település vagy ország történelmi és 
művészeti sajátosságaiba betekintést nyerni.     
A múzeumok mellett színházba és koncertekre is eljutottunk. Beleszerettünk a jazz műfajba, az utóbbi években 
népszerűvé vált Budapest Bár együttes több koncertjén részt vettünk. Nagyon kedvelem a musicaleket, így nem 
csoda, hogy lenyűgözött az Erkel Ferenc Színházban látott Billy Elliot című darab. Jövőbeni terveim között szere-
pel egy balettelőadást megtekinteni, remélem, ez is teljesül majd előbb-utóbb.  

Koncsik Barbara 

A zene nagyon fontos helyet foglal el az életemben. Az iskolában a lexikális tanulás alatt, szinte 
kizárólag a bal agyféltekénket használjuk. A művészet, amellett, hogy jobban aktiválja jobb agy-
féltekénket, a kikapcsolódásban is segít. Nem csoda, hogy egy hosszú fárasztó hét után, hétvé-
gén, az ember szívesebben megy valamilyen kulturális rendezvényre, színházba. Az általános 
iskolás éveim alatt néptánc órákon is könnyebben tudtam érvényesülni, hiszen édesanyám által, 
aki zeneoktatással is foglalkozik, fejlett ritmusérzékre, zeneiségre tettem szert.  

 Muhari Kristóf 
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Nyugodt szívvel mondhatom, hogy a legtöbb művészeti ág játszik vagy játszott vala-
milyen szerepet az életemben. 14 évig néptáncoltam, és jártam a csoporttal ehhez 
kapcsolódó rendezvényekre. Ezek az évek nem csak a tánctudásom fejlesztésének 
szintjén, hanem közösségi szinten is sokat hozzátettek az életemhez, szerettem a csa-
patot, sok-sok közös élményünk volt a táncon kívül is. Terveim közt szerepel, hogy 
swing, charleston vagy esetleg rockabilly órákra járjak, nagyon tetszenek ezek a tán-
cok, és a hangulat, amiket ezek a zenék teremtenek. Ezenkívül apa révén már általá-
nos iskolás koromban szívesen forgattam festészettel, építészettel kapcsolatos köny-
veket és magazinokat. A mai napig lenyűgöznek a gyönyörű, főként régebbi épüle-
tek, templomok, kastélyok, és az utazásaim során is ezeket fotózom legszívesebben. 
A fővárosban majdnem minden nap rácsodálkozom a belváros épületeire, és próbá-
lok “turistaszemmel” minden szépséget észrevenni. Színházba, opera- vagy táncelő-
adásra sajnos nagyon ritkán jutok el, de szeretnék gyakrabban; az interneten szoktam néha balettelőadásokat 
nézni. A legnagyobb behatása az életemre azonban a zenének van, el sem tudom képzelni azt, hogy ne szóljon 
valami otthon vagy munka közben a fülemben - szerencsére a munkaköröm megengedi ezt -; hangulatomtól 
függően a létező legkülönfélébb műfajokban kalandozom: a klasszikusoktól kezdve a jazzen, alternatívabb mű-
fajokon keresztül különböző nemzetek jellegzetes zenéin át a metálig vagy az elektronikusig minden megfordul 
a lejátszási listáimon, viccesen szoktam mondani, hogy velem mindenkinek van egy közös kedvenc száma. Ko-
rábban autodidakta módon tanulgattam gitározni, és sok éve szeretnék megtanulni zongorázni is, remélem nem 
marad örökre terv.  

Gerhát Adrienn 

Igazából a művészet soha nem volt hangsúlyosan jelen az életemben, sajnos nem vagyok 
tehetséges sem a rajzolásban, sem az éneklésben, színházba járni azonban már régen is 
nagyon szerettem. A gyerekekkel először két évvel ezelőtt mentünk el egy matiné elő-
adásra, ahol a Pán Péter című mesét néztük meg. Felnőttként is elképesztően magával 
ragadó volt. Leginkább azonban az töltött el örömmel, hogy a fiaim arcán láttam az ér-
deklődést, azt hogy beleélik magukat a történetbe. Az előadás végén csak annyit mond-
tak, hogy nagyon tetszett nekik, és ugye legközelebb is eljövünk majd. Azóta is rendsze-
resen járunk a jászberényi Lehel Filmszínház által szervezett matiné előadásokra. 
Nagy örömmel tölt el továbbá az is, hogy már az óvodában is fontosnak tartják, hogy a 
gyerekek megismerkedjenek a művészet több ágával is. A nagycsoportosok rendszere-
sen járnak Szolnokra a színházba, legutóbb a Farsang három napjában című előadást 
nézték meg. A gyermekeim mindig nagy örömmel és lelkesen mesélnek az előadások 
után az élményeikről. Az óvodában van lehetőség ezen kívül a tehetséggondozó műhely 
keretein belül kreatívkodni, legutóbb például az üvegfestéssel ismerkedtek meg a gyerekek 

.  Koczáné dr. Fehérváry Mária 

Fiatal anyukaként fontosnak tartom, hogy érdeklődjünk a művészetek iránt Ma már 
nincs lehetetlen. Számtalan módon van lehetőségünk egy- egy művészeti ágat meg-
ismernünk. Talán a legegyszerűbb, ha utána olvasunk annak, ami érdekel minket, de 
tanulhatjuk is, esetleg ha időnk engedi, megtekinthetünk egy jó színházi darabot, 
netán egy kiváló képzőművész alkotásait is megcsodálhatjuk stb..... 
Személy szerint a tánc világa az, ami mindig is elvarázsolt. Egy olyan kifejezési for-
ma, amit mindenki, akár szavak nélkül is ért. Én nagyon fiatalon ismerkedtem meg a 
tánc művészetével (igaz nem profi módon) balettoztam, majd egy tánccsoport tagja-
ként, később pedig önálló tánccsoporttal illetve zumbaoktatóként igyekeztem megis-
mertetni a tánc világát mindenkivel, aki egy kicsit is nyitott volt rá. A Főiskola el-
kezdésével sajnos abba kellett hagynom, de az a sok- sok évnyi táncolás fantasztikus 
élményeket adott. 
Ma két pici gyerkőc mellől nincs lehetőségem, hogy a tánccal bármely formában is 

foglakozzam, de bízom benne, hogyha a gyerekek nagyobbak lesznek, lehetőségem adódik majd újra megtapasz-
talni, milyen felemelő érzés a tánc.  

 Papp-Takács Tamara 

SZERKESZTŐSÉGI KÖZLEMÉNY 
Rendszeres és alkalmi szerzőink figyelmébe ajánljuk, hogy a következő lapszámunkhoz   a kéziratokat és a fotókat  

2020. április 27-ig kérjük eljuttatni a szerkesztőkhöz. 
A beküldött írások változtatásának jogát -terjedelmi okokból-  a szerkesztőség fenntartja. 

E-mail: faluujság@jaszboldoghaza.hu 
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Nagy Albert 
Jászkapitány 

HÍREK 

�  Az elmúlt év utolsó eseménye volt december 19-én 
egy könyvbemutató a Jász Múzeumban. A bemutatott 
könyv szerzője dr. Suba Györgyné Kocsis Julianna, és 
a könyv címe „ Az egyház ellen elkövetett visszaélések 
a Tanácsköztársaság idején a Jászságban”. A súlyos 
témát feldolgozó könyvet Faragó Annamária filmren-
dező mutatta be a hallgatóságnak. A könyv megjelené-
sét a Jászapátiak Baráti Egyesületének támogatása tette 
lehetővé. A könyv címlapját Telek Béla tervezte, aki-
nek az elmúlt évben festménykiállítása volt a 
jászboldogházi Polgármesteri Hivatalban. Az ismerte-
tőben elhangzott, hogy a könyv hiánypótló ismereteket 
tartalmaz, melyeket eddig kevésbé ismertünk. Bár a 
Tanácsköztársaságról iskolai éveink alatt tanultunk, de 
ilyen tartalmú feldolgozás eddig nem létezett. Az első 
világháború lezárása után nemsokára, 1919. március 
21-én kikiáltották a Magyar Tanácsköztársaságot. En-
nek hatására Jászberényben március 23-án a szociálde-
mokraták és a földmunkások vezetői katonatanácsot és 
népbiztosokat, majd április 3-án Forradalmi Törvény-
széket hoztak létre. A Forradalmi Tanács rendeletére 
március 30-án a közoktatási népbiztos, Taska János 
elrendelte az iskolákban a hittanoktatás megszünteté-
sét, és a felekezeti iskolákat (katolikus, református, 
izraelita) államosították.  Tilos volt hittant oktatni a 
főgimnáziumban, a polgári leányiskolákban, a tanító-
képzőben, az elemi iskolákban, valamint az ipari és 
kereskedelmi iskolákban. A vallásoktatást a templo-
mokban engedélyezték. Az iskolákból minden egyházi 
képet, feszületet el kellett távolítani.  A Tanácsköztár-
saság valláspolitikája nem merült ki a vallásoktatás 
kitiltásával, voltak letartóztatások, meghurcolások a 
vallásosság miatt. Az egyházi birtokokat államosítot-
ták, és más értékeket is állami kezelésbe vontak. Vol-
tak plébániák, ahova pártkatonákat költöztettek be. A 
papok közül Jászberényben Erős Andrást, a Főtemplom 
plébánosát hurcolták el április 13-án éjjel, és egy hóna-
pig Jászberényben, majd Budapesten tartották fogva 
augusztus 3-ig.  
  A Jászságban más településeken is történtek inciden-
sek a papokkal szemben. Jászjákóhalmán Bárdos Pál 
plébánoshoz törtek be, lakását feldúlták, őt nem bántot-
ták, de az eset az idegrendszerét tönkretette, és bele is 
halt fiatalon. Jászapátin dr. Markovits Pál plébániáját is 
feldúlták, őt nem bántalmazták. Hebrony Kálmánt, 
Jászfényszaru plébánosát a plébániáról elűzték, először 
a szőlőkben, majd Pusztamonostoron és Budapesten 
bujkált. Réz Kálmán jászladányi születésű, 
tiszapalkonyai plébánost megkínozták, halálra ítélték, 
bitófa alá állították, de egy közelre becsapódó ágyúgo-
lyó riadalmat okozott, és sikerült neki elmenekülni. Az 

esemény annyira megviselte, hogy 1921-ben nyugdí-
jazták, majd Jászberénybe költözött, ahol nyugdíjas 
kápláni feladatok mellett 1926-1946 között a Jász Mú-
zeum igazgatója volt. Legtragikusabb volt a 
jászkarajenői papok esete.  Május 4-én délelőtt a két 
pap az utcán ment hazafelé, és egy ott tartózkodó vö-
röskatona –Dobák Imre—az utcán agyonlőtte Kósa 
József plébánost és Hornyik Károly segédlelkészt. Tet-
tének oka a papok gyűlölete volt. Az esemény 100. 
évfordulójára, a két vértanú emlékére mellszobrot állí-
tottak Jászkarajenőn. Jászberényben május 2-án a fog-
ház udvarán agyonlőtték Egressy Kálmán tartalékos 
hadnagyot, akit vallásossága miatt vettek őrizetbe. A 
legvéresebb nap Jászberényben július 13. volt, amikor 
a szegény nép elégedetlenkedett  az éhezés miatt, de 
mivel nem oldották meg a problémájukat, a helyzet 
egyre jobban eldurvult. Erre a napra népgyűlést hirdet-
tek meg, de a vezérszónokot közbekiabálással elhall-
gattatták, majd a Városházával szembeni háztól pisz-
tolylövés hallatszott, és több irányból is lövések dör-
dültek. Az összegyűlt nép riadtan szétfutott. A lövöldö-
zésnek 11 halálos áldozata lett. Az áldozatok emlékére 
a Jászberényi Polgári kőr emléktáblát állított 2002-ben 
a Táncsics Mihály utcában. A táblán 13 személy neve 
van feltüntetve, mert a 11 legyilkolt nevéhez oda vették  
Egressy Kálmánt –akit május 2-án a börtönudvaron 
lőtték agyon—és Hajek Ferenc nevét, aki vöröskatona 
volt, és május 7-én végezték ki, mert a rendszer -a ki-
rályság- visszaállításáért agitált, és bajtársait árulásra 
buzdította. Meg kívánom jegyezni, hogy Jászberény 
legvéresebb napján, július 13-án a Főtemplomban tar-
totta Pintér Pál az első szentmiséjét, és ő volt Boldog-
háza első plébánosa 1946-1960 között.  
  A Tanácsköztársaság elbukása után 1920-ban a   Szol-
noki Királyi Törvényszék ítélkezett a Tanácsköztársa-
ság alatt elkövetett életellenes vétségek elkövetői felett.  
Ismereteink szerint a Szolnoki Törvényszék a Jászság-
ban elkövetett bűnökért egy halálos ítéletet hozott a 
jászkarajenői papokat meggyilkoló Dobák Imrére, me-
lyet végre is hajtottak. A többiekre –voltak számosan-- 
fegyházbüntetéseket szabtak ki, melyet le is kellett ne-
kik tölteni.  
A könyv ismertetése után dr. Suba Györgyné megkö-
szönte a támogatók, segítők munkáját  -köztük Papp 
Izabellának és Besenyi Vendelnek- kik támogatták a 
könyv elkészítését. Az ismertetés után  a könyv megvá-
sárolható volt a helyszínen, s a szerző ezeket dedikálta 
is. 
Ez volt a 2019-es év záró eseménye. 
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Zöld óvoda lettünk!  

„A természet varázsát ontja bőven, 
A fűben, a virágban és a kőben.  
Ó nincs a földön oly silány anyag, 
Mely így vagy úgy ne szolgálná 
javad,   
De nincs oly jó, melyben ne volna 
vész,  
Ha balga módra véle visszaélsz!” 
                 (William Shakespeare) 
 
A kisgyermekkori környe-
zeti nevelés terén végzett 
tevékenységünk elismeré-

seként elnyertük a  
„ZÖLD ÓVODA” címet. 

 
Az Agrárminisztérium és az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma megbízásá-
ból a Magyar Mezőgazdasági Múzeum 
által hirdetett pályázatra 2019 júniusá-
ban adtuk be a pályamunkánkat. Az 
eredményhirdetésre 2019. december 
végén, a díjátadó ünnepségre 2020. 01. 
23-án került sor Budapesten, a Magyar 
Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár-
ban. Az okleveleket László Tibor Zol-
tán, az Agrárminisztérium környezet-
védelemért felelős helyettes államtitká-
ra és Kisfaludy László, az Emberi Erő-
források Minisztériumának köznevelés-
ért felelős helyettes államtitkára adta 
át. 
„A Zöld Óvoda cím elnyeréséhez az 
intézményeknek olyan feltételeknek kell  
megfelelni, amelyek támogatják az óvo-
dások körében a környezettudatos min-
ta és a helyes szokások kialakítását, 
erősítik a klímatudatosságot, a gyere-
kek sok tapasztalatszerzés útján és élet-
koruknak megfelelően, játékosan tanul-
nak a környezetvédelem fontosságáról. 
A cím elnyerése után  egy szigorú krité-
rium-rendszernek kell megfelelni, me-
lyek betartása környezettudatossá ne-
veli mind a gyerekeket, mind a szülei-
ket.”  
(László Tibor Zoltán) 
 
Már a 2016/2017-es nevelési évtől in-
novációs törekvésként célul tűztük ki a 
zöld óvoda cím elnyerését. Ennek érde-
kében dokumentumainkban, éves ter-
veinkben tudatosan terveztük a zöld 
óvodai tartalmakat. 
Napjaink környezeti problémája Föl-
dünk szennyezettsége és környezeti 
állapota teszi szükségessé már óvodás 
korban a környezettudatos magatartás 
kialakítását. 
Óvodánk egyik legfontosabb célkitűzé-
se az egészséges életmódra nevelés, a 

környezet megismertetése és védelme 
érdekében a környezetbarát szemlélet 
és környezettudatos magatartás kialakí-
tása, a természeti, az épített környezet 
fenntarthatósága érdekében szükséges 
ismeretek, magatartásminták, értékek 
és életviteli szokások megtanítása. 
Ennek érdekében igyekszünk kihasz-
nálni a településünk adta lehetőségeket. 
Rengeteg sétát tervezünk be gyermeke-
inknek leginkább ősszel és tavasszal, 
melyhez társul hívjuk a szülőket, a 
község lakosságát. Kezdetben nem is 
gondoltuk, hogy ennyi kincsre lelünk a 
mi kis falunkban. Sokan foglalkoznak 
állattartással, növénytermesztéssel és 
méhész is van a környezetünkben. 
Szinte mindenki, akit felkeresünk, 
örömmel vezeti be a kis óvodásokat az 
állattartás és növénytermesztés rejtel-
meibe. Kispál Sándor és Aranka évek 
óta vendégül látják a csoportokat, ahol 
megismerhetik a juhok életmódját, 
táplálkozását, tulajdonságait és meg is 
simogathatják a kisbárányokat. Kobela 
Margithoz is ellátogatunk évek óta, aki 
a libák életmódját, testfelépítését, hasz-
nosságát mutatja be nekünk. Minden 
évben van sok kis óvodásunk, akinek 
családja vendégül lát bennünket, és 
saját környezetükben figyelhetjük meg 
a házi állatokat, szárnyasokat, tojásai-
kat, életmódjukat, táplálkozásukat, 
testfelépítésüket. Kóstolhatunk házi 
tejet és sajtot. 
 Azt is megfigyelhetjük, hogy az állati 
és növényi trágya hogyan hasznosítha-
tó, hogyan épül be a természet körfor-
gásába. Aranyosak, amikor „orrukat 
befogva, megjegyzéseket téve” szem-
besülnek azzal, hogy az állatok ürüléke 

a földbe beásva vagy beszántva milyen 
jót tesz a növényeknek. 
Már néhány éve ellátogat hozzánk a 
„Kéz a Mancsért” Állatvédő Egyesület, 
akik gyermeknyelven tartanak nekünk 
előadást a felelős állattartásról és tevé-
kenységükről, mi pedig állateledel 
gyűjtésével segítjük munkájukat.  

Már több alkalommal jártunk a Jászbe-
rényi Állat - és Növénykertben és Szol-
nokon a NEFAG Zrt. Ökoturisztikai 
Vadasparkban, ahol részt vettünk erdei 
óvodai és zoopedagógiai foglalkozáso-
kon. Kirándultunk Poroszlóra a Tisza-
tavi Ökocentrumba, Veresegyházára a  
M e d ve p a r k ba ,  Bu d a p e s t r e  a 
Tropicáriumba, a Fővárosi Állat-és 
Növénykertbe, a Kecskeméti Vadas-
kertbe, Abonyi Vadasparkba.  Madara-
kat, növényeket figyeltünk meg a 
szomszéd településen, Tápiógyörgyén 
a tanösvényen, és Farmoson a Vízparti 
élet házában. Részt vettünk békamenté-
sen. 
Néhány éve Takács-Sós Boglárka kez-
deményezésére a helyi méhészek is 
bekapcsolódtak az „Európai mézes 
reggeli” mozgalomba, melyet az Ag-
rárminisztérium és az Országos Ma-
gyar Méhészeti Egyesület koordinál. 
Óvodánkban minden év őszén Takács 
László, Takács-Sós Boglárka, Lipták 
Mihály és Szűcs Lajos, mézes reggeli-
vel, mézkóstolóval kedveskednek a 
gyermekeknek, akik hozzáértő szak-
emberek segítségével ismerkedhetnek 

ÓVODAI  HÍREK 

Állatgondozás megfigyelése 

Kéz a Mancsért Egyesület látogatása 
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a méhek, méhészek munkájával, meg-
nézhetik, kipróbálhatják a méhészethez 
szükséges kellékeket.  

A madarak megfigyelését minden év-
ben az egyik zöld jeles napunk, a Ma-
darak és fák napja köré építjük. Táv-
csővel figyeljük a bolt kéményén fész-
kelő gólyákat és az eresz alatt fészkelő 
fecskéket, a parkokban megbúvó mada-
rakat, többségében feketerigót, verebe-
ket, cinegéket, egyéb énekes madara-
kat.  
Papagájokat is megfigyelhettük már 
Szőllősi Jánosnál és az óvodában va-
dász héja bemutatót szerveztünk. 

Télen gondjukat viseljük a nálunk tele-
lő madaraknak. A gyerekek szorgalma-
san hozzák a madáreleséget, de készí-
tünk madárkalácsot és természetesen 
madáretetőket is újrahasznosított anya-
gokból. 

A növényi trágya (komposzt) fontossá-
gára is felhívjuk figyelmüket. Szeren-
csénkre már egyre több háztartásban 
komposztálnak a családok. 2017-ben 
óvodánk udvarán is elkészült a kom-

posztáló újrahasznosított anyagból, 
raklapból. A gyerekek szorgalmasan 
használják. 
A veteményágyások elkészítését és 
földdel, komposzttal való feltöltését az 
apukák segítségével sikerült megvaló-

sítanunk 2017 tavaszán óvodánk elő-
kertjében. A gyermekek boldogan szor-
goskodnak a kiskertben. Minden évben 
ültetünk borsót, retket, sárgarépát, 
zöldséget, és duggattunk vöröshagy-
mát, fokhagymát. A veteményágyások 
köré gyógy- és fűszernövényeket ültet-
tünk, és kialakításra került két sétáló 
kavicságyás is. A gyermekek beosztás 
alapján szorgoskodnak a kertben, gon-
dozzák a növényeket.  
Nyáron folyamatosan szedjük a fűszer-
és gyógynövényeket, szárítjuk és üveg-
be tesszük. Ősszel betakarítjuk a sárga-

répát, zöldséget, (amit elfogyasztunk), 
virághagymákat duggatunk. 
Projektnapok vagy hetek keretében 
megszervezzük a jeles zöld napokat 
(Állatok, Víz Világnapja, Föld napja, 
Madarak és fák napja, Környezetvédel-
mi Világnap). 
Évente kétszer szervezünk egészséghe-
tet (ősszel és tavasszal). Az egészség-
hetek keretében a kertünkben termelt és 
egyéb zöldségeket, gyümölcsöket kós-
tolunk, salátákat készítünk, megfigyel-
jük a fűszer és gyógynövényeket, az 
utóbbiakból teakóstolót tartunk.  

A védő néni, Kegyes Imola, ezekben a 
hetekben segíti munkánkat. Kipróbál-
hatják a vérnyomásmérést, játékos tér-
látás vizsgálatot, szemléltető képekkel, 
kirakókkal színesítve ismerteti meg a 
gyermekekkel az egészséges táplálko-
zás, tisztálkodás fontosságát. Szervez-
tünk már elsősegély bemutatót, melyet 
Kis Tamás, a mentőállomás vezetője és 
kolléganője, valamint Gere Lajos és 
Czapkó Anikó tartott a gyermekeknek, 
az óvoda dolgozóinak és az érdeklődő 
szülőknek. 
Több alkalommal látogattunk el a helyi 
mentőállomásra, ahol megfigyeltük a 
mentősök munkáját és az életmentés-
hez szükséges felszereléseket. 

Az óvoda-iskola konyháján nagyon 
figyelnek arra, hogy kevesebb szénhid-
rátot, zsíros, olajban sült ételt és több 
főzeléket, rostos táplálékot, kapjanak 
az étkezők, csökkentették a cukor és só 
mértékét, és mindennap tízórai után 
valamilyen friss gyümölcsöt vagy zöld-
ségfélét is kapnak a gyermekek. Az 
őszi egészséghét keretében Ráczné 
Baráth Andrea élelmezésvezető úgy 
állítja össze az étrendet, hogy minden 
nap valamilyen különleges egészséges 

Mézes reggeli 

Madarak megfigyelése 

Madárkalács készítése 

Komposztálás 

Komposztálás 

Locsolás a kertben 

Egészséges táplálkozás, étel-ital kóstoló 

Vérnyomásmérés az egészséghéten 
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ételt és italt kóstolhassanak meg a 
gyermekek, és látványfőzést is szervez. 
A mozgás, a gyermekek napi tevékeny-
ségében szinte állandóan jelen van és a 
testnevelés keretein belül tervszerűen, 
de egyénre szabottan valósulnak meg a 
feladatok. 
A szabad mozgástevékenységnél ki-
használjuk a tágas és mozgásfejlesztő 
játékokkal felszerelt udvarunkat a ter-
mészetes mozgáskedv és mozgásigény 
kielégítésére. Sokat sétálunk. Az őszi 
Mihály napi rendezvényünk keretében, 
a farsangi bálon és a gyermeknapon 
sportvetélkedőket és kerékpáros ügyes-
ségi versenyt szervezünk.  
Nyáron kivisszük a gyermekeket a 
helyi strandra.  

Nagy figyelmet fordítunk a szelektív 
hulladékgyűjtésre, szelektíven gyűjtjük 
a papírt, műanyagot. Minden év őszén 
a szülők megszervezik a hulladékgyűj-
tést. 

A környezetvédelmi vetélkedőn csapa-
tokba osztva játékos feladatokban 
ügyeskednek a gyermekek.   

Kézműves tevékenységeink során fo-
lyamatosan dolgozunk újrahasznosítha-
tó anyagokkal (dobozok, kupakok, 
műanyag flakonok, CD, DVD leme-
zek, tojástartó, egyebek). Gyűjtögetünk 
és felhasználjuk az őszi terméseket, 
faleveleket.  
A gyermeknapon versenyt hirdetünk és 
kiállítást szervezünk az újrahasznosí-
tott kreatív alkotásokból, melyeket a 
gyermekek a szülőkkel közösen készí-
tenek. 

Tavasszal a Víz Világnapja keretében 
minden évben ellátogatunk a helyi 
Vízműhöz, ahol megtekintjük a víztor-
nyot, és a vízmű dolgozói elmondják a 
gyerekeknek, hogyan kerül a víz a ház-
tartásokba. Felhívjuk figyelmüket az 
ivóvíz fontosságára, megbecsülésére. 
Az elmúlt évben regisztráltunk és részt 
vettünk az Országos Gyógyszerészeti 
és Élelmezés-egészségügyi Intézet által 
meghirdetett „Happy hét”, a nemzetkö-

zileg elismert országos vízfogyasztást 
népszerűsítő programban. 
A Föld napja keretében veteménye-
zünk a gyerekekkel, és virágokat, fákat 
ültetünk a szülők segítségével.  
Néhány éve mindkét csoport ellátogat 
Tápiószelére a Növényi Diverzitás 
Központba, ahol szakvezetéssel segítve 
tapasztalhatják meg a gyermekek saját 
nyelvükre fordítva, hogy mivel foglal-
kozik egy génbank.  Megismerhetik a 
hűtött magtárolókat, saját élményeket 
gyűjthetnek a botanikus kertben tett 
séta alkalmával. 

Cserépben hazavihetik, rnajd gondoz-
hatják a saját maguk által elültetett 
magot, megismerve ezzel a növény 
fejlődésének rnenetét. Tél végén, kora 
tavasszal az óvodában is csíráztatunk, 
poharakba ültetjük a különféle magva-
kat. 

Igyekszünk megismertetni gyermeke-
inkkel a szülőföld, az ott élő emberek, 
a hazai táj, a helyi hagyományok és 
néphagyományok, szokások, a közös-
séghez való tartozás élményét, a nem-
zeti, családi és a tárgyi kultúra értékeit, 
megtanítani ezek szeretetét, védelmét. 
Sétáink során megfigyeljük a helyi 
épített környezet értékeit. (Római kato-
likus templom, Tájház 
Szent Vendel szobor, emlékművek) 
nemzeti értékeinket (magyar zászló, 

Kerékpáros ügyességi verseny 

Strandolás 

Környezetvédelmi vetélkedő 

Faültetés 

Séta Tápiószelén a  
Növényi Diverzitás Központban 

Csíráztatás 
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címer, Jászboldogháza címere, zászló-
ja). Minden évben megemlékezünk 
nemzeti ünnepünkről, március 15-ről. 
A kopjafánál elhelyezzük a közösen 
készített nemzeti színű zászlókat, virá-
gokat, szívecskéket. A haza szeretetére 
nevelésre, magyarságtudat elmélyítésé-
re törekszünk. Részt veszünk a témával 
kapcsolatos rajzpályázatokon.  

Ápoljuk a népi hagyományokat, nép-
szokásokat. (Mihály nap, tökfaragás, 
Márton nap, Luca búza ültetése, far-
sang, húsvéti jelképek, locsolkodás, 
tojásfestés.) 
A húsvéti tojáskeresést, pogácsasütést 
és állatsimogatót a tájházunk udvarán 
rendezzük, amikor a szülőkön kívül az 
Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület néhány 
tagja, Orczi Imréné, Sziliczei Zoltánné, 
Bata Jánosné, Matók Dezsőné, Kőhidi 
György és felesége, Marika és Zámbori 
Gyuláné segíti munkánkat. 
Ünnepeink bensőségesek, érzelmileg 

ráhangolódunk a Mikulás érkezésére és 
a karácsonyi ünnepkörre (adventi gyer-
tyagyújtás, mézeskalácssütés). 
Az intézmény működését illetően a 
takarékos energiafelhasználás biztosítá-
sára törekszünk. Felhívjuk a gyerme-
kek figyelmét a villany, víz takarékos 
használatára. Ennek érdekében pikto-
gramok kerültek kihelyezésre a megfe-
lelő helyekre. 
A környezeti nevelés áthatja az óvodai 
életünk egészét. 
A téma elmélyítése, a pedagógusok 
szakmai felkészültségének továbbfej-
lesztése céljából továbbképzéseken, 
konferenciákon vettünk részt. („100% 
Zöld Ovi - A Zöld Óvoda kritérium-
rendszere a gyakorlatban megvalósít-
va”, „Energiatudatos óvodákért” című 
pedagógus továbbképzések, „A fenn-
tarthatóságra nevelés elmélete és gya-
korlata” konferencia) Több alkalommal 
hospitáltunk „zöld óvoda” címmel ren-
delkező intézményekben az őszi és 
tavaszi pedagógiai napok keretében. 
(Jászberény Városi Óvodai Intézmé-
nye, Szolnok Városi Óvodák, Karcag 
Madarász Imre Egyesített Óvoda, Já-
noshidai Napsugár Óvoda) 
A Zöld óvoda pályázathoz el kellett 
készítenünk az önértékelési szempont-
sort, amiben felkutattuk és leírtuk, 
hogy a zöld óvodai nevelési tartalmak 
az elmúlt 3 évet felölelő időszakban 
hol és milyen mértékben jelentek meg 
az önkormányzati dokumentumokban 
(Rendeletek, Településképi Arculati 
Kézikönyv, Települési értéktár, Natura 
2000 fenntartási terve), és a megneve-
zett óvodai dokumentumokban.  
Hogyan valósultak meg a Zöld óvodai 
programmal kapcsolatos külső és belső 
továbbképzések. Milyen az eszközfel-
szereltség, a kapcsolatok rendszere és 
hatékonysága, Milyen takarékossági 
intézkedések, beruházások, attitűd- és 
szokásformálás valósul meg. (világítás, 
fűtés, vízhasználat, megújuló energiale-

hetőségek, csoportszobák berendezése 
udvar felszereltsége, hulladékkezelés 
módja, használatos tisztítószerek, fel-
nőtt dolgozók munkakörülményei, he-
lyi termékek, termelők, beszállítók 
előnyben részesítése a beszerzéseknél). 
Ezen kívül a nevelés folyamatában 
megjelenő jellemző tevékenységek 
helyi sajátosságainak bemutatását, 
megvalósításának értékelését és a fej-
lesztési tervek megjelenítését, célok 
kitűzését a következő 3 évre. A pályá-
zat beadásához szükség volt fenntartói 
támogató nyilatkozatra és külső szak-
ember támogató szakmai véleményére. 
Nagyon szépen köszönjük Szűcs La-
jos polgármester úrnak a fenntartói 
támogatást, Baktay Borbálának, a 
Növényi Diverzitás Központ igazga-
tójának a szakmai támogatást. 
Köszönjük a község lakosságának, 
hogy segítik a környezeti nevelés 
területén végzett tevékenységünket. 
A megtisztelő cím óriási elismerés 
óvodánknak, nagyon szép eredmény, 
amit most folytathatunk, tovább fej-
leszthetünk és három év múlva újból 
pályázhatunk. .A „Zöld óvoda” cím-
hez méltóan szeretnénk továbbra is 
alakítani a gyerekek szemléletét, 
akik pozitívan viszonyulnak a termé-
szethez, az emberi alkotásokhoz, 
megtanulják azok védelmét, az érté-
kek megőrzését.  
A környezeti nevelés „játszani hív” 
hiszen az óvodás, életkori sajátossága 
az, hogy játszik, és a körülötte lévő 
világgal így ismerkedik.  A környe-
zetvédelem fontosságát, közvetítjük a 
családok felé, akiknek nagyon szépen 
köszönjük az együttműködést, és 
bízunk benne, hogy továbbra is part-
nerek lesznek e nemes feladatban.  

 
Sósné Baráth Erika 

intézményvezető 

Nemzeti ünnepünkről, március 15-ről 
megemlékezés a kopjafánál 

A Magyar Kultúra napja keretében 
könyvtárlátogatáson vettünk részt. A 
Maci csoportot január 21-én várta 
Pappné Turóczi Henrietta könyvtáros 
vidám, játékos feladatokkal, a Vuk 
csoport pedig 22-én vett részt Molnár-
né Moravszki Mária interaktív mese-
előadásán, mely Berg Judit népszerű 
Lengemesék sorozatának első kötetére, 
a Tavasz a nádtengeren-re épült. Elő-
ször a rajzfilmváltozattal ismerkedtünk 
meg egy epizód erejéig, majd a köny-
vek is bemutatásra kerültek. Ezután 

kérdésekre kellett válaszolni, majd 
könyvespolcok közötti képkereső vadá-
szat és vicces békaugrálás színesítette a 
könyvtárban töltött délelőttünket. 
               
Február 17-én került sor a Vuk csoport 
3. bérletes előadására a szolnoki Aba 
Novák Kulturális Központban. Címe: 
Farsang három napjában, amit a 
Buborka Társulat adott elő. Mivel az-
nap nagyon szép volt az idő, ezért elő-
adás előtt elsétáltunk a Tiszavirág híd-
hoz. 

Hírek 

ÓVODAI HÍREK 
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Február 21-én zajlott a cso-
portokban a farsangi bál. A 
gyerekek zenés-táncos műsor-
ral készültek a vendégeknek, 
amit jelmezes bemutatkozás és 
vidám vetélkedő követett. 
Végül a szülőkkel közösen 
megtekintettük a Berényi 
Színjátékos Társaság előadá-
sát: Terülj, terülj abroszkám 
címmel. Ezúton is szeretnénk 
megköszönni a vidám mesejá-
tékot, valamint az Óvodai 
Szülői Szervezet és azon szü-
lők segítségét, akik hozzájárultak farsangi délelőttünk meg-
valósításához. 

A Berényi Színjátékos Társaság színészeivel 

Fánkevő verseny a Vuk csoportban 

Farsang a Vuk csoportban 

Farsangi csoportkép a Macikáknál 

Berkó-Fejes Györgyi 

ISKOLAI HÍREK 

LÁZÁR ERVIN PROGRAM 
 
A Lázár Ervin program részeként - szociális helyzettől 
és lakóhelytől függetlenül - minden, az 1-8. évfolya-
mon tanuló általános iskolai diák részére tanévenként 
egyszeri alkalommal ingyenesen biztosítja a színházi, 
tánc- és cirkuszi előadások, komolyzenei hangverse-
nyek, illetve az őshonos állatok bemutatóhelyeinek 
látogatását. 
A Lázár Ervin program idei megvalósításához hatmilli-
árd forintot, 2020-tól beépülő jelleggel 5,5 milliárd 
forintot biztosít a határozat. 
Az utazások szervezése a tankerületek feladata, szerve-
zeteik nemcsak az állami fenntartású, hanem az egyhá-

zi és alapítványi fenntartású iskoláknak is segítenek a 
szervezésben. 
A miniszter kiemelte azonban annak fontosságát, hogy 
a diákok a tanórákon kívül játszva, szórakozva is isme-
reteket szerezhessenek. Ezt a célt szolgálja a Lázár Er-
vin Program, amely az összes általános iskolás tanuló 
számára lehetővé teszi, hogy évente egyszer eljuthas-
son színházi, tánc- vagy cirkuszi előadásra, őshonos 
állatok bemutatóhelyeire.  
 
A mi iskolánk is csatlakozott ehhez a programhoz. 
Tanulóink a következő helyszínekre és előadások-
ra jutottak el:  
1-2. osztály: 2019. 12.18. Jászladányi József Attila 

ÓVODAI, ISKOLAI HÍREK 
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Művelődési Ház Csacsifogat című bábelőadása 
3. osztály: 2020. 03. 20. Szolnoki Szigligeti Színház – 
Mátyás király juhásza 
4. osztály: 2020. 01. 22. Jászberény Lehel Mozi – Szol-
noki Szimfónikusok – 50 perc alatt a Föld körül – Ti-
zenegy rézfúvós és két ütős barátjuk a világ körül 
5. osztály: 2020. 02. 13. Szolnoki Szigligeti Színház – 
Szent Péter esernyője 

6. osztály: 2020. 02. Fővárosi Nagycirkusz előadása 
7. osztály: 2020. 01. 27.Jánoshidai Művelődési Ház – 
Budapesti Szimfonikusok – Magyarnak lenni… 
8. osztály: 2020. 01. 14. Budapesti Hagyományok Háza 
Találkozás a néphagyománnyal 
 
Tanulóink nagyon élvezték az előadásokat. 

Felvételi 2020-ban 
 
2020. január 18-án iskolánk tanulói megírták a közpon-
ti írásbeli felvételi vizsga feladatait. 
19 tanuló birkózott meg a matematika tantárggyal, és 
magyar nyelv- és irodalom feladatsoraival. 
Sok tanulás, felkészülés előzte meg ezt a napot, melyre 
diákjaink így emlékeznek vissza: 
 
„A 2020-as felvételi számomra eléggé különös volt, 
főleg némelyik feladat. A matek volt számomra a feke-
te leves.” (Váróczi Balázs) 
„Már szeptembertől izgatottan készültem  a felvételire. 
Izgultam, mert tudtam, hogy ezen az elkövetkezendő 
éveim múlnak. A nyelvtannal kezdtünk, amire összesen 
45 perc volt, majd egy 10 perces szünet után a matek 
következett.” (Darók Ádám) 
„Én a Liskában írtam a felvételit. Sokat készültem, 
gyakoroltam rá. Az iskolában hetente egyszer volt elő-
készítő óra. Ezeken az órákon a régebbi felvételi fel-
adatokat csináltuk. Eleinte nehezebben ment, de a vé-
gére, a sok gyakorlásnak köszönhetően egyre jobban 
oldottam meg a feladatokat.” (Csizmadia Péter) 
„Mint a legtöbb nyolcadikosnak, idén nekünk is kellett 
egy központi felvételit írnunk, ami igazából felméri a 8 
év alatt szerzett tudásunkat, és a pontszámaink alapján 
tovább mehetünk az általunk megjelölt középiskolába. 
Mikor év elején megkezdtük az évet, az iskolánkban 
elindult egy felvételi előkészítő óra, ami egy-egy 45 
perces tanóra volt, ahol külön foglalkozhattunk a ma-
tekkal és magyarral. A tanáraink ilyenkor nagyon so-
kat segítettek abban, amit nem értettünk.” (Matók Eri-
ka) 

„Fél 10-kor értünk be a Gyakorlóba, már nagyon izgul-
tunk. Beosztották, hogy melyik terembe kell menni. A 
felügyelő tanár felolvasta a szabályokat, majd 10 óra-
kor kezdtük el írni a magyar felvételit. Voltak benne 
könnyebb és nehezebb feladatok is. Az eleje könnyen 
és gyorsan ment, majd jött a neheze, amikor egy kicsit 
megijedtem tőle. „ (Kisbalázs Dominika ) 
„A felvételi után szeretett osztályfőnökünk ott várt az 
iskola ajtajában. Nagy öröm volt, hogy túl vagyunk 
rajta. Remélem mindannyiunkat felveszik  oda, ahova 
szeretnénk menni.” (Durucz Kristóf) 
„Sok feladatsort írtunk az iskolában és otthon. Előké-
szítőkre is jártunk.  Az iskolai előkészítő rengeteget 
segített. 2 hetente a Lehel Vezér Gimnázium előkészítő 
foglalkozásain is részt vettünk. A nyolcadik első féléve 
nagyon mozgalmas volt. „ (Deák Csenge ) 
 
Összességében, a gyerekek véleményét tekintve, az 
idei felvételi megoldása során is akadtak olyan felada-
tok, melyek okoztak nehézségeket, de abban is bizto-
sak vagyunk, hogy  tanulóink legjobb tudásukkal igye-
keztek a központi írásbeli feladatokat megírni. 
Ezúton kívánjuk nekik, hogy teljesüljenek az álmaik, s 
bízunk abban, hogy az általuk megjelölt iskolákban 
folytathatják további tanulmányaikat. 
 
„Ha nem tudsz repülni, hát fuss. Ha nem tudsz futni, 
hát gyalogolj. Ha nem tudsz járni, hát mássz. Bármit is 
teszel, nem állhatsz meg: menned kell az utadon elő-
re.” 
Martin Luther King 

Sok sikert kívánunk! 
Birgés-Tóth Mónika 

RAJZSZAKKÖR 
A rajzszakkörbe többségében alsósok járnak, de né-
hány felsős is csatlakozott hozzájuk. Általában a témá-
kat az aktuális rajzpályázatok adják meg, de lehet sza-
badon választott témáról is alkotni. A legfontosabb 
hogy jól érezzük magunkat együtt. Emellett örömet 
leljenek a rajzolásban és közben fejlődjön az ábrázolási 
készségük is.       
Sokféle rajzpályázaton vettünk már részt, pl. A jövő 
robotjai, Bélyegtervezés, Nemes Nagy Ágnes versei-
hez illusztráció, Álomút,... (ezek elbírálása még folya-
matban van).     
 
 Így rajzoltunk a Pócs János képviselő úr által meghir-
detett karácsonyi rajzpályázatra is, melyen már korábbi 
évben is részt vettek a gyerekek. A pályázat fő célja az 
volt, hogy a Jászságban egyedül élő idős emberekhez 

eljuttassák a kész rajzokat, ezzel is örömet szerezve 
nekik karácsony előtt. 
December 13- áig kellett beküldeni a rajzokat, melye-
ket feltöltöttek a Facebookra, és ott lehetett rájuk sza-
vazni. Nagyon sok rajzot küldtünk be mi is az isko-
lánkból, mert volt, aki rajzórán is, meg szakkörön is 
alkotott. 
A legtöbb szavazatot kapott rajzok közül sorsoltak. Így 
sorsolták ki a mi iskolánkból Selmeczi Zsófia 1. osztá-
lyos és Gere Zoé 3. osztályos tanulókat, akiknek a nye-
reménye az volt, hogy február 1-jén a Fővárosi Nagy-
cirkuszban megnézhették a Varázslatos győztesek cí-
mű előadást. 
A fantasztikus előadás után pedig megvendégeltek 
minket a McDonald's - ban. 
A cirkuszba 30 gyermek juthatott el így a Jászság kü-
lönböző iskoláiból. 
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Rövid hírek 
Focitorna Jászboldogházán 
� 2019. december 10-én I. korcsoportos csapatunk 
hazai környezetben mérettette meg magát labdarúgás-
ban Jászalsószentgyörgy és Tápiógyörgye tanulóival. 
Ezen a tornán a szerencse az ellenfeleinket segítette, a 
tornagyőztes csapattal döntetlent játszottunk, mégis a 
harmadik helyen végeztünk. 
Tanulóink mindent megtettek a siker eléréséért, a játé-
kukat tekintve ügyesek voltak.  
Gratulálunk a csapat minden tagjának! 
� 2019. december 15-én került megrendezésre 
Mogyoródon az NRG KUPA. 
Iskolánk tanulója Birgés Anna Dorka BRONZ minősí-
téssel az egyéni kategóriájában országos 4. helyezést 
ért el a pontszerző verseny során. 
Gratulálunk! 
� Jászkiséren jártunk 
December 16-án a jászkiséri fedett sátorban került 
megrendezésre a Bozsik Intézményi Program soron 
következő fordulója. Kis létszámú csapatunk tisztessé-
gesen helyt állt a tornán, hiszen Jászkisér és Jászszent-
andrás csapatait is maguk mögött hagyva, a képzelet-
beli dobogó legfelső fokára állhattak volna fel tanuló-
ink. Elsők lettek!!!!! 
Két tanulónk különdíjban is részesült a teljesítménye 
alapján, viszont azt gondolom, hogy mindenki odatette 
magát, egyformán jól küzdött a csapatért mindenki. 
Gratulálunk! 
� Gólzáporos mérkőzések 
December 17-én Jászalsószentgyörgyön lépett pályára 
4. osztályos csapatunk. A lejátszott mérkőzéseken 
nyertünk is és vesztettünk is, de pozitívumként el-
mondhatom, hogy kiugróan magas számú gólt sikerült 
rúgnunk ellenfeleinknek. A gyerekek ügyesek voltak!  
A mérkőzések eredményeit tekintve a második helyen 
végeztünk a tornán, gratulálunk a csapat minden tagjá-
nak. 
Két tanulónk különdíjban részesült. 
 
� Bozsik Program Jászapáti Sportcsarnokban 
A 7-8. osztályos tanulóink Jászapátin vendégeskedtek 
december 18-án, ahol négy csapattal mérték össze tu-
dásukat. Nehezen indult a mieinknek, hiszen az első 
meccsen egy góllal alul maradtak ellenfelükkel szem-
ben. A másodikon és harmadikon magabiztos játékkal 
győzelmet arattak, az utolsót elvesztették. 
Összesítésben a harmadik helyen végeztünk, egy játé-
kosunk különdíjban részesült, mindenki kihozta magá-
ból a legtöbbet. A torna játékosai közül a mi iskolánk 
tanulói bizonyultak a legsportszerűbbeknek. 
Gratulálunk a csapat teljesítményéhez! 
Január első két hetében iskolánk csapatai rendkí-
vül jó eredményt értek el labdarúgásban. 
� 2020. január 15-én Jánoshidán vendégesked-
tünk, ahol Jászalsószentgyörgy, Jászkisér és a házigaz-
dák csapatát legyőzve az első helyen végeztünk. 

� 2020. január 21-én Jászberényben, a Bercsényi 
Sportcsarnokban játszott III. korcsoportos fiú csapa-
tunk. Nekik is sikerült győzelmet aratni ellenfeleik 
felett, megérdemelten az első helyen végeztek. 
� 2020. január 31-én ismét Jászberényben húztuk 
fel a tornacipőt a Bercsényiben. 5-6. és egy 8. tanuló-
val a 7-8. osztályos lányok tornáján játszottunk ered-
ményesen, ahol mindenkit magunk mögé utasítva az 
első helyet szereztük meg a helyi iskola, a Szent István 
Sport Általános Iskola és a Székely Mihály Általános 
Iskola csapatai előtt. 
Gratulálunk minden tanulónak! 
 

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA 
A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁT 1989 óta ünnepeljük 
meg január 22-én, annak emlékére, hogy – a kézirat 
tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a 
napon tisztázta le egy nagyobb kéziratcsomag része-
ként és jelölte meg dátummal Csekén a Himnusz kéz-
iratát.  
Iskolánkban megemlékeztünk erről a jeles eseményről. 
A felsős tanulókkal egy-egy rövid videó megtekintése 
után felidéztük Kölcsey Ferenc életét, s meghallgattuk 
a Himnuszt is. 
 
2020. február 21-én került megrendezésre Törökszentmikló-
son az országos Wass Albert vers- és prózamondóverseny 
a Bethlen Gábor Református Általános Iskolában. 
Másodjára vehettünk részt ezen a rendkívül színvonalas 
versenyen. 
A rendezvény Istentisztelettel kezdődött, ahol köszöntötték 
a tanulókat, és a felkészítő pedagógusokat. 
Ezt követően megkezdődött a verseny, ahol diákjaink kor-
csoportonként mutathatták meg a versek iránti szeretetüket. 
Az izgalmas megmérettetés után finom ebéddel vártak min-
ket, majd jóllakottan vehettünk részt az eredményhirdetésen. 
Eredményeink a következők: 

Bertalan Rebeka 8. o. 7. helyezés 
Juhász Janka 8. o. 8. helyezés 
Gajdos Márta 2. o. 6. helyezés 
Deák Janka 6. osztályos tanulónk 4. helyezést ért el, 
külön kiemelték a tehetségét, s a zsűri különdíjban ré-
szesítette. 
Muhari Hedvig 8. osztályos tanulónk pedig országos 2. 
helyezést ért el. 

Külön szeretném kiemelni Gajdos Márta 2. osztályos tanu-
lónkat, aki gyönyörűen szavalt, s bár most nem sikerült ran-
gosabb helyezést elérnie, a versenyzőink közül a legfiata-
labbként is megmutatta, hogy egy igazi tehetség! Felkészí-
tője : Káposztás Istvánné, Magdi néni 
Köszönöm Szűcs Lajos polgármester úrnak, hogy segítsé-
günkre volt az utaztatásban, s hálásan köszönöm az étkezési 
támogatást alapítványunknak, illetve Gabi néninek. 

Szívből gratulálunk minden versenyzőnek! 

ISKOLAI HÍREK 
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„A múlt szerves és elválaszthatatlan része a jelennek, 
mint ahogy a jelen sem egyéb, mint a jövendő kezde-
te.” 
Wass Albert szép gondolata ihlette a beszélgetésünket  
Kohári Istvánnal, aki az ősök iránti tiszteletet, a ha-
gyományok megőrzését, továbbadását  nagyon fontos-
nak tartja. 

 A múlt értékei sokat jelentenek számodra. A tápiói 
tanya, ahol a gyermekkorodat töltötted, meghatározó 
pont az életedben. Mit jelent neked a Tápió vidéke? 
Tápiógyörgyén születtem, a gyermekkoromat Jászbe-
rényben és a tápiói tanyánkon töltöttem. 
Szüleim gazdálkodással foglalkoztak, mindannyi-
unknak megvolt a maga feladata, már gyerekként sokat 
dolgoztam a földeken. 
A tanyánk a tápiómajori vasúti megállóhoz közel, a 
Tápió folyó mellett  volt. Emlékszem, milyen sokat 
játszottunk a környékbeli gyerekekkel a folyó partján, 
vagy éppen egy speciális technikával halat fogtunk a 
folyóban.    

Amikor iskolás korú lettem, a tápiói tanyai iskolába 
kerültem, sok emlékem van erről az időszakról is. 
Ezekhez az évekhez köthető a motorok iránti érdeklő-
désem is,  ami  Juhász János tanító úrnak köszönhető, 
ugyanis, ha jó jegyet szereztünk, felülhettünk a motor-
jára, és az iskola környékén motorozott velünk. 
Felső tagozatban már az alsóboldogházi iskolában ta-
nultam, de a tápiói tanya maradt az otthonunk. A ta-
nyánktól  az iskoláig vezető út minden centiméterére 
emlékszem ma is. 
Később pedig, felnőtt koromban a tápiói földeken gaz-
dálkodtam. 
Sok szállal kötődöm a Tápió vidékéhez, az emlékek, az 
ottani hagyományok, mind meghatározták az életemet, 
a gondolkodásomat. 
 
A tanyán töltött éveknek köszönhető, hogy a hagyo-
mányőrzésnek nagy szerepe van az életedben? 
A múlt megismerése mindig fontos volt nekem. Tíz-
éves koromtól olvasgattam történelmi témájú könyve-
ket. Sokszor munka közben, amikor az állatokat őriztük 
a mezőn, ilyen könyveket lapozgattam, és  az érdekes 
történeteket felolvastam a többi gyereknek. 
Mindig szívesen hallgattam az idősebbek történeteit is, 
majd  utánanéztem a hallottaknak, kérdezgettem a fel-

nőtteket.  A tanítóim is felhívták a figyelmemet bizo-
nyos könyvekre, így egyre inkább rákaptam ezekre  az 
olvasmányokra. 
A felmenőim a Felvidéken éltek, Trianon után erről 
nem lehetett beszélni, a szüleim, nagyszüleim számára 
ez tabutéma volt. 
Később, amikor már megtehettem, elmentem ezekre a 
helyekre, kerestem a rokonaimhoz kötődő  eltépett  
szálakat. 
Gyerekkoromban nemcsak a lakodalmaknak, más csa-
ládi eseményeknek is része volt a cigányzene. Azóta is 
kísér az az emlék, amikor kisgyerekként lovas kocsin 
utaztam egy zenekar tagjaival a tápiói tanyák között. 
Egy-egy tanyánál, tanyahelynél, néha csak egy-két fá-
nál megállt a kocsi, és a zenészek eljátszottak egy-egy 
nótát. Akkor nem értettem, miért zenélnek lakatlan he-
lyeken,  de érdekelt és  utánajártam, kik éltek ott, hogy 
kötődtek a cigányzenéhez, tudni akartam róluk min-
dent. 
 Nagyon szerettem a zenét, a népdalokat. A nagyapám 
is és a környékbeliek közül is többen tudtak valamilyen 
hangszeren játszani. Amikor egy-egy tanyán megszó-
lalt a harmonika, a tárogató, nagyon távolra elhallat-
szott, és mi csodálattal hallgattuk. 
Mindig kerestem, kutattam a múltban, sokat olvastam, 
utánanéztem  a hallottaknak, az olvasottaknak,  őriztem 
az emlékeimet,  ezek vezettek  el engem a hagyomá-
nyok tiszteletéhez, a hagyományőrzéshez. 

HÍREK 

Boldogházi beszélgetésekBoldogházi beszélgetésekBoldogházi beszélgetésekBoldogházi beszélgetések    

Kohári István 

Névjegy 

Neve:  Kohári István nyugdíjas 
Született:  Tápiógyörgye, 1949. november 23.  
Szülei: �Kohári István  
 �Kovács Mária 
Felesége:  Dobos Mária nyugdíjas 
Gyermekei: 

István (1977),   
Márta (1979),   
Mónika (1985) 

A tápiói tanya  



 29 
Boldogházi Hírek 2020. MÁRCIUS 

Évek óta támogató tagja vagy a tápióbicskei Magyar 
Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetségnek. 
Hogy alakult ki ez a kapcsolat az ottani hagyomány-
őrzőkkel? 
Tápióbicskére jártam mezőgazdasági gépekhez alkatré-
szekért, ott találkoztam a huszáregyesület egyik meg-
határozó tagjával, Vér Jani bácsival. Ő beszélt nekem a  
tápióbicskei csata emlékére szervezett ünnepségekről. 
Később belecsöppentem egy beszélgetésbe, ahol a tele-
pülés vezetői, a szervezők között a csata megünneplé-
sének módja volt a téma. Mivel olvastam egy 1906-ban 
kiadott történelmi témájú könyvet, amelyben a 
tápióbicskei csata is szerepelt, szívesen bekapcsolód-
tam a beszélgetésbe. Ettől kezdve évente részt veszek a 
már nagyhírűvé vált rendezvényen. Műszaki érdeklő-
désű vagyok, a technikai eszközökhöz értek, így segí-
tek az előkészületekben is. 

Minden évben április 4-én „Emlékezés a tavaszi hadjá-
ratra” címmel elevenítik fel az 1848/49-es tavaszi had-
járat tápióbicskei csatáját. A rendezvény mára már na-
gyon látványos, nagy múltra visszatekintő hagyomány-
őrző fesztivál. A programjai sok érdeklődőt vonzanak, 
túlnőtt a határainkon is, ilyenkor több országból érkez-
nek ide látogatók. 
A több száz hagyományőrző által felelevenített látvá-
nyos csatajelenetek, fegyverek, korabeli ágyúk bemuta-
tása mellett történelmi előadások, látogatható huszártá-
borok, katonai felvonulások, koszorúzási ünnepség 
színesítik a programot. 
A kézműves sátrakban megismerkedhetnek a látogatók 
a lópatkolással, megnézhetik, hogyan készülnek a hu-
szárruhák, de láthatnak modern fegyverekből álló kiál-
lítást is. 
A felvonulás szemet gyönyörködtető: lovas huszárok, 
gyalogos katonák vonulnak fel a rézfúvósok zenéjére, 
őket követi a rengeteg idelátogató felnőtt és gyerek, az 
iskolai csoportok. Az ünnepség helyszínén pedig csat-
lakozik hozzájuk a katonai viseletbe öltözött gyerekek 
sokasága. 
Mivel hosszú évek óta részt veszek a rendezvényen, a 
már kialakult ismeretségek, a jó hangulatú  baráti be-
szélgetések is fontosak számomra. 
A zene szeretete is közel áll hozzád, a  tápiószelei Tá-
rogató Fesztiválnak is évek óta látogatója vagy. 
A tárogató ősi magyar hangszer, a kuruc korban és az 
azt lezáró Rákóczi-szabadságharc idején vált népszerű-
vé.  Azóta már hungarikum lett. 
Már gyerekkoromban felfigyeltem ennek a muzsikának 
a szépségére. A Tápióban többen is nagyon szépen tá-
rogatóztak. Az esti csendben hallani a tárogató hangját, 
az valami csodálatos volt. 
Tápiószelén ebben az évben ötödik alkalommal rende-
zik meg a Tárogató Fesztivált. Ennek az alapja, hogy a 

tápiószelei Terék József tárogató muzsikájával már 
bejárta a világot. 
Minden évben május végén van a fesztivál, a kétnapos 
rendezvényen diákok is tartanak hangszeres, énekes 
bemutatókat. 
Már ismerősként üdvözölnek itt is, és amíg csak élek, 
ezen a fesztiválon mindig ott szeretnék lenni. 
Tudom, hogy a jászsági és a helyi hagyományőrző 
rendezvények is nagyon fontosak számodra.                                                                                   

A Jász Világtalálkozó a jászok összetartozásának leg-
szebb jelképe. A 2006-ban Boldogházán  megrendezett 
találkozó óta minden évben részt veszek a felvonuláso-
kon, ahol a falu lakóival képviseljük községünket.  Na-
gyon tetszik, hogy minden rendező település újabbnál 
újabb programokkal igyekszik emlékezetessé tenni ezt 
a napot. 
Ebben az évben is érdeklődéssel várom a 26. Jász Vi-
lágtalálkozót a szomszéd községben, Jánoshidán. 
Jó érzés felfedezni a színes forgatagban a régi ismerő-
söket, találkozni a jászkapitányokkal, akikkel  már jó 
kapcsolat alakult ki az évek során. 
Nagyra értékelem ezt az emberi közösséget, akik ösz-
szekovácsolódtak a több évtized alatt. 
Nagyon szeretem a Boldogházán rendezett hagyo-
mányőrző programokat is. 
Május végén a Hagyományok hétvégéje a szép ünnep-
séggel, a sok fellépővel, a lovas versenyekkel már elis-
mert rendezvény lett. Ilyenkor megtelik a Bartal-tanya 
és környéke, az évről évre bővülő programok, a kéz-
műves sátrak sok látogatót csalogatnak ide. 
A lovas programok, a versenyek különösen érdekelnek, 
mivel a dédszüleim, nagyszüleim révén a lovak mindig 
közel álltak hozzám. 
A Tájház udvarán megrendezett augusztus 20-ai ün-
nepségre az ősök tisztelete vitt el. 

HÍREK 

A tápióbicskei csata felelevenítése  

Augusztus 20-ai ünnepség 

2017 Jász Világtalálkozó Jászladány 
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A kenyérszentelés, az ünnepség, az itt is évről évre szí-
nesedő programok, mind-mind az ötletek tárháza. 
Egyre többen vesznek részt az ünnepségen, én magam 
is szívesen segítek az előkészületekben.                           
Mivel tősgyökeres tápiói vagyok, és az ottani évek em-
léke örök marad számomra, a tápiói búcsú különösen 
kedves nekem. 
A nagyszüleimnek nagy földbirtokuk volt, a tápiói is-
kola helye is a nagyapám adománya. 
Gyerekkoromban a  tápiói kistemplomba jártunk misé-
re. 
A búcsúkon a kistemplom körül kirakodóvásár volt, 
ahol ételt, italt, sok mindent lehetett kapni. Még emlék-
szem a sütemények ízére, emlékszem, bambit ittunk, a 
felnőttek pedig nagyon szerették a csapolt sört. 
Nagyon szép emlékeket őrzök a  tápiói búcsúkról,  ép-
pen ezért örülök, hogy feléledt ez a hagyomány. Saj-
nos, mi, tápióiak már nagyon kevesen vagyunk, de az 
évek során csatlakoztak hozzánk a leszármazottak is. 
Az istentisztelet után a közös ebéd következik, majd jó 
hangulatú beszélgetéssel, nótázással folytatódik a dél-
után. 

A munkálatokból is kiveszem a részem, a sátrak felállí-
tásáért, az elrendezésért felelek, és mivel mindenkit 
ismerek, fogadom a vendégeket, átveszem a felajánlá-
sokat. 
7 évvel ezelőtt a Duna Televízión keresztül üdvözöltem 
a tápiói búcsú résztvevőit, a meglepetésnek nagy sikere 

volt. 
Minden évben a tápióiakkal együtt várom ezt a napot, a 
sok ismerőst, a jóízű beszélgetéseket. 
 
Fontosnak tartod, hogy a múlt értékei részei legyenek 
a fiatalok életének is? 
A mai fiatalokat rengeteg külső hatás éri, ezek mellett 
csak óvatosan, lépésenként haladva lehet velük megis-
mertetni a családi, a jászsági vagy a magyarságot érintő 
hagyományokat. 
Három gyerekem és tizennégy saját és fogadott uno-
kám van. Nagyon fontosnak tartom, hogy ismerjék a 
gyökereiket, a családi értékeket, hagyományokat. 

Igyekszem bevonni őket a folyamatokba, fontos, hogy 
mindig a megfelelő időben, a megfelelő helyzetben 
hívjam fel a figyelmüket a múlt értékeire és azok meg-
őrzésére, remélve, hogy ők is továbbviszik majd  a ha-
gyományainkat. 
 
Köszönöm a beszélgetést. Úgy érzem, sok múltbeli 
„kincset” őrzöl még az emlékeidben, amelyekkel gaz-
dagíthatod a fiatalok életét. Ehhez kívánok jó egészsé-
get és figyelmes hallgatóságot! 

Konkoly Béláné 

Bemutatjuk községünk fiataljait 

Gerhát Róbert vagyok, 28 éves. A helyi 
iskola tanulójaként kezdtem tanulmá-
nyaimat, majd később Szolnokon foly-
tattam, ahol szobafestő szakmát szerez-
tem. Közben aktív tagja voltam a Jász-
boldogházai Sportegyesületnek, ahol az 
ifjúsági, majd a felnőtt csapat tagjaként 
fociztam. 
Jelenleg Jászberényben dolgozom egy 
műanyagipari cégnél gépbeállító laka-
tosként. Felnőtté válásom évei alatt oly- 
annyira megkedveltem falunkat, hogy eltökéltem, itt 
szeretnék letelepedni. Ebben feleségem Gerhátné Mol-
nár Lilla - akivel 2018 tavaszán keltünk egybe- is tá-
mogatott, hiszen ő is itt nőtt fel, neki is hasonló benyo-
mása van a településről. Még az esküvő évében házat 

vásároltunk, ami szerelem lett első 
látásra. Kőkemény munkával és el-
szántsággal sikerült is fészket építeni, 
ami a párom pocakjának növekedésé-
vel egyre izgalmasabb és varázslato-
sabb dolog volt. 2019 júniusában utol 
is ért bennünket szerelmünk gyümöl-
cse, megszületett lányunk Julianna. 
Így már kicsit másképp gondolkozva 
örömmel látjuk a fejlesztéseket a köz-
ségben, az intézmények felújításán át 

az egyéb programokon keresztül, a civil szervezetek 
munkásságát, melyeknek köszönhető az, hogy Boldog-
háza egy élhető, tiszta, biztonságos hely. Remélem, a 
továbbiakban is hasonló ütemben fejlődik a település, 
és gyermekeinknek is jó érzés lesz itt felnőni. 

Születésnap a családdal 

A tápiói búcsú 
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 AZ ALKOT˘S ÖRÖME 

Azt hiszem, nem indít-
hatjuk azzal a beszélge-
tést, hogy már gyermek-
korodban animációs 
filmesnek készültél. 
Mégis, hogyan kezdő-
dött?   
- Általános iskolás ko-
romtól szerettem rajzol-
ni, ezért a szolnoki Szé-
chenyi Gimnázium rajz 
tagozatára jelentkeztem. 
Érettségi után még nem 
tudtam pontosan, mit 
szeretnék, ezért egy 
mozgóképi animációké-
szítő okj-s tanfolyamot 
végeztem el, ami nagyon 
hasznos volt. Itt ismertem meg jobban az animációt, 
ami nagyon tetszett, és meghatározta a későbbi utamat. 
A tanfolyam után a Budapesti Metropolitan Egyetem 
(METU) animáció szakára jelentkeztem, ahol az alap-
képzés után elvégeztem a mesterképzést. 2018-ban 
kaptam meg a diplomát. 
Az egyetemről egy interjúban így fogalmaztál: „A 
METU-n a saját képességeidet fejlesztik. Nem akar-
nak megváltoztatni, és beállítani egy olyan mintázat-
ba, ahová nem vagy való.”  
- Nagyon szerettem oda járni, rengeteg tehetséges taná-
runk volt, mint M.Tóth Éva, Gauder Áron, Ulrich Gá-
bor, Muhi Klára, Csáki László, Sikur Mihály. Ez egy 
magánegyetem, így a szakma krémje tanít ott, akik 
közben aktívan dolgoznak a saját területükön. Techni-
kailag sokat fejlődtem, és az alap- és mesterképzés 
mellett tudtam dolgozni is, saját filmeket készítettem. 
Fontos kapcsolatokat alakíthattam ki, és jó barátságok 
születtek a különböző stílusban és témában alkotó tár-
saimmal. Jó élményeim maradtak az egyetemről.  
Az alapszakon készítetted A 13. királylány című fil-
met, amiért megkaptad a legjobb diákfilmnek járó 
elismerést, és több fesztiválon is szerepelt. Különleges 
a történet, melyben alaposan megforgattad a szokvá-
nyos mesés elemeket. 
- Igen, ez egy fordított mese. A témavezető önreflexiót, 
személyes témát várt tőlünk, és én az akkori életérzé-
sem próbáltam filmes eszközökkel megfogalmazni – 
kicsit szokatlan módon. A filmben a témához kerestem 

a karaktereket, akiket a humor eszközeivel próbáltam 
bemutatni. Például a 13-as a balszerencse száma, a boj-
lertestű királylány külsőre is furcsa, ráadásul, ha meg-
csókol egy-egy kérőt, azok békává változnak. Végül, 
kicsit abszurd módon, de minden jóra fordul: a király-
lány megtalálja tanktestű társát. A tanáraim először 
csak néztek, de aztán felfedezték, amit szerettem volna 
kifejezni.  
Mesterszakon a Mamahotel című film volt a diploma-
munkád, ami igen aktuális témákat, a szülőktől való 
leválás nehézségeit és az anyós-meny konfliktust áb-
rázolja. 

- Nagyon szeretem ezt a filmet. Sokat dolgoztam vele, 
kutattam a témáról, pszichológiai témájú könyveket 
olvastam. Ugyanakkor a környezetemben is láttam, 
hogy elsősorban a fiúk közül sokan nem akarnak, nem 
tudnak felnőtté válni. Hiányzik belőlük az önállósulási 
hajlam. Jó visszhangja volt a filmnek, és éppen a na-
pokban vetítik Lisszabonban. Megkerestek, hogy az 
ottani fesztiválon szeretnék bemutatni a filmet, ami 
nagy elismerésnek számít, és igazán nagy öröm szá-
momra.   
Ezekben a filmekben néhány perc alatt kell egy törté-
netet elmesélni az animáció eszközeivel. A témákhoz 
különleges figurákat, szokatlan szereplőket alkotsz. 
Honnan jönnek az ötletek? 
- Sokáig kerestem a kifejezésnek ezt az útját, ami nem 
biztos, hogy jó út. Arra törekedtem, hogy ne egy sémá-
ra készüljenek a figurák, próbálom úgy megalkotni 
őket, hogy a karakterek jellemvonásait emelem ki. Pél-
dául a Mamahotel egyik főszereplője a fiú, akit nagyon 
sematikusan ábrázolok, hiszen nincs semmi plusz a 
jellemében, belekényelmesedett a helyzetébe. Így pró-
bálom érzékeltetni a jellegtelenségét. 
A témákat szerintem mindenki elsősorban a saját életé-
ből vagy a környezetében tapasztaltakból meríti. Dra-
maturgiatanárunk, Gárdos Péter mondta, hogy magyar-
ként ne akarjunk amerikai akciófilmet készíteni, mert a 
mi történetünk más. A filmek részben rólunk szólnak. 
Nekem is így készült minden filmem.  
Jól látható, hogy a humor, az irónia milyen fontos 
szerepet játszik a munkáidban, ugyanakkor a monda-
nivaló elgondolkodtatja a nézőt.  
- Úgy gondolom, hogy a magyar társadalom elég de-
pressziós. Szerintem a negatív hatásokat  könnyebb 

Sokunk emlékeiben élnek kedvenc rajzfilmek (más néven animációs filmek), melyek olyan időtállóak, hogy még a gyere-
kek, unokák számára is élményt jelentenek. Ezeket a filmeket nézve nem is gondolnánk, mennyi fantáziával és milyen 
összetett munkával készül egy-egy sok ezer képből összeálló jelenet is. Orosz Tina (szülei: Járomi Hajnalka és Orosz 
Zoltán) ezt a különleges és szép hivatást választotta, amelyben már eddig is komoly sikereket ért el.  

Orosz Tina  

A 13. királylány címő rajzfilmbıl 

A Mamahotel címő filmbıl 
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úgy kezelni, ha megtanulunk nevetni magunkon, kellő 
öniróniával szemlélni a dolgokat. A történetek, melye-
ket a filmekben elmesélek, nem vidámak, de egy adag 
humort belecsempészve már elfogadhatóvá válnak, 
miközben elgondolkodtatják a nézőt. Ma olyan sok 
melankolikus film készül mély mondanivalóval, ettől 
csak szomorúak lesznek az emberek. Nincs olyan film, 
amin önfeledten nevetni lehet, pedig az emberek ki 
vannak éhezve a nevetésre. A humor kicsit megkönnyí-
ti az életet. 
Nagyon összetett és igazi alkotás, amivel foglalkozol, 
ahol egyaránt fontos a látvány, a szöveg, a zene, a 
mozgás. Mit jelent számodra?  
- Véleményem szerint az animáció a művészet azon 
ága, ami szinte mindent érint, ezért nagyon izgalmas. 
Számos területet foglal magában, ezek közül én a for-
gatókönyvírást szeretem legjobban. Magát az alkotást 
is szeretem, ami meditatív dolog, közben van idő el-
gondolkodni. Ma már nem kézzel, hanem digitális 
technikával készülnek a rajzok. Ez jelentősen meggyor-
sította az alkotás folyamatát, de közben sikerült meg-
tartani a műfaj értékeit. Az animációs film időigénye-
sebb, mint az élő film, több ember munkája szükséges 
hozzá. Egy rövidfilm például egy-másfél év alatt ké-
szül el. 
Nagyon nagy öröm, amikor elkészül egy munka, és 
látom, hogyan hat az emberekre: nevetnek vagy elgon-
dolkodnak rajta. Például amikor a Mamahotelt vetítet-
ték, aminek a végén a halleluját éneklik, vetítés után 
hallottam, hogy valaki mögöttem énekelte, ez nagyon 
jólesett. Fontosak a visszajelzések, amikor például is-
meretlen emberek odajönnek hozzám - ez jó érzés. 
Eddigi munkáid sikerét jelzik a különböző díjak – 
Dargay díjra is jelöltek –, és számos fesztiválon részt 
vettél. Számodra melyik a legfontosabb elismerés? 
- Egyértelműen Kecskemét, az nagyszerű volt! A Kecs-
keméti Animációs Fesztivál a magyar filmek legna-
gyobb hazai seregszemléje. Nevezéssel, előzsűrizés 
után kerülnek ide a filmek. A 13. királylányt is vetítet-
ték, és én az esélytelenek nyugalmával készültem, míg 
valaki felhívott, hogy a díjkiosztón üljek az első sorok-
ban. Akkor már gondoltam, hogy ez jelenthet valamit. 
Ott ültem hát, és vártam, de olyan hosszan adták át a 
sok-sok különféle díjat, hogy már nem is reményked-
tem. Aztán utolsó előttiként szólítottak: A legjobb diák-
film díját kaptam! Az örömtől egészen sokkos állapot-
ba kerültem, alig tudtam megszólalni, remegett a han-
gom. Ez a díj nagyon sokat jelentett számomra. Felejt-
hetetlen élmény volt! Ezzel a filmmel második helye-
zett lettem a Pázmány Filmfesztiválon, ami szintén 
nagy örömet jelentett. A díjak mellett nagyon sokat 
számít a tanáraim véleménye. Természetesen fontos, 
hogy mit mondanak a barátok és a család, bár ők elfo-
gultak, nekik minden tetszik, amit csinálok. Ezzel 
együtt nagyon sokat jelent a támogatásuk, amit kezdet-
től érezhetek. 

Saját alkotásaid mellett több filmben is dolgozol ren-
dezőként, animátorként, miközben óraadóként tanítod 
is az animációt. Milyen érzés átadni az ismereteket? 
- Az egyetemre hívtak vissza, ahol a Digitális stúdiu-
mok nevű animációs tárgyat tanítom. Az első órán any-
nyira izgultam, nem gondoltam, hogy ez milyen nagy 
felelősség! Ezeknek a diákoknak attól függ majd a pi-
acképessége, hogy mennyi tudást tudok átadni - persze 
az ő hozzáállásuk is fontos. Szeretek velük foglalkozni, 
bár egészen más dolog alkotni, mint tanítani, és ráirá-
nyítani, fenntartani a figyelmet az adott témára. 
Kis szülőfaludból nagyon fiatalon kerültél a főváros-
ba. Hogy sikerült a beilleszkedés? 
- Nagyon szeretem Pestet, imádom a pezsgést, az em-
berek sokaságát. Vannak, akik vidékre menekülnek, ezt 
is megértem, de számomra vonzó a sok-sok lehetőség, 
amit a város nyújt, és fontos szempont, hogy ezt a 
munkát nem tudnám máshol végezni.  
Pályakezdőként már eddig is komoly sikereket értél el 
választott hivatásodban. Milyen álmaid vannak, mit 
szeretnél a későbbiekben megvalósítani? 
 - Számomra nagyon fontos, hogy azt a munkát végez-
hetem, amit magam választottam, amit szeretek. Úgy 
érzem, hogy jó helyen vagyok. Amúgy pedig folyama-
tos az útkeresés, és valószínűleg sosem fog az ember 
megérkezni. Én mindig rövid távú dolgokra koncentrá-
lok, mint a következő diploma, a következő film. Az 
egyetemi évek sok átdolgozott éjszakát jelentettek, ta-
nulás mellett dolgoztam, és a diplomamunkák, szakdol-
gozatok sokat kivettek belőlem. Kicsit úgy érzem ma-
gam, mint a pék, akinek elfogyott a lisztje, és várja a 
következő szállítmányt. Most a töltődés ideje van ná-
lam – aztán majd jöhet a következő film.  
Jelenleg az Umatik Entertainment Kft.-nél dolgozom, 
ahol egy 12 részes sorozat készül Janó Manó címmel. 
Miklósy Zoltán és Herkó Attila munkája gyerekeknek 
szóló kedves történet, ebben dolgozom animátorként. 
Jó érzés, hogy hosszabb távon is számítanak a mun-
kámra, és mellette saját filmek készítésére is gondolha-
tok. 
Kedves Tina, jó érzés volt hallani gondolataidat, hi-
szen tükröződik belőle a hivatás szeretete, a lelkese-
dés, egyben a felelősség. Olvasóink nevében is szere-
tettel gratulálok eddigi sikereidhez. További pályád-
hoz sok örömet és az alkotás semmihez sem hasonlít-
ható élményét kívánom Márai Sándor gondolatával, 
ami úgy érzem, illik a munkáidhoz: „A művész nem a 
valóságot ábrázolja, hanem azt a látomást, melyet a 
valóság élménye kelt az emberi lélekben. Ez a többlet 
a művészet.” 

Papp Izabella A 13. királylány címő film egyik képe 

Pályakép 
Orosz Tina Szolnokon a Széchenyi Gimnáziumban érettségizett, 
ahol rajz tagozatra járt. A Budapesti Metropolitan Egyetem animá-
ció alap-és mesterszakán diplomázott. A 13. királylány címő ani-
mációs filmjét beválogatták a Szolnoki Nemzetközi Képzımővé-
szeti Filmfesztivál, a 2016-os Primanima, a Rákospalotai Rövid-
filmszemle versenyprogramjába, valamint szerepel a 12. BuSho 
Filmfesztivál Panoráma szekciójában is. A 2017-es Pázmány Film-
fesztiválon a 2. legjobb animációs film, míg a 13. Kecskeméti Ani-
mációs Fesztiválon A legjobb diákfilm díját kapta. 2018-ban is több 
fesztivál programjában szerepelt, így a 6. Friss Húson, a PAD 
utcafesztiválon és a METU Venice design kiállításán is megtekint-
hetı alkotása. 
Mesterszakos diplomamunkája, a Mamahotel, ami szintén szere-
pelt a 14. Kecskeméti Animációs filmfesztivál versenyprogramjá-
ban, a Primanimán, a Magyar Filmhéten és a lisszaboni Monstra 
Fesztivál elıprogramjában. Tina dolgozott többek közt Traub Viktó-
ria Sellık és rinocéroszok, Szeiler Péter Hajótöröttek sorozatán, és 
animációs rendezıje volt Rebák Tamás METU diplomafilmjének, a 
Szökési sebességnek. 
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Zrupkó Ferencné  

HÍREK 

Az utóbbi három hónapban gyak-
ran találkozunk Hajnalka nevével, 
fényképével az újságokban. Egy 
sikeres pályázat írójaként örömteli 
napokat, „Mikulás” ajándékot szer-
zett községünknek. Kérem, mesél-
jen erről! 
Számomra is új feladatot, kihívást 
jelentett a hivatali munka. Örültem, 
hogy új területen próbálhatom ki ma-
gam. Közel egy éve dolgozom itt, és 
igyekszem a rám bízott feladatokat a 
legjobb tudásom szerint végezni, a 
bizalmat meghálálni. Ezt tettem akkor 
is, amikor Szűcs Lajos polgármester 
úr átadott nekem egy pályázati kiírást, 
hogy állítsam össze. Ez a felhívás 
különösen jó szolgálatot tett nekem, 
hogy nagyon sok embert megismer-
hettem, akik segítették a munkámat. 
Rálátásom lett az intézményekre, a 
civil szervezetekre, mindazokra, akik 
sokat tesznek a gyermekekért. 
Amikor a pályázatot írta, hogy érezte, van esélyünk 
a kiemelt „Gyerekbarát települések” közé kerülni? 
Mivel országos kiírású volt ez a pályázat voltak kétsé-
geim, de miután végig jártam a kiemelten gyermekek-
kel foglalkozó intézményeket, úgy éreztem van esé-
lyünk. Eddig többek között Zalaszentgrót, Belváros- 
Lipótváros, Zalaegerszeg, Orosháza, Budaörs, Alsómo-
csolád, Bordány, Hajdúnánás, Cigánd, Hódmezővásár-
hely, Óbuda települések kapták meg a „Gyerekbarát 
település” kitüntető címet. A felsorolásból is láttam, a 
kistelepülések is elnyerhetik megfelelő munkával. Már-
pedig ez Boldogházán működik! Az értékelő bizottság 
kiemelte és pozitívumként értékelte azt a jó gyakorla-
tot, hogy a helyi intézmények, a civil szervezetek, az 
önkormányzat és a község lakossága összefogva, a 
gyermekek érdekeit szem előtt tartva dolgozik már 
hosszú évek óta.  Jól ismerem az óvoda kiváló munká-
ját, hiszen Boglárka kislányom is odajár. Gazdag, szí-
nes programok, színházlátogatás, állatsimogatás, állat-
kerti séta, városnézés, kézműves foglalkozások: mind-
mind a gyermekekért! Az iskola is remek választékot 
kínál a tanuláson túl. Több éve a 7. osztályos tanulók 
részt vehetnek a „Határtalanul” programban. Mazso-
rett, néptánc, karate, kézilabda, lány és fiú foci, szakkö-
rök, gazdag könyvtári programok állnak a gyerekek 
rendelkezésére. Az óvoda és az iskola programjainak 
és felszerelésének biztosításához hozzájárul a Boldog-
házi Gyermekekért Közhasznú Alapítvány. Az önkor-
mányzat segíti a működtetést, a gyerekek utaztatását, a 
helyi strandon az úszásoktatást, nyáron pedig a kedvez-
ményes strandbelépőt. Reggelente polgárőrök vigyáz-
nak az úttesten áthaladó nebulókra. Jól és segítőkészen 
áll a gyermekekhez a helyi egészségügyi szolgáltatás 
is. Kitűnő a kapcsolat a védőnővel, és a gyermekvédel-
mi felelőssel is. Játszótereink gondozottak, a sportolási 
lehetőség mindenki számára biztosított. 
Miután mindezeket összegyűjtöttük, és írásba foglal-
tuk, én nagyon bizakodó voltam, melynek eredményét 
november hónapban Budapesten meg is kaptuk. Tata 
város mellett Jászboldogháza lett „Gyerekbarát telepü-
lés”. 
Gratulálok Hajnalka, és most térjünk a tárgyra! 
Sorozatunk címe: Boldogházán itthon. Hogy talál-
tak községünkre? 
Zala megyei vagyok, férjem pedig Tolna megyéből 

származik. Szigethalmon éltünk a 
budapesti agglomerációban, és bi-
zony megelégeltük a városi forgata-
got. Mivel férjem Szemes Tibor, 
Csévharaszton dolgozik, mint kész-
let-controller, először a munkahelye 
környékén kerestünk megfelelő há-
zat, de ott az ingatlanárak az egekben 
voltak! Kibővítettük a keresési kört, 
és így találtuk meg Jászboldogházát. 
Rögtön megtetszett a szép, rendezett, 
virágos település! Több házat is meg-
néztünk, végül a Május 1. utcai Du-
dás- féle családi ház mellett döntöt-
tünk. A férjem továbbra is Csévha-
rasztra jár reggelente, de a vidéki 
nyugalom kompenzálja a nehézsége-
ket, ami az ingázással jár. Szerencsé-
re pozitív beállítottságúak vagyunk, 
így nézünk a jövőbe is. 
Havonta megyünk haza a szüleimhez 

Zalába. Sajnos a férjem szülei már 
nem élnek, ikertestvére pedig 20 éve 

Olaszországban él, ott találta meg olasz párját. Kapcso-
latainkat igyekszünk Boldogházán is építeni, a szom-
szédokkal nagyon jó a kapcsolatunk. Darókné Marikára 
és családjára mindenben számíthatunk, de az összes 
szomszéd nagyon kedves, barátságos, ami megerősített 
minket abban, hogy jól döntöttünk, hogy Jászboldoghá-
zát választottuk otthonunknak. Ami számomra igazi 
pozitív meglepetés volt itt, az a kerékpáromhoz kötő-
dik. Természetes volt számomra, ha valahová bemen-
tem régi lakhelyünkön, azonnal elő a lakat, a kerékpár-
bilincs, és lezárás. Munkatársaim mosolyogva tájékoz-
tattak, erre itt nincs szükség! 
A pályázat során megismerkedett néhány civil szer-
vezettel, szándékozik-e valamelyik munkájába be-
kapcsolódni? 
Mindegyik civil szervezet szimpatikus számomra, és 
elismerésre méltó a sok önkéntes belefektetett munká-
ja, ideje és energiája. Különösen tetszik a Faluvédők 
munkája. Ha végzünk a saját házunk tájékának rende-
zésével-amivel még sok munka vár ránk, hogy mi is 
hozzájárulhassunk a község szép, rendezett képéhez- 
akkor szívesen csatlakoznék hozzájuk. 
Hol lehetne javítani községünk életében? 
Nagyon jónak találom az óvoda nyitását az idősek felé. 
Kislányom örömmel számolt be az idősekkel együtt 
töltött óvodai napról, és a tájházban történtekről, ami-
kor is finomságokkal vendégelték meg őket a Nyugdí-
jas klub tagjai. Ezt a hagyományt kellene feltétlen foly-
tatni, hogy minél közelebb kerüljön egymáshoz a két 
korosztály. 
Új év, új fogadalom! Mit kíván családjának és tá-
gabb környezetének? 
Mindenképpen sok szeretetet! Próbáljunk egymáson 
segíteni, és figyeljünk egymásra ebben a rohanó világ-
ban! A legfontosabb, hogy gyermekünk boldog legyen, 
amiért mindent megteszünk. Most a farsangi bálon El-
za szerepére készül a Jégvarázsból, és repes az örömtől. 
Boldogháza pedig legyen továbbra is egy üde színfolt, 
ahol óvják a gyermekeket, figyelnek az idősekre és 
egymásra! 
Hajnalka! Köszönöm a beszélgetést és kívánom, 
hogy igazi otthonra találjanak községükben. Ehhez 
kívánok jó egészséget, kedves szomszédokat, igazi 
barátokat! 

Boldogházán itthon 
beszélgetőtársam: Szemes- Csecselics Hajnalka 

A család 
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- gondolatok a helyi gazdaságfejlesztésről Nem tudom, 
hogy megfordult-e már valaha az Önök fejében vásár-
lás előtt, közben vagy után, hogy milyen következmé-
nyei vannak annak, hogy hol és mire költik el a pénzü-
ket. Ha képesek vagyunk holisztikusan (a teljességre 
törekedve) szemlélni az eseményeket, akkor hamar 
rájöhetünk, hogy bizony messzemenő hatásai vannak 
minden egyes általunk elköltött forintnak. Kívülről 
szemlélve önmagunkat, illetve a cselekedeteinket, 
olyan összefüggéseket vehetünk észre, amelyek egy-
szer s mindenkorra megváltoztatják az életünket. Sőt 
ami még ennél is jobb, mások életét is. 
Ugyanis a pénztárcánkban, illetve a bankkártyánkon 
található pénz által sokkal nagyobb „hatalmunk” van, 
mint gondolnánk. Az idősebbek, akik kemény munká-
val végigdolgozták az életüket, és közben mindig spó-
roltak – hogy a kellő pillanatban rendelkezésre álljon a 
szükséges pénz ahhoz, amihez éppen kellett –, nagyon 
is jól tudják, hogy „sok kicsi sokra megy”. Ez az igaz-
ság pedig nem csupán az egyes emberek esetében mű-
ködik, hanem társadalmi szinten is. S most jön a lé-
nyeg: nem csak a takarékoskodásnál, hanem a vele el-
lentétes költekezés esetében is igaz a fent említett mon-
dás. Vegyünk egy példát! 
Ha sokan úgy döntünk, hogy nem utazunk be a na-
gyobb városokba azért, hogy pár forinttal olcsóbban 
megússzuk a bevásárlást1, hanem inkább helyben sze-
rezzük be azt, amire valóban szükségünk van, akkor az 
elköltött forintjaink összeadódnak itt Jászboldogházán, 
és a helyi termelőket, illetve szolgáltatókat – valamint a 
nekik dolgozó embereket – támogatják. Azért is fontos 
felismerni ennek a hihetetlen jelentőségét, mert ellen-
kező esetben elindul egy negatív láncreakció, amely 
mindannyiunk életminőségének a romlását okozza. 
Ugyanis a pénzünkkel szavazunk, és ha nem a helyi 
termelőkre, illetve szolgáltatókra szavazunk, akkor ők 
gyengülnek, akiknél pedig a pénzünket elköltöttük (pl. 
multinacionális vállalatok bevásárlóközpontjai a na-

gyobb városokban) azok erősödnek. Ha így cselek-
szünk, akkor ne csodálkozzunk rajta, hogy idővel csök-
ken a választék helyben, bezárnak a boltok, illetve ke-
vesebb ember talál munkalehetőséget a településen. 
Szóval arra szeretnék biztatni mindenkit, hogy akit 
szeretne támogatni, azt támogassa azzal, hogy a 
pénzével rá szavaz. 
Eddig csak a termékeket és a szolgáltatásokat kínáló 
piaci szereplők közötti választásról (helyi vagy nem 
helyi) esett szó, de legalább annyira fontos a termékek, 
illetve szolgáltatások közötti választás is. Aki például 
környezetbarát termékeket vásárol a környezetszennye-
zőek helyett, az támogatja a bolygó megmentését, ami 
egészséges és élhető környezetet eredményez. Akik 
pedig nem így döntenek, azok a környezetszennyezés-
be, ezáltal pedig végső soron a saját egészségük – illet-
ve az utódaik egészségének – tönkretételébe fektetik a 
pénzüket. Szóval ne csak azt vegyük figyelembe, 
hogy kitől, hanem azt is, hogy mit veszünk (már ha 
egyáltalán tényleg szükségünk van arra a bizonyos 
„kiszemelt” dologra)! Csak ez által dönthetünk valóban 
tudatosan, élve a pénztárcánk, illetve a bankkártyánk 
nyújtotta „hatalmunkkal”, legyen bármely csekély ösz-
szegről is szó. Tehát ezentúl minden alkalommal, ami-
kor pénzt terveznek valamire költeni, tegyék fel ma-
gunknak – és őszintén válaszolják is meg – az alábbi 
egyszerű kérdést: 

„Kit és mit szeretnék támogatni a pénzemmel 
(illetve kit és mit NEM szeretnék támogatni  

a pénzemmel)?” 
Hallgassanak a szívükre a fogyasztói döntéseik megho-
zatala (azaz a vásárlásaik) során, és a világ lassan, ap-
ránként abba az irányba változik, amelyet a pénzükkel 
szavazva jelöltek ki! 
Köszönöm, hogy elolvasták! 
Jó egészséget kívánok mindenkinek! 

       
 Hegyesi József 

A pénzünkkel szavazunk 

1 Ráadásul az olcsóbb árak okozta nyereséget csökkenti az útiköltség, valamint az utazásra fordított idő is, amit talán haszno-
sabban is el lehetett volna tölteni.  

HÍREK 

Szabó Gabriella vagyok küzdősport oktató, két 
fiúgyermek édesanyja. Második gyermekem szü-
letése után röviddel ismerkedtem meg a Thai-Box-
szal, amely későbbiekben az alapokat adta. Négy 
év rendszeres edzése után véletlenül találkoztam a 
Nippon Zengo mozgásformával, ami Kyokushin 
karate alapjaira épülő aerobik. 
Ez az óratípus egy lendületes zenére történik, 

Jászboldogháza Község Önkormányzata az EFOP 1.5.3. pályázata keretében testmozgási lehetőségeket biztosít a la-
kosság részére. Az elérhető programokról és oktatókról az alábbi tájékoztatást adjuk: 

A pályázat célja a sport megszerettetése, és az egészséges életmód, a mozgás, a lelki egészség elérhetővé tétele 
minden korosztály számára a fiataloktól az idősekig. 
Szeretettel várunk mindenkit, próbálják ki az összes mozgásformát edzőink szakértő segítsége mellett. 
Pár mondatban bemutatkoznak edzőink és bemutatják sportjukat. Keressék bátran őket, ha kérdés van, vagy akár 
Szemes-Csecselics Hajnalkát személyesen vagy a 06-30/4836-795 telefonszámon. 

EGÉSZSÉGÜNK VÉDELMÉBEN 
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Jana Zoltán  diplomás gyógytornász va-
gyok. 2004-ben végeztem a Pécsi Tudo-
mányegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar 
Zalaegerszegi Képzési Központ gyógytor-
nász szakon. 
2004 óta folyamatosan gyógytornászként 
tevékenykedek. 
Dolgoztam a Ceglédi Toldy Ferenc Kórház 
és Rendelőintézetben, 2005 óta dolgozom  
Abonyban a Kostyán Andor Szakrendelő-
ben. 2007 óta 7-15 településen látok el ott-
honi szakápolási szolgálatok keretein belül 
gyógytornát. 
2018 óta a Ceglédi Termálfürdőben is részállást vállal-
tam. 
Elsősorban a gerincbetegségekkel, csípő és térd kopások 
okozta problémák kezelésével, protézisek beültetése 
utáni rehabilitációval foglalkozom. 
2010-ben elvégeztem  a Mckenzie tanfolyamot, mellyel 
egyes gerinc betegeket lehet a műtéttől megmenteni. 
A legtöbbünknek az egészséges életmódról valószínű-
leg a sportolás, az egészséges táplálkozás jut eszébe.  
 

De vajon hányan gondolnak elsőként a ge-
rinctornára? Pedig a helyes testtartás nem-
csak az összes mozgásformában alapfon-
tosságú: a hátfájás a mindennapjainkat is 
megkeserítheti, ha nem ügyelünk a tartá-
sunkra eléggé. 
 
„Nem mozogsz, mert fájdalmad van, vagy 
fájdalmad van, mert nem mozogsz.” 
 
Mert nem kell ahhoz gerincsérvet szerezni, 
vagy nyak-, hát-, derékfájással bajlódni, hogy 
ráeszméljünk arra: most már ideje gerinctor-

nára is járni. 
.A gerincet és vele az egész testet átmozgató gyakorla-
tok elsajátításával, ugyanakkor a helyes és biztonságos 
mozdulatok tudatosításával sokat tehetünk az egészsé-
günkért. 
„A mozgás sok mindenre orvosság, de nincs az a gyógy-
szer, ami a mozgást helyettesítené." 

Időpont: Csütörtök 18:30-tól,  
Helyszín: Művelődési ház  

Telefon: 20/824-7810 

Jóga 
Mindenkit üdvözlök nagy szeretet-
tel!  Namaste! 
Nyitrainé Rusvai Tünde vagyok. 
Jászapátin születtem, és jelenleg is 
itt élek. Egy betegség miatt találtam 
rá a jógára. Életem során már sok-
szor segített ez a mozgásforma az 
egészségem helyreállításában. 
29 éve jógázom, 12 éve tanítom is 
ezt az indiai mozgásformát. A 
Rishikesh Nemzetközi Kulturális és 
Egészségügyi Alapítvány keretein 
belül végeztem el a jógaoktatói tan-
folyamot Sri Vijay Anand jóga nagy-

mester vezetésével Budapesten. 
A hatha jóga egy hatalmas rendszer, 
ezen belül vannak különböző irány-

zatok. Amit én tanultam, az a Kaya 
kalp (testmegfiatalító) irányzat. 
Nagyrészt könnyen elsajátítható 
mozgásból (pózokból, ászanákból) 
kis légzőgyakorlatból áll egy foglal-
kozás, és az óra végén relaxációval 
zárunk. A jóga bármilyen korosz-
tálynak ajánlott, jelenleg a legidő-
sebb jógázóm túl van a hetvenedik 
életévén. 

Időpont: Szerda 18:30-tól,  
Helyszín: Művelődési ház 

Telefon: 30/623-3234 

Borics-Simon Orsolya 
A sport iránti szeretet már kisgyer-
mekként kialakult bennem, melynek 
köszönhetően a Testnevelési Egyete-
men végeztem Testnevelő tanár sza-
kon. Az évek folyamán edzői képesí-
tést szereztem karate és röplabda 
sportágban, úszásoktatáshoz szüksé-
ges végzettséggel rendelkezem, TRX 
oktató lettem. Jelenleg középiskolá-
ban dolgozom testnevelő tanárként, 
karate edzést és Trx órákat tartok a 
mozogni vágyók részére. Több mint 
30 éves sport múltat mondhatok ma-
gaménak, ennek köszönhetően él-
sportolói tapasztalataim is hozzájá-
rultak, hogy megtanuljam milyen 
fontos az ember egészsége, hogy jól 
érezze magát a mindennapokban. 
Erre szeretném felhívni a figyelmet, 
fontos, hogy testileg és lelkileg 
egyensúlyban legyünk, ehhez pedig 
az egyik kulcs elem a rendszeres 

mozgás. 
Mi a TRX? 
A TRX egy hordozható, felfüggeszt-
hető eszköz, mellyel funkcionális 
edzés végezhető. Lényege és sikeré-
nek titka az egyszerűségében rejlik. 
Nem a testépítés, nem nagy súlyok 
emelése a cél, a test saját tömegével 
végezhető edzés. A TRX edzés során 
olyan izmokat tudunk megmozgatni, 
melyeket súlyzós edzéssel nem, to-
vábbá egy gyakorlat végzése közben 

nemcsak egy izom dolgozik, hanem 
szinte az egész test. Egyszerre moz-
gatja meg az egész izomzatot, ami 
nagyon egészséges, és kevésbé meg-
terhelő az ízületeknek. A TRX sajá-
tossága, hogy előtérbe helyezi az 
úgynevezett core izmok megerősíté-
sét (a core izmok az ágyéki gerinc-
szakasz körüli izomhúrok). Ez azért 
nagyon fontos, mert ezen izomcso-
portok erősségével javítjuk a testtar-
tásunkat, és figyelni tudunk a gerinc-
oszlop tartására is. Mivel magunk 
határozzuk meg az edzés intenzitá-
sát, bármilyen fittségi szinttel bele-
kezdhetünk ebbe a tréningbe. Szé-
les körben kortól, nemtől, edzett-
ségi szinttől függetlenül nagyon jól 
használható. 

Időpont: Kedd 18:30-tól,  
Helyszín: Sportcsarnok 

Telefon: 30/568-3723 

mely kimondottan egy olyan korosztályt szólít meg, 
ami már túljutott a harmincas évein. Jászboldogházán a 
klub három éve működik töretlenül. 
A program gyakorlója kiváló kondícióra és önvédelmi 
alapismeretekre is szert tehet, amellett, hogy az edzése-
ket remek hangulat jellemzi. 

Mindenkit szeretettel várok. 
 

Időpont: Hétfő 18:00-tól, Helyszín: Művelődési ház  
E-mail: sz.gabyka@gmail.com 
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Receptek Anditól... Gasztroangyal jelenti 

„Egyenek mindig jókat, és élvezzék az ízeket!” 

Ráczné Baráth Andrea 

Tisztelt Olvasók! Nagy szeretettel és tisztelettel kö-
szöntöm Önöket ebben az évben is. Remélem, az új 
receptekkel ismét be tudom vonni Önöket a főzés és 
sütés rejtelmeibe. A mostani ajánlatom  könnyen el-
készíthető étel:  
Labanc pecsenye 
Hozzávalók:  

1 kg sertéskaraj 
szeletelt trappista sajt 
sonka 
mustár, só, bors ízlés szerint 
liszt 
pirospaprika 

A hússzeleteket kloffoljuk, sóval, borssal megszór-
juk, majd mind a két oldalát a húsnak bekenjük mus-
tárral, és egy órára betesszük a hűtőbe. A tepsibe 
sütőpapírt teszünk. Elkészítjük a liszt és a pirospapri-
ka keverékét. A hússzeleteket kivesszük a hűtőből, és 
mindegyik hússzeletre teszünk egy szelet sajtot és 

sonkát, majd félbe hajtjuk és össze-
tűzzük. A hússzeleteket megforgatjuk 
a paprikás lisztben, majd az előre elké-
szített tepsibe rakjuk. Megszurkáljuk, 
és olajjal meglocsoljuk, és pirosra süt-
jük.  
Köretként ajánlani tudom hozzá a hagymás 
burgonyát vagy a vajon futtatott bébirépát. A hagy-
más burgonyához hámozunk burgonyát, kockára 
vágjuk, a hagymát karikára, fűszerezzük, tepsibe 
tesszük és megsütjük. A vajon futtatott bébirépához 
szükségünk van egy csomag bébirépára. Sós vízben 
megfőzzük, leszűrjük. Serpenyőben a vajat felol-
vasztjuk, majd a bébirépát beleforgatjuk, őröltborssal 
és delikáttal ízesítjük.  
Kellemes időtöltést kívánok! 
 
Ne felejtsék el: 

A csontritkulás (osteoporosis) világnapját 
1999 óta tartják október 20-án. A csontrit-
kulás néma betegség. A betegek nagy 
részére igaz, hogy nem is tud betegségé-
ről. 
A csontritkulás kóros folyamat, amelynek 
következményeként a csontokban a szi-
lárdságot és keménységet, valamint a 
testmagasság megtartását biztosító ásvá-
nyi anyagok – főként a kalciumfoszfát és 
a sók – mennyisége csökken, emiatt a 
csontok elvékonyodnak, törékennyé vál-
nak.  Magyarországon is komoly nép-
egészségügyi gond, minden harmadik 
klimax után levő nő szenved tőle, és a 
férfiakat sem kíméli. A „néma járvány” 
sokáig nem jár tünetekkel, ám később egy 
rossz mozdulatnak is törés lehet a következménye. Világ-
szerte évente 9 millió combnyaktörés írható a romló csontsű-
rűség számlájára. Az első törés a következő törés előhírnöke! 
A csontképzés-csontbontás egyensúlyának felbomlása már a 
35–40 éveseknél elkezdődik, folyamata a változó korú nők 
körében gyorsul fel a női nemi hormon, az ösztrogén terme-
lésének leállása miatt. A csontvesztés ütemét helyes táplál-
kozással, rendszeres testmozgással le lehet lassítani, s kerül-
ni kell a „kalciumrabló” dohányzást, a kávé és a szeszes ita-
lok fogyasztását. A kalcium a csontok fő alkotója, felszívó-
dását, beépülését a D-vitamin segíti elő, ami természetes 
módon elsősorban a napfény hatására képződik szerveze-
tünkben. A magyarországi vizsgálatok szerint a 50 év feletti 
lakosságnál súlyos D-vitamin hiány mutatkozik. Fontos a 
csontozat rendszeres terhelése is, a napi séta, kocogás, eset-
leg gyógytorna elősegíti a csontképzést. Genetikai tényezők 
is szerepet játszanak a betegség kialakulásában, azaz a csont-
ritkulásra való hajlam örökölhető. 
Hajlamosító tényezők : 
- változókor /ösztrogén termelésének leállása/ 
- tartós szteroid szedés 

- inzulinos cukorbetegség 
- korai menopauza (40 éves kor előtt) 
- reumatoid arthritis (RA= sokizületi gyul-
ladás) 
- anyagcsere és felszívódási betegségek 
- crohn betegség 
- colitis ulcerosa 
- gyomor egy részének eltávolítása 
- ismert laktóz intolerancia 
- krónikus májbetegség 
- onkológiai gondozottak 
Magyarországon a betegség a lakosság 
legalább kilenc-tíz százalékát érinti, s két-
szer annyi nőt, mint férfit. Évente közel 14 
ezer combnyaktörés, 27 ezer csukló-, 
mintegy 30 ezer csigolyatörés és további 
30 ezer egyéb csonttörés fordul elő osteo-

porosis miatt, és az ezt elszenvedők 15–20 százaléka a leg-
gondosabb ellátás ellenére is fél éven belül meghal a szövőd-
mények következtében. A felvilágosítás hiányossága miatt a 
rászorulóknak mindössze egyhatoda kerül ellátásra. Az 
1995-ben megindult Nemzeti Osteoporosis Program irányel-
vei szerint többszintű, az egész ország területét behálózó 
ellátó rendszer jött létre, minden rászoruló számára biztosít-
va a szűrés, a diagnosztikus és terápiás tevékenység hozzá-
férhetőségét. 
Vizsgálat helye: DEXA  Szolnok Rendelőintézet Hősök 
tere 2-4. földszint 
 
A készülék alkalmas a csontok ásványi anyag tartalmának 
mérésére, a csontritkulás /osteoporosis/ igazolására  vagy 
kizárására és a törési kockázat becslésére ! 
Keresse fel háziorvosát, aki a megfelelő szakrendelésre irá-
nyítja, hogy a csontsűrűség mérését el tudjuk végezni. 
 

    Lévai Sarolta 
DEXA CSONTSŰRŰSÉGMÉRŐ KÖZPONT 

MEDIWORLD PLUS KFT. 

EGÉSZSÉGÜNK VÉDELMÉBEN 

Törődjünk többet csontjaink egészségével! 
A néma kór 
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Besenyi Vendel:  
   2017. június 22-án Varga László a Balmazújvárosi 
Katonai Hagyományőrző Alakulat tagszervezetének 
elnöke – aki egyben hadisír kutató is – megkereséssel 
fordult Jászberény polgármesteréhez. Egyesületük a 
második világháborús hadifoglyok és a második világ-
háború után a Szovjetunióba deportáltak kutatásával 
foglalkozik, melynek során számos helyre eljutottak a 
Szovjetunió volt tagállamaiban. Felkeresték azokat a 
helyszíneket, ahol magyarokat tartottak fogva, és a ha-
difogoly temetőket, ahol magyarok nyugszanak. Egy 
ilyen kutatóút kapcsán jutottak el Örményországba, a 
Szeván tó partján lévő temetőbe, ahol egy jászberényi 
születésű hadifogoly is nyugszik. 
   A szovjet nyilvántartásban a következő adatok szere-
peltek. Családi neve: Szóró, keresztneve: János, szüle-
tési éve: 1900, születési helye: Jászberény, lakhelye: 
Jászberény, rendfokozata: őrvezető, alakulata: 201. 
légvédelmi tüzérosztály hatodik ütege. Fogságba esés 
helye: Buda, fogságba esés időpontja: 1945. február 
11., az elhalálozás időpontja: 1945. június 29., a fogva 
tartás helye: 115/3 hadifogolytábor, Armjanszk, az el-
temetés helye: 115/3 hadifogolytábor temetője, 
Armjanszk, 28. sír, a fogoly azonosítója: 48718. 
   Varga László ezeket az adatokat küldte el a jászberé-
nyi polgármesternek, aki arra kért, próbáljam kideríte-
ni, ki lehet ez a személy. 
   A cirill betűvel írt nevek magyar átírásával legtöbb 
esetben gond szokott lenni, ugyanígy a magyar nevek 
cirill betűs átírásával is. Miután Szóró vezetéknév Jász-
berényben nincs, így számomra nem volt kétséges, 
hogy ez a név nem lehet más, csak Szőrös. A meglévő 
adatok alapján megállapíthattam, hogy Szőrös János 
boldogházi lakosról van szó, és a hősi halott nem más, 
mint Mészáros Pálné Szőrös Katalin nagyapja, akinek 
neve szerepel a boldogházi második világháborús hősi 
halottak emlékművén. 
   Szőrös János 1900. szeptember 25-én született, apja 
Szőrös János, anyja Szabó Mária. Ősi redemptus csa-
ládból származott. Földváltó őse Szőrös István volt, aki 
1678. október 29-én született. 1745-ben Jászberényben 
az V. tizedben lakott, és 178 forint 10 ½ dénárt fizetett 
be Jászberény földmegváltási összegébe, ami akkor 
igen jelentős volt. Jászberényben 743 személy vett 
részt a redemptióban 63150 Ft értékben. Az egy főre 
eső földváltási összeg ~85 Ft, Szőrös János ennek a 
kétszeresét fizette – ő alapozta meg a család anyagi 
helyzetét. 

   1923. november 5-én kötött házasságot Baranyi Juli-
annával, aki 1904. november 1-jén született, és 1965. 
január 24-én halt meg. Boldogházán laktak, és házassá-
gukból három gyermek született: János: 1924. augusz-
tus 12., Julianna: 1933. március 4. és Antal: 1935. júni-
us 25. Szőrös Katalin (Mészáros Pálné) az 1924-ben 
született János gyermeke. 
   Szőrös János a második világháború idején őrvezető 
volt, és 1945-ben a budai vár védelmében vett részt, 
ahol az ostromgyűrűben rekedt. Február 11-én történt 
meg a kitörés, ezen a napon esett fogságba. További 
sorsáról a család nem kapott hivatalos értesítést. A 
Jászberényi Járásbíróság 1965-ben holttá nyilvánította 
a III. 50460/1965/3. számon. A határozatokba a halál-
esetek vélelmezett időpontját jegyezték be, ami Szőrös 
János esetében 1945. május 15. volt. 
   Varga László 2017. augusztus 30-án a Jász Múzeum-
ban „Hadifoglyok nyomában az egykori Szovjetunió 
déli tagországaiban” címmel vetített képes előadást 
tartott, melyen Szőrös János unokája és rokonai is jelen 
voltak. 

 
Mészáros Pálné Szőrös Katalin: 
„Szőrös János emlékére, ki nyugszik idegenben” – ez 
áll nagyapám síremlékén a boldogházi temetőben. Hol, 
milyen körülmények között, mikor halt meg? Ezekre a 
kérdésekre több mint 70 évig nem volt válasz. 
Tízéves voltam, amikor apai nagyanyám 20 évi öz-
vegység után elhunyt. A nagyapáról csak édesapámtól 
hallottam: egy volt fogolytársa hozta a hírt, hogy orosz 
hadifogolytáborban halt meg vérhasban. 
   2001 nyarán olvastam arról, hogy készül egy adatbá-
zis a volt szovjetunióbeli fogolytáborokban meghaltak-

MÚLTIDÉZŐ 

Boldogházi hősi halott egy örményországi temetőben 
Szőrös János 1900-1945. 

Varga László a Jász Múzeumban 

A jászboldogházi második világháborús emlékmű névsorában 47 hősi halott neve olvasható. Közöttük 
szerepel Szőrös János, akiről családja csak néhány éve tudta meg, hogy a Kaukázus lábánál, az egyik 
hadifogoly temetőben alussza örök álmát. Hogyan sikerült a személy és nyughelyének azonosítása, és 
mit jelentett ez Szőrös János unokája számára, aki nem is ismerhette a háborúban hősi halált halt nagy-
apját. 
A következőkben Besenyi Vendel és Mészáros Pálné Szőrös Katalin emlékezését olvashatjuk. 
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ról. Ez a www.hadifogoly.adatbanyaszat.hu volt. Lázas 
keresés után ennyit találtam: 
   Vajon hol lehetett fogsága helye, a 115-ös számú lá-

ger? Jelzi-e még sírkő, fejfa a 28-as számú sír helyét? 
Ezekre a kérdésekre akkor nem találtam választ. 
    Nagyon kevesen élnek már azok közül, akik ismer-
hették nagyapámat, mesélhetnének róla. Unokaöccsé-
től, Szőrös Sanyi bácsitól hallottam néhány adalékot. 
Mesélte, hogy összesen kilencszer hívták be katonának. 
1944-ben Dunaharasztiban szolgált a Budapestet védő 
légvédelmi gyűrű 201/6. tüzérezredében. 1944 kará-
csony táján hazajöhetett volna eltávozásra 3 napra, de ő 
inkább a későbbi időpontot választotta, mert az egy hét 
lett volna. Így falubeli katonatársa, Líbor István jött 
haza 3 napra. A szovjet csapatok akkor már Szolnoknál 
jártak, így az illető nem ment vissza az egységéhez, és 
ennek köszönhette, hogy életben maradt. Sanyi bácsitól 
hallottam, hogy nagyapám fogságba esése után útköz-
ben Kiskunfélegyházán kidobott egy levélkét, amelybe 
egy követ csomagolt. A megtalálója felragasztotta egy 
levelezőlapra, és elküldte a családnak. Ebben tudatta a 
történteket. Az unokaöccse még látta ezt a levelet. Bár 
nem ismerhettem nagyapámat, összeszorult a torkom, 

könnyekkel küszködve hallgattam ezeket a története-
ket. 
   Már nem gondoltam arra, hogy valaha is többet meg-
tudhatok róla, amikor 2017 nyarán hívott Besenyi Ven-
del, és a nagyapámról érdeklődött. Miután egyeztettük 
a meglévő adatokat, bizonyossá vált: megtudhatjuk, hol 
nyugszik Szőrös János, a magyar hadsereg 201/6-os 
számú tüzérezredének katonája - a nagyapám. A bal-
mazújvárosi Varga László, a helyi Katonai Hagyo-
mányőrző Alakulat tagjaként hadisírok felkutatása köz-
ben bukkant a jászberényi születésű katona nevére. 
Hálásan köszönöm Vendelnek, hogy az adatbázisokban 
szereplő SZOROS/SZUROS/SZÓRÓ János nevét látva 
földijére, Szőrös Jánosra gondolt, s felvette a kapcsola-
tot velem és Varga Lászlóval is. 
   Varga Lászlóék kis csapata pedig 2017 júniusában 
elindult a Kaukázusba és Közép-Ázsiába, hogy felke-
ressék az egykori lágertemetőket, terepvizsgálatot foly-
tassanak, adatokat gyűjtsenek. Ahol lehetséges, ott az 
emlékezés keretében – minden Kárpát-medencei hoz-
zátartozó nevében is – gyertyát gyújtsanak, koszorúz-
zanak, és imát mondjanak halottainkért, akik az ember-
telen körülmények miatt ezrével pusztultak el a sztálini 
lágerekben, s akik névtelen sírokban, idegen földben 
alusszák örök álmukat. 

   Varga László erről az útról 
vetítéssel egybekötött elő-
adást tartott 2017. augusztus 
30-án a Jász Múzeumban, 
ami sokak – de elsősorban a 
család – számára megdöb-
bentő, szívszorító adalékok-
kal szolgált a fogolytáborok-
ban sínylődő foglyok életéről, 
haláláról. Nagyapám történe-
tét így foglalta össze: „1944 
december végén a Kamaraer-
dőben lévő állásaikat az ellenséges csapatok elfoglal-
ják, társai ekkor halnak hősi halált vagy fogságba es-
nek. Neki és néhány társának sikerül életben maradnia 
egészen a kitörés napjáig, ekkor fogják el Budán 
1945.02.11-én. […] A magyar tengerhez hasonló, csak 
éppen 2000 méteren elterülő csodaszép Szeván tóhoz 
került Örményországba. A tópart menti lakóházak, köz-
épületek egy része az ötvenes évekre emlékeztet. A he-
lyiektől megtudjuk, hogy ezeket a 115. sz. főtábor 3. 

Vezetéknév: SZOROS 

Keresztnév: JANUS 

Apja neve: JANUS 

Születési idő: 1900-01-01 

Születési hely: VENGRIJA, NBEREG,  
UL.BOLDOKAZE 17 

Lakóhely: SZ.JAZBERI, ULBOLDEKAZE 173, 
VEN 

Nemzetiség: MAGYJAR 

Rang: OBEREFR. 

Egység: 201/6 ART. POLK. 

Fogságba esés helye: BUDA 

Fogságba esés dátuma: 1945-02-11 

Elhalálozás dátuma: 1945-06-29 

Fogság helye: l. 115. 

Temetés helye: KL.L. 115/3, M-28. 

A nagyapám 

A 115/3. sz. láger temetıje 

A 21. sírkı 
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Búcsúzunk 

számú lágeregységének hadifoglyai építették fel, akiket 
az itteni kőfejtőkben, útépítésben, vízi erőmű építésénél 
halálra dolgoztattak. Szőrös János megérkezése után 
nem sokkal 1945. június 29-én halt meg vérhasban. 
Az itteni tó melletti 200 főt nyilvántartó temetőben 63 
magyar honfitársunk van eltemetve. A magyar túlélők 
közül sokan hálával gondoltak a segítőkész örmény 
emberekre.” 
A Szeván tó partján tehát nagyapámmal együtt 63 ma-
gyar nyugszik jelölt vagy jeltelen sírokban. A 28-as 
számú sírkő már nincs meg, de a 21. számú még igen.   
    Hálásan köszönöm Varga Lászlónak, hogy felkutat-
ta, s helyettünk is fejet hajtott a temető keresztjénél. 
Lélekben mi is ott lehettünk velük, emlékezhettünk, 
elsirathattuk unokatestvéreimmel szerettünket, a nagy-
apánkat.  
 

Búcsúzóul az előadó megajándékozott egy kővel, egy 
obszidiánnal, melyet a láger környékéről hozott. Azóta 
is féltve őrzöm, s majd továbbadom gyermekeimnek. 
Nyugodj békében, Nagyapa! 

Nemezbıl készült nemzeti színő tulipánok a temetıben 

*** 
Szolzsenyicin Nobel-díjas író becslése szerint összesen 
mintegy 50 millió ember került a Szovjetunió Gulag-
nak nevezett hírhedt kényszermunkatáboraiba. Magyar-
országon a hadifoglyok és civil elhurcoltak száma a má-
sodik világháború utolsó hónapjában hatszázezer főre 
tehető, a szám a későbbiekben tovább nőtt. A fogolytá-
borokból 300 ezren már soha nem tértek haza. Közöttük 
vannak olyan boldogházi katonák is, akiket családjuk 
hosszú éveken, olykor évtizedeken át várt vissza, és sor-
sukról semmit sem tudhattak meg.  
Bonczidai Éva írja: „Amikor generációk nőnek fel úgy, 
hogy nem értik, miért pityeredik el csak úgy néha a 
nagymama, amikor a gyermek nem érti az apák és 
anyák hallgatását, rés támad a folytonosságban, és ez a 
rés repeszti sokszor ma is a magabiztosság páncélját. 

Ezért fontos, hogy értsük a csendeket, és tudjuk, milyen 
történetek tolakodnak ilyenkor a felszínre. Ezért kell 
emlékeznünk a mindenkori áldozatokra, a mindenkori 
elhurcoltakra, a mindenkori megsebzettekre.”  
Községünkben 1990-ben állították fel a második világ-
háborús emlékművet, ahol ez év januárjában negyedik 
alkalommal tartottak katonai tiszteletadással megemlé-
kezést a doni emléktúra keretében. Szőrös János törté-
netének felidézésével emlékezzünk tisztelettel a háború 
valamennyi áldozatára, közöttük azokra is, akik hazatér-
tek ugyan, de még a családjuknak sem beszélhettek soha 
az átélt szenvedésekről. A kibeszélhetetlen traumák fel-
dolgozatlanul rombolták nem csupán a túlélők, de az 
érintett sok ezer család életét - lényegében máig tartó 
hatással. 

Összeállította: Papp Izabella 

MÚLTIDÉZŐ 

 

Sok örömet és boldogságot kívánunk az újszülötteknek és családjuknak! 

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!” 

Tóth Norina  
2020.01.29. 

 
Budai Szilvia  

Tóth Áron  

Fajka Kristóf 
2020. 02. 13  

Bozsik Fanni 
2019. 01. 06.  

 
Kisbalázs Anna 
 Bozsik József 

Fajka Karina Róza 
2020. 02. 13  

Ménkű László Jánosné sz: Csoszor Terézia (1952-2019.)  Konkoly Albert Istvánné sz: Matók Terézia (1944-2020.) 

Fazekas Krisztina 
Fajka Gábor  
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Régen volt — hogy is volt? 

A tanyavilág megszűnésével természetes, hogy a ta-
nyákról a faluba költözött családok a szokásaikat, a 
hagyományaikat is magukkal hozták. A téli időszak 
beköszöntével reggelente, főleg hétvégén, sokfelé lehe-
tett hallani a visítást, ami egyértelmű jele volt egy-egy 
disznóvágás kezdetének. A reggeli disznóvisítások má-
ra egyre ritkábbak lettek. Bekövetkezett az, hogy a mi 
településünkön is látványdisznóvágást rendeztek ezen 
a télen, ami nagy érdeklődés mellett zajlott a művelő-
dési ház mellett, majd folytatódott az épületben. A 
résztvevők között sok volt a fiatal, de idősebbek is el-
jöttek nosztalgiázni.  Sikeresen megidézte a régi időket 
a reggelire készített hagymás vér, a friss ropogós teper-
tő, vagy az esti hurka vacsora.  
  Néhány évvel ezelőtt egyik írásomban már összeha-
sonlítottam egy mai és egy régi disznóvágást, most vi-
szont a gyermekkori emlékekből idézek föl néhány 
mozzanatot.  
Régen a disznóvágások ideje András napjától február 
végéig tartott. Az egész nyáron tarlón legeltetett disz-
nót szeptember 1-én, Egyed napján hízóra fogták. Erre 
az időre általában megtörték a kukoricát, és az új kuko-
ricával november végére meghízott a vágni való. Ilyen-
tájt már a légytől sem kellett  tartani, és ami szintén 
nem mellékes szempont: kiforrott az újbor, és az új 
főzésű pálinka is beérett. A káposztáshordóban lepré-
selt káposzta is besavanyodott, és megőrölték az eresz 
alatt érlelt pirospaprikát. Az akkori emberekre jellemző 
volt, hogy a lehető legtöbb mindent, amire szükségük 
volt, maguk termelték, illetve maguk készítették el. A 
kinti munkák is elfogytak ekkortájt, és azt tartotta a 
mondás, hogy a jó gazda András napkor beköti az ök-
röt az istállóba, vagyis akkorra elvégzi az őszi munká-
kat a határban.  
A disznóvágást megelőzően egyeztetett a rokonság, 
hogy ki mikor tervez hasonlót, ennek több észszerűségi 
oka is volt. Elsősorban, hogy egymáshoz el tudjanak 
menni  segíteni, valamint úgy elosztani az időpontokat, 
hogy szinte egész télen folyamatosan legyen friss kós-
toló. A Jászságban régebben nemigen használták a 
disznóvágás kifejezést, a vágást a baromfi, a birka 
vagy marha esetében mondták, inkább  disznóölésnek  
nevezték. A távolabb lakó rokonok már előző nap dél-
után eljöttek, este közösen megtisztították a kolbászhoz 
a fokhagymát, a szükséges vöröshagymát, feldarabol-
ták az üst alá való tüzelőt. A tanyát körülvevő fasorból 
már ősszel kiválasztották, hogy melyik akácfa lesz erre 
a megfelelő, amit már jó előre kivágtak, ilyenkor már 
csak aprítani kellett. Elkészítették a pörzsöléshez a 
szalmát: csak száraz, hosszú szálú szalma égett jól, füs-
tölés nélkül. A disznóvágást megelőző napon megélez-
ték a késeket, a bárdot, mégpedig egy kézi hajtású kö-
szörűvel, aminek az alsó része vízben forgott. Gyerek-
ként magam is hajtottam ilyen köszörűt, a nagyapám 
pedig rátartotta az élezendő kést vagy bárdot, baltát. 
Emlékszem, nagyon kellett vigyázni, hogy nehogy 
gyorsabban forgassam a kelleténél, mert akkor rászórta 
a vizet a Tata nadrágjára, és akkor, finoman fogalmaz-
va, nem lettem megdicsérve. Este kóstolással kiválasz-
tották, hogy a pincében lévő hordók közül melyiknek a 
leve lesz a legalkalmasabb forralt bornak, és abból be-
készítettek a konyhára egy kötött üveggel. Ha az eddig 
felsoroltak mind el voltak végezve, jöhetett a disznó-

ölés.   
Hajnalban felvonultak az ólhoz, általában négy markos 
férfi kellett a disznó megfogásához. Szinte minden ro-
konságban volt olyan személy, aki a leszúrást elvégez-
te, és irányította a további feldolgozást. A vér felfogása 
minden esetben valamelyik asszony feladata volt, és 
amikor a tál megtelt a friss vérrel, már vitte is a kony-
hára. A böllér és a fogók – amíg a disznót teljesen el-
hagyta az élet – megkóstolták a pálinkát. A szokás az 
volt, hogy két pohárral kellett meginni, mert ha egyet 
ittak, az marta a gyomrukat, a kettő viszont már egy-
mást marta. A pálinka elfogyasztása után megkezdő-
dött a perzselés. Tiszta időben a hajnali sötétségben 
nagyon messziről lehetett látni, ahogy a szalma nagy 
lánggal égett. A távoli tanyák lakói is tudták, ki mikor 
ölt disznót. Szélcsendes időben nem is volt semmi baj, 
de ha netán erősebb szél támadt, akkor bizony nem volt 
egyszerű és főleg veszélytelen munka. Abban az idő-
ben még sok tanya nádtetős volt. Egy félreeső helyen 
gyújtottak egy kis tüzet is, ahol melegítették az erre a 
célra elkészített vasrudakat, amivel a disznó füle tövét, 
illetve a különböző hajlatokat sütötték meg. A kis tűz-
nek a kezelése mindig a gyerekek dolga volt, ami óriási 
élménynek számított. A nagyobb gyerekek segítettek a 
disznó mosásához a kútról a vizet hordani. Az volt a 
jutalmuk, hogy a megpörzsölt és megmosott  disznó 
füléből vághattak egy-egy darabot, ami megsózva igen 
finom volt. Persze csak kis darabot lehetett levágni be-
lőle, mert kell a sajtba is! - mondták. Amíg a férfiak a 
pörzsölést és a tisztítást végezték, az asszonyok a kony-
hában a reggelire készültek. A legelső és legfontosabb 
fogás a hagymás vér volt, majd amikor felbontották a 
disznót, sütötték a finom pecsenyét és pirították a friss 
májat. Amikor a kinti munkával végeztek, következett 
a reggeli. Az előző nap sütött friss házi kenyérrel elfo-
gyasztották a frissen készült finomságokat, amit forralt 
borral elkísértek. Kezdődött a feldolgozás. A további 
munkákat már lehetett benn, fűtött helyen végezni, de 
volt még egy olyan feladat, amit csak kinn lehetett csi-
nálni, ez pedig a bél mosása volt. Ez mindig az asszo-
nyok dolga volt, és a hidegben, ami a legtöbbször adott 
volt, embert próbáló munka volt. Sok-sok lében kellett 
öblíteni ahhoz, hogy tiszta, szagtalan legyen. Használ-
tak ehhez az ecettől a szódabikarbónáig mindent, hogy 
minél tökéletesebb legyen. Kimosták a disznó gyomrát 
is, ebbe töltötték a finom disznósajtot. A vékonybelet 
megkaparták, a vastagbelet pedig eldarabolták, és hur-
kapálcával az egyik végét előre lezárták, a másik végét 
pedig betöltés után ugyancsak hurkapálcával becöve-
kelték. Mindenkinek jutott feladat. A nagy üstben ro-
tyogott a hurka alapanyaga, közben az asszonyok közül 
valaki elkezdte a hájas pogácsa készítését, mert ez is 
elmaradhatatlan része volt a disznóölésnek. A kemen-
cében sütött, házi szilvalekvárral töltött hájas tészta, 
amit porcukorban megforgattak, igazi csemege volt az 
esti disznótorban. Úgy tartották, hogy akkor jó a hájas 
sütemény, ha hanyatt esik sütés közben (a kemencében 
a meleg hatására a jó tészta magasra kelt, és eldőlt a 
tepsiben). 
Amikor az üstben megfőtt a hurkába való, leszűrték a 
levét, és abban főzték meg a hurka másik részét adó 
rizst. A rizs főzése nagy tapasztalatot és odafigyelést 
igényelt, mert sem a lágyra, sem a ropogósra főzött 

  Régi emlékek nyomában 
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rizzsel nem lett jó a hurka. Amíg a hurkába valók meg-
főttek, elkészült a kolbász és a disznósajt. A konyhában 
serénykedő asszonyok közben felkészítették az orjale-
vest a tűzhelyre. A kolbászból megmaradt darált hússal 
összeállították egy nagyméretű lábasban a töltött ká-
posztát, amit a hájas tészta után betettek a kemencébe, 
ahol szép lassan megfőtt estére. A húsok azon részét, 
amit későbbi fogyasztásra szántak, egy nagy fateknő-
ben lesózták, és egy abrosszal letakarva betolták a szo-
bában az ágy alá, ugyanis az a hőmérséklet volt a leg-
jobb a só beszívódásához. Következett a hurka készíté-
se, ami szintén nagy odafigyelést kívánt. A fűszerezés 
jóváhagyásához kikérték az ott lévők véleményét, hogy 
utólag senki ne mondhassa, hogy valami hiányzik a 
hurkából. A hurka bélbetöltése kemény munka volt a 
régi nyomós töltővel. Ráadásul igyekezni kellett, ne-
hogy kihűljön az alapanyag, mert utána még sokkal 
nehezebb volt nyomni a töltőt. A munkák előre 
haladtával szépen fogyott a forralt bor és a rumos tea 
is, de a hangulat is egyre emelkedett. 
A disznóölés befejező munkája általában a zsír kisütése 
volt, ezt legtöbbször valamelyik idősebb férfi végezte. 
Ezt a türelmet igénylő munkát akár ülve is lehetett csi-
nálni, csak arra kellett ügyelni, nehogy odaégjen az 
üsthöz a szalonna.  
Amikorra leszűrték a kisült zsírt, igencsak eljött az es-
te. A kemencében elkészült a töltött káposzta, már a 
hurka és a kolbász is megsült, a konyhai tűzhelyen 
megfőtt az orjaleves. Az edények mosogatása is befeje-
ződött, lassan kezdődhetett a disznótor a jó meleg szo-
bában a kemence mellett. A nagy családi asztalt körbe-
ülték az egésznapi munkában elfáradt rokonok, szom-
szédok, mindenki, aki részt vett a nagy munkában. Az 
asztalra kerültek az étkek sorban, kezdve a levessel, 
töltött káposzta, hurka, kolbász, hájas sütemény, és 
természetesen a pincéből a jó bor, ami a további jóked-
vet is megalapozta. Ha volt a rokonok vagy szomszé-
dok között, aki tudott citerázni, esetleg hegedülni, ak-
kor biztos, hogy kétnaposra sikerült a disznóölés. A 
kitartóbbak csak másnap hajnalban tértek nyugovóra. 
Szokás volt (jó szokás), hogy a távozó segítségek, ro-
konok kóstolót kaptak, ami hurkát, kolbászt, pecsenyét, 
abált szalonnát, esetleg hájas süteményt tartalmazott.  
Másnap a gazda a kolbászt és a sajtot a füstre akasztot-
ta. A legtöbb helyen nem volt külön füstölő helyiség, 
hanem a kemence nagyméretű kéményének alsó előte-
rébe, a kaminba  akasztották a füstölni valót. Mivel 
úgyis fűtöttek a kemencében, így egy művelettel meg-
történt a füstölés is. Körülbelül két hét után, amikor a 
sózó teknőből kiszedték a húsokat és a szalonnát, azo-
kat is hasonló módon megfüstölték. Kiakasztották a 

padlásra szikkadni, majd a hűvös kamrában felakasztva 
tárolták, és szinte egész évben ez jelentette a család 
éléskamráját. A tanyasi emberek friss húst akkor fo-
gyasztottak, ha baromfit vágtak, vagy őszi időszakban 
szokás volt a birkavágás. Nyáron, amikor úgy aratás 
tájékára felnőttek a tavaszi csirkék, már hetente tudtak 
vágni csirkét friss fogyasztásra. Éppen ezért volt a mai-
nál sokkal nagyobb jelentősége egy-egy család életé-
ben a disznóvágásnak, hiszen ősztől a következő aratá-
sig ez biztosította a friss, majd a füstölt húst a konyhá-
ra. 

*** 
Írásomat egy megjegyzéssel fejezem be: A régi disznó-
vágás és az utána lévő disznótor  a család, a rokonság 
és a szomszédok számára – azon kívül, hogy ezzel élel-
met biztosítottak  maguknak –  igazi közösségi él-
ményt, egy ünnepet jelentett. A hajnaltól akár másnap 
hajnalig tartó együttlét, ami igaz, hogy kemény munka 
is volt, a legkisebb gyerekektől a nagyszülőkig min-
denkinek felejthetetlen élményt, kikapcsolódást és a 
rokoni kapcsolat személyes megélését jelentette.   
 És, hogy mennyit változott a világ vidéken is?  Ma már 
a közösségi élményt és az együttlétet sok esetben a 
facebook üzenetek olvasása, a legkülönfélébb interne-
tes kapcsolatok jelentik még a rokonságon, sőt csalá-
don belül is. A kikapcsolódást pedig az egyre népsze-
rűbb wellness-hétvégék pótolják. A disznóvágás egyre 
inkább turisztikai jellegű program a családok életében. 
 

Szűcs Gergely  

PILLANATKÉPEK A MÚLTBÓL 

Kolbásztöltı verseny 2019 adventjén   
a mővelıdési házban 

A magyar kultúra napja alkalmából az óvodások ellátogattak a 
könyvtárba. A Maci csoporttal végignéztük a polcokat, rátaláltunk a 
lapozgatókra, mesekönyvekre, melyet örömmel vettek kézbe a kicsik. 
A foglalkozás végén könyveket kölcsönöztek. A csillogó szemű 
gyermekek között voltak, akiknek már ismerős volt a környezet, a 
Baba-mama klub alkalmával jártak már itt. A Vuk csoport könyvtári 
órán vett részt, vendégünk volt Molnárné Moravszki Mária, aki Berg 
Judit: Lengemesék, Tavasz a nádtengeren című mesefoglalkozással 
várta a kicsit nagyobbakat. Az interaktív órán az évszakhoz, a mese 
szereplőihez és helyszíneihez kapcsolódó játékokat játszottak, felada-
tokat oldottak meg a gyerekek. A végére igazi lengékké változtak. 

Könyvtári hírek 
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Tisztelt Olvasók, Kedves Barátaim! 
 

A 2019. évi bemutatkozásunk után engedjék meg, hogy 
egy rövid beszámolót tartsak Önöknek a Vadásztársaság 
2019. évi szezonjáról. 
 Vadállományunk az enyhe időnek és a folyamatos gondo-
zásnak, etetésnek-itatásnak köszönhetően jól átvészelte a 
2018-19. évi telet. Megfelelő létszámmal és jó kondícióval 
indul az összes vadfaj tavaszi szaporodási időszaka. 
Kezdetektől fogva a melegebb időszakban is -még nyáron 
is- etetjük a vadakat, hogy minél kevesebb stressz érje őket 
az utódok nevelése közben. Kizárólag jó minőségű takar-
mányt adunk, hogy a silány takarmányok okozta megbete-
gedéseket megelőzzük. Az itatást is egész évben folytatjuk, 
mert  a  beposhadt,  illetve vegyszerekkel  telített  felszíni 
természetes vizek halálosak a vadakra nézve. 
A komoly dúvad gyérítés is jelentősen hozzájárult a hasz-
nos vadállomány létszámának növekedéséhez. 
Sikerült egy művelésből kivont tanyahelyet vásárolnunk, 
miáltal egy külterületi bázist teremtettünk a későbbi gaz-
dálkodásunkhoz. 
 A vadorzás megelőzése érdekében továbbra is szigorúan 
ellenőrizzük  a  vadászterületet  (személyes  nappali-éjjeli 
járőrözéssel, illetve a már meglévő 9 db rejtett mozgásér-
zékelő vadkamerával). A gyanús elemeket hivatásos vadá-
szaink rendszeresen igazoltatják a határban. Megalapozott 
esetben a rendőrségre teszünk bejelentést, ahonnan gyors 
segítséget kapunk. 
Ezeknek a tényezőknek köszönhetően kifejezetten jó sze-
zont zárhatunk február végén. 
 Társasági életünk is pezseg. A rendszeres kisebb rendez-
vényeinken kívül tavaly is megrendeztük a vadász majálist, 
ahol koronglövészettel,  légpuska lövészettel,  íjász lövé-
szettel, foci és egyéb sport- tevékenységekkel na meg fi-
nom ebéddel vártuk gyermek és felnőtt vendégeinket. 

Szeptemberben régi vágyálmunk valósult meg, több mint 
egy évtizedes kihagyás után megrendeztük a Vadászbált. 
Rendkívül jól sikerült, több mint 140 fő (gyermek-felnőtt, 
vadász- nem vadász vegyesen) vett részt rajta. Öröm volt 
látni régi vadász barátainkat, akik közül már sokan nem 
gyakorolják ezt a hobbijukat. 
Szintén 2019. szeptemberben a kecskeméti lőtéren részt 
vettünk a Fülöpjakabi Aranyfácán testvér vadásztársasá-
gunkkal hagyományosan megrendezett koronglövő verse-
nyen, ahonnan második alkalommal hoztuk el a legjobbnak 
járó vándorkupát. Reményeink szerint az idén is nyerünk 
és a kupa végleg a miénk lesz! 
 A Jászboldogházi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel és a Pol-
gárőrséggel az együttműködési megállapodásokat megkö-
töttük. A határ biztonsága ezáltal remélhetőleg javulni fog. 
A Tűzoltó Egyesülettel közösen szervezett szemétszedési 
akciónk a rendkívül rossz idő ellenére is sikeres volt. 5 
tanyahelyet és több dűlőutat tisztítottunk meg. 
 
Az Önök támogatásának köszönhetően a tavalyi év szemé-
lyi jövedelem adó 1 %-nak felajánlásaiból 83.000.-Ft tá-
mogatást gyűjtöttünk, melyet teljes egészében a téli takar-
mányozásra fordítottunk. 
Köszönet érte! 
 
Kérjük, ha a továbbiakban is szeretné támogatni célki-
tűzéseinket, jelölje a Boldogházi Földtulajdonosi Közös-
ség  Vadásztársasága civil  közhasznú egyesületünket 
személyi jövedelem adója 1%-nak kedvezményezettje-
ként!  

Adószámunk: 18844599-1-16 
 

Köszönöm figyelmüket! 
Tisztelettel 

Dr. Ágotai Ede 

Boldogházi Vadásztársaság  

B e s z á m o l óB e s z á m o l óB e s z á m o l óB e s z á m o l ó  

A 8. osztályos tanulók a könyvtárban rendhagyó irodalomórán vet-
tek részt. A Szabad Ötletek Színháza előadásában Iskolai csalafinta-
ságok címmel vidám, irodalmi előadást tekintettek meg. 
Nógrádi Gábor népszerű, kortárs írónk sajátos szemszögéből humor-
ral kedveskedett a gyerekeknek. 
Olyan írásokat válogattak össze ebben a műsorban, amely garantálta 
az önfeledt nevetést és szórakozást.  
Köszönet az előadóknak: Bor Viktor, Kósa Dénes, Szabó Zsuzsa 

Nyitva tartás: H-P: 7.30-8.00; 12.30-16.00 
Várom az Olvasókat!  

Pappné Turóczi Henrietta 

2020-tól az alábbi folyóiratok olvasgathatóak a könyvtárban: A Kutya; Autó-Motor; Bravo; Buci Maci; Cicc... 
Macska Magazin; Cimbora; Csodaceruza; Dörmögő Dömötör; Eső; Fanny; Garfield Magazin; Kabóca; Képes 
Sport; Kismama; Koala; Magyar Turista; Nők lapja; Nők Lapja Ezotéria; Okos Ovis; Praktika Horgolás 
(Kreatív Horgolás); Praktika Kötés (Kreatív Kötés); Szivárvány; Turista Magazin; Új Néplap. 
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Demokrata, 2020. január 16. 
 

Gyermekbarát Jászboldogháza 
November 20-án, a gyermekjogok világnapján vehette át az 
Unicef Magyarország Gyermekbarát Település díját Tata és 
Jászboldogháza polgármestere azért a munkáért, amelyet az 
önkormányzatok a helyi civil szervezetekkel karöltve végez-
nek a gyerekek életkörülményeinek javításáért. A Demokrata 
a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Boldogházán járt.  
Az Unicef Magyarország gyermekbarát díját minden évben 
azok a települések nyerhetik el, amelyek kiemelten figyelnek 
a gyermekek jogaira. A világméretű programot 1996-ban 
indították útjára Európában, hazánk öt éve csatlakozott a 
kezdeményezéshez. A gyerekbarát települések célja, hogy a 
gyermekek hatással lehessenek közösségük életére, elmond-
hassák véleményüket, hozzáférjenek az alapvető szolgáltatá-
sokhoz, és biztonságos környezetben élhessenek. 
Jászboldogháza önkormányzata számos civil szervezettel 
együttműködve azon dolgozik, hogy a községben élő és a 
helyi iskolában tanuló gyerekek minél harmonikusabb kör-
nyezetben fejlődhessenek. Ennek megfelelően az elismerés-
sel járó kétmillió forintos jutalmat is egy ifjúsági közösségi 
tér létrehozására és a művelődési ház felújítására fordítják. 
Mészáros Antónia, az Unicef Magyarország ügyvezető igaz-
gatója a díjátadón úgy fogalmazott, a győztesek elismerése 
mellett fontos cél az is, hogy a települések továbbfejlesszék 
gyermekbarát eljárásaikat, és az általuk követett jó gyakorla-
tot megosszák más önkormányzatokkal is. 
Sokszínű diákélet 
Nyüzsgő, változatos, ugyanakkor jól szervezett, családias 
hangulatú diákélet fogad bennünket a Jászboldogházi Mátyás 
Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában. 
Napközi, tanulószoba, táncszakkör, gyógypedagógiai, illetve 
képességfejlesztő könyvtári foglalkozás… alig győzzük vé-
giglátogatni a délutáni foglalatosságokat, amelyekből a gye-
rekek az iskolai tanórák után választhatnak. A 160 diák mint-
egy fele a környező településekről és a tanyavilágból jár be 
Boldogházára a Jászberényi Tankerületi Központ és a helyi 
önkormányzat által menetrendszerűen közlekedtetett iskola-
buszokkal. 

  
Könyvtáros kísérőnkkel, Pappné Turóczi Henriettával arról 
beszélgetünk, a pedagógusok gondosan figyelnek arra, hogy 
a gyerekek a buszok indulásáig hasznosan töltsék el szabad-
idejüket. Az egészséges életmódra nevelés, a sport és a mű-
vészeti képzés az intézmény legfontosabb céljai között szere-
pel, így aztán nincs is olyan kisdiák, aki ne járna mazsorett-
re, néptáncra, énekkarba, rajz- vagy természetszakkörbe, de 
népszerűek a futball- és röplabdaedzések is. Az országos 
tanulmányi és sportversenyeken elért eredményekről a vitri-
nekben sorakozó serlegek, érmek és oklevelek tanúskodnak. 
A képzeletbeli büszkeségfalra novemberben felkerült az 
Unicef Magyarország gyermekbarát településeknek járó elis-
merése is. Pappné Turóczi Henrietta meséli, hogy a díjátadó 
óta szüntelenül érkeznek a gratulációk az iskolába és a pol-
gármesteri hivatalba. 
Extra figyelem 
Bár az önkormányzat nem fenntartója az iskolának, Szűcs 
Lajos polgármester könnyen „szemmel tudja tartani” az ok-
tató-nevelő munkát, hiszen a községháza épülete éppen az 
iskoláéval szemben található. A településvezető arról beszél, 
hogy a díjat mindannyian a magukénak érzik, és akkor is 
indultak volna a pályázaton, ha a cím odaítélése nem jár 
pénzjutalommal. Ahogy fogalmaz, hatalmas erkölcsi jelentő-
séggel bír, hogy az ENSZ gyermekjóléti szervezetének hazai 
képviselője elismerte tevékenységüket. Szűcs Lajos hangsú-

lyozza, a kitüntetés annak a munkának az eredménye, ame-
lyet az önkormányzat a civil szervezetekkel, magánszemé-
lyekkel és a helyi gazdasági élet szereplőivel együttműködve 
végez több mint két évtizede, hogy minél szebbé tegye a 
gyerekek mindennapjait. 
  
– A Jászberényhez tartozó Portelek településrészen 2007-ben 
a születésszám csökkenése miatt bezárták az elemi iskolát. 
Akkor határoztuk el, hogy iskolabusz-hálózatot indítunk, és 
összeszedjük a porteleki és a környező tanyavilágban élő 
gyerekeket, de a szomszédos településeken lakókat is szíve-
sen fogadjuk a helyi intézményben. A bejáró létszám folya-
matosan növekszik, Portelek mellett Tápiógyörgyéről, Zagy-
varékasról, Újszászról, sőt Szolnokról is járnak hozzánk 
olyan gyerekek, akiknek szülei Jászboldogházán dolgoznak. 
Büszkén mondhatom, hogy a mi kis falunkban valós élet-
helyzetekben fejlődik a diákok alkalmazkodóképessége, tole-
ranciája, ami továbbtanuláskor is nagymértékben segíti a 
beilleszkedést – magyarázza a polgármester. 
Majd hozzáfűzi, hogy az önkormányzat különböző otthonte-
remtési támogatásokkal segíti a gyermeket vállaló beköltöző, 
illetve helyben maradó fiatalokat. Ennek is köszönhető, hogy 
az elmúlt években a négyszeresére nőtt a születések száma, 
vagyis ma már nem négy-öt kisbaba jön világra Boldoghá-
zán, mint 2010 környékén, hanem húsz. 
Tehetséggondozás és felzárkóztatás 
A boldogházi pedagógusok mindig is fontosnak tartották, 
hogy a kötelező feladatok teljesítésén túl különös figyelmet 
fordítsanak a tehetséges, valamint a hátrányos helyzetű és a 
felzárkóztatást igénylő diákokra is. E cél érdekében hozták 
létre 1991-ben a Boldogházi Gyermekekért Közhasznú Ala-
pítványt. Zrupkó Ferencné elnök – aki negyven évig tanított 
a helyi általános iskolában – arról tájékoztat, hogy a szülői 
kezdeményezéssel és önkormányzati támogatással megala-
kult szervezet harminc évvel ezelőtt elsősorban az idegen 
nyelv- és a számítástechnika-oktatás korszerűsítését tűzte 
zászlajára. Tevékenységük ma már kiterjed a művészeti ne-
velésre, a sporttevékenység támogatására, kirándulások, tá-
borok, iskolai rendezvények szervezésére, tanulmányi verse-
nyek finanszírozására, valamint új eszközök beszerzésére is. 
–  Iskolaigazgatóként és szakfelügyelőként is tanulmányoz-
hattam a városi iskolák működését, láttam, hogy ezekben az 
intézményekben milyen sok lehetőség kínálkozik a gyerekek 
előtt. Úgy éreztem, hogy akarattal és közösségépítéssel sike-
rülhet mindezt megvalósítani Jászboldogházán is. Gróf Tele-
ki Pál szavaival élve: „összefogással és sok szeretettel gyak-
ran lehet segíteni ott, ahol az anyagiak hiányzanak.” Támo-
gatóink között olyan lelkes lokálpatrióták is vannak, akiknek 
gyerekei már több mint negyed évszázaddal ezelőtt hagyták 
el a Mátyás Király Általános Iskolát. A helyiek ugyanis meg-
értették, attól még, hogy kistelepülés vagyunk, nem kell le-
mondanunk gyermekeink jövőjéről! Az iskolások eredmé-
nyei igazolták a pártfogók bizalmát, hiszen volt olyan esz-
tendő, amikor elnyertük a Jász-Nagykun-Szolnok megye 
legjobb kisiskolája címet is. 
A sikeresen működő alapítvány az elmúlt évtizedekben to-
vábbi civil csoportok létrehozására ösztönözte a helyi közös-
séget. Ennek köszönhetően jelenleg tíz aktív szervezet mun-
kálkodik Jászboldogháza jövőjéért. Vannak közöttük tűzoltó-
kat, faluszépítőket, motorosokat, polgárőröket, nyugdíjaso-
kat, valamint sportolókat tömörítő egyesületek, és énekkar is. 
Szerteágazó tevékenységük szinte valamennyi családra kiter-
jed, nagymértékben erősíti a helyi összetartozást, és motivál-
ja a településért végzett önkéntes munkát. 

Fotók: Vogt Gergely/Demokrata 
 

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