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 Polgármesteri tájékoztató 
ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK 

Szűcs Lajos  
polgármester 

Tájékoztató Önkormányzati ülésekről, aktualitásokról 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.) 
kormányrendeletben a Kormány egész ország területére 
veszélyhelyzetet hirdetett ki. A veszélyhelyzet ideje 
alatt, a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény alapján a Képviselő-testület feladat- 
és hatáskörét a polgármester gyakorolja, így Képviselő-
testületi ülések megtartására a veszélyhelyzet ideje 
alatt nem kerülhetett sor. 
 
A Polgármester Úr a hivatalos testületi ülések helyett 
több alkalommal is tárgyalt a testület tagjaival, és a 
képviselőkkel történt egyeztetések eredményeként az 
alábbi döntések születtek. 
 
 
Beszámoló a 2020. március 25-i ülés alapján hozott 

döntésekről 
 
 

� Elfogadásra került a Jászberényi Hivatásos Tűzol-
tó-parancsnokság beszámolója a 2019. évi tevé-
kenységről, 

� Elkészült a 2020. évi Közbeszerzési terv, amely a 
település honlapján megtekinthető, 

� Döntés született a Széchenyi utca felújítása ügyé-
ben a kivitelező kiválasztásáról, 

� A mentőállomás kérését elfogadva született döntés 
egy ózongenerátor beszerzésére a helyi mentőállo-
más részére, 

� Döntött a polgármester 1.700.-db védőmaszk be-
szerzéséről a helyi lakosság számára, 500.-Ft/db 
áron, 

� Nagy-Kollár Anita lemondása miatt Tóth Regina 
lett kinevezve a Jászboldogházi Településfejlesztő 
Kft. ügyvezetőjének, 

� Módosításra került a települési képviselők tisztelet-
díjáról szóló 13/2014. (X.28.) önkormányzati ren-
delet, 

Költségvetési hiányt okozott a vírus 
Az elmúlt járványveszély időszaka Jászboldogháza 
Önkormányzata számára is rendkívüli kiadásokat és 
a bevételeinek csökkenését jelentette. Ennek okán a 
képviselő-testülettel megkezdtük a költségvetés mó-
dosításának tárgyalását. Mivel nem látható, milyen 
változásokra kell még ebben az évben számítani, a 
témát folyamatosan napirenden tartjuk. A költségve-
tés módosítása, valószínű, minden önkormányzati 
intézményt és kapcsolódó szervezetet érinteni fog, 
melynek mértékéről egyelőre nem született döntés. 

 
Sikeres pályázatok 

 Az elmúlt időszakban több beadott pályázatunk is 
sikeres támogatásban részesült: 
Települési vízrendezés belvíz- és csapadékvíz elve-
zető rendszer felújítása 
Közel 200 millió Ft támogatásban részesült a tavaly 
szeptemberben benyújtott pályázatunk a JNSZ me-
gyei Területfejlesztési Operatív Programban. Ez le-
hetőséget biztosít számunkra az 1967-1970 között 
épült csatornarendszer bel és külterületi felújítására 
összesen mintegy 8,5 km hosszan. A pályázatból 
nyílt árkok kotrása, átereszek cseréje, takarítása, 3 
rövidebb szakaszon pedig új nyomvonalon történő új 
csatorna építése valósulhat meg.  A támogatás meg-
nyerése után azonnal megkezdődtek a földmérési és 
tervezési munkák, melyek során augusztusra elkészül 
az engedélyes és kiviteli tervdokumentáció. Ezt kö-
vetően kerülhet sor a közbeszerzés lefolytatására, 
majd azt követően a kivitelezésre. A beruházás támo-

gatása 100%, határideje 2021. 08. 31.  
A beruházás jelentősen javítja majd a belterület bel-
víz és csapadékvíz elvezetését, mellyel nagymérték-
ben javul a település vagyonbiztonsága. 

Jász élővilág látogatóközpont  
A strandfürdő területére terveztünk és pályáztunk 
egy turisztikai célú kiírásra a megyei TOP keretből, 
melynek mintegy 76 millió Ft támogatása egy új kö-
zösségi épület építését tartalmazza a benne felsora-
koztatni kívánt jászsági élővilág modern bemutatásá-
val. A támogatás a beruházás nettó összegének 
100 %-os támogatását tartalmazza. A kivitelezés elő-
reláthatólag 2021-ben valósulhat meg, mely növelni 
fogja településünk turisztikai vonzerejét és látogatott-
ságát. 

Templom felújítás 
Közel 2 éve kezdeményeztük a helyi egyházközség-
nél és Plébános Úrnál a Katolikus templom felújítá-
sának pályázatát, melyhez az önkormányzat teljes 
körű segítségét ajánlottuk fel. A benyújtott pályázat 
alapján 85% támogatást (10 millió Ft) nyert az egy-
házközség, melyből a padok elektromos fűtését és az 
áram termelésére szolgáló napelem rendszert lehet 
megvalósítani. Ez által templomunk szinte rezsikölt-
ség nélkül működhet majd a jövőben! 
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dr. Dinai Zoltán 
 jegyző 

� Ugyancsak módosításra került az otthonteremtés 
önkormányzati támogatásáról szóló 1/2014.((II.05.) 
önkormányzati rendelet. A módosítás alapján meg-
állapításra került a támogatási igény benyújtásának 
határideje. 

� A fentieken túl egyedi ügyekben is döntések szület-
tek 

 
2020. március 26-án sor került a Jászboldogházi Tele-
pülésfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak meg-
választására, mivel az előző tagok 5 éves megbízatása 
lejárt. A Felügyelőbizottság új tagjai: 
 
Fajka Gábor 
Szűcs Gergely 
Joó-Kovács Balázs képviselők lettek. 

 
 
Beszámoló a 2020. április 6-i ülés alapján hozott 
döntésekről 
� Döntés született arról, hogy az önkormányzat tele-

fonszolgáltatását a jövőben új cég biztosítja, az ed-
digiektől kedvezőbb feltételek mellett, 

� Határozat született arról, hogy a Liszt F. u. 1. szám 
alatti ingatlant az önkormányzat 200.000.-Ft össze-
gért meg kívánja vásárolni, 

Beszámoló a 2020. május 27-i ülés alapján hozott 
döntésekről 
� Elfogadásra került a Jászboldogházi Településfej-

lesztő Kft. Felügyelő Bizottságának Ügyrendje, 
valamint a Kft. 2019. évi beszámolója, 

� Határozat született a Jászberényi Rendőrkapitány-
ság vezetői kinevezés támogatásáról, 

� Elfogadta a testület az önkormányzat gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 
beszámolót. 

� Megalkotásra és elfogadásra került a vásárokról és 
piacokról szóló 6/2020. (V.28.) önkormányzati ren-
delet. 

 
Beszámoló a 2020. május 29-én hozott döntésekről 
• A beérkezett árajánlatok alapján kiválasztásra ke-
rült az új minibölcsőde kialakítási munkálatainak kivi-
telezője. A döntés szerint a legkedvezőbb ajánlatot a 
Metál Plusz Kft. adta, bruttó 21.281.394.-Ft értékben. 
• Döntés született a szociális étkeztetésért fizetendő 
díjak, valamint a gyermekétkeztetés térítési díjainak 
megemeléséről, 
Határozatban járult hozzá az önkormányzat a helyi fog-
orvos tartós helyettesítéséhez. 

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. Az ötleteiket papírra írva is bedobhatják a 
ládába (név nélkül), vagy akár elektronikus formában is eljuttathatják az önkormányzat képviselő-testületéhez az 
alábbi e-mail-címen keresztül:otletlada@jaszboldoghaza.hu 

Visszajelzés a lakossági észrevételekre 

Ssz. Lakossági észrevétel Képviselő-testületi visszajelzés 

1. Évente kétszer kellene lomtalanítást végezni. 

A hulladékszállítást végző Regio-Kom Kft.-nek 
olyan szerződése van, amely alapján évente egy lom-
talanítást köteles ingyenesen szervezni. Ha még 
egyet kérünk, akkor az kb. 1 millió forintba kerül. 
Gyűjtési, ártalmatlanítási, lerakási díj és adó is van 
rajta. A műszaki cikkekre is van egy ingyenes átvéte-
li lehetőség, illetve havonta egyszer elszállítják a 
sárga zsákot és a zöld zsákot is. 

2. Az idősek házi segítségnyújtásába a gyerekeket 
is be kellene vonni (pl. diákmunka keretében). 

A szolgáltatás működik, de van neki bizonyos díja 
(400 Ft/óra). Viszont nincs elegendő jelentkező, így 
kevés az ellátott. Kérjük, hogy az érintett személyek 
jelentkezzenek rá! Ingyenesen sajnos senki sem tudja 
biztosítani ezt a szolgáltatást. Ráadásul ez nem gye-
rekeknek való munka, és sok esetben egyfajta bizal-
mi kérdés is, hogy ki kit enged be a házába. Fontos 
azzal is tisztában lenni, hogy a házi segítségnyújtás 
valójában mit is takar, mert a közben ledolgozott 
munkaórákat havonta vizsgálják, és szigorúan doku-
mentálják. 

3 
A gyógyszertár működését „szigorítani” kellene, 
hogy pl. az alapgyógyszerekből legyen állandó 
készlet, ne csak másnapra. 

Nincs beleszólásunk a gyógyszertár működésébe, 
arról a vállalkozó saját maga dönt. Csak bérleti jog-
viszonyunk van vele, és nem kötelező itt működnie, 
így bármikor el is mehet. A saját döntése, hogy mek-
kora gyógyszerkészletbe fektet be a pénzéből. 
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Ssz. Lakossági észrevétel Képviselő-testületi visszajelzés 

4. 

A háziorvos működését „szigorítani” 
kellene, mert van, hogy 2-3 hétig 
nem elérhető. Esetleg le lehetne vál-
tani, ha van rá pályázó. 

2-3 hetes kiesés nem fordult elő soha. Sokszor tőlünk nagyobb 
településeken sincs háziorvos, így becsüljük meg, hogy itt van, 
és köszönjük a munkáját! Kérjük, hogy a különböző időszakok-
ban az arra vonatkozó megfelelő ellátást vegyék igénybe (pl. 
orvosi ügyelet)! 

5. 

Heti egyszer lehetne egy kórházjára-
tot beindítani önkormányzati autóval. 
Sok beteg van, aki nem tud vonatra 
szállni, és elsétálni a kórházig. Ha 
lenne egy állandó nap fix odaindulás-
sal és fix visszaindulással mondjuk 
500 Ft/fő szállítási költséggel, akkor 
biztosan lenne rá igény. 

Ezzel kapcsolatban a Volánbusz Zrt.-t is megkerestük, de eluta-
sított minket. Mivel nem lehet több beteg különböző időpontra 
szóló különböző ellátását összehangolni, így a rendszeres járat 
nem megoldható. Ha kérik előre, akkor rendkívüli helyzet esetén 
nagyon szívesen elvisszük és hazahozzuk a betegeket. Erre 
egyébként már többször is volt példa. A felmerülő igényt a kór-
házi járat beindítására az illetékes közlekedési szolgáltatónak 
továbbítottuk. 

6. 

A temetőkapukat éjszakára be kelle-
ne zárni. A Jánoshida felőli kiskapu 
és a falu felőli nagykapu egyik szár-
nya éjjel-nappal zárva/nyitva van. 
Így nem biztonságos az értékek vé-
delme. 

Tizenkettő környékbeli temetőt megvizsgálva kiderült, hogy 
sehol nincs bezárva a kapu. Az üzemeltetők által bevett gyakor-
lat, hogy nem zárják be a kiskaput, mert a lakosok gyakran nem 
tartják be a nyitvatartási időt. Mi elsősorban azért hagyjuk nyit-
va, hogy a rokkantkocsival is kényelmesen beférjenek. Mi is 
tudunk róla, hogy sajnos időnként előfordulnak lopások, de azo-
kat bizonyítani nem tudjuk. Bekamerázásra sajnos nincs forrá-
sunk, mert az kb. 1 millió forintba kerülne. Sok esetben egyéb-
ként a viharos szél is szétfújhatja a virágokat, ezért nincsenek a 
helyükön. 

7. 

Az otthoni fák metszése során kelet-
kező gallyat (50-60 cm hosszan, ké-
vékbe kötve) fel lehetne ajánlani a 
tájháznak a kemence fűtéséhez. Ezt a 
faluújságban lehetne közzétenni. A 
gallyak összegyűjtésében a hivatal 
segíthetne. 

Arra kérjük a lakosságot, hogy szóljanak az önkormányzatnak, 
ha megvannak ezek a kévék, és elszállítjuk őket! Sőt, aki készít 
ilyen kévéket, attól a tájház is szívesen fogadja! 

8. 
A sportpályánál a tavaly levágott fű 
még mindig ott van. Rontja a látké-
pet. 

Jeleztük a sportegyesület felé. 

9. A sportpályánál a fákat fel kellene 
gallyazni. Már megtörtént. 

10. 

A Lőtér utcában a kerékpársávon alig 
lehet elmenni, mert a fák nagyon 
belógnak. Le kellene metszeni ezeket 
is. 

Ez a lakos feladata. A kapacitáshiány miatt nem tudtunk idén 
végiggallyazni. Viszont pontos lakossági bejelentést kérünk 
(fotókkal) a jegyzőnek címezve, mert így el tudjuk indítani a 
szükséges eljárást! 

11. 
A Rákóczi utcában a kerékpárútra 
belógnak a fák és a bokrok. Le kelle-
ne metszeni ezeket is. 

Ez a lakos feladata. A kapacitáshiány miatt nem tudtunk idén 
végig gallyazni. Viszont  pontos lakossági bejelentést kérünk 
(fotókkal) a jegyzőnek címezve, mert így el tudjuk indítani a 
szükséges eljárást! 

12. 

A Jászboldogházáról Portelekre ve-
zető betonút szélén elhelyezkedő fák, 
bokrok nagyon benőtték az utat. En-
nek eredményeként nem lehet a két-
sávos utat rendeltetésszerűen hasz-
nálni. Kritikus szakaszok: Koncsik 
Tamás telephelyénél a kanyarban, 
Muhari Lajos tanyájától a betonút 
végéig mindkét oldalon. Javasolnám 
a növényzet megnyírását, kivágását 
az út megfelelő használata érdeké-
ben. 

Hozzákezdtünk az elmúlt hetekben, de sajnos ez egy lassú folya-
mat, így a türelmüket kérjük. Ezen feladatokat ütemezetten vé-
gezzük, sok esetben a lakos vagy a földtulajdonos helyett is. 
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Ssz. Lakossági észrevétel Képviselő-testületi visszajelzés 

13. 

Tudomásom szerint az önkor-
mányzat ültette az akácfákat az 
árok partjára a fent említett útsza-
kaszon, amelyek már belógnak a 
szántóföldekre. Ezeket is szintén 
metszeni kellene. Valamint az 
árokban lévő nádat, gazt is el le-
hetne távolítani. Rendbe kellene 
tenni ezt az útszakaszt. 

Hozzákezdtünk az elmúlt hetekben, de sajnos ez egy lassú folya-
mat, így a türelmüket kérjük. Az árok közepéig az út kezelőjének a 
feladata az árok tisztántartása, míg az árok másik oldalát a földtulaj-
donosnak kell gondoznia. Az akácfákat csak olyan területekre ültet-
tünk, ahol a tulajdonos beleegyezett abba, hogy a későbbiekben ő 
gondozza azokat, így az az ő feladata. 

14. 

A porteleki betonút végétől a még 
Jászboldogházához tartozó 
homokutat célszerű lenne darált 
betonnal teríteni, és két sávosra 
kibővíteni. 

Rendeltünk a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-től mart aszfaltot, és az 
kerül majd rá. De nem tudjuk összefüggő kétsávossá tenni, mert az 
anyag csak a javításra lesz elegendő. Sajnos nincs nagyobb beruhá-
zásra forrásunk. 

15. 

Az iskolaépület felújítása és a mű-
füves pálya megépítése óta az is-
kolaudvar sajnos elég rossz álla-
potban van. Főleg esős időben 
nagy a sár. Ebben a rendkívüli 
járványidőszakban nincs gyermek 
az iskolában, és ez lehetőség lenne 
a füvesítés számára. A járdák kör-
nyékét fel kellene földdel tölteni, 
mert balesetveszélyes, és az egész 
udvart be lehetne vetni fűmaggal. 
Olyan jó lenne, ha valami jó is 
születne ebben a kényszerhelyzet-
ben, és amikor a gyerekek vissza-
térhetnek majd, egy megújult ud-
var fogadná őket. 

Majdnem minden része folyamatban van. Ezt önerőből végezzük, 
pedig ez a Jászberényi Tankerületi Központ feladata lenne. Megold-
juk a csapadékvíz-elvezetést, és rendezzük a terepet. A füvesítést 
sajnos nem tudjuk elvégezni. 

16. 

A boldogházi honlapon fel lehet-
ne-e tüntetni a szelektív zsákok 
elszállítási időpontját? Mely napo-
kon viszik a sárga, illetve a zöld 
zsákokat? 

A kért információ megtalálható a honlapon. A honlap jobb oldalán 
található keresőmezőbe azt kell beírni, hogy „szelektív”, és megje-
lenik a keresett bejegyzés. 

A felsorolásban most nem szereplő lakossági észrevételekről is hamarosan visszajelzünk. 
Kérjük, hogy a továbbiakban is bátran használják az ötletgyűjtő ládát, illetve az 
otletlada@jaszboldoghaza.hu e-mail-címet, hiszen azért hoztuk létre! Köszönjük az eddig beérkezett 
„ötleteket”. A problémákon kívül a település fejlesztésével, élhetőbbé tételével kapcsolatos ötleteket is 
várjuk! 
Előre is köszönjük! 

Üdvözlettel: 
Hegyesi József 

Köszönetnyilvánítás! 
 
Ez úton fejezzük ki nagyrabecsülésünket és hálánkat Jászboldogháza Önkormányzatnak, 
Szűcs Lajos Polgármesternek és a képviselő-testület tagjainak, hogy a koronavírus elleni 
védekezésben hozzájárultak a térség betegei és a jászboldogházai mentőállomás dolgozói 
fertőzésveszélyének csökkentésében egy korszerű ózongenerátoros fertőtlenítő készülék 
adományozásával. 

Kis Tamás 
Állomásvezető 

Jászboldogháza Mentőállomás 
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Az Úrnapját, teljes nevén az Úr 
Szent Testének és Szent Vérének 
ünnepét a húsvéti időt lezáró pün-
kösdvasárnap után két héttel ünne-
peljük. Az Úrnapja ünneppé nyilvá-
nítása egy eucharisztikus csodához 
kapcsolódik. Eredete két szálra ve-
zethető vissza. Az egyiket Belgium-
hoz köthetjük, a másikat Olaszor-
szághoz. 1209-ben Lüttichi Szent 
Juliannának volt egy látomása: látta 
a Holdat, de az nem volt teljes. Jé-
zus azt kérte tőle, hogy az egyházi 
ünnepkörben legyen az Ő testének 
és vérének külön ünnepe. Ez elő-
ször Belgiumban terjedt el, majd 
később, a bolsenai eucharisztikus 

csoda hatására döntött úgy IV. Or-
bán pápa, hogy az egész Egyház 
ünnepe legyen. A pápa a csoda után 
megbízta a domonkos rendi Aqui-
nói Szent Tamást, korának legna-
gyobb teológusát, hogy alkossa 
meg az ünnep zsolozsmájának és 
miséjének szövegeit. Ekkor szüle-

tett a Tantum ergo sacramentum 
szentségi énekünk. Az úrnapjának 
nagyon szép, látványos elemei van-
nak, például a körmenet. Több tele-
pülésen virágszőnyegeket készíte-
nek az Úr Jézusnak. Máshol virág-
szirmokat szórnak Jézus elé. Na-
gyon szép kifejezése ez a szeretet-
nek, tiszteletnek, hogy Jézusért 
mindent odaadunk. Kimegyünk az 
utcára, és tanúságot teszünk arról, 
hogy „Krisztus kenyér s bor színé-
ben Úr s Király a föld felett”. Ezért 
lenne fontos, hogy megértsük, mek-
kora kincsünk és mennyire mélyen 
életünk forrása az Eucharisztia. 

Forrás: Magyar Kurír  

Az Úrnapja  

Világméretű  
szentségimádás 

Erdő Péter bíboros és az 52. Nem-
zetközi Eucharisztikus Kongresz-
szust (NEK) előkészítő titkárság 
ismét közös imára hívott minden-
kit június 13-án, Úrnapja előes-
téjén. Immár hatodik alkalommal 
került sor világméretű szentség-
imádásra és imára Úrnapja heté-
ben, amikor is több tízezren imád-
koznak együtt világszerte. Idén 
egyházközségünk is csatlakozott a 
felhíváshoz, és 2020. június 13-
án, du 18-19 óra között közös 
szentségimádási órán imádkoz-
tunk egyházunkért, egyházközsé-
günkért. A közös imádatot egyéni, 
csendes imádság követte, majd az 
Oltáriszentség litániájával zártuk 
az órát. Egyházközségünkből 15-
en vettünk részt és bízunk abban, 
hogy a jövőben meghirdetett ima-
órákba máskor mások is szívesen 
becsatlakoznak. A közös ima ere-
jéről így szólt Jézus: Azt is mon-
dom nektek: Ha ketten közületek 
valamiben egyetértenek a földön, 
és úgy kérik, megkapják mennyei 
Atyámtól. Ahol ugyanis ketten 
vagy hárman összegyűlnek a ne-
vemben, ott vagyok közöt-
tük.” (Mt.18). 

Száz éve, 1920. május 18-án szüle-
tett Szent II. János Pál, aki 1978 és 
2005 között a római katolikus egy-
ház 264. pápája volt. Személyében 
első és eddig egyetlen alkalommal 
volt a katolikus egyháznak közép-
európai vezetője. 
A 266 katolikus egyházfő közül 
csak Szent Péter és IX. Pius ült ná-
la hosszabb ideig a pápai trónon. Ő 
volt a legtöbbet utazó pápa, na-
gyobb utat tett meg, mint vala-
mennyi elődje együtt: 104 külföldi 
látogatása során 129 országot kere-
sett fel, eközben a Föld - Hold tá-
volság háromszorosát tette meg. 
Magyarországon két alkalommal: 
1991. augusztus 16. és 20. között, 
majd 1996. szeptember 6-7-én járt. 
Első magyarországi látogatásának a 
rendszerváltás után különösen nagy 
jelentősége volt. A magyarok szá-
mára emlékezetes pillanat volt, 

amikor a Népstadionban a hazai 
fiatalokhoz magyar nyelven szólt, 
és magyarul áldotta meg a több 
tízezer fiatal hívőt. “Kedves ma-
gyar fiatalok! 
“Jézus ránézett és megszerette.” 
Így említi az Evangélium Jézus ta-
lálkozását a gazdag ifjúval. Az Úr 
ugyanígy tekint minden emberre. 
Gyöngéd tekintete így néz a ti arco-
tokra is, mindnyájatokéra, akik itt 
összejöttetek, hogy részt vegyetek 
ezen a régóta várt rendkívüli talál-
kozón. És én, az Ő nevében, meg-
ölellek titeket. 
Tudva tudom, hogy ti vagytok a 
magyar egyház élő reménysége, 
hazátok ígéretes tavasza. 
Kedves fiatalok, véssétek emlékeze-
tetekbe! A Krisztus hívására kimon-
dott „igen” önmagatok teljes meg-
valósításának föltétele, a társada-
lomba való termékeny beilleszke-
désnek velejárója, s minden igazi 
boldogság titka itt az időben és 
odaát az örökkévalóságban.” 
 

Száz éve született Szent II. János Pál pápa 
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Nehéz hónapok vannak mögöttünk. Még talán mindig 
bennünk él a bizonytalanság, de azt érezzük, hogy most 
igazán szükségünk van a nyári pihenésre, feltöltődésre.  
Ha nincs is arra módunk, hogy elutazzunk, akkor pró-
báljuk közvetlen környezetünkben megélni a nyár kí-
nálta örömöket: a gyerekekkel kerékpározásra a kör-
nyéken, a hosszú nyári estéket, amelyek alkalmasak 
családi, baráti nyársalásra, esti csillag lesre. A nyári 
szabadság idején múltunk és jelenünk újragondolásával 
rendezhetjük életünket, emberi kapcsolataikat, hogy 
aztán megújult erővel folytathassuk a munkánkat. 
Egy spanyol érsek 10 jó tanácsa, hogy keresztény mó-
don nyaraljunk.  

1. Pihenés. A nyaralás jó időszak arra, hogy fizikai és 
lelki erőt merítsünk, ami lehetővé teszi, hogy változtas-
sunk életünk azon területén, ahol szükség van erre. 
2. Elmélyülés. Teret és időt kell keresnünk arra, hogy 
saját magunkra gondoljunk. Ne féljünk találkozni ön-
magunkkal és legyőzni azt a felületességet, amit a zűr-
zavaros hétköznapi élet okoz. Ne feledkezzünk meg az 
evangéliumokról, melyek segítenek ebben. 

3. Gondtalan derű. A szórakozás eltereli, az utazás 
pillanatnyilag eltávolítja a problémákat. Az állandó 
derű azonban abból fakad, hogy ’belső otthonunkban’ 
rend van. A szabadság ideje kiváltképpen jó arra, hogy 
rendet tegyünk önmagunkban. 
4. Család. Egy olyan társadalomban, ahol az apa és az 
anya is munkába járnak, a gyerekek keveset élvezhetik 
szüleik jelenlétét. A szabadság alatt szorosabbá válhat-
nak a családi kapcsolatok, növekedhet a családtagok 
közötti kommunikáció, és többet segíthetnek annak, 
akinek leginkább szüksége van rá. 
5. Barátság. A baráti kapcsolatokhoz idő kell. A sza-
badság megfelelő idő a baráti kapcsolatok ápolására, a 
hiányosságok pótlására, a félreértések rendezésére, 
vagy akár meglátogathatjuk egy beteg barátunkat. 
6. A hit szépségének felfedezése. Tudnunk kell észre-
venni azokat az értékeket, amelyet az elődeink hagytak 
ránk. Táplálnunk kell magunkban az érzéket történel-
mi, művészeti, kulturális és vallási örökségünk iránt. 
7. Csend. Ebben tudjuk meghallani a legfontosabb 
hangokat, amelyek önmegvalósításunkat segítik. Akik 
értékelik a csöndet, a hallgatás és a kommunikáció 
mestereivé válnak. 
8. Imádság. A sok elfoglaltság miatt gyakran meg-
gyengül, míg a nyaralás alatt többet beszélgethetünk az 
Úrral, erőt és ösztönzést kaphatunk tőle mindennapi 
utunkra. 
9. A teremtett világra való rácsodálkozás. Ezáltal 
értékelni tudjuk azt a csodálatos látványt, amelyet a 
természet nap mint nap ingyenesen elénk tár, s amely-
ben kézzelfoghatóan hordozza a Teremtő nyomát. 
10. Szolidaritás. A nyaralás alatt sem szabad soha 
megfeledkeznünk a szegények iránti szeretetről, amely 
abban nyilvánul meg, hogy féken tartjuk kiadásainkat, 
megosztjuk másokkal, javainkat, törődünk az idősek-
kel, időt töltünk velük  

Magyar Kurír nyomán 

Az oldalt szerkesztette: Bóta Mizsei Ilona 

A keresztény nyaralás tíz pontban 

Reményik Sándor: Csendes csodák 
Amolyan nyárindító versként is olvashatjuk Reményik Sándor halk, szép költeményét. Ha figyelmesek és érzéke-
nyek tudunk lenni a „csendes csodákra”, akkor minden egyes nap felfoghatatlan gazdagságot tartogat. Amikor 
figyeljük a futó árnyékokat vagy a felhőket égen-vízen, amikor beszippantjuk a virágok illatát, és gyönyörködünk 
a színekben, megérezzük, hogy mindezeken keresztül „Isten szól: jövök”. 

Ne várd, hogy a föld meghasadjon  
És tűz nyelje el Sodomát. 
A mindennap kicsiny csodái 
Nagyobb és titkosabb csodák. 
 

Tedd a kezedet a szívedre 
Hallgasd, figyeld, hogy mit dobog, 
Ez a finom kis kalapálás 
Nem a legcsodásabb dolog? 
 

Nézz a sötétkék végtelenbe, 
Nézd a kis ezüstpontokat: 
Nem csoda-e, hogy árva lelked 
Feléjük szárnyat bontogat? 
 

Ne várj, nagy dolgot életedbe, 
Kis hópelyhek az örömök, 
Szitáló, halk szirom-csodák. 
Rajtuk át Isten szól: jövök. 

Nézd, árnyékod hogy fut előled, 
Hogy nő, hogy törpül el veled. 
Nem csoda ez? – s hogy tükröződni 
Látod a vízben az eget? 



 8 
Boldogházi Hírek 2020. JÚLIUS TRIANON 

Szűcs Lajos polgármester beszéde a trianoni 
megemlékezésen: 

Kedves Emlékezők! 

 Ma a nemzeti összetartozás napja van. Egy ilyen kis 
településen, mint Jászboldogháza, sokat emlegetjük 
napjainkban is, milyen nagy szükség van az összefo-
gásra, az összetartásra ma is, úgy is mint a térségben, 
úgy is mint hazánkban, Magyarországon. 

Emlékeznünk kell ma azokra, akik 100 évvel ezelőtt 
egy igazságtalan döntés során Magyarország határain 
kívül rekedtek.  

Az elmúlt 100 évben nagyon sok ember, nagyon sok 
magyar, honfitársunk határokon túlról harcolt ezért az 
összetartásért, ezért az összetartozásért.  

Reményik Sándor (Kolozsvár, 1890 – 
1941) a két világháború közötti erdélyi 
magyar líra kiemelkedő egyénisége. Né-
meth László írta róla:  

"Van nagyobb költője Erdélynek, mint ő, 
s mégis ő az erdélyi költő." 

A trianoni döntés nagy traumát jelentett 
számára is, számos versében örökítette 
meg a nem múló fájdalmat. Tragikusnak 
tartotta, hogy magyarok ezrei hagyták el 
a szülőföldet, menekülve a kisebbségi 
lét megaláztatásai elől. Ő úgy érezte, 
maradnia kell, és élete végig erre ösztö-

nözte honfitársait is. Munkásságát 1937-
ben és 1941-ben Baumgarten-díjjal is-
merték el, 1941-ben a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia nagydíjával tüntették ki.  
A szocializmus évei alatt kötetei, versei 
nem jelenhettek meg, az iskolai tan-
anyagban nem szerepelhetett. Munkás-
sága csak az 1980-as évek végétől vál-
hatott újra ismertté és egyre népszerűb-
bé.  
Reményik Sándor 51 évet élt, Kolozsvá-
ron a Házsongárdi temetőben nyugszik.  
A következő versét néhány nappal a tria-
noni döntés aláírása után írta.  

TRIANON - 100 

Búzavirág a magyar határról 
 
Túl Váradon, a róna kapuján,  
Ahol a táj a végtelenbe tágul,  
Ahol azóta szomorún aratnak,  
S nóta se száll a lányok ajakárul,  
Ott termett e kis kék búzavirág,  
Onnan hozta egy bujdosó magyar  
És hozzátette: Nincsenek csodák. 
 
Magyar s magyar közt öles szakadék:  
Nekik - ott túl, maradt egy kis hazájuk!  
Nekünk itt, semmink, semmink se maradt,  
Csak az, hogy néha gondolhatunk rájok. 
 

Egy búzavirág a magyar határról...  
És ezt mi mondjuk így: magyar határ!  
Kiket az Isten egy néppé teremtett:  
Köztünk most véres tilalomfa áll! 
 
Egy búzavirág a magyar határról...  
Ott nőtt a véres tilalomfa mellett:  
Halálos hűség ős-szimbóluma;  
Aki letépte, annak nagyon kellett. 
 
Aki letépte, nekem hozta el.  
Halkan zizegnek száraz szirmai,  
Belőlük kalásztenger sóhaját  
S szabad szél süvítését hallani. 

 
 

Halálos hűség szimbólumaként  
Eltettem - s a szívem fölött hordom:  
Hogy itt, az idegenné lett hazában,  
Hontalanul is - magyar sors a sorsom. 

Trianoni emlékünnepség 
1920.  június 7. 
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Emlékeznünk kell azokra, tisztelegnünk kell azok  
előtt, akik ezt személyesen megélték, de kitartottak a 
hazájuk mellett, kitartottak amellett, hogy szülőföldjü-
kön maradjanak. Nehéz ezt ma nekünk itt Magyaror-
szág szívében megérteni és átérezni, milyen lehetett ezt 
megélni akkor, és milyen lehetett az elmúlt 100 évben 
megélni, hogy valakinek úgy kellett megszületni ma-
gyarként, hogy egy idegen országban élt, más nyelvet 
kellett beszélni, más törvényeket kellett betartani, de 
kitartottak amellett, hogy magyarok maradjanak, és 
próbálták az elmúlt 100 évben közös hagyományainkat 
ápolni és megőrizni. Emlékeznünk és tisztelegnünk kell 
ma előttük, hiszen Ők nem tehettek arról, hogy a törté-
nelem ilyen igazságtalan döntést hozott felettük. Fontos 
kiemelni, hogy ezzel példát is mutatnak ezek az embe-
rek számunkra is, akik Magyarországon élünk, lakunk. 
Példát mutatnak kitartásukkal, hazaszeretetükkel és 
becsületükkel. 

Kedves boldogházai lakosok! Most itt állunk e harang-

láb mellett, melyet a Faluvédő és Szépítő Egyesület 
2003-ban állíttatott a háború hőseinek emlékére és a 
Trianoni békeszerződés emlékére.  

Szeretnék köszönetet mondani a Faluvédő és Szépítő 
Egyesületnek, hogy ezt az emlékhelyet 2003-ban létre-
hozta.  

Rendhagyó módon ünnepelünk itt, és megemlékezünk 
azokról a hősökről, akik a háború áldozatai lettek, és 
szeretettel gondolunk azokra, akik ma is a határainkon 
túl élnek, de lélekben itt vannak ma is velünk. A mai 
ünnepséget egészen másképp terveztük megrendezni, 
de az élet közbeszólt, így ma sokan nem lehetnek itt, de 
a veszély elmúltával minden bizonnyal bepótoljuk 
majd a közös emlékezést erdélyi barátainkkal.  

Engedjék meg, hogy nagy tisztelettel és szeretettel kö-
szöntsem körünkben Nagy Jánost „Csikit”, aki erre az 
alkalomra, erre a 100 éves évfordulóra egy új emlék-
művet készített nekünk.  

 Nagy János  Csiki Facebook bejegyzése a trianoni megemlékezés után 
„Ki bántja a magyart: téged is üt. 
Nemzeted jussát, igazát védeni kötelességed.  
Csak úgy lesztek erősek, ha megvéditek egymást.  
Bárki magyar vesztesége a te veszteséged is.”  
                       Wass Albert 

Túl vagyunk az átadáson és a megemlékezésen! Azt gondoltam, ekkorra 
rendeződik bennem az a sok gondolat, ami a készítéskor előjött! Nem így 
lett! Egymást váltják a közös emlékek, történetek azokkal, akiket ez a kö-
nyörtelen és gyalázatos szerződés elszakított tőlünk!  
Köszönöm, drága barátok, testvérek, hogy vigyáztatok a magyarságotokra, 
hogy megőriztétek azt a kultúrát, ami nélkületek már régen feledésbe merült 
volna! 
Itt eszembe jut az, mikor pár éve először találkoztak az erdélyi és felvidéki 
barátaim, és pillanatok alatt olyan volt, mintha sok éve ismernék egymást. 
Valami láthatatlan, nagyon erős kapocs  volt. 
Köszönöm György Ferenczinek és a rackáknak, Heinczinger Miklósnak 
(Heinci Mika) és a Misztrál-nak, hogy olyan zenét csináltak, ami éppen egy 
ilyen munkához kellett! Gonda Józsi borász barátomnak a finom 
„farkasvért” és mindenkinek, aki támogatott, és persze mindenkinek, aki 
eljött! 

                      Köszönöm! 
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Faluszépítık hírei 
A TELEPÜLÉS KAPUJA 

 
 „A vasútállomás a település kapuja. Itt várakoznak az 
emberek a vonatra, ide érkeznek meg munka után, ezt 
látja meg az idegen először a településre érkezve, vagy 
akár csak kitekintve a vonat ablakán.” 
Július második szombatja Vasutasnap – ezért egy kis 
visszatekintést készítettünk, mit tesznek a faluszépítők, 
hogy a helyieket és ide érkezőket rendezett, szép kör-
nyezet fogadja az állomáson és környékén.  
 

2012-ben állomásszépítési program keretében  „örökbe 
fogadta” egyesületünk a vasútállomást. Munkánk során 
az állomás mellett lévő biztonsági berendezés épületén 
lefestettük az ajtókat, ablakokat. Kitisztítottuk az eső-
csatornát, lemostuk a falfirkát, körbemeszeltük az épü-
letet. A raktár és az állomás épület ajtóit, a peronon 
lévő padokat  és az állomás mögötti buszvárót kijaví-
tottuk, lefestettük. Körbemeszeltük a betonkerítéseket, 
a virágtartókat, virágot ültettünk, bozótost irtottunk, 
virágágyást alakítottunk ki. Összegereblyéztük, bezsá-
koltuk a falevelet, szemetet szedtünk, füvet nyírtunk. 
Befestettük az elektromos berendezés körüli drótháló 
kerítést. (Természetesen minden munkát írásos enge-
déllyel végeztünk.) Az állomásépület ablakait muskát-
lival díszítettük. Felújítottuk, újabb taggal bővítettük a 
vasútállomáshoz tartozó kerékpártárolót. Munkánk so-
rán a helyi téesztől és a Magyar Közlekedési Klubtól 
kaptunk anyagi és fizikai támogatást. Az Önkormány-

zat által felajánlott padokat (4 db) és a vasúttól igényelt 
hulladékgyűjtő kosarakat (5 db) kihelyeztünk a peronra 
és az állomás köré. Információs táblát csináltattunk 
Jászboldogháza történetének leírásával, fotókkal és a 
község térképével színesítve azt. A tábla körül térkő-
vel, cserjével, virágládával parkos részt alakítottunk ki. 
A rossz járdát felszedtük, újat csináltunk. A peronon 15 
m3 gyöngykavicsot terítettünk szét.   
2013 nyarán a Szolnok-Hatvan vasútvonal 140. évfor-
dulója tiszteletére szép ünnepséget szerveztünk, és egy 
színvonalas, a lakosság bevonásával megvalósított vas-
úttörténeti kiállítást hoztunk létre. A mi állomásunk 
volt az egyetlen a vonalon, amely megemlékezett az 
évfordulóról.  
Mivel semmi sem örök, ebben az évben tervezzük az 
információs tábla felújítását, a zöld buszváró átfestését, 
valamint az állomás előtti körforgalom megszépítését, 
a rózsák cseréjét. Örök probléma a fűnyírás, amiben az 
Önkormányzat is segít, köszönet érte.  
Közeleg a Vasutasnap, aminek hivatalos dátuma július 
második szombatja. Szép lenne, ha akkorra a kihelye-
zett beton virágtartók, padvégek, és a peron széle friss 
meszelést kapna. Ebben a munkában a pályafenntartás 
kedves dolgozói szoktak segíteni, köszönjük eddigi és 
a jövőbeni fáradozásaikat. 
 Ezúton is köszönjük Fajka János főpályamesternek, 
hogy június elején biztosított meszet a haranglábnál 
lévő betonkorlát festésére, ezzel is segítve a trianoni 
megemlékezés előkészületeit. Köszönjük Szász Attilá-
nak a gyors intézkedést és az Önkormányzat segítségét. 

2015-ben a Magyar Közlekedési Klub által a civil 
egyesületeknek meghirdetett országos verseny eredmé-
nyeként egyesületünk munkáját jutalmazva Városkapu 
díjban részesítette Jászboldogháza vasútállomását.   
Az állomást ebben az évben is sok szép virág díszíti. 
Voltak évek, amikor egyesületünk vásárolta a virágo-
kat, az utóbbi években a hatvani virágkertészet látja el 
pompásan nyíló növényekkel a vasútállomásokat, így a 
boldogházit is. Ezeket kell beültetni, locsolni – és örül-
ni a szépségüknek. A múlt évben Petróczi Pál forgalmi 
szolgálattevő párja, Piroska ültette el a virágokat, ez év 
májusában pedig Sándor Endréné Bazsó Mariann és 
Durucz Tibor forgalmi szolgálattevő végezte el ezt a 
nemes feladatot. Köszönjük munkájukat a lakosság 
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Képes hírek a nyugdíjasok és a faluszépítők háza tájáról 

Szűcs Gergelyné 
Faluvédő és Szépítő Egyesület elnöke 

nevében is. A peronra kihelyezett padok, és az állomás 
környékén, valamint a váróteremben található padok is 
megszépülnek, folyamatban van a festésük, felújításuk. 
A festéket a vasút biztosította, a padok festését Durucz 
Tibor volt faluszépítő tagunk vállalta el. Köszönjük fára-
dozását.  
Arra szeretnénk kérni a Tisztelt Lakosságot és az utazó-
kat, hogy együtt vigyázzunk a vasútállomás és környeze-
tének tisztaságára. A kulturált környezet fenntartása ér-
dekében a szemetet, csikkeket a hulladékgyűjtőben he-
lyezzék el. Köszönjük szépen megértésüket, az együttmű-
ködést. 
Egyesületünk tevékenységének egyik legfontosabb terüle-
te a „település kapujának” a vasútállomás környékének 
szépítése, rendezése. Emellett nagyon fontosnak tartjuk, 
hogy a vasút – mint tömegközlekedési lehetőség – vala-
mennyi lakosunk számára elérhető legyen, ami az esély-
egyenlőséget is szolgálná. Bízunk benne, hogy belátható 
időn belül megszületik a megoldás, és benyújtott kérel-
münk eredményeként mielőbb beindul az alacsony pad-
lós FLIRT motorvonatok üzemeltetése a Hatvan-Szolnok 
közötti vasútvonalon. 

CIVIL SZERVEZETEK  

Egyesületeinknél a járvány idején sem állt meg az élet. 
A Tájháznál a szokásos tavaszi teendők egy részét – mivel nem 
lehetett közösségbe menni – a megszokottól eltérően az Ezüstkor 
Nyugdíjas Egyesület tagjai igyekeztek otthonukban megoldani. 
Volt, aki frissítő mosást vállalt, mások vasaltak vagy éppen a 
tájház rongyszőnyegein végeztek kisebb, nagyobb javításokat.  
A Faluvédő és Szépítő Egyesület tagjai is tevékenykedtek. Friss 
festést kaptak a virágládák, melyek szép lassan virággal teltek 
meg, és megtalálták a helyüket a település főbb helyein. 
A természet is tette a dolgát, szépen nyílnak a rózsák falu szerte 
a lakosaink örömére, és ősz óta folyamatosan ontja virágait az 
árvácska is. 
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Mindig szeretettel és elérzékenyülve 
gondolok  a „szülőfalumra”. Életem 
egyharmadát ott töltöttem. Mélyen be-
lém ivódott a jászok büszkesége, egye-
nes jelleme és jóindulata. Sokszor 
eszembe jutnak iskolatársaim, a boldog, 
játékkal és felhőtlen jókedvvel fűszere-
zett  iskolai órák utáni délutánok. 

 Szüleim épp az 1956-os vészterhes 
időkben kerültek Jászboldogházára test-
véremmel Attilával, aki akkor 3 éves 
volt. Édesapám dr. Szilágyi János az 
első állatorvos volt a faluban. Előtte 
Jászkiséren felcserkedett majd 10 évig, 
mivel származása miatt nem adták ki a 
diplomáját. Jászkisérről származott, 
ahol szülei kisbirtokosok voltak. A falu 
lakossága hamar elfogadta, mivel ő is 
paraszti származású volt. 
1957-ben Szolnokon születtem. Az általános iskolát a 
faluban végeztem, nagyon alapos és jól felkészült taná-
raim voltak. A gimnáziumot – mivel szüleim azt gon-
dolták, nem tanulok tovább – az újszászi Gimnázium és 
Közlekedési Szakközépiskolában végeztem. Ezt köve-
tően 3 évet az egészségügyben dolgoztam 
orvosírnokként, laborassszisztensként és segédápoló-
ként. Az orvosi egyetemre 1978-ban vettek fel. Az 
egyetem utolsó 2 évében már Szegeden éltem, és 1982-
ben férjhez mentem. Férjem Szanka Imre balástyai 
gazdálkodó. 1984-ben végeztem az egyetemen. 1985-
ben körzeti orvos lettem Kardoskúton, Orosháza köze-
lében. Ekkor született meg a kislányom, Szilvia. 1989-
ben az Orosházi Kórház Belgyógyásza-tára jelentkez-

tem, mivel szakmailag szerettem volna 
tovább lépni. Itt megszereztem a bel-
gyógyász és hematológus szakvizsgát. 
A belgyógyászaton részlegvezető vol-
tam, valamint a hematológia szakrende-
lést vezettem. Nagyon jó közösségben  
dolgozhattam, így 10 évet töltöttem ott. 
Családi okok miatt 1999-ben Szegedre 
költöztünk, és itt a Városi Kórház On-
kológiai osztályán találtam munkát. Az 
onkológiai szakvizsgát is meg kellett 
szereznem 2001-ben. Ekkor adjunktusi 
kinevezést kaptam. 2007 végéig dol-
goztam itt, de ekkor a 200 éve működő 
kórházat bezárták, az onkológiai osz-
tályt  összevonták  a  Szegedi 
Onkoterápiás Klinikával.  
Új és egyben jelenlegi munkahelyemen 
először fej-nyaki tumorokkal foglalkoz-
tam. Ezen a szakterületen kutatásokban 

is részt vettem. Alkalmam nyílt hazai és külföldi kong-
resszusokra  járni. 2013 óta nőgyógyászati  és 
emlőtumorok a fő profilom. Főorvosi kinevezést 2019-
ben kaptam. 
Lányom pszichológus, férjhez ment. Jelenleg a 
LINAMAR-nál dolgozik Orosházán. Egy lányunokánk 
van, ő 2017-ben született. 
Dióhéjban ennyit tudok mondani magamról és csalá-
domról.  
Büszke vagyok a falumra, mert látom, hogy nagyon 
szépen fejlődik, és mindig szívesen megyek vissza.  
2021-ben 50 éves osztálytalálkozónk lesz, remélem, ott 
ünnepeljük. 

Bemutatkozó — dr. Szilágyi Éva 

Dr. Szilágyi Éva 

A 6 és 7. osztályos diákokkal  -Szűcs Laura, Tóth 
Éva, Kátai Gréta, Magócs Ramóna és Filkus Réka-  
részt vettünk a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár 
által hirdetett Verne fantáziavilága című vetélkedőn, 
melyhez 3 könyvet olvastak el a tanulók: Kétévi va-
káció, 80 nap alatt a Föld körül és a Nemo kapitány, 
ezekhez érdekes feladatokat oldottak meg. A megyei 
döntőre a veszélyhelyzet miatt nem került sor.  
Bízom benne, olvasási kedvük a jövőben is megma-
rad, és még számos új könyvet fedezhetünk fel 
együtt.  
A könyvtárba érkező gyermekeket új babzsákok vár-
ják. 
 
Könyvtárunk a veszélyhelyzet elmúltával ismét láto-
gatható. A nyár folyamán szerda délelőttönként 10-12 
óra között van nyitva.  
Kívánok minden Olvasónak jó pihenést a nyárra! 

Könyvtári hírek 

Pappné Turóczi Henrietta 

Dr. Szilágyi Éva 
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Bakancslista nyárra gyerekeknekBakancslista nyárra gyerekeknekBakancslista nyárra gyerekeknekBakancslista nyárra gyerekeknek    
� Buborékfújó versenyt rendezni. 
� Képeslapot rajzolni a nagyszülőknek. 
� Homokvárat építeni. 
� Sárkányt reptetni. 
� Elkapni egy pillangót, majd elengedni. 
� Limonádét készíteni közösen a szülőkkel. 
� Ugróiskolázni. 
� Vadvirágot szedni a réten. 
� Kavicsból kirakni egy képet. 
� Trambulinozni. 
� Kacsákat etetni. 
� Kavicsot festeni. 
� Egy jótettet végrehajtani. 
� Anyával elmenni a helyi piacra. 
� Házi fagyit készíteni a szülőkkel. 
� Pitypangból nyakláncot fűzni. 
� Állatkertbe menni. 
� Dinnyeevő versenyen részt venni. 
� Papírrepülőt hajtogatni és versenyt rendezni. 
� Biciklizni. 
� Kerti bowlingot rendezni palackokból. 

� Kirándulni egyet. 
� Felfedezni egy új játszóteret. 
� Bunkert építeni a kertben. 
� Vízzel teli lufival csatázni. 
� Sütit sütni. 
� Elültetni egy növényt és gondozni. 
� Sátorozni a kertben. 
� Krétarajzot készíteni a járdára. 
� Fűben feküdni és a felhőket csodálni. 
� Megnézni az augusztus 20-i tűzijátékot. 
� Gyümölcsöt szedni. 
� Társasozni. 
� Lufiba zárt rajzot ereszteni az égbe. 
� Végigmenni egy mezítlábas ösvényen. 
� Elmenni egy múzeumba. 

1. Kelj fel Jancsi! 
A játékterület egyik szélén egymás mellett egy sorban 
felállnak a játszók. Tőlük kb. 25-30 lépésre áll, velük 
szembefordulva az egyik gyermek. Ő az első pajtásá-
nak ezt mondja: "Kelj fel Jancsi!", mire az megkérdezi: 
"Hány órára?" Ezután mond egy számot és utána egy 
lépésfajtát, amit az illetőnek meg kell tennie. Ilyen le-
het pl.: három tyúklépésnyire, két óriáslépésre, hét bé-
kaugrásra, egy forgásra, stb. 
Most a következő gyerekkel megismétlődik ugyanez, 
majd így megy tovább a játék. Ha mindenki sorra ke-
rült, akkor elölről folytatják a beszélgetést. 
Győz az, aki először ér a túlsó oldalra az irányító mel-
lé. Minthogy ennél a játéknál nem egészen az ügyesség 
dönt, hanem az egyéni kedvezmények, nem igazságos a 
győzelem. Mégis jól fegyelmez, figyelmet fejleszt, öt-
letességre és humorra is módot ad. A barátoknak nyúj-
tott kedvezmény erős összetartozás érzést fejleszt. 
2. Hogyan keljünk át a folyón, Matróz bácsi? 
Sorba állnak a gyerekek, velük szemben áll a matróz 
bácsi pár méterre — köztük a képzeletbeli folyó. Meg-
kérdezik "Hogyan keljünk át a folyón, matróz bácsi?" 
A matróz bácsi pedig válaszol: páros lábon, szökdelve, 
óriásjárásban stb. Ha a gyerekek elértek a matróz bácsi-
ig, akkor helyére más kerül. Ha kicsi a hely, akkor oda-
vissza lehet játszani, és csak ezután új matrózt választa-
ni. 

3. Nemzetes 
Felrajzolunk egy nagy kört, annyi részre osztjuk, ahá-
nyan játszunk. Majd mindenki választ egy országot. 
Oviban lehet állatokkal, virágokkal stb. is játszani. Egy 
labdát középre helyezünk, majd valaki mondja - legyen 
az a híres-nevezetes ország, melynek neve: - mond egy 
választott országot. Aki ezt az országot választotta, 
felkapja a labdát, és azt mondja, mialatt a többiek szer-
teszét futnak, hogy 1,2,3 állj! Ekkor mindenkinek meg 
kell állnia. A labdásnak valakit ki kell dobni közülük. 
Ha sikerült, egy életet elvesztett az eltalált. 5 élettel 
szoktuk játszani. 
4. Fűnyírózás ugrókötéllel  
Kicsiknél mindenképpen felnőtt álljon középen, na-
gyobbaknál már akár kiválasztás alapján ügyesebb gye-
rek is kerülhet középre, aki az ugrókötél egyik végét 
fogja és forgatja körbe. A többiek a köríven állnak, és 
amikor odaér a kötél, átugorják. Nagyon jól fejleszti a 
koncentrációt, az ugráskészséget, és nem mellesleg 
nagyon jó móka.  
5. Kiütős, kidobós, düngetős 
Labdával kell játszani, többféle szabállyal is működik. 
A legegyszerűbb, hogy van egy kiütő, nála van a labda. 
A többiek szaladnak körülötte. Akit eltalál a labdával, 
az kiesik. Egyik változata lehet a fentebb említett nem-
zetes. 
 

Nosztalgikus játékainkNosztalgikus játékainkNosztalgikus játékainkNosztalgikus játékaink    
    ---- régi mozgásos játékok gyerekkorunkból régi mozgásos játékok gyerekkorunkból régi mozgásos játékok gyerekkorunkból régi mozgásos játékok gyerekkorunkból    
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6. Legyes 
Sorban állnak a gyerekek, egy valaki szemben velük, 
és dobálja nekik a labdát. Ha elkapják, akkor egy légy-
gyel többet gyűjtöttek. Aki legelőször eléri a 10-et, az 
nyert. A móka akkor jön hozzá, ha cseles a dobó, más-
ra néz, úgy dob, vagy mégsem dobja el, és szétnyitják 
a kezüket, amiatt pedig a legyek elszállnak. Remek 
figyelemfejlesztő játék. 
7. Bolházás, labdacica, középcica 
Amikor 2-en dobálják egymásnak a labdát, a harmadik 
közöttük van, és el kell kapnia. Ha elkapta, helyet cse-
rél a dobóval. 
8. Falra labda 
Falra labda dobálása különböző módon ismételve, szá-
molva. Régen, mi felnőttek is sokat játszottuk, hisz 
egyedül is lehet, vagy többen, versenyezve. Variációk: 
két kézzel, egy kézzel, ugrálva, fordulva, pattintva.  
Aki leejti, kiesett. 
9. Duna, Tisza, Dráva, Száva  
Körben állunk, az alábbi mondókára dobjuk egymás-
nak a labdát. Akire az utolsó szótag jut, az egy lábon, 
guggolva stb. folytatja. Ha elrontja, kiesik. 
" Duna, Tisza, Dráva, Száva, törjön ki a lábad szára." 
10. Komámasszony, hol az olló? 
Minden játékos egy fa mellett áll, kivéve egyiküket, a 
szabólegényt, aki nem találja az ollóját. Odamegy az 
egyik fához, és megkérdezi az ott állót: 
"Komámasszony, hol az olló?" Erre a megkérdezett 
valamelyik gyermek nevét mondja, és odamutat pl. 
"Zsuzsinál!". A szabólegény most Zsuzsihoz megy, és 
megismétli a kérdést. Eközben a többiek helyet cserél-
nek egymással vigyázva arra, nehogy a szabólegény 
odajöjjön a fához. Aki először megérinti a fát, az ma-
rad ott. Járkálás közben a kérdező állandóan figyeli, 
mikor marad üresen egy fa, hogy lefoglalja magának. 
Ha ez sikerül neki, a fa nélkül maradt gyerek lesz a 
szabólegény, és a játék tovább folytatódik. Akkor lesz 
érdekes és változatos, ha mindenki lehetőleg gyakran 
cseréli a helyét, mert csak így nyílik alkalom a gyakori 
szerepcserére. 
11. Ántákáténusz szó-ó-rá 
Ántákáténusz szó-ó-rá 
omá náó náó ti-ti-ti 
omá náó náó ti-ti-ti 
o en dzsó fix. 
Körben állunk és a tenyerünket érintjük össze úgy, 
hogy a jobb kezemmel tartottam a mellettem álló te-
nyerét (tenyereink az ég felé néznek), a bal kezem pe-
dig a bal oldalon mellettem álló kezében van. Amikor 
elindul ez a dal, akkor egy valaki (előre megbeszélve) 
elkezdi a taps-sorozatot, azaz a bal kezével beleütött a 
jobb kezén fekvő kézbe, az tovább...A fix-nél pedig az 
a cél, hogy ne találja el a tapsoló, tehát el kell rántani. 
12. Színcápa 
Egyik sorban felállnak a gyerekek, akiknek majd át 
kell jutni a másik oldalra anélkül, hogy a színcápa (az 
egyik kiválasztott gyerek) meg ne fogja. A színcápa 
háttal állva a gyereksornak, kitalál egy színt, és be-
mondja azt a gyerekeknek, majd megfordul a gyerek-
sor felé.  Akin van olyan szín, az simán “átúszhat” a 
másik oldalra. Viszont akin nincs olyan szín, akkor 
annak – miután a többiek átúsztak – át kell futnia úgy, 
hogy a színcápa el ne kapja, mert különben ő lesz a 
következő színcápa. 

Ennek egy változata, amikor csak azok szaladnak át, 
akiken van olyan szín, méghozzá úgy kell ezt megten-
niük, hogy ne kapja el őket a színcápa. 
13. Árokcica 
Az árokban levő „cica” igyekszik megfogni az árkon 
keresztül ugrókat, akik az árok mindkét oldalán szét-
szórva helyezkednek el. Akit megérint közülük, azzal 
szerepet cserél. 
14. Tolvajlépés 1, 2, 3 
Egy játékos egy fal vagy fa mellé áll hunyónak. A töb-
biek tőle 25-30 méterre felállnak egy sorban. A hunyó 
hátat fordít a sornak, és hármat számol, hangosan. Ez 
alatt a többiek megindulhatnak, és léphetnek egyet, 
kettőt a hunyó felé. Több lépésre nincs idejük, mert a 
hunyó a három után egyet tapsol és visszafordul. Akit 
mozdulni lát, visszaküldi az indulóvonalhoz. Aztán 
megint megfordul, számol, tapsol - és így tovább. Akik 
már közel vannak hozzá, azokat figyeli legszigorúbban 
a hunyó, hogy visszaküldhesse őket az induláshoz. 
Előbb-utóbb mégis eléri valaki a hunyó helyét, ráüt a 
falra vagy fára, s most már ő lesz a hunyó. Minden já-
tékos köteles engedelmeskedni a hunyónak, s vita nél-
kül visszamenni, ha küldik. Az játszik jól, aki óvatosan 
lép, nem lendül bele nagyon, mert sokszor megeshetik, 
hogy a lépésnél elveszti az egyensúlyát, s nem tud 
mozdulatlan maradni, mikor már visszafordult a hu-
nyó. 
15. Ugróiskola 
Ez a játék külön bejegyzést is megérne, annyi fajtája 
ismert. Besorolása alapján ügyességi 
gyermekjáték. "Rekeszes formákat 
karcolnak a földbe vagy rajzolnak 
krétával az aszfaltra. Ezeken a 
gyermekek sántikáló mozdu-
lattal, fél lábon keresztülug-
rálnak. A játéknak több változata 
van, a csiga alakú és körös formák-
tól, a templom alaprajzú forma válto-
zatáig." 

16. Király, király, adj katonát!  
 (Adj, király, katonát!) 
A játékot két nagyobb csoport gyerekkel játsszuk. A 
legjobb, ha legalább 10-10 gyerek van mindkét cso-
portban. 
Játékszabály: A két csapat feláll egymással szemben, 
mindkét fél választ magának 1-1 királyt. 
Az egyik – támadó – csapat kezdi a mondókát: 
„Király, király, adj katonát!” 
A másik – védekező – csapat erre válaszol: 
„Nem adunk!” 
Támadó csapat: 
„Akkor szakítunk!” 
Védekező csapat: 
„Szakíts, ha bírsz, ha tudsz, ha mersz!” 
Majd ezután a támadó csapatból egy embert kiválaszt a 
király, aki megkísérli nekifutásból valahol áttörni a 
láncot (két gyerek között). Ha sikerül neki, az átszakí-
tott résznél, a két gyerek közül valamelyikőjüket átvi-
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szi a saját csapatába. Ekkor ők – támadó csapat – foly-
tatják tovább a támadást. 
Ha nem sikerül áttörnie a láncot, ő marad ott, a másik 
csapatban. Ekkor ez a csapat – védekező – indít táma-
dást a másik fél ellen. 
Addig játsszák a játékot, amíg valamelyik csapatban 
már csak egy gyerek maradt, vagy valamelyik csapat 
megszerzi az ellenfél királyát. 
A játék látványosságát növelve, papírból készíthetünk a 
királyoknak koronákat, a katonáknak pedig számokat. 

17. Konzervtorony ledöntés 
Néhány darab üres konzervdobozból 
egy asztalra építsünk tornyot. 
Majd a gyerekeknek egy kisebb 
méretű labdával, egy dobással le 
kell dönteniük a tornyot, hogy egy 
konzervdoboz se maradjon állva. 
A feladatot nehezíthetjük úgy, 
hogy nagyobb tornyot építünk. 

Bajzáth Mária: Itt vagyok, ragyogok! - Népmesekincstár 
1. - Népmesék a világ minden tájáról - 0-4 éveseknek 
“Milyen népmesét olvassak az egyéves kisfiamnak? Mit 
meséljek a kétéves kislányomnak? Kiscsoportosak a gye-
rekek, van nekik szóló történet?  
Sokszor és sokan tették föl nekem ezeket a kérdéseket az 
elmúlt húsz évben. 
Ez a kötet született válaszként, amelyben a világ minden 
tájáról válogattam össze a legkisebbeknek ajánlott népme-
séket.” 
Bajzáth Mária mesepedagógus, a Népmesekincstár mese-
pedagógiai módszer kidolgozója 
Bajzáth Mária: Járom az új váramat - Népmesék a világ 
minden tájáról 4-6 éveseknek 
"A mesékben, mondókákban, népdalokban a ház, vár, 
palota, a templom gyakran magát az embert jelképezi, 
amelynek ezen a nyelven ablaka a szem, ajtaja a száj, ku-
polája a homlok. A 4-6 éves gyerekek ezt a várat járják, 
építik. Összes kérdésük, minden mozdulatuk, megszerzett 
élményük, tapasztalatuk és álmuk azt a célt szolgálja, 
hogy testükből-lelkükből erős, gyönyörű vár épüljön, s 
abban várkapitánnyá válhassanak. Ebben segítik őket a 
világ minden tájáról való, sok-sok nép mesekincstárából 
válogatott különleges mesék, amelyek őseink mágikus, 
teremtő, képi nyelvén üzenik, hogy élni jó, jónak lenni 
érdemes, és jó tett helyébe jót várj!" Bajzáth Mária mese-
pedagógus, a Népmesekincstár mesepedagógiai módszer 
kidolgozója A Népmesekincstár hét kötetből álló sorozata 
négy korosztálynak gyűjti össze a világ népmeséit: 0-4 
éves, 4-6 éves, 6-8 éves és 8-10 éves gyerekeknek. 
Fésűs Éva: Az ezüsthegedű 
A fogfájós nyuszi; Játékország kis mackója; Toppantó 
királykisasszony... Fésűs Éva meséinek hősei a gyerekek 
szívéhez közel álló állatok. A 3-8 éves gyerekek számára 
készült mesekönyv történetei észrevétlenül nevelik az 
Olvasót. (Csomor Katalin rajzaival) 
Fésűs Éva: Széllelbélelt mesekönyv 
Fésűs Éva egy csodálatos világba röpít minket, oda ahol 
nemcsak a vihar erős, hanem az is, aki muzsikál, simogat, 
ringat. Tizenegy történet a szelek szárnyán, ahol főhő-
sünk, a lótifuti Szélfiúcska, aki hulló bükkfalevelek sóha-
jából született, és aki nem való másra, mint védett kertek 
alján ingecske szárogatásra, megtanít minket mi a különb-
ség cimbora és barát között, és arra is, hogy a boldogság 
olyan rejtélyes valami, amit sem kölcsönadni, sem oszto-
gatni nem lehet. A történetekből megtudhatjuk még, ho-
gyan készül a kenyér, hogy a bagoly nem éjszaka, hanem 
nappal alszik, hogy mit eszik a béka, és hogy mi terem a 
kertben. Egri Mónika szemet gyönyörködtető rajzai, a 
Szélfiúcska szélzsákba bújtatott alakja, nagyszerűen tárja 
elénk ezt a csodaszép világot. 
Fésűs Éva: Kukkantó Manó és a Kerekerdő titkai 
Kukkantó manóval ti is bekukkanthattok a Kerekerdő la-
kóinak izgalmas életébe, ahol Mackó bácsi bölcs nevelése 

jó útra téríti a rendetlenkedőt, és ahol megtudhatjátok azt 
is, hogy az őszinteség a legnagyobb bátorság. Együtt 
játszhattok a mókusgyerekekkel, megismerhetitek az Or-
das-bordas farkas és a Kismalac különös barátságát, és ott 
lehettek, mikor az ökörszem mindenkit megnevettet. Vé-
gigkísérhetitek a kis erdei manó kalandjait. Kivívja-e ma-
gának az erdei tündér elismerését, és a neve bekerülhet-e a 
Kerekerdő dicsőségkönyvébe...? A válaszokat megtalál-
hatjátok a könyvben, amit Egri Mónika álomszép tréfás 
rajzai díszítenek. "A történetek megtanítják a gyermeke-
ket a helyes viselkedésre, hogy ne ítélkezzünk előre, le-
gyünk őszinték, megértőek, hogy szép, vidám és békés 
legyen az életünk, mint a Kerekerdő lakóinak. 
Fésűs Éva: Mesebeszéd - A harangvirág csengettyűje és 
más történetek  
Fésűs Éva nem csupán gyönyörű meséket, hanem a gyer-
mekek lelkéhez szóló tanulságos történeteket ír. Figyel-
mességről, szeretetről, lemondásról, gondoskodásról, szó-
fogadásról, elmúlásról és újjászületésről beszél humorral, 
könnyedén, gyermeknyelven.  
"Óvodásokhoz és kisiskolásokhoz szóló kötet, ami fontos 
szerepet tölthet be a nyelvi és az irodalmi ízlésformálás-
ban." 
Fésűs Éva: Csupafül 22 meséje 
A Jószagú réten lakom, nyáron pitypangra néz az abla-
kom. Egér szomszédék és a katicák úgy ismernek, mint 
rendes nyuszikát, ki szépen fülel, s jókor megijed, ha fű 
között a szél zizeg. Szeretek bukfencezni a vetésben, vagy 
hintázni a Ritkabúza téren, és az is mindjárt kiderül, hogy 
miért lett a nevem CSUPAFÜL 
Fésűs Éva: Esőmese - Négy évszak meséi - 
Hangoskönyv - Pogány Judit előadásában 
A sötét téli napok után mindig újra eljön a nyár, az eső 
után mindig újra kisüt a nap. Meséi nem csak szórakoztat-
nak, hanem nevelnek is: az életre tanítanak. 
Janikovszky Éva: Már óvodás vagyok! Réber László 
illusztrációival 
Még mindig a legjobb óvodás-könyv: hasznos, mielőtt 
óvodás lesz a gyerekünk, amikor éppen óvodás, vagy ami-
kor elballag az óvodából. Ha éppen nem szereti az óvodát, 
ha új óvó nénit kap, vagy ha nem ballag el, mert 
évvesztes. Ha büszke arra, hogy óvodás, ha fél attól, hogy 
óvodás. És mindez persze a Janikovszky-Réber párostól 
megszokott módon, sok-sok humorral, empátiával, ked-
vességgel, kimagasló gyerek- és szülőismerettel. Kötele-
ző! 
Vadadi Adrienn: Leszel a barátom? - ovis mesék 
Leszel a barátom? - kérdezi teljes természetességgel az 
óvodában egyik gyerek a másiktól. Leszek! - hangzik a 
vidám válasz, és már mennek is együtt a homokozóba, a 
mosdóba, a babaszobába. Vadadi Adrienn ovis meséi 
ezekről az apró élményekről, erről a nagyon fontos há-
rom-négy évről mesélnek. Az alvásról és nem alvásról, 
evésről és válogatásról, barátnőkről és magányról, babá-

Mesekönyvajánló 
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zásról és építésről, vicces óvó bácsiról és nagy ívű szökési 
tervről, rosszalkodásról és megbocsátásról. Egyszerűen, 
kedvesen, humorral és megértéssel. Akár most megy ovi-
ba a gyerekünk, akár ott tölti már a mindennapjait, ez a 
könyv neki és róla szól, és minden percébe bele tudja élni 
magát! 
Kormos István: Mese Vackorról, egy pisze kölyökmackó-
ról 
Vackor szülei megunják, hogy a kis mackó egész nap 
csak csavarog és fára mászik. Itt az ideje, hogy óvodába 
menjen. 
Kovács Ágnes: Icinke-picinke - Népmesék óvodásoknak 
Köztudomású, milyen nagy szerepe van az óvodás korú 
gyerekek anyanyelvi nevelésében, szépérzékének fejlesz-
tésében a versnek és a mesének. Kiadónk hosszú évek óta 
nevelés-lélektanilag átgondolt antológiákkal siet a szülők 
és az óvónők segítségére, hogy könnyen megtalálják azo-
kat a verseket és mondókákat, amelyek a gyerekek fejlő-
déséhez szorosan hozzá tartoznak. Az Icinke-picinke óvo-
dásoknak való magyar népmeséket tartalmaz. A gyerekek 
nagyon szeretik a hangutánzó szójátékokból, cselekmény-
ismétlődésekből álló, egyszerű, mondókaszerű meséket, a 
láncmeséket, csalimeséket. Kovács Ágnes néprajztudós 
állította össze a kötet anyagát, figyelembe véve az utóbbi 
száz év gyűjtéseit, feldolgozásait, a kisgyermekeknek szó-
ló népmesekincset, melyet az óvodai korcsoportok igé-
nyeit figyelve rendszerezett. Reich Károly magas művészi 
színvonalú, gyermekien vidám illusztrációi könnyítik meg 
a mesék szemléltetését. 
100 Magyar népmese  
A Magyar népmesék sorozat valódi kulturális kincsünk: 
ezeken a meséken több generáció felnőtt már, a sorozat 
zenéje, a főcím ágról ágra szálló madara mindannyiunk 
közös élménye és emléke. A történetek valódi családi me-
sék, amelyek tökéletesen alkalmasak arra, hogy közelebb 
vigyék a gyerekekhez népmesei hagyományunkat. 
A 100 magyar népmese kötet egyedülálló gyűjtemény, 
amelyben a sorozat valamennyi darabja helyet kapott, s 
amelynek éppen ezért ott a helye minden család könyves-
polcán. 
Vlagyimir Szutyejev: Vidám mesék 
Szutyejev kedves, rövid, vidám és tanulságos meséi, mu-
latságos figurái közkedveltek a gyerekek körében. 
Vlagyimir Szutyejev:  Miau és más vidám mesék  
Ki tudja, mi a titka? Miért van az, hogy a csöppség még 
beszélni is alig tud, máris nyújtogatja a kezét a könyv 
után: "A cicást! A pipikést!" Évek, évtizedek telnek, az 
első kis olvasókból már szülők, sőt, nagyszülők lettek, de 
Szutyejev mesekönyveinek népszerűsége mit sem csök-
ken. Talán a bájos, de nem túlcukrozott rajzok teszik? 
Talán a legkisebbek számára is könnyen követhető szö-
veg?A Vidám mesék kedvelői számára most újabb, telje-
sebb válogatást kínál a Móra Kiadó 
Beck Andrea: A Titoktündér (1. rész) [5-12 éves kor-
osztály számára] 
Egy mese, melyben nincsenek robotok és halálfejek, 
sem fegyverek, űrlények vagy topmodell kinézetű te-
remtmények. Nincs benne csúnya beszéd sem, és a bu-
gyuta, értelmetlen, semmitmondó történések is kima-
radtak. 
Hogy mi az, ami szerepel benne? Varázslatos mesevi-
lág, mely szórakozás és hasznos segítség is egyben szü-
lő és gyermek számára. Többek között, HA: kicsúfol-
ják, fél a sötétben, verekszik vagy őt bántják, beteg 
lesz, barátkozni vagy békülni kell, netán elveszít vala-
mit, vagy híján van az önbizalomnak. De akkor is önfe-

ledt mesés perceket nyújt, ha ezek mindegyike szeren-
csésen elkerüli gyermekét. Játék és mese, melyben ész-
revétlenül kap helyet a pozitív gondolkodásra való ne-
velés, az önbizalom fejlesztése és mindenekelőtt a vi-
dám, gondtalan életszemlélet kialakítása és megtartása. 
Kicsiknek és nagyoknak egyaránt! 
Fülöp Mónika: Röpke - Egy lombtündér igaz története 
Környezetvédelem és ezotéria egy mesében, átszőve a 
tündérek titokzatos életének, képességeinek valósághű 
leírásával! Egyedülálló mese a szeretetről, a természetről 
és a tündérek elfeledett világáról. Főszereplője Röpke, a 
kis lombtündér, aki engedetlensége miatt elveszíti egyik 
szárnyát. Ahhoz, hogy újra visszakapja, kapcsolatba kell 
lépnie az emberek világával, és meg kell szelídítenie egy 
mogorva embert. Kalandos útján vele tart Őrzel, az őran-
gyal, hogy bölcs tanácsaival segítse, és védelmező szár-
nyaival óvja a szeleburdi tündérkét. Röpke másik segítő-
társra is lel útja során, Virágra, a természetet szerető kis-
lányra. Mire a tündér beteljesíti a küldetését, megtanulja, 
hogyan higgyen magában, és hogyan váltsa valóra az ál-
mait. Aki megismeri Röpke történetét, ezentúl másképp 
tekint a természetre, az erdőre és a fákra, hiszen sosem 
tudhatja, melyik lombkorona rejti a tündér királylány ott-
honát. 
Fülöp Mónika: Röpke- A Lombpalota megmentése 
Újabb, nem mindennapi kaland vár Röpkére, a kedves 
lombtündérre, akinek ezúttal a tündérek otthonait és az 
erdőt kell megmentenie. Vele tart Virág, a tündérlelkű 
kislány és annak jószívű, ám házsártos barátja, Csizmadia 
bácsi. Röpke újabb barátra is lel, Bencére, a segítőkész 
kisfiúra, akinek nagypapája sok bonyodalmat okoz a tün-
dérek erdejében. Az erdő megmentőit ezúttal is Őrzel, a 
tündér ifjakra felügyelő angyal kíséri, ám ez alkalommal 
Röpke tündértestvérein is rajta kell tartania a szemét. A 
lélegzetelállító küldetés során a gyerekek megismerked-
nek az Ezüst-tisztást vigyázó kedves bokoremberrel, és a 
fák bölcs, ám félénk szellemeivel is.  
Az izgalmas történet és a szívhez szóló üzenetek mellett 
most is a természeté, a környezetvédelemé és a tündérek 
csodálatos világáé a főszerep.  
És hogy mi köze van Röpkének a Föld tündéreihez? A 
választ e megható tündérmese rejti! Fülöp Mónika: Röpke 
–A Lombpalota megmentése 
Pászti Amina: "Glóbi kalandjai 
Nyolc zöld mesét tartalmaz különböző környezetvédelmi 
témakörben 4-8 éves gyerekeknek. 
Wass Albert: Mesék - Erdők könyve, tavak könyve 
A Tavak és Erdők meséi nem csak a természet szeretetére 
nevelnek, tanításaikban az is benne van, hogy nincsen ok 
okozat nélkül, és az emberek minden cselekedetének, 
megvan a következménye. Nem véletlenül nyúlt Wass 
Albert a mese műfajához. Tette ezt azért, mivel tudta, 
hogy a világ valamennyi meséjének van egy közös tulaj-
donsága, mégpedig az, hogy a jó győzelmét hirdeti a go-
nosz felett. Ezt az elveszett, vagy talán teljes valóságában 
soha nem létezett világot kereste a magyar népmese vilá-
gában, amely a magyar néplélek mélységének és tisztasá-
gának végtelen forrása. 
Wass Albert: Erdők könyve 12 mese MP3 Györgyi 
Anna előadásában (az alábbi linken elérhető) https://
www.youtube.com/watch?v=MMca0xQBshI 
Wass Albert: Tavak és erdők könyve pdf (az alábbi 
linken elérhető) 
http://www.sgyak.uszeged.hu/bemutat/konyvtar/
konyvek/tavak_es_erdok_konyve.pdf 
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Rövid hírek 
Egy rendhagyó tanév margójára 

Áttekintve munkatervünket, láttuk, mennyi szép prog-
ram megvalósítására nem került sor a jelen helyzet 
miatt. Készültünk szövegértési versenyre, helyesíró 
versenyre, versmondó versenyre, de ezek a kialakult 
helyzet miatt sajnos elmaradtak. Elmaradtak kirándu-
lásaink, a gyermeknap, a Ciróka Bábszínház bérletes 
előadásainak megtekintése, a közös főzős klubdélutá-
nok a szülőkkel, mozilátogatás… 
 Nehéz 2. félév volt, tele tervekkel, amikből saj-
nos semmi nem lett. De ha visszamegyünk az iskolába, 
mindannyian tervezzük ezek pótlását valamilyen for-
mában. Sok dolgunk lesz, mikorra megint összehozzuk 
az osztályközösséget! 
Felzárkóztató, közösségépítő programokra lesz a leg-
nagyobb szükségünk. Tudjuk, nem lehetünk elég hálá-
sak a szülők áldozatos támogatásáért, azért a munká-
ért, melyet tettek az oktatás zavartalan biztosítása ér-
dekében! Nem megfeledkezve a nagyszülők, a na-
gyobb testvérek nyújtotta segítségről és a gyerekek 
lelkiismeretes munkájáról, melyről nap mint nap meg-
győződhettünk! Különösen érvényes ez alsó tagozatos 
tanulóinkra, akik még szülői támogatással tudtak be-
kapcsolódni az online oktatásba. Felsős tanulóink már 
önállóbban tudtak dolgozni, de sajnos voltak olyan 
diákjaink is, akik nem kapcsolódtak be, így számukra 
nem igazán jól végződött ez a tanév… 
Mi is történt velünk… 

Versmondó verseny 
A Csorba Győző Könyvtár Körbirodalom Gyermek-
könyvtára fennállása óta szinte minden év tavaszán a 
városi és a megyében élő iskolások számára versmon-
dó versenyt hirdetett. Ebben az évben a kialakult jár-
ványhelyzet miatt a rendezvény elmaradt volna. A 
könyvtárosok azonban úgy döntöttek, hogy a verseny-
felhívás feltételeit némileg megváltoztatva, az online 
térbe helyezik át ezt a megmérettetést. 
A felhívásra általános iskolás gyermekek nevezhettek 
szabadon választott, életkoruknak megfelelő verssel. A 
nevezés a produkció videófelvételének elküldésével 
történt. 2020. április 20-áig 162 nevezés érkezett hoz-
zájuk. 119 alsó tagozatos, és 43 felső tagozatos diákot 
regisztráltak. 
A produkciókat mind az alsó, mind a felső tagozatos 
gyermekeknél 3-3 tagú zsűri értékelte május hónap-
ban. A Magyar Versmondók Egyesületének útmutatá-
sai alapján pontozták az előadásokat. Ezt követően 
minden egyes produkciót egyenként is megvitattak, és 
az összesített pontszámok alapján arany, ezüst vagy 
bronz minősítéssel díjazták a versenyzőket. 
A versenyen Gajdos Márta 2. osztályos tanulónk 
arany minősítést szerzett. Szívből gratulálunk neki! 
Szintén  Gajdos Márti tanulónk  részt vett a  
 
„Muzsikál az erdő” Irodalmi Pályázat 2020. mese-
író pályázatán, 
„A fa, aki el akarta érni a Napot” című művével.  
A helyezéseket az ünnepélyes eredményhirdetést és 

díjátadót követően teszik közzé. 
Ünnepélyes díjátadó és eredményhirdetés:  
2020. július 12. (vasárnap) 13.00  
Salgótarján – Eresztvény, a Novohrad - Nógrád 
Geopark Eresztvényi Látogatóközpontjának közelében 
Gratulálunk Mártikának! 

Legyen saját tájfajta paradicsomod! 
Az év vége közeledtével egy különleges versenyt hir-
dettünk meg iskolánk tanulói részére. 
Hegyesi József képviselő úr felajánlásából minden 
érdeklődő diákunk kapott 3 darab különböző fajtájú 
paradicsom palántát ingyen. Kaptak hozzá egy ter-
mesztési segédletet is, hogy gondozásuk, nevelésük 
eredményes legyen. Természetesen sok érdekes, ötle-
tes feladat is kapcsolódott a növényekhez: 
„ Amit kérünk cserébe, az nem más, mint az, hogy 
ültesd el, gondozd, neveld a kis palántákat! 
A fejlődésüket fotókkal dokumentáld (kb 2 hetente). 
Közben persze bátran el lehet fogyasztani a terméseket 
is. 
Játékok/versenyek: (szabadon választhatsz melyiket 
csinálod meg, minél többet csinálsz, annál esélyesebb 
leszel az ajándékokra) 
1. Találd ki milyen fajtát kaptál! 
2. Rajzold le, csinálj képet bármilyen technikával, 
amivel megörökíted, hogyan fejlődtek a kis paradicso-
mok! 
3. Mérd meg, számold meg mennyi termést hozott 
egy-egy palánta! 
4. Fotózd le, mit csináltatok a termésből! Nyersen etté-
tek meg vagy főzve, esetleg salátának? 
5. Írj verset a kis paradicsomodról! 
6. Paradicsom szépségverseny! (ahol külön kategóriá-
ban indulnak a paradicsomok. 
Kategóriák: legszebb, legcsúnyább, legnagyobb – 
ezekről a képeket úgy kérjük, hogy lássuk a növényen 
rajta, illetve lemérve pontosan milyen súlya van) 
A fényképeket a nyár folyamán Szendrei Péter tanár 
úrnak kell elküldeni facebook messengeren! 
Ez elsősorban egy játék, élvezd ki, hogy saját magad 
nevelhetsz fel több kis növényt! Gondozd, ápold, sze-
resd, és meghálálja a törődésedet! „  
 Az eredményekről természetesen már a következő 
tanév elején tudunk beszámolni. 

Beiratkozás 
Április hónapban került sor a beiratkozásra, amit saj-
nos szintén nem lehetett személyesen megtenni. Az 
elsős tanító néni minden szülővel felvette a kapcsola-
tot, és létrehozta az osztály facebook csoportját, ahol a 
többi alsós osztályhoz hasonlóan meg tudja osztani a 
fontos információkat a szülők felé. A leendő 1. osztály 
létszáma 28 fő, ebből 20 fő fiú és 8 fő lány. Jászbol-
dogházáról 15 fő, Portelekről 4 fő és Jánoshidáról 9 fő 
kezdi meg tanulmányait  iskolánkban. Tanító nénijük, 
Tóthné Simon Aranka nagyon sok szeretettel várja 
őket.  
 

ISKOLAI HÍREK 
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Kedves ballagó nyolcadikosok! 
 
Az iskola épülete üres. Nincsenek feldíszített folyosók, 
osztálytermek, nem várnak titeket az osztályok táblá-
jukra írt búcsúzó idézetekkel. 
 
Nem így terveztük, nem így terveztétek, amikor tavaly 
a végzősöknek díszítettetek, amikor a szerenádon, a 
banketten és a bolondballagáson ötleteltetek. Amikor a 
családdal azon gondolkodtatok, hogy kiket hívjatok 
meg a ballagási ünnepségre. Akkor senki sem gondolt 
arra, hogy az évtizedes hagyományokat felülírja egy 
vírus…… 
 
2020.03.11. óta veszélyhelyzet van Magyarországon, 
ami az oktatásra is kihatott.  
03.16. óta tantermen kívüli digitális munkarend lépett 
életbe, azóta dolgozik megfeszítve szülő-tanár-diák, 
hogy a kitűzött célok ne változzanak. 
 
Hiányoztatok egymásnak, hiányoztatok nekünk, és re-
méljük, egy kicsit mi is hiányoztunk nektek.  
 
Megtanultuk a discordot használni, elmélyedtünk a 
classroomban, és megismerkedtünk a redmentával is. 
Ez az időszak egy főpróbája lett annak, hogy hogyan 
tudtok helytállni akkor, amikor mi egy picit elengedjük 
a kezeteket. Bár kaptatok támogatást, segítséget és irá-
nyítást tanáraitoktól, de ennek a munkának a haszna 
nagyban függött attól, hogy mennyire tudtok önállóan 
dolgozni. Ez az önállóság nagy felelősséggel is járt.  
Nem kis erőfeszítéssel, de felnőttünk a feladathoz, ti 
pedig méltó partnerei voltatok ebben mind tanáraitok-
nak, mind egymásnak.  
 

A középiskolásoknál szerencsésebbek vagyunk, mert 
mégis - bár nem úgy, ahogy szerettük volna, de lehető-
ségünk nyílt arra, hogy szűk körben ugyan, de elbú-
csúzhassunk tőletek. 
 
Ne feledjétek! A mérleg nyelve előbb-utóbb kiegyenlí-
tődik; az élet valahol, valamikor kárpótol majd benne-
teket mindazért, amiről most le kellett mondanotok. 
Elmondhatjuk azonban, hogy megbirkóztunk ezzel a 
kihívással is! 
 
Köszönöm osztályfőnökötöknek és valamennyi benne-
teket tanító kollégámnak lelkiismeretes, áldozatos 
munkáját, szüleiteknek és családotoknak pedig azt, 
hogy nem csak mellettetek, hanem az iskola mellett is 
álltak. 
 
Kívánom, hogy az életben önmagatokat megtalálva, 
kiteljesítve, legyetek sikeresek, váljatok azzá, akivé 
válhattok, és legyetek nagyon boldogok! 
Örülünk, hogy itt voltatok, hiányozni fogtok! 
 

2020. május 6. Redemptio 
Iskolánkban ezen a napon megemlékezést szoktunk 
tartani, s ezt követően koszorúzni a parkban… sajnos 
az idén ez is elmaradt.  
A redemptio (redempció) vagyis megváltás szóval jelö-
lik a magyar történelemben a jászkun kerület önmeg-
váltását, amelynek során 1745-ben pénzért visszasze-
rezték a török háborúk után 1702-ben elvesztett koráb-
bi kiváltságaikat. 

Néptánc 
Június 10-én délután vehették át iskolánk tanulói a Vi-
ganó Alapfokú Művészeti Iskola néptáncos bizonyítvá-
nyát, melyet Péter Szilárd táncoktatójuk adott át nekik. 
A járványügyi helyzet miatt most csak így volt rá lehe-
tőségük. Az elmúlt években tanév végén többször is 
láthattuk szereplésüket, és felléptek ügyes kis táncosa-
ink…,ez most sajnos elmaradt. Reméljük, hogy a kö-
vetkező évben sokszor látjuk őket szerepelni! Gratulá-
lunk a 20 néptáncosunknak, akik 1. osztálytól 7. osztá-
lyig lelkesen jártak a néptánc órákra. Köszönjük okta-
tóik, Péter Szilárd és Kuli Orsolya munkáját! 

Ügyelet 
 Június 13-án iskolánk 8. osztályos tanulói rend-
hagyó módon, diáktársaik és tanáraik nélkül vettek bú-
csút iskolánktól. Ebben a tanévben ebből az osztályból 
került ki  
 „Az év sportolója”, aki Bozsó Milán lett és „Az év 
tanulója”, aki Bertalan Rebeka. Gratulálunk nekik! 

Foci 
A Bozsik Intézményi Program tavaszi mérkőzései a 
járvány miatt szintén elmaradtak, de az év végi jutal-
mak, az érem és a különdíj nem maradt el. Ezeket a 
gyerekek a tanévzárón kapták meg. Különdíjasaink: 
Berkó Dániel 1. osztály, Koós Zoltán 2. osztály, Gál 
Zsombor 3. osztály, Velkei Patrik, Tóth Lili 4. osztály, 
Murzsa Béla 5. osztály, Fazekas Csanád 6. osztály, 
Szűcs Laura,  Tóth Roland 7. osztály, Muhari Hedvig 
8. osztály 
Az 5-6. és 7 -8. osztályos lány csapatunk bejutott az 
Országos Döntőbe, de sajnos ezek a mérkőzések is el-
maradtak a járvány miatt. 
Gratulálunk kis focistáinknak! 

Ballagás 2020 
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Tanévzáró 
 Az iskola tanulói különböző időpontokban, osztályonként vehették át bizonyítványaikat a szabályok betar-
tása mellett. A Boldogházi Gyermekekért Közhasznú Alapítvány támogatásának köszönhetően ebben az évben is 
tudtuk legkiválóbb tanítványainkat könyvjutalomban részesíteni. Ám nem csak ezt köszönhetjük az Alapítvány-
nak. Támogatásukkal jutottak el tanulóink a különböző versenyekre, az iskola házi versenyeinek díjazásához is 
segítséget kaptunk tőlük, az eszközeink pótlásában is segítséget nyújtottak, és biztosították a mazsorett oktatás 
anyagi fedezetét. Bár ebben a tanévben nem tudtunk már gyönyörködni benne, de új függönyök vásárlásával is 
támogatták iskolánkat. Nagyon köszönjük a segítségüket! 
Nehéz, sokszor embert próbáló, küzdelmes tanév áll mögöttünk. Bízunk benne, hogy szeptemberben újra találko-
zunk, és folytathatjuk munkánkat a megszokott módon.  
A nyári szünetre kívánunk minden tanulónknak, szüleiknek kikapcsolódást, feltöltődést, szép élményeket! 

Jászboldogházi Mátyás Király Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

STATISZTIKAI LAP 

2019/20-as TANÉV II. FÉLÉV 

  1. o. 2. o. 3. o. 4. o. 
átlag alsó 

tagozat 
5. o. 6. o. 7. o. 8. o. 

átlag 

felső ta-
összesen 

osztály- 24 14 10 18 66 26 27 21 23 97 163 

bejáró 15 5 2 8 30 12 14 12 10 48 78 

napközis 17 7 8 5 37   3 3 0 6 43 

nem hi- 3   2   5 3 1 1     10 

magatar- Példás: 4,64 4,6 5 4,75 4,27 4,46 3,71 4,43 4,22 4,48 

szorga- példás: 4,64 4,7 4,8 4,71 3,92 4,3 3,33 4,04 3,90 4,31 

kitűnő 13 6 3 8 30 4 4 2 4 14 44 

jeles 4 3 1 3 11 2 3 1 4 10 21 

bukás         0 1 1 4   6 6 

osztály   4,66 4,60 4,26 4,51 4,10 4,20 3,41 4,15 3,97 4,24 

Ballagás 2020 
Elballagtak a „Margaréta-csoport” tagjai! 
Az idén, a vírushelyzettel kapcsolatos rendelkezések-
nek megfelelően, rendhagyóan búcsúzott általános is-
kolájától a nyolcadik évfolyam. 
Néhány hete még nem tudtuk biztosan, hogy egyáltalán 
lehet szó valamiféle ballagásról… 
Szerencsére a veszély lecsengése a szabályok enyhíté-
sét is lehetővé tette. 
Így – bár csak szülők jelenlétében – mégis megtarthat-
tuk a ballagást 2020. június 13-án 10 órától. 
A hetedikesek szülei és tanulói, valamint az iskola dol-
gozói csodálatosan feldíszített iskolával várták a balla-
gó nyolcadikosokat! 
Ezúton is szeretnénk megköszönni mindenkinek a se-
gítségét! 
A tanulók megkapták az okleveleket, ballagási tarisz-
nyát, és egy kis emléket a hetedikesektől. Köszönjük 
nekik! 

A ballagás végén, az előző napon elültetett juharfa elé 
tettük ki az emléktáblát. Szeretnénk ezzel hagyományt 
teremteni.  A táblakihelyezés után mindenki elkészít-
hette fotóit az ünnepi díszbe öltöztetett iskola előtt. 
Az osztály mind a 23 tagja kíváncsisággal várja már a 
szeptembert, az új iskolát, a kihívásokat. Új társakkal 
fognak megismerkedni, új tanárokat kell megszokniuk, 
de biztos vagyok benne, hogy ez a jó kis összeszokott 
csapat továbbra is tartani fogja a kapcsolatot. 
A jövőről: a 8 éves, kitartó munka meghozta eredmé-
nyét, hiszen mindenkit felvettek abba a képzési típusba, 
ahová jelentkezett. 
Kilenc fő gimnáziumba nyert felvételt, tíz fő szakgim-
náziumban folytatja tanulmányait, és négy fő szakkö-
zépiskolában szerezhet szakmát. 
Remélem, hogy 5 év múlva újra találkozunk, és min-
den gyerek arról számol majd be, hogy elérte addig 
kitűzött céljait, és újra elmondhatom nekik: „Ügyes 
vagy”! 

      Dani Vid 
   osztályfőnök 

Összeállította: Tóthné Simon Aranka 
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Cikksorozatunk apropója, hogy Jászboldogháza település 2019 novemberében elnyerte az 
UNICEF által meghirdetett „Gyerekbarát település” díjat. Az UNICEF magyarországi 
munkája részben a gyerekjogok népszerűsítéséről szól. Tavaly volt a gyermekjogi egyez-
mény aláírásának 30. évfordulója, az emberek, gyermekek még sincsenek tisztában vagy 
csak részben a jogaikkal. Ezen jogok megismertetése és alkalmazása a mindennapi életben 
lenne a célunk. 

Tudjunk meg többet a gyerekjogokról! 

Nagy öröm volt számunkra ezt a díjat elnyerni. Viszont 
szeretnénk még jobban rászolgálni a címre. Ezek után 
úgy gondoltuk, hogy jobban felmérjük az igényeket a 
gyermekek és a fiatal felnőttek körében. 
Egy kérdőívet hoztam létre. Kíváncsiak voltunk, hogy 
a 18 év alatti és 18 év feletti, településünkön lakó vagy 
itt tanuló diákok mennyire vannak tisztában a jogaik-
kal, illetve mennyire szeretnek itt élni a településen. 
A kérdőívet egy online kitölthető felületen készítettem 
el, majd juttattam el a különböző korcsoportokhoz. A 
kitöltés név nélkül zajlott, és egyáltalán nem tudtam 
még azt sem, hogy kik töltötték ki. A nemek aránya 
közel azonos volt.  
18 év alatt 56 kitöltő volt, 18 év felett sajnos csak 9. 
Kiskorúak közül 11-12-13-14 év volt a leggyakoribb. 
18 év felett pedig vegyesen 16-19-ig. 
A kérdéseket alap kérdésekkel kezdtem, ami a nemük-
re, korukra, lakóhelyükre vonatkozott. 
Utána jöttek az érdekesebbek, mint például: 
�Hallottad, hogy Jászboldogháza tavaly elnyerte az 
UNICEF-től a gyerekbarát település díjat? 
�Tudtad, hogy neked is vannak jogaid? 
�Szerinted milyen jogaid vannak? 
�Mit gondolsz, kinek a felelőssége az, hogy megvédjen 
otthon? 
�Mit gondolsz, kinek a felelőssége az, hogy megvédjen 
az iskolában? 
�Szerinted van beleszólása egy gyereknek a felnőttek 
dolgába? 
�Szerinted van beleszólása egy gyereknek az iskola 
dolgába? 
�Szerinted van beleszólása egy gyereknek a település 
dolgába? 
�Szereted Jászboldogházát? 
�Ha itt laksz, szeretsz itt lakni? 
�Van olyan dolog, amin változtatnál a településen? 
�Mit építsünk vagy mit bővítsünk, hogy még jobban 
szeressen egy gyerek itt Jászboldogházán élni? 

A kitöltők közül csak a kisebb korosztály nem volt tisz-
tában az elnyert díjjal, de több mint 70 % azért tudta, 
mit is takar a Gyermekbarát település cím. 
Lakóhelyüket tekintve a kicsiknek több mint fele Jász-
boldogházán lakik, viszont a nagyobbak 100 %-a itt él. 
Fontosnak gondoltam, hogy megkérdezzem, tudnak-e a 
jogaikról. A nagyobbak persze tudták, hogy nekik is 
vannak jogaik, és szépen fel is tudtak sorolni párat, de 
nagyon keveset írtak. Vagy nincsenek tisztában a joga-

ikkal, vagy csak kitöltötték a rubrikát, és mentek a to-
vább gombra. A kicsik 60 %-a válaszolt igennel ennél 
a kérdésnél, és a leggyakoribb válasz ez volt: 
„semmilyen”. Egy kisdiák írta le, hogy a tanuláshoz 
joga van. 
A jogokról ezek után áttértem arra, hogy tisztában van-
nak-e, hogy kinek a felelőssége, hogy megvédjék őket 
otthon és az iskolában. Mind a két korcsoport úgy érzi, 
hogy otthon a szülők feladata, hogy őket megvédjék, 
míg az iskolában az iskoláé és a felnőtteké. 
Ezek után három hasonló kérdés következett. Kíváncsi 
voltam, mit gondolnak, hogy van-e beleszólásuk a fel-
nőttek, az iskola és a település dolgába. Itt érdekes 
eredményt kaptam. Az idősebb generáció úgy érzi, 
hogy van beleszólása a felnőttek dolgába, míg a kicsik 
szerint erre nincs lehetőségük. Vajon így lehet ez? Ha-
sonló választ kaptam a másik két kérdésnél is, pedig ott 
jobban tudhatják, hogy az iskola és a település életébe 
lehet beleszólásuk. 
A következő kérdések viszont megmutatták, hogy még 
azok a gyerekek is szeretnek itt lenni vagy élni, akik 
nem itt laknak. Magas, 80 % feletti volt azoknak az 
aránya, akik szeretnek Jászboldogházán lakni. 
A legfontosabb kérdéseket a végére hagytam. Megkér-
tem őket, hogy írják le, ők min változtatnának falunk-
ban. A kisebbek életkoruknak megfelelően, játszótér 
bővítésben és új játékok beszerzésén gondolkodnak. A 
nagyobbaknak ennél erősebb gondolataik voltak. Ab-
ban mindannyian megegyeztek, hogy sokkal több szó-
rakozási lehetőséget szeretnének. Sajnos nem pontosí-
tották a gondolataikat, csak egy valaki jegyezte meg, 
hogy több parkot építsünk. Amit viszont 1-2 fő írt, a 
munkalehetőségek kiépítése, és a játszóterek felújítása 
volt. 
Köszönöm minden egyes diáknak, aki kitöltötte a 
kérdőívet, és egy picit hozzájárultak településünk 
még gyermekbarátabbá válásához. Viszont kérlek 
benneteket, hogy keressetek engem, építsünk fel kö-
zösen egy családbarát, gyermekbarát települést, 
olyat, amit ti is szeretnétek! Szülők, nagyszülők 
Önöket pedig arra kérem, hogy mondják el ezeket 
az információkat a kisebbeknek, vagy használják 
településünk ötletgyűjtő ládáját, ahol szívesen vesz-
szük az építő jellegű gondolatokat! 
A végén pedig szeretném a saját gondolataimat is leír-
ni, a kérdőív válaszaira kicsit reagálni. Én egy nagyobb 
városból érkeztem erre a településre már lassan 10 éve. 
Bárhol is éltem eddig, mindig megtaláltam azokat a 

UNICEF gyermekbarát település  
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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!” 

Rabati Léna   
2020. 05. 08. 

Kovács Alexandra  
Rabati András  

lehetőségeket, amelyek engem érdekeltek. Nem lehet 
összehasonlítani egy megyeszékhelyet vagy egy na-
gyobb várost egy kis faluval. A célok kialakítása, az 
alkalmazkodás, a rugalmasság, a nyitottság mind olyan 
tényező, amivel nem számít, hogy hol élsz majd, meg-
találod a számodra fontos dolgokat. El kell fogadnunk, 
hogy kis falunkban nincs hatalmas ipari vonzalom vagy 
óriási turizmus. A munkahelyek száma korlátozott, de 
úgy látom, aki szeretne, az talál munkát. Nyitott szem-
mel kell járni, keresni a lehetőségeket, és ha van új öt-
let vagy gondolat, meg kell valósítani! 
A kérdőívben nagyon fontos és egyben a legpozitívabb 
jelző az, hogy szeretnek itt élni a gyerekek. Persze a 
családi háttér ebben sokat segíthet vagy ronthat. Egy 
általános iskolás gyermek a játék adta lehetőségekre 
vevő, teljesen jól gondolják és érzik, hogy nincs elég 
játszótér, vagy lehetne több játékos elem a játszótéren. 
Én is így gondolom. Szerencsére egyre több kisgyer-
mekes család költözött be a településünkre, így elsődle-
ges feladatomnak érzem azt, mint képviselő, hogy ki-
egészítsük vagy bővítsük a szabadtéri programok adta 
lehetőségeket ezeknek a családoknak. Utána pedig gon-
dolok a nagyobbakra. A kondipark nagyon jó ötlet volt, 
de úgy gondolom, lehetne még bővíteni a sportolási 
lehetőségeket a meglévőkön kívül. Mint volt extrém 
sportoló, nyitott vagyok egy extrém sportpálya létesíté-
sére. Ehhez viszont azon diákok jelentkezését várom, 
akik a bmx, görkori, deszka, roller vagy egyéb sporto-
lási lehetőséget szeretnének űzni. Ne az utcán használ-
játok ezeket! Balesetveszélyes! Viszont szeretnék segí-

teni egy ilyen pálya kialakításában! Ehhez elsődlegesen 
minél több jelentkezőre van szükség, akik úgy gondol-
ják, hogy ezeket a sporteszközeiket egy zárt helyen, 
biztonságosabban szeretnék használni. Írjatok, keresse-
tek! 
A szórakozási lehetőségek viszont ennél bonyolultab-
bak. Hiszen eltérő módon szórakozunk. Kinek a csen-
des pihenés, kinek a családi zenebona jön be igazán. 
Úgy gondolom, hogy az elmúlt években egyre több 
lehetőség van erre is a környéken. Legyen az sport ren-
dezvény vagy fesztivál. Egy biztos, ezekhez rengeteg 
pénzre, megbízható munkaerőre van szükség. De egy-
valamire mindenképp, érdeklődőre, versenyre jelentke-
zőre. Legyen az kolbásztöltő verseny, sportverseny, 
tűzoltó verseny vagy bármi más. Fontos kihangsúlyoz-
nunk azt, hogy minden szervező lehetőségeihez képest 
próbál újat létrehozni vagy a megszokottat erősíteni. 
Ezek a rendezvények akkor élnek igazán, ha van kö-
zönség, van jelentkező! Ez élteti ezeket a rendezvénye-
ket! Arra biztatok mindenkit, hogy bátran jelentkezzen 
a versenyekre, és jöjjön el, gazdagítsa a közönség sora-
it! 
A végén pedig, szeretném bejelenteni hogy várom az 
idősebb (16-20 éves) generációt egy személyes talál-
kozóra a nyáron! Beszéljük át az ötleteket, vitassuk 
meg a problémákat közösen! Írjatok rám, fejlesszük 
együtt a szórakozási lehetőségeket is Jászboldoghá-
zán! 

Készítette: 
Szendrei Péter önkormányzati képviselő 

Szöllősi Adél 
2020. 05. 07. 

Nagy-Kollár Anita 
 Szöllősi Péter 

Szikszai Lina  
szül. 2020. 05. 18. 

Szikszainé Szőllősi Enikő 
Szikszai Viktor 

Berczeli Laura 
2020. 03. 10. 

Berczeliné Szabó Klára  
Berczeli József 

Szőllősi Botond  
2020. 05. 21. 

Szőllősiné Koncsik Barbara  
Szőllősi Gábor  

Eszes Bence 
2020. 04. 01. 

Eszes Jánosné Szabó Nikoletta 
Eszes János 

Szendrei Dániel 
2020. 06. 22.  

Szendreiné Menkó Renáta 
Szendrei Péter 

Pócz Gergő 
2020. 05. 21. 

Molnár Natália 
Pócz Gergely 

Tóth Ilona  
2020. 04. 18.  
Tóth Klaudia  

Tóth Tibor 

Rácz Balázs 
2020. 05. 02. 

Ráczné Nagy Éva 
Rácz Máté 
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SZERKESZTŐSÉGI KÖZLEMÉNY 
Rendszeres és alkalmi szerzőink figyelmébe ajánljuk, hogy a következő lapszámunkhoz   a kéziratokat és a fotókat  

2020. augusztus 24-ig kérjük eljuttatni a szerkesztőkhöz. 
A beküldött írások változtatásának jogát -terjedelmi okokból-  a szerkesztőség fenntartja. 

E-mail: faluujság@jaszboldoghaza.hu 

KÖSZÖNET AZ ÖNZETLEN 
SEGÍTSÉGÉRT 

 

A ma élő emberek életében még 
nem adódott olyan rendkívüli ese-
mény, ami az utóbbi hónapokban tett 
próbára bennünket. Meglehetősen 
különböző módon éltük meg a jár-
vány „követelményeit.” A Maradj 

otthon felhívás okozta az egyik leg-
nagyobb kihívást, hiszen nem volt 
egy jól működő gyakorlat a megol-
dásra; tanácstalanok voltunk. Éppen 
ezért igazán lélekmelengető érzés 
volt felfedezni, hogy a bajban meny-
nyi segítőkészség van a településün-
kön élő emberekben.  
Saját tapasztalatomat tudom meg-
osztani. Nagyon jólesett a környeze-
temben élő fiatalok önzetlensége. 
Szívesen vállalkoztak bevásárlásra, 
gyógyszer kiváltásra, sőt még beteg-
szállításra is. Sorolhatnám még a sok 
figyelmességet. Sokan tapasztaltak 
hasonlókat a járvány idején, ezért 
korosztályom nevében szeretnék 
köszönetet mondani településünk 
vezetőinek, az egészségügyben dol-
gozóknak, pedagógusainknak, a 

konyha, a posta dolgozóinak és az 
önkénteseknek, akik gondoskodó 
szeretettel álltak helyt értünk, he-
lyettünk.  
Köszönjük a bolti dolgozók munká-
ját, és külön azt, hogy megszervez-
ték a díjmentes házhoz szállítást. 
Tette mindenki azt, amit hite, lelkiis-
merete, tisztessége, embersége, hiva-
tása megkívánt. Kimondva, kimon-
datlanul mindannyian éreztük a 
helyzet komolyságát. Településünk 
figyelmességből, tisztességből jeles-
re vizsgázott. Bebizonyosodott, mi-
lyen sok hétköznapi hős él közöt-
tünk. Azt szeretném, ha ez a segítő-
készség továbbra is velünk maradna.  
Köszönjük! 

Zámbori Gyuláné 

Bemutatjuk községünk fiataljait 
Tóth Zsófia vagyok, 20 éves. Óvo-
dába és iskolába is Jászboldogházára 
jártam, majd Jászberényben folytat-
tam tovább tanulmányaimat. A Le-
hel Vezér Gimnáziumban szereztem 
meg érettségi bizonyítványomat 
nyelvi tagozatos tanulóként. Ennek 
köszönhetően magabiztos felsőfokú 
tudást sajátítottam el angol nyelvből, 
ami a mai napig nagy előnyömre 
válik.  
Ezt követően az Eötvös Loránd Tu-
dományegyetem Gazdálkodástudo-
mányi Intézet tanulójává váltam. 
Jelenleg gazdálkodási és menedzs-
ment szakon tanulok. Budapesten 
élek, bár a koronavírusra való tekin-
tettel hazaköltöztem. Nagyon meg-
szerettem fővárosunkat, hiszen sok 
új és váratlan, ám egyben jó élmény-
ben volt részem a felköltözésem 
napjától kezdve. Bár a kezdetekben 
nem volt egyszerű dolgom, hiszen 
minden új volt számomra.  A baráta-
im nagy része is Budapesten tanult 
tovább, ezért nem éreztem magam 
magányosnak, annak ellenére sem, 
hogy egyedül élek, és olyan iskolába 

jelentkeztem, ahol egyetlen ismerő-
söm sem volt. Viszont ez hamar 
megváltozott, és nagy szerencsémre 
megismertem néhány új barátot, akik 
segítőkészen támogatnak.  
A mindennapi tanulás mellett időt 
kellett szakítanom a főzésre is, ami 

időközben szinte már a hobbimmá 
vált. Nagyon megszerettem a sütést, 
főzést, és a vírusnak köszönhető be-
zártság alatt bőven volt időm fejlesz-
teni a képességeimet ezen a terüle-
ten. Nagymamám és édesanyám 
nagy segítségemre voltak ebben. A 
budapesti életemből a háziállatok 
viszont nagyon hiányoznak, ezért 
gyakran hazalátogatok a cicáimhoz. 
Természetesen a családomhoz is 
jólesik hazajönni, hiszen rengeteget 
köszönhetek a szüleimnek, akik min-
dig mindenben kitartóan támogat-
nak.  
A jövőben az iskola elvégzése után 
szeretnék Budapesten maradni, bár 
sosem lehet tudni, hogy mit hoz a 
jövő. Közgazdász leszek, ezért min-
denképpen az üzleti életben tervezek 
elhelyezkedni, mivel az ELTE meg-
szerettette velem ezt a szakmát, an-
nak ellenére is, hogy eleinte nem 
voltam biztos a döntésemben. Ma 
már viszont tudom, hogy teljes mér-
tékben jól döntöttem, és a lehető leg-
jobb irányba haladok tovább.   

Tóth Zsófia  
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FIATALOK VÁLASZOLNAK... 
Felgyorsult világunknak köszönhetıen megváltoztak  az emberi kapcsolatok, átalakultak a társadalmi, közösségi 

normák. A változások folyamatosan jelen vannak mindennapjainkban, hatással  vannak az életünkre.  
Így természetesen sokszor foglalkoztat bennünket a kérdés, amelyre  községünk fiataljaitól is várjuk a választ: 

Te milyen világban szeretnél élni?  

Nehéz pontosan megfogalmazni azt, hogy milyen világban szeretnék élni, hiszen sok 
oldalról meg lehet közelíteni ezt a kérdést. Ahhoz, hogy valami változás történjen, én 
úgy gondolom, az emberek hozzáállásának kellene megváltoznia. A mai világban saj-
nos egyre többet lehet hallani az erőszak szülte cselekvésekről. Ha csak egy dolgot le-
hetne megváltoztatni a világban, akkor a brutalitás megszüntetését mondanám. Az erő-
szaktól való félelem bizalmatlanságot szül, ami pedig az emberi kapcsolatok romlásá-
hoz vezet. Az embereknek meg kell tanulniuk tisztelni egymást, elfogadni mindenkit 
nemtől, bőrszíntől, szexuális beállítottságtól függetlenül. Szeretném, ha az emberek 
értékelnék, megbecsülnék  kapcsolataikat, hiszen sajnos a mai világban egyre kevesebb 
energiát fektetünk a kapcsolatainkban felmerülő problémák megoldására. Nem kizáró-
lag párkapcsolatokra utalok, hanem családi, baráti kapcsolatokra is. Ahhoz, hogy ez 
működjön, sok türelemre és időre van szükség, azonban a mai rohanó világban min-
denki versenyzik az idővel. Bízom benne, hogy a jövőben a világ kicsit lelassul, és jó 
irányba kezd el változni. 

Klinkó Mónika  

A kisgyermeki lélek mindig nagyon különleges és tiszta. Nekünk szülőknek jut az a 
szép feladat, hogy megtöltsük nemes érzésekkel, értékes eszmékkel, amik aztán az 
életben útmutatóként továbbvihetők. Hiszen az értéket elsősorban mi közvetítjük felé-
jük, azzal, ahogyan bánunk embertársainkkal, és ahogyan közelítünk a minket körül-
vevő világ felé. A tisztesség, a türelem és az önkontroll alapdolgok az életben. De fon-
tos ebben az összezavarodott, gáncsoskodó világban az is, hogy életrevaló legyen. Ne 
féljen megvalósítani, amit szeretne, de mégis tudjon egyenes, jó ember lenni. Az erő-
szakot elítélem. Ésszel, okosan kell elérnie, amit célul tűz ki maga elé. A nevelés azért 
is nehéz manapság, mert az impulzusok mindenhonnan jönnek. A gyerek mindkét szü-
lőtől örököl jellemvonásokat, amelyeken finomítani tudunk, de megváltoztatni nem. 
Az iskolában, közösségben is rengeteg inger éri őket, amelyek formálják jellemüket. 
Fontos mindezeket átlátva, a gyerekkel folyamatosan beszélgetve alakítgatni a kis lel-
két. Ez borzasztó nehéz feladat, mert az ember félti a gyermekét a világ rossz oldalá-
tól, a drogoktól, a rosszindulatú emberektől. Mégis fel kell készíteni őket arra, hogy az 
élet nem csupán pozitív dolgokból áll, hanem sajnos fájdalmas, nehézkes is tud lenni. 
Ehhez kell erősnek, bátornak és kitartónak lennie. Ezért fontos, hogy mindig tudjunk 
jó példát mutatni, akkor is, ha nehéz az élet. Hiszen mi vagyunk a tükrök. Talán ezért 
komoly kihívás jó szülőnek lenni.  

Berczeli Ildikó  

-Mit gondolok arról, hová változott a világ?! -és mit változtatnék meg, ha tehetném? 
Akik ismernek, tudják hogy gyakran nyúlok idézetekhez, így a válaszom is ezzel kez-
deném: "Apám hitte az otthon melegét, Apám hitte az ünnep örömét, Apám hitte az 
Apja örökét, és azt hiszem, ez így volt szép" (Zorán). Hitte a szavak igazát, ami a mai 
világban annyit ér, hogy naivnak nézik az embert. Igyekszem a gyerekeimet úgy ne-
velni, hogy ezek az értékek legyenek nekik is értékek! Adják meg a tiszteletet, segítse-
nek (önzetlenül) másokon. Ne felejtsenek el olyan egyszerű szavakat, mint a köszö-
nöm, kérlek, szívesen, szeretlek... ezek valahogy " kimentek a divatból", ami nagyon 
nem jó!!! A technika fejlődésével egyre személytelenebbé vált a világunk. Ha tehet-
ném, azt változtatnám meg, hogy az egymás iránti tiszteletet adjuk meg, és  becsüljük 
meg egymást! Ne az legyen a jó, a sikeres, aki másokon átgázol, hanem, aki becsüle-
tes.  

Tóth Éva 
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Számomra az ,,ideális világ’’ mint kifejezés magába foglalja a társadalmon belüli em-
bertársak közötti mind vagyoni, mind jogi és mind származásbeli egyenlőséget. Emel-
lett fontosnak tartom, hogy olyan világban éljünk, amelyben az igazság kinyilvánítása 
ne fegyveres harcokkal vagy akár háborúkkal dőljön el, ezzel kialakítva az úgy-
mond ,, örök békét’’. Természetesen a mai korban nekünk, fiataloknak ezen tényezők 
mellett a legszámottevőbb problémát a különböző tudatmódosító szerek okozhatják. 
Ugyanis véleményem szerint ezek a kábítószerek sajnos igen nagy  szerepet kapnak a 
mai fiatalság körében, ezáltal a szerek káros hatásaival veszélybe sodorhatják nem 
csak saját, hanem a környezetükben élők életét is. Összességében szerintem 
az ,,ideális világ’’ mint életforma, számunkra egy ideig még csak álom marad, de ha 
egy kicsit is megpróbáljuk megváltoztatni a mindennapjainkat, és úgy cselekedünk, 
ahogyan anno Vörösmarty Mihály és Petőfi Sándor is megfogalmazta verseiben, ak-
kor tényleg egy társadalmi célként említhetjük eme elképzelést. 

Nagy Nóra 

Más ország híreit hallva, úgy gondolom másban is felmerült az, hogy milyen fontos a bizton-
ság. Mivel tanulmányaimat folytatni szeretném, így hamarosan beléphetek a nagyvárosi élet-
be, ahol már egyedül kell boldogulnom. 
Megfogalmazódott bennem, hogy pontosan mit is hívnék élhető környezetnek. Egy helyet, 
ahol az utcára lépve nem vesz körül erőszak, egy helyet, ahol mindenféle félelem nélkül ön-
feledt lehet a szórakozás. Egy hely, ami nyugodt, és ahol az ember bármikor elvonulhat a 
világ elől.  
Úgy gondolom, hogy ezért én is tudok tenni. 

Szőrös Boglárka 

Bezzeg az én időmben! Azok voltak csak a szép idők! Mennyiszer hallottuk e monda-
tokat. Mintha egy kicsit elégedetlenek lennénk a jelenlegi világgal. Persze, ez generá-
ciónként más és más értelemmel bír. Legtöbbször az anyagi biztonságot vagy az 
egészséget, esetleg a szerető családot, egy elért egzisztenciát azonosítunk a jólét fo-
galmával. Ami nem rossz dolog, csak egy kicsit felgyorsult a világunk, és ebből kifo-
lyólag hajlamosak vagyunk elhanyagolni embertársainkat. Szinte mindenek elé he-
lyezzük a pénz hajszolását, mégha az egészségünknek nem is annyira tetszik. Roha-
nunk, stresszelünk, állandóan késésben vagyunk, idegeskedünk, vitatkozunk, nem 
vagyunk tisztelettel a környezetünkre, intő jeleit figyelmen kívül hagyjuk, csak a cél a 
fontos. 

Ezt ellensúlyozva, mindenféle eszközt kínálnak a boltok nekünk, amivel időt spórol-
hatunk, hogy még többet dolgozhassunk. Mosogatógép 50 férőhelyes, hogy a szom-
széd edényeit is el tudjuk mosni. Hadd dolgozzon. Robotgépek hada, hogy a hab egy 
perccel hamarabb legyen kész. Azt is betesszük a mosogatógépbe, elfér. Kaputelefon, 
mert ugye messze van a kiskapu. Távirányítós kapu, ne kelljen kiszállni  a kocsiból. 

 Nem a fejlődés a probléma, hanem a túlzások. Mert jó dolgok ezek, sőt az lenne az ideális, ha mindenkinek elér-
hetőek lennének, és nem csak ezek, hanem mindenféle jó, amit csak szeretnénk. 
Viszont tényleg ezeknek az eszközöknek örülnének jobban a családtagok, vagy egy  kirándulásnak, egy együtt 
töltött sétának, egy közös főzésnek? A tárgyak romlanak, kopnak, de az élmény örök, el nem lehet venni tőlünk 
soha. Nagyapáink sokkal szívósabbak, egészségesebbek voltak, mint mi, mert nem pazarolták az erejüket felesle-
gesen, alkalmazkodtak az időjáráshoz, az évszakokhoz, ismerték a természetet, az állatokat, növényeket, tudták 
saját és családjaik határait, előző generáció megfigyeléseit, tanácsait, tanításait, megfogadták, alkalmazták. Elvé-
gezték a munkát, napközben pihentek is, amikor lehetett, nem csináltak öt dolgot egyszerre, mindent csak szépen 
sorjában. Leültek, beszélgettek, tisztelték egymást, mindennek megvolt a helye és az ideje. Beosztották a feladato-
kat, együtt mindent megoldottak. 
Nem ártana kicsit tanulni tőlük. Most egy okostelefon, laptop vagy egy tablet van adva a gyerekeknek, hadd ne-
tezzenek, addig is csendben vannak. A márka sem mindegy, az is fontos. Régebben, ha valakinek volt egy divatos 
ruházata, irigyeltük, vágytunk rá. Most akinek nincs, kinézik, csúfolják érte. Persze, hogy sír érte, a szülő pedig 
megveszi, nehogy a gyereknek még több piszkálást kelljen elszenvednie. Ezután szabad a világháló, onnan min-
dent tanulnak, csak jót nem. Egy harmadik osztályos lassan jobban káromkodik, mint egy kocsis. Felvilágosultab-
bak, mint némelyik felnőtt. Etalonnak vesznek viselkedési formákat, embereket, tárgyakat.  
Kihalóban van a tisztelet, segítségnyújtás, önzetlenség, jó magaviselet, fegyelem. Helyette sok agresszió, megszé-
gyenítés, átverés, fizikai, lelki bántalmazás, különböző kábítószerek használata, vandalizmus kezd feltűnni. Terjed 
a drog, sőt divat használni. Bulikon egymásnak adják, közösen használják, sokszor pedig fogalmuk sincsen, mit is 
fogyasztanak, és főleg milyen felelősséggel jár, ha elkapják. Ám ez a kisebbik probléma, a nagyobbik az, hogy 
bele is halhat, rosszabb esetben.  
Természetesen burokban sem lehet tartani a gyerekeket, nem az a jó megoldás, hanem fékezzünk egy kicsit, tanít-
suk meg őket az alapvető dolgokra, beszélgessünk, segítsünk, mutassunk jó példát, és akkor egy elkövetkező ge-
neráció talán olyanná fogja varázsolni a világot, amilyenben mindig is élni szerettünk volna.  Szász Attila 
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Csinger Márk labdarúgásban elért eredményeiről, 
tehetségéről már sokat hallhattunk.   
Az elmúlt években  sportegyesületek edzői  figyeltek 
fel a játékára, meghívást kapott több csapatba is,  a 
magyar válogatott tagja, és most  Olaszország egyik 
nagy hírű csapatában játszik. 
Tavasszal  a járványhelyzet miatt tért haza, így lehető-
ségünk nyílt a régóta tervezett beszélgetésre. 

Néhány héttel ezelőtt ünnepelted a 17. születésnapo-
dat, így  ez alkalomból is szeretettel köszöntelek. 
17 évesen Olaszország egyik neves  futballcsapatának  
utánpótlás játékosa vagy, ami  igen szép eredménynek 
számít. Meséld el, hogy is kezdődött? 
Még nagyon kicsi voltam, amikor már rúgtam a labdát, 
majd ez folytatódott az óvodában és az iskolában is. 
Az általános iskolában már rendszeresen edzettem, 
részt vettem korcsoportos bajnokságokon, és  emlék-
szem, hogy minden mérkőzésen pályára szerettem vol-
na lépni. Első osztályos voltam, amikor Zagyvarékasról 
megkeresett az edző, és hívott a csapatukba. Az edzé-
sekre délután, tanulás után a nagyapám vagy anyáék 
segítségével jutottam el. 
3 évig játszottam ebben a csapatban, amikor egy Zagy-
varékas – Szolnok  meccsen  felfigyelt rám a szolnoki 
edző. Ezután meghívtak a csapatukkal egy egri tornára, 
így kerültem Szolnokra, ahol a Korosztályos Utánpót-
lás Bajnokság II. osztályában játszottam. 

Szerencsés voltam, nagyon erős csapatba kerültem, 
nagyon jó focistákkal játszottam együtt. 
Minden mérkőzést megnyertünk, és egy év múlva már 
a magasabb korosztályban játszottam. 
 
Jászboldogháza, Zagyvarékas, Szolnok után követke-
zett Budapest – és ekkor mindössze 13 éves voltál. 
7. osztályos voltam akkor, és ajánlatot kaptam az 
MTK-tól és a Honvédtól is. Közben részt vettem a Pus-
kás Akadémia kiválasztóján, ami három körös volt, 
mindre visszahívtak, és a következő tanévre felvettek 

volna. 
Nagy döntés előtt álltam, hogy melyik lehetőséget vá-
lasszam. Végül az MTK mellett döntöttem, és  a 8. osz-
tályt már Budapesten a Csanádi Árpád Sportiskolában 
kezdtem. 
Távol kerültem a megszokott környezettől, a szüleim-
től, a barátoktól, de a beilleszkedés nem okozott nehéz-
séget. Nagyon tetszett a nagyvárosi forgatag, a hon-
vágy csak később kezdett kialakulni bennem. 
Itt kemény munka folyt, a napok hétfőtől péntekig ta-
nulással, edzésekkel teltek, hétvégén pedig mérkőzése-
ken, bajnokságokon vett részt a csapatunk. 
 A játékom alapján magasabb osztályba kerültem, és a 
2017-18-as évben már az MTK Sándor Károly  Akadé-
miáján Agárdon folytattam a tanulást és a futballozást. 
A tanulás a gimnáziumi tanterv szerint folyt, de a tan-
rend alkalmazkodott az MTK programjaihoz. 
Itt annyival volt könnyebb, hogy csak hétfőn délelőtt 
kellett  visszautaznom. 
A mérkőzéseket az NB I. utánpótlás csapatatok ellen 
játszottuk. 
Emlékezetes marad  számomra az a mérkőzés, amelyen 
a Fradi utánpótlás csapata volt az ellenfelünk. A csapa-
tunk 2:1-re vezetett. Én sérült voltam, nem  játszottam, 
csak a 86. percben, 4 perccel a mérkőzés vége előtt 
álltam be. Megkaptam a labdát, befejeltem a kapuba, és 
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3:1-re nyertünk. 
Korábban középpályás is voltam, most már régóta kö-
zéphátvéd vagyok, úgy érzem, ezen a poszton találtam 
meg a helyemet. 
2019-ben helyileg megszűnt az agárdi akadémia, mind-
annyian  visszakerültünk Pestre, és a Hidegkuti Nándor 
Stadionban edzettünk. 
Évek óta a korosztályos magyar válogatott tagja vagy, 
amellyel újabb lehetőségek nyíltak  meg számodra. 
14 éves korom óta vagyok a korosztályos magyar válo-
gatott tagja, alapembernek  számítok, csapatkapitány  is 
vagyok. Rendszeresen meghívnak az összetartásokra és 
mérkőzésekre. Ennek során jártam Svájcban, Belgium-
ban és Romániában. Magyarországon a  Telkiben ren-
dezett mérkőzések során játszottam a holland, az olasz, 
a norvég, a cseh, a szerb, a litván hasonló korú nemzeti 
válogatottak ellen. 
2019 novemberében részt vettünk Fehéroroszországban 
az U17-es EB-selejtező tornán. A csoportban az első 
helyen végeztünk, és így továbbjutottunk az EB-
elitkörbe, melyet 2020 márciusában Telkiben rendezték 
volna meg. Franciaország, Norvégia és Svédország 
lettek volna az ellenfeleink, de sajnos a kialakult jár-
ványhelyzet miatt törölték a tornát. 
Közben Olaszország egyik neves futballcsapatában 
folytattad a játékot… 
2019. májusában a Csehországban rendezett válogatott 
tornán láttak játszani az olaszok. Megkeresték a mene-
dzseremet, és próbajáték nélkül felajánlották az olasz-
országi lehetőséget. Előtte márciusban voltam már a 
SSC Napoli-nál Olaszországban próbajátékon, de ott a 
körülmények elég mostohák voltak.    
Két hónap tárgyalás után, 2019  júliusában Ferrarából a 
S.P.A.L. olasz focicsapat menedzsere és az utánpótlás 
vezetője Magyarországra jött, és megegyezett az átiga-
zolásomról az MTK vezetőséggel. Mivel nem volt pro-
fi szerződésem, az UEFA által meghatározott nevelési 
díjat kellett kifizetniük az olaszoknak. 
A S.P.A.L. a Seria A osztályában játszik. Az A osztály 
az olasz bajnokság 
legmagasabb foko-
zata. Ebben az osz-
tályban játszik 
Christiano Ronaldo 
is a Juventusban. 
Nagyon nehéz volt 
a döntés, mert itt-
hon az MTK U19-
es csapatában fizi-
kailag többet fej-
lődtem volna, mert 
idősebbek ellen 
játszottam volna, 
kint viszont a tech-
nikai fejlődés lehe-
tősége volt nagyobb. 
Végül úgy döntöttem, hogy az olaszországi lehetőséget 
választom.  Így kerültem  2019 nyarán Ferrarába, és 
lettem a S.P.A.L. utánpótlás (U17) játékosa. 
A Ferrarában töltött nyolc hónap alatt hogy érezted 
magad, milyenek az olasz futballal kapcsolatos benyo-
mások? 
Ferrara nagyon szép város, neves történelmi múlttal, 
műemlékekkel,  palotákkal,  múzeumokkal. 

800 km-re fekszik Magyarországtól,  kb.  130 ezer fő-
nyi  lakosa van, és nagyon sok turista fordul meg a vá-
rosban. 
Mozgalmas itt az élet, a látnivalók, a programok  sok 
látogatót vonzanak.   Nagyon tetszik nekem ez a nyüzs-
gés. 
Tetszik az olasz mentalitás is, emberileg olyanok, mint 
én, közvetlenek, lazák, lehet velük hülyéskedni.  Az  
életvitelük más, mint a miénk, az olaszok „nagyon tud-
nak élni”. 
A csapatban nagyon jól érzem magam. Nagyon szim-
patikus nekem, hogy a teljesítmény számít, hatalmas a 
küzdőszellem, minden játékos be akar kerülni a kezdő 
csapatba. 

Szlovén,  román,  lengyel, ciprusi csapattársaim is van-
nak. Közülük a szlovén és a ciprusi játékossal nagyon 
jó, baráti viszony alakult ki közöttünk. 
Angolul beszélgetünk, de szerveztek nekünk olasz 
nyelvtanfolyamot, és most már olaszul is próbálunk 
társalogni a csapaton belül is, és a helybeliekkel is. 
Megszerettem az olasz ételeket is, nagyon finomak, bár 
az ott töltött hónapok alatt annyi tésztát ettünk, hogy 
azt már unom egy kicsit. Ott ugyanis minden alkalom-
mal  ebédre és vacsorára   előételként  tésztát szolgál-
nak fel  valamilyen szósszal. 
A pizza a kedvencem, ott különösen finomakat lehet 
választani. 
Szeretek  Ferrarában lenni, élvezem az ottani életet, és 
nagyon jól érzem magam a csapatban is. 
 Mi jelent kikapcsolódást,  mivel töltöd a szabadidő-
det? Van-e lehetőséged arra, hogy még jobban megis-
merd az országot, a várost,  és még többet megtudj az 
olasz életformáról? 
Bár az edzések, a mérkőzések töltik ki a napjaimat, 
próbálok ismerkedni Olaszországgal. 

 Ez idáig mindig repülővel utaztam haza, és vissza is 
Milánóba vagy Bolognába, onnan pedig kocsival Ferra-
rába, ilyenkor van mód ismerkedni az olasz tájakkal. 
Egyébként nagyon kevés szabadidőm van, inkább csak 
szombaton van lehetőség kikapcsolódásra.  Ilyenkor a 
barátokkal próbáljuk felfedezni Ferrarát. A hétvégi 
programok közül kedvencem a csoki kóstolás, de van 
kolbászsütés, sajtvásár, ilyenkor énekes műsorokat, 
más kulturális programokat is rendeznek. A városnézés 
mellett filmek, videójátékok szerepelnek még a progra-
munkban. 
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Nápolyban 

A csapattal  
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Konkoly Béláné 
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A középiskolai 
tanulmányaimat 
felnőtt képzés ke-
retében online ok-
tatásban folyta-
tom, így a szabad-
időm egy részében 
tanulnom is kell, 
év közben  készül-
nöm kell a vizs-
gákra. 
A sportolók szá-
mára fontosak a  
példaképek. Szá-
modra kik jelente-
nek követendő 
példát? 
Mivel „sportcsaládba” születtem -a nagyapám és apa is  
hosszú ideig a  Jászboldogházi  Sportegyesületben  fo-
cizott, anya kézilabdázott, az unokatestvérem, Réka 
többszörös karate  bajnok - , ők mindannyian nagy ha-
tással voltak és vannak rám. 
A nagy nevek közül kiskoromban Lionel Messi, az FC 
Barcelona csatára volt a kedvencem. 
Nagyon szerettem a Real Madridból Sergio Ramos já-
tékát is. 
A legközelebb Virgil van Dijk, a Liverpool holland 
játékosa áll hozzám, ismerem az életútját, tudom, hogy 
honnan, mekkora akarattal küzdötte fel magát a csúcs-
ra. 
 Hogy érzed, mit adott neked, mennyiben változtatott 
meg  az Olaszországban töltött nyolc hónap? 
Nagyon sok lehetőséget kaptam a fejlődésre. Jobban 
megtanultam küzdeni, a védekezésben számtalan takti-
kával lettem gazdagabb, és fejlesztette az akaratomat 
is. 
Segítette a nyelvtanulást is, fejlesztette az angol tudá-
somat, az olasz nyelv pedig egy újabb lehetőség szá-
momra. 
Mondhatom, hogy négy éve már önálló vagyok, de más 
itthon, Magyarországon önállónak lenni, és mást jelent 
külföldön. 
Úgy gondolom, ez az időszak megerősített engem. 

A járványhelyzet miatt már több mint három hónapja 
vagy itthon, ennyi időt folyamatosan csak általános 
iskolás korodban töltöttél Boldogházán. 
Hogy teltek az elmúlt hónapok? 
Legutóbb a karácsonyi ünnepek idején jártam itthon. 
Most jó több időt tölteni a szüleimmel, nagyszüleim-
mel, a nővéremmel, az unokatestvéreimmel. Sokat ta-
lálkozunk a régi osztálytársakkal, barátokkal is. 
Közben törekszem a fizikai erőnlétem megőrzésére, 
rendszeresen futok, erősítek, és Szolnokon heti két al-
kalommal veszek részt edzéseken. 
Zsomborral, az unokaöcsémmel gyakran focizunk, 
ilyenkor különböző trükköket mutatok neki. 
A barátnőm Balatonbogláron a Nemzeti Kézilabda 
Akadémia játékosa, vele is több időt tölthetek most. 
Az elmúlt hetekben a tanulás és a vizsgák is lekötöttek. 
Mára már ezen túl vagyok, befejeztem a középiskola  
11. évfolyamát. 
Mindezek mellett ez az időszak főként a pihenésről 
szól, és ez így lesz július végéig, amikor visszautazom 
Ferrarába. 

Augusztusban egy hét szabadságra ismét hazajövök, 
azt követően azonban csak novemberben, majd pedig  
decemberben az ünnepeket fogom itthon  tölteni. 
Közben anyáék és a nővérem, Fanni tervezik, hogy 
meglátogatnak. Ennek nagyon örülök, sok mindent sze-
retnék megmutatni  nekik. 
 17 éves korodra már sok mindent elértél, edzők fi-
gyeltek fel  a tehetségedre, neves csapatokban játszot-
tál,  tagja vagy a magyar válogatottnak   – egyszóval 
sikeres vagy!  Hogy  tudnád összefoglalni, mi segített  
téged ezen az úton, mi a sikered titka? 
Soha nem tudtam veszíteni, így volt ez  gyerekkorom-
ban is, ha játszottunk, kártyáztunk vagy fociztunk. 
Anya mesélte, hogy kiskoromban minden meccs előtt 
sírtam, ilyenkor azt hitte, hogy valami baj van, és pró-
bált megvigasztalni. 
Aztán olvasott egy  interjút Ronaldo édesanyjával, aki 
elmondta, hogy a fia - a későbbi világsztár focista -  
minden mérkőzés előtt sírt, mert soha nem akart  ki-
kapni. 
Mindig  arra törekedtem, hogy  tökéletesen menjen 
minden. Szerintem az a legfontosabb, hogy a kitűzött 
céljaimat el akarom érni, és ezért megteszek mindent. 
Sokat köszönhetek a szüleimnek, akik mindig minden-
ben mellettem álltak, támogatták az elképzeléseimet, 
segítettek a céljaim elérésében. És ez most is így van, 
mindig számíthatok rájuk. 
Úgy érzem, 17 éves koromra teljesedtem ki, „jött elő az 
igazi énem”, és ebben a sportnak nagy szerepe van.                                                                              
Keményebb, határozottabb vagyok, küzdök azért, hogy 
a terveim megvalósuljanak, hogy a kitűzött céljaimat 
elérjem. 
Szép gondolat!  Ezek után oszd meg velünk a tervei-
det! Hogyan képzeled el a jövődet? 
A jelenlegi csapatom-
ban, a S.P.A.L.-ban 
szeretnék a felnőtt 
korosztályba feljutni. 
Legnagyobb vágyam, 
hogy majd Spanyol-
országban az FC Bar-
celona csapatában 
játszhassak. 
Később szeretnék 
személyi edzőként 
dolgozni, a futballban 
megszerzett tudáso-
mat, taktikai, techni-
kai ismereteimet pe-
dig szívesen adnám 
át a fiataloknak. 
Itthon, Magyarorszá-
gon fogok majd lete-
lepedni, de addig 
még sokat szeretnék utazni. Szeretném bejárni a vilá-
got, nagy vágyam egy amerikai körutazás. 
 
Márk, örülök, hogy a 17. születésnapodhoz még vi-
szonylag közel vagyunk, így az eddigi sikereidet a be-
szélgetésünk során egy csokorba köthettük. 
Kívánom, hogy folytasd az utadat  az eddigi eredmé-
nyeidhez, a terveidhez méltó lendülettel, akarattal, 
amelyhez erőt, kitartást és sok sikert kívánok! 

Ferrara a „biciklisek városa” 

Játék közben 
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 AZ ALKOT˘S ÖRÖME 

Munkád elismeréseként nemrég 
kaptad meg a Bronzkoszorús Mes-
ter díszoklevelet, ami külsejében is 
igazán szép és ünnepélyes diploma, 
és hozzá a plakettet. Mit jelent szá-
modra? 
- Igazi meglepetés volt, hiszen egy-
szerű évzáró értekezletre hívtak 
meg a megyei iparkamarához, és ott 
kaptam ezt a nagyszerű elismerést, 
ami újabb lendületet jelent nekem. 
2000 óta kozmetikus mester va-
gyok, ehhez egy komoly vizsgát 
kellett tenni. Ezt az elismerést pe-
dig a Magyar Kereskedelmi és Ipar-
kamara adományozza. Nagy meg-
tiszteltetésnek tekintem, sok éves 
munka van benne, évtizedek óta 
együtt dolgozunk a kamarával.  

Hosszú és nem is egészen szokvá-
nyos út vezetett idáig. Hogyan vá-
lasztottad ezt a pályát? 
- Nem tartozom azok közé, akiknek 
gyerekkoruk óta ez volt az álma. 
Általános iskolás koromban óvónő 
szerettem volna lenni, ezért a 
Tiszaparti Gimnázium ének-zene 
tagozatára jelentkeztem, hogy majd 
utána főiskolára megyek. Negyedi-
kes koromban váratlan döntést hoz-
tam: valahogy biztosan éreztem, 
hogy kozmetikus szeretnék lenni. A 
Sors keze lehetett, hiszen csak né-
hányszor jártam kozmetikában, de 
akkor nagyon magával ragadott 
valami. A szüleim csodálkoztak, de 
elfogadták a döntést. Érettségi után 
a szakmunkásképzőben tanultam, 
és 1985 óta kozmetikus vagyok. Így 
kezdődött a történet.   

Utána öt évig itthon és Újszászon 
dolgoztál egy időben, aztán fordu-
lat következett a pályádon. 
- Gerdike lányom születése után 
gyesen voltam, amikor váratlanul 
szakoktatónak hívtak a Fodrász 
Szövetkezet tanműhelyébe, ahol 
tanultam. Ez egészen más feladatot, 
más kihívást jelentett, mint az addi-
gi munkám. 1992-től 2012-ig dol-
goztam ott, aztán a változások nyo-
mán közös megegyezéssel elvál-
tunk egymástól. A Ruhaipari Szak-
középiskolába örömmel átvettek, 
ahol már nem csak gyakorlatot, ha-

nem elméleti tárgyakat is taníthat-
tam. Közben ugyanis elkezdtem a 
jászberényi főiskolán az andragógia 
szakot (felnőttképzés tudománya), 
amiből 2014-ben államvizsgáztam. 
Ez azért is jól jött, mert nagyon tá-
mogatták a felnőttképzéseket. Mint-
ha megint a Sors irányított volna 
ebbe az irányba. Azóta is ebben az 
iskolában van a munkahelyem, ahol 
fiatalokat és felnőtteket is tanítok, 
miközben a kozmetikai munkát is 
végezhetem.  

Mindkét területről lelkesen, nagy 
szeretettel beszélsz. Kozmetikus-
ként mit tartasz fontosnak a mun-
kád során? 
- A kívülállók gyakran azt gondol-
ják, hogy a szépségápolás azonos a 
sminkeléssel. Igaz, hogy a jól elké-
szült smink átváltoztat, ami fontos, 
de talán ugyanolyan, vagy fonto-

sabb a vendégekkel, diákokkal, ki-
alakított kapcsolat. Nagy dolog, 
hogy a vendégek bizalommal for-
dulnak felénk. Bíznak abban, hogy 
jót teszünk, bíznak a kezünkben, és 
gyakran megosztják személyes tör-
ténetüket is, ezzel azonban sosem 
szabad visszaélni. Egy kicsit lelki 
társak is vagyunk, hiszen akik hoz-
zánk jönnek, a szépítkezés mellett 
szeretnek kicsit fizikálisan és men-
tálisan is kikapcsolódni.  
A munkánk nagyon szép, de na-
gyon felelősségteljes. Mi kozmeti-
kusok ápolunk, szépítünk, de nem 
gyógyítunk, az az orvos feladata. 
Ezért fontos, hogy tudjuk a határa-
inkat a kozmetika és a bőrgyó-
gyászat között.  

Az évek során szerzett tapasztalata-
id bizonyára jól hasznosulnak a 
tanítás során, ami fontos része lett 
a pályádnak.  
- Jó érzés, amikor évről évre, lépés-
ről lépésre bevezetem a tanulókat 
egy nagyon szép szakma rejtelmei-
be. Mindig elmondom, ezek csupán 
az alapok, amire építkezniük kell, 
követni a fejlődést, az új terméke-
ket, eljárásokat. Arra törekszünk, 
hogy az alapképzés mellett minél 
szélesebb körű rálátásuk legyen a 
változásokra. Tanműhelyünk nyi-
tott, külső vendégeket is tudunk 
fogadni, így a tanulóknak élő képük 
alakul arról, hogyan kell fogadni a 
vendéget, kapcsolatot kialakítani 
vele. Fontosnak tartom, hogy 
„kipróbáljam” a lányok kezét, ami 
azt jelenti, hogy nem csak látnom, 
éreznem is kell, hogyan dolgoznak. 
Ezért egyszer legalább minden ta-
nulóm megmasszíroz, és ha kell, 
korrigálok.  

Öt éve felnőttoktatásban is részt 
veszel. Ez mennyiben jelent más 
feladatot? 
- Nagyon szeretem ezt az oktatási 
formát is, ami szintén iskolarend-
szerben történik. Van rá igény, min-
den évben összejön 20-25 fő. Ők a 
munka mellett tanulnak, van, aki 
egy régi álmát valósítja meg, mások 
esetleg váltani szeretnének. Nagyon 
céltudatosak, őket már nem kell 

Mondják, hogy minden nőben ott rejlik a szépség. És ha valaki ezt kellő szakértelemmel elő is tudja varázsolni – 
az igazi alkotás.  Baráthné Szaszkó Judit kozmetikus mester 35 éve gyakorolja ezt a szép foglalkozást, miközben 
fiatalokat és felnőtteket is tanít a mesterség rejtelmeire. Mi a titok, hogyan lehet megőrizni ennyi éven át a hivatás 
szeretetét? Erről is beszélgettünk vele egy esős nyári estén.  

Baráthné Szaszkó Judit  
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motiválni. Nagy tudásvágy van 
bennük, mindent szeretnének meg-
tanulni. Jó velük dolgozni. 

A szépségiparban is vannak divat-
irányzatok. Nagy változások tör-
téntek az elmúlt évek során? 
- Főleg a hatóanyagok változtak, 
egyre több a termékcsalád, és vál-
toztak az eljárások is. Az utóbbi 
években egyre inkább a naturális 
felé hajlik a kozmetikai ipar. Bár 
sok a csúcstechnológiával készült 
gép, de a vendégek a manuálist ré-
szesítik előnyben. Mi is használjuk 
az új dolgokat, mint arany-, 
ayurvéda-, oxigén-, LED maszkos 
kezelések és más eljárások. Szeren-
csére a tanműhelyünk nagyon jól 
felszerelt, hatalmas gépparkunk 
van, minden készülék rendelkezé-
sünkre áll. Főként magyar termé-
kekkel dolgozunk: Ilcsi, Biola 
Anaconda kozmetikumok. 

Régóta együttműködsz a megyei 
iparkamarával, ami nagyon sokré-
tű feladattal jár, és ehhez fontos 
alapot jelent a speciális végzettsé-
ged.  
- A Jász-Nagykun-Szolnok megyei 
Kereskedelmi és Iparkamarával 
valóban régi a kapcsolatom. Első-
sorban vizsga előkészítő tanfolya-
mok vezetésére, mestervizsga fel-
készítő tanfolyamokra kérnek fel, 
de a kamara képviseletében szakér-
tői feladatokat is ellátok. Az isko-
lánk képviseletében részt veszek 
minden szakmai bizottságban. A 
végzős csoportok szakmai felkészí-
tését és a tanműhelyesek felkészíté-
sét mindig én végzem. Ezen túl na-
gyon sok programot szervezünk: 
bemutatókat, rendezvényeket, elő-
adásokat, hogy bővítsük a tanulók 
szakmai látókörét, ami szintén sok 
feladattal jár.   

Naponta vonattal utazol, és a ha-

zaérkezésed ideje általában bizony-
talan. Ha esetleg marad szabad-
időd, mivel töltöd szívesen?  
- Mondják, hogy nem az évek szá-
mítanak, hanem a megélt élmények. 
Szívesen vagyunk együtt a baráti 
társaságunkkal, nagyon sok a közös 
élmény - jó erre gondolni. Valóban 
nagyon kevés a szabadidőm, amit 
mostanában legszívesebben a fél-
éves kis unokánkkal töltöm. Nehéz 
szavakba foglalni, mit is jelent ne-
kem, de aki nagyszülő, pontosan 
tudja, milyen fantasztikus élmény!  

Munkádat eddig is számos elisme-
réssel díjazták. 2017-ben 
„kiemelkedő munkavégzéséért, 
eredményes feladatellátásért” fő-
igazgatói elismerésben részesültél. 
- Ezt a Szolnoki Szolgáltatási és 
Szakképzési Centrum főigazgatójá-
tól kaptam. Minden évben egy pe-
dagógus kaphatja meg. Bár nem 
ezért dolgozom, de nagyon jólesik, 
ha elismerik a munkámat. Lendüle-
tet ad, megerősít, hogy jól csiná-
lom. Nekem sosem nyolc órás a 
munkaidőm, sokszor éjszaka javí-
tom a dolgozatokat, és sok-sok 
szervezési feladatot is végzek. Azt 
hiszem, ezt csak szeretettel lehet 
csinálni.  

Az elmondottakból és a csillogó 
szemedből is azt érzem, hogy ennyi 
év után sem veszített a varázsából 
a választott hivatásod. Miért szere-
ted? 
- Nagyon egyszerűen tudok erre 
válaszolni: mert szeretem csinálni! 
Amikor beléptem, az első pillanat-
tól nagyon megtetszett, és az évek 
során ez valahogy töretlenül meg-
maradt. Örülök, ha elégedett a ven-
dég, ha bizalommal fordulnak hoz-
zám, és feltöltődést ad, hogy fiata-
lokkal vagyok körülvéve. A kom-
munikálás lételeme egy kozmeti-
kusnak - nekem meg főleg… A ta-

nulók esetében pedig szeretem a 
tudást, a szakma szépségét átadni, 
olyan ismereteket, tapasztalatokat, 
amelyek a tankönyvekben nem sze-
repelnek. Jó érzés, hogy szakmát 
adok a kezükbe. Minden évben ta-
lán az a legnagyobb élmény, ami-
kor a kis batyujukkal útra bocsátom 
a lányokat. Örülök, hogy tudtam 
adni nekik magamból valamit, ami-
vel már nekik kell majd gazdálkod-
ni. Sokukkal megmarad a kapcso-
lat, jólesik, ha később írnak nekem, 
küldik a fényképet a gyerekekről, 
és természetesen találkozunk a 
szakmai továbbképzéseken.  

A végzős felnőtt osztály elköszönő 
kártyáján egy általános érvényű 
idézettel búcsúzott most tőlem, amit 
szépnek és igaznak érzek: „Az ál-
mok egy tanítóval kezdődnek, aki 
hisz benned, aki noszogat, ösztökél 
és fölsegít a következő lépcsőfok-
ra.”  Nekem ez volt a legszebb 
ajándék.  
 
Kedves Jutka, köszönöm, hogy 
megosztottad a gondolataidat, ami 
sokak számára jelenthet példát a 
munka tiszteletét és szeretetét ille-
tően. Horváth István Sándor gon-
dolatát választottam befejezésül, 
ami úgy gondolom illik hozzád, az 
eddigi pályádhoz: „Munkánkat 
tekintsük szolgálatnak és végezzük 
lehetőleg alázattal!  Dolgozzunk 
annak tudatában, hogy szebbé te-
hetjük az Isten által teremtett és 
ránk bízott világot!”  

Papp Izabella 

Felnıtt kozmetikus komplex szakmai vizsga 2020. 06. 02. 
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Beszélgető társaimat a 
kívülálló akár testvérnek 
hihetné, hiszen a fiatal-
ság lendületét, báját kép-
viseli az anyuka, Móni-
ka. Bár többször talál-
koztam vele futólag, de 
az igazi meglepetés szá-
momra, amikor a gyá-
szos hangulatú karantén 
idején a kapunkban állt 
postásként, hajában egy 
üde rózsakitűzővel. Vi-
dámsága, mosolya üdítő-
en hatott, gondolom nem 
csak rám. Lányával, 
Szandrával az iskolában 
ismerkedtem meg. Szelíd 
egyénisége, segítőkészsé-
ge megragadott.  
O t t h o n u k b a n ,  a z 
„Állomásfőnök” házában beszélgettünk. Gremanné 
Katika néni idejében többször jártam itt, és megle-
pett az átalakítások sokasága. 
Mónika: Bár bérlőként lakunk ebben a házban, de kez-
dettől fogva úgy éreztük, ha otthonunknak akarjuk va-
lóban érezni, akkor tegyünk is érte. 
Mikor költöztetek ide? 
Mónika: 2011 szeptemberében Jászboldogházára, és 
ide az állomás épületébe 2012 júniusában. Párommal – 
aki Hatvanban elektroműszerészként dolgozott- nagy 
lendülettel kezdtünk az otthonteremtésbe, de a sors ke-
gyetlen volt hozzánk. Súlyos betegségben 2013-ban, 40 
évesen meghalt. Ő volt az, aki Boldogházát nekünk 
kiválasztotta, s én itt maradtam Dominikkal. A fiam 
akkor általános iskolás volt, s láttam, milyen jól érzi 
magát, jól tanult, sok barátot szerzett. Szandika párjá-
val, az anyósánál laktak Farmoson. Ott született meg az 
unokám, Mia, aki 2014 óta szerez mindennapi örömet 
nekünk, ugyanis Szandiék párjával, Pető Csabával, úgy 
határoztak, hogy ők is Boldogházára költöznek. Mivel 
a házunk tágas, bőven elfértünk, főleg úgy, hogy Csaba 
nagyon ügyes. A magas szobát például úgy alakította 
át, hogy Mia galériát kapott. Jöjjön, nézze meg! 
Ez csodás, igazi mestermunka. És ezek az akváriu-
mok, nagyon kellemes érzést keltenek. 
Szandra: Csaba kezeli őket, igazi gazdája nemcsak a 
halaknak, hanem az édesanyjánál a papagájoknak is. 
Tartja a kapcsolatot a boldogházi tenyésztőkkel is. 
Visszatérve a famunkáira, az udvaron található játszó-
ház is az ő kezemunkáját dicséri. Újszilváson dolgozik 
az „Aranyablak” Kft.-nél. Kocsival jár naponta, így 
van lehetősége a szüleihez is beugrani. 
A gyerekek hogy viselték a bezártságot a járvány 
idején? 
Mónika: Mia anyukájával tanult, mivel Szandra is itt-
honról adta a feladatokat a gyerekeknek. Dominik 9. 
osztályos volt a szolnoki Pálfyban informatika szakon. 
Ő könnyedén megbirkózott ezzel a tanulási formával, 
hiszen az informatika a választott területe. Nekem volt 
az első hetekben nehezebb. A TESCO-ban, a kínai étte-

remben dolgoztam, ami 
a járvány kitörése után 
rögtön bezárt. Volt időm 
gondolkodni, és ez az 
időszak rádöbbentett 
arra, hogy átértékeljem a 
dolgokat. Nincs szükség 
arra, hogy pörögjek. 
(Előtte, a munkám mel-
lett az újságos részt is 
vezettem az áruházban.) 
47 éves vagyok, ideje 
átgondolnom a jövőmet, 
és erre volt jó ez a há-
rom hónap. Terveimben 
szerepel a gyógypedagó-
giai asszisztens képesí-
tést megszerezni. 
Nagyon szép tervek, és 
biztos vagyok benne, 
meg is valósulnak.  

Mónika: Ha egészségem továbbra is megmarad, én is 
bízom benne. 
Szandra! Már olvastam Önről, és tudom Szegeden 
az értelmileg és a tanulásban akadályozottak szak-
területen kapott diplomát a Juhász Gyula Főisko-
lán. Három év eltelt a boldogházi iskolában. Milyen 
tapasztalatokat szerzett?  
Szandra: Nagyon pozitívokat. A szülőkkel, az általam 
foglalkoztatott gyerekekkel jó a kapcsolatom. A digitá-
lis oktatás során is együtt harcoltunk. 
Mivel foglalkoznak szívesen a szabadidejükben? 
Mónika: Mind az öten kerékpárra pattanunk, és na-
gyobb távokat is letekerünk. Dominik a barátaival szin-
tén kerékpározik, de gyakran fociznak együtt. 
Szandra: Miával meséskönyveket bújunk, nagyon sze-
ret olvasni, legózni, logikai feladatokat megoldani. 
Sikerült-e közelebbi kapcsolatba kerülni az itt élők-
kel? 
Mónika: Én nem vagyok nagyon nyitott. Igazán időm 
sem volt rá. A ház is nagyon különálló, elszeparált. 
Nincs szomszéd. Munkahelyi és iskolai ismeretségeim 
vannak, de tulajdonképpen a lányom a legjobb barát-
nőm. Mindent meg tudunk beszélni, így a munkám 
mellett felszabadult időm a családomé maradt. Néhány 
hétig a postán helyettesítettem. Jó volt találkozni a bol-
dogházi emberekkel, és személyesen is megismerni 
őket otthonukban, környezetükben. 
Szandra: Természetesen a tanítványaimon és kislá-
nyunkon keresztül nagyon sok emberrel megismerked-
tem. Többször megállapítottuk anyukámmal, nyuga-
lom, szép környezet, kiváló óvoda, jó iskola, szorgal-
mas emberek vesznek bennünket körül. Nem kell félte-
nünk sem a testvéremet, Dominikot, sem a lányunkat! 
A romboló környezet ide még nem ért el! Barátnőmmel 
is egyetértünk ebben. Olyan barátságos, nyugodt kis 
csoda ez a település! Bármikor kimehetünk, nem kell 
félnünk, a polgárőrök és a lakók vigyáznak egymásra. 
Mónika: Valóban, a polgárőrök munkáját nagyon ki 
kell emelnünk. A vasút környéke egy- egy buli alkal-
mával nem könnyű eset! Volt rá példa, hogy megkértük 

Boldogházán itthon 
- beszélgetés Zvekán Mónikával és Antal Alexandrával 

A család 
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Zrupkó Ferencné  

a polgárőröket, hogy ha van rá lehetőség kiemelten 
figyelni, a fiatalok ne rongáljanak, ne ugráljanak be a 
kertünkbe. Segítségüket köszönjük. Bár nem vagyunk 
még tagjai a faluszépítő egyesületnek, de kertünket 
igyekszünk példásan gondozni. 
Szandra: Én az alapítványi bál munkáinál segítettem, 
és jó volt látni az összefogás erejét. Láttam, tapasztal-
tam, hogy az itt élők igyekeznek mindent megtenni 
azért, hogy pótolni tudják a kistelepülési hátrányokat. 
Mónika: Ami szerintem előny, mert ahogyan itt fogla-
koznak a település szépítésével, fejlesztésével, a gyere-
kekkel, példaértékű! 

Elmondták, miért szeretnek itt élni, de min lehetne 
még változtatni? 
Mónika: Az Imrédy út rettenetes, de jó lenne a 
györgyei út felújítására is gondolni. Igaz, másik me-
gyéhez tartozik, de például az iskolák egy igazgatás alá 
tartoznak. Örülünk, hogy itt lakhatunk, és ehhez a köz-
séghez tartozhatunk. 
Kedves Mónika és Szandra! Köszönöm, hogy meg-
osztották gondolataikat olvasóinkkal. Jó volt halla-
ni, hogyan látják településünk életét, gondjait. Kívá-
nok családjuknak nagyon jó egészséget, terveik 
megvalósítását. 

HÍREK 

EGÉSZSÉGÜNK VÉDELMÉBEN 

Háziorvosi tájékoztató 
Kedves Betegeink! 
A járványügyi vészhelyzet jelenleg megszűnt. 
Köszönöm megértésüket, türelmüket. Az elmúlt három 
hónap megmutatta, hogy az orvosi rendelőben lévő 
várakozás megszüntethető néhány változtatással mind-
kettőnk oldaláról. 
A jelenlegi járvány, de akár egy influenzajárvány meg-
előzése érdekében is néhány szabály-lehetőség fent 
marad továbbra is. 
- Továbbra is minimalizáljuk a személyes találkozások 
számát. 
-A rendelőbe lehet jönni vizsgálatra, DE továbbra is 
csak időpontra lehet érkezni (aznapra is kérhető idő-
pont, elsősorban a reggeli órákban)! 
-A receptek”rendelése”továbbra is lehetséges e-
mailben  (rendelo@jaszboldoghaza.hu) és a postaládá-
ba dobáson keresztül. A postaládát és az e-maileket is 
többször nézzük a rendelési idő alatt, de a biztonság 
kedvéért, ha megoldható, csak másnap menjenek a pa-
tikába. Kérjük, továbbra is névvel,  címmel, TAJ- 
számmal ellátva küldjék igényeiket, és írják le, egy 
vagy 3 hónapra szeretnék felíratni a gyógyszereket. 
-A telefonos konzultáció megmarad észszerű határokon 
belül. 
-Szakrendelésekre  is lehet menni, DE csak időpontra. 
-A szakorvosi javaslatok továbbra is érvényben marad-
nak. Kérjük  betegeinket, akinek időközben új javaslata 
van, az eredeti példányt juttassa el a rendelőbe, mert a 
gyógyszereit csak így tudjuk kiírni.  
Jogosítványok, közgyógyellátási papírok megújítására 
és kérvényezésére szintén van lehetőségük, időpont 
kérés után. 

Saját magunk részére papír alapú receptre nincs szük-
ség továbbra sem, azonban hozzátartozónk vényeit 
csak meghatalmazással vagy papír alapú vénnyel lehet 
majd kiváltani. A meghatalmazás interneten keresztül 
is kitölthető  az ügyfélkapun keresztül. A későbbiekre 
való tekintettel javasoljuk is ezt a megoldást. 
 

RENDELÉSI REND VÁLTOZÁSAI: 
Július 6-tól 17-ig  

nyári szabadság miatt a  rendelés minden nap  
12.30-14.30-ig lesz. 

Július 8-án  
áramszünet miatt csak készenlétet biztosítunk sürgős 

esetben. 
Augusztus 3-tól 7-ig  

nyári szabadság miatt  a rendelés minden nap  
12.30-14.30-ig lesz. 

Augusztus 17-től 27-ig  
nyári szabadság miatt  a rendelés minden nap  

12.30-14.30-ig lesz. 
 

A szabadságok közötti időszakban  
a rendelés változatlan. 

 
Hétfő-Szerda-Csütörtök-Péntek: 

8-tól 12 óráig   
 Kedden: 

12-től 16 óráig 
 

Kellemes nyarat, jó egészséget kívánok mindenkinek: 
dr. Borsodi-Nagy Erszébet 

Újra virágzik a fogászat Jászboldogházán! 
Dr. Eckbauer Anita fogorvos és Nagy Aletta asszisztens szeretettel vár  

minden kedves pácienst a legszebb mosoly reményében. 
Jöjjenek bátran, nincs mitől tartani! Jókedvben és nyugalomban szépül meg a mosolya! 

Szeretettel várunk minden kedves lakost minden kedden és csütörtökön. 
A fogászati rendelésünk az alapellátás része, Jászboldogháza lakosai térítésmentesen  

vehetik  igénybe. Iskolafogászat is lesz, mely szintén az alapellátás részét képezi.  
Rendelés 14-16 óra között.  

Az alábbi telefonszámon előzetes időpont egyeztetés szükséges: 
Tel:06/20/265-5210 
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Akiket hiába vártak haza… 
 
   A boldogháziak számára is komoly megpróbáltatást 
sok-sok fájdalmat jelentettek a második világháború 
évei. Az itthon maradottaknak kellett ellátni a gazdasá-
got, nevelni a gyermekeket, gondoskodni az idős szü-
lőkről. És közben várni, jön-e levél a frontról, aggódni, 
mikor hozzák a végső értesítést. Bár sokan évekig nem 
kaptak hírt hozzátartozóikról, a háború után ők is re-
ménykedve várták haza szeretteiket. Évekig, évtizede-
kig, olykor életük végéig várták: talán egyszer mégis 
belép az ajtón. Legtöbbször hiába vártak. A boldogházi 
katonák közül többen ma is ismeretlen helyen, idegen 
földön nyugszanak. Községünk területén harcokra, ösz-
szecsapásokra nem került sor, de voltak polgári áldoza-
tok – közöttük gyermekek is –, akik aknarobbanás vagy 

be-

lövés következtében veszítették életüket.  
   A boldogháziak is szerettek volna olyan helyet, aho-
vá virágot vihetnek, ahol emlékezhetnek elhunyt hoz-
zátartozóikra. A háború után 45 évvel, 1990-ben közsé-
günkben is elkészült a második világháborús emlékmű, 
ami a Jászságban a harmadik volt. 
 
A méltó emlékezésért 
 
   Harminc évvel ezelőtt – 
mint a község történetében 
olyan sokszor – széles körű 
összefogás jött létre a háború 
áldozatai emlékének megörö-
kítésére. Ennek fő szervezője 
Bazsó Elek volt, aki maga is 
átélte a háború borzalmait.  
Évekig szovjet hadifogság-
ban volt, ahol sok társát látta 
meghalni. Őt erős hite segí-
tette, és mindig bízott benne, 
hogy egyszer hazajöhet. Sze-
rencsésen túlélte a fogságot, 
és csont soványra fogyva - de 
hazatért. Családjának és az 
ismerősöknek gyakran mesélt az ott átélt szenvedések-
ről. Elek bácsi mindig nagyon aktívan tevékenykedett a 
községért, és különösen szívén viselte az egyházat érin-
tő ügyeket. 1975-től tagja volt az egyháztanácsnak, 
ahol jegyzői teendőket látott el, 1994-től pedig az egy-
háztanács elnöke volt. 1996-ban az elsők között kapta 
meg a „Jászboldogháza Községért” kitüntetést. Derűs 
egyénisége, jó kapcsolatteremtő képessége miatt is 
közkedvelt volt a boldogháziak körében. 
Amikor megfogalmazódott a szép gondolat, hogy em-
lékmű készüljön a háború áldozatainak, az egyházta-
nács tagjai lelkesen vettek részt a szervezésben, amit 
Matók István polgármester is támogatott. Összegyűjtöt-
ték az érintettek névsorát, majd egy küldöttség Buda-

MÚLTIDÉZŐ 
KEGYELET A HŐSÖKNEK 

30 éve avatták a második világháborús emlékművet községünkben  

Dombormő Jászboldogháza második 
világháborús emlékmővén 

. Szívekbe zárt fájdalom 
   75 éve ért véget a második világháború, amely még 
kegyetlenebb, pusztítóbb volt, és jóval több áldozatot 
követelt, mint az első világháború. A harctéren eleset-
tekre, a fogságban szenvedőkre évtizedeken át nem le-
hetett emlékezni, hiszen a kommunista hatalom háborús 
bűnösöknek bélyegezte őket. A családok csak otthonuk-
ban sirathatták el szeretteiket, és gyakran még gyerme-
keiknek sem beszéltek fájdalmukról.   
Míg az első világháborút követően sorra készültek az 
emlékművek a hősi halottak emlékére, a második világ-
háború után erre évtizedeken át gondolni sem lehetett. 
Az emberekben azonban mélyen élt a vágy, hogy el-
hunyt szeretteikre méltó módon emlékezhessenek. Erre 
csak több mint négy évtized elteltével nyílt lehetőség.  

   A Jászságban 1988-ban Jászárokszál-
láson készült el a második világháború 
áldozatainak emlékműve – országosan is 
ez volt az első. Ekkor még nem lehetett 
feltüntetni a hősök és áldozatok nevét, 
így névsorukat a könyvtárban helyezték 
el. 1989-től a rendszerváltozást követően 
a jászsági településeken sorra állították 
fel a második világháborús emlékműve-
ket.  

Bazsó Elek 1921-2001 

Az 1990-ben felszentelt emlékmő 
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Házasságkötés  
Sipos Erika - Hegyesi József  

 
Nyerges Júlia - Dr. Kun Tamás  

 
Szabó Mariann - Muntyán Tamás 

Kedves Olvasóink!  

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

pesten kiválasztotta a szükséges alapanyagot. Az em-
lékhely kialakítását a lakosok, az önkormányzat és az 
Aranykalász Tsz is segítette. Hamar összegyűlt a szük-
séges összeg, ami akkor 150 ezer forint volt. Ehhez a 
lakosok mintegy 100 ezer forint értékű társadalmi mun-
kával járultak hozzá. 

Pályázat alapján kiválasztották a kivitelezőket. Az em-
lékmű Sebők Imre budapesti építőművész terve alapján 
készült el, a középen látható dombormű Pallag Zsuzsa 
és Csorba Katalin budapesti képzőművészek közös 
alkotása. Két oldalán márványtáblán a háború 47 

jászboldogházi áldozatának neve olvasható. Talapzatán 
a felirat: „A második világháború áldozatainak emléké-
re állította Jászboldogháza lakossága 1990-ben.” 
   Az emlékmű felszentelése 1990. augusztus 5-én a 
boldogházi búcsú 
napján történt nagy-
számú résztvevő je-
lenlétében. A búcsúi 
misét vendég pap 
szolgáltatta, majd a 
körmenet után a je-
lenlévők sokasága az 
emlékműhöz vonult, 
amit Kladiva Imre 
plébános szentelt fel. 
Az áldozatok hozzá-
tartozói meghatottan 
helyezték el virágai-
kat, koszorúikat sze-
retteik emlékére.  
Felszabadító érzés 
volt, hogy végre sza-
badon, félelem nél-
kül emlékezhettek.  
 
 
 
 
Jászboldogháza második világháborús emlékművénél 
ez év januárjában negyedik alkalommal tartottak meg-
emlékezést katonai tiszteletadással a doni emléktúra 
keretében. Köszönet mindazoknak, akik harminc évvel 
ezelőtt lehetővé tették, hogy méltó módon őrizhessük 
községünk hősi halottainak emlékét. A háború befejezé-
se után 75 évvel emlékezzünk Keresztury Dezső sorai-
val: 

Összeállította: Papp Izabella 

Búcsúzunk 

Végh Sándor  1927-2020 
Csáki-Bába Sándorné sz: Túri Rozália  1931-2020 
Ménkű János  1934-2020 
Hudra-Kis Jenőné sz: Gömöri Julianna  1951-2020 
Gömöri Imre 1951-2020 
Csirke Béla  1956-2020 

 Id. Kocsis Imre vezette a körmenetet a ministránsokkal 

Kladiva Imre plébános felszenteli az emlékmővet 

Szórád Dezsıné helyezi el  
koszorúját családtagja emlékére 

„Hol nyugszunk, nem tudja barát, feleség, gyerek.   
Elszórt testünk nyomtalanul nyelte magába a föld.  
Szívetek ırizzen: milliók eleven milliókat.  
Áldozatunk nem a gaz jogcíme. Jóra parancs.” 
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Régen volt — hogy is volt? 

   Fiatal településünk abban a szerencsés helyzetben 
volt, hogy 1950-ben bekapcsolták az országos villany-
hálózatba. Kigyúlt a fény!  
   Kultúrház nem lévén, az egyetlen nagyobb terem az 
Üveges-féle kocsma táncterme volt. Számtalan utánajá-
rás, egyeztetés, szervezkedés után ebben a helyiségben 
megszületett az első keskeny filmvetítésre alkalmas 
mozi, ami 1952. november 7-én 
nyílt meg Toldi Filmszínház né-
ven. Az első élményt a Dalolva 
szép az élet című magyar játék-
film nyújtotta. Jelen volt a község 
apraja-nagyja. Az intézmény 
üzemvezetője Törőcsik Ilona, 
gépésze Kerekes István volt. Ele-
inte hetente kétszer, hétvégeken 
vetítettek, szinte mindig teltház-
zal. Sok-sok érdekes alkotást lát-
hattunk, hiszen ez jelentette az 
állandóságot településünk kultu-
rális életében.  
Lelkes, lokálpatriotizmussal 
megáldott tanácselnökünk a nehézségek ellenére is ál-
landó fejlődésre törekedett. Hitte, hogy a szorgalmas 
emberek által lakott tanyavilágból érkező lakosokból 
társadalmi összefogással lehet valami különlegeset al-
kotni.  
   1962-ben felépült a kultúrház, majd önerőből, társa-
dalmi összefogással 1965-ben megépült a 160 férőhe-
lyes szélesvásznú filmszínház. Az 1970-es években a 
kultúrház vezetése mellett én lettem a mozi üzemveze-
tője. Törőcsik Ilona volt a pénztáros, Papp Julianna 
jegykezelő, takarítónő volt. Mozigépész Répási József 
volt, amíg katonának be nem hívták. Utána ifj. Fülöp 
Sándor lett a gépész.  
Annak érdekében, hogy az országos szervezésű kultu-
rális programokban részt vehessünk, 1981-ben szak-
vizsgát kellett tennünk. Én mozi üzemvezetői, ifj. Fü-
löp Sándor pedig mozigépész szakvizsgát tett.  
   A vidék kulturális életének fellendítése érdekében 
szervezték meg a Színház a moziban című országos 
programot, amibe mi is bekapcsolódtunk. Az volt a 
lényege, hogy a művelődési házban egészestés szóra-
koztató rendezvényeket szerveztünk a MOKÉP támo-
gatásával. Aki az előadáson részt vett, négy alkalomra 

szóló mozibérletet is kapott a jegy áráért. Emlékezetes 
élmények voltak, neves művészek fordultak meg kicsi 
falunkban: Kovács Kati, Soltész Rezső, Koós János, 
Hofi Géza, Sinkovits Imre, Váradi Hédi, Sas József, 
Madarász Kati - és még sorolhatnám a neveket. Az ér-
deklődés óriási volt!  
   Ezt már csak azzal tudtuk fokozni, hogy a megyében 
másodikként kertmozit csináltunk.  Csodálatos környe-
zetben, a strandfürdő területén kaptunk erre lehetősé-
get. A kertmozi a nyolcvanas évek elejétől több nyáron 
keresztül 1992-ig működött. Máig hálás vagyok Kőhidi 
Gyuri bácsinak és munkatársainak a türelméért, amivel 
a nem mindig kulturált viselkedésű bohém fiatalok szó-
rakozását is tolerálták, hiszen ez nekik jelentett plusz 
feladatot. Ez az időszak – 1980-1990-ig – volt a mozi 
fénykora! 
Munkánkért 1982-ben megyei szintű, 1984-ben pedig 
községi kitüntetést kaptunk.  
   Az 1990-es évekre megváltoztak a körülmények, ek-
kor jelentkeztek a nehézségek a mozi működtetésében. 
Országos rendelkezés miatt az áramdíj háromszorosára 
nőtt! Azért, hogy az új filmeket tudjuk biztosítani a 
lakosságnak, azt is vállaltuk, hogy Jánoshidával közö-
sen vetítettük a filmeket. Szerencsés egybeesés volt, 
hogy Jánoshidán a boldogházi Szarvas István volt a 
gépész. Ezt úgy bonyolítottuk, hogy 18 órakor Boldog-
házán elkezdtük vetíteni a filmet (egy film 6 tekercs 
volt), három tekercs levetítése után jött Szarvas István, 
és vitte Jánoshidára. Ők 19 órakor kezdtek, s amikor mi 
befejeztük a vetítést, Fülöp Sándor kocsival vitte át a 
következő három filmtekercset.  
Sajnos ez az áldozat sem volt elég a fennmaradáshoz. 
Legnagyobb sajnálatomra 1992-ben bezárták a mozit, a 
gépeket leszerelték. 

Jó volt újra felidézni ezeket az emlékeket. Úgy érzem, 
valahogy arra a pályára segített a Sors, ahol a renge-
teg nehézség ellenére is csak kaptam. Szeretetet, meg-
becsülést a község lakóitól. Nagy öröm találkozni az 
akkori fiatalokkal, akik ma már szülők, családos embe-
rek, és mosolyogva idézgetjük a közös diszkó-, mozi- és 
színházi élményeket. Szívesen gondolok vissza azokra 
az időkre, amikor együtt örültünk, szórakoztunk a sok-
sok ünnepi esemény alkalmával. 
 

Volt  egyszer  egy  Toldi  Filmszínház 

Az elsı mozigépész 
Kerekes István 

1962. november 11-én adták át a Petıfi Mővelıdési Házat. 

Mozi a mővelıdési házban 

Zámbori Gyuláné Szőrös Éva 
 volt művelődési ház igazgató   
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Receptek Anditól... Gasztroangyal jelenti 

„Egyenek mindig jókat, és élvezzék az ízeket!” 

Ráczné Baráth Andrea 

Tisztelt Olvasók! 
Szeretnék Önöknek egy könnyen elkészíthető és fi-
nom ebéd vagy vacsora receptet ajánlani. 
 
Fahéjas hideg meggyleves, csirkemell csíkok krém-
sajtos bundában, hagymás burgonya 
 
Meggyleves hozzávalói: 
1/2 kg meggy 
1/2 kávéskanál őrölt fahéj 
1 csipet só 
4 evőkanál cukor 
5 db szegfűszeg 
1 ek. vaníliás puding 
2 dl főzőtejszín 
1 cs. vaníliás cukor 
 
A meggyet alaposan megmossuk. Kétszer annyi víz-
ben rakjuk fel főzni, mint a meggy mennyisége. Bele-
tesszük a fűszereket (só, cukor, fahéj, szegfűszeg), és 
főzzük. A pudingot csomómentesen elkeverjük a tej-
színnel és a leves levével, kicsit bekeverjük, hogy ne 
legyen hideg, mikor a levesbe öntjük. Beleöntjük a 
tejszínes habarást a levesbe, a vaníliás cukorral ízesít-
jük, összeforraljuk. Hűtjük.  
 
Csirkemell csíkok krémsajtos bundában  

Hozzávalói: 
60 dkg csirkemell 
1,5 dl főzőtejszín 

20 dkg natúr krémsajt 
2 db tojás 
5 ek. liszt 
só, sütéshez olaj vagy sertészsír 
 
A tejszínt, a krémsajtot, a tojást, az 5 
ek. lisztet habverővel csomómentesre 
kikeverem. A csirkemellet vastagabb csí-
kokra vágom, sózom, a masszában megforgatom, és 
közepes hőmérsékletű zsiradékban kisütöm.  
 
A hagymás burgonya hozzávalói: 
1 kg burgonya 
ízlés szerint vöröshagyma 
só, bors 
a tepsi kikenéséhez zsiradék 
 
A burgonyát és hagymát megtisztítjuk, kockára vág-
juk, fűszerezzük. A tepsit kizsírozzuk, beletesszük a 
hagymás burgonyát, alufóliával letakarjuk, pároljuk, 
majd pirosra sütjük.  
Könnyű salátával tálaljuk. 
Remélem, kedvet csináltam Önöknek az ételek elké-
szítéséhez. Itt van a nyár, a rengeteg friss zöldség és 
gyümölcs alapanyag.  
Készítsenek sok finomságot maguknak és a család 
részére! 

HÍREK 
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Városvédők Hírlevele 
2020. III. évf. 2. sz. 

A Város- és Faluvédők Szövetsége – Hungaria Nostra 
– elektronikus kiadványa rendszeresen hírt ad a város- 
és faluvédők tevékenységéről, országos eseményeiről. 
Ebben a számban a Hírek a Jászságból rovatban Jász-
boldogházáról érkezett címmel a folyóirat másolatot 
közöl az elmúlt évben „Jászboldogháza községért” díj-
ban részesült Faluvédő és Szépítő Egyesület kitüntető 
okleveléről, melynek indoklásából az olvasók is képet 
kaphatnak a 20 éve működő egyesület értékteremtő, 
hagyományőrző munkájáról. 
Ugyancsak közli a folyóirat az Új Néplap Civil Kurázsi 
mellékletében megjelent „Szeretettel, odaadással vég-
zett faluszépítő munka” című egész oldalas, fotókkal 
illusztrált cikket a faluszépítők tevékenységéről. 
 

Új Néplap 2020. május 11. 
Folytatódnak a foglalkozások 

Május 11-től folytatódnak a népszerű sportfoglalkozá-
sok a rendszeres, életvitelszerűen biztosított testmoz-
gásprogram keretében. A nagyobb légtér miatt a műve-
lődési ház helyett az iskola ebédlőjének emeletén talál-
ható közösségi térben tartják meg az órákat. A Nippon- 
Zengo jóga, gerinctorna foglalkozásokat és TRX-
edzést továbbra is heti egy alkalommal lehet igénybe 
venni. Ezeket az egészségügyi szervezetek ajánlásait 
figyelembe véve szervezik meg. 
 

Új Néplap, 2020. május 18. 
Redbe tették a focipályát 

A helyi sportegyesület tagjai május második hétvégé-
jén rendbe tették a labdarúgópályát és környékét, vala-
mint elvégezték a szükséges karbantartási munkákat. A 
pálya a körül és a szabadtéri kondi park mellett huszon-
öt cserjét és örökzöld dísznövényt ültettek el, számol-
tak be az egyesület közösségi oldalán. Ezenkívül a lel-
kes tagok összeszedték a szemetet a sportpálya és a 
kondi park területén is. 
 

Jászkürt, 2020. május 28. 
Matók Gábor tűzoltó főtörzsőrmester kitüntetése  

Május negyedikén, Szent Flórián védőszent napján ke-
rült sor már évek óta hagyományosan a kiemelkedő 
tűzoltók, kéményseprők, civilek 
és önkéntesek elismerésére. A 
díjazottak között idén is köszönt-
hettünk jászberényi lánglovagot, 
nevezetesen Matók Gábor tű. 
főtörzsőrmestert, a helyi Hivatá-
sos Tűzoltó-parancsnokság gép-
járművezetőjét. 
Noha 2020-ban a járvány okán 
elmaradt a hivatalos állomány-
gyűlés, a miniszteri, főigazgatói 
elismerések így is eljutottak a 
díjazott érintettekhez. A hivatá-
sos tűzoltóság megalakulásának 
150. évfordulója évében, dr. Pin-
tér Sándor belügyminiszter a 
beosztásában hosszú időn át 
végzett, kiemelkedő munkája 

elismeréseként jutalomban részesítette Matók Gábor 
tű. főtörzsőrmestert. Matók Gábor elmondta, már 2005 
óta teljesít szolgálatot a jászberényi tűzoltóságon, ahol 
megszakítások nélkül jutott el a főtörzsőrmesteri rend-
fokozatig a ranglétrán, jelenleg pedig gépjárművezetői 
feladatokat lát el. Az elismerés híre meglepetésként 
érte, de mint mondta, azt a társaival végzett közös 
munka tette lehetővé, őt pedig csak mint átvevőt érte a 
megtiszteltetés, a közvetlen környezete nem is értesült 
a szerény tűzoltó eredményéről. Matók Gábor elárulta, 
annak idején tulajdonképpen egy adódó lehetőséget 
aknázott ki azzal, hogy erre a pályára lépett, de ma már 
biztosan tudja, nem véletlenül terelte erre a sors. A dí-
jazott hangsúlyozta, hivatásán keresztül a továbbiakban 
is a tőle telhető maximumot igyekszik megtenni a köz-
jó érdekében. 
Szeretettel gratulálunk a kitüntetéshez, és további sike-
reket kívánunk. A szerkesztőség. 
 

Új Néplap 2020. június 2. 
Csökkentett üzemmódot terveznek 

Jászboldogházán a napokban tartanak megbeszélést a 
strandfürdő és kemping megnyitásával, üzemeltetésé-
vel kapcsolatban. Szűcs Lajos polgármestertől megtud-
tuk, hogy a létesítményben júniusban még nem lesz 
lehetőség fürdőzésre. Terveik szerint júliusban és au-
gusztusban csökkentett üzemmódban működtetnék a 
strandot. Ez azt jelenti, hogy naponta csak néhány órá-
ra nyitnának ki. A részleteket még egyeztetik és kidol-
gozzák. A községvezető hozzátette, hogy a nyári szü-
netben napközis tábort indítanának a gyerekeknek, 
melynek fő helyszíne a strand és a kemping területe. 
 

Új Néplap 2020. június 9. 
Közel háromszáz muskátli került a villanyoszlopokra 

Jászboldogházán a Faluvédő és Szépítő Egyesület lel-
kes tagjai évek óta folyamatosan szépítik a települést. 
Ebben az évben is több száz árvácska, s megannyi ró-
zsabokor díszíti a falu közterületeit. 
- Trianon százéves évfordulójára a harangláb néven 
ismert trianoni emlékhelynél két virágládát helyeztünk 
ki. A ládákba ültetett muskátlik piros, fehér és zöld, 
vagyis nemzetiszínben pompáznak – mondta Szűcs 
Gergelyné, az egyesület elnöke.  
A falu harminc utcáját jelző utcatáblákba egynyári nö-
vényeket ültettek. A tavalyelőtt telepített rózsák a sok 
gondozásnak köszönhetően szépen fejlődnek. 
- Elsőként az abc előtt alakítottunk ki parkos helyet 
négy rózsaágyással és két pihenőpaddal. Miután láttuk 
a gyönyörű citrom- és narancssárga szirmok szépségét, 
elhatároztuk, hogy ahová csak tudunk, rózsatöveket 
ültetünk. Így az elmúlt évben a régi központi iskola 
épületének környezetét díszítettük harminc tővel. A 
strandhoz, a település két végén található faluköszöntő 
táblák alá szintén rózsa került. A tájház környezetét 
pedig nőszirom ékesíti – tette hozzá Szűcs Gergelyné.  

 
Új Néplap 2020. június 13. 

Támogatták a fejlesztési tervet 
Eredményesen pályázott az önkormányzat a terület- és 
településfejlesztési operatív programban belterületi 
vízrendezés rekonstrukciójára. A bel- és csapadékvíz-

Rólunk  írták...Rólunk  írták...Rólunk  írták...Rólunk  írták... 
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elvezető rendszer felújítására közel kétszázmillió forin-
tot nyertek el. Megkezdődött a kiviteli tervek előkészí-
tése és az engedélyeztetés. Várhatóan jövőre kezdődhet 
a kivitelezés – tájékoztatott Szűcs Lajos polgármester.  
 

Képmás Magazin, 2020. június 19. 
Jászboldogháza legédesebb asszonya 

A grillázst a X. században a torok orvosságaként 
tartották számon, az 1400-
as évek végén pedig Má-
tyás király és Beatrix la-
kodalmának egyik fogása-
ként végleg beírta magát a 
magyar történelembe. Az 
olajos magvakkal ízesített 
ínycsiklandó édességet 
leginkább falusi közössé-
gekben készítik, ahol első-
sorban a szokások ápolása 
motiválja az embereket az 
alkotásban. A Jászboldogházán élő Juhász Józsefné 
Baráth Terézia, vagy ahogyan a legtöbben ismerik, 
Terike néni az egyik legismertebb grillázskészítő. 
Három felnőtt gyermek büszke édesanyja, eredeti 
mestersége kárpitos, de igazi szenvedélye a grillázs-
torta-készítés.  
A fortélyokat családja nőtagjaitól, legfőképp édesany-
jától és annak testvérétől tanulta; 14 éves korában már 
önállóan alkotott. Számára nincs lehetetlen: amit a 
megrendelők kitalálnak, ő megvalósítja. Tagja az Or-
szágos Grillázs Szövetségnek, számos díj birtokosa, 
érmek és kupák tanúsítják rátermettségét.  
– Vidám és energikus, nem túlzás azt állítani, hogy 
ön a nyugdíjasok mintaképe. Mindig is ilyen tevé-
keny volt? 
– Én mindig igyekeztem hasznossá tenni magam. Sze-
rintem nem az évek számítanak, hanem az, ahogyan az 
idő múlásához és a körülményekhez viszonyulunk. Há-
rom gyerek mellett egyébként sem lehetett lazsálni. 
Jószágaink, kertünk is volt, ezeket bizony mindig el 
kellett látni, rendben kellett tartani. A tortakészítés 
mindig jó kis fizetés-kiegészítés volt. 
– Hogy lehet a grillázstorta-készítés mesterévé, min-
dentudójává válni? 
– Sok-sok gyakorlással. A torta elkészítése során sok 
múlik a fantázián, türelmen és a kézügyességen. Elein-
te csak egyszerű formákat készítettem, később aztán 
egyre inkább belendültem, majd pedig jöttek a megren-
delések. Közel 20 éve járok versenyekre, alig van 
olyan forma, amit ne készítettem volna el „égetett cu-
korból”. Tortáim eljutottak többek között Erdélybe, 
Németországba, Kárpátaljára, Szlovákiába és Kanadá-
ba is. 19 arany-, 6 ezüst- és 4 bronzérmet, valamint 
több különdíjat is nyertem. 
A jászteleki 2001-es versenyen Szent Korona-tortám 
különdíjas lett, ami óriási megtiszteltetés volt! Sokáig 
tanulmányoztam a Koronáról szóló könyveket, hogy 
pontos mását elkészíthessem, az ékköveket gumicukor-
ból raktam ki. Rendszeresen részt veszek kézműves 
bemutatókon: régebben a tápióbicskei és pándi, jászbe-
rényi versenyeken is indultam, részt vettem a szolnoki 
Pelikán-kupán, Milotán a diófesztiválon, a nagyszabású 
budapesti Grillázs Majálison a Magyar Kereskedelmi 
és Vendéglátóipari Múzeumban (ezt manapság már 
Lajosmizsén tartják minden év május elején). 

Az eddigi legnagyobb élményem, hogy 2005-ben részt 
vehettem Budapesten a Guinness grillázstorta elkészí-
tésében: csapatban dolgoztunk, velem együtt összesen 
28 grillázskészítő 4,5 kiló cukorból készített különféle 
grillázselemeket, amelyeket a végén összeraktunk. 
Három méter hatvan centis alkotás lett a végeredmény 
– ez a hatalmas édesség lett Magyarország legnagyobb 
grillázs-alkotása. 
– Nem izgul a versenyek előtt? 
– Jaj, dehogynem! Előző este olyan izgatott vagyok, 
hogy aludni sem tudok. A versenyeken a tortákat sok 
szempont alapján értékelik, de a két legfontosabb a 
külső megjelenés és az íz, hiszen mégis csak élelmi-
szerről van szó. Nagyon jó érzés, amikor eredményhir-
detéskor hallom a nevem, s ha díjjal ismerik el a mun-
kám. Benke László mesterszakáccsal többször volt sze-
rencsém találkozni, mindig szívből gratulált az alkotá-
saimhoz, jóízűeket nevettünk, beszélgettünk. Az 2001-
es jászteleki versenyre – ez volt az első megméretteté-
sem – a férjem kísért el. Ő szintén kárpitos volt, a mun-
kahelyünkön ismerkedtünk össze. Teljes mértékben 
támogatta a szenvedélyem. Aztán 2004-re szegénynek 
elment az összes haja, nem sokkal később el is hunyt. 
Pont, amikor már egy kicsit könnyebb lett volna az éle-
tünk… De vígasztal, hogy van három nagyszerű fiam. 
– Ők mivel foglalkoznak?  
– Andor fiam CNC esztergályos, eredeti szakmája ál-
lategészségügyi technikus, de mire ’89-ben végzett, 
megszűntek a termelőszövetkezetek, és nem tudott el-
helyezkedni a szakmájában. A középső fiam, Gábor, 
százados a Magyar Honvédségnél, Irakban szolgált hét 
hónapig: tavaly augusztusban ment ki, és márciusban, 
szinte a járvány miatti lezárások előtti utolsó pillanat-
ban jött haza. A legkisebb fiam, Viktor hentes, 22 éve-
sen nősült, párja még az előző házasságából hozott egy 
kislányt, de született saját közös gyerekük is, Janka, 
aki most 15 éves.  

Büszke vagyok mindhárom fiamra, mert szeretnek dol-
gozni. Férjemmel mindig a jóra neveltük őket, hogy 
legyenek becsületesek, őszinték, tiszteljék egymást és 
embertársaikat. Fiatal korukban folyton segítettek ne-
künk, nyári munkákat is vállaltak, hogy legyen zseb-
pénzük. Nem jönnek zavarba, ha főzni kell, ha autót 
kell szerelni, vagy ha kőművesmunkákat kell megcsi-
nálni. A nagyobb ünnepeken el szoktunk menni együtt 
templomba, mondatunk misét elhunyt szeretteinkért. 
– Hogyan képzeljük el a grillázstorta-készítés folya-
matát?  
– A grillázs cukor és olajos magvak keveréke, ami le-
het dió, mogyoró, tökmag, szezámmag, ezen kívül kó-
kuszreszelék. A szezámmag szép sárga, a mák fekete, a 

HÍREK 



 38 
Boldogházi Hírek 2020. JÚLIUS 

dió pedig barna színt ad a cukornak. 
Egy közepes méretű torta elkészítéséhez egy kiló cuk-
rot kell felolvasztani méz sűrűségűre, majd miután a 
masszát levettük a tűzről, 40 deka durvára vágott diót 
(vagy az említett magvak bármelyikét) és egy kanál 
ecetet keverünk hozzá. Ezzel kész is az alapanyag, jö-
het a formázás. Hogy ne hűljön ki a massza, egy lábas-
ban a sütőben tartom. (A díszítéshez felverek egy tojás-
fehérjét, hozzáteszek 15-20 deka porcukrot és egy ka-
nál ecetet). A forró cukrot kiöntöm a vizezett nyújtó-
deszkára, s vizes nyújtófával nyújtom és szabom, vagy 
pedig beleöntöm a forró masszát olyan (nedves ruhával 
kibélelt) gipszformába, amit az adott torta alakja meg-
kíván. Az egészet még kiegészítem egy kis nyers 
krumplival. Pár perc múlva a massza megszilárdul, s a 
kilógó vizes ruha segítségével ki lehet húzni a grillázst 
a formából. 
– Mit szeret jobban: ha a saját fantáziáját használ-
hatja, vagy ha a megrendelő áll elő extrém kívánsá-
gokkal?  
– Mindkettőnek megvan a maga szépsége. A kompozí-
ciókat azért szeretem, mert szárnyalhat a fantáziám, 
igyekszem mindig valamiféle üzenetet közvetíteni. Ké-
szítettem már nyitott könyvet tintásüveggel és tintatol-
lal ballagó diákok számára, petróleumlámpát ima-
könyvvel, szemüveggel és képkerettel, valamint pusztai 
lovas fogatot. Van, aki képet hoz, és azt mondja „ilyet 
szeretnék, Terike néni!” Ilyenkor napokig járkálok a 
házban, s keresem a megfelelő formát. 
Volt, aki mobiltelefont, kamiont, télapót, családi házat, 
favágót vagy láncfűrészt ábrázoló tortát kért, utóbbit 
egy láncfűrészeket bemutató prospektus alapján készí-
tettem. 
Egy varrónő Singer varrógépet akart, de formáztam 
már bárányt, Eiffel-tornyot, japán gésát, templomot, 
bölcsőt és még sok egyebet is. Egyszer egy esküvőre 
pulykaformájú tortát kértek, merthogy a vőlegény puly-
katenyésztő. Galamb- legyező- és gólyaformákat öt-
vöztem, így állt össze a pulykamadár. Egy anyós bo-
szorkányt rendelt, s azt íratta az alkotásra: „A lány mel-
lé kaptál egy boszorkányt is!” A Szent Jobbot sokáig 
nézegettem a számítógépen, vázlatot készítettem, s 

csak ezután láttam neki a 
formázásnak. 
– Gyermekei közül viszi-
e tovább valaki a család-
ból ezt a szép hagyo-
mányt?  
– Amikor a tévében divat-
ba jött a Vacsoracsata 
című főzőműsor, Gábor 
fiam nagy lelkesen szer-
vezett is itthon egy hason-
lót, meghívta a kollégáit, 
és bevonultak a konyhá-
ba. Gábor még grillázst is 
csinált: egy nyitott köny-
vet és egy orvosi fecsken-
dőt. Nagyon szépek let-
tek! Janka unokám sok-
szor besegít nekem, rendezvényekre is jön velem, de 
egyelőre önálló alkotást még nem készít. 
– Jászboldogházán él és alkot. Az ön számára jász-
ságinak lenni büszkeség?  
– Természetesen! A jászsági népről azt tartják, hogy 
szorgalmas, összetartó, és tapasztalatból mondom, 
hogy ez valóban így is van. Büszke vagyok arra, ami-
kor felvehetem a jászsági ruháimat. Egyiket magától a 
polgármestertől kaptam. A grillázskészítő versenyeken 
is divat lett jászsági öltözéket viselni, és különösen 
szép tud lenni, amikor a Jász Világtalálkozón 18 jász 
település képviselői vonulnak a reggeli misére lóháton, 
Jász-Nagykun-Szolnok megye zászlajával. 
 
– Ha lehetne három kívánsága, miket kérne? 
– Először azt, hogy legyen még több unokám. Mert 
kellenek a gyerekek, kell a zsongás, az utánpótlás! 
Másodszor, hogy a gyerekeimnek mindig legyen mun-
kájuk, és örvendjenek jó egészségnek. Harmadszor pe-
dig, hogy még sokáig tudjam készíteni a grillázstortá-
kat, s hogy Janka unokám vigye tovább ezt a szép ha-
gyományt. Igyekszem átadni neki a mesterség minden 
fortélyát. 
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BERKÓ-FEJES GYÖRGYI KARANTÉN-VERSE 
A Kossuth Rádió, a Magyar Írószövetség és a Petőfi 
Irodalmi Múzeum pályázatot hirdetett április 11-én, a 
költészet napján, amelyhez az Anyanyelvápolók Szö-
vetsége is csatlakozott. Az otthonversek@mtva.hu cím-
re vártak profi és amatőr kategóriában olyan alkotáso-
kat, amelyek a járvány idején, négy fal között szület-
tek, és amelyek pozitív kicsengéssel a kiutat keresték a 
szörnyű helyzetből. 
Erre a pályázatra írtam a Szerelem a koronavírus idején 
című verset, ami a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ci-
vil Információs Centrum hírlevelében a Civil Forrás 
című online újság júniusi számában megjelent. 
 

 

 

Szerelem a koronavírus idején 
Prológus 

 
Nem tudom, hogy tisztelt Márquez 

ha élne, mit szólna ehhez. 
Elcsentem egy könyvcímet, 

bevallom, mert így illett. 
Kolerából korona lett, 
ez a jelen, jött az ötlet. 

 
Írja Pista: 

- Helló lány, életünk online! 
Így is szóba állsz még velem? 
Nincs randi, mozi kedvesem: 

ez virtuálvalóságszerelem. 
 

Online lány válasza: 
- Míg tart a járvány, tartsunk ki, Pista! 

Legjobb mentsvár most az insta. 
De ha vége, újra udvarolj, 

csókolj meg, utánam bomolj! 
 

Az a normális. 
Ez virtuális. 

Velünk történt ... 
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Gépi földmunka, alapásás, alapvasalás készítés, árokszedés! Közúti fuvarozás! 
Kérjen egyedi árajánlatot! 

A járványügyi helyzetben is folyamatos a toborzás 

A Magyar Honvédség a koronaví-
rus járvány miatt egyik napról a 
másikra munkájukat vesztett em-
bereknek is szeretne alternatívát 
kínálni. 
A kialakult gazdasági helyzetben 
sok ember megélhetése került ve-
szélybe. A honvédség őket is sze-
retné megszólítani, biztos megélhe-
tést és kiszámítható pályaképet kí-
nálva számukra. A toborzás folya-
matos országszerte, a szakemberek 
azonban arra kérik az érdeklődőket, 
hogy első körben lehetőség szerint 
inkább telefonon vagy e-mailben 
keressék őket, elérhetőségeik meg-
találhatók a www.iranyasereg.hu és 
a  www.hadkiegeszites.hu oldalon. 
Az érdeklődők kétféle szolgálati 
forma közül választhatnak: a szer-
ződéses katonai szolgálat folyama-
tos munkaviszonyt biztosít, míg a 
tartalékos szolgálat azoknak szól, 
akik tanulmányaik vagy meglévő 
munkahelyük mellett szeretnének 
részt vállalni a honvédelmi felada-
tokból. A jelentkezési feltételek 
közt szerepel a magyar állampol-
gárság, az állandó belföldi lakó-
hely, a betöltött 18. életév, a büntet-
len előélet, valamint az egészség-
ügyi, fizikai és pszichológiai alkal-
masság. 

A megbízható fizetésen és a béren 
kívüli juttatásokon kívül változatos 
munkakörülmények, valamint szá-
mos szakmai kihívás várja a leendő 
katonákat: nálunk a tehetségtől, a 
hozzáállástól és a kitartástól függ, 
hogy ki milyen sikeres lesz, a hon-
védség pedig támogatja a katonák 
további szakmai fejlődését. Sokan a 
katona szó hallatán egyből a tere-
pen lévő, aktív harcoló katonára 
gondolnak, viszont a támogató be-
osztások ugyanolyan fontos szerep-
pel bírnak és – nem utolsó sorban – 
lehetővé teszik a munkavállalók-
nak, hogy a korábban megszerzett 
civil képesítéseiket is hasznosíthas-
sák. 

Személyes jelentkezésre a megszo-
kott rendben, hétfőtől csütörtökig 
8:00-15:30 óra között, pénteken 
pedig 8:00-12:00 óráig van lehető-
ség. A toborzóiroda munkatársai 
kérik ügyfeleiket, hogy amennyiben 
a személyes ügyintézés mellett dön-
tenek, előzetesen jelezzék érkezésü-
ket telefonon, vagy elektronikus 
úton, elkerülve a járványügyi rend-
szabályok miatt előforduló várako-
zást. 

Póczos Nikolett 
 t. főtörzsőrmester 

Fotó: Nagy Ferenc Márton  
őrvezető 
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Cement, oltott mész, ömlesztett áruk 
-Szlovák cement 
-Váci cement 
-Oltott mész 
-Sóder 
-Homok 
-Termőföld 
-Zúzott kő, murva 

Zsalukő, betonfalazó elemek 
-15-20-25-30-40-es zsalukövek 
-25-30-40-es pillérkövek 
-10-20-as válaszfalelemek 
Falazóanyagok 
-45-38-30-25 N+F téglák 
-B30 téglák, válaszfal téglák 
-Kisméretű téglák 
-Okos téglák 
-Ytong téglák 

Szigetelő anyagok 
-Kőzetgyapot 
-Polisztirol 
-Üveggyapot 
-Vízszigetelő anyagok 
Gipszkarton 
-Normál,vízálló gipszkarton 
-Profilok és szerkezeti kiegészítők 
Vakolatok, vakolatrendszerek 
-Homlokzati vakolat 
-Lábazati vakolat 
-Alap vakolat 
-Falazó habarcsok 
-Esztrich rendszerek 
Födém szerkezetek, áthidalók 
-Áthidalók 
-Födémgerendák 
Tetőcserép és kiegészítőik 
-Betoncserepek 

-Kerámia cserepek 
Csemperagasztó és ragasztók 
-Flexibilis csemperagasztók 
-Pro csemperagasztók 
-Basic csemperagasztók 
Kémény, kéményrendszerek 
-Leier 
Térburkoló kövek, térkő 
-Térkövek 
-Téglakövek 
Festékek 
-Kültéri 
-Beltéri 
Tömítők 
Vasanyagok 
Fenyő fűrészáru 
Mixer beton 

Tüzelő és építőanyag 

  Tel.: 06 70 6018744     06 53 390818     06 30 3559997 
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