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Szűcs Lajos  
polgármester 

 

ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK 

Tisztelt Jászboldogházi Lakosok! 
A 2014-19-es önkormányzati  ciklus végéhez közele-
dünk, így eljött az ideje, hogy számot vessünk, miket 
tudtunk megvalósítani az elmúlt 5 évben. 
Erre az időszakra visszatekintve hálával és köszönet-
tel tartozom Önöknek, Lakosoknak, hogy nyugodt, 
békés önkormányzati évek állnak mögöttünk! Örülök 
annak, hogy az önkormányzat az elmúlt években is 
zavartalanul biztosította a különböző szolgáltatáso-
kat, vannak olyan területek, ahol a kötelező feladatok 
mellett önként vállalt célokat is teljesítettünk. Úgy 
gondolom, ez szükséges volt ahhoz, hogy a település 
jövőjét lehetőségeink szerint alapozzuk. Az elmúlt 
évek demográfiai változásai, a fiatalok letelepedése 
új feladatok elé állít bennünket, új kihívásokkal, me-
lyeknek örömmel teszünk eleget. Az alábbi táblázat-
ban összegyűjtöttük, hogy Jászboldogháza a mögöt-
tünk álló 5 évben milyen támogatásokban és fejlesz-
tésekben részesült. Ezeknek az eléréséhez szükség 
volt a különböző szervezetek megfelelő együttműkö-
déséhez, melyet ez úton is köszönök a település nevé-
ben! Amikor végigolvassuk ezt a listát, közben felvil-
lannak azok az események, képek, élethelyzetek, 
amikkel a tárgyhoz kapcsolódóan találkoztunk az 

elmúlt években már. Jó érzés most ezekre visszagon-
dolni, hogy mindegyik beruházás és pályázat valami-
nek a hiányát tűntette el, vagy adott nagyszerű élmé-
nyeket az itt élőknek. Bár kis település vagyunk, de 
intézményeinkkel és civil szervezeteinkkel rengeteg 
olyan programot valósítunk meg, ami kiszínezi éle-
tünket. A fejlesztések hozzájárulnak a település fejlő-
déséhez, a közszolgáltatások javításához. A foglal-
koztatási programokban nagyon sok munkanélküli 
embert foglalkoztattunk, akikkel nagyon sok értékes 
feladatot tudtunk elvégezni az 5 év alatt. Ezek mind a 
településkép javításához és az intézmények üzemelte-
téséhez hozzájárultak. 
Tisztelt Lakosok! 
Látjuk, hogy új és új feladatok jelentenek új és újabb 
kihívásokat, melyek a település és mindennapi éle-
tünk helyzetének javítására, fejlesztésére irányulnak. 
Kérem Önöket, a jövőben is koncentrálják figyelmü-
ket a településre, egymásra, itt élőkre, gondolataik-
kal, ötleteikkel adjanak javaslatokat az önkormányza-
ti feladatokhoz is!  
Köszönöm megtisztelő bizalmukat! 
 

Polgármesteri tájékoztató 

Projekt címe Státusz 
Elnyert/pályázott 

összeg kerekítve HUF 

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00009, „Komplex energetikai fejlesztés a 
jászboldogházi közintézményekben” 

megvalósult 109 825 765 Ft 

VP6-7.2.1-7.4.1.3-16” Jászboldogházi piac infrastrukturális fej-
lesztése és az iskolai, óvodai étkező bővítése 

megvalósítás folya-
matban 

42 000 000 Ft 

Belterületi utak, járdák felújítása (hazai forrású pályázat: Belügy-
minisztérium) 

megvalósítás folya-
matban 

15 000 000 Ft 

A Helyi önkormányzatokért felelős miniszter az Államháztartá-
sért felelős miniszterrel közösen pályázati kiírást hirdetett „A kis-
települési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének tá-
mogatására” A pályázat tárgya: Belső temető közlekedési út felújí-
tása  

megvalósult 1 600 000 Ft 

GINOP -3.3.1-16-2016-00001, Digitális Jólét Programok Fejleszté-
se – Informatikai eszközökre pályázat- eszközök megérkeztek, 
jelenleg képzés része zajlik, Informatikai eszközök  

megvalósult 1 500 000 Ft 

Bethlen Gábor Alap- Testvértelepülési kapcsolatok ápolása, 
Testvértelepülési pályázat megvalósult 500 000 Ft 

Hagyományok hétvégéje+ erdélyi kirándulás 
Bölcsődei fejlesztési program 2018.- 8 fős mini bölcsőde kialakí-
tása az óvodában  

Elnyert, megvalósí-
tás előtt 

35 000 000 Ft 

LEADER térségek közötti együttműködés- rendezvény sátrak és 
terepsegwayek  

Elnyert, megvalósí-
tás előtt 

7 112 000 Ft 

Beszámoló  2014-2019 közötti önkormányzati ciklusban elnyert  
fejlesztésekről, pályázatokról 
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LEADER turisztika- további kisházak építése és strandos eszköz-
beszerzések 

Elnyert, megvalósí-
tás előtt 

12 000 000 Ft 

LEADER rendezvény- Strand napja (Civil nap) 2019 megvalósult 2 000 000 Ft 
LEADER rendezvény- Hagyományok hétvégéje 2019 megvalósult 2 000 000 Ft 
LEADER kulturális örökség megőrzése- templom belső felújítása Elbírálás alatt 9 996 000 Ft 
 VP külterületi utak fejlesztése  (Jászberénnyel partnerségben)                                                                    
(ez a ZETOR traktor ára, beszerzés folyamatban) 

Elnyert, megvalósí-
tás előtt 

9 200 000 Ft 

Ifjúsági Egyesület mikrobusz beszerzése - Új Magyarország Vidék-
fejlesztési Program 

megvalósult 9 751 000 Ft 

      
Gyermekalapítvány mikrobusz beszerzése - Új Magyarország Vi-
dékfejlesztési Program 

megvalósult 9 751 000 Ft 

Testvérkapcsolatok ápolása - Bethlen Gábor Alap megvalósult 500 000 Ft 
Sportcsarnok belső felújítása - Belügyminisztérium megvalósult 19 912 442 Ft 
Az önkéntesség első lépései a boldogházi fiatalokkal 1.0 -  
Emberi Erőforrások Minisztériuma 

megvalósítás folya-
matban 

25 000 000 Ft 

Sportpark kialakítás Jászboldogházán - Nemzeti egészség és 
sportpark program  

megvalósult 15 000 000 Ft 

Helyi identitástudat erősítése új közösségi helyszín létrehozásá-
val -Magyar Falu program 

Elnyert, megvalósí-
tás előtt 

15 000 000 Ft 

Orvosi eszközök beszerzése - Magyar Falu Program 
Elnyert, megvalósí-

tás előtt 
3 000 000 Ft 

KLIK Iskola belső felújítás  megvalósult 29 000 000 Ft 
EFOP pályázatok Jászberény gesztorságával, programok, képzé-
sek, kiadványok támogatása 3 éven keresztül 

megvalósítás folya-
matban 

20 000 000 Ft 

Mentőállomás építése az OMSZ beruházásában megvalósult 119 367 000 Ft 

összesen:   514 015 207 Ft 

Közfoglalkoztatás 2016 év Összesen 

Helyi sajátos 15 371 034 Ft 

Illegális 13 115 088 Ft 

Közút 6 596 287 Ft 

Mezőgazdaság 21 470 559 Ft 

GINOP 999 976 Ft 

Nyári diákmunka 704 848 Ft 

  58 257 792 Ft 

  

Közfoglalkoztatás 2017 év Összesen 

Mezőgazdaság 14 224 551 Ft 

Közút 9 393 335 Ft 

Helyi sajátos 26 893 562 Ft 

Hosszabb időtartamú 1 791 856 Ft 

GINOP 2 022 150 Ft 

Nyári diákmunka 973 878 Ft 

  55 299 332 Ft 

Szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsoló-
dó támogatás Jászboldogháza  

Önkormányzata részére 

Év 
Támogatás ösz-

szege HUF 
2014 464 820 Ft 
2015 438 150 Ft 
2016 1 384 300 Ft 
2017 1 511 300 Ft 
2018 1 524 000 Ft 
2019 2 245 360 Ft 

összesen: 7 567 930 Ft 

ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK 

Közfoglalkoztatás 2015 év Összesen 
Helyi sajátos 13 004 591 Ft 

Mezőgazdaság 15 511 494 Ft 

Illegális 14 389 575 Ft 

Közút 14 368 384 Ft 

Hosszabb időtartamú 1 335 042 Ft 

Hosszabb időtartamú 4 477 760 Ft 

Hosszabb időtartamú 1 738 225 Ft 

Nyári diákmunka 600 078 Ft 

  65 425 149 Ft 
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JÁSZTELKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HI-
VATAL 

JÁSZBOLDOGHÁZAI KIRENDELTSÉG 
5144 Jászboldogháza, Rákóczi u. 27.É: 57/460-011, 

fax: 57/460-012 
Honlap: www.jaszboldoghaza.hu  e-

mail:hivatal@jaszboldoghaza.hu 
 

Értesítem a lakosságot, hogy a kötelező egészségbiz-
tosítás keretében igénybe vehető betegségek megelő-
zését és korai felismerését szolgáló egészségügyi 
szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról 
szóló 51/1997. NM. rendelet alapján tüdőszűrési 
vizsgálat megtartására kerül sor a Művelődési Ház 
nyugdíjas termében: 
 
2019. szeptember 16.   hétfő    12.00 - 17.00-ig, 
2019. szeptember 17.    kedd  8.00 – 13.00-ig, 
2019. szeptember 18.  szerda   12.00 – 16.00-ig, 
 
Fontos tudnivalók:  
�Személyi igazolványt, lakcímkártyát és TB kártyát 

szíveskedjen magával hozni. 
�Ez évben a szűrés 40 év feletti lakosság körében 
ajánlott és díjtalan. Mindenki saját egészségének 
megőrzése érdekében vegye igénybe a szűrést! 
�Akinek a szűrés eredményére szüksége van, an-
nak válaszboríték (Egy borítékba egy lelet kérése 
lehetséges!) leadása esetén elpostázzák. 
�40 év alatt a szűrést csak iskolaorvosi vagy üzemor-
vosi beutaló ellenében végzik el.  A vizsgálat díja 
1700,- Ft. Célszerű előre beszerezni a beutalót, mert 
nem évül el. Megcímzett borítékot bélyeggel lehet 
hozni, és kipostázzák a leletet. A szűrés díjának befi-
zetéséről lehet számlát kérni a szűrés helyén, akinek 
szükséges, jelezni kell.  
�18 év alatti fiatalok szülői (szülői aláírás szükséges 
a beleegyező nyilatkozathoz) jelenléttel iskolaorvosi 
beutalóval vehetnek részt a szűrésen. A vizsgálat díja 
1700,- Ft. (Abban az esetben térítésmentes, ha a ta-
nult szakmához szükséges.) 

 Dr. Dinai Zoltán  
  jegyző  

ÉRTESÍTÉS TÜDŐSZŰRÉSRŐL 

ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK 

Közfoglalkoztatás 2018 év Összesen 

Mezőgazdaság 12 462 084 Ft 

Közút 20 045 980 Ft 

Nyári diákmunka 2 473 660 Ft 

GINOP 1 309 962 Ft 

TOP 1 725 584 Ft 

TOP 1 725 583 Ft 

GINOP 537 750 Ft 

  40 280 603 Ft 

Jászboldogháza település elnyert támogatása a 2014-19 ciklusban:786 000 028 Ft 

Közfoglalkoztatás 2019 év Összesen 

GINOP 1 864 200 Ft 

GINOP 1 304 944 Ft 

GINOP 2 848 880 Ft 

GINOP 1 864 200 Ft 

Közút 11 039 902 Ft 

Mezőgazdaság 23 605 769 Ft 

Nyári diákmunka 2 626 120 Ft 

  45 154 015 Ft 

  
Foglalkoztatási támogatások ösz-

szesen:  
264 416 891 Ft 

A 90. születésnap 

Velkei László Zrínyi utca 31. szám alatti lakost 90. szüle-
tésnapja alkalmából 2019. szeptember 2-án köszöntötte 
Jászboldogháza Községi Önkormányzat nevében Szűcs 
Lajos polgármester, és adta át részére ez alkalomra meg-
küldött emléklapot is, amelyet Orbán Viktor miniszterel-
nök úr írt alá. 
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Beköszöntött szeptember. Gyermekzsivaj tölti meg az 
iskolákat, óvodákat. Öröm, izgalom, kíváncsiság – 
gyermekben, szülőben, pedagógusban egyaránt! Gyere-
kekben a tanulás izgalma, öröme, félelme, a felnőttek-
ben a tanítás, a nevelés felelőssége. A pedagógia ha-
gyományos értelemben a gyermekek nevelésével fog-
lalkozó tudomány. A tágabb értelemben vett pedagógia 
minden embert érint, vagyis az ismeretek szerzése, va-
lamint a személyiség fejlesztése nemcsak a gyermek, 
hanem az egész emberi élet feladata. A tanító személyi-
sége a nevelési folyamat egyik legmeghatározóbb té-
nyezője. A nevelő személyisége semmilyen módszerrel 
nem pótolható. Nem túlzás kimondani, hogy a pedagó-
gus legfontosabb és legnagyobb hatású „nevelési esz-
köze” tulajdon személyisége. Az evangéliumokban 
Jézus Krisztust több, mint ötven helyen hívják tanító-
nak. Sok esetben még az ellenségei is tanítónak hívják, 
utalva arra, hogy különleges, mennyei képességekkel 
rendelkezik. Ebből arra következtethetünk, hogy Jézus 
Krisztust, mint tanítót a társadalom minden rétegéből 
tisztelték. Vajon miért Jézus a legjobb tanító a világon? 
Mert,  
- minden tanításában valami értékeset ad számunkra; 
- Jézus, mint egy művész, elkápráztat, mondanivalóját 
szemléletesen, példabeszédekben adja át; 
- Jézus nem csak mondja, de megmutatja, amit tanít, 
életével példa hallgatósága számára.   
Milyen pedagógus Jézus? A hegyen tanított. Rengeteg 
férfi hallgatta, majd jöttek asszonyok, gyerekek. Erre a 
tanítványok vissza akarták őket tartani, mondván, most 
Jézus nem ér rá, fontos dolga van, a felnőttekkel foglal-
kozik...! És akkor „A Pedagógus” rájuk szólt: „Ne tart-
sátok vissza őket, engedjétek hadd jöjjenek hozzám a 
gyermekek!” ... Aztán egyenként ölébe vette majd 
megáldotta őket. (vö.: Mk 10,1316;) 
ENGEDJÉTEK! 

Szinte felkiáltott: Engedjétek 
hozzám a gyerekeket! Anyák, 
apák, nevelők, iskolák, embe-
rek, engedjétek Jézushoz a 
gyermekeket! Ne görcsölve, de 
hiteles, példamutató élettel! 
Csak engedjétek oda Jézushoz 
a gyerekeket! 
EGYENKÉNT 
Jézus félre tett mindent, és 
„egyenként ölébe vette őket”. Bár tömegek tódulnak 
Jézus után, „A Pedagógus”-nak mégis mindig, minden-
ki egyenként fontos. A bűnösökkel és megvetettekkel, 
a betegekkel, a szegényekkel és elesettekkel, és a kicsi-
nyekkel mindig úgy törődött, hogy mindegyikük 
egyenként azt érezhette, hogy ő személyesen fontos 
Neki. Semmi pedagógiai trükk, semmi nevelési hó-
kuszpókusz! Jézus, a Pedagógus mindenkihez egyen-
ként, személyesen is oda tud fordulni. Mindegyiküket 
nevén szólítja, és figyelmességével megajándékozza. 
Észreveszi személyesen – ha valamelyikük fél, ha örül, 
ha magányos, ha éhes vagy szomjas, ha kíváncsi, ha 
fáradt. De előbb az ölbe vevés, a mély, személyes kap-
csolat, a fenntartás nélküli szeretet, és csak azután az 
áldás. Előbb a játék, és csak azután az áldás, sőt csak 
ez által az áldás! Talál rá alkalmat, hogy mindegyiknek 
legalább meg tudja fogni a kezét, vagy megsimogatja a 
buksiját.  
Szülők, nevelők! Figyeljünk „módszereire,” és mi is 
alkalmazzuk őket életünk minden napján! Készen ál-
lunk arra, hogy minden nap megtanuljunk valamit Jé-
zustól, a tanítótól?! Jézus, a Pedagógus mindenestül 
ezért jött, mert mindannyiunkkal egyenként, személye-
sen akar találkozni, ezért akar mindnnyiunkat „ölbe 
venni”, hogy megéreztesse velünk az Atya mindenütt 
jelenvaló szeretetét. Ez az ő örömhíre! 

Gondolatok tanévkezdéskor 

PEDAGÓGUS IMÁJA 
 

Segíts, Uram, hogy meg tudjam érteni diákjaimat. 
Add, hogy végighallgassam őket türelmesen, 

és kérdéseikre szeretettel válaszoljak. 
 

Vezess, hogy minden órán szavaimmal és tetteimmel is 
erősítsem bennük azt a meggyőződést, 

hogy a becsületesség a boldogság alapja. 
Tégy elnézővé diákjaim apró hibáival szemben, 

és segíts, hogy észrevegyem a legkisebb jót is bennük. 
 
 

 
 

Ne engedd, Uram, hogy elvegyem tőlük annak lehetőségét, 
hogy önállóan gondolkodjanak, 

hogy ők hozzák meg saját döntéseiket, 
és ők gondoskodjanak magukról. 

 
Add, hogy ne legyek személyválogató, 

hanem igazságos és szeretetteljes legyek mindegyikükkel, 
s így tiszteletük őszinte lehessen irántam. 

Tégy méltóvá, Uram, hogy diákjaim szerethessenek, 
és általam közelebb kerüljenek Hozzád. 

Amen 

Az oldalt összeállította: Bóta Mizsei Ilona 
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FALUSZÉPÍTŐ  HÍREK 
VIRÁGOS KERÉKPÁR 

 
Községünkben az első közterületen látható virá-
gos kerékpárt augusztus első vasárnapján helyez-
tük ki. A kerékpárt Pócz Ottóné ajánlotta fel, és 
Szűcs Gergely festette be. Köszönet érte! Szíve-
sen fogadunk további kerékpár felajánlásokat is, 
több helyen jelenthetnek kedves színfoltot a tele-
pülésen. 

Ebben az évben augusztus 17-én 
került sor államalapításunk megün-
neplésére. Immár 8. alkalommal 
hívtuk meg a község lakosságát a 
Tájházhoz.   

A jeles napra ünneplőbe öltöztettük 
a Tájházat, s az előkészületekben 
sok-sok ember sok-sok munkával 
vett részt.  A nyugdíjasok és a falu-
szépítők is szorgalmasan tevékeny-
kedtek. Sóvirágból girlandokat fon-
tunk a pajta fölé és a főépület bejá-
ratához. Volt, aki faragott, egyik 
faluszépítő tagunk például rímeket, 
így készült el a kisbíró köszöntője. 
Kinn is, benn is   díszítettünk, ko-
szorúkat formáztunk, melybe búza-
kalász került, és az asztalokra is 
jutott dekoráció. Jó hangulatú, vi-
dám készülődés mellett a Tájház 

egyre hangulatosabbá, ünnepibbé 
vált.  Közben a pajtában szorgos 
kezek dagasztották a tésztát. A falu 
kemencéjében izzott a parázs Ta-
kács László jóvoltából, és szép pi-
rosra sült a kalács és a lángos, 
melynek illata messzire szállt. 
Szörp és fröccs került az üvegekbe, 
készültek a feltétek a zsíros kenyér-
hez, ami délután már feldíszítve 
sorakozott a tálcákon. Csemegeként 
sok finom görögdinnyének örvend-
hettünk, ami Pócs János országgyű-
lési képviselő úr adománya volt. 
Köszönjük szépen!  
 A fröccshöz a jó bort Nagy László 
helyi vállalkozó és családja ajánlot-

ta fel jó néhány liter pálinka társa-
ságában. Jófajta házi pálinkát kap-
tunk még a helyiektől és a Jászföld 
Hagyományőrző Egyesület képvi-
selőitől. Tisztelettel köszönjük az 
adományokat.  

Délutánra minden készen állt a ven-
dégfogadásra, és hangulatos muzsi-
kaszóval vártuk az érkezőket.  El-
jöttek a helyi kézművesek is, akik 
minden évben várakozással és 
örömmel készülnek erre a napra. 
Most is színt hoztak a Tájház életé-
be, gazdagították a rendezvényt. Az 
ünnepség kezdetén elcsendesült a 
zene, megérkezett a kisbíró, aki 
dobszóval közhírré tette, mi várható 
a délután folyamán.  

KÖZÖSEN ÜNNEPELTÜNK 
Magyarország a mi hazánk 
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A magyar és székely himnusz el-
éneklése után Orczi Imréné a nyug-
díjasok egyesületének titkára kö-
szöntőjében elmondta, hogy a mai 
ünnepség kissé rendhagyó, hiszen a 
szervezésben nem csak az Ezüstkor 
Magányosok és Nyugdíjasok Egye-
sülete és a Faluvédő és Szépítő 
Egyesület vett részt, hanem Jász-
boldogháza Község Önkormányza-
ta, és a Jászföld Hagyományőrző 
Egyesület is. Ennek köszönhetően 
még színesebb, különlegesebb, gaz-
dagabb műsort tudtunk nyújtani.  
Az új kenyér megszentelésére és az 
azt követő kínálására ez alkalom-
mal a templomban, az augusztus 
20-i ünnepi szent misén került sor.  
Szűcs Gergelyné a Faluszépítő 
Egyesület elnöke elmondta, hogy a 
2006-ban létrehozott Tájház egyre 
szépül, fejlődik – elsősorban a kör-
nyezete, hiszen az épület felújításá-
ra nagyon sok pénz kellene. 2013-
ban a lakosság anyagi segítségével 
felépült a falu kemencéje, ez alka-
lommal is itt sült a kemencés lán-
gos, 2015-ben térkő került a pajta 
elé, majd a pajta is új burkolatot 
kapott.  

Tavaly újabb színfolttal gazdago-
dott a Tájház. Példás összefogással, 
anyagi támogatással, helyi mester-
emberek társadalmi munkában vég-
zett segítségével felépült az új kerí-
tés. Ez a szép környezet folyamato-
san ad otthont különböző rendezvé-
nyeknek, találkozóknak, csoportok-
nak, kiállításoknak. Elmondhatjuk, 
hogy él a Tájház, és szeretettel vár-
ja az idelátogatókat.  
Ezután Szűcs Lajos polgármester úr 
ünnepi köszöntője következett, 
majd Pósa Lajos: Magyar vagyok 
című versét hallhattunk Szendrei 
Péter, a Mátyás Király Általános 
Iskola tanárának előadásában, amit 
a Honfoglalás című film zenéje szí-
nesített. Szendrei Péter amellett, 
hogy kiváló tanár, kulturális tevé-

kenységével sokat tesz Jászboldog-
házáért.  
 Ünnepi műsorunk folytatásában 
ismét „fiatalok” következtek, hi-
szen mindenki annyi éves, ameny-
nyinek érzi magát, és akinek a lel-
kében dal van, az örök ifjú marad.  
Ezzel a kedves felvezetővel léptek a 
közönség elé a Csillagvirág kórus 
tagjai, akik népdalcsokraikkal iga-
zán nagy sikert arattak a nézők kö-
rében. A dalokat Kecskés Istvánné 
Anna tanította. A kórus fellépését 

egy citerás és egy köcsögdudás kí-
sérte. Köszönjük nekik. 
Az ünnepség után lehetőség volt 
adományozásra, támogatásra is. 
Boldogházán mindig nagy tisztelete 
volt Szent Vendelnek. Állattartó 
őseink három szobrot is állítottak: a 
jakabi, a csíkosi, és a tápiói határré-
szen. Szent Vendel a falu címeré-
ben is szerepel. Jelenleg folyik a 
jakabi Szent Vendel szobor felújítá-
sa a BOLDOGBT szervezésében, 
és még lehetőség volt támogatásra. 
Ezúton is köszönjük az adományo-
kat.  
A rendezvényen elhangzott, hogy a 
faluszépítők terveiben szerepel a 
fiatalok bevonása a faluszépítésbe, 
amit az önkormányzattal közösen 
valósítottuk meg. Az idén öt isko-
lást díjaztunk, akik rendszeresen 
segítettek. Többen a szülőktől kap-
tak kedvet, mert az anyuka vagy a 
nagymama is faluszépítő. A falu-
szépítő fiatalok az önkormányzat 
felajánlásával strandbérletet kaptak 
jutalmul, amit már korábban átad-
tunk, hogy ki tudják használni.  
És, hogy kik is ők? Ludányi Ri-
chárd Barnabás harmadikos, Dudás 
Ilona Ildikó hatodikos, Szilágyi 
Mihály Lajos és Bujtár Nándor Do-
minik negyedikes tanuló, valamint 
Bálint Krisztián középiskolás diák.  
Az öt kis kertész az ünnepségen 
oklevelet is átvehetett. Köszönjük a 
munkájukat, a jövőben is számítunk 
rájuk. Reméljük, mások is csatla-
koznak a programhoz, hiszen kell 
az utánpótlás.  
Kis kitérő után az ünnepi műsor 
folytatásaként néptánc forgatag kö-
vetkezett. Ez egy nagy találkozás 
volt: jászsági és palóc táncosok vol-
tak a vendégeink. Sorra mutatkoz-
tak be az együttesek szóban és tánc-
cal egyaránt. Színre lépett több kor-
osztály kicsiktől a nagyokig. A né-
zők sok szeretettel fogadták őket, és 
szűnni nem akaró vastapssal bú-

CIVIL SZERVEZETEK 
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csúztak tőlük. Köszönjük az együt-
tesek fergeteges előadását, ezt a 
szép élményt. Köszönjük, hogy el-
jöttek hozzánk, ezúton is gratulá-
lunk, és további sikereket kívánunk. 
Őrizzék továbbra is gyönyörű ha-
gyományaikat. A tánc, a zene közös 
nyelv, mely a különböző néptánc-
csoportok közti kapcsolatot, össze-
tartozást is képes erősíteni. Nagy 
tisztelettel köszönjük Pesti Róbert-
nek, a Jászföld Hagyományőrző 
Egyesület elnökének, hogy meg-
szervezte, létrehozta ezt a „nagy 
találkozást” a néptáncosokkal. 
Megtiszteltetés, hogy éppen Jász-
boldogházán valósulhatott meg ez a 
bemutatkozás.  
E kimagasló élmény után egy 
szusszanásnyi szünet következett. 
Hiszen jól kifáradtunk a néptánc 
forgatag láttán, és úgy gondoltuk, 
jól fog esni egy kis frissítő. Zsíros 
kenyér, kenyérlángos, kalács, szörp, 
fröccs, pálinka és görögdinnye kós-
tolása következett. A lángost és a 
kalácsot a falu kemencéjében a 
nyugdíjas egyesület tagjai sütötték, 
Takács László már este óta fűtötte a 
kemencét. A zsíros kenyeret a falu-
szépítők készítették és kínálták. 

Köszönjük munkájukat. Az ünnepi 
nap emlékére közös fotózásra is sor 
került Babinyecz János fotósunk 
jóvoltából. Köszönet érte. 
Ezzel még nem ért véget az est, egy 
kedves előadó érkezett hozzánk. 
Bárkányi Adrienn operett műsora 
következett, amit kitörő tapssal fo-
gadott és kísért a szép számú lelkes 
közönség.  

 Ezúton is nagy tisztelettel köszön-
jük minden kedves fellépőnek, 
hogy elfogadta a meghívást, és fel-
lépésükkel emelték a rendezvény 
színvonalát. Köszönjük segítőink 
önzetlen munkáját, a faluszépítők 
és a nyugdíjas egyesület tagjainak 
tevékeny részvételét, Szűcs Lajos 
polgármester úr, Jászboldogháza 
Önkormányzata és a Jászföld Ha-
gyományőrző Egyesület támogatá-
sát, együttműködését, Szász Attila 
szervező munkáját, a közmunkások 
segítségét. Köszönjük a kézműve-

seinknek, hogy eljöttek, és színesí-
tették az ünnep programját. Nagy 
tisztelettel köszönjük a felajánláso-
kat, adományokat. 
Fotósunk Babinyecz János volt, a 
zenét, hangosítást János mellett Pap 
Béci szolgáltatta, a világításról 
Matók Péter gondoskodott, a biz-
tonság, a rend és nyugalom őrzői 
pedig a polgárőrök voltak. Köszön-
jük nekik. 
Végül Szűcs Lajos polgármester úr 
konferálta fel az ünnepséget záró 
műsorszámot, a meglepetést, az est 
fénypontját, a tűzijátékot. Lassan 
besötétült, felnéztünk az égre, va-
rázslat készült ott mindenki örömé-
re. 
 
Ez az ünnepség kissé rendhagyó 
volt, kissé eltért a megszokottól. 
Jászboldogháza Község Önkor-
mányzata, az Ezüstkor Nyugdíjasok 
és Magányosok és Egyesülete, a 
Jászföld Hagyományőrző Egyesület 
és a Faluvédő és Szépítő Egyesület 
közös szervezésében a lakossággal 
és vendégeinkkel közösen ünnepel-
tük hazánk „születésnapját” a Táj-
házban. Köszönjük mindenkinek, 
aki velünk tartott ezen a szép na-
pon, mely az államalapítás ünnepén 
túl az összefogás, összetartozás ér-
zését szerette volna erősíteni. 
 

                                                                                             
Szűcs Gergelyné 

Faluvédő és Szépítő Egyesület  
elnöke  

CIVIL SZERVEZETEK 
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Amikor ez évben elfogadtuk az éves munkatervet, 
úgy gondoltuk, hogy ez az év egy kicsit visszafogot-
tabb lesz az előző évhez képest. Az idő előre haladta 
nem ezt igazolja vissza. 

A tavasz folyamán márciusban és áprilisban 
megtartottuk mindkét csoportunk névnapját félve attól, 
hogy a későbbiekben majd nem találunk rá megfelelő 
időpontot. Jól tettük, mert májustól beindult a gépezet. 
Május elsején az Ifjúsági Egyesület meghívására részt 
vettünk egy közös majálisozáson a játszótéren. Mi már 
évek óta megünnepeltük május elsejét. Ez alkalommal 
fel szoktuk köszönteni az édesanyákat és a nagymamá-
kat is a közelgő anyák napja alkalmából Ez így történt 
most is. Május utolsó hetében elvégeztük az éves nagy-
takarítást a Tájháznál. Mire elkészültünk, megfőtt egy 
kondér paprikás krumpli is, melyet szívesen, jó étvágy-
gyal el is fogyasztottunk. 

Június elsején közel ötven fővel Cserkeszőlőre 
vettük az irányt. Itt országos nyugdíjas találkozóra ke-
rült sor a strandfürdő területén. Erre egyesületünk is 
meghívást kapott, melyet jó szívvel elfogadtunk, és 
nagyon jól éreztük magunkat. Egész napos műsor, a 
fürdési lehetőség és a finom ebéd felejthetetlenné tette 
a napunkat. 

Június közepén egy kisebb csoporttal Hajdúszo-
boszlón voltunk az éves szokásos regenerációs kezelé-
sek  felvételére.  

E hónap végén az Önkormányzattal és a többi 
civil szervezettel közösen megtartottuk a CIVIL napot, 
vagyis községünk falunapját. Benépesült a strand terü-
lete. Egész napos sportversenyek, főzőversenyek, 
ugrálóvár és ingyenes fürdési lehetőség biztosította a 
kikapcsolódást. Délután öt órától volt a hivatalos ün-
nepség, ahol felléptek az óvodások, iskolások, a Csil-
lagvirág kórus és Darók Pistiék az Abonyi néptánco-
sokkal.  Kiosztásra került a Díszpolgári cím és a Köz-
ségért érdemérem is. Gratulálunk a kitüntetetteknek. 
Ez alkalommal külföldi testvértelepüléseinkről is ellá-
togattak szép számmal hozzánk. Az Erdélyből érkező 
vendégeink nagy részét a Csillagvirág kórus tagjai szál-
lásolták el. Voltak vendégek lengyel és cseh testvérvá-
rosainkból is. 

Június hónapban került megrendezésre a jászok 
éves szokásos Világtalálkozója. Ezúttal Jászkisér volt a 
házigazda, ahol a polgármester úr és felesége társasá-
gában egy kisebb csoporttal képviseltük községünket.  

Július első szombatján a Hármas Kerületek Kézi 
Aratóversenyére került sor Kiskunfélegyházán. Közsé-
günket egy nyolc fős csoport képvi-
selte. Nagyon szép eredményt értek 
el. Különdíjat kapott az arató csapa-
tunk, és különdíjat kapott Makóné 
Esztike, mint legjobb marokszedő. 
Gratulálunk a résztvevőknek, köszön-
jük, hogy képviselték a községünket, 
jövőre arccal Kunmadaras felé. 

A július már évek óta a strand-
parti hónapja is. Ekkor látjuk vendé-
gül Jánoshida nyugdíjasait. Így történt 
ez most is. 17-én kilenc órára érkez-
tek a fürdő bejáratához mintegy 27 
fővel a vendégek. Itt a fogadás után 

ingyenes fürdési lehetőséget biztosított az önkormány-
zat a résztvevőknek. Eközben egyesületünk tagjai a 
kultúrházban serénykedtek, készítették a finom ebédet, 
megterítettek, és várták birkapörkölttel, süteménnyel 
kávéval a vendégeket. A polgármester úr jóvoltából 
nagyon finom görögdinnye is került desszertként az 
asztalara. Az ebéd után Nyitrai Pisti szolgáltatta a ze-
nét, a fürgébbek még a táncolást is megkísérelték. Úgy 
láttuk, vendégeink jól érezték magukat. Remélem, jö-
vőre ismét találkozunk. 

Július még tartogatott további elfoglaltságot tag-
jaink számára. 25-én a Faluszépítőkkel együtt egy kö-
zös kiránduláson vettünk részt közel 50 fővel. Két mik-
robusz és egy 30 fős  busz vitte el a résztvevőket egy 
egész napos kirándulásra Szarvasra. A cél az Arboré-
tum és a Mini Magyarország megtekintése volt. Ezt 
egy csoportos ebéd követte az Aranyszarvas étterem-
ben. A délután folyamán egyórás sétahajózásra került 
sor a Körösök holtágán. Nagyon szép, tartalmas napot 
töltöttünk el. Az útra a polgármester úr is elkísérte a 
csoportot. 

Az augusztus hónap sem ígérkezett uborkasze-
zonnak. Ugyanis ebben a hónapba két nagyobb rendez-
vény is várt ránk. l7-én megünnepeltük Magyarország 
születésnapját a Faluszépítő, a Jászföld  egyesületekkel 
és az Önkormányzattal közösen a Tájháznál. Egyesüle-
tünk tagjai helyben sütött kenyérlángossal és fonott 
kaláccsal várták a vendégeket. A faluszépítők zsíros 
kenyérrel fröccsel és szörppel kedveskedtek a megje-
lenteknek. Fergeteges műsorral szolgált a Szécsényből 
hozzánk érkezett és nálunk kempingező tánccsoport és 
Jászberényből két tánccsoport is A tanár úr által előa-
dott vers és a Csillagvirág kórus szereplése már csak 
hab volt a tortán. 

A másik nagy rendezvényre a hónap utolsó nap-
ján került. Ezen a napon délelőtt az Önkormányzat 
dísztermében kiállítás megnyitására vettünk részt. Az 
úgynevezett "Gyökereink"című sorozat ez alkalommal 
Telek Béla festőtanár saját műveit  állította ki Bajor 
Imre segítségével és kérésére.. 
A közös szokásos baráti találkozó a művelődési házban 
folytatódott. Közel százhúsz vendég érkezett. A helyi 
nyugdíjasainkkal együtt mintegy száznyolcvanan vol-
tunk. A polgármester úr és Veliczkyné köszöntője után 
Marton Veronka saját versével örvendeztette meg a 
megjelenteket. Az ebéd előtt már, csak a kerek évfor-
dulósok felköszöntésére került sor. akik most a két 
egyesület részéről huszonegyen voltak. 

Az "Ezüstkornál" történtekről... 

CIVIL SZERVEZETEK 



 11 Boldogházi Hírek 2019. SZEPTEMBER CIVIL SZERVEZETEK 

Tájékoztató a jakabi Szent Vendel 
szobor felújításáról 

Örömmel tájékoztatok mindenkit, hogy a jakabi Szent 
Vendel szobor felújításához összegyűlt a szükséges 
pénzösszeg. Több mint 90 család pénzadománya és egyéb 
felajánlások eredményeként hamarosan megszépül 
Boldogháza legrégibb Vendel szobra. A szobor körüli 
kerítés Bajor Imre, Darók István és Lantos Tibor közös 
munkájával újul  meg. A behajtó út rendbehozatalát az 
önkormányzat vállalta fel. Hálásan köszönöm 
mindenkinek a támogatást. Külön köszönetet mondok a 
szervezőknek, adománygyűjtőknek, Bajor Imrének, 
Besenyi Vendelnek, Fózer Balázsnénak, Kispálné Baranyi 
Arankának.  
A szobor felszentelése 2019.10.19-én 11 órakor lesz. A 
támogatókat levélben fogom tájékoztatni a napi 
programról. Tervezünk egy közös ebédet, beszélgetős, 
nosztalgiázós délutánt. Az ebéd költsége még nem ismert, 
szervezését Kispálné Baranyi Aranka (70/3798177) és 
Matókné Oláh Magdolna (30/3037229) egyesületi 
tagjaink vállalták. További információt tőlük illetve az 
egyesület elérhetősegein lehet kérni. 
2019.09.01.     

Veliczkyné Koncsik Ilona 

Varga Jánosné  Szaszkó Mária 1929. 09. 22.  90 éves  Baráti Társaság tagja 
Fekete Józsefné  Kis Julianna  1934. 04. 23.  85 éves Baráti Társaság tagja 
Kerekes Andrásné  Kovács Irén Ibolya  1934. 08. 03.  85 éves Baráti Társaság tagja 
Furcsa Kálmánné  Szaszkó Julianna  1834. 11. 25. 85 éves  Baráti Társaság tagja 
Kerekes András    1934. 11. 29. 85 éves Baráti Társaság tagja 
Berkó Sándorné  Tamási Mária  1939. 01. 01.  80 éves  Ezüstkor egyesületi tag 
Fazekas Józsefné  Tábi Erzsébet  1939. 04. 28. 80 éves  Ezüstkor egyesületi tag 
Kőhidi György   1939. 07. 05. 80 éves  Ezüstkor egyesületi tag 
Menyhárt Ernőné  Menyhárt Mária  1939. 09. 15. 80 éves  Ezüstkor egyesületi tag 
Molnár Tóth Józsefné Muhari Erzsébet  1939. 10. 01. 80 éves   Baráti Társaság tagja 
Vízi Lászlóné  Kovács Ilona 1939. 11. 02.  80 éves     Baráti Társaság tagja 
Sass Gábor   1939. 12. 04. 80 éves Baráti Társaság tagja 
Szőrös Antal   1949. 02. 01. 70 éves Baráti Társaság tagja 
Nagy Béla   1949. 04. 09.  70 éves  Baráti Társaság tagja 
Farkas Gyula   1949. 04. 12.    70 éves   Ezüstkor egyesületi tag 
Muhari Károlyné  Szádvári Gizella  1949. 06. 15.  70 éves   Baráti Társaság tagja 
Járomi Andrásné  Gömöri Julianna  1949. 07. 19.   70 éves  Baráti Társaság tagja 
Makó Istvánné  Kecskés Eszter  1949. 08. 20.  70 éves  Ezüstkor egyesület tagja 
Meggyes Istvánné  Bajor Magdolna  1949. 10. 27.   70 éves  Baráti Társaság tagja 
Nagyné  Dalmadi Teodóra  1959. 02. 23.   60 éves  Baráti Társaság tagja 
Tóth Mihályné  Smittinger Zsuzsanna  1959. 04. 05.   60 éves   Ezüstkor egyesületi tag 

A felköszöntöttek nemcsak az izzadságot törölgették 
arcukról a nagy meleg miatt, hanem bizony könnycsep-
pek is kicsordultak néhányuk szeméből a meghatódott-
ságtól. Ezek után már csak az ebéd elköltésére került 
sor. Az ízletes birkapörkölt, a finom torta, az aprósüte-
mények feledtették vendégeinkkel a nagy meleget. Alig 
győztük a hideg italokat /üdítők, ásványvizek, sörök/ 
pótolni az asztalokra. Az ebéd utolsó fogása a Pócs 
János országgyűlési képviselő által ajándékozott görög-
dinnye volt. Mindezek elfogyasztása után már csak a 
tombola sorsolás volt hátra. Aki nyert, örült, aki nem, 
az sem bánkódott, hisz egy szép napot töltött együtt a 

vendégsereg. Nyitrai István először szép hallgatós régi 
slágerekkel kedveskedett a jelenlévőknek, de volt me-
részebb is, aki kezébe vette a mikrofont, és magyar 
nótákra váltott. Vidéki vendégeink lassan távoztak, de 
búcsúzáskor a jövő évi viszontlátást emlegették. 
Egyesületünk nagyon örült, hogy ez évben is sikerült 
összehozni ezt a nagy rendezvényt. Most már tagjaink 
a megérdemelt pihenésre várnak, azaz a bogácsi kirán-
dulásra. Reméljük, az is jól sikerül majd. 

Orczi Imréné  
Egyesületi titkár 

Ünnepeltjeink 
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2019. július 25-én közös kiránduláson vett részt az 
Ezüstkor Nyugdíjas Egyesület és a Faluvédő és Szépítő 
Egyesület. A két szervezet élete valamelyest összefo-
nódik a közösen szervezett augusztus 20-i ünnepségek 
miatt, és vannak néhányan, akik mindkét egyesületnek 
aktív tagjai. 
Szűcsné Marika már régebben felvetette a faluszépí-
tőknek egy szarvasi kirándulás gondolatát, az idei köz-
gyűlésen aztán Orcziné Veronka néni - aki mindkét 
helyen tag, sőt, az Ezüstkor titkára - felajánlotta, hogy 
csatlakozzunk a nyugdíjasok szerveződő szarvasi 
útjához. Így is történt, és szép számmal indultunk 
közösen felfedezni a Hármas-Körös holtágának partján 
fekvő városkát. 
Első állomásunk a Szarvasi Arborétum volt, melyet 
Bolza József, azaz Pepi gróf alapított az 1800-as évek 
elején. Hangulatos sétánk során számtalan fafajtát lát-
hattunk, mérete és kora miatt külön említést érdemel a 
mamutfenyő, mely szinte egyidős a kerttel. Több he-
lyen találkozhattunk szabadon sétáló pávákkal, a kikö-
tő közelében pedig a Tündöklő kövek kültéri kiállítás 
várta az érdeklődőket. 
Az arborétum területén található az országos szinten 
egyedülálló interaktív Mini Magyarország Makettpark, 

ahol 73 építészeti örökségünk részletesen kidolgozott 
kicsinyített másában gyönyörködhettünk: pl. a kecske-
méti Cifrapalotában, az egri várban, a Lánchídban, ha-
táron túli magyar nevezetességekben, valamint a mini 
Balatonon és Dunán ringatózó hajókban, gombnyo-
másra induló vonatokban és harangjátékokban. 
Az itt eltöltött idő után az Aranyszarvas Étteremben 
ebédelt a társaságunk, majd következett a sétahajózás. 
Az egyórás út során meglepően sok látnivaló tárult 
elénk, miközben a felszolgált italokat, limonádékat 
szürcsölgettük: a Bolza kastély, homlokzata előtt Ro-
mulust és Remust szoptató anyafarkas szobrával, a 
Holt-Körösből kiemelkedő 15 méteres Millenniumi 
Emlékmű, Wass Albert szobra, a Vízi Színház, az Er-
zsébet Gyaloghíd, a Történelmi Magyarország közepe 
és természetesen az arborétum. 
Bízom benne, hogy mindenki jól érezte magát azon a 
napon, és a közösen átélt élmények gazdagították, mely 
után boldogan tért haza Boldogházára. 
Mi, faluszépítők külön köszönetünket szeretnénk kife-
jezni a nyugdíjas egyesületnek és Orcziné Veronka 
néninek a szervezéssel kapcsolatos fáradozásért, vala-
mint az Önkormányzatnak az utazásunk megvalósításá-
hoz nyújtott segítségért. 

A kirándulás résztvevői ezúton is köszönik Györgyinek 
az alapos felkészülést a látnivalókból, és a kedves 
„tárlatvezetést”. Berkó-Fejes Györgyi  

Szarvasi kirándulás 

CIVIL SZERVEZETEK 
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Évindítás a Mesevárban 
„Megnyílott az óvoda, varázslatos palota. 
A falakról vidám bábok, kuncogják a nagy világot.   
Itt nevetgél sok barát, felfedezünk száz csodát, 
hát… amikor széjjelnézek,  látom, milyen jó kis székek 
hívogatnak: „Csüccs ide!”El se hinné senki se, 
hogy az asztal nem hatalmas, és a mosdó épp alkal-
mas…   
Csuda, csuda, csuda jó, itt fincsi a kakaó, 
s ahány játék, annyiféle, és a mesének sincs vége! 
Ebben a klassz oviban minden rendben – csakugyan!” 
                                                    (Tóthárpád Ferenc) 
 
Lassan beköszönt az ősz, elérkezett az új nevelési év. 
Gyermekeinket szép, esztétikus környezetben tudjuk 
fogadni. A nyár folyamán fenntartónk, a községi ön-
kormányzat jóvoltából átfestésre és felújításra kerültek 
az udvari játékok. 
Az idén 9 kisgyermektől búcsúztunk, akik nagy vára-
kozással, izgalommal lépték át az iskola kapuját. Kí-
vánjuk nekik, hogy sok szép élményben legyen részük 
az iskolában, érezzék nagyon jól magukat! Figyeljenek 
a tanító nénire, tanuljanak szorgalmasan, hogy szüleik-
kel együtt büszkék lehessünk rájuk! 
Helyüket átadták az új apróságoknak, akik augusztus 
utolsó hetében, a „beszoktató héten” már ismerkedtek 
az óvodával, óvó nénikkel. Idén szeptemberben 9 új 
kisgyermeket fogadtunk. 48 fővel kezdtük a nevelési 
évet, de a következő félévben még 6 kisgyermek érke-
zik hozzánk. Így túllépjük a két csoportra megengedett 
50 fős létszámot. Emiatt szükség volt a maximális cso-
portlétszám túllépésének fenntartói engedélyezésére. 
A nyári szünet után élményekkel telve érkeztek meg a 
régi ovisok, várva a találkozást társaikkal és az óvó 
nénikkel. Szeptemberben a „gyakorlott ovisoknak” is 
nehéz elindulni újra az óvodába. Korábban kell kelni, 
kevesebb időt lehet otthon tölteni, és úgy összességé-
ben többet kell szót fogadni, odafigyelni egész nap. 
Ugyanakkor várnak a régi pajtások, a nyáron már elfe-
lejtett ovis játékok, amiket újra fel lehet fedezni. Az új 
kisgyermekek számára pedig megkezdődik egy újfajta 
élet, amikor már nem csak az anya a társ napközben, 
nem az otthon a környezet. Meg kell ismerkedni egy új 
hellyel, sok új felnőttel, gyerekkel.  
Ha időben elkezdték a felkészítést, ha nyáron sokat 
jártak a játszótérre, hogy más gyerekeket is megismer-
hessen, ha beszélgettek az óvodáról, elsétáltak hoz-
zánk, akkor most egy kicsit könnyebb lesz az ovikez-
dés. 
Érdemes azonban néhány dologra odafigyelni. Ahhoz, 
hogy jól induljon a nap, nem lehet rohanni. Tudom, 
hogy nem egyszerű dolog a reggeli rohanást elkerülni, 
de megéri. A szülők ingerültségét átveszi a gyermek is. 
Ha nyugodtan indulnak, könnyebb lesz az elválás. 
A gyerekek különbözően reagálhatnak azonos hatások-
ra, viszont, ha megszokja a változásokat, kialakul biz-
tonságérzete, sikerélménye lesz, barátokat szerez, csak 
türelmesnek kell lennünk. Előfordulhat az is, hogy né-
hány nap, hét elteltével az újdonság varázsa megszű-
nik, rájön arra, hogy az óvoda állandó részévé válik az 

életének, ezért nem akar többet oda menni. Megszoká-
sainkból ne engedjünk, és próbáljuk meggyőzni arról, 
hogy jó helyen van, és szeretik társai, az óvó nénik, 
dadus nénik. 
Minden gyermek más-más egyéniség, de rövidebb 
vagy néha egy kicsit hosszabb idő alatt mindegyikhez 
meg lehet találni az utat. Segítsék gyermeküket a kez-
deti nehézségekben, bízzanak a pedagógusokban, meg-
látják, hamarosan jól érzi magát az óvodában! Renge-
teg élmény vár rá az új környezetben, az új ismerősök 
között. 
Mi, óvó nénik arra törekszünk, hogy a szülők is sok 
pozitív élményt éljenek meg gyermekeikkel. Ha örömet 
szerzünk nekik, akkor egyben örömünk fog telni ben-
nük. Ehhez viszont elengedhetetlen a derűs, nyugodt 
légkör kialakítása, ami csak úgy valósulhat meg, ha a 
szülők is partnerek a közös értékrend kialakításában. 
Nevelőmunkánk során gondot fordítunk arra, hogy a 
gyermekeink megismerjék, becsüljék a szűkebb és tá-
gabb környezetüket, a szülőföldhöz és családhoz való 
kötődést, hogy rá tudjanak csodálkozni a természetben 
és emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre, 
mindazok megbecsülésére. Fontosnak tartjuk az él-
ményszerző sétákat, kihasználva a településünk adta 
lehetőségeket, a népszokások, népi hagyományok fel-
idézését a jeles napokhoz kapcsolódóan.  
Tervezünk kirándulásokat, színház- és könyvtárlátoga-
tást.  
Továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek 
anyanyelvi nevelésére, mozgásfejlesztésére, a környe-
zettudatosságra és egészséges táplálkozásra.  
Idén nyáron pályázatot nyújtottunk be a Magyar Mező-
gazdasági Múzeum által kiírt „Zöld Óvoda” cím elnye-
résére. Ösztönözzük, támogatjuk óvodás gyermekeink 
élményszerű tapasztalatszerzését, amelyek elősegítik a 
környezetre figyelő magatartásforma megalapozását, a 
természet tevékenységek általi megismerését, megsze-
rettetését. A környezetvédelem fontosságát közvetítjük 
a családok felé, akik szívesen működnek velünk együtt, 
segítik munkánkat.  
A konyhán biztosított a változatos és egészséges étel, 
sok új ízzel ismerkednek meg a gyermekek, minden 
délelőtt van friss gyümölcs vagy zöldségféle étkezések 
között. 
A nevelési év folyamán az egyéb ünnepeink is kiemel-
kednek a mindennapi életünkből, az ünnep jellegének 
megfelelően készülünk rá.  
Gyermekeinknek lehetőségük nyílik hitoktatásra, nép-
táncra, valamint gyermek labdarúgásra.  
 A szülők betekinthetnek óvodánk életébe, és aktív ré-
szesei lehetnek programjainknak. Törekszünk a jó kap-
csolat ápolására. Kérjük, bízzanak bennünk, legyünk 
partnerek, együttműködők a nevelésben a gyermekek 
érdekében. A figyelem, türelem, összefogás és a követ-
kezetes nevelés meghozza a gyümölcsét. 
Továbbra is nagy szeretettel várunk mindenkit rendez-
vényeinkre. 
 
 

Sósné Baráth Erika 
intézményvezető 

ÓVODAI  HÍREK 
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Lőrik Lászlóné vagyok /született 
Berkó Zsuzsanna/. Jánoshidán 
éltem mindig és élek most is a 
családommal, valamint itt tanítot-
tam a helyi általános iskolában 
a  2018/2019-es tanév végéig. 
Jászboldogháza nem idegen szá-
momra, mert élnek itt rokonaim, a 
tantestületben pedig vannak volt 
kollégáim és tanítványaim is, 
mindez öröm számomra. 
 
Házasságban élek, férjem a Jász-
tejnél dolgozik Jászapátin, fiam, 
aki 28 éves, Jászberényben él és 
dolgozik. 
 
Tanítói és tanári diplomám is van, 
a pályán töltött hosszú évek alatt 

tanítottam alsó és felső tagozatban 
egyaránt, de főleg idegen nyelve-
ket (oroszt, németet, angolt). 
Nagyon szeretek tanítani, szere-

tem a gyerekeket. 
Szabad időmben is szívesen fog-
lalkozok idegen nyelvekkel, sze-
retek utazni, és nagyon szeretem a 
zenét. 
 
Ettől a tanévtől lehetőséget kap-
tam, hogy a Jászboldogházi Má-
tyás Király Általános Iskolában 
angol nyelvet taníthassak, vala-
mint felkértek az intézmény veze-
tő helyettesi állás betöltésére is. 
Köszönöm szépen mindenkinek a 
bizalmat, és szeretném, ha mind-
annyian, az iskola, a szülők, a 
gyerekek jól össze tudnánk dol-
gozni a közös célért. 
Sikeres, boldog tanévet kívánok! 

Bemutatkozó 

A Jászboldogházi Mátyás Király Általános Iskolában 165 tanuló kezdte meg a tanévet. 24 első osztályos 
tanuló számára kezdődtek a tanulós hétköznapok Gerhát Károlyné Zsuzsa tanító nénivel. 

Július 18-án reggel 6 órakor a Pol-
gármesteri Hivatalnál vártuk, hogy 
elkezdődjön a várva várt utazás. 
Bepakoltuk a csomagjainkat az au-
tókba, elköszöntünk erre a kis időre 
szüleinktől, s előbb Szlovákiát, 
majd Csehországot érintve megér-
k e z t ü n k  L e n g y e l o r s z á g b a , 
Jaworzébe. 
Itt találkoztunk a tolmácsunkkal, 
aki a kiránduláson végig velünk 
volt, sokat segített a kommunikálás-
ban lengyel barátainkkal. 
 Először 2 általános sulit néztünk 
meg, majd egy érdekes, tengeri élő-
világot bemutató múzeumot jártunk 
körbe, ezután elfoglaltuk a szállá-
sunkat Pogorze-ben, végül vacsorá-
val zártuk a napot. 
Másnap, pénteken reggeliztünk, és 
elindultunk Zatorlandba, ami egy 
nagy -dinó-, rovar-, és vidámpark, 
vízipark csónakázással, tele renge-
teg szórakozási lehetőséggel, sok 

mindenre fel is ültünk, és az 5D-s 
mozit is kipróbálhattuk, nagyon jól 
éreztük magunkat. 
Ebédelni városnéző kisvonattal 
mentünk, egy szintén a témapark 
területén levő étterembe. 
Ezután kis idő múlva vissza indul-
tunk szállásunkra, megvacsoráz-
tunk, majd nyugovóra tértünk. 
Szombaton Krakkó városát fedez-
tük fel idegenvezetőnk segítségé-
vel, kezdve a Waweli vár megtekin-
tésével, ami magas dombon áll, 
ezáltal pazar kilátást nyújtott a len-
gyelek 3. legnépesebb városára.  
Itt található az egyik székesegyház. 
Ebben a templomban koronázták a 
lengyel királyokat, és itt van végső 
nyughelyük is. Mellette a palota 
szintjeit, belső udvarát vettük szem-
ügyre, majd átsétáltunk az óváros-
ba, ami régen fallal volt körbevéve. 
A főtéren -amely Európa legna-
gyobb főtere- fogadott minket a 

Lengyelországban jártunk 
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Gondolatok a nevelésről 
Jó szülő-gyerek kapcsolat három alappillére 
Életünk egyik legfontosabb területe a szülő gyermek kapcso-
lat. 
Természetesen nem lehet egy általánosan alkalmazható sza-
bályt megfogalmazni. Nincsen olyan használati utasítás, 
mely minden gyermekre, és minden szülőre igaz, mely min-
dig működik. 
Minden gyermek és minden szülő más - ennek megfelelően 
más és más a jó kapcsolat is. 
Mégis, léteznek alapelvek, melyek mindenkire igazak. Olyan 
pillérek, melyek nélkül a szülő-gyermek kapcsolat nem lehet 
teljes.   
Az első pillér: Gondoskodás 
A gyermek - tudom, nem mondok újdonságot - még nem 
képes rá, hogy önállóan ellássa magát, fizikai szükségletei 
kielégítéséhez segítségre szorul. Ez a szülők feladata. Ők 
azok, akik eleinte etetik, itatják, akik gondoskodnak a tiszta 
ruháról, az egészséges környezetről, a személyes higiéniáról. 
És természetesen ők azok, akik egy betegség esetén ápolják, 
a gyógyszereket adagolják, a borogatást cserélik. 
A fizikai gondoskodáson kívül a gyermeknek társasági igé-
nyei is vannak, szeret a szüleivel lenni, szeret beszélgetni, 
játszani, élményeket szerezni. Természetesen ebben is első-
sorban a szülők segíthetik. 
A második pillér: Szeretet 
Talán erről a legnehezebb beszélni, hiszen ezt általában 
adottnak, természetesnek vesszük. A szülő szereti a gyerme-
két, a gyermek szereti a szüleit. De ez sem ilyen egyszerű. 
A szeretetet táplálni kell. Figyelni kell a gyermekre, foglal-
kozni vele, érdeklődni iránta. Nem kötelességszerűen, nem 
feladatként, hanem őszintén, belső indíttatásból. 
Sokszor a napi munka, a háztartás, a bevásárlás, a takarítás, a 
szokásos robot mellett már nem jut idő a gyerekre. Pedig 
neki is szüksége van a szeretetre, hiszen ez az, ami hozzáse-
gíti önbizalma kialakulásához. A szeretet segítségével érzi 
meg, hogy ő is fontos és értékes, ez pedig segít majd neki 

abban, hogy később képes legyen saját érdekeinek képvisele-
tére. 
A harmadik pillér: Határozottság 
Gyermekednek biztonságra van szüksége, és ezt csak a Te 
határozottságod adhatja meg neki. 
Valószínűleg Veled is megtörtént már, hogy autóval akartad 
valahová elvinni gyermeked, de ő nem akart beülni a gyerek-
ülésbe. Amikor mégis beültetted, és bekötötted, akkor pedig 
zengett a kocsi a sírástól és a hisztitől. Velem is megesett 
már. Tudom, szörnyű érzés, az ember ilyenkor gonosznak 
érzi magát. Mégis megtesszük, mert tudjuk, hogy ezzel te-
szünk jót gyermekünknek, így tudjuk őt megvédeni. 
Ilyen a határozottság is. Gyermekednek szabályokra, korlá-
tokra van szüksége, mert csak így készülhet fel felnőtt életé-
re. Meg kell tanulnia, mit szabad, és mit nem. Ezzel óvhatod 
meg őt a későbbi balesetektől, kudarcoktól, tévedésektől. 
Legalább részben. 
A határozottság nem indokolatlan szigort jelent, hanem csak 
azt, hogy a határok mindenki számára ismertek, és ezeket be 
is kell tartani. A határozottság nem csak büntetést jelent, 
hanem dicséretet is. Azt, hogy megbeszéljük gyermekünk-
kel, hogy miért helytelen az egyik cselekedet, és miért helyes 
a másik. 
És a határozottság természetesen példamutatást is jelent: a 
szabályok mindenkire egyformán érvényesek. Persze lehet-
nek kivételek, de azokat világosan meg kell tudni indokolni. 
Például a szülő biciklizhet már az úton, de a gyerek még 
nem, mert nem elég ügyes, nem elég erős hozzá. 
Áll a híd 
Ez az a három pillér, ami hozzájárulhat a szülő-gyermek 
kapcsolat kiteljesedéséhez. Nem ígérem, hogy ezek betartá-
sával megszűnik minden problémád. Nem ígérem, hogy nem 
lesznek többet viták, hisztik, durcás elvonulások. De talán 
segít, hogy gyermekeddel később is jó kapcsolatod lehessen.  

( Forrás:Internet:Varázsbetű – Kazal Kolos ) 

ISKOLAI HÍREK 

Szent Mária székesegyház, mellette a Városháza és a 
Posztócsarnok  nagy méreteikkel és szép látványukkal. 
A díszes lovaskocsik és lovak megszokottak az egész 
városban, a főtéren is sokat láttunk belőlük.  
Még az ország legrégebbi egyetemét :a Jagelló egyete-
met, belső udvarát tekintettük meg, majd egy hajón 
eltöltött finom ebéd után indultunk  hajókázni a Visztu-
lára, amely két részre szeli Lengyelországot.  
Ezek után már csak a szállás felé vezető út maradt hát-

ra, majd a vacsora, végül eltettük magunkat holnapra. 
Vasárnap hazaindultunk, s Szlovákiában Sztrecsény 
várát jártuk be, majd pár óra múlva már itthon vártak 
bennünket. 
Mindezen programok rengeteg élményt, új helyszíne-
ket nyújtottak számunkra, köszönjük a jó megszerve-
zést, a lehetőséget! 

Muhari Hedvig 7.osztály 

Ebéd után sétahajóval a Visztulán Háttérben Wawel és a királyi palota 
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� Június 15-én a főkapitány megbízásának tet-
tem eleget, ugyanis Borbás Ferenc jászkun főkapi-
tány megkért, hogy ezen a napon képviseljem őt a 
Portelki Nagy János Helytörténeti Gyűjtemény 
nyílt napjának délutánján. Már korábban a kapitá-
nyi tanács ülésein téma volt, hogy a regnáló kapi-
tány, ha nem tud egy rendezvényen megjelenni 
elfoglaltsága miatt, akkor jelöljön ki valakit a ko-
rábbi kapitányok közül, aki képviseli őt azon a 
rendezvényen. Így esett a választás rám. Ez a nyílt 
nap Porteleken a Szaszkó dűlő 91. szám alatt volt 
megtartva, ahol a Nagy János Helytörténeti Gyűj-
temény van elhelyezve. A gyűjteményről annyit, 
hogy ez egy tanyamúzeum, ahol a korábbi idők 
munkaeszközei vannak összegyűjtve. Ennek létre-
hozója Balog Gyula, aki ezen a tanyán nevelkedett 
Nagy János gyámsága alatt. Ezzel a gyűjtemény-
nyel annak állít emléket. Nagyon sok tárgy van 
kiállítva:  szántóföldi, szőlőművelési, borászati, 
állattartási, háztartási eszközök, valamint Portelek 
története iratokban és képekben. A rendező Balog 
Gyula köszöntése után én is köszöntöttem a jelen-
lévőket, átadtam nekik Borbás Ferenc főkapitány 
úr üdvözletét, majd röviden elmondtam a jelenlé-
vőknek személyes élményeimet, mert hét és fél 
évet ott dolgoztam a Március 15. Termelőszövet-
kezetben, és vannak abból a korból emlékeim.  
Kapcsolatot tartottam a település akkori vezetői-
vel, tanítókkal, és több aktivistával, akik akkor a 
település fejlődéséért tevékenykedtek. Zárszóként 
üdvözöltem ezt a közösséget formáló összejöve-
telt, és kívántam nekik, hogy ez a nyílt nap legyen 
egy kezdet, mely a későbbiekben hagyományként 
ismétlődjön meg. Ezután népzenei együttesek mű-
sora következett, felléptek a Ceglédberceli Német 
Nemzetiségi Kar, a Jászszentandrási Citera Zene-
kar, a Dósai Népdal Kórus és a Jászszentlászlói 
Hangász Együttes. A műsor végeztével  a fellé-
pőknek -Balog Gyula megbízásából- egy-egy em-
léklapot adtam át. Ezután jó hangulatú beszélgeté-
sek voltak, majd a délutáni műsort  egy kiadós va-
csora zárta. A rendezvény a továbbiakban a Ta-
nyabállal folytatódott, de azon én már nem vettem 
részt.  
�  A Múzeumi Esték programsorozatban június 
27-én Hortiné dr. Bathó Edit, a Jász Múzeum igaz-
gatója tartott előadást a „Jászberényi polgári csalá-
dok a 18-19. században” címszó alatt. Elöljáróban 
az előadó felvázolta az akkori társadalmi rétege-
ket, és kiemelte, hogy az egyes rétegek hogyan 
tartották egymással  a kapcsolatot. Ez jelentkezett 
már a keresztszülők kiválasztásánál is, mert a ke-
resztszülőknek a későbbiekben több feladatuk volt 

a baba körül, mint napjainkban. Példaként hozta 
fel az előadó, hogy a csecsemő keresztelésénél 
még az anya sem volt jelen, csak a bába meg a ke-
resztszülő. Ebből adódtak olyan problémák, hogy 
a baba nevét, de volt példa, hogy a nemét is elír-
ták. Példákat hozott fel, hogy két tanú és az édes-
anya kellett ahhoz, hogy helyre tegyék az elírt ada-
tokat. Az is érdekesen hangzott, hogy a nagyszá-
mú születés és elhalálozás miatt a szülők nem min-
dig emlékeztek arra, hogy az újszülöttnek adott 
nevet már korábbi gyermeküknek adták, és az élet-
ben is maradt. Ilyen esetként említette az előadó, 
hogy voltak családok, ahol János 1 és János 2 ne-
vek is voltak. Szegényebb rétegeknél sok esetben 
egy keresztszülőt választottak, akár 8 gyereknek 
is. Polgári családoknál ez már három- négy gyer-
meket jelentett. A névadásnál is voltak társadalmi 
rétegződések, mert míg a szegényebb körülmé-
nyek között élők az újszülöttnek egy keresztnevet 
adtak, addig a jobb módúak kettő, három vagy 
akár négy nevet is adtak a babának. A kiházasítás-
nál is figyelembe vették, hogy melyik társadalmi 
csoportba tartoznak. Gyakori volt, hogy a fiatal 
lányokat tíz évvel is idősebb férfiakhoz adták fele-
ségül. Ennek kapcsán 4 polgári család rokoni kap-
csolatai lettek bemutatva, ahol szintén nyomon 
követhető az azonos társadalmi csoportba tartozás. 
Az egyik család ismertetésénél jutott tudomásunk-
ra, hogy Antal József rendszerváltó miniszterel-
nöknek is jászberényi a nagyanyja. Pray András 
Lipót feleségének, Karolinának nyolc gyermeke 
született, és Flóra lányuk volt a miniszterelnök 
nagyanyja, melyet Jászberényi látogatásakor Antal 
József el is mondott. A 18-19. századi elvek a kor 
változásával felhígultak, a családi kötelékek sem 
maradtak olyan szoros kapcsolatban, mint régen.   
�   Az idei immár XV. Hármas Kerületi Aratóver-
senyt július 6-án Kiskunfélegyháza rendezte a 
Haleszi határrészen. Mi hagyomány szerint egy 9 
fős kisbusszal indultunk, melynek vezetője Kobela 
Margit, aki az arató brigádnak is a tagja. Az arató 
brigád többi tagja: Fózer Tibor kaszás, Tóth Béla 
kévekötő, Makóné Esztike marokszedő, Kobela 
Margit kötélteregető. Az arató reggeli bemutatása 
Szabóné Julika feladata volt. Én szokás szerint a 
zsűri egyik tagja voltam. Megérkezésünkkor a 
haleszi iskola udvarán fogadtak bennünket, arató 
pálinkával és arató reggelivel. Itt történt meg a re-
gisztráció és az aratóparcella kisorsolása.  Kilenc 
órakor kezdtük meg a kivonulást a búzatáblára. Az 
aratás megkezdése előtt az alpolgármester köszön-
tötte a résztvevőket, majd Pecsmán Viktor atya 
adta áldását az aratási hagyományokat tisztelőkre. 
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Nagy Albert 
Jászkapitány 

HÍREK 

Az aratandó terület 120 négyzetméter nagyságú. 
Az aratóversennyel párhuzamosan főzőverseny is 
volt, de mi abban nem voltunk érdekeltek. Az ara-
tóversenyre 26 csapat nevezett be. Kiskunfélegy-
házára a hagyományokhoz híven a Vajdaságból is 
érkeztek csapatok. Az aratási rendezvényen na-
gyon sok ismerőssel találkoztunk, akikkel a koráb-
bi versenyeken ismerkedtünk meg. Az aratócsapa-
tok munkáját egy 5 fős zsűri minősítette. Az aratás 
befejezése után visszatértünk a haleszi iskola ud-
varára, ahol finom birkapörkölttel vendégelték 
meg az aratókat. A színpadon az ebéd alatt és utá-
na is a hagyományőrző csoportok szórakoztatták a 
jelenlévőket. Majd 15 órától a Dupla Kávé együt-
tes adott műsort másfél órán keresztül. A zsűri a 
munkáját most új szempontok alapján végezte. 
Nem volt helyezés, hanem két csoportba osztottuk 
a csapatokat, az egyik az Ezüstkalászos, a másik 
az Aranykalászos minősítés. Az  Aranykalászos 
címet 15, az Ezüstkalászos címet 11 csapat érde-
melte ki. A díjazásban mindkét csapat egyformán 

részesült. A hagyományokhoz híven most is voltak 
különdíjak, melyeknek átadása az eredményhirde-
téssel együtt zajlott. Ismét díjazva lett 
Medgyasszai János bácsi, aki 92 évével kaszásként 
a kunmadarasi  csapatot erősítette.  
A legfiatalabb kaszás is díjazva lett Rácz Adrián 
személyében, aki 13 évesen a bugaci csapatban 
szerepelt.  Volt kimondottan nőkből álló aratócsa-
pat is, akik szintén különdíjban részesültek.  Volt 
még különdíj, többek között ilyen volt a Makainé 
Esztike által kiérdemelt különdíj is, melyet a kar-
cagi polgármester ajánlott fel a legjobb maroksze-
dőnek. Gratulálok neki! Az aratóverseny zárása-
ként a vándorgajmó átadásra került  Kunmadaras 
képviselőjének, akik a XVI. aratóversenyt rende-
zik.  A rendezvény részünkről ezzel véget ért, jó 
hangulatban indultunk haza, és este 8 óra után meg 
is érkeztünk. 

Idén is az előző pár évhez hasonlóan sikeresnek 
mondhatjuk a Jászboldogházi Strandfürdő és  
Kemping vendégeinek számát. Több táborozó cso-
port is ellátogatott hozzánk. Már júniusban elkez-
dődött az idény az osztálykirándulásokkal, a 3. éve 
megrendezett pályázatos táborral és már 2. éve 
Ercsiről ellátogató gyermekekkel. Jászboldogháza 
Községi Önkormányzat a Jászboldogháza Ifjúsá-
gáért Közhasznú Egyesülettel közösen pályázat 
útján nagyon kedvezményes áron szervezett 4 he-
tes strandos nyári napközis tábort a Jászboldogházi 
Mátyás Király Általános Iskola tanulói részére. A 
gyermekeknek hétfőtől péntekig különféle progra-
mokat szerveztek, pl. állatkert, biciklitúra, látoga-
tás Tápiószelére a Növényi Diverzitás Központba, 
egész napos strandolás stb. Köszönöm a táborban 
részt vevő felügyelőknek a munkáját és a jó ötlete-
ket, amivel színesítették a gyerekek napi program-
ját.  
Júliusban a napközis táboron kívül még 5 csoport 
látogatott el hozzánk. Újszászról a kis épületek 
megépítése óta érkeznek hozzánk táborozók, akik 
már szinte otthonosan mozognak a kemping és a 
strandfürdő területén. Klcsó Gábor küzdősport tá-
bora szintén nem először látogatott el hozzánk. 
Idén ismét nagyon jól érezték magukat, és jövőre 
is mindenképp szeretnének újra ellátogatni hoz-

zánk. A nagy melegben a hűvös művelődési ház-
ban edzettek, ami a tavalyi évhez hasonlóan idén 
is tökéletesen megfelelt számukra. A két visszaté-
rő táboron kívül a Jászföld Hagyományőrző Egye-
sület erdélyi gyermekcsoportját, egy református és 
egy jászladányi csoportot láttunk vendégül a júliu-
si hónapban. Mindenki elégedetten és sok élmény-
nyel távozott. Augusztusban két csoport látogatott 
el hozzánk, egy sporttábor és egy fiatalokból álló 
tánccsoport. A táncosok fel is léptek a Tájház ud-
varán megrendezett augusztus 20-ai rendezvényen. 
Szeretném megköszönni mindenki segítségét, aki 
részt vett a táborozók programjainak lebonyolítá-
sában. Különösen szeretném kiemelni Ráczné Ba-
ráth Andreát, Répási Ildikót és Duruczné Kovács 
Andreát, akik biztosították a tápláló és finom éte-
leket a gyermekeknek, illetve az Ezüstkor Nyugdí-
jas Klub néhány tagjának, akik idén több alkalom-
mal is sütöttek kenyérlángost.  
A táborok mellett családok és baráti társaságok 
kibérelhették kisházainkat pár nap pihenés eltölté-
sére, illetve sátrainkat is igénybe vehették egy-egy 
rendezvény lebonyolítására.  
 
Várunk mindenkit szeretettel jövőre is.  

  Sós Boglárka 

Nyár végén a kempingrol 
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Napról napra fejlődő világunkkal nehéz lépést tartani, különösképpen az oktatás számára. 
Iskolás fiataljaink a jövőt jelentik számunkra, ezáltal az oktatás megreformálása elenged-
hetetlen. Kifejezetten az általános, illetve a középiskolás diákok vannak kitéve a moderni-
záció veszélyeinek. Releváns döntés lenne, ha több hangsúly helyezkedne az informatika, 
matematika, illetve fizika órákra, egyszóval a reál tantárgyakra. Mindamellett nem elha-
nyagolható a humán tantárgyak oktatása, ugyanis ezen tantárgyak nagy mértékben hoz-
zájárulnak az általános műveltség kialakulásához. A nyomatéknak mindenképpen az ide-
gen nyelveken kellene lennie, hiszen egy nyelv elsajátításával számtalan lehetőség nyíl-
hat meg a fiatalok előtt. Véleményem szerint ezen reformok megvalósulása segítené a 
fiatalokat, hogy gyorsabban és könnyebben megtalálják magukat az életben. 

        Durucz Dávid 

FIATALOK VÁLASZOLNAK... 
Változó világunkkal, a hatalmas léptekkel haladó modernizációval lépést tartva, ugyanakkor az alapvető emberi 

normákat betartva, nap mint nap számtalan kihívással szembesülnek a fiatalok. 
Szerinted mely ismeretek oktatása, mely tantárgyak óraszámának növelése segítené legjobban az általános és  

középiskolásokat abban, hogy minél könnyebben találják meg helyüket az életben? 

A mostani világban egyre nagyobb az anyagiasság. A diákoknak egyre több pénzre 
van szükségük. Beleértve az albérletet, a tandíjat, a könyveket és természetesen a 
saját igényeiket. Az a baj, hogy sokan meggondolatlanul költekeznek. Ez lehet a társa-
dalomból adódóan rivalizálás, hogy például egy fiatal ne maradjon le a társaitól. Szerin-
tem a legfontosabb az lenne, ha a fiatalok megtanulnák, hogyan is használják fel a jö-
vedelmüket a megfelelő módon. Az iskolákban bevezetném a pénzügyekkel kapcsola-
tos ismeretek tanítását. Emellett pedig a munka és a pénz értékével is szembesíteném 
a diákokat, mind a fiatalabb, mind az idősebb korosztályt. Ezt diákmunkán keresztül 
képzelem el, egy kötelező munkaközösség által, mind a munka és mind az általa meg-
szerzett pénz nagyságát meg tudnák ismerni. A mai oktatási rendszerről pedig csak 
annyit tudok mondani, hogy megvagyok a kontangens és a másodfokú egyenlet nélkül 
is. Kicsit kreatívabbá tenném az oktatást. A 21. század gyermekei inkább az elektroni-

kai eszközökkel barátkoznak, mintsem a könyvekkel. Viszont van bennük némi hasznosság is. Jelen esetben az 
interaktív táblára gondoltam. Élménydúsabb egy töri óra is, ha dokumentumfilm alapján mutatják be az esemé-
nyeket. Az óraszámok elég magasak. A gyerekeknek lassacskán magánéletük sem lesz. Hisz az iskolában robo-
tolnak. Esetleg elmennek ilyen-olyan edzésre, majd este hazajönnek fáradtan, majd még készülnek a másnapra 
is. Megszüntetném a korán kelést. Kialvatlanok lesznek, és annál jobban nem tudnak figyelni a környezetükre, 
magukra sem. Én 5 évig ingáztam. Minden nap hajnalban keltem, csakhogy beérjek, elég fárasztó is volt. Ha már 
elkéstem netán 1-2 percet, akkor már jött is a figyelmeztetés. Véleményem szerint fontos dolog a kommunikáció. 
A gyerekek, sőt a szülők sem tudnak már értelmesen kommunikálni. A fiatalabb gyerekek számára sokkal több 
tábort szerveznék. A régi időkben nem volt ennyi "kütyü", a szüleink és a nagyszüleink mégis emberekké váltak, 
és boldogabb gyerekkoruk volt. Nem a régi rendszert akarom visszahozni, de talán  egy-két fiatalra ráférne a ka-
tonaság is. 

        Kállai Áron 

Életünk során különböző típusú közösség tagjaként kell figyelemmel lennünk 
önmagunkon kívül más személyekre is. Ez általában alkalmazkodást jelent má-
sokhoz, és ezzel együtt a szabályokhoz is. Egy közösségben való alkalmazko-
dás elősegíti egész életünket. Az alkalmazkodás megtanítása a problémák ke-
zelését helyezi előtérbe, amelyet fontos lenne tanítani. Az iskolában sokkal na-
gyobb hangsúlyt kéne az idegen nyelv oktatására szánni, akár diákcsereprogra-
mokkal, amelyek akár több hónaposak is lehetnének, mert ezzel nemcsak a 
nyelv, hanem az önállóságunk is fejlődne. A mai világban már elvárás a jogosít-
vány, amit jó lenne, ha már a középiskolás évek alatt elkezdenék tanítani, ezzel 
megadnák nekünk az alapot hozzá. 

        Száraz Natália 
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Mint minden kisgyermekes szülőt, természetesen engem is elgondolkoztatott, hogy milyen 
jövő vár a gyermekemre akár tanulás, akár munka szempontjából. Teszem ezt akkor, ami-
kor még csak a színeket tanítom neki, vagy csak az elsuhanó közlekedési tábláknál talál-
gatjuk együtt, hogy kör volt vagy négyzet. Mai szülőként persze utána olvasunk mindennek, 
hogy mi is lenne a jó, de közben csak reménykedni tudunk, hogy a mai oktatási rendszer-
ben nem vesz el a tudás iránti vágya, az egyéni képességei. Általános iskolában nagy 
hangsúlyt fektetnék az idegen nyelvek ismeretére, a számítógépes ismeretekre, a modern 
technikai eszközök és közösségi felületek kulturált használatára, mert úgy gondolom, hogy 
a mai világban is és a jövőben még fokozottabban felértékelődik ezek szerepe. Emellett, 
ami szerintem fontos lenne, hogy a gyermekek már kis koruktól kezdve megtanuljanak ön-
állóan és csapatban dolgozni, és a kitartásukat, hozzáállásukat értékeljék, ne az elért ered-
ményéket. Szakkörökkel, sport és művészeti órákkal tágítanám az érdeklődési körüket, 

hogy könnyebben el tudják majd dönteni, milyen irányban tanuljanak tovább. Középiskolában a könyv alapú tu-
dás, évszámok, matematikai törvények magolása helyett előtérbe helyezném a szaktantárgyakat, szakmai gya-
korlat szerzését, kommunikációs tréningek végzését, mivel a mai munkáltatóknak fontosabb a megszerzett ta-
pasztalat, mint a papírok. Csak reménykedem benne, mire az én lányom abba a korba lép, az egyéni képességek 
felértékelődnek, és a tudás iránti vágya elkíséri mind a tanulmányai során, mind a munkahelyein, és a kommuni-
kációs eszközök, felületek kulturált használatát megtanulja az emberiség. 

        Szemes-Csecselics Hajnalka 

Könyvtári hírek 
Iskolánk kitűnő tanulóit ebben az év-
ben is megajándékozta a Magyar Nem-
zeti Cirkusz egy belépővel a Repülő-
cirkusz című előadásra. A gyerekek 
július 10-én örömmel szálltak fel a 
buszra, egész éves tanulmányaik jutal-
maként indultak a budapesti cirkuszlá-
togatásra. Ámulatba ejtő volt az artis-
ták mutatványa, és a drónnal irányított 
repülős bemutató. Az előadás előtt még 
volt idő a Városligetben pihenni, és a 
Hősök terén sétálni.  Cirkuszi hangulat  Hősök tere  

A nyári szünetben a táborozó gyerme-
kek a könyvtárba is ellátogattak, ahol 
igazi mozi hangulat fogadta őket. A 
fecske meg a szalmaszál című mesét 
nézték meg. Később a társasjátékok is 
előkerültek, vidáman telt a délután.  

Telek Béla festőművész Gyökereink című kiállítása alkalmából a 
Milliók könyve című sorozat 150 darabját ajándékozta a könyvtár-
nak a következő gondolatokkal: 

Ezúton köszönjük a felajánlást, a könyveket az olvasók részére 
tisztelettel megőrizzük. Jó egészséget, az alkotáshoz sok erőt és 
örömet kívánunk a tanár úrnak! 

HÍREK 

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

2019. október 14 -ig kérjük eljuttatni a szerkesztőkhöz. 

A beküldött írások változtatásának jogát -terjedelmi okokból-  a szerkesztőség fenntartja. 

E-mail: faluujság@jaszboldoghaza.hu 

A könyvtár várja olvasóit,  
Nyitva tartás: H-P-ig 7.30-8.00,  

valamint 12.30-16.00. 

Pappné Turóczi Henrietta 
könyvtáros 

„Tisztelettel adományozom a szerződésben megnevezett Könyvsorozatot a 
község lakosságának. Kívánom, hogy gyarapodjanak testben, lélekben, 
szellemiekben és anyagiakban egyaránt! Nagyszerű emberek lakta kedves 
település, szép jövőt jósolok. Jász is, boldog is és magyar. Kis hazánk 
egyik ékessége. Isten éltesse Jászboldogházát minden lakosával együtt! 

Szíves szeretettel: Telek Béla” 
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A   fiúk többsége  kisgyerekként önfeledten rúgja a 
labdát, de  a kapcsolat a  sporttal nem minden eset-
ben marad meg felnőtt korban is. 
Almási Ferenc azonban tudatosan   épített erre a 

gyerekkorban kialakult érdeklődésre, számára a sport 
életcélt jelent.   

Hogy indult a futball iránti szenvedélyed?  
Még egészen kis korom-

ban. Eleinte otthon az ud-
varon focizgattunk a bá-
tyámmal édesanyám nagy 
örömére. Aztán ahogy elke-
rültem óvodába, elkezdőd-
tek kiépülni a barátságok, 
és ott már velük rúgtam a 
bőrt többek között. Akkori-
ban még csak önfeledten 
játszottunk a labdával, és 
ezt a szenvedélyünket to-
vább vittük iskolás korunk-
ra is.    

Az általános iskolás éveidben már az iskola csapatá-
ban játszottál. 
Természetesen rengeteg újdonsággal kellett szembe-

néznünk, ahogy bekerültünk az általános iskolába. 
Órákra járni, könyvből tanulni. Ott volt a napközi is, 
bár az azért még ismerős volt az oviból, de örültünk, 
hogy végre nincs a kötelező délutáni alvás. Akkor még 
örökmozgók voltunk. A szenvedélyünket is volt lehe-
tőség tovább művelni,  amit eleinte Mészárosné  tanár-
nő edzéseinek köszönhettünk. Heti 3 edzéssel és hétvé-
genként versenyekkel töltette el velünk az időt. 
Harmadik osztályos korunktól viszont már bekerül-

tünk a Jászboldogházi SE kötelékébe, a jelenlegi elnök  
és edző, Bodor Máté segítségével, aki elkezdett foglal-
kozni velünk. Ő volt az, aki bevezetett minket a labda-
rúgásba, mint sportágba. Nála tanultuk meg az alapo-
kat igazán, és az, hogy ennek  a korosztálynak  kb. 
minden fiúja rúgta a bőrt, segített még jobban összeko-
vácsolni a csapatot. Iskola mellett is kényelmesen tud-
tuk ezt csinálni, mivel az edzések rendszerint késő dél-
után voltak, így tanulni egész délután ráértünk. 
Eleinte a Góliát Foci keretein belül jártunk versenyek-

re a környező települések ellen.  Mikor már az U-13-as  
korcsoportba léptünk,  bajnokságokon játszottunk.  Ezt 
követte az U-16, ahol már jelentősebb mértékű volt a 
fejlődés. Mikor elkezdtünk focizni ,  én még mezőny- 
játékosként játszottam, majd 2008-ban az első edzőtá-
borban bekerültem a kapuba, és ott is ragadtam, mint  
később kiderült, nem hiába.  8. osztályos korunkra már 
a mi korosztályunk adta az ificsapat zömét. Akkoriban 
abban a csapatban is játszottunk , és az U-16-os csapat-
ban is.  Az akkori Megyei Magyar Kupában játszó fel-
nőtt csapatban a padra is leülhettem már.  A szezon 
végéhez közeledve pedig  a  csapatkapitányi karszala-
got is megkaptam. 

A kapus poszton találtad meg igazán a helyed. Mi-
lyen a jó kapus?  A csapatjátékban ez a legfontosabb, 
a legfelelősségteljesebb poszt. Nagyon fontos a maga-
biztosság, a helyzetfelismerés. A kapusnak irányítania 
kell a csapatot. 
A szolnoki edzőm mondta, hogy a kapusnak a kaszák 

közé is be kell ugrania – ezt én is így gondolom. 

A középiskola megválasztását is a sport szeretete ha-
tározta meg? 
Volt ezzel kapcsolatban egy kis vacillálás, hogy Jász-

berénybe menjek középiskolába rendészeti szakra, 
vagy Szolnokon a sporttagozatot válasszam. Végül az 
utóbbi nyert, így a  szolnoki  Széchenyi István Gimná-
ziumban testnevelés-biológia tagozaton folytattam ta-
nulmányaimat, amit egy kicsit se bántam meg. 

Hogy teltek a sporttagozatosok mindennapjai? 
Nekünk mindennap volt testnevelés, volt, hogy dupla 

HÍREK 

Boldogházi beszélgetésekBoldogházi beszélgetésekBoldogházi beszélgetésekBoldogházi beszélgetések    

Névjegy 
Neve:  Almási Ferenc 
Született:  Jászberény, 1997. július 15. 
Szülei:   �Almási Ferenc 
             Pető Ágnes 
Testvére:  Péter 
Iskolái:  Mátyás Király Általános Iskola  

  Jászboldogháza 
              Széchenyi István Gimnázium Szolnok 4 évesen a nagymamánál 

Edzés közben 
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órában, és elméleti szinten is tanultuk azt. Természete-
sen minden sportágról tanultunk részletesebben, ki is 
próbáltuk valamennyit. Osztálytársaim között is volt 
röplabdázó, triatlonos, vízilabdázó, evezős, szóval szé-
les paletta volt. Voltak versenyek, pl. diákolimpia, ahol 
az iskolát képviselve kellett összemérnünk az erőnket a 
többi iskolával, jelen esetben labdarúgásban. 

Eközben Szolnok egyik csapatában is fociztál. 
Ez így van,  az akkor NB II-ben  szereplő Szolnoki 

MÁV FC utánpótlás csapatához igazoltam. Amíg gim-
náziumba jártam, ott űztem a labdarúgást. Ki is töltötte 
a napjaimat rendszerint, hogy iskola után már mehet-
tem is edzésre, és csak estére értem haza. Nem nagyon 
volt időm mindig tanulni, de szerencsére ez nem aka-
dályozott a tanulmányaimban. Rengeteget fejlődtem a 
Szolnokon töltött éveim alatt. Heti 5 edzés, emellett 2 
kapus edzés is, plusz hétvégén meccs. 

Innen  egyenes út vezetett a Testnevelési Egyetemre?  
Igen, még ha kicsit döcögősen is ment. Elsőre nem 

vettek fel, így egy év kiesett. Ez alatt nyelvvizsgát tet-
tem, jogosítványt szereztem, és felkészültem céltudato-
san az újabb érettségire. Akkor már úgy álltam oda, 
hogy igen, sikerülni fog. És sikerült is, felvettek sport- 
és rekreáció szervező szakra.  A rekreáció a jó közér-
zet, a minőségi élet megteremtését szolgálja. Itt speciá-
lis ismeretekkel rendelkező rekreáció szervező, egész-
ségfejlesztő és sportszervező szakembereket képeznek. 

Most fogom megkezdeni a harmadik évemet. Nem 
nagy egyetem, családias a légkör a mindössze kb. 2000 
főnyi hallgatóval, viszont annál nagyobb a híre. Ha 
már az elején kezdjük, a rektor a kézilabda válogatott 
volt szövetségi kapitánya, Mocsai Lajos. És még lehet-
ne sorolni, milyen nagy nevek fordulnak elő nálunk. 
2019-ben Budapest Európa  sportfővárosa.  A  sport- 

és rekreáció szervező  szak hallgatói részt vesznek a 
programok szervezésében, lebonyolításában, így  van 
módunk gyakorlati tapasztalatokat szerezni. 

Most az egyetem csapatában játszol. 
Igen, jelenleg a TFSE-ben focizok. De nem egyből 

jöttem ide. A szolnoki kitérőm után még otthon, a 
Jászboldogházi SE-ben játszottam 2 évig. 
Utána döntöttem a váltás mellett. Itt is olyan nevek 

edzenek bennünket, mint Elekes József, aki a váloga-
tottat is irányította már, vagy a kapusedzőnk, a volt 
válogatott Szűcs Lajos. Tavaly ugyan nem sikerült, de 
idén is kitűzött cél magasabb osztályba feljutni.                           

Említetted, hogy a középiskolában sokféle sportolási 
lehetőség volt. Nem merült fel soha, hogy más sport-
ágban is kipróbáld magad? 

Őszinte leszek, igazán a focin kívül nem nagyon fo-
gott meg más. Persze nyomon követek más sportágakat 
is, de úgy  igazán  a labdarúgás az, ami torony maga-
san az első helyen áll nálam. 
Korábban is, és most is az angol 1. osztályban játszó 

Chelsea  csapata volt a kedvencem, ők világszínvonalú  
top csapatnak számítanak. Petr Cech cseh kapus játéka 
fogott meg  legjobban, és  mindig figyelemmel kísé-
rem a profik játékát. 

Most az év nagy részét Budapesten töltöd. Hogy ér-
zed magad a fővárosban? 
Eleinte nem tudtam elképzelni, hogy milyen lehet 

majd itt élni, de hozzászoktam hamar. Lettek itt baráta-
im, rengeteg lehetőség van itt. Pörgősebb sokkal, mint 
otthon lenni,  ez  tény, a napok is hosszabbak itt sok-
kal. Soha  nem unatkozom. Az egyetem és az edzés 
alapból kitölti az időmet, de emellett tudok dolgozni is 
még diákmunkában. Jelenleg az Aquaworldbe járok  
úszómesterkedni.  Egyetemi szervezésben járunk ka-
landparkba, voltunk barlangászni, és a buborékfoci is 
jó kikapcsolódás, szóval azért eltelik az idő. 

Milyen a kapcsolatod  most Jászboldogházával? Kö-
veted-e egykori egyesületed futball-csapatának játé-
kát? 
Boldogháza az otthonom. A gyerekkori barátaim itt 

HÍREK 

Testnevelési Egyetem házibajnokság 

A bajnokok  MEFOB Eger 2019* 
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Durucz Andreának hívnak, 19 éves 
vagyok. A tanulmányaimat a helyi 
Mátyás Király Általános Iskolában 
kezdtem, majd  Jászberényben foly-
tattam a Liska József Erősáramú 
Szakközépiskola és Gimnázium 
közbiztonsági gimnáziumi tagoza-
tán. Rendőr szerettem volna lenni, 
de az évek alatt elbizonytalanod-
tam, és végül a Budapesti Gazdasá-
gi Egyetemre adtam be a jelentke-
zésemet gazdálkodási és menedzs-
ment szakirányra, tavaly február-
ban. A sikeres felvételi után szep-
temberben elkezdődött az iskola, 
eleinte feljárós voltam, de be kellett 
látnom egy hónap után, hogy ez így 
nem lesz jó. Ezután fel is költöztem 
albérletbe. Könnyű volt a beillesz-
kedés a nyüzsgő hétköznapokba, 
viszont nekem nagyon hiányzik 
Boldogháza, az a nyugodt, tiszta, 
közvetlen környezet. Szerencsére a 
boldogházi barátaim nagyrésze  
fent lakik Pesten, így  velük sokszor 
tudtam találkozni. Én is megtapasz-
taltam, milyen is az egyetemista 
élet, csavarogni a barátokkal, kirán-
dulni a városban, és persze a bulik 

kihagyhatatlanok még akkor is, ha 
másnap vizsga van. Viszont azt is 
be kellett látnom, hogy nem csak 
buli az élet. Így elkezdtem dolgozni 
és egyből két munkahelyem lett az 
egyetem mellett. A Széchenyi für-
dőben vendégirányító és hostess-
kedem ezzel erősítve az angol és 
német nyelvtudásomat hol éjjel, hol 
nappal. Hétvégente pedig, a belvá-
ros egyik leghíresebb szórakozóhe-
lyén kezdtem el dolgozni. Az egye-
tem mellett eléggé nehéz volt, főleg 
vizsgaidőszakban, akkor már nem a 

buliból mentem vizsgázni, hanem 
12 és 16 óra munka után. Szeren-
csére minden vizsgám és zárthelyi 
dolgozatom sikerült elsőre és szu-
per érdemjegyekkel. Nekem már 
május közepén kezdődött a nyári 
szünet. Két hét nyaralással kezd-
tem, egy hét Londonban városné-
zés, kulturális programokkal, majd 
egy hét Horvátországban, Novalján 
fesztiválozás. Utána újból vissza a 
dolgos hétköznapokba. A két mun-
ka mellett elkezdtem a vezetést és a 
szakmai nyelvvizsgára való felké-
szült is. Persze a munka és tanulás 
mellett a szórakozás se maradhat ki 
a barátokkal, mint például a Bala-
ton Sound, East feszt Mezőtúr, 
Hungaroring vagy még az ezután 
következő Strand fesztivál. Sajnos 
ismét eltelt egy nyár, de ez a renge-
teg emlék és élmény örök marad, 
most már kezdődhet az iskola. A 
szeptembert egy új munkahellyel 
kezdem, ami már a tanulmányaim-
mal lesz kapcsolatos. A jövőt illető-
en pedig először is az iskola befeje-
zése és a diploma megszerzése a 
lényeges. 

Bemutatjuk községünk fiataljait 

vannak, édesanyám, bátyám, a csapat. Már sajnos egy-
re ritkábban, de ha tudok, hazamegyek. Csak hiányzik 
azért. 
Természetesen figyelemmel kísérem a boldogházi 

focicsapat játékát. A szívem mindig haza fog húzni. Ha 
lehetőségem adódik, ki is szoktam menni a meccsekre,  
és nemcsak a felnőtt, de az ifi meccsekre is. 

Gyerekkorodtól sportolsz. Hogy érzed, mire tanított 
meg eddigi életed során a sport? 
Idézhetném Hemingway-t, de azt úgyis ismeri min-

denki, bár az magában foglal mindent. Van a sportnak 
magának több funkciója is. Közösséget épít, hovatarto-
zás érzést kelt, emellett az egészséges életmódhoz 
szinte elengedhetetlen. Ezek mind megvannak, de ami 
igazán számít itt, az az, hogy én szeretem ezt csinálni. 
Mondhatnánk, hogy ez az életem. Nem tudom, mit 
csinálnék, ha ezt nem. 

Hogyan képzeled el a jövődet?  
A jelenleg előttem álló legnagyobb feladat  a diploma 

megszerzése. Ezt követően még az egyetemen szeret-
nék maradni mesterképzésen további 2 évig. De 
gyógy- és sportmasszőr OKJ-s képzést  is szeretnék 
elvégezni.  
A sport természetesen elengedhetetlen része az éle-

temnek. Még legalább 20 évig biztosan akarom aktívan 

folytatni ezt a cso-
dás sportágat. De 
ha eljön az ideje, 
h o g y  s z ö g r e 
akasszam a kesz-
tyűt, akkor esetleg 
edzősködni szeret-
nék, főleg  mint 
kapusedző. Szóval 
mindenképp sport 
centrikus életpá-
lyát képzeltem el, 
és remélem, minél 
több sikerben lesz 
részem. 
 

Mindig örömmel tölt el, ha egykori tanítványokkal 
beszélgetünk, és különösen jó érzés azt látni, hogy a 
volt diákok  erejüket megsokszorozva haladnak kitű-
zött céljuk felé. 

Feri, kívánom, hogy  az elszántságod, a kitartásod 
megmaradjon, és    továbbra  is sikereket hozzon szá-
modra a sport! 

Konkoly Béláné 

Testnevelési Egyetem gólyatábor 
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Családban élni jó 
Terike 52 éve a Zrínyi 
utcában él. Környezete 
mindig pedánsan rende-
zett. Szorgalmát, jó lelkét 
sokan dicsérik, de akik 
legtöbbet tudnának róla 
mesélni, azok a 
szomszédai. Minden nap 
átszalad hozzájuk, ha 
kell, segít nekik. 
Terike: Így van! Mondja 
is a szomszédasszonyom, 
Szerénke, hogy többet 
kellene pihennem, mert 
neki nagy szüksége van 
rám. Bátyámhoz, Lacihoz 
is többször átmegyek, és 
megbeszéljük a múltat. 90 éves lesz szeptember 7-én. 
Lánya, Erzsike szinte a harmadik gyermekem, ölelve 
szalad mindig hozzám, és nevetve mondja, jöttem fiata-
lodni keresztanyu! 
Valóban, a korodból simán letagadhatsz jó pár évet! 
Tudom, tavaly töltötted a 80. életévedet, és energiádat 
csodáljuk. 
Terike: Pedig nem egyszerű. 22 éve halt meg a férjem, 
és azóta meg kellett tanulnom a helytállást minden te-
rületen. Szerencsére két lányom, Marika és Erika csa-
ládjukkal együtt itt laknak. Az ő figyelmük és szerete-
tük tart frissen. 
81 évesen össze tudod hasonlítani a gyermekkorodban 
tapasztalt családi életet a jelenlegi állapotokkal. Mi a 
véleményed róla? 
Terike: Tótkéren gyerekeskedtem, és mint mindenütt 
máshol, mi is nagycsaládban éltünk. Több generáció élt 
együtt. Mindenkinek megvolt a maga feladata. A leg-
idősebbnek tekintélye volt, és általában kikérték és el-
fogadták tanácsát. Ők vigyáztak a gyerekekre, míg a 
felnőttek a határban vagy a jószágokkal foglalkoztak. 
Nem érezték magukat tehernek! Mi is a férjemmel úgy 
kezdtük közös életünket, hogy Terka nagymama adott 
helyet, miután a portelki Állami Gazdaságból eljöttünk. 
István fogatos lett a tótkéri tsz-ben, én pedig az irodá-
ban pénztáros lettem. Nagymama vigyázott a lányokra, 
főzött, mosott, a rokonokat istápolta, ha kellett, szülés-
nél is segédkezett. Nagyon sokat köszönhetek neki, így 
egyértelmű volt, hogy amikor ’67 telén beköltöztünk 
Boldogházára, velünk jött. 91 évesen nálunk halt meg. 
Tehát ez volt régen. Napjainkban mindenki önálló ott-
hont teremt, és nagyon sok öreg egyedül marad, fel-
adat, cél nélkül. Feleslegesnek, tehernek érzi magát. Én 
nem panaszkodom! Lányaim, négy unokám gyakran 
felkeresnek, és ha kell, mindenütt segítek. Szerencsére 
fizikailag is bírom még. Kérdésedre visszatérve; régen 
a családi összetartozás, a rokoni szálak ápolása na-
gyobb hangsúlyt kapott, illetve rosszul mondom, ez 
természetes volt. Egy- egy búcsú alkalmából 20-30-an 
is összegyűltek. Ma másképp van, de ezt mindenki ta-
pasztalhatja környezetében. 

Tótkéri lány vagy, mégsem Jánoshidát választottad 
lakhelyül, hanem Boldogházát. Miért? 
Terike: Jánoshida határán volt a Velkei-tanya, de Bol-
dogházára jártunk templomba, szórakozni. Itt volt a 
vasút, ezen jártam gyors- és gépíró iskolába. Amikor 
1963-ban Tótkért majdnem elmosta az árvíz, utána 
gondolkodtunk és döntöttünk Boldogháza mellett. Sze-
rencsére munkánk is lett. Pista az Aranykalász Tsz-ben 
lett fogatos, én pedig a takarékhoz kerültem. Az, hogy 
lányaim is itt laknak, sőt egyik unokám, Feri is itt vásá-
rolt házat, nagy áldásnak érzem. Erika a postán dolgo-
zik, fia Feri gépészmérnök Tápiószőlősön (nemrég nő-
sült, felesége Vivien Újhartyánban egy külföldi cégnél 
van), Erika lánya, Timike, Szolnokon vett házat, és ott 
is dolgozik. Marikáéknál is két gyermek van. Gábor 
átvette és megtanulta a gazdálkodást édesapjától, hiába 
hívták oktatónak a főiskolára, Nórika Szolnokon, dol-
gozik. és még mindig tanul, képzi magát. 
Hogyan telnek napjaid? 
Terike: Hál Istennek igazán jól. Nemrég jöttünk haza 
Marikáékkal Balatonfüredről, ahol egy hetet töltöttünk. 
A fiatalok kirándultak, én pihentem, olvasgattam, hajó-
káztunk, fagyiztunk. 
A hétköznapok újra elkezdődtek. Napközben mindig 
találok dolgot, a nagy kertet egyedül gondozom, és ha a 
gyerekek szólnak, felajánlom a munkámat nekik. Sze-
retek olvasni, rejtvényezni, kézimunkázni. Kisebb- na-
gyobb egészségügyi problémák már vannak, de tudo-
másul veszem, hiszen ez már a korral jár. Ami lelkileg 
erősít, a családom nagyon összetartó, a lányaim is fi-
gyelnek egymásra. Az unokáim pedig végzik a munká-
jukat, és mindig nagyon nagy szeretettel jönnek hoz-
zám. És nagyon igaz, bármilyen gond is van a világ-
ban, ha van egy szerető családunk, a magány is elvisel-
hetőbb, mert védelmet, biztonságot, gondoskodást a 
család ad! 
 
Terike igaz gondolataid adjon mindannyiunk számára 
erőt! Kívánok neked örömteli éveket és hozzá nagyon 
jó egészséget szerető családod körében! 
 Zrupkó Ferencné  

HÍREK 
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Renáta nem ismeretlen olvasóink számára, hiszen 
nagy községi rendezvényeinken mindig meglep ben-
nünket alkotásaival. Férje hivatásos katona Buda-
pesten, mivel munkája nagyon felelősségteljes és 
kötött, kevesebbet tartózkodik Boldogházán.  
Nándor: Valóban, de azt az időt igyekszünk tartalma-
san, közösen eltölteni. Így volt ez a nyári szünet alatt 
is, a badacsonyi Honvéd üdülőben voltunk egy hétig. 
Túráztunk, strandoltunk, a gyerekektől iszappakolást 
kaptunk, és nagyon hamar eltelt ez a hét. 
Mikor költöztek községünkbe, és miért ezt a telepü-
lést választották?  
Renáta: Pontosan hat éve, 2013 augusztusában. 
A választásunk nem volt véletlen, hiszen ismertük Bol-
dogházát. A nagynéném Szabóné Batka Julianna itt 
lakik, és a lánya Judit itt tanít az iskolában. Visszatérve 
a miértre, mindig tetszett az a nyugalom, rend, tiszta-
ság, a lakosság összetétele, ami Boldogházára jellemző. 
Először az óvodába, iskolába járattuk ide a gyerekeket 
Jánoshidáról, majd úgy döntöttünk, itt keresünk házat. 
Sikerült is megvennünk Tóthné Turóczi Marika házát, 
a Kondi büfé mellett. 
Nándor: Én is kis településről származom, a Nógrád 
megyei Sámsonházáról. Egy igazi kis ékszerdoboz, egy 
1200-as évekből származó várrommal. Sajnos ott elfo-
gyott a munkalehetőség a tsz megszűnte után, így a 
fiatalok elköltöztek, és a kb. 700 fős község lassan el-
öregszik. Szüleim testvéremmel együtt felneveltek ben-
nünket, az öcsém Pestre költözött, én ide (de munkám 
alapján Budapestre), és ők egyedül maradtak. 
Hogy könnyű volt-e a beilleszkedés? Renátával sokat 
beszélgettünk erről, és eldöntöttük, ahhoz hogy befo-
gadjanak bennünket, nekünk is alkalmazkodnunk kell. 
A nyitottság nagyon fontos. 
Renáta: Első kellemes élmények az óvodai, iskolai 
szülői értekezleten, majd a közös ünnepségeken értek. 
Rengeteg segítséget kaptam! 
Mivel a Jánoshidán maradt öcsémnek sokat meséltem 
az itteni élményeinkről, ő is úgy döntött, ide fog köl-
tözni, és megvette a Zrínyi utcában a Mézes Péter féle 
házat. 
A legutóbbi községi ünnepségen a két fiú – Kriszti-
án és Dominik – elismerő oklevelet és jutalmat ka-
pott a községünk szépítésében végzett munkájáért.  
Renáta: Nagy öröm ez számunkra. Lányommal aktív 
tagjai vagyunk a Faluvédő és Szépítő Egyesületnek. 
Természetes volt számunkra, hogy lakóként tegyünk is 
Boldogházáért, amit már otthonunknak tekintünk. Mi is 
felelősséget vállaltunk egy- egy területért, azt kapáljuk, 
öntözzük, figyelemmel kísérjük. 
S az, hogy a fiúk is bekapcsolódtak, és ezt értékelték is, 
nagyon sok erőt ad a továbbiakban. 
 

Az iskolakezdés három gyermekkel nem lehet egy-
szerű. 
Renáta: Nem, de megoldjuk. Odafigyelünk az egy- 
egy osztályra vonatkozó feltételekre, és igyekszünk azt 
teljesíteni. Például csak vegyük a cipő kérdését gyer-
mekenként: 1 pár kell az iskolába járáshoz, 1 pár váltó-
cipő, 1 pár tornacipő, 1 pár edzőcipő. 3 gyerekre ez 12 
pár cipő. 
Vivien a Kereskedelmiben 12.-es. Már kiválasztottuk a 
szalagavatós báli ruhát, gyűjtünk a ballagásra, majd a 
továbbtanulásra, mert masszőr szeretne lenni. 
Krisztián 10.-es Újszászon, logisztika tagozaton, Do-
minik 4.-es itt az általános iskolában. 
A két fiú nagyon szeret focizni, így a stoplis cipő fo-
gyóeszköz nálunk. 
A nyár nagyon gyorsan eltelt, a nagyobbak már munkát 
is vállaltak, így a megkeresett pénzt magukra fordíthat-
ják. Nagy segítség volt nekünk szülőknek, hogy tábort 
szerveztek az iskolás gyerekeknek június 15-től egy 
hónapig. Nem kellett aggódnunk, hol a gyerek, mit 
eszik. Köszönet érte a szervezőknek és a tanároknak. 
Dominik még Hamza táborban is volt, ahol gyönyörű 
alkotásokat készített. (Valóban megcsodálhattam a 4 
dimenziós képet, a hideg-meleg képet és a többieket.) 
Dominik kézügyessége nem lehet véletlen, hiszen 
Renáta műveit régóta csodáljuk.  
Renáta: Úgy látszik az alkotás örömét örököljük. 
Apukám kezdett égetett képeket készíteni, nagynéném, 
Éva gyönyörűen rajzolt. Vivike lányom fest, öcsém is 
ügyes, de ő inkább ötleteket ad. A gravírozó készletet 
is tőle kaptam. 
Ezt a kézügyességet a mindennapokban is hasznosítom, 
szerelek, ha kell, teraszt készítek. Továbbra is gravíro-
zok, üvegmarást végzek, gyertyát öntök, epoxitból ék-
szereket, kulcstartót, karkötőt készítek. Gyöngyképeket 
is alkotok, most egy 33000 darab gyöngyből álló képen 
dolgozom. A szappanöntésen is töröm a fejemet. 
 

Boldogházán itthon 
beszélgetés Bujtár Nándorral és feleségével Bujtárné Grósz Renátával 
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Önnek is kezdődött 
az iskola. 
Renáta: Kettő is, 
ugyanis a Klapka 
Sza kkö zép i s ko l a 
tanműhelyében dol-
gozom, és nemrég 
kezdtem az autóve-
zetést tanulni. 
Milyen terveik van-
nak a jövőre?  
Nándor: Az én vá-
gyam teljesült. 16 
évig szerződéses 
katona voltam, és 
nemrég hivatásos 
katona lettem. 
Renáta: Persze van-

nak nagy terveink is: tetőcsere, napelem. Minden év 
elején felírjuk, hogy mit szeretnénk megvalósítani, és 
év végén ellenőrizzük a teljesítést. A bakancslistámon 
is van egy távoli terv. Nagyon szeretek olvasni, külö-
nösen a Skócia történetével foglalkozók érdekelnek. 
Így nem véletlen vágyam, hogy valamikor lássam Skó-
ciát. Boldogházára vonatkozólag is van tervem. Jó len-
ne az edzőpark mellé valahol, egy téliesített edzőterem, 
hiányzik egy ruhás üzlet, mert a délelőtti kiárusításokat 
a dolgozónők nem tudják igénybe venni. Barátnőmmel, 
Tóth Évivel sokat beszélgetünk egy kis cukrászdáról, 
ahol sütizni, beszélgetni lehetne, de ehhez háttér, mar-
keting kellene. Tudom, ezek csak kívánságok, örüljünk 
tehát a szép községünknek, strandunknak! 
Kedves Bujtár család! Köszönöm a beszélgetést, 
további alkotóörömet és hivatásukban kitartást, 
családi életükben sok örömet, boldogságot, erőt és 
jó egészséget kívánok! 

 AZ ALKOT˘S ÖRÖME 

„A képek ott vannak, csak meg kell őket örökíteni.  
A legjobb kép az igazság…” (Robert Capa) 

Egyszer volt, hol nem volt egy 17 éves fiú, aki egy szép 
napon nekivágott a messzeségnek. Egyedül indult a 
tengeren túlra, és csomagjában egy fényképezőgéppel 
érkezett Kanadába.    
A mesébe illő történet főszereplője Endrődi Szabolcs. 
Ez alkalommal vele beszélgettem az utazás élményei-
ről, a vasút vonzásáról és a természet szépségeinek 
megörökítéséről.  
 
Bevallom, ez a nagy utazás keltette fel az érdeklődé-
sem, hiszen kevesen mondhatják el, hogy 17 évesen 
Kanadában fotóztak. Hogyan jött ez a lehetőség? 
- 2017 decemberében volt egy pályázat a facebook-on, 
amit a Fotózz Kanadában nevű oldalon hirdettek meg, 

melynek akkor 2006 ked-
velője volt. Aki kedvelte 
az oldalt, és megosztotta 
a bejegyzéseit, azok kö-
zött fényképezőgépet sor-
soltak ki! Akkor nem 
nyertem, de jött a máso-
dik kör, a különdíj. Ennek 
az volt a lényege, hogy 
aki önerőből el tud jutni 
Kanadába, azok között 
sorsolnak ki négy nyer-
test (4x1 fő), aki ott tölt-

het 10 napot. Tizenhárman voltunk esélyesek, akik kö-
zül négyen kijuthattak Kanadába - és a szerencse ne-
kem kedvezett. Volt bennem kalandvágy is, milyen 
lehet megismerni egy másik kontinenst. Egyedül indul-

tam, amiből kisebb gondok adódtak a határnál, hiszen 
kiskorúként utaztam. 12 óra repülőút után érkeztem 
Vancouverbe, onnan 100 kilométer autóút után érkez-
tünk meg Chilliwack városába, ahol nyolc napot tölt-
hettem. Maga a hely is gyönyörű, a várost magas hegy-
vonulatok veszik körül. Minden nagyon tetszett, bár 
amikor megérkeztem, éppen erdőtüzek voltak, így a 
füsttől akkor nem nagyon lehetett látni. 
 
Nagyon sok élményt jelenthetett ez az utazás – és nem 
akárki volt a kísérőd. 
- Igen, például először utaztam repülővel, és nagyon 
nagy élmény volt Grönland felett repülni. Nyár vége 
volt, csodálatos látványt nyújtott a havas táj.  
A Fotózz Kanadában egy neves fotóművész, Ceglédi 
Ferenc kezdeményezése, aki 22 éve él Kanadában. Ko-
rábban Magyarországon fotózást tanított. Nagyon sze-
reti a nyugati partot, amit már jobban ismer, mint a he-
lyiek. Azt szeretné, hogy a magyarok is minél többen 

Chilliwackban 2018-ban 

Zrupkó Ferencné  
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megismerjék, és népszerűsítsék ezt a vidéket. Ő látott 
vendégül, és különleges programokat szervezett ne-
kem. Szép nemzeti parkokat néztünk meg, emberek 
által alig érintett tájakon jártunk, számos vízesést lát-
tam, és sokat fotóztam különleges helyszíneken is, pél-
dául a Rambo filmek forgatási helyszínén. Nagy él-
mény volt látni az ottani vasutat, a több kilométer hosz-
szúságú tehervonatot.  
Izgalmas és felejthetetlen élmény volt ez az utazás, na-
gyon sok pozitív tapasztalattal. Egyben elgondolkodta-

tott: milyen lenne máshol újrakezdeni a fotós pályát 
majd idővel!  
 
Furcsa hallani, hogy ilyen fiatalon már fotós pályá-
ról, sőt újrakezdésről beszélsz. De hogyan kezdődött 
maga a fotózás? 
- Már kicsi gyerekkoromban megtetszett. Elég sűrűn 
voltam a „kamerák kereszttüzében” az óvodai, iskolai 
vagy otthoni fotózások alkalmával. Egy napon gondol-
tam egyet, és nekivágtam! Ez a nap 2014. április 13. 
volt. Első fotóm a jászboldogházi lakhelyünkön ké-
szült, az éppen virágait kibontó orgonát örökítettem 
meg, ahogy a szorgos méhek beporozták. Később egyre 
többet jártam a környéken, és sokat fotóztam. Ráérez-
tem a fotózás ízére, arra, hogy mit és hogyan lehetne 
jobban megörökíteni. Kezdetben számos negatív kriti-
kát kaptam, és volt, ami megérintett, de felálltam, és 
próbáltam még jobban megismerni a fotózás rejtelmeit. 
Megtanultam, a fotózás nem arról szól, hogy rákattin-
tok valamire, hanem látni kell, mit is szeretnék meg-
örökíteni. Sokat olvastam könyvtárakban, interneten, 
igyekeztem magamtól gyarapítani az ismereteimet. 
Idővel rájöttem, hogy a negatív kritikák inkább elő-
nyömre váltak, mert arra ösztönöztek, hogy jobban fo-
tózzak.  
 
Hogyan fejlődtek időközben a technikai feltételeid?  
- Okos telefonnal kezdtem, majd 2014 karácsonyán 
megkaptam életem első digitális gépét.  2015. karácso-
nyán kaptam egy Nikon digitális gépet, 2016. július 9-
én pedig megkaptam az első komolyabb kaliberű fény-
képezőgépem, amely elég nagy távolságban tudott jó 
fényképet készíteni. 2018 júniusában kaptam meg 

„fotós karrieremben” az eddigi legkomolyabb, tükör-
reflexes gépet. Ezzel fotóztam Kanadában, és ma is 
kíséri a mindennapjaimat.  
 
Napra pontosan tudod a dátumokat, ebből is látszik, 
milyen fontos az életedben a fotózás. Valójában mit 
jelent számodra? 
Susan Sontag-tól választottam idézetet a facebook ol-
dalamra: „Ma minden azért létezik, hogy egy fotón vé-
gezze.” És valóban, ami szépet találok, amiben meglá-
tok egy kis pluszt, ha megfog valami, azt megörökítem. 
Nagyon jó érzés, hogy másoknak is tetszik a munkám, 
és több elismerést is kaptam már. 2017-ben a Pécsi Tu-
dományegyetemen, a 650. jubileumi mozdony fotópá-
lyázaton országos első helyezést értem el. Következő 
nagy élmény a kanadai fotózás volt 2018-ban. 2019-
ben iskolámban a fotópályázaton első helyezést értem 
el a jászboldogházi templom fotójával. Nagyon megfo-
gott, ahogy a lemenő nap fényében a havas tájban meg-
csillant a templom homlokzata. A vasúti témájú fotóim 
pedig kéthavonta jelennek meg az Indóház című orszá-
gos magazinban. Nemrég az egyik fotóm a vasútrajon-
gók klubjának borítóképe lett.  
A fotózás terén vannak példaképeim, akiktől sokat ta-
nulok. Egyikük Ceglédi Ferenc, a másik Józsa Tamás, 
illetve Szöllősi Sándor, kiknek köszönhetően megis-
merhettem a fotózás eddig számomra nem ismert csín-
ját-bínját. A vasút, természet témában Rizsavi Tamás 
munkássága fogott meg igazán a különleges, veszélyes 
helyeken készült felvételei miatt.  
 
A fotóid nézegetve jól látható, hogy a másik nagy sze-
relem, a vasút. A bejegyzéseidből úgy tűnik, mindent 
tudsz a mozdonyokról, vonatokról.  Honnan ez a ra-
jongás? 
Gyerekkoromban „megcsapott a mozdony füstje”. 
Nagy élmény volt, hogy egyszer én meneszthettem el a 
vonatot. Már akkor azt éreztem, hogy valamiért vonz a 
vasút. Nem is volt kérdés, hogy ezen a téren szeretnék 
tanulni, így az Újszászi Rózsa Imre Szakközépiskola 
közlekedési ágazatára jelentkeztem, ahol ősszel a ne-
gyedik osztályt kezdem. Folyamatosan keresgélek az 

Point Atkinson. Világítótorony borús idıben 

     Egy szelíd nyuszi Kanadában  
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Papp Izabella 

Velünk történt ...  

Kedves Olvasóink!  

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

interneten, lassan az összes típus nevét és jellemzőit 
ismerem. Ha hallok valahol érdekességről, megyek és 
megnézem. Nemrég Kelenföldön a Nohab vontatta kü-
lönvonatot csodáltam meg, de voltam Sárospatakon, 
Pécsett, körbevonatoztam a Balatont, Dunakeszin meg-
néztem az első emeletes vonatot. Már szinte az egész 
országot bejártam.  

Nem tervezem előre, pillanatnyi hangulat vagy vasúti 
esemény nyomán utazom. Ez év januárjában Ausztriá-
ban jártam nosztalgia különvonattal. Nagy megtisztel-
tetés volt, hogy mivel a jegyek már elfogytak, a MÁV 
Nosztalgia ügyvezető igazgatója felajánlott egy jegyet 
két főre – jutalmul a fotós munkásságomért. 
Engem a természet jobban vonz, mint a vonat, mégis 
azt fotózom többször, mert azt bármikor lehet fotózni. 
A természetben kell, hogy megérintsen az a különle-
gesség, amit érdemes megörökíteni.  
 
Feltűnt, milyen szépen fogalmazol. Amellett, hogy 
bejegyzéseid sok információt tartalmaznak, főként a 
természetfotóknál megkapóan szép, lírai stílusban 
írsz.   
- Szeretek fogalmazni, abból általában ötös vagyok az 
iskolában. Mostanában verseket is írok. Éppen most is 
született egy, ami kicsit szomorkás lett, a mostani élet-
érzésemet fejezi ki.  Nem tudom, hogy történik: meg-
érint egy hangulat, és jön magától az ihlet. 
 
Bár nemrég Zagyvarékasra költöztetek, sokáig Bol-
dogházán éltél. Mit jelent számodra ez a kis falu?  
- Mindig is a szívem csücske volt. Ide születtem, 
mondhatni, a szülőfalum. Jó emlékeim maradtak az 
iskolai évekről is. Tetszik a falu, nyugodt, csendes tele-
pülés, és közvetlenek az emberek. Remélem, hogy az 

itt kötött barátságok továbbra is megmaradnak, járjak 
bárhol. 
Közeleg az érettségi, és hamarosan döntened kell: fo-
tózás vagy a mozdonyok, a vasút. Hogyan tervezed, 
merre tovább?  
- Korábban a vasút volt a szakmai célom, a fotózás pe-
dig a hobbi. Mostanában ez a cél megfordult bennem. 
A fotózást tekintem fontosabbnak, és ezen a területen 
szeretnék majd tovább haladni.  Célom, hogy fotográ-
fus lehessek. 
A szüleim kezdettől támogatnak mindenben, és örülnek 
a sikereimnek. Nagy boldogság számomra, hogy már 
több, mint ezer követőm van az interneten. Nemrég 
Józsa Tamás ajánlására az alattyáni Zsír on the Fest 
rendezvényen három napig fotóztam, ez volt az első 
ilyen megbízásom.  
Összességében elmondhatom, hogy amilyen negatív 
módon indult a fotózás, az idők során annyira pozitívvá 
vált. Úgy gondolom, ez az én utam. A nagy vágyam az, 
hogy újra eljussak Kanadába, és ott fotózhassak. 
 
Kedves Szabolcs, a lelkesedésed, a fotózás iránti szere-
tetet látva biztos vagyok abban, hogy teljesül ez a vá-
gyad. Példaképed, Ceglédi Ferenc szerint nincs meg-
ismételhető pillanat. Kívánom, hogy találj sok örömet 
az egyszeri pillanatok megörökítésében, a választott 
utad pedig kísérje sok siker és szerencse. 
  
Endrődi Szabolcs fotói megtekinthetők: 
www.facebook.com/szabolcs.phothography 
www.instagram.com/szabolcs.photography 
 

İszi csendélet a nógrádi dombság lankáin 

Jászboldogháza, a mi kis falunk  
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Az elmúlt évben a szolnoki 
Damjanich János Múzeum nagy 
sikerű kiállítást rendezett a gyűj-
teményében található fehérhím-
zésekből. „Szép menyecskék 
varrták fehér patyolatból…” - a 
Petőfitől kölcsönzött verssor volt 
a címe a kiállításnak, és a gaz-
dag, szép anyag láttán gondolat-
ban megjelent előttem tájházunk 
belső tere. Valahányszor belépek 
az ízlésesen berendezett, hívoga-
tóan kedves szobákba, mindig 
megcsodálom elődeink ügyessé-
gét, szorgalmát és ízlését, ami a 
különféle tárgyakból, de főként a 
kézimunkákból tükröződik. El-
varázsol a tisztaszoba nyitott 
szekrénye, a ragyogóan fehér, 
ropogósra keményített terítők, 
ágyneműk, ruhák különleges 
szépsége, igényessége.  

A kiállítás adta az indítékot, 
hogy a Tájház számos értéke 
közül most a fehérhímzés gaz-
dag gyűjteményére hívjam föl a 
figyelmet. Orczi Imréné Veron-
kát, a Tájház megálmodóját arra 
kértem, legyen segítségemre e 
különleges kézimunkák nem rit-
kán több mint száz éves darabja-
inak bemutatásában.  
 
A fehérhímzés  
Európában a 19. század elejétől 
kezdett elterjedni a fehérhímzés, 
több típusa német nyelvterületről 
került Magyarországra. Elterje-

dését segítette, hogy a kézimun-
ka tanítását kötelezővé tették az 
iskolákban, így a technikák és 
minták ismertté váltak az egész 
országban. A fehérhímzés szere-
pet játszott a hétköznapok és ün-
nepek rendjében, alkalmas volt 
mindennapi használatra és díszí-
tésre, a társadalmi helyzet és 
életkor kifejezésére is.  

A fehérhímzés a polgárihoz kö-
zelítő ízlésvilágot tükröz, ami jól 
megfelelt a 19. század második 
felétől Jászberényből Boldoghá-
zára költöző lakosok számára. A 
régi fotókon is jól látható, hogy 
a boldogháziak öltözéke milyen 
igényes volt,  városi hatások jel-
lemezték. Lakókörnyezetüket is 
hasonló igényességgel alakítot-
ták ki, ami a Tájházban fennma-
radt emlékanyagból is tükröző-
dik, s erre utal a különösen gaz-

dag fehérhímzés gyűjtemény.  
A fehérhímzés fehér anyagra 
fehér fonállal készült, alapanya-
ga a sifon volt, erre kerültek a 
minták előrajzolással, drukkolás-
sal. A fehér szín azért is közked-
velt volt, mert jól lehetett tisztí-
tani.  
A fehérhímzések nagy része 
Boldogházán is lyukhímzéssel 
készült, a lyukasztóval vagy ol-
lóval vágott lyukakat hímezték 
körbe, és ennek változatai adták 
a különleges mintákat. A varró-
gép megjelenése, majd elterjedé-
se jelentős változásokat hozott: 
gyorsabbá, egyenletesebbé vált a 
hímzés.  

 
Az emberélet fordulóit kísérő 
kézimunkák 
A Tájházba belépő számára lát-
ványos módon jelenik meg teljes 
szépségében a fehérhímzés.  Az 
asztalokat, ládákat gyönyörű hó-
fehér hímzett terítők díszítik. 

 A tisztaszoba két magasra vetett 
ágyban a párnákon és a dunná-
kon hófehér hímzett ágynemű, 
alatta színes selyem, ami jól ki-
emeli a minták szépségét, har-
móniáját. (A tisztaszoba a lakó-
háznak az a szobája volt, melyet 
csak ritkán, gyermekszületés, 
betegség, vagy vendég látogatá-
sa alkalmával használtak.)  
A Tájház konyhájának ablakán 
egy különleges hímzett függöny 

MÚLTIDÉZŐ 
BÖLCSŐTŐL A KOPORSÓIG - FEHÉRHÍMZÉSEK A TÁJHÁZBAN 
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látható: a fátyolszerű anyagra 
ügyes kezek több mint száz év-
vel ezelőtt hímezték fehér fonál-
lal a virágmintákat. Veronka el-
mondta, hogy ez a menyasszonyi 
függöny 1916-ban készült. 

A szobákban is jól látható, hogy 
a fehérhímzés végig kísérte tu-
lajdonosait az emberi élet fordu-
lóin. Újszülött számára készült a 
kis bölcsőben a pólyatakaró, a 
szekrényben pedig minden meg-
található, ami a lányok kelen-
gyéjének elengedhetetlen tarto-
zéka volt. A szekrény nyitott 
ajtaján csodálatos mintákkal dí-
szített, áttört fehér hímzéssel ké-
szült kis kabátka: Veronka édes-
anyjának bérmálási bolerója. A 
fehér hímzett kötényeket általá-
ban lakodalmak alkalmával 
használták, de a fehér hímzett 
alsóruhák, ingek, hálóruhák gaz-
dag választéka is megtalálható 
itt. 
A boldogházi asszonyok is ké-
szítettek közösen oltárterítőket, 
ahol szintén használták a fehér-
hímzést. Szentfedél is készült 
ezzel a kézimunkával – így el-
mondható, hogy valóban a böl-
csőtől a koporsóig elkísért ez a 
szép kézimunka. 
 
A tulipános láda tartalma 
 
A fehérhímzés különösen nagy 
szerepet kapott a házasságra ké-
szülő leányok kelengyéjében. A 
kelengye vagy stafírung a hozo-
mánynak az a része volt, ami 

elsősorban a háztartásban szük-
séges textilféleségeket tartal-
mazta. A lányok az iskolában 
tanult hímzésekkel már gyer-
mekkorban elkezdték készíteni a 
kelengye darabjait, amit monog-
ramjukkal is elláttak. A családok 
számára igen fontos volt, hogy 
mire férjhez megy a lány, a ke-
lengye minden darabja elkészül-
jön. Összetételére íratlan szabá-
lyok vonatkoztak, és persze az 
anyagi háttér is fontos szerepet 
játszott.  

Veronka szerint egy átlagos sta-
fírung az 1950-es években a kö-
vetkezőket tartalmazta: 
6 párna és 2 dunna - pehellyel 
vagy tollal megtöltve, 2 kispár-
na, 2 derékalj, amit vastag vá-
szonhuzat borított, lepedők, alsó 
ruhák, konyharuhák, törölközők. 
A férjhez menendő lány bútort is 
kapott, általában 2 ágyat, 2 szek-
rényt, díványt és székeket. 

A családban adódó halálesetekre 
gondolva a lányok kaptak egy 
fekete ruhát is. A Tájházban lát-
ható az a fekete ruha, ami Fecs-
ke Jánosné stafírungjának része 
volt.   
A kelengye tárolására az 1920-
as, 30-as évekig Boldogházán is 
használták a tulipános ládát, 
egyik darabja a Tájházban látha-
tó. Szerepét később a sublót, 
majd a szekrény vette át. 
 
Örökségünk…  
A Tájháznak felbecsülhetetlen 
értékei, és olyan emlékei van-
nak, melyek az utolsó pillanat-
ban kerültek megmentésre. Kö-
szönet illeti a gyűjtemény létre-
hozóit és mindazokat, akik elő-
deik tárgyi emlékeit önzetlenül 
felajánlották. Ezeknek értéke 
nem csupán külső megjelenésük-
ben, szépségükben van. Gyakran 
a  petróleumlámpa fénye mellett 
születtek olyan időtálló alkotá-
sok, melyeket a készítésükre for-
dított idő és szeretet tesz egyedi-
vé, különlegessé. Emellett pedig 
minden darabnak megvan a ma-
ga története, meséje, őrzi készí-
tőik keze nyomát, betekintést 
engedve régi idők világába, ha-
gyományaiba. Bár ezek az idők 
folyamán megváltoztak, fontos, 
hogy megőrizzük ezt a gazdag 
örökséget, és továbbadjuk a kö-
vetkező nemzedékek számára.  
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Régen volt — hogy is volt? 

Mátraverebély-Szentkútnál voltam… 

Családunk nagyon vallásos volt, 
engem is úgy neveltek.  Emlék-
szem, hogy amikor nagyapámék 
megjöttek a verebélyi búcsúból, 
mentünk elébük, és az állomáson a 
templomi zászlókkal fogadtuk a 
búcsúsokat. Régen a boldogháziak 
a berényiekhez csatlakoztak, és a 
Szent Antal napi búcsúra jártak. 
Engem először hetedikes korom-
ban, 1948-ban vittek el Mátravere-
bélybe. Leszálltunk az állomáson, 
utána még nagyon sokat kellett gya-
logolni, hegyen-völgyön át jutot-
tunk el a kápolnához. Az volt a szo-
kás, hogy aki először volt Mátrave-
rebélyben, keresztanyát választott. 
Engem is megkereszteltek a kútnál, 
és kis ajándékot, szentképet kaptam 
emlékbe. A jászberényiek mene-
dékházakat építtettek a búcsúba 
érkezők számára, szalmát tettek a 

földre, ott lehetett aludni.  
Az 50-es években nem jártunk a 
búcsúba, nem olyan idők voltak. 
Később, amikor férjhez mentem, 
újra járni kezdtünk. Amikor Bol-
dogháza önállóvá vált, a helyiek az 
augusztus 15-i Nagyboldogasszony 
búcsújára jártak, ez a főbúcsú 
Verebélyben.  
Különleges hangulata volt ezeknek 
a búcsúknak! Nagyboldogasszony 
napján óriási tömeg gyűlt össze, 
voltak idősek, fiatalok, gyerekek. 
Mindig fölmentünk a templomba az 
oltár mögött lévő Máriához, ahol 
imádkoztunk, utána gyónni men-
tünk, és a misén megáldoztunk. 
Régen áldozás előtt nem lehetett 

enni, ezért vittünk magunkkal enni-
valót is. 
A misét a lurdesi barlangnál tartot-
ták, utána körmenet volt fenn a he-
gyen, közben Mária énekeket éne-
keltünk, így értünk vissza a temp-
lom elé. Szép látvány volt az a sok 
ember, többen feldíszített Mária 
szobrot vittek a vállukon. 
 
Délután litánia volt, utána fölmen-
tünk „elköszönni” a Máriához. 
Hosszú sorban álltunk, hogy min-
denki imádkozhasson hozzá. Na-
gyon megható volt. Máriácskánál 
szinte mindenki elsírja magát, olyan 
különleges hatása van. 
A búcsú idején nagy kirakodás is 

…rád gondoltam, ezt a kis emléket neked hoztam.” Ilyen és hasonló kis feliratok díszítették azokat az emléktár-
gyakat, melyeket a verebélyi búcsúból érkezők hoztak ajándékba a rokonok, szomszédok, de főként a gyerekek 
nagy örömére. A hazatérők az emléktárgyakon túl még valami nagyon fontosat hoztak magukkal: olyan különleges 
lelki feltöltődést, ami sokáig kísérte mindennapjaikat, és segített a nehézségek idején is. 
Szádvári Árpádné családjával éveken át járt a híres búcsújáró helyre. Arra kértük, idézze fel az emlékeit. 

A csodatévı Mária szobor        
(öltöztethetı) 

Boldogháziak a búcsúban a fokosokkal. 
Középen Szádvári Árpádné és Szádvári Árpád  
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Szádvári Árpádné Sass Terézia 
emlékeit 

 lejegyezte 
Papp Izabella 

volt, ahol mézeskalács olvasót, jel-
legzetes színes fokosokat, játéko-
kat, emléktárgyakat lehetett venni. 
Mindenki hozott haza szentkúti vi-
zet is. Azt mondták, úgy hatásos, ha 
mind a hét kifolyóból engednek 
vizet.  
    Férjemmel egyszer motorkerék-
párral indultunk Mátraverebélybe a 
búcsú előtti napon. Az egyik ház 
konyhájában egy vaságyat tudtunk 

váltani, ott aludtunk. Reggel föl-
mentünk a remetebarlanghoz, amit 
meredek úton lehetett megközelíte-
ni. Elmentünk a Szent László for-
ráshoz és a világító kereszthez is. 
Amikor motorral hazafelé indul-
tunk, szakadni kezdett az eső. 
Mondták, hogy menjünk inkább 
vonattal, de mi 8-10 boldogházi 
fiatallal elindultunk, és egészen 
Berényig szakadó esőben jöttünk! 

A motorosok több-
ször helyet cserél-
tek, mert aki elöl 
ment, alig látott az 
esőtől. Ez a búcsú 
nagyon emlékeze-
tes maradt.  
   Később kocsival 
jártunk, édes-
anyám is többször 
jött velünk. Ami-
kor édesanyám 85 
éves lett, azt 
mondta, nagyon 
szeretne még egy-
szer elmenni 
Verebélybe. Vo-

nattal utaztunk Nagybátonyba, on-
nan busszal mentünk, de így is so-
kat kellett gyalogolni. Édesanyám 
elfáradt, de nagyon boldog volt, 
hogy el tudott menni.   
Jólesik visszagondolni ezekre a bú-
csúkra. Nagyon megható, lélekeme-
lő volt, hogy ennyi ember együtt 
vett részt a szertartásokon abban a 
szép környezetben. Boldogságot, 
megnyugvást jelentett átérezni azt a 
hangulatot.  
    Amikor a tévében nézem a csík-
somlyói búcsút, ezek az emlékek 
újra felidéződnek bennem. Ma már 
nem tudok elmenni Verebélybe, de 
a templomba minden vasárnap el-
megyek. Ha nem mennék, úgy ér-
zem, valahogy egybefolyna minden 
nap. Ez nagyon fontos nekem.  

A hagyomány szerint Szent László király 1092-ben Mátraverebély határában kun üldözőitől egy szakadékot átug-
ratva csodás módon megmenekült. A király lova patájának nyomából fakadt a mai Szentkút. Az 1100-as években 
jelent meg először itt  Szűz Mária, és a Szentkút vizével meggyógyított egy néma pásztorfiút. A kegyhelyhez fű-
ződő csodák és legendák hírére érkező zarándokok számára már az Árpád-korban templomot építettek Mátravere-
bély faluban.  XI. Pius pápa az év minden napjára teljes búcsút engedélyezett Szentkútnak. A Magyar Katolikus 
Püspöki Konferencia 2006-ban nemzeti kegyhellyé nyilvánította a mátraverebély-szentkúti Nagyboldogasszony 
bazilikát. 

A kegyhely felújított oltára 

Nagyboldogasszony templom 
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Velünk történt ... 

HÍREK 

Egy maroknyi kis csapat nagy-
nagy izgalommal várta 2019. július 

13-át. Osztálytalálkozóra verbuváltuk 
össze az általános iskola 1959-ben vég-

zett diákjait. Mindössze tizenhatan végeztünk, ami az 
idő tájt igen kevésnek számított. Ez azonban nem volt 
csoda, hisz mi a háború forgataga alatt születtünk, már 
a megérkezésünk sem volt egyszerű. Az apáink a fron-
ton voltak, anyáink pedig a nagyszülők segítségével 
idehaza állták a sarat, nevelték a gyerekeket. Úgy gon-
dolom, ez a trauma valamennyiünkre rányomta a bé-
lyegét. 
Tizenhatan végeztük el a nyolc általánost, sajnos ma 
már csak tizenegyen vagyunk. Öten már csak az égi 
hazából figyelhették a mi izgalmunkat, találkozásunkat. 
Kilenc fő osztálytárs és három kísérő rendre meg is 
jelent  délelőtt 10 órára. Mi, helyben lakók nagy igye-
kezettel készültünk erre a várva várt napra, Boriska 
sütött finom süteményeket /sósat is és édeset is/, Ildi-
ke /a Pali felesége/ nagyon finom, bőséges sültes tálak-
kal készült az ebédhez, Erzsike /a Laci felesége/ is fi-
nom süteménnyel, kontyalávalóval és üdítővel kedves-
kedett a résztvevőknek. Mivel elég régen volt 1959, 
ezért névsor szerint felsorolom az osztálytársakat: 
Bajor István    jelen volt 
Bata Borbála Pesti Jánosné jelen volt 
Berkó Ferenc  elhunyt 
Eszes Rozália Tóth Gézáné   nem volt jelen 
Ficzere Éva Bugyi Albertné  nem volt jelen 
Kovács Sz Terézia Babinyecz Jánosné jelen volt 
Kövér Irén  Endrődi Imréné  elhunyt 

Kövér László jelen volt 
 /elkísérte felesége Nagy Erzsébet/ 
Mizsei Katalin Tánczos Lászlóné  elhunyt 
Nagy Ilona Zsilinszky Andrásné  elhunyt 
Nagy Mária Kis Zoltánné  jelen volt 
Pintér Mária  Vígh Zoltánné  jelen volt 
  /elkísérte a férje/ 
Répás Pál  jelen volt  
 / elkísérte felesége Tóth Ildikó/ 
Szőrös Veronika Orczi Imréné  jelen volt 
Tóth József /számunkra Sanyi/  elhunyt 
Túróczi Antal jelen volt 
Megérkezéskor nagy örömmel fogadtuk egymást. Laci 
nagyon kedves volt, mert valamennyiünknek egy-egy 
szál gyönyörű rózsával kedveskedett. Egyetlen taná-
runk él már az akkori tanáraink közül, Menyhárt János-
né Marika néni, Ő már nem vállalta a megjelenést, szó-
ban küldött üzenetet Pintér Marika által. Ezúton is na-
gyon jó egészséget kívánunk, Marika néni! 
Az osztályfőnöki óra így kötetlenül lezajlott, mindenki 
elmondta, hogy mi történt vele az utóbbi időben, szíve-
sen beszéltünk mindannyian a családról, az unokákról 
és egy kicsit nyavalyáinkról is. Az idő jól elhaladt, Ildi-
ke is elkészült a finom ebéddel, asztalhoz ülve elfo-
gyasztottuk, és a csevegés ez alatt sem maradt abba. 
Délután négy óra után már kicsit fáradt a társaság, el-
búcsúztunk egymástól, és megfogadtuk, hogy ha még 
lesz rá lehetőség, a következőkben is találkozni fogunk. 
Köszönöm mindenkinek a jelenlétet, a segítséget, a 
kedvességet, az összetartást.  
Remélem, lesz következő is! 

 Orczi Imréné szervező 

Hatvan éves osztálytalálkozó 
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 Gerhát Károly 
Felelős szerkesztő:   
Konkoly Béláné  Felelős kiadó: 
  Községi 
Szerkesztők:  Önkormányzat 
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Búcsúzunk 

Receptek Anditól... Gasztroangyal jelenti 

„Egyenek mindig jókat, és élvezzék az ízeket!” 

Ráczné Baráth Andrea 

Kedves Olvasók!  
Valamelyik nap gondolkodtam otthon, hogy milyen 
receptet osszak meg Önökkel. A családom által na-
gyon közkedvelt kelt ostoros rétes receptjét szeret-
ném javasolni. Lehet, hogy sokan ismerik már, de 
biztos van olyan is, aki nem.  

Kelt ostoros rétes hozzávalói: 
60 dkg liszt 
3 tojás sárgája 
3 evőkanál olaj 
6 dkg kristálycukor 
4 dl langyos tej 
5 dkg élesztő 
1 mk. só 

Töltelék: 
25 dkg margarin 
20 dkg kristálycukor 
3 evőkanál kakaópor 
Tetejére: 1 db tojás 

Elkészítése: 
A tej felébe beletesszük a cukor felét és az élesztőt, 
felfuttatjuk. Amíg a kovászunk készül addig elkészít-

jük a száraz hozzávalókat. A maradék 
anyagokat a felfuttatott élesztővel ösz-
szedolgozzuk, pár percig dagasztjuk, 
majd duplájára kelesztjük. Amíg a tész-
tánk kel, addig a kristálycukrot a marga-
rinnal és a kakaóval összedolgozzuk. A megkelt tész-
tát hat egyenlő részre osztjuk, kis cipókat formálunk 
belőle. A cipókat téglalap alakúra nyújtjuk, majd 
megkenjük az elkészített masszával. Feltekerjük és 
félretesszük. Három darab tekercset készítünk, a te-
kercsekből pedig fonatot csinálunk Ügyeljünk arra, 
hogy a fonatok végét jól összenyomkodjuk, hogy a 
kakaós töltelék ne folyjon ki. A másik három cipóból 
is elkészítjük a fonatokat.  
Úgy 20-szor 30-as tepsit válasszunk, mert akkor jó, 
ha a tészta a tepsi falához ér. A tésztát megkenjük 
tojással, 20 percig hagyjuk kelni, majd 180 fokon 
igény szerint sütjük. Remélem, kedvet csináltam a 
kelt ostoros rétes elkészítéséhez.  
Kellemes időtöltést és jó étvágyat kívánok! 

 

Tóth Holli Anna  
2019. 07. 21.  

 
Havadtői Zsuzsanna  
Tóth Gergely Béla  

Szőrös Luca  
2019. 07. 22.  

 
Szőrösné Csík Szandra, 

Szőrös Tamás  

HÁZASSÁGKÖTÉS 
 

Koncsik Barbara -  
Szöllősi Gábor 
2019. 08. 24. 

 
Sós Boglárka -  
Takács László  

 
2019. 08. 31.  

Sós Hanna 
2019. 08. 06.  

 
Velkei Bianka 

Sós Zoltán 

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!” 
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A Magyar Honvédség átalakítja és megújítja önkéntes tarta-
lékos rendszerét, melynek új elemeként, a helyi közösségek-
re építve hozta létre az önkéntes területvédelmi tartalékos 
szolgálati formát. 
Az ország valamennyi járásában létrehozandó, területi elven 
szervezett önkéntes területvédelmi tartalékos századok meg-
alakításának célja, hogy szükség esetén helyben álljon ren-
delkezésre egy kiképzett, felkészített, alkalmazható erő. A 
területvédelmi tartalékos század tagjai a felkészítések alkal-
mával olyan elméleti és gyakorlati tudást kapnak, mely a 
helyi közösség védelmi képességét növeli, legyen szó hon-
védelmi vagy katasztrófavédelmi helyzetről. Miután proto-
kolláris feladatai is lehetnek a tartalékos katonáknak, jelen-
létük emelheti helyi szinten is az ünnepi megemlékezések, 
koszorúzások színvonalát. 

Ha eddig vonzotta a katonaság, de élethelyzete nem 
tette lehetővé a lakóhelyétől hosszabb időre történő távollé-
tet, hogy kiképzésen/felkészítésen vegyen részt, akkor ez a 
szolgálati forma pont Önnek szól. A Magyar Honvédség 
lehetőséget ad arra, hogy lakókörnyezete érdekében kama-
toztassa tudását országunk védelmében. 
Ne legyen megyénkben olyan település, amely nem rendel-
kezik tartalékos katonával, bizonyos létszámú kiképzett ka-
tonai erővel! 

A JELENTKEZÉS MENETE 
Amennyiben érdekli a területvédelmi tartalékos (ÖTT) szol-
gálat, első lépésként regisztrációra van szükség. Ez történhet 
a megyei toborzó ügyfélszolgálatokon, a Kormányablakok-
ban, illetve Interneten keresztül, az Irány a sereg 
(www.iranyasereg.hu) honlapon is. A regisztrációt követően 
a toborzóink felveszik Önnel a kapcsolatot és egyeztetik az 
alkalmasság vizsgálat időpontját, helyszínét és az ehhez kap-
csolódó további tudnivalókat. Az alkalmasság vizsgálat sike-
res teljesítését követően történik meg a szerződés megköté-
se. A regisztrációhoz a személyes okmányokra, valamint az 
iskolai végzettséget, szakképzettsége(ke)t igazoló bizonyít-
ványokra lesz szükség. 

ALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT: 
Tartalékos katonai szolgálatra szerződést kötni csak alkal-
mas minősítésű egészségi, pszichikai vizsgálatot követően 
lehet. Az önkéntes területvédelmi tartalékos katonai szolgá-
latra jelentkezőnek a kézi lőfegyverek, lőszerek, gáz- és ri-
asztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi al-
kalmassági feltétele és vizsgálata szerinti (foglalkozás-
egészségügyi) II. típusú alkalmasság-vizsgálaton kell részt 
venniük. A vizsgálat költségét a Magyar Honvédség fizeti. 
Aki rendelkezik ilyen típusú, érvényes vizsgálati eredmény-
nyel, nem kell a vizsgálatot újból elvégezni. Az alkalmassági 
vizsgálatokat a megyei toborzó ügyfélszolgálatok szervezik. 

AZ ÖNKÉNTES TERÜLETVÉDELMI TARTALÉKO-
SOK JUTTATÁSAI 

Az önkéntes területvédelmi tartalékos katona szerződésköté-
si díjra, rendelkezésre állási díjra továbbá a tényleges szolgá-
latteljesítés (kiképzés és egyéb igénybevétel) időtartamára – 
a rendszeresített szolgálati beosztáshoz tartozó besorolási 
osztálynak és besorolási kategóriának megfelelő – alapillet-
ményre, laktanyai elhelyezésre, térítésmentes élelmezési és 
ruházati ellátásra, továbbá utazási költségtérítésre jogosult. 

 
Az Önkéntes Területvédelmi Tartalékos katona részére 

adható főbb juttatások, járandóságok: 
tényleges katonai szolgálat esetén (1-2 napos igénybevétel 
esetén is, időarányosan!) a rendfokozatnak megfelelő illet-
mény; térítésmentes ruházati ellátás-, étkeztetés, útiköltség 
térítés 
Egyszeri szerződéskötési díj: a honvédelmi illetményalap 
75%-a (2019. évben: bruttó: 33.450, nettó: 22.244 Ft, mely 2 
évre vállalt ÖTT jogviszony létesítése esetén, a szerződéskö-
téstől számított 4. hónap 5. napjáig kerül kiutalásra) 
Rendelkezésre állási díj (éves összeg): teljesített szolgálati 
évenként a mindenkori minimálbér összege (2019. évben 
bruttó 149.000 Ft, nettó: 99.085 Ft. mely a szerződés időtar-
tama alatt évente, a szerződés évfordulójától számított két 
hónapon belül kerül kiutalásra) 

AZ ÖNKÉNTES TERÜLETVÉDELMI TARTALÉKO-
SOK IGÉNYBEVÉTELE 

A tartalékosok felkészítése és az alkalmazása helyben törté-
nik, fő szabályként a járásban, esetleg a megyén belül. A 
felkészítés 20 napos, mely nem egyszerre, hanem moduláris 
rendszerben, több szakaszra bontva kerül végrehajtásra. Ily 
módon az egyes összevonások időtartama várhatóan nem 
haladja meg a 4-5 napot. A felkészítésekre a lakóhelyhez 
legközelebb eső kiképzési helyszínen kerül sor. Az állomány 
feladatát képezheti többek között veszély-, és katasztrófa-
helyzetben (pl. árvízi védekezés) történő igénybevétel, ren-
dezvénybiztosítási-, toborzási-, illetve különböző díszelgési 
feladatok ellátása a járási vagy települési rendezvényeken. 
Bővebb információk a katonai szolgálatról:  

www.iranyasereg.hu, vagy 
 www.hadkiegeszites.honvedelem.hu  

 
MAGYAR HONVÉDSÉG 

KATONAI IGAZGATÁSI ÉS KÖZPONTI NYILVÁN-
TARTÓ PARANCSNOKSÁG 

1. TOBORZÓ ÉS ÉRDEKVÉDELMI KÖZPONT 
 

5000 Szolnok, Táncsics M. u. 5-7. 
Telefon: 06 (56) 505-159  

E-mail: szolnok.toborzo@mil.hu 
Ügyfélfogadási rendje:  

hétfő 08.00-15:30, kedd 08:00-15.30,  
szerda 08:00-15:30, 

 csütörtök: 08.00–15.30,  
péntek: 08.00–12.00 

A tartalékos rendszer nyitott, tehát bárki jelentkezhet 
(férfi, nő), aki elkötelezett a Honvédség iránt, aki képes 
és kész tenni a honvédelem ügyéért. 
 
A jelentkezés feltételei: 
• Önkéntes alapon történő jelentkezés, 
• 18. életévet betöltött, cselekvőképes, büntetlen előélet 
• magyar állampolgárság, állandó belföldi lakóhellyel 

vagy tartózkodási hellyel rendelkezés (személyazonosító 
igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, Adóigazolvány) 
• meghatározott iskolai végzettség (minimum 8 általános 
iskola, végzettséget igazoló okmányok), 
• egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság, 
• 1 évnél nem régebbi mellkas röntgen vagy tüdőszűrő 
(szakorvosi) lelet, fogorvosi igazolás- szanált, kezelt foga-
zatról, nők esetében 3 hónapnál nem régebbi nőgyógyászati 

Tájékoztató az Önkéntes Területvédelmi Tartalékos szolgálatformáról 

Érdekelnek a kihívások? Szeretnél egy jó csapat tagja lenni? 
Jelentkezz önkéntes műveleti tartalékos katonának! 
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A jelentkezés feltételei: 
• Betöltött 18. életév, cselekvőképesség, büntetlen előélet, 

magyar állampolgárság 
• Állandó belföldi lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel 

rendelkezés 
• Minimum 8 általános iskolai végzettség 
• 1 évnél nem régebbi negatív mellkasröntgen vagy tüdő-

szűrő lelet, fogorvosi igazolás kezelt, rendezett fogazat-
ról, nőknél 3 hónapnál nem régebbi nőgyógyászati és 1 
évnél nem régebbi citológiai lelet. 

• Egészségügyi: komplex, szakorvosi vizsgálat 
(belgyógyászati, szemészet, sebészet, fogászat, neuroló-
gia stb.) 

• Pszichikai alkalmasság 
• Fizikai alkalmasság: 3200 méter futás, karhajlítás-

nyújtás, felülés 
• Elfogadja egyes alkotmányos jogainak a vonatkozó tör-

vény szerinti korlátozásait. 
Tisztesi beosztás esetén legalább 3 év időtartamra, tiszti 
vagy altiszti beosztásokban legalább 5 év időtartamra vállal-
ja a szolgálatot (legalább 3 hónap, legfeljebb 6 hónapig terje-
dő próbaidő kikötésével) 

Jellemző beosztások: gépkocsivezető, harcjármű 
vezető, harckocsizó, tüzér, díszelgő, lövész, őr, rendész, 
komendáns, géppuskairányzó, légvédelmi lövész, egészség-
ügyi katona, tűzszerész, specialista, ejtőernyős, tűzoltó, sze-
relő, műszaki, stb. 
 
A katona részére adható juttatások, járandóságok: 
Havi illetmény (bruttó): közkatona érettséginél alacsonyabb: 
233.450 Ft (nettó): 155.244 Ft, közkatona érettségivel: 
(bruttó): 277.893 Ft, (nettó): 184.799 Ft, Őrmesteri rendfo-
kozatban (bruttó): 309.790 Ft (nettó): 206.130 Ft; hadnagyi 
rendfokozatban (bruttó): 375.443 Ft (nettó):249.670 Ft. 
Illetménypótlékok (nettó): rendszeres és eseti pótlékok 
(beosztástól függően): például idegennyelv-tudási pótlék 
(angol, német, francia nyelvek esetében 4.444 Ft –29.499 
Ft); ügyeleti díj. 
Étkezési ellátás: napi térítésmentes ebéd vagy, SZÉP-
kártyára történő havi 12.000 Ft elektronikus feltöltés. 
Szerződés-hosszabbítási díj: vállalt szolgálati évenként vál-
tozó mértékű (évenként 0,2-1,6 havi távolléti díjnak megfe-
lelő összeg) 

A szolgálatteljesítési idő (munkaidő) heti 40 óra vagy váltá-
sos munkarend 
Az alapszabadság évi minimum 25 munkanap. 
Munkábajárási költségtérítés (havonta) VOLÁN és MÁV 
esetén a (helyközi) menetjegy vagy bérlet árának 86%-a. 
Ruházati illetmény: A szerződéses legénységi állományúak 
természetbeni ruházati ellátásra jogosultak és összesen 
24.000 Ft ruházati illetmény kerül kifizetésre részükre. A 
szerződéses tisztek, altisztek részére ruházati utalványfüzet 
kerül kibocsájtásra és 24.000 Ft + 15.000 Ft kerül kifizetés-
re. 
Lakhatási támogatás: A szerződéses legénységi állományú 
katona laktanyai elhelyezésre jogosult.  
Családalapítási támogatás (egy alkalommal): kamatmentes 
visszafizetendő támogatás. 
Tanévindítási hozzájárulás (nettó): a nevelési támogatás 
gyermekenként: 30.000 Ft, a tanévindítási hozzájárulás pe-
dig 45.000 Ft összegben kerül kifizetésre. 
Születési támogatás: bruttó: 92.760 Ft/gyermek 
Bankszámla-költségtérítés: A térítés mértéke 1.000 F/hó. 
Nyugdíjpénztári tagság lehetősége: Önkéntes Nyugdíjpénz-
tári tagság esetén 4.700 Ft-os munkáltatói tagdíj kiegészítés. 
Civil életbe történő visszailleszkedés támogatása: amennyi-
ben a szerződése nem kerül meghosszabbításra, 
„leszereléskor” visszailleszkedési támogatásra jogosult. 5 év 
szolgálati viszony esetén 1 havi, 8 év szolgálati viszony ese-
tén 2 havi távolléti díjnak megfelelő összeg.  
Külföldi katonai szolgálat lehetősége: A külszolgálat az 1 
évet nem haladhatja meg, a külszolgálatok között legalább 2 
hónapnak kell eltelnie, előnyt jelent a kiválasztásnál az ön-
ként jelentkezés. Fontos tudni, hogy beleegyezése nélkül is 
vezényelhető a katona külföldi katonai szolgálatra 
(külszolgálat helyszínétől függően). 
Kedvezményes üdülés lehetősége: 2 év szolgálati viszony 
elteltét követően jogosult, akár 2 hét főszezonban történő 
kedvezményes üdülésre is a Honvédség üdülőiben. 

 
Részletes információ a www.hadkiegeszites.hu, vagy a 

www.iranyasereg.hu internetes oldalon. 
 

Csak a legjobbak képesek rá!    
 Érdeklődj, vagy jelentkezz! 

SZERZŐDÉSES KATONAI SZOLGÁLAT 
Érdekelnek a kihívások? Alkalmasnak érzed magad? Jelentkezz szerződéses katonának!  

és 1 évnél nem régebbi citológia lelet 
szerződésük határozott időre kerül megkötésre 6 hónap pró-
baidővel 
A katona részére adható juttatások, járandóságok: 
• étkezési ellátás 
• a tényleges szolgálatteljesítés ideje alatt térítésmentes 
laktanyai elhelyezésre jogosult. 
• havi illetmény (csak a tényleges szolgálat ideje alatt és a 
25 napos alapkiképzés alatt) közkatona esetén nettó 123.085 
Ft, (ez az illetmény rendfokozatonként emelkedik) 
• hadiruházat: Az önkéntes műveleti tartalékos katona 
természetbeni ruházati ellátásra jogosult. 
• utazási költségtérítés (lakhely és a szolgálatteljesítési 
hely között) 
• munkáltatói kompenzáció 
• rendelkezésre állási díj (évente kifizetendő pénzösszeg, 
amely a mindenkori minimálbér 150%-a, ez 2019-ben nettó 
148.628 Ft) 
• honvédségi egészségügyi ellátó rendszer igénybevétele 
Szerződéskötés után 25 napos alapkiképzésen vesz részt a 
katona Szentendre, Tata vagy Debrecen helyőrségben.  
Az alapkiképzés fő tevékenységei: harcászat, lövészet, 
tereptan, egészségügyi ismeretek, katonai testnevelés, 
alaki foglalkozás 

Tényleges szolgálatra történő behívásukra normál (béke) 
időszakban kiképzésre és felkészítésre, valamint tényle-
ges szolgálatra (beosztásukból adódó alap feladatra, ter-
mészeti és ipari katasztrófa helyzetek elhárításában való 
részvételre) illetve személyes vállalásuk alapján külszol-
gálat teljesítésére, továbbá különleges jogrendben kerül-
het sor. A törvényi szabályozás az önkéntes tartalékosok 
esetében háromévente hat hónap igénybevételt tesz lehe-
tővé a kiképzésen túl (mely az érintett beleegyezésével 
meghosszabbítható). 
 

Érdeklődj, vagy jelentkezz! 
 

MAGYAR HONVÉDSÉG 
KATONAI IGAZGATÁSI ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ 

PARANCSNOKSÁG 
1.TOBORZÓ ÉS ÉRDEKVÉDELMI KÖZPONT SZOLNOK 

5000 Szolnok, Táncsics M. u. 5-7. 
Telefon: 06 (56) 505-159 E-mail:szolnok.toborzo@mil.hu 

Ügyfélfogadási rendje: hétfő 08:00–15:30, 
 kedd 08:00–15:30, 

szerda 08:00–15:30, csütörtök: 08:00–15:30, 
 péntek: 08.00–12.00 
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