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Alpolgármesteri tájékoztató
Tisztelt Olvasók!
Szeretettel köszöntöm Önöket! Szűcs Lajos polgármester lemondása után rám hárult településünk
ügyeinek intézése. A település közéletében 1990-től
veszek részt. Először külsős bizottsági tagként, majd
képviselőként. Az utóbbi három ciklusban alpolgármesterként szolgálhattam.
Feladatomnak tekintem, hogy településünk ügyeit
intézzem és érdekeit képviseljem mindaddig, amíg
az új polgármester megválasztásra kerül. A jelenlegi
szabályok szerint a veszélyhelyzet 2022. 06. 01-ig
tart, ezután 90 napon belül kell dönteni. Úgy gondolom, olyan személy lesz alkalmas a polgármesteri
tisztségre, aki jól képzett, közigazgatás terén jártas,
fiatal, jó kapcsolati tőkével rendelkezik, 10-20 éves
időszakot képes átfogni.
A polgármesteri feladatok átadás-átvétele a Kormányhivatal részvételével 2022. január 20-án megtörtént.
Az Önkormányzat működése zavartalan, a változást
a Hivatal dolgozóinak köszönhetően jól vettük. Egy
fő mondott fel a köztisztviselők közül.
Külön szeretnék köszönetet mondani Koczáné dr.
Fehérváry Máriának, aki önzetlenül segíti az önkormányzat munkáját, tudása most sokat ér!
Folyamatban van a Belvíz-csapadékvíz csatorna beruházás zárása. Készülnek az üzemeltetéssel kapcsolatos tervek, valamint a vízkárvédelmi terv is.
Megkezdődött a strand-kemping területén a Látogatóközpont kivitelezése, mely ez év végére elkészülhet.
Folyamatban van a Művelődési Ház felújításának

Tájékoztató

első üteme, a tervezési munkálatok, és a folyamatos
egyeztetés zajlik.
Megérkeztek a Bajnok utcai játszótérre a pályázaton
nyert játékok. Készülnek a telepítéshez szükséges
tervek. Szeretném ünnepélyes keretek között átadni
május végén, a Gyermeknapon.
A Magyar Falu program keretében útépítésre nyert
összeget, a Jász Látogatóközponthoz vezető út és a
Széchenyi utca továbbfolytatására fordítjuk. Járdaépítésre nyert összeget, a Kossuth utcai járda felújítására szánjuk. Kommunális eszköz beszerzésére
nyert összegből egytengelyes 8 tonnás pótkocsit és
egy komolyabb fűnyíró traktort szeretnénk vásárolni.
A Belügyminisztérium illetékes szerve keresett meg
azzal, hogy a Kormány megbízásából a szennyvízelvezető rendszer kiépítésével kapcsolatban kérjen
adatokat, elképzeléseket. A szükséges információkat
továbbítottuk. A jelenlegi elképzelés szerint Jászboldogháza és Portelek közösen valósítaná meg a
szennyvízelvezetést. Rácsatlakoznánk a Jánoshidán
már működő szennyvíztisztító telepre.
A közmunka program is indulhat 2022. március 1től. A megkötött szerződés alapján 20 fő foglalkoztatására nyílik lehetőség. A mezőgazdasági területen
6 fő, a közutas programban 14 fő fog dolgozni.
Ha úgy érzi, hogy tudok segíteni, keressen bizalommal.
Öröm és kiváltság egy ilyen összetartó közösséghez
tartozni!
Joó-Kovács Balázs
alpolgármester

Önkormányzati ülésekről, aktualitásokról

A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta az a
helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 10/10/2018. (XI.20.) Önkormányzati rendelet módosítását.
A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestületének szervezeti és működési szabályzatáról
szóló 2/2014. (II.05.) önkormányzati rendelet módosítását.
A Képviselő-testület határozatot hozott a Jászboldogházai Településfejlesztő Kft. Javadalmazási Szabályzat
elfogadásáról.
A Képviselő-testület határozatot hozott Jászboldogháza Község településképének védelméről szóló rende-

letmódosítás előkészítésére, és meghatalmazta Kiss
Csaba jegyző urat, hogy a Község településképének
védelméről szóló rendelet-módosítással kapcsolatosan
továbbra is tartsa a kapcsolatot Kiszelovics Ildikó vezető településrendező tervezővel, és a szükséges adminisztratív feladatokat segítse.
A Képviselő-testület határozatot hozott a Rákóczi Szövetség támogatásáról.
A Képviselő-testület határozatot hozott a Tűzoltószertár bővítéséhez történő tulajdonosi hozzájárulás megadásáról.
Kiss Csaba
jegyző

Álláshirdetés
A Jászteleki Közös Önkormányzati Hivatal Jászboldogházai Kirendeltségére pénzügyi munkatársat
keres. Alkalmazási feltétel: Mérlegképes könyvelői képesítés államháztartási szakon.
Bővebb információ: Kiss Csaba Jegyző a 06 57/460-011 vagy a 06/70 334 9371 telefonszámon.
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Az Egyházközség hírei
Ha elmúlik karácsony….
A kedves Olvasók bizonyára csodálkoznak, hogy nagyböjt küszöbén
még karácsonyról szóló cikkel kezdődik az egyházi oldal. Az újság
decemberi megjelenése utáni események gyakran kimaradnak, és
ezt „pótolva” közölnénk néhány
gondolatot. A 2021-es karácsony
ünnepét gazdagította a templom
mellett felállított kültéri Betlehem.
A Jászboldogházi Önkormányzat, a
Községi Könyvtár és a Faluvédő és
Szépítő Egyesület közös elképzelése valósult meg. A betlehemi istálló
Darók István keze-munkája nyomán készült. Minden közreműködőnek hálás köszönetet szeretnénk

A 2020-as évben kezdődő sorozatban bemutattuk az egyház szentségeit: Keresztség, Bérmálás, Oltáriszentség, Bűnbánat, Betegek
kenete, Egyházi rend, Házasság.
Sorozatunkat a szentségi házasságról sorokkal zárjuk.

Az egyház szentsége:
HÁZASSÁG
A modern kor
egyik kihívása
az emberek számára az a házasság és a család alapításának a kérdése.
Szükség van-e
még hagyományos házasságra és családra,
vagy sem? Megkell-e házasodni
vagy nem? Életre szóló-e a házasság, vagy sem?
„Isten megteremtette az embert,
saját képmására, az Isten képmására teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őket.” /Ter 1,27/ A
férfi és nő szövetsége mindvégig
megmaradt a teljes emberiségben,
mindvégig hordozta Isten áldását,
de az önzés, a birtoklás, az őszintétlenség s még megannyi emberi
rossz rombolta a feltétlen szeretetet (bűnbe esés). Isten azonban
helyreállította a szeretet kölcsö-

mondani a szívünket-lelkünket melengető Betlehemért.
A betlehemi jelenet, az egyszerű
istálló hangulata megállította az
embereket, s talán elgondolkodtak
egy pillanatra, hogy az, akit sokan
csak fényekkel és vásári forgataggal
ünnepelnek, a valóságban ilyen
egyszerű körülmények között született meg. Bár a karácsonyi ünnepkör elmúlt, de reméljük, hogy a
betlehemi kisded üzenete itt maradt közöttünk: az önzetlen segítség, a türelem, az együttérzés, a
hit, a jóság, a szelídség, a figyelem,
az alázat, kedves biztatás, meleg
kézfogás mind hétköznapjaink része maradt!

nösségét és felbonthatatlan szövetségét, és szentségi rangra emelte a férfi és nő szövetségi kapcsolatát. „Most már többé nem két test,
hanem csak egy (test). Amit tehát
Isten egybekötött, azt ember ne
válassza szét” (Mt 19,6). A házasság egyetemes emberi intézmény,
egész életre szóló, szeretetből fakadó döntés által kapcsolja össze a
kiválasztott férfit és nőt Isten szeretetében. A házasságnak társadalmi és közösségi hatásai vannak, de
elsősorban a felek javára és gyermekek nemzésére, valamint nevelésére irányul. A házasság úgy jön
létre, hogy a férfi és a nő az egyház
közösségében, Isten színe előtt
ígéretet tesznek az egymás iránti
kölcsönös és visszavonhatatlan
tiszteletre és szeretetre (házassági
beleegyezés). Isten elfogadja és
megpecsételi ezt a szövetséget. A
házasság szentségét ennyiben a
felek szolgáltatják ki, a pap vagy a
diakónus pedig megáldja a házassági szövetséget, és tanúsítja, hogy
a házasság megfelelő feltételekkel
jött létre.
Isten a családoknak a mai korban
különleges küldetést adott. Ahhoz,
hogy képesek legyenek megfelelni
ennek a hivatásnak, fokozottan
arra van szükség, hogy a házasság
az Istennel való állandó, folyamatosan mélyülő kapcsolatra legyen
alapozva! Napjainkban, a hittől
idegen, s vele szemben gyakran
ellenséges világban a hívő családoknak, mint az éltető és sugárzó

hit tűzhelyeinek elsőrendű a fontosságuk. A keresztény otthon az a
hely, ahol a gyermekek az első hithirdetést kapják. Ezért a családi
otthont joggal nevezik „családi egyháznak”, a kegyelem és imádság
közösségének, a keresztény szeretet iskolájának.
Forrás: Katolikus Egyház Katekizmusa
Házasságrendezés. Szeretettel
ajánljuk fel segítségünket azon katolikus személyek felé, akik csupán
polgári házasságban vagy élettársi
kapcsolatban élnek, hogy kapcsolatukat rendezzék, és egyházilag érvényes házasságban éljenek. A házasságrendezés történhet csupán
adminisztratív úton (azaz templomi
szertartás nélkül) vagy egyszerű
templomi szertartás keretében.
Minden, ami megkérdőjelezi a férfi és nő eme szövetségének egyetemes küldetését, a gonosztól való! Keresztségből fakadó küldetésünk a keresztény értékeink mellett való kiállás, és a gonosz elutasítása!
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Képesek vagyunk-e valódi szeretetre?!
Arra születtünk, hogy szeressünk, hogy megosszuk, sőt
odaadjuk az életünket, hogy ajándékká váljunk mások
számára. A szeretet mértéke kicsiben és nagyban az
„ahogy én szerettelek titeket” (Jn 13,34), a fáradtságot
nem ismerő áldozat, az önfeláldozás. Ennek örömét
nem lehet mérni, elvárni vagy kikényszeríteni, de előírni, kiszámítani és megmagyarázni sem. Ezt nem a jog,
nem az ész, hanem az a bizonyos harmadik irányítja.
„Valamit kérnek tőled.
Megtenni nem kötelesség.
Mást mond a jog,
mást súg az ész.
Valami mégis azt kívánja: Nézd,
tedd meg, ha teheted!
Mindig arra a harmadikra hallgass,
mert az a szeretet.”
(Túrmezei Erzsébet: A harmadik – részlet)
A harmadikra hallgatni – forradalmi tett. Nem visszaszólni, mert fontosabb a kapcsolat, mint az igazam.
Kiállni a férfi és a nő szövetségén alapuló családeszmény mellett, amikor trendi lenne az elfogadás szólama mögé bújni. Nem bekapcsolódni a vitriolos cinizmusba, amikor a távollévő kollégáról van szó. Az önsajnálatot magamban következetesen visszautasítani,
akkor, amikor még „ízlik” is. Elmenni még egy lépést
azzal, akivel eddig is nehéz volt menetelni. Mindennap
megvívni
magunkkal
és
gyermekünkkel
az

Sinodus 2023
Egyházunkban egy megújulási folyamat kezdődött azáltal, hogy Ferenc pápa 2023-ra püspöki szinódust hívott össze. Róma püspöke arra hív bennünket, hogy
vegyünk részt ebben a folyamatban. A világszinódus
annak eszköze, hogy felszítsuk szívünkben a kegyelmi
adományokat, egymással párbeszédre lépjünk, és
megvizsgáljuk, hogy az idők jeleit látva mire hív bennünket a Szentlélek. A szinódusi előkészülethez tartozik, hogy meghallgassuk az Egri Főegyházmegyében
élő embereket, valamint megismerjük véleményüket a

NAGYBÖJT
Hamvazószerdával, a hamvazkodás szertartásával
megkezdődik a nagyböjti kegyelmi idő, amikor újabb
lehetőséget kapunk a megtérésre. Ebben a bűnbánati
időszakban Jézus Krisztus feltámadásának, a Húsvétnak a megünneplésére készülünk a hitben való elmélyülés, a kiengesztelődés és a lemondás segítségével. A
böjt a Szentírásban sohasem öncélú, hanem mindig a
bűnbánat, a gyász vagy az Istenhez forduló kérés, vagy
pedig a nemzeti tragédiákra való emlékezés kísérőjeként jelenik meg. A negyvennapos böjt a IV. századra
vált általánossá a keresztény világban. A XI. századig a
böjt olyannyira szigorú volt, hogy késő délutánig semmit sem ettek; húst, tejterméket és tojást pedig a böjti
napokon egyáltalán nem fogyasztottak.
A katolikus egyház napjainkban enyhített a böjti szabályokon, de hamvazószerdára és nagypéntekre szigorú
böjtöt ír elő: a 18 és 60 év közötti hívek lehetőleg csak
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„okoseszköz-háborút”. Évtizedek múlva is keresni a
házastársam kedvét. Kicsit jobban elvégezni valamit,
mint ahogyan kell. Adni mindenből, amit kaptunk.
„Munkát, erőt, életet. Pénzt, ruhát és kenyeret.” (Teréz anya) Mosolyt és könnyes vigasztalást.
Derűt, melegséget, dalt és ölelést ott, „hol fázik a szeretet” (Gárdonyi).
Igen, ez a nagy szívű, túlcsorduló mértékkel mért, bátor szeretet igazi forradalom. Kis, mindennapi, de valóban hősi meghalásokkal, komoly áldozatokkal. És ez –
kizárólag ebben az odaadottságban megtapasztalható
– hosszú távú gyümölcsözőséggel, a hősöknek járó dicsőséggel és az önfeláldozó szeretet mély békességével és életörömével jár.
Csak akkor születtek nagy dolgok,
Ha bátrak voltak, akik mertek
S ha százszor tudtak bátrak lenni,
Százszor bátrak és viharvertek. (Ady Endre: A Tűz csiholója – részlet)
Bátorság! Forradalmi időket élünk. Ma a mindennapok
forradalma zajlik! „Aki szűken vet, szűken is arat; s aki
bőven vet, bőven arat. Mindenki elhatározásának
megfelelően adjon, ne kelletlenül vagy kényszerűségből, mert Isten a jókedvű adakozót szereti” (2Kor 9,6–
7).
Uzsalyné Pécsi Rita
Forrás: https://www.magyarkurir.hu/hirek

Katolikus Egyházról. Egyházmegyénkben célcsoportokra bontva szólítják meg a testvéreket. Ezekről és a kinevezett felelősök személyéről részletesen olvashatunk az Egri Főegyházmegye weboldalán. A bárki számára kitölthető és az egyes célcsoportok speciális kérdőíveit, valamint a szinódusi segédanyagot az alábbi
linkekre kattintva tudják letölteni:
Bárki által kitölthető, általános kérdőív: SZINÓDUSI
KÉRDŐÍV-általános, melyeket
a szinodus@egriegyhazmegye.hu címre kell visszajuttatni.
Forrás: Eger Egyházmegye
háromszor vehetnek magukhoz élelmet és egyszer
jóllakniuk. E két napon és a nagyböjt többi péntekjén
14 évesnél idősebb tagjait arra kéri az Egyház, hogy a
böjti fegyelem részeként ne fogyasszanak húst. A
nagyböjt nemcsak a hústól, hanem a dohányzástól, az
édességtől, a szórakozástól való tartózkodás is lehet. A
böjt célja, hogy a hívek közelebb kerüljenek Istenhez.
„A nagyböjt minden évben értékes idő arra, hogy hathatósabbá tegyük az imádságot és a böjtöt, és megnyissuk szívünket az isteni akarat tanulékony befogadására. Ilyenkor lelki útmutatót kapunk, amely előkészít bennünket, hogy újra átéljük Krisztus halálának és
feltámadásának nagy titkát, mindenekelőtt Isten Igéjének buzgóbb meghallgatása által. Emellett fontos a
halandóságunkat szem előtt tartva a nagylelkű szolgálat is, amely megmutatkozik abban, hogy ilyenkor a
környezetünkben élő rászorulókat jobban segítsük.”
Forrás: II. János Pál pápa nagyböjti üzenete 2005-ben

Kegyelmekben gazdag, erőt adó HÚSVÉTI ÜNNEPEKET kíván az Egyházközség
Képviselő-testületének és munkatársainak nevében: Tamás atya

Az oldalt szerkesztette:
Bóta Mizsei Ilona
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A nyugdíjasok hírei
Választás volt a nyugdíjasoknál
Az Ezüstkor nyugdíjasok és Magányosok Egyesületénél vezetőség választást tartottunk. Tekintettel arra, hogy a
mandátumunk február 8-án lejárt, így előtte 5-én megtartottuk a vezetőségi tagok megválasztását az elkövetkező öt évre. Párhuzamosan az éves beszámolót is ismertettük tagjainkkal. A Jelölő Bizottság elnöke, Fazekas Józsefné javaslatot tett a vezetőségi tagokra az alábbiak szerint:
Fózer Tibor elnök
Számvizsgáló Bizottság tagjai
Joó-Kovács Balázs elnökhelyettes
Matók Dezsőné elnök
Orczi Imréné egyesületi titkár
Szabó Józsefné bizottsági tag
Kőhidi Györgyné gazdaságvezető
Tóth Lászlóné bizottsági tag
A különböző tisztségekre jelölteket a tagság egybehangzóan elfogadta. Sok, jó egészséget kívánunk valamennyi megválasztottnak a bátorságához, hogy elvállalta ezt a feladatot az elkövetkező időszakra.
A következőkben a 2021. évben végzett egyesületi
munkáról tartott beszámolót az egyesület elnöke.
Megállapította a vezetőség, hogy az év első felében a
vírus miatt nem sok mindent lehetett csinálni. A Tájháznál májusban elvégeztük az éves nagytakarítást,
majd ugyanabban a hónapban megtartottuk az előző
évről elmaradt félévszázados évfordulóját a nyugdíjas
klubnak. Sajnos nem tudott ott lenni mindenki, volt,
akit a betegség hátráltatott, volt, akit az oltás hiánya.
A rendezvény jóra sikeredett. A nyár folyamán egy-két
alkalommal sütöttünk kenyérlángost a kemencében a
kempingben lévő csoportoknak.
Június végén megünnepeltük a község hetvenöt éves
évfordulóját az Önkormányzat szervezésében a civil

szervezetek összefogásával. Ez alkalommal a Tájháznál
délelőtt a Sóshidaiak Találkozójára is sor került.
A Jászboldogháziak Baráti Társaságának Egyesületével most is megtartottuk augusztusban a szokásos találkozót, ami az előző évi kihagyás után már nagyon
hiányzott, és jól is sikerült. Nagy várakozással volt mindenki a „Nem múlhat el nyomtalanul” című kiadványra, melynek bemutatására ez alkalommal került sor.
Veliczkyné Icuska kezdeményezése most is betalált.
Nagyon sokan írásukkal emelték a kiadvány színvonalát, és sokan meg is vásárolták.
Szeptemberben ismét eltöltöttünk egy ötnapos hétvégét Bogácson, ez alkalommal a Faluszépítő Egyesületet
láttuk vendégül.
Egyesületünk karácsonykor rendezvényt nem tartott,
tagjaink a becsomagolt kis ajándékot a lakásukon kapták meg.

A 2021-es esztendőben egyesületünk gazdálkodása az alábbiak szerint alakult:
Bevétel
Kiadás
1000 Ft-ban
Előző évi pénzmaradvány
Tagdíj
Banki kivét
SZJA 1%
Önkormányzattól tám.
Magánszemélyektől tám.
Pályázathoz eseti átutalás
Összesen:

90
25
200
27
150
50
1.170
2.553

Banki költség
Rendezvényekre
Postaköltség
Kegyeleti díjakra
Irodaszer
Könyvelési költség
Útiköltség
Életet az Éveknek tagdíj
Kivét a bankszámláról
Pályázatra /énekkar/
Egyéb kiadás

Összesen

8
173
7
23
4
20
9
4
200
720
43

1.211

Egyesületünk a civil szervezetek gazdálkodásáról szóló Köszönjük mindenkinek, aki bármilyen formában is serendeletek betartása mellett végezte a feladatát a
gítette egyesületünket.
2021-es esztendőben is. Az év végi pénzmaradvány
Köszönjük a felajánlott adó 1 %-át, és várjuk ez évben is
számlán 1.319 e/Ft, készpénzben 26 e/Ft.
a felajánlásokat a
A 2022-es évre elkészült Munkatervünk és Költségveté18837005-1-16 adószámra a kedves adófizetőktől.
sünk alapján dolgozunk. Reménykedünk, hogy nem
Orczi Imréné
fogja ezt semmi sem megzavarni.
egyesületi titkár
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BOLDOGBT
Dr. Nyíri Jenőné Gecse Éva (1934-2022)
Ez az év nem kezdődött
jól. Az első héten értesítést kaptam Nyíri Laurától, hogy január elsején
elhunyt az édesanyja.
Éva néni egykori osztályfőnököm volt, aki emlékeimben mindig egy kedves
tanító néniként él. Több
mint hatvan éve, 19581960 között tanított Boldogházán. Itt született
második gyermeke, Laura.
Azóta sajnos csak egyszer
találkoztunk személyesen.
Az iskolai emlékek gyűjtése során sikerült vele a
kapcsolatot felvenni. Kedves volt és eljött 2010-ben az
első iskolai emlékhely átadására. Szinte megfiatalodva,
lelkesen emlékeztek egykori kollégáival a régi iskolai
évekre. 2015-ben a könyvbemutatón nem tudott jelen
lenni. 2016-ban 55 éves találkozónkat tartottuk Budaörsön, ahol személyesen nem volt ott, de telefonon
keresztül köszöntött minket, és elszavalta Szabó Lőrinc
Ima a gyermekekért c. versét. Sajnos csak most tudtam meg, miért ezt a verset választotta. Akkor már
halálos beteg volt a fia, de Ő nem szólt erről, sosem
szeretett panaszkodni, és nyilván nem is akart
„ünneprontó” lenni.
Február másodikán nagyon sokan kísértük utolsó
útjára a kispesti temetőben. Péter atya, aki jó ismerője
volt, kedves szavakkal búcsúztatta Éva nénit. Unokája,
Rebeka, a mindent megértő, szerető nagyiról beszélt.
Takács Géza színész - Bence unoka jó barátja - olvasta
fel a család és az egykori diákok, volt kollégák visszaemlékezéseit, a 88 év fontosabb állomásainak történeteit.
1934. április 15-én született Budapesten egy 8 gyermekes család hetedik gyermekeként. A Ranolder Intézetben (ma Leövey Klára Gimnázium) tanult, ahol apácák tanították. A 12 osztályos iskola az érettségivel
tanítói képesítést is adott. Kicsi kora óta nagyon szeretett énekelni, szerette a zenét, szépen zongorázott.
Énektanára, Andor Ilona Liszt Ferenc díjas kórusvezető
felfigyelt a tehetségére, bemutatta Őt Kodály Zoltánnak. Az iskolai kórus többször szerepelt a rádióban is.
Érettségi után felvették a Zeneakadémiára. Mégsem
ott folytatta tanulmányait, ugyanis tanítói gyakorlatra
Mezőtúrra helyezték, ahol megismerkedett dr. Nyíri

Jenővel (1923-2007). A szerelem a tanítói pálya felé
vitte. Így is kiteljesülhetett, imádott tanítani, gyerekekkel foglalkozni. Énekórái színesek, tartalmasak voltak. Igyekezett megszerettetni kedvenc tantárgyát.
Éva néni mindig követte férjét, így került Boldogházára, Szolnokra, Várpalotára, majd vissza Budapestre.
Mindenütt feltalálta magát, alkalmazkodott a környezethez, kultúrprogramokat szervezett, közösségi életet
teremtett. Saját sikeres kórust alapított. Várpalotán,
ahol férje kórházi főorvos volt, ismerkedett meg a rádió zeneosztályának vezetőjével, Hollós Lajossal, aki
egyben a Várpalotai Bányász Kórus karnagya is volt.
Éva néni iskolai kórusa meghívást kapott, és sikeresen
szerepelt a magyar rádióban is.
Budapestre visszakerülve előbb Csepelen a „Kék iskolában”, majd Zuglóban a Hermina úti iskolában tanított. Innen ment nyugdíjba. Nyugdíjas éveiben is aktív
volt. Gyakran jártak színházba, hangversenyekre. Szeretett szépen öltözni, adott a megjelenésre. Sok barátjuk volt a művészvilágból is. Amikor lehetőségük nyílt,
férjével sokat utaztak a világban. Az utazásokra felkészült. Boldog volt, hogy megcsodálhatta a híres műalkotásokat. Imádta Párizst, a szerelem és a művészet
városát. Nagyon sokat olvasott, szerette a verseket.
Összetartotta a családot, foglalkozott az unokákkal,
majd ápolta beteg férjét. Férje halála után igyekezett
hasznosítani szabadidejét. Részt vett a Senior Mentor
Program megalapításában. 2008 óta példamutató
szolgálatát közel 300 önkéntes mentor követte, akik
több mint 3000 kisdiáknak segítettek a tanulásban. A
Senior Mentor Program közel 40 oktatási intézménybe
jutott el Magyarországon, Szlovákiában és Litvániában.
Önkéntes munkát vállalt a Budai Irgalmasoknál. Az
onkológiai osztályon nagy betegekkel beszélgetett.
Tette mindezt nagy empátiával és szeretettel. Itt ismerte meg Péter atyát.
Imádott férje elvesztése után a másik nagy csapás akkor érte, amikor 2017-ben Miklós fiát is elveszítette.
Ezt már nehezen tudta feldolgozni. Igyekezett tartani
magát, de egészségi állapota romlott. Az utolsó két
évben idősotthonban töltötte a hétköznapokat, de a
hétvégeket legtöbbször családi körben. December 22én elesett, combnyaktöréssel megoperálták, innen
került volna el rehabilitációra, de sajnos január elsején
elhunyt. Itt hagyta szeretteit: lányát, négy unokáját,
két dédunokáját.
Kedves Tanító nénink, nyugodj békében, emlékedet
megőrizzük.
A volt boldogházi diákok nevében is:
Veliczkyné Koncsik Ilona

Kedves Olvasóink!
Velünk történt… rovatunkba várjuk azokat a közlendőket, amelyeket másokkal
is szívesen megosztanának.
Az írások leadásának határidejét minden lapszámban közöljük.
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Faluszépítők hírei
Visszatekintés az adventi időszakra

Elmondhatjuk, hogy az elmúlt évben advent idején igazi Karácsonyi Faluvá változott településünk. Sok szép viszszajelzést kaptunk az ünnepváró hangulatot tükröző településképről, az adventi koszorúról, a betlehemről, az
ABC előtti díszkapuról, a piactéren felállított falu karácsonyfájáról. Mindez szép összhangban volt a főutca fáin
lévő díszfényekkel, jó volt végig menni a falun. Esténként családok sétáltak a főutcán, kikapcsolódtak,
fotózkodtak, jól érezték magukat.

Adventi ünnepségsorozat

A falu karácsonyfája

Betlehem
A Faluvédő és Szépítő Egyesület már évek óta tervezte
betlehem építését a templomnál, ami most elkészült,
és a lakosság igen kedvezően fogadta. Volt, aki azt
mondta, nagyon büszke, hogy Boldogházán ilyen betlehem van. Tisztelettel köszönjük a lakosság nevében a
boldogházi születésű Eszes Zoltán és Eszes Zoltánné
Erzsike nagylelkű támogatását, adományát, - amit szülőfalujuk iránt érzett szeretetből nyújtottak -, mellyel
nagyban hozzájárultak a meghitt és látványos betlehem felépítéséhez. Az Önkormányzat pályázati forrással segítette a megvalósítást. A betlehem famunkáit
Darók István helyi asztalosmester társadalmi munkában készítette el. Tisztelettel köszönjük a kiváló mestermunkát! Köszönjük Fecske Gábor Szegfű utcai lakosnak, hogy elvállalta a betlehem templomhoz való
szállítását, Szűcs Gergelynek pedig hogy a szükséges
szalmát biztosította. Szűcs Lajos polgármester úrnak
tisztelettel köszönjük a kamerát, Joó-Kovács Balázs
alpolgármester úrnak és Ficzere Józsefnek, hogy biztosították a felügyeletet, a polgárőri védelmet, Dékány
Imrének, hogy felszerelte, kezelte a reflektort. Községünk könyvtárosának, Szemes-Csecselics Hajnalkának

a betlehemi szobrok megrendelésével kapcsolatos
ügyintézést. Köszönjük Szász Attilának és segítőinek a
munkáját. A betlehem közös összefogással, anyagi támogatással, sok-sok munkával, szeretetből jött létre.
Úgy érezzük, hogy új látványosságként segítette településünkön a meghitt karácsonyvárást, szebbé tette a
boldogházi emberek számára az ünnepet.

A „Karácsonyvárás Jászboldogházán” nevű kistelepülési rendezvényeket támogató pályázatban elnyert
ünnepségsorozat szervezője községünk könyvtárosa,
Szemes-Csecselics Hajnalka volt, így először került sor
arra, hogy advent minden vasárnapján volt egy kis ünnepség a faluban, volt gyertyagyújtás, ahogy a környező településeken. Köszönet érte! Örömmel segítettük
Hajni munkáját. Az első és második vasárnap programjáról a korábbi újságban már szó esett. Advent harmadik vasárnapján a piactéren az abonyi Bihari Ifjúsági
Stúdió műsorát láthatta a közönség. Advent harmadik
vasárnapján a műsort követően Szűcs Lajos polgármester úr gyújtotta meg a harmadik gyertyát a falu
adventi koszorúján. Negyedik vasárnap Bóta Mizsei
Ilonát, az egyházközség képviselő-testületének világi
elnökét kértük a gyertyagyújtásra, majd közösen átsétáltunk a templomnál megépült betlehemhez.

A falu karácsonyfája a piactéren kapott helyet, melyet
ez alkalommal is a Faluvédő és Szépítő Egyesület tagjai
díszítettek fel, és a piac területét is ünnepi díszbe öltöztették. Szabó Józsefné Jutka néni kedves helyi lakos
ajánlotta fel a szép lucfenyőt. Köszönjük szépen! Nagyon köszönjük a tűzoltók áldozatos munkáját, hiszen
minden évben más lakos ajánlja fel a fát, amit a helyi
önkéntes tűzoltó egyesület kellő szakértelemmel és
körültekintéssel vág ki, hogy a falu karácsonyfájaként
díszítsen az ünnep alatt.
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Bevált a térfigyelő kamera!

díszítő mintegy félméteres masnik közül egy hiányzik.
Nagyon sajnáljuk, és ezúton is kérjük a kedves
„megtalálót,” szíveskedjék visszajuttatni (pl. tegye az
óvoda ablakába), hiszen fontos része a koszorúnak. Aki
elvitte, talán nem gondolt arra, hogy ezzel a lakosokon
kívül azokat is megbántotta, akik önzetlenül, örömmel
fáradoztak azért, hogy minél szebb legyen az ünnepvárás.

A falu adventi koszorúja - Díszkapu

és a szánkót is ő ajánlotta fel párjával, Angélával. Köszönjük a kiváló díszítő elemeket.

A térfigyelő kamera-hálózatnak köszönhetően településünkön nem jellemző a rongálás, ha mégis előfordul
- mint január elején -, a kamerák segítségével a felderítés hatékonysága javul, az elkövetők lelepleződnek.
Így történt, a fákon lévő díszvilágítás és a betlehem
védelmét illetően.
Sajnos nem mindent lát a kamera. Karácsonyvárás idején szomorúan láttuk, hogy a falu adventi koszorúját
A falu adventi koszorújának alapját Pesti János hegesztő mester készítette el társadalmi munkában, ami példaértékű, köszönjük szépen! A tsz biztosította a megfelelő hátteret, köszönet érte. Bizonyára sokan felfedezték az ABC előtti téren feldíszített díszkaput, melyet a faluszépítők álmodtak meg. A kapu vázát szintén
Pesti János készítette el. Köszönjük! A fából készült
rénszarvast Kertész Zsolt, Szegfű utcai lakos készítette,

Faluszépítő utánpótlás
Terveinkben szerepel a fiatalok bevonása a faluszépítésbe, amit tavaly az önkormányzattal közösen valósítottunk meg. 10 gyermek segítette munkánkat, akik
jelen voltak a virágültetésnél, locsolásnál, tojásfa díszítésnél, májusfa díszítésnél, az ABC előtti díszkapu feldíszítésénél, a Valentin napi dekoráció készítésénél,
vagy éppen az
adventi koszorú elbontásánál.
Többen
közülük a szülőktől kaptak
kedvet, mert az
anyuka vagy a
nagymama is
faluszépítő.
Van, aki már
több éve segít.
A lelkes fiatalok
az önkormány-

Terveink szerint a kaput ünnepek előtt aktuális dekorációval feldíszítjük, ezzel teremtve újabb hagyományt. Valentin nap alkalmából például sok- sok szív
került a kapura. Már tervezzük a nőnapi dekorációt, és
majd a többi ünnepi alkalom díszítését is.
zattól strandbérletet kaptak
jutalmul a nyáron, a téli ünnepek
alatt
pedig mi, faluszépítők leptük
meg őket ajándékkal és emléklappal.
2021-ben
a
faluszépítésben
segítő gyermekek, fiatalok:
Ludányi Richárd Barnabás, Bálint Krisztián, Bujtár Nándor Dominik, Matók Edina, Szász Holli, Dudás Ilona
Ildikó, Palya Petra, Gál Zsombor, Gál Csanád, és Kövér
Nimród. Köszönjük szépen a munkájukat, a jövőben is
számítunk a segítségükre, és úgy érzem, a közös munka nyomán kezd közösséggé válni a kis csapat.

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

A kedvezményezett neve: Faluvédő és Szépítő Egyesület Jászboldogháza
A kedvezményezett adószáma: 18831865-1-16
Ha Ön önadózó, kérjük, adóbevallásával együtt küldje el rendelkező nyilatkozatát a NAV részére.
Ha Önnek nem áll módjában 1 %-ot felajánlani, de szívesen támogatná az egyesületet bármilyen csekély
(vagy ha teheti, nagyobb) összeggel, ezt megteheti a helyi Takarékszövetkezetben a
jászboldogházi Faluvédő és Szépítő Egyesület számlájára befizetett összeggel.

Bankszámlaszámunk: 69500194-11-021591
Támogatását előre is köszönjük!
Tisztelettel: Faluvédő és Szépítő Egyesület
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Adventi kerékpár
Ismét karácsonyi dekoráció díszítette a köztéren
kihelyezett virágos kerékpárt. Köszönet érte Gömöri Mihályné Editkének és Kispálné Baranyi
Aranka faluszépítőknek.
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Bízunk benne, hogy az eddigiekhez hasonló támogatással, közös összefogással ebben az évben is
sikerül terveinket, álmainkat megvalósítani mindannyiunk örömére.
Szűcs Gergelyné elnök
Faluvédő és Szépítő Egyesület

Köszönjük, hogy együtt dolgozhattunk
A Faluvédő és Szépítő Egyesület tagjai kis összejövetel
keretében köszönték meg Szűcs Lajos polgármester
úrnak az elmúlt évek során az egyesületnek nyújtott
mindenkori segítségét, együttműködését.
Ezúton is tisztelettel köszönjük mindazt a támogatást,
melynek segítségével sikerült megvalósítani céljainkat,
álmainkat, és közösen tudtuk egyre szebbé, szerethetőbbé tenni kis falunkat.

Az új feladatokhoz, az új munkához nagyon sok örömet, jó egészséget és sok sikert kívánunk.
Faluvédő és Szépítő Egyesület nevében
Szűcs Gergelyné elnök

Adventi világító ablakok Jászboldogházán
Karácsony előtt bizonyára Önök is sokan találkoztak
ezzel a könyvtár és a faluszépítők által indított kezdeményezéssel a közösségi oldalakon, amit újdonságként
próbáltunk ki 2021 decemberében Jászboldogházán is.
A játékkal az interneten találkoztam, és jó ötletnek
találtam megvalósítani nálunk is. A játék lényege az
volt, hogy minden nap meg kellett keresni egy kivilágított díszített ablakot 24 napon át, és aki a legszebb
ablakot díszítette, vagy a legtöbb ablakot megkereste,
az kapott nyereményt. Itt köszönném meg az önkénteseknek, akik vállalták, hogy részt vesznek a játékban,
és feldíszítenek egy ablakot. Nagyon szép alkotások
születtek, nehéz volt választani a végén a szavazóknak.
És persze mindennek nem
lett volna értelme ablakot
keresők nélkül. Szép számmal - 20 család- indult el
esténként, és küldte be a
képet, ki többször, ki kevesebbszer. 12 volt azok száma, akik 20 vagy 20 feletti
ablakot megtaláltak. Ez
nagyon szép arány, és tudom, hogy többeket például betegség akadályozott
meg abban, hogy minden
nap elinduljanak. A legtöbbet megtalálók között sorTóth Gergelyné

solás útján dőlt el, hogy
ki lett a nyertes, a szerencse ezúttal Tóth Anitának kedvezett. A legtöbb szavazatot szépen
díszített ablakára Tóth
Gergelyné kapta. A játék
persze nem jöhetett volna létre a Faluvédő és
Szépítő Egyesület támogatása és segítsége nélkül, akik nem csak a lebonyolításban segítettek, hanem többen ablakot is díszítettek közülük.
A nyereményeket a bolTóth Anita
dogházi önkormányzat
által nyert „Kistelepülési pályázatból” finanszíroztuk.
Remélem, hogy idén télen újból meg tudjuk valósítani
a játékot, és megint sokan részt vesznek benne akár
díszítőként, akár keresőként! Nekem sok pozitív viszszajelzés érkezett, hisz nem csak azok figyelték a játékot, akik ténylegesen részt vettek benne, hanem jóval
több embert megmozgatott, hogy naponta figyeljék a
rejtvényes szövegeket, találgatva, hogy vajon merre
lehet az az ablak, vagy épp megkerestek egyet- egyet
közülük.
Szemes- Csecselics Hajnalka
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Hírek a tűzoltók életéből
Kedves Olvasók!
Elkezdődött az új év, szeretnék beszámolni a december óta történtekről. Egyesületünk két tűzesethez vonult a legutóbbi újságcikk óta. A Szegfű-Rákóczi utca
sarkon biztosító patron égett. Szerencsére nagyobb
baj nem történt. Februárban pedig külterületen, tartótűzesethez riasztottak bennünket. Körülbelül 10001500 m2 területen égett a rét. Bajtársaink gyorsan kiértek a helyszínre, és felszámolták a tüzet.
Ebben az időszakban erős szélvihar is volt településünkön. Szerencsére hivatalos káreset nem történt, bár
keresett bennünket több helyi lakos. Megijedtek, hogy
a nagy fenyőfájukat fújja a szél, mozgatja a talajt alatta, és kidőlhet. Sajnos hivatalosan mi csak akkor mehetünk ki, amikor káreset történik. Azt tanácsoljuk,
hogy ne várják meg, hogy a vihar kidöntse a nagy fákat
a portán, hanem intézzenek szakembert, aki kivágja.
Igen, tudom, hogy az költségesebb, de ha a házra rádől, az még költségesebb lesz, és személyi sérüléssel is
járhat. Előzzük meg a bajt!
Pályázatunk továbbra is halad a második ütemben. A
jászboldogházai Tűzoltószertár bővítése a gyorsabb
reagálás, készenlét feltételeinek megteremtése, vonulási idő rövidítése érdekében. A pénzügyi lehetőségek
figyelembevételével a legköltséghatékonyabb megoldás került kiválasztásra az építészeti lehetőségek közül. Az első ütemmel együtt így már megfelelő alapterületű épület állna az egyesület rendelkezésére, hogy
további lépésekben a meglévő épületben tároló, öltöző, pihenőrész kerüljön majd kialakításra.

Kedves Támogatóink!

Túl vagyunk az első félévi ÖTE-ellenőrzésen, eszközeink döntő többségének felülvizsgálata megtörtént.
Az utóbbi időben egyre gyakoribbá vált az IFA fecskendőnk meghibásodása a silány minőségű utángyártott
alkatrészek miatt (gyári már nem beszerezhető...) folyamatban a Csepel fecskendőnk részleges felújítása is,
készülünk légzőkészülékes gyakorlatra.
Közeleg a SZJA bevallás ideje. Kérjük, támogassa - az
önök biztonságának növelése érdekében végzett önkéntes munkánkat adója 1%-ának felajánlásával!
Adószámunk: 18838439-1-16
Köszönjük támogatását és bizalmát Jászboldogháza
ÖTE minden beavatkozást vállaló önkéntes tűzoltói
nevében!
„Istennek dicsőség, egymásnak segítség!”
Szendrei Péter

Ezért:
- Támogatjuk a tanulmányi versenyben résztvevő tanulókat,
a sportolókat, a tehetséges gyermekeket.
- Átvállaljuk a nevezési díjakat, a tehetséggondozó tábor
költségeit.
- Szükség szerint biztosítjuk a tanév végi jutalomkönyveket.
- Támogatjuk a sportszerek pótlását.
- Minden tanév végén átadjuk a Bódi Margit és a Dr. Pap
Béla-díjat.
- Folyamatosan karbantartjuk a számítástechnikai eszközöket, pótoljuk a hiányzó alkatrészeket, festékeket.
- Finanszírozzuk a Mikulásnak az ovis és bölcsis játékcsomagot.
- A helyi vetélkedők díjazásához, kellékeihez is támogatást
nyújtunk.

Megkezdődött az adóbevallások benyújtásának időszaka.
Bizonyára Ön is minden évben rendelkezik befizetett
adójának 1 %- áról. Ez Önnek plusz kiadást nem jelent,
mivel a munkáltatójuk által levont és befizetett adó 1 %át az adóhatóság megküldi az Ön által támogatott alapítványnak. Községünkben A BOLDOGHÁZI GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY a legújabb
jogszabályok szerint is megfelel a törvény által előírtaknak.
Alapítványunk 2022-ben is szeretné folytatni támogató munkáját. /Az elmúlt évi támogatásukból - amit ezúton is köszönünk -a Bazsó házaspárról elnevezett termet újítottuk fel. Új
padokat, székeket, függönyt, mosdókagylót vásároltunk, új
borítást kapott a tanári asztal, lecsiszoltattuk és átfestettük a
dobogót és a szekrényeket. /
Ezúton kéri, és előre is köszöni az Ön és családtagjai szeFő feladatunk továbbra is, hogy községünk gyermekei számélyes támogatását:
mára is megteremtsük mindazokat a lehetőségeket, mellyel
A Boldogházi Gyermekekért Közhasznú Alapítvány
személyiségüket, képességeiket sokoldalúan fejleszthetjük.
Számlaszámunk: 69500194-10400250 /
Takarékszövetkezetben/
Adószámunk: 19220794-1-16
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Mézeskalács szakkör Jászboldogházán
Magyarország Kormányának és a Közösségi Élet Újraindításáért Felelős Operatív Törzsnek köszönhetően a
Nemzeti Művelődési Intézet lehetőséget kapott közel
2000 szakkör támogatására országszerte. A felhívás
célja az volt, hogy a világjárvány közösségi életet érintő hátrányos hatásait enyhítse. Jászboldogháza Községi Önkormányzata élt a lehetőséggel, és saját forrásból
kipótolva eszköz- és anyagbeszerzéssel is támogatta a
szakkör indulását. A Nemzeti Művelődési Intézet az
alapanyagokon kívül még biztosított egy szakmai anyagot online formában, így minden lehetőség adott lett a
szakkör beindítására 2022 februárjában.
A mézeskalács alakban és díszítményben egyaránt a
legváltozatosabb sütemény. Kevés olyan nagy hagyománnyal rendelkező kézműves tevékenység van,
amely változatlan alapanyagokból, összetevőkből készítve ma is él. A mézeskalácsot mindenki ismeri, de
mégis kevesen vannak, akik elmondhatják magukról,
hogy igazán a mesterei a készítésének. Szerintem minden háztartásban megtörtént legalább egyszer, hogy a
karácsonyi süteményt csak nyáron lehetett elfogyasztani, mert akkorra puhult meg, vagy egy pillanatra
mással foglalkozva a háziasszony, és már meg is feketedett az alja.

Épp ezért a maroknyi - boldogházi asszonyokból állószakkörös csapat is változatos okok miatt kezdte el a
szakkört. Valaki még nem érzett eddig bátorságot hozzá, hogy elkészítse ezt a sütemény (például én), van,

aki a meglévő tudását
akarta fejleszteni, új
technikákat, új recepteket tanulni. És persze
vannak olyanok, akik
már rutinosak, és a közösség és a segítő szándék miatt járnak el minden héten. Ilyen például
Juhászné Terike néni,
akinek a mézeskalács és
égetett cukor termékeinek a csodájára járhatunk már hosszú évek
óta, így a szakkörben is
nagy hasznát vesszük
tanácsainak.
A szakkör egy önképző
kör, ahol mindenki a saját ütemében haladhat,
és önmagához képest
érhet el fejlődést. A tudást az egymás segítésével és a gyakorlással érheti el mindenki. A fejlődés, reméljük, hétről
hétre tapasztalható lesz, és majd egy kiállításon a község lakói is megtekinthetik.
Természetesen várunk még érdeklődőket. Olyat is, aki
csak egy- két újdonságot akar ellesni, és olyat is, aki
csak egy picit kiszabadulna a hétköznapi rutinból. Hisz
alkotni jó, együtt alkotni még jobb. Elnézve a hölgyek
csacsogását és ügyes ténykedését hétről hétre, a régi
fonók és a kukoricafosztások jutottak eszembe, amikor
még egymást segítve, beszélgetve jó hangulatban dolgoztak együtt az emberek. Ezt a hiányt pótolják most a
szakkörök, a rohanó mindennapokból jó egy kicsit kiszakadni.
Ha szeretne hozzánk csütörtökönként csatlakozni, akkor ennek módjáról nálam lehet érdeklődni a
06-30/4836-795 telefonszámon.
Várunk minden érdeklődőt szeretettel!
Szemes- Csecselics Hajnalka

ÚJ KIADVÁNYOK A JÁSZSÁGRÓL
A Jász Múzeumban az utóbbi két évben is több színvonalas kiadvány jelent meg, melyek bemutatójára ez
év február végén kerülhetett sor. Az alábbi kiadványok megvásásrolhatók Jászberényben a múzeumban
és a Líra könyvesboltban.
1. A pendzsomtól a diszkóig
Táncélet a Jászságban a 18-21. században
2. Jászsági Hagyományőrző Egylet 2008-2020.

3. Büdösbogár, vesevirág, sasköröm
Foglalkoztató füzet a jász hímzésről
4. Jászkapitányok
5. Ha bemegyek a Lehel szállodába
Népdalok a Jászságból CD melléklettel
6. Viganó, pruszlik, kecele
Foglalkoztató füzet a jász viseletről
7. Jászberényi értékek inventáriuma (Értéktár)
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Kiemelt év eleji események az óvodában
A magyar kultúra napját január 22-én tartjuk, e napon
fejezte be Kölcsey Ferenc a Himnuszt. Óvodánkban
projektnap keretében ünnepeljük meg, kiemelt célunk
a magyar kultúra iránti igény felkeltése, átörökítése, a
könyvtári környezet megismertetése, a könyvek iránti
szeretet elmélyítése. Ezúton is arra biztatunk minden
kedves szülőt, hogy gyermekükkel közösen látogassanak el a könyvtárba, akár helyben, akár a közeli városokban, hiszen ez egy nagyszerű közös élmény lehet a
családnak. Mi január 21-én tettünk látogatást a községi könyvtárba, ahol Szemes-Csecselics Hajnalka könyvtáros néni várt minket. Először a Vuk csoportosokat
fogadta, azután érkeztek a Macisok, mivel egyszerre
szűkös lett volna a helyiség a két csoportnak. Először
Gajdos Mártika 4. osztályos tanuló előadásában meghallgattuk saját díjnyertes meséjét: A fa, aki el akarta
érni a Napot. Nagyon szép történet, ezúton is gratulálunk neki!
Ezután projektoron megnézhettük a Magyar népmesék Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack című
epizódját, amit mindenki érdeklődéssel nézett végig.

Majd következett az, ami egy könyvtárban a leglényegesebb: a könyvek közötti válogatás, polcról való levételük, lapozgatásuk, nézegetésük, mindezt nagyon élvezték a gyermekek. Búcsúzáskor a könyvtáros néni
mindenkit megajándékozott egy baglyos könyvjelzővel, valamint csoportonként kaptunk egy-egy fűfejet
is, amelyek a gondos öntözés hatására mostanra hoszszú zöld hajkoronát növesztettek. Köszönjük szépen a
lehetőséget, hogy idén is méltó módon ünnepelhettük
meg ezt a napot.
Óvodánkban a Farsangi projekthetek a néphagyományok ápolásáról, a farsangi népszokások felidézéséről szólnak, melybe a tél elkergetése, az álarc- és bohóckészítés, a mókás vetélkedők egyaránt beletartoznak. Február 11-én tartottuk farsangi bálunkat, a fenn-

álló vírushelyzet miatt zártkörű volt idén is, szülők nélkül. Már hetekkel előtte készültünk farsangi versekkel,
mondókákkal, beszélgettünk arról is, hogy ki mi szeretne lenni, idővel számoltuk, hogy mennyit kell még
aludni a bálig. Bohócos memóriajátékkal, színezőkkel,
mesékkel hangolódtunk rá a témára. Izgalommal várták a gyermekek a kitűzött napot, hiszen csábító lehetőség más bőrébe bújni. A csoportok külön ünnepeltek, de a program párhuzamosan zajlott. Először előadták vidám kis műsorukat, melyekben ének, tánc,
vers és hangszerek is szerepeltek, ezt követte a jelmezbemutató. Volt fánkevő- és teaivó verseny, székfoglaló, a nagyoknál (Maci csoport) például zizi evést,
sorversenyeket, váltóversenyeket is rendeztek, a kicsik
a pingponglabda fújását és a macietetést élvezték a
legjobban.

Berkó-Fejes Györgyi
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Búcsú a kollégáktól
Zsuzsa néninek
Januárban két kollégánktól búcsúztunk… Lőrik Lászlóné Zsuzsitól, aki 40 év után megkezdi nyugdíjas éveit, és
Gerhát Károlytól, aki szintén 40 év után más munkahelyen folytatja pályafutását. A gyerekek és mi, kollégák
így búcsúztunk tőlük…

Egy pálya útja véget ér.
A gyorsvonat megáll,
s a búcsúzó útitárs
más vonatra száll.
Az idő vonatán
lassan döcög tovább,
s ha kinéz ablakán,
nem fut el úgy a táj,
ahogy elfutott - az ifjúság.
Az ember a múltba

ezerszer visszanéz,
s szeretné újraélni
mindazt, ami szép.
Lassítaná az időt,
s megállítaná
a legszebb perceket,
de az idő kerekét
megállítani nem lehet.
Amilyen hosszú volt az út,
annyi szépet rejt a múlt!

Ahogy este a Nap leszáll,
úgy válik múlttá a jelen,
míg pirkad a hajnal,
a jövő csak sejtelem.
Az ember a múltba
ezerszer visszanéz,
könnyűnek látszik a búcsúzás.
De búcsúzni mindig nehéz.
(Bódi Irén Az idő vonatán)

Kedves Tanárnő!
Köszönjük az idáig elvégzett munkáját. Az éveken keresztül nagyon sokat tanulhattunk magától, angol nyelven,
és ízelítőt kaphattunk a német nyelvből is. Az angolórákon sokszor nevettünk és mosolyogtunk együtt. Ezernyi
örömmel teli nap van mögöttünk.
Köszönjük, hogy nagyon segítőkészen és kitartóan kísért minket tanulmányaink során.
Felejthetetlen emlék volt minden egyes perc, amit magával tölthettünk el.
Kellemes pihenést és jó egészséget kívánunk!

Kedves Zsuzsi!
A pedagóguspálya nehéz. Az, aki egész életét a gyerekek tanításának szenteli ebben a folyamatosan és rohamosan változó világban, annak mindig új kihívásokkal kell megküzdenie, folyamatosan tanulnia kell és alkalmazkodnia az egyre nehezedő körülményekhez. Te nem adtad fel, nem hagytad el a pályát, hanem új munkahelyet kerestél! Ekkor kerültél hozzánk, a mi iskolánkba, ahol megtaláltad a helyed, és végre a tanításban is újra örömödet lelted!
Nem könnyű az embernek az újrakezdés! Új emberek, új kollégák, újabb kihívások, de neked sikerült nagyon
gyorsan beilleszkedni közénk. A kedvességed, a segítőkészséged, a türelmed, a gyerekek szeretete, a tanítás
iránti elhivatottságod, mind olyan fontos emberi tulajdonságok, értékek, melyek nélkülözhetetlenek ehhez a
hivatáshoz.
Életed regényének egy hosszú fejezete lezárul, mely tele volt küzdelemmel, sikerekkel, dolgos hétköznapokkal,
barátokkal, családdal, nehézségekkel, szép és szomorú emlékekkel, élményekkel. Ezekből merítettél erőt, építkeztél, tanultál, fejlődtél, haladtál előre utadon.
Most lapozz egyet előre ebben a szép könyvben, és kezdj új fejezetet! Töltsd meg tartalommal, izgalmas utazásokkal, örömteli élményekkel! Váltsd valóra mindazt, amire vágytál eddig, de még nem sikerült! Élvezd ki a sok
szabadidőt!
Kívánunk neked jó egészséget és boldog, élményekben gazdag nyugdíjas éveket! S ha bármikor erre visz az utad,
vagy esetleg nagyon unatkoznál, akkor nézz be hozzánk a suliba egy kicsit nosztalgiázni, szeretettel várunk!
Szeretettel gondolunk rád:
munkatársaid
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Karcsi bácsinak
Az életed során bezárult egy ajtó…
Ami volt, mind tiéd. Nincsen végrehajtó,
ki elvenné tőled, a sok kedves évet,
munkád során gyűjtött ezer szép emléket.
Fiatalon kezdted, – úgy ahogyan bárki –
helyed az életben meg kellett találni.
Emlékeid között őrzöl sok-sok arcot,
sikert, dicsőséget és keserű harcot.
Amit elterveztél, nem tudtad feladni,
megpróbáltál mégis jó ember maradni.
Nyomot magad után a lelkekben hagytál,
felnövők kezébe tisztes szakmát adtál.
A szép emlékeket őrizd meg szívedben,
s mindenre, mi rossz volt setét fátyol lebben,
ami elmúlt – elmúlt, hát tekints előre,
az előtted álló szabad esztendőkre.

Egy korszak lezárult, de oly sok szép vár még!
Gondoltál már arra: – “Vajon mit csinálnék,
ha pont azt tehetném, amire csak vágyom,
megváltozna vajon megszokott világom?”
Egy új ajtó nyílik meg a mai nappal,
kívánok szerencsét, egy jó nagy kalappal!
Élj mától vidáman, engedd el, mi bántott,
dédelgess magadban boldogabb világot.
Minden napjaidba erőt, egészséget,
szerető családot, örömöt, szépséget,
Válts valóra eztán minden olyan álmod,
mire nem volt időd, s mit csak szíved vágyott!
Sok tartalmas évet maradj itt e földön!
Szavaimat tovább, egymásba nem öltöm.
Legyen meg mindened, úgy, ahogy kívánod!
Szeretettel ölel régi tanítványod.

Kedves Tanár Úr!
Gerhát Károly tanár urat 5. osztályban ismertük meg jobban. Rajz és informatika tantárgyat tanított. Nagyon sok
mindenre megtanított minket, amit ezúttal szeretnénk megköszönni. A rajzórák sokkal kötetlenebbek voltak,
mint az informatika órák. Pénteken az ötödik órában általában már nagyon elevenek voltunk. Tanár úr próbált is
minket lenyugtatni egy kis relaxáló zenével. Volt közöttünk „Cserkész úr”, „Művész úr” és „Guszti” is. Nagyon
segítőkész volt tanár úr, ha nem értettünk valamit. Köszönjük szépen a sok türelmet, amit ránk fordított, hiszen
köztudott, hogy a nyolcadik osztályhoz igen sok kell. Nagyon fog hiányozni nekünk. Ezekre az együtt töltött évekre mindig szívesen emlékszünk majd vissza.
8. o

Kedves Karcsi!
Búcsúzni nehéz!
Különösen nehéz ez akkor, amikor több évtized közös munka után kell ezt megtenni!
40 éves pedagógusi pálya után veszel búcsút az iskolánktól és tőlünk. Évtizedeken át tanítottad tanítványaidat a
rajz szeretetére, ami mindig a legközelebb állt a szívedhez. Örömmel foglalkoztál a gyerekekkel rajzszakköri keretek között is, megismertetve őket számos új, érdekes technikával. Néhány tanítványod a Te hatásodra jelentkezett művészeti tagozatra általános iskolai tanulmányai után, és felnőttként is szép sikereket tudhatnak magukénak a művészeti pályán indíttatásodra. A rajz mellett technika-, médiaismeret- és informatikatanárként is segítetted diákjaidat az ismeretek elsajátításában. Nyitott voltál az új dolgok megismerésére, és tudásodat úgy igyekeztél átadni tanítványaidnak, hogy ők meg is szerethessék a tanultakat.
Bizonyára nem számoltad a kijavított dolgozatok, füzetek, tanórák számát! Azt sem, hány értekezleten vettél
részt, hány gyermeket tanítottál és indítottál útjára a 40 év alatt, amit ezen a pályán töltöttél! Hát bizony nagy
számok ezek! 40 évnyitó, évzáró, kb. 7400 tanítási nap, kb. 37000 tanóra. És mennyi olyan óra, amit a tanórákra
való felkészüléssel töltöttél, amit értünk, kollégáidért és a település érdekében tettél! Emlékek sora villan fel
gondolatainkban és bizonyára a Te gondolataidban is!
Örök élmény marad jó néhányunkban a táborokban szervezett éjszakai bátorságpróba, amelyeknek mindig Te
voltál a szervezője és lebonyolítója. Sok közös élményt őrzünk a szívünkben! Mindig mindenkinek segítettél, bármivel fordultunk Hozzád. Legemlékezetesebbek az év végi szöveges értékelés nyomtatási feladatokkal eltöltött
órái. Hidd el, sokszor gondolunk majd rád!
Kívánjuk, hogy a pedagóguspályán eltöltött közös évek maradjanak meg szép emlékként szívedben! A „régi-új”
munkahelyeden végzett munkádhoz sok sikert és jó egészséget kívánunk!
Szeretettel búcsúzunk, Tőled:
Munkatársaid
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Bemutatkozás
A búcsúzás mellett új kollégát is
köszönthettünk körünkben, aki
angol nyelvet tanít, és az 5. osztály osztályfőnöke lett:
„Üdvözlöm Jászboldogháza lakosságát! Örülök, hogy itt lehetek e
gyönyörű kis községben, ahova
tényleg boldogan érkeztem.
Schrengné Kurucz Emese vagyok, a
Mátyás Király Általános Iskolában
tanítok angol nyelvet.
Somogy megyéből, Tabról költöztünk Tápiószelére családommal
(férjemmel és nagy fiúnkkal, Péterrel) az első félév végén, 2022. január 22-én. A tabi iskolában 17, 5
évet neveltem, tanítottam a gyerekeket angol nyelv és Hon-és népismeret tantárgyból.
Hivatásomat nagy szeretettel és
lelkiismeretesen végzem. A gyerekek, szülők és kollégák is nagyon
kedvesek, aranyosak velem, mindennap örömmel érkezek az intézménybe.

Nagyon jó érzéssel tölt el, hogy
amikor az első héten beléptem a
helyi kisboltba, mindenki kedvesen
fogadott, az egyik tanítványom
nagymamája meglátott, és azt
mondta az egyik eladónak, hogy
csak ő lehet az új angol tanító néni,
mert az unokája azzal ment haza az
első angol tanóra után a nap végén, hogy egy nagyon mosolygós,
kedves tanító néni érkezett az iskolába.
Ez tényleg igaz, hogy mindig mosolygok, ami szívből jön, nem megjátszott.
Vallom, hogy
„Amikor belépek bármelyik osztályba, és meglátom a gyermekek
arcán, látom a szemükben a várakozást, azt a bizonyos kulcsot, mely
nem biztos, hogy mindig pozitív,
mert én is ember vagyok, nekem is
vannak problémáim, -melyeket
természetesen mindig megoldoktegyem le az ajtónál! Leteszem,
felakasztom az ajtófélfára, mert a

gyerekekhez nem viszem be a problémákat, ott csak ők és én létezünk
az angol nyelv csodáival.”
Célom, hogy megszerettessem,
megtanítsam az idegen nyelvet a
tanulóknak. Észre sem veszik, hogy
tanulnak, mert játékos, cselekvős,
színes módszereket alkalmazok a
tanórákon.

2022. Felvételi
A 2021-22-es tanév egyik legfontosabb mérföldkövéhez érkezett a végzős nyolcadik osztály.
2022. január 22-én írták meg a központi felvételi
feladatokat.
Minden évben nagy izgalom előzi meg a pályaválasztást. Szerencsére adottak voltak a lehetőségek,
így két alkalommal is eljutottunk pályaválasztási
kiállításra, ahol sok tanáccsal láttak el minket. Nagy
segítség ez számunkra, hiszen így a gyerekek könynyebben ki tudják választani azokat az iskolákat,
amelyekben szívesen tanulnának tovább.
Szeptember óta minden héten szerdán előkészítő
foglakozásokon vettek részt a tanulók, matematika
és magyar tantárgyakból. Ebben a tanévben 24
tanuló tett írásbeli vizsgát. ( Az osztálylétszám 30
fő. ) Ezeken az előkészítő órákon a tanulók betekintést nyerhettek az előző évi felvételi feladatsorokba, lehetőségük nyílt arra, hogy a különböző feladattípusokat megfelelőképpen begyakorolják.
Több Szolnok megyei iskola is indított előkészítő
foglalkozásokat, melyeken örömmel vettünk részt.
Köszönjük a lehetőséget!
Minden nyolcadikos diákunk megkapta a kijavított
felvételi feladatokat, s pontjaik birtokában igyekeztek összeállítani a sorrendet a továbbtanuláshoz.
Ezúton is sok sikert kívánunk nekik, s izgatottan
várjuk a bűvös áprilist, mikor kiderül, hogy kit melyik középiskolába vettek fel.
Köszönöm Vajda Csilla Emese kolléganő lelkiismeretes munkáját, s önzetlen segítségét a felkészítésben!
Birgés-Tóth Mónika
8.o. osztályfőnök

Légy te a klímahős!
Klímatudatos diákvetélkedő - Klímaváltozás most és a
jövőben, Te is tehetsz ellene!
Az Euro-Ökoland Alapítvány és a Jászboldogháza Községi
Önkormányzat szervezésében a KEHOP-1.2.1-18-201800140 azonosító számú pályázat keretein belül került
megrendezésre egy tanulmányi verseny, melyen iskolánk
tanulói közül az 5. és 6. osztályosok vettek részt.
A vetélkedő célja az volt, hogy a feladatokon keresztül a
klímavédelemhez, a természethez és a környezetvédelemhez kapcsolódó, gyakorlatorientált ismereteket adó,
pozitív, a mindennapos tevékenységekbe integrálható,
jól alkalmazható példákat közvetítsen.
A gyerekek két feladatban vehettek részt. Az első egy
tesztfeladat volt, a második pedig egy plakát készítése a
környezetvédelem témakörében.
Díjazottak:
1. helyezett Tóth Lili
6. osztály
Különdíjban részesült:
Báthori Borka
6. osztály
Erdei Alex 6. osztály
Lajkó Soma 6. osztály
A részvételért minden gyermek egy írószer készletet (toll,
ceruza, vonalzó, hegyező, radír) kapott, és a két osztály
egy-egy éves National Geograpic magazin előfizetést is
nyert!
Gratulálunk
a gyerekeknek!
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Adománygyűjtés

Decemberben egy felhívásra nagyon sok édességet, játékot hoztak tanulóink. Ezt a köszönő levelet kapta iskolánk a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató és az ÁGOTA Alapítványtól:
Kedves Szülők!
Tisztelt Adományozók!
A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató és az ÁGOTA Alapítvány munkatársai, önkéntesei nevében engedje
meg, hogy megköszönjük a gyermekek számára nyújtott önzetlen és nagylelkű karácsonyi támogatásukat.
Adományaik segítségével szebbé tudtuk varázsolni a ránk bízott lurkók mikulását és karácsonyát.
Hálával tartozunk minden segítségért és támogatásért, amely a gyermekeink felé irányul!
Köszönetet szeretnék mondani Kisbalázsné Juhász Adriennek, aki intézményünkben összefogta és koordinálta
ezt a kezdeményezést.

Versenyek
Iskolánkban matematika háziversenyt szerveztünk a
felső tagozatos tanulók részére. Minden osztályból
több diák szerette volna próbára tenni magát. Többnyire játékos, logikus gondolkodást igénylő feladatokkal kellett megbirkózniuk.
A legjobb eredményt a következő tanulók érték el:
5. osztály: Ludányi Barnabás, Murzsa Kira,
Gál Zsombor
6. osztály: Makai Lili, Tóth Lili, Sárközi Dominik
7. osztály: Oláh Levente, Tóth Csaba, Bató Gergő
8. osztály: Tóth Ákos, Tóth Noémi, Filkus Réka,
Sziráki Tamara
Gratulálunk a szép eredményekhez!
Minden versenyzőnek köszönjük a részvételt. Jövőre
újra lehet próbálkozni.
Vajda Emese

Földrajz verseny
Az idei tanévben is meghirdették a megyei Bacsó Nándor földrajz versenyt.
A nyolcadikos tanulók közül öt főt neveztünk be a helyi
fordulóba.
A feladatlapot kitöltötték, közülük, a 4 legtöbb pontot
elért tanulót terjesztettük fel a következő – megyei
fordulóba.
A feladatlap egy 10 oldalból álló, szerteágazó, 100
pontos versenyfeladat-sor volt.
Az eredmények: 63 és 71 pont között szóródtak, ami
szerintem bizakodásra adhat okot a továbbjutáshoz.
Izgalommal várjuk, hogy sikerül-e bejutniuk a Szolnokon megrendezendő versengésbe!
Dani Vid Károly
földrajztanár

Farsangi bál
Sajnos az idei farsangi bálunkat sem a megszokott keretek között tarthattuk, így csak iskolai szinten, február 18-án délelőtt került megrendezésre. Természetesen tanulóink örömét és kedvét ez nem szegte. Már
reggel jelmezes gyerekek köszöntek ránk. A délelőtt
folyamán felsőseink klubdélelőttöt tartottak, alsósaink pedig a tornateremben játszhattak, táncolhattak
önfeledten. A tízórai szünet után jelmezes felvonulás
következett. Az alsósok közül szinte mindenki beöltözött, ki minek akart, kit szeretett volna életre kelteni,
kinek ki és mi a kedvence. Felsőseinknél osztályszintű

volt a beöltözés. A felvonulás után tombola következett. Mivel nagyon sok plüss felajánlás érkezett, így
alsós tanulóink sem kesereghettek, hiszen aki nem
nyert a tombolán, gazdagabb lett egy plüssállattal. A
Szülői Munkaközösség szervezte a tombolahúzást és
vendégelte meg tanulóinkat fánkkal és üdítővel. Köszönjük nekik! A tombola után felsőseink még ott maradhattak egy kis bulizásra. Igaz, hogy nem a megszokott módon zajlott ez a farsangi bálunk sem, de a gyerekek így is jól érezték magukat.
Tóthné Simon Aranka

Félévi eredményeink
2021/2022 Félévi összesítő

Osztály
Hiányzás
óra/fő
Magatartás
átlag
Szorgalom
átlag
Kitűnők
Jelesek
Elégt. kapott

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Alsó
tag.

Felső
tag.

Összesen

51

45,5

45,2

20,35

41,4

39,7

55,5

90,03

48,59

56,66

52,62

4,9

4,6

4,9

4,64

4,23

4,58

4,3

4,37

4,57

4,37

4,47

5

4,7

5

4,64

3,92

4,11

3,6

3,87

4,36

3,88

4,12

14
11

9
8

12
4

3
4

2

1
4

1
5

3
1

1

2

1
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Bemutatjuk községünk fiataljait
Évek óta örömmel mutatjuk be lapunkban a Boldogházán élő fiatalokat, akiknek munkája, mindennapjai
meghatározóak községünk életében. Ugyanakkor sok boldogházi fiatal építi fel az életét más településen, de
a szülőhelyükhöz való kötődésük így is erős marad.
Szeretnénk követni az ő életútjukat is, így a Boldogházi Hírek oldalain ezentúl a helyi fiatalok mellett távolabb élő fiatalok bemutatkozó írásait is olvashatják.

Kedves Olvasók! Biztosan van aki ismer,
kerültem be. Kiválóan érzem magam a munbiztos van aki nem, ezért szeretnék bemukahelyen, és nem csak a munkatársak segítőtatkozni. Papp Róbert vagyok, születésem
készsége és emberségük miatt, hanem azért
óta Jászboldogházán élek, úgy ahogy szüleis, mert mindig van kihívás, amin nem lehet
im, felmenőim nagy része, így tősgyökeres
unatkozni. Unatkozni nagyon nem szeretek.
boldogházinak vallom magam. Itt tanultam
Ami pedig a szabadidőmet illeti, rengeteg
meg járni, írni, olvasni, biciklizni… Bármerre
időt töltök a családommal és a párommal.
is sodor az élet, mindig boldogházi gyerekÉletem szerves részét pedig a sport is kiteszi,
nek fogom magam tartani, vallani. Mindig
nyilván a szívemben nagy helyet kap a foci, de
büszke voltam, vagyok és leszek, mert szemaga a sport szeretete is. 4-szer úsztam át a
rintem a világon nincs még egy olyan összeBalatont (2017, 2018, 2019, 2020), egy sérülétartó és remek közösség, mint itt, „a Mi kis
sem miatt sajnos tavaly kihagytam, idén janufalunkban”…
árban meg is operálták a lábamat, de 20222021 januárjában végeztem a Magyar Agben is tervben van az úszás (és igazából minPapp Róbert
rár- és Élettudományi Egyetem (korábban
den egyes évben). Remélem, lesznek, akik
Szent István Egyetem) gépészmérnöki karán az alap- csatlakoznak majd hozzám, és sportolunk együtt egy
képzéssel, jelenleg pedig levelezős munkarendben jót. Ezek mellett szeretek túrázni, moziba járni, színháfolytatom tanulmányaimat gépészmérnök mesterkép- zakat látogatni, utazni, sporteseményekre járni belzésen ugyanitt, Gödöllőn. Ezzel együtt párhuzamosan földre és külföldre egyaránt, és még sok más dolgot. A
mérnöktanári képzésben is részt veszek, később meg- legjobb, ha mindenben van egy kis spontaneitás, akkor
felelő szakmai tapasztalattal szeretném majd a tudást élvezetesebb, emlékezetesebb kalandokkal lesz gazdaátadni az érdeklődő és szakmai perspektívákkal ren- gabb egy ember, és ezekért a pillanatokért érdemes
delkező fiataloknak, ahogyan azt én is kaptam, kapom élni.
mentoraimtól. A két képzéssel terveim szerint 2023 Egy szó, mint száz, örülök, hogy eddig minden úgy alajúniusában végzek.
kul, ahogy lett, és remélem, kívánom, hogy mindenkit,
Egy éve dolgozom a szakmámban gépészmérnökként akit a jó szándék vezérel, annak úgy alakuljanak a dolCegléden, egyből a tanulmányaim befejezését követő- gai, az élete, ahogyan azt eltervezte, szeretné: a lehető
en, ahová nagyon jó szakemberek és emberek közé legjobban.
Tóth Beáta vagyok, 32 éves, jelenleg
hátunk mögött. Családjaink nagyon jó
Szolnokon lakom férjemmel és 3 hónakapcsolatot ápolnak egymással, köszönpos kislányunkkal.
hetően a hasonló neveltetésnek és életGyermekkoromat szüleimmel, Tóth
módbeli szemléletnek, a sok közös ismeZoltánnal és Tóthné Anikóval, valamint
rősnek és boldogházi emléknek. A beilhúgommal, Diánával Jászboldogházán
leszkedés így egyikünknek sem okozott
töltöttem.
Tanulmányaimat
a
gondot, szívesen fogadtak minket a szüJászboldogházi Óvodában majd Általálők mindkét családban. Azóta is sok könos Iskolában kezdtem, ezután a Vázös családi programmal igyekszünk ezt a
sárhelyi Pál Közgazdasági Kéttannyelvű
kapcsolatot még szorosabbra fűzni, a
Szakközépiskolában folytattam Szolnoférfi családtagok örömére általában horkon. Később közgazdász diplomát szegászatok alkalmával.
reztem a Budapesti Gazdasági Egyetem
A számunkra boldog hetedik évfordulót
idegenforgalmi és szállodaipari szakán.
lánykérés, majd egy évvel később esküvő
Tamás, Beáta és Anna
Felsőfokú tanulmányaim lezárásaként
követte. A tavalyi év elején elérkezettnek
szerencsém volt egy féléves gyakorlaláttuk az időt arra, hogy bővítsük csalátot eltölteni a Kanári-szigeteken 2012-ben.
dunkat. Novemberben megérkezett hozzánk kisláJelenlegi munkahelyemen, ahol 2014 óta dolgozom, nyunk, Szaszkó Anna, aki azóta is minden nap bearabepillantást nyertem a szállítmányozás világába, mely- nyozza életünket a puszta jelenlétével.
ben – örömmel mondhatom – megtaláltam a számítá- Nagyon szeretnénk vele megosztani azokat az élmésaimat. A cég támogatásával először közép- majd fel- nyeket, amikben nekünk is részünk volt. A vidéki közeg
sőfokú végzettséget, végül mesterdiplomát szereztem és a nagyszülőkkel töltött idő nagyon fontos számunktávoktatásban ezen a területen.
ra, amit semmi nem tud pótolni. Ezek a pillanatok póFérjem, Szaszkó Tamás szintén boldogházi gyökerekkel tolhatatlanok és egyedülállók, melyekre a mai napig
rendelkezik. 2013-ban a falunapon hosszú évek után mi is szeretettel gondolunk vissza. Ha a kislányunk is
újra találkoztunk, és ismét felvettük egymással a kap- megtapasztalhatja ezeket az élményeket, akkor azt
csolatot. Ennek a szerencsés véletlennek köszönhető- hiszem, a lehető legtöbbet tettünk annak érdekében,
en ma már közel kilenc együtt töltött évet tudhatunk a hogy boldog gyermekkora legyen.
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FIATALOK VÁLASZOLNAK...
A tavasz közeledtével egyre többet tartózkodunk a szabadban, szívesen kirándulunk, túrázunk.
Ezúttal arra kértük a fiatalokat, osszák meg velünk kirándulási, túrázási élményeiket,
tapasztalataikat, ötleteiket.
Ha tehetjük, rendszeresen kirándulunk, a természet a
mögöttünk (előttünk?) álló pandémiás időszak alatt is
korlátozás nélkül, biztonságosan látogatható, ellentétben a sokak által vágyott zárt terű helyekkel. Az erdő
és a hegyek-völgyek minden évszakban más arcukat
mutatják. A források, patakok, tavak is változnak évszakról évszakra. A választott útvonaltól függően néha
tucatnyi, máskor egyetlen emberrel sem lehet találkozni az út során, nem úgy állatokkal, melyekből néha
egyszerre többet is megpillanthat a figyelmes túrázó.
Számtalan kilátó, vadászles, tájékoztató tabló, pihenőhely teszi színesebbé az útvonalat, melyet felfestett
turistajelzések, a csomópontoknál útbaigazító iránytáblák is segítenek. Ma már mindenki zsebében ott a
GPS-szel felszerelt mobiltelefon, melyre számtalan
térkép és útvonaltervező alkalmazás tölthető le, melylyel bárki számára gyerekjáték egy képességeinek
megfelelő hosszúságú és szintemelkedésű útvonal
megtervezése és navigálása.
Minden olvasót arra bíztatunk, hogy mozduljon ki, tegyen egy túrát akár egyedül, akár társasággal vagy családdal, a belépőjegy mindösszesen az útiköltség. Akit
nem sikerült meggyőzni, annak végezetül Márai Sándort idézném:
„A nagy erdőkről és a fenyőkről
Az erdőkben van valami megrendítő, különösen a fenyőerdőkben. Nemcsak sötét és következetes hallgatásuk rendít meg, mély árnyaik, templomi fenségük és
áhítatos magatartásuk. Megrendítő az élet akarata,
mellyel egy nagy erdő kifejezi a világerőket. Gondoljuk

Ritkán belegondolok, hogy mennyire is lenyűgöző a
természet, ami körbe vesz minket. Engem pedig nagyon is érdekel, milyen közelebbről, erre pedig az
egyik legjobb alkalom, ha túrázni megy az ember. Nem
sűrűn járok el túrázni, de nagyon szeretek. A baráti
körömmel szoktam menni főként, mikor mindenki felszabadul, és többen össze tudunk gyűlni egy-egy túrához. (Persze, ha kevesebben, akkor úgy is elindulunk.)
A barátaimmal még gimnáziumból ismerjük egymást,
és ott lettünk nagyon jóban. Most mind más-más
egyetemekre járunk, de keresünk olyan időpontokat,
amikor sokan ráérnek, és akkor összeülünk beszélgetni, vagy éppen elmegyünk valahova.
Múltkori találkozónk alkalmával a Mátrába mentünk
túrázni. Tavaly is ekkor tájt mentünk, és most is így
akartunk. Mindenki végzett a vizsgáival, így remek kikapcsolódás volt ránk nézve. Jó érzés volt az egyhangúvá váló tanulásból és az otthon ülésből kiszabadulni
és átmozgatni magunkat. Szerintem, ahogy idősödik az
ember, úgy kezdi el értékelni az ilyen dolgoknak az
értékét az életben. Egy túra előkészületekkel jár, és ez
az időjárástól is függ. Mi most így január végén a hideg
idő feltételeihez készültünk fel. Én végig gondoltam,
hogy fent hidegebb lehet, mint itt a Jászságban, így
egy meleg harisnyát vettem fel a nadrág alá, valamint

csak el, miféle erők és szándékok építették az ötvenméteres fenyők százezreit! Mit pazarolt el a természet
magvakban, porzókban, bibékben, kísérletekben, napsütésben, esőben, széljárásban, míg egy ilyen erdő
felépült! S milyen céltudatos és néma ez a létezés,
mely semmi egyebet nem akar, csak lenni, csak felnőni
és évszázadokon át megmaradni, teljesen kifejezve
önmagát, lélegezve, felelve a világnak – s ugyanakkor
nem tör senki és semmi ellen, otthont és életet ad élőlények milliárdjainak. Milyen nagy és bölcs közösség ez
az ötvenezer holdas fenyőerdő. Mint az ősapák, úgy
őrködnek az élet fölött a fenyők. Egyszerre felelnek
hatalmas törzsükkel a földnek és az égnek. Amikor
csak teheted, menj az erdőbe.”
Babinyecz János és Tóth Regina

több rétegben pulcsit. A kesztyű, sapka és sál pedig nélkülözhetetlen volt. Aznap reggel készítettem pár szendvicset, és
egy vizet is elraktam. Persze, ha
melegebb időben mentünk volna, több vízzel indultam volna
el, de így elég volt csak egy is. A
többiek is hasonlóan készültek
el a napra. Egész naposra terveztük a túránkat, de még sötétedés előtt a végéhez szerettünk
volna érni. Reggel időben indul- Balogh Adrienn
tunk két autóval, miután sikerült
parkolót találnunk a kiindulási ponton, felöltöztünk, és
nekivágtunk a túránknak. Egy hosszú, mégis kevésbé
meredek útvonalat sikerült választanunk. Tavalyhoz
képest egyszerűbb volt, mert akkor nagyon magas
emelkedők voltak benne. Viszont ez az útvonal sem
volt unalmas, habár, hogy lehetne, ha közben egész
végig a természet vesz minket körbe. Szerencsések
voltunk, ugyanis egy nagyon szép napos időt fogtunk
ki, azonban a nap közepén elkezdett a hó is esni. Nem
mondanám, hogy elrontotta a túránkat, inkább még
szebbé és jobbá is tette. Nagyon szép képeket sikerült
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készítenünk a völgyekről és az erdőről is, ami még így
hófehéren is varázslatos volt. Egyetlen sikertelen dolog volt a túránkban, hogy lassan haladtunk, így nem
értünk az útvonalunk végére, így sajnos le kellett vágnunk egy részen és visszafordulni, mert már sötétedni
kezdett. Azonban ennek ellenére is nagyon jó volt, és
jól éreztük magunkat. Legközelebb is biztosan megyünk és választunk egy helyet, amit még nem láttunk. Összességében szerintem nagyszerű dolog túrázni és mindenkinek, aki teheti, annak nagyon ajánlom, hogy kicsit felfrissítse magát és kiszabaduljon a
szürke hétköznapokból. Időt kell szánni ilyen egyszerű és nyugodt programokra a családdal, vagy a barátokkal is, főleg ebben a rohanó világban, ahol az ember néha elfelejt megállni egy percre és csak élni.
Matók Zsófia vagyok, 11.
osztályba járok a szolnoki
Varga Katalin Gimnáziumba. Szeretek sportolni,
leginkább az egyéni sportokat kedvelem. Régen
sokat jártam futni, illetve
túrázni, de mostanság
már inkább az edzőtermet
választom.
Kiskoromtól fogva sokszor
jártunk a szüleimmel kirándulni, túrázni az ország
különböző pontjaira. Sok
Matók Zsófia
jó emléket gyűjtöttem
ezekről a helyekről az elmúlt évek alatt. A Mátra a
legkedveltebb kirándulóhelyünk, azon belül is Mátrakeresztes. Szinte minden útvonalon túráztunk már
erre. Pár éve teljesítménytúrákon is részt vettünk,
ami számomra nagy kihívást jelentett a 20-25 km-es
távok miatt, de jó emlékek maradtak.
Az egyik legemlékezetesebb túrám egy hegyi futóverA vidéki élet velejárója a természet közelsége. Tavasz
közeledtével egyre erősebb
a késztetés, hogy útra keljünk, és akár a környéken,
akár máshol, a túra közben
friss levegővel szívjuk tele
tüdőnket. Télen a hideg időjárás sokszor nem kedvez a
túráknak, mi ezt annyira
nem szeretjük, a tavasz, a
nyár és az ősz a mi időnk.
A kerékpározás rendszeres
mozgás. Együtt indulunk
Takács Olga
neki a kiválasztott úticélnak,
és a fiúk néha elhúznak a kerékpárral, mondván kardióznak egy picit. Kedvelt úti célunk a Csíkos, Zagyva,
Tápió. Párom, Zoltán már 60-70 km-es körökbe is belevág. Tervezzük a Balaton és a Velencei tó körbetekerését is.
Hétvégén messzebbre megyünk. Szilvásváradon egy
jó kihívás feltekerni kerékpárral a Gloriett-tisztáshoz,
legurulva pihenő a Fátyol-vízesésnél. Másik alternatíva a kisvasút választása. A gyerekeket a hideg patak
sem tántorította el, önfeledten ugráltak a kidőlt fá-
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Balogh Adrienn
seny volt Cserépfalun. A táv 9 km volt, de nehezítette
a kihívást a sok emelkedő, erdő és a nyári meleg. Helyezést nem értem el, de már az is siker volt számomra, hogy teljesítettem egy ilyen versenyen.
Mostanában már nem gyakran járunk túrázni, illetve
kirándulni, leginkább az
időhiány és a vírus miatt,
de ettől függetlenül ugyanúgy szeretem. Ahogy kezd
beköszönteni a tavaszi idő,
lehetőség van újra a szabadban sportolni. Én minden fiatalnak ajánlom ezt
az aktív kikapcsolódást akár
barátokkal, akár családdal,
mivel egy jó csapatépítő
program lehet, miközben
sportolunk és teszünk az
egészségünkért is.
Matók Zsófia

kon, madarakat vadásztak, szigorúan csak távcsővel!
Ha már hideg: nyári melegben az Aggtelki cseppkőbarlang termei is hívogatják a túrázni vágyókat. Lenyűgöző volt mindenkinek.
Örök kedvencünk a Balaton. Előfordult már, hogy
csak egy napra lementünk fürödni. Tavaly kétszer is
vállalkoztunk a kempingezésre. A gyerekek élvezték a
sátor állítást, a Balaton közelségét, és hogy addig vannak fent, ameddig akarnak. Egyik reggel megfogtuk az
asztalt, és odébbtettük 20 métert. A Balaton partján
reggeliztük.
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Az őszt egy 2 napos mátraszentimrei túrázással zártuk. Első nap egy 3 km-es rövid kör, majd másnap a 9
km-es hosszú kör. Az őszi erdő színei gyönyörű látványt nyújtanak, a tiszta levegő pedig jó érzéssel tölt
el. A gyerekeknek persze a megfelelő sétabot megtalálása a legfontosabb, még az életük árán is. A hosszú
túra végére mindenki nagyon elfáradt, de remekül
felfrissültünk.

Ha esetleg éppen nincs kedvünk sehova menni, elővesszük a bográcsot, és az egész család együtt főzi
meg az aznapi ebédet. Közben a gyerekek vízzel teli
lufikat dobálnak, szaladgálnak, egymást locsolják és a
fűben hemperegnek.
Takács Olga

AZ ALKOT˘S ÖRÖME
A kézimunkák közül talán a horgolás az, amit legtöbben már gyermekkorban elsajátítunk. Gugi Lajosné Berkó
Gabriella esetében nem így történt. Csak két éve ismerte meg ezt a szép foglalatosságot, azóta a színes fonalak
bűvöletében él, és szebbnél szebb alkotásokat készít.
Hogyan kerültél ilyen közeli kapcsolatba a horgolással, ami mára
már a szenvedélyeddé vált?
- 24 éves korom óta kötöttem, de
horgolni nem tudtam. Még dolgoztam, amikor 2020-ban annyira
megfájdult a lábam, hogy az orvos
3 napig teljes pihenést rendelt el,
nem volt szabad járkálni sem. Gondolkodtam, hogyan tölthetném el
hasznosan a három napos kényszerpihenőt. A lányom már korábban is biztatott, tanuljam meg a
horgolást, de nem szántam rá magam, hiszen csak a láncszemeket
ismertem. Elkezdtem videókat nézegetni, aztán elővettem egy vastagabb fonalat, és a videó alapján
elkészült az első munkám, egy háromszögletű kendő. Aztán már
nem volt megállás, mindig inspirált
valami, jöttek az újabb és újabb
ötletek, újabb alkotások, és nagyon
megszerettem a horgolást.

Ez a szép hobbi talán meg is könynyítette az átmenetet, amikor
nyugdíjba mentél.
- 37 évig dolgoztam a takarékszövetkezetben, előtte három évig

Gugi Lajosné
Berkó Gabriella
pedig a tsz-ben könyvelőként. Nagyon szerettem emberekkel foglalkozni, az ügyfeleket segíteni, akik
volt, amikor csak azért jöttek be,
hogy elmondhassák a gondjaikat. A
nyugdíjas lét ezért is nagyon nagy
változás volt, amiben valóban sokat
segített a horgolás. Lekötötte a
gondolataimat, voltak céljaim, esténként az járt a fejemben, reggel
mit fogok majd megvalósítani. A
család is sokat segített, a lányom
mindig biztatott az új munkákra, én
pedig szívesen kísérletezem új darabokkal.
Mondtad, hogy egy kendővel kezdődött. Segített valaki, míg eljutottál a bonyolultabb munkákig?
- Magamtól tanultam meg mindent, a kendő jó alap volt, utána
blúzt készítettem úgy, hogy néztem

a videókat, és kikísérleteztem a
megoldást. Később egyre bonyolultabb mintákat választottam. Újságokból és internetes oldalakról
szoktam mintát átvenni, rajz alapján is dolgozom. A lányom segít
mintákat keresni, én pedig próbálom minden szabad percem hasznosan tölteni, így sokszor akár még
utazás közben is horgolok. Itthon
legtöbbször esténként horgolok, és
néha annyira belemerülök, észre
sem veszem, hogy már hajnali 1
óra is elmúlt. Nagy segítséget jelentenek az internetes csoportok,
ahol láthatjuk az elkészült munkáinkat, tanácsokkal segíteni is tudjuk
egymást és megosztani a mintákat.
Ez egyben egy jó közösség is, ahol
tiszteletben tartjuk a másik munkáit.
Úgy gondolom, nagyon sok türelem és kitartás is kell a horgoláshoz. Melyik darab jelentette eddig
a legnagyobb kihívást?
- Szeretem a változatosságot, sok
mindent kipróbálok. A kendők, sálak mellett ruhákat, sapkákat is
horgoltam, de készítek táskákat is,
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mennyire tetszenek a munkáim. Az
internetes csoportban van egy közel 80 éves néni, aki írt nekem,
hogy tetszenek a horgolásaim. Elkérte a telefonszámom, és jó barátság alakult ki vele. Ő maga is horgol, és anyák napjára, karácsonyra
mindig küld valami apró ajándékot,
amit ő készít nekem. Ez nagyon
megható. Jó érezni a csoportban az
emberek szeretetét, tiszteletét, az
őszinte dicséretek nagyon jólesnek.
Ha egy ideig nem teszek fel újabb
munkát, már érdeklődnek, mi van
velem, nem vagyok talán beteg.

aminek az a nehézsége, hogy kemény fonallal kell dolgozni, ami a
kéznek fárasztó. Például sokat kísérleteztem, mire a táska fülére
megtaláltam a megoldást. Horgoltam szőnyegeket is, ami másfajta
kihívást jelent. A hagyományos terítők vékonyabb fonalból készülnek
- tehát mindegyiknek megvan a
maga sajátossága. Eddig a legnehezebb talán egy poncsó volt, sokáig
dolgoztam rajta, de végül nagy sikere volt. Amikor föltettem az internetre, szinte egész nap jöttek a
kérdések, több mint 60 címre küldtem el a mintát.

Nem olcsó ez a hobbi, mert sajnos
a fonal nagyon drága, a munkát
meg, úgy gondolom, nem is lehetne megfizetni, hiszen sokszor napokig készül egy-egy darab.
Fontos motivációt jelenthet a sikerélmény egy-egy szép munka
elkészülte után. A környezeted
hogyan értékeli ezeket?
- Sok kedves visszajelzést kapok.
Éppen a napokban egy idős boldogházi néni hívott fel, hogy elmondja,
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nem szakadtam el az emberektől
sem. Avon tanácsadóként is dolgozom, próbálok minél nagyobb vevőkört kialakítani, adok kedvezményeket, azt szeretném, hogy mindenkinek jó legyen. Sokat jelent a
család támogatása, örülök, hogy a
lányomék és a fiam velünk élnek,
és a szüleink is a faluban laknak, így
tudjuk őket segíteni. Szeretünk
utazni, szívesen járunk gyógyfürdőbe. Igyekszünk az otthonunkat,
környezetünket szépíteni, ami elsősorban a lányom érdeme.

Olyan lelkesen beszélsz minderről,
talán fölösleges is a kérdés, hogy
mit jelent számodra ez a tevékenység?

- Nekem ez egy kikapcsolódás, igazi
feltöltődés! Szeretem a sok színes
fonalat, ennek a színkavalkádnak
már a látványa is vidámabbá tesz.
Mindig tervezek, kísérletezek, szeretek új dolgokat kitalálni. Kinézek
egy mintát, hozzá a fonalat, és általában látom előre, hogy milyen
lesz. Horgolás közben szól a rádió
vagy a tévé, és megszűnik körülöttem a világ, észre sem veszem az
idő múlását. A legtöbb darabot a
lányomnak készítem. Esténkét úgy
szeretek lefeküdni, hogy alig várjam a reggelt, amikor valami újabb
munka, újabb kihívás vár rám. Boldoggá tesz, hogy alkothatok.
Úgy érzem, mára megtaláltad
mindazt, ami a nyugdíjas években
széppé, tartalmassá teszi a mindennapokat.
- Bár nem volt könnyű átállni a
munkás évek után, de szerencsére

Nagyon kreatív, szereti a virágokat,
és az internetről választott ötleteket folyamatosan megvalósítja. A
fiam a famunkákat szereti, de ő is
nagyon ügyes, általában ő is az internetről gyűjt ötleteket, melyeket
meg is valósít. Azt hiszem, hogy a
szüleimtől örököltük a kézügyességet mindannyian. Például édesanyám fiatal korában terítőket is
horgolt.
Elmondhatom, hogy jól telnek a
nyugdíjas évek, a horgolás teljessé
teszi a mindennapokat, sok örömet
okoz, és egyre több elképzelésem
van a további munkákról.
Köszönöm szépen a beszélgetést,
ami talán bátorítást is jelenthet:
sosem késő új dolgokat megtanulni, hiszen annyi mindenben felfedezhetjük az alkotás örömét. További munkáidhoz sok örömet,
alkotókedvet kívánok és derűs
szép éveket kedves családoddal.

Papp Izabella
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Boldogházán itthon
- beszélgetés Pesti Róberttel és feleségével, Tímeával
Tímea: A szülők nagyon mozgósítMi boldogháziak, ha Pesti Róbert
hatók. Örömmel jönnek, hisz az a
nevét
olvassuk,
halljuk,
a
pár kilométer nem távolság.
jánoshidai származású HagyoRobi: Sajnos édesapám régen megmányőrző Egyesület vezetője jut
halt 49 éves korában, és akkor az
az eszünkbe. Beszélgetőtársam is
ikertestvéremmel 16 évesek volezt a nevet viseli, de ő felsőtunk. A húgom 13, a bátyám 19
szentgyörgyi születésű, és az eléves volt. Ahhoz, hogy le tudjunk
múlt nyáron költözött várandós
feleségével a Szellő utcába. A kedérettségizni, a szabadidőnkben a
Melódiáknál dolgoztunk. A gyász
ves fogadtatáshoz a három hónamég inkább összetartóvá tette a
pos Hunor is hozzájárult.
családunkat. A testvéreim is mindenhez értenek, így nem lesz gonSorozatunk címe: Boldogházán
dunk a nyárra tervezett munkákitthon. Így adódik a kérdés, hogy
találtak községünkre?
nál. A fürdőszobát szeretnénk megnagyobbítani, átalakítani, tetőcserét, napelem telepítést tervezünk.
Tímea: Győrből költöztünk ide, és
Ehhez igénybe vesszük a CSOK-ot
amíg kerestük leendő otthonunkat
is.
anyukámnál laktunk két hónapig
A család
Édesanyám is közelebb kerül hozFelsőszentgyörgyön. Több szálat is
zánk, készítgeti tanyáját Jászberény
megmozgattunk, igyekeznünk is
kellett, mivel a nagy fiunk, Bence 1. el kellett végezni a tisztasági fes- és Portelek között.
osztályos lett, és a születendő ba- tést, és berendezkedni. Szerencsé- A COVID mennyire viselte meg a
bánkat is már az új otthonunkba re a megvásárolt házunkban előtte családot?
szerettük volna hozni. Barátokkal, is volt felújítás, így pl. a járófelület- Robi: Maga a betegség semennyire, bár benne voltunk mind a ketismerősökkel beszélgettünk a vá- hez nem kellett nyúlni.
Tímea: Nekem ez az időszak is kel- ten. Fejfájás, ízlelés, szaglás elveszlasztási lehetőségekről.
Robi: Édesanyám helyettesítőként lemes élményként raktározódott tése, izomfájdalom, nátha jelentkeszokott itt dolgozni a postán, és el. Pakolásztunk, ismerkedtünk a zett nálam. A karantén 10 napját
tőle hallottuk, hogy milyen szép, községgel, megnéztük a játszóte- betartottuk.
Tímea: Sajnos, ahogy hazajöttem a
nyugodt, biztonságos település ret, a sportpályát, az iskolát…
Jászboldogháza. Augusztusban köl- Azóta sem csalódtam. Nagyon sok picivel a szolnoki kórházból, egy
töztünk, és az eltelt idő is bizonyí- figyelmet kapunk a védőnőtől, va- hét múlva COVID-os lettem, hasontotta, jól választottunk. Szép, tiszta, lamint Erzsébet doktornőtől, amit ló tünetekkel, mint Robi. Közbejött
az online tanítás, a szüleink is csak
gondozott település. Közben rájöt- ezúton is köszönünk nekik.
tünk, hogy nagyon sok ismerősünk Kérem, meséljenek magukról.
a kapuig mertek jönni. Beakasztotitt lakik, így még biztatóbb volt Tímea: Mind a ketten felsőszent- ták az ebédet és a megvásárolt terdöntésünk.
györgyiek vagyunk. Amikor Robi mékeket. Nem volt egyszerű!
Tímea: Megismerkedtünk a helyi Ausztriába ment közel három évre
adottságokkal. Örömteli, hogy van dolgozni, mint élhajlító, én Győrszép bölcsőde, óvoda, iskola, va- ben helyezkedtem el egy szállodálamennyi felújítva, jól felszerelve. A ban. Nagyon mozgalmas időszak
boltok ellátottsága nagyon jó, az volt, mivel a hotelban átutazó venemberek segítőkészek. A szomszé- dégek voltak. Ausztria után döntött
dunkból Szaszkóné Évike is rögtön úgy Robi, hogy itthon fog munkát
felajánlotta, hogy csak szóljunk, és keresni.
ha tud, segít. Köszönettel tartozunk Robi: Több szakmáról van papírom,
Joó-Kovácsné Anikónak is, aki az így asztalos, logisztikai ügyintéző,
ügyes-bajos írásbeli ügyek intézé- CNC forgácsoló, CAD-CAM prograsénél támogatott bennünket. De mozó. Jelenleg Jászberényben a
nagyon kedves volt Bence osztály- NGS UNION Kft.-nél dolgozom mint
főnöke is – Varga Judit -, aki az is- élhajlító. Most kombájnokhoz és
meretlen gyerekek közé csöppent Volvo munkagépekhez gyártunk
fiunk beilleszkedését segítette. A alkatrészeket. A cég fizeti a bejárás
kicsi Hunorral gyakran sétálunk, és részbeni költségeit, így nem vagyok
olyan jólesik az érdeklődő figyelem, a vonathoz kötve. Egy gondom
a megszólítás
azért van, a Berénybe vezető utak
Hogyan emlékeznek az első he- nagyon kikopottak, a javítgatások
tekre?
ellenére.
Robi: Nekem munkával telt, hiszen Számíthatnak otthoni segítségre?
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Említették, hogy nagyon gondozott községünk. Ezt a hivatal dolgozóinak és a Faluszépítő Egyesület szorgalmas tagjainak köszönhetjük. A biztonságunkra pedig a
polgárőrök vigyáznak.
Tímea: Igen, hallottunk róluk, de
bekapcsolódni még nem tudunk a
munkájukba. Ismerkedünk, és
ahogy mondtuk, minden energiánkkal otthonunk átalakítására
koncentrálunk.
Mi hiányzik Önöknek községünkben?
Robi: Többekkel beszéltük, jó lenne, ha megoldanák a szennyvízelvezetést, kijavítanák, megerősítenék az Imrédy utat, és sajnos a környéken az éjszakai árammal is baj
van.
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Ami nekünk a legjobban hiányzik, a
szabadidő.
Több időt szeretnék eltölteni a
gyerekekkel, rendezni környezetünket. Jó lenne az 1 napos kirándulásokat / több naposra még a
kicsi miatt nem merünk gondolni /
szaporítani, és a családlátogatásokat sűríteni.
Kedves Tímea és Robi! Az utóbbi
mondatok valóban nagyon fontosak! Ahogy Önöket megismertem,
biztos vagyok benne, meg is valósítják ezeket. Tettre kész, családszerető házaspárral beszélgettem,
és ezt köszönöm! Neveljék gyermekeiket soha el nem múló szeretetben, ehhez kívánok nagyon jó
egészséget, sok boldogságot!
Zrupkó Ferencné

Könyvtári hírek
Kedves Olvasók!
Rohan az idő! Az előző újságot még a karácsonyi ünnepekre való készülődés hangulata járta át, és észre sem
vettük, máris itt a tavasz. A könyvtárban is gyorsan
elteltek a hetek.
Január végén a „magyar kultúra napja” alkalmából
ismét ellátogattak a könyvtárba a bölcsődés- és óvodás gyermekek. A kicsik közül volt, aki most járt először itt, és érdeklődve nézett körbe, a nagyobbak között viszont már vannak visszatérő könyvtárba járók.
Először a kis- és nagycsoportos óvodások ismerkedtek
meg a könyvtárral. Gajdos Márta felolvasásában hallgathatták meg az általa írt mesét: A fa, aki el akarta
érni a Napot. A gyerekek szájtátva figyelték az előadást. Köszönjük szépen Mártikának a részvételt! Ezt

követően megnéztek egy mesét a gyerekek, majd szabad foglalkozás alatt a könyvtári könyvekkel ismerkedtek. A következő nap a bölcsődés gyerekek jöttek el
nevelőikkel. Ők is megtekinthettek egy mesét, majd
szabadon lapozgathatták az érdekesnél- érdekesebb
könyveket. Várom máskor is szeretettel a kis olvasókat!
Januárban és februárban is kaptunk új könyveket. Érdemes megnézni a választékot, hisz minden korosztály
találhat közülük olvasnivalót.
2022-ben az alábbi folyóiratok lesznek kölcsönözhetőek: 5 perc angol, BBC Good Food, Blikk Nők Otthon és
Kert, Eső, Frozen- Jégvarázs, Garfield, Kreatív gyermek,
Macskamánia, Mancs Őrjárat, Nők Lapja, Praktika varrás, Robot- Minecraft, Rubicon, Turista Magazin, Vidék
Íze.
Várom idén is a kedves olvasókat!

Könyvtári nyitva tartás:
Hétfő- Szerda- Péntek: 10:00-12:10; 12:30-14:00
Kedd- Csütörtök: 12:30-17:00
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Szécsi Margit: Március

Téli szellők fújjatok csak
játszatok a hajamon.
Olvassz havat, melengető
márciusi szép napom.

Március van, március van.
Ember s állat érzi már,
dong a kaptár, szárnyat rezget
százezernyi kismadár.

Jó volna már munkálkodni;
arra vár a kert, mező.
Szép reményhez, szorgalomhoz
kell a fény, a jó idő.

Fagyos folyó megáradjon,
vessen bimbót minden ág,
Szebb a somfa gyenge szirma
mint a szürke jégvirág.

Jó volna a nagykabátot
félredobni, s könnyeden
játszani és birkózni a
városvégi zöld gyepen.

Pacsirtának kék magasság,
vetőmagnak tiszta föld,
Jöjj el tavasz, földről, égről
már a telet eltöröld!
Szemes- Csecselics Hajnalka

Miért szeretek a boldogházi könyvtárba járni?
Ahová örömmel járok ...
"Szabadjára engedtek a könyvtárban, s én elindultam
az emberi bölcsesség ostromára!”
Jean- Paul Sartre
Mióta nyugdíjas vagyok (12
éve), járok a helyi könyvtárba,
és azt gondolom, hogy a legjobb és legolcsóbb szórakozási
lehetőség, és nem mellékesen
a legjobb tudásszerzési alkalom, minden téren.
Azt is örömmel leírhatom,
hogy ugyan minden intézmény
fejlődött, de a könyvtár talán a
legdinamikusabban
fejlődő
egysége a településnek. Új
épületben kapott helyet a gyermekkönyvtár, a mai
színvonalú technikával, projektorral, internetezési lehetőséggel. Látszik, hogy a település vezetői és az önkormányzat nem veszi el a lehetőséget az ilyenfajta
fejlődéstől.
Rengeteg új könyv beszerzésére volt lehetőség. A
szépirodalomtól kezdve a szakirodalomig szinte minden megtalálható, ami pedig itt helyben nincs meg, azt
a könyvtáros megrendelheti a szolnoki megyei könyvtárból, és pár nap alatt megérkezik a kívánt könyv.
Szót kell ejtenünk a könyvek áráról is, hiszen nincse-

nek már 12 Ft-os könyvek, ez a fajta kultúra is drágább
lett már. 3-5000 Ft ma már egy mű, de a nagyobb terjedelmű munkák ettől is drágábbak.
Nem mindegy tehát, hogy ingyen olvasom el, mert
megvan rá a lehetőség, vagy drága pénzen jutok hozzá
az olvasnivalóhoz. Azt hiszem, a könyvtár elhelyezését
- mint sok minden mást is- a boldogházi elődök, a legjobb helyre választották! Hiszen hol lenne jobb helye,
mint az iskolában. A sok kis " pezsgő elme" számára
ott helyben van a lehetőség, hogy bármi után olvasni
tudjanak, ami épp érdekli őket. "Az olvasás is gondolkozás, s az írás is beszéd"— üzeni Babits Mihály.
És a mai internetes világban jó látni, hogy a gyerekek a
könyvet is a kezükbe veszik, mert az olvasás sok mindenre megtanít. Bizony, az a gyerek, aki sokat olvas,
könnyebben megtanul helyesen írni. Szóban is könynyebben fejezi ki magát, minden téren műveltebb,
mint aki nem veszi a könyvet a kezébe.
Az írásom címe: Ahová örömmel járok. És itt meg kell
említenem a volt könyvtáros, Henike kedvességét és a
jelenlegi könyvtáros, Hajnalka odaadó és kedves munkáját is.
Csak ajánlani tudom minden boldogházi embernek,
hogy keresse fel a könyvtárat, mert többet nyújt minden kikapcsolódási lehetőségnél, és nem mellékesen
ingyenes.
" A tudás alszik és horkol a könyvtárakban, de a bölcsesség mindent körülvesz, és lábujjhegyen őrködik."
( Josh Billings)
Farkas Endre

Pályázati felhívás a 2022. évi Jászsági Civil Vándordíjra
"A Jászságért" Alapítvány Kuratóriuma 2010-ben ván-

dordíjat alapított. E díjat minden évben olyan szervezet, intézmény nyerheti el, mely a nemzeti (jász) kulturális örökség megőrzéséért tevékenykedik, legalább öt
éve a Jászok Egyesülete nyilvántartott, tagdíjat fizető
tagszervezete, s folyamatosan működik. Három éven
belül ugyanannak a szervezetnek nem ítélhető oda a
vándordíj.
"A Jászságért" Alapítvány kuratóriuma ezúton közzéteszi a Jászsági Civil Vándordíj tizenkettedik alkalommal
történő kiírását. A Jászsági Civil Vándordíj egy vándor-

serlegből és egy díszoklevélből áll, a díjjal járó juttatás
összege 200.000 forint. A pályázatok benyújtásának
határideje: 2022. március 31. A pályázó szervezet részletesen ismertesse éves munkatervét, és az elnyert
összeg felhasználásával kapcsolatos elképzelését.
A pályázatokat az alábbi címre kérjük eljuttatni:

"A Jászságért" Alapítvány kuratóriuma
1537 Budapest, Pf. 367.
alapitvany@jaszokegyesulete.hu
Budapest, 2022. február
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A középkori Boldogháza története
Régészeti kutatások nyomán ismeretes, hogy Boldogháza középkori települése a csíkosi határrészen a Zagyva
folyó mentén volt. Bár a feltárások nyomán egyre többet tudunk községünk korai történetéről, még mindig vannak megválaszolatlan kérdések. Ez alkalommal egy kiváló szakembert, Gulyás András Zoltán régészmuzeológust kértük meg, foglalja össze az eddigi ismereteket a középkori településről. András 2016 óta dolgozik
a Jász Múzeumban, és igen jelentős eredményeket ért el a Jászság régészeti lelőhelyeinek feltárásban. Készülő
doktori disszertációjának témája: Településszerkezeti változások az Árpád-kor és a késő középkor idején. Többször járt községünkben a középkori Boldogháza titkait kutatva, és reményt lát arra, hogy a későbbiekben többet
is megtudhatunk az egykori településről.
1893. március 5-én Hild Viktor régiséggyűjtő kiküldött városi képviselőként a Zagyva áradását vizsgálva
Oláh István jászberényi birtokos csíkosi tanyáján megpihent. A tanya előtt egy lapos követ talált, melyet
megfordítva latin betűket látott a felszínén. Mint kiderült, egy római sírkő egyik felét használták a tanyán
lakók, hogy megpihenjenek rajta. A kő az Oláh tanyához közeli dombon került elő, ahol a helyi tanyavilágban lakók temetkeztek. A domb eredetileg kör alakú
volt, de a Zagyva az áradásai során egy részét elhordta. Az áradások után mindig nagy mennyiségű embercsont és kőtöredék került elő, ezért a helyiek
„Tetemház” -nak vagy „Tetemhát”-nak nevezték el a
dombot. A dombra a helyi Dalmady család keresztet
emeltetett, amit azóta Dalmadiak keresztjeként említettek az ott lakók. Hild Viktor hat év múlva ásatásokat
végzett a Dalmadiak keresztjénél, ahol a sírkő előkerült, majd a feltárásokba becsatlakozott dr. Éber László, a Magyar Nemzeti Múzeum munkatársa is. Így kezdődik a középkori Boldogháza történetének kutatása,
ami a mai napig nem fejeződött be.
Hild Viktor és Éber László által vezetett ásatáson egy
majdnem 30 m átmérőjű, nagyjából nyolcszög alakú
kőfalmaradványt tártak fel, melynek keleti, Zagyva
felőli oldalát a folyó korábban már elpusztította. Ez
volt a templom kerítése, melyen belül egy 18-19 m
hosszú, 7-7,5 m széles, gótikus templom állt. A gótikus
templom alatt Hild Viktor római castellum romjait vélte felfedezni, és ehhez kötötte az általa talált római
sírkő töredékét is.
A kerítésfal Hild leírása szerint 1 méter mélységig
megmaradt, és 60-80 cm széles volt. A feltárások alatt
több sírt is feltártak, azonban a síroknak nem volt sok
mellékletük. Az előkerült törött S végű hajkarika alapján a temető legkorábbi sírjait a X-XI. századra lehet
datálni. A templomot Hild a régi Jász-Szarvas település
templomának vélte, és így is dokumentálta le a naplójában.
Fodor Ferenc A Jászság életrajza című kötetében
azonban más következtetésre jutott. Véleménye szerint Jász-Szarvast az újszászi vasútállomással szemben
található Szarvashalom környékén kell keresni. Akkor
felmerülhet a kérdés, hogy milyen település templomát tárta fel Hild Viktor és Éber László. A megoldásra
nem kellett sokat várni. Csalog József, a Jász Múzeum
igazgatója 1952 tavaszán régészeti terepbejárásokat
végzett Jánoshida, Jászberény és Pest megye határa
között. Célja az volt, hogy a középkori Boldogháza település nyomait megtalálja.
Ugyanis oklevelekből ismert volt, hogy a XV. században állt egy Boldogháza nevű falu. Temploma valószínűleg Szűz Mária tiszteletére lett szentelve, innen
származhat a település neve, de a Boldog szó jelenthet
gazdagot is, ahogy Selmeczi László jász településekről

Boldogháza Mikovinyi Sámuel térképén
szóló monográfiájában megemlíti. Jász Boldogházáról
első okleveles adatunk 1458-ból származik. Ekkor Mátyás király megerősítette Zsigmond 1428-ban kiadott
kiváltságlevelét, és a kiváltságlevél újbóli kiadását kérelmező kapitányok egyike Boldogházi Zubor volt.
1465-ben említették újra Boldogházát, mint Újszász
szomszédját. Egy évvel később szintén Mátyás király
pleskóczi Nagy Demeternek és Rédei Gábornak adományozta Boldogházát, mint a magvaszakadt Zubor
Pál birtokát. Ebből az évből ismerünk egy másik boldogházi származású embert is az írott forrásokból.
Thantó György boldogházi kapitány részt vett Ivány
határbejárásán, és jegyzékbe is vették, mint a határbejáráson részt vevő személyt. 1484-ben Mihálytelki
Pethe Péter a borsóhalmi kapitányságot többek között
az előbb említett Thantó Györgynek adományozta.
1498-ban ismét felbukkan Boldogháza neve
Gálszentgyörgy (Jászfelsőszentgyörgy) szomszédos
településeként. Ebben a leírásban Bódogasszonyházaként szerepel.
A török hódítások után Boldogháza a Hatvani szandzsákhoz került. 1544-ben 26 férfi adózót írtak össze,
de a törökön kívül az egri várnak is adózott a terület az
egri vár elfoglalásáig, 1596-ig. Ezután a források elné-
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Éder Sándor ásatási anyaga Parádi Nándor nyomán
multak a településsel kapcsolatban, pusztáját Jászberény kebelezte be.
Csalog József, mint a Jász Múzeum igazgatója és igen
neves régész, jól gondolta, hogy mivel Jászberény kebelezte be a falu pusztáját, és Gálszentgyörgy falutól
délre esik, ezért Jászberény, Jánoshida és Pest megye
határa között kell keresni, de ott nem találta. Azonban
a szerencse segítségére sietett. 1952 augusztusában
Jászboldogháza csíkosi határrészen elkezdték az akkor
újnak számító mélyszántást. Az első mélyszántás alkalmával egy ezüstpénzekből álló kincsleletet emelt ki az
eke, amit be is jelentettek a Jász Múzeumba. A szántás, illetve a később Csalog József által vezetett feltárás során összesen 673 ezüst érme került a múzeumba. Ezek között a legértékesebb 7 darab, XVI. században vert ezüst tallér, a legfiatalabb pedig a III. Zsigmond által 1592-ben veretett lengyel dukátok voltak.
Az érméket nagy valószínűséggel a 15 éves háború
alatt Eger várának elfoglalásakor, 1596-ban rejthették
el, ugyanabban az évben, amikor Boldogháza elpusztult.
Hild Viktor és Éber László, valamint Csalog József feltárásainak eredményeit Parádi Nándor összegezte
1991-ben megjelent munkájában. A feltárásokból
megállapította, hogy egy Árpád-kori település feküdt a
területen, mely templomának maradványait Hild Viktor tévesen római falmaradványként határozta meg.
Erről a településről nem maradtak fenn írott források.
A falu később elnéptelenedett, majd a területet a beköltöző jászok vették birtokukba, akik egy gótikus
templomot építettek a régi Árpád-kori templom maradványaira. A XV.–XVI. században már a jászok birtokolták ezt a területet. A falu pusztulása a XVI. század
végén, valószínűleg 1596-ban történt.
A kutatásnak már csak egy kérdésre kell így válaszolni, hogy honnan került ide a római sírkő, melyet Hild
Viktor talált. Tényleg volt-e itt egy római épület, eset-
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leg postaállomás? A II.-III. században a Dunától keletre
fekvő területen, az úgynevezett Barbarikumban az iráni nyelvet beszélő szarmaták éltek, akik hol háborúztak
a Római Birodalommal, hol pedig békében éltek nyugati szomszédaikkal. A Barbarikumban nagyon kevés
római lelőhely van, de rengeteg szarmata településmaradványt ismerünk. Jászboldogháza határában is
több szarmata régészeti lelőhelyet ismerünk, és feltételezhetjük, hogy ha volt is római település vagy épület
a környéken, azt a felszíni leletek alapján biztosan be
tudjuk azonosítani.
A Jász Múzeum a Civil Múzeubarát Közössége segítségével több régészeti terepbejárást és műszeres lelőhely felderítést végzett az utóbbi években a területen.
A terepi munkák során egy darab római vagy szarmata
kerámiatöredéket vagy érmét sem sikerült találni. Árpád- és középkori érmét viszont 26 darabot is. A legkorábbi az 1116 és 1131 között uralkodott II. István ezüst
denárja, illetve IV. Béla szlavón denárja. a legkésőbbi I.
Miksa korára keltezhető hamis ezüstpénz. IV. Bélától a
XIV. századig, Zsigmondig teljesen hiányoznak az érmék,
Zsigmonddal kezdődően azonban majdnem mindegyik uralkodó idejéből vannak pénzeink. Anjou
Mária, Hunyadi János, Hunyadi Mátyás, II. Ulászló, I.
Ferdinánd és I. MikFerdinánd ezüst tallérja
sa korára keltezhető
pénzek kerülnek elő
Jászboldogházáról
a középkori Boldogháza területéről. A pénzek alapján elmondható, hogy
ebben a korban biztosan éltek a településen. Bár az
előkerült kerámiákat még nem vizsgáltuk meg tüzetesen, de elsődlegesen kijelenthető, hogy itt is a késő
középkorra keltezhető kerámiák vannak többségben
kevés Árpád-korra datálható kerámiatöredék mellett.
Római, illetve szarmata leleteket egyáltalán nem találtunk, így kijelenthetjük, hogy a római kori sírkövet másodlagosan építhették be a középkori templom falába.
Ez az eljárás nem egyedülálló Magyarországon. A már
négyszögletesre kifaragott köveket több esetben is
építettek be templom, illetve épületfalakba a történelem során.
A régészeti leletek és az okleveles adatok alapján
tehát elmondható, hogy Jászboldogháza csíkosi határrészében az Árpád-korban egy falu jött létre, mely a
Zagyva mellett egy falusi templomot épített. A templom védőszentje Szűz Mária Boldogasszony lehetett,
ahonnan a település is kapta a nevét. Az Árpád-kori
falu pusztulása után, nem tudni mikor, a jászok költöztek be a területre, és építettek maguknak új templomot. Valószínűleg a Boldogháza név ekkor is a templom védőszentjét jelenthette, vagy a korábbi falu nevét vették át. A település az 1596-ban felvonuló török
seregek áldozatául esett, a területe Jászberény pusztáiba olvadt be.
Gulyás András Zoltán
régész-muzeológus
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Régen volt — hogy is volt?

A régi bálokról
A farsang régi idők óta a vidám mulatságok, a bálok ideje. Régen Boldogházán is szokás volt a farsangi bál, ami
a falu fontos társasági eseményének számított. Évente több bál is színesítette a dolgos hétköznapokat.
Szádvári Árpádné Sas Terézia (87) iskolás korától szívesen táncolt, fiatal lányként pedig nem múlhatott el boldogházi bál nélküle. A következőkben ő emlékezik ezekre a jeles szórakozási alkalmakra.
Én a közeli tanyáról édesanyámmal
mentem a bálba, kísérő nélkül nem
is lehetett fiatal lányoknak este
sehová menni. Legjobb barátnőm
Sas Mariska (Matók Józsefné) volt,
ők távolabb laktak, de volt, hogy
eljöttek hozzánk, és együtt mentünk a bálba.

Szádvári Árpádné
Sas Terézia
Mindig nagyon szerettem táncolni.
Általános iskolás koromban Rózsa
Sándor tanító úr tanított bennünket néptáncra, és nagy élmény volt,
amikor az iskolai ünnepségeken
felléphettünk. Amikor elvégeztem
az általános iskolát, sajnos édesapám betegsége miatt nem tanulhattam
tovább.
Tánciskolába
örömmel jártam, ahol Bús Irén tanított bennünket. Kovács Béláné
pedig néptánc csoportot szervezett
Boldogházán, amibe szívesen bekapcsolódtam. A községi ünnepek
előtt próbákat tartottunk, és ünnepek alkalmával felléptünk. Ez is
szép emlék maradt, jó volt együtt
lenni, sokszor a próbák után is ottmaradtunk táncolni. Bálba 16 éves
koromban mehettem először.
A bálokat az Üveges vendéglő tánctermében tartották, ahol cigányzenekar muzsikált. Évente több bált
rendeztek, volt farsangi, húsvéti,
búcsúi, szüreti és szilveszteri bál is.
Mindig nagyon sokan voltak, zsúfolásig megtelt a táncterem. A búcsúi
bál volt a legkiemelkedőbb, ilyenkor általában új ruha készült a lányoknak.

Barátnőmmel, Sas Máriával

voltak, és tőlük aztán végképp nem
lehetett lekérni bennünket, ezért
inkább otthagytuk a bált. Akkor
még nem sok vonat közlekedett,
így csak reggel tudtunk hazajönni.
Bálok alkalmával a legnépszerűbb
tánc a fox, keringő, tangó és csárdás volt. Én minden táncot szerettem, és voltak nagyon jó táncosok
a fiúk között. Későbbi férjemmel,
Szádvári Árpáddal együtt jártunk a
tánciskolába, vele is többször táncoltam a bálokban, de csak később
kezdett komolyan udvarolni.
A nagy bálok általában hajnali 4
óráig tartottak. A fiúk a kiválasztott
lányt hazakísérték, erre már tánc
közben engedélyt kértek tőle. Mi
nem laktunk messze, de volt, akinek bizony sokat kellett gyalogolnia
a tanyavilágban, míg a partnerével
hazaértek. Ilyenkor nem hívtuk be
a fiúkat, az udvarlásnak külön szabályai voltak.
Régen a Tápióban és a Csíkosban
is voltak bálok, de oda nem jártam,
csak a boldogházi bálokra.

A szülőkkel együtt leültünk, de az ismerős fiúk
hamar táncolni hívtak.
Már a tánciskolában
megtanultuk és édesanyám is elmondta, hogy
a táncost soha nem szabad elutasítani. Volt más
íratlan szabály is: tánc
közben volt lekérés, de
visszakérni nem lehetett.
Ezért többször egy harmadik személlyel kérették le a fiúk a számukra
kedves lányt, abból már Néptáncos lányok. Jobbról: Kerekes Margit,
nem lehetett baj.
Sas Mária, Benke Katalin, Sas Terézia,
Amíg mi táncoltunk, szüFekete Julianna, Eszes Katalin
leink beszélgettek, nézegették a táncolókat,
gondolom, alaposan ki is beszélték Ezekre ma is szívesen emlékezem
vissza, hiszen a mi időnkben ez volt
a jelenlévőket.
Volt egy rossz élményem is. Az a legfőbb szórakozási lehetősége a
1950-es években egyik alkalommal fiataloknak.
Jászberénybe mentünk bálba a mai
Szádvári Árpádné Sas Terézia
kőhídi cukrászdába. Az ott lévő
emlékeit lejegyezte Papp Izabella
orosz katonák nagyon erőszakosak
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Egészségünk védelmében
Kedves Betegeink, tisztelt Lakosok!
A rendelő nevében először is szeretnénk egészségben,
szeretetben gazdag, boldog új évet kívánni községünk
lakosainak.
Tájékoztatjuk önöket néhány új rendelkezésről.
Sajnos tavaly november óta a praxisunkba tartozó betegeinknek NEM adhatunk beutalót laborvizsgálatra,
illetve mellkas röntgenre, ha a páciens üzemorvoshoz
megy. A munkahely által szerződött foglalkozásegészségügyi orvostól kell azt kérniük.
Az ún. utazási papír a kiadottaktól eltérően maradt
nálunk, tehát a rendelőben kell továbbra is kérni.
Táppénzt csak a rendelésen való megjelenés napjától
áll módunkban kiírni. (Kivéve szombat-vasárnap, amikor hétfőtől visszamenőleg kiírható, de például szerdától hétfőre visszamenőleg nem.)
Időpontot továbbra sem tudunk adni az akut betegeknek.
Akinek felső légúti problémája van, lázas, köhög, hasmenése van, az fél 9-től fél 11-ig bármikor jöhet időpont kérése nélkül. 11 órától az egyéb betegséggel
küzdők jöhetnek, de ők továbbra is időpontra. 88:30-ig és 10:30-11 óráig a telefonon és e-mailben
jelentkező betegeink ellátásával foglalkozunk.
Szeretnénk kérni önöket, hogy a gyógyszerrendeléskor
név, cím, esetleg telefonszám legyen a kérés mellett,
persze a gyógyszer neve és adagja, valamint 1, 2 vagy
3 hónapra kérik. Itt megjegyezném, hogy praxisunk
betegei az antibiotikum fogyasztás mérséklésére törekedjenek. Ha nem szükséges, nem írom ki, mert ha
szükséges lesz, nem fog használni. Megértésüket kö-

FELHÍVÁS

Jászboldogházi növényfajta-gyűjtemény létrehozására

Kedves jászboldogházi lakosok!
Szeretnénk létrehozni Jászboldogháza növényfajtagyűjteményét annak érdekében, hogy az elődeink által
gondozott, jól bevált kiskerti növényfajtákat az utódaink
is termeszthessék.
Ezért megkérünk mindenkit, akinek van olyan fajtája,
amelyet már régóta termeszt a kertjében (és eredetileg
nem boltból vásárolta), hogy küldjön magokat Jászboldogháza most létrehozandó növényfajta-gyűjteményébe.
A gyűjtemény fenntartását én (Hegyesi József) vállaltam
el a Jászboldogháza külterületén található tanyámon. A
gyűjtemény növényeiből fogott magokhoz minden
jászboldogházi lakos ingyenesen hozzájuthat a mostantól
évente megrendezésre kerülő magbörzéken.
Mindezt tesszük azért, mert ezen értékes helyi genetikai
erőforrások csak akkor maradnak fenn a jövőben, ha a
termesztésen keresztül megőrizzük őket a kertjeinkben.
A gyűjteménybe szánt magokat a 2022. március 19-én
Jászboldogháza piacterén megrendezésre kerülő I.
Jászboldogházi magbörzén tudják leadni, illetve személyesen is el tudok menni értük
(a telefonszámom: 06-20-5346487).
Segítő közreműködésüket előre is köszönöm a közösség
nevében!
Hegyesi József
agrármérnök

szönöm. Gyógyszerírás továbbra is a postaládába bedobással és e-mailben kéréssel történik. Kérjük, ne
hagyják az utolsó pillanatra a gyógyszereik felíratását,
mert nem biztos, hogy még aznap fel tudjuk írni őket.
A rendelő telefonszáma: 57-460-021. A telefont nem
tudjuk mellé tenni - kérjük legyenek türelemmel, és
próbálkozzanak, ha szükséges, többször is. A rendelő
e-mail címe: rendelo@jaszboldoghaza.hu. Az emaileket is folyamatosan nézzük naponta többször is a
rendelési időn belül.
És akkor pár szó a Covid helyzetről és az oltásokról.
Remélhetőleg közeledünk az ötödik hullám végéhez.
Községünkben azonban továbbra is szűrünk pozitív
betegeket, bár már jóval kevesebbet, mint pár hete.
Továbbra is fontos a távolságtartás. A rendelőben kötelező szájmaszkot viselni!
Március hónaptól elkezdjük adni a 4. oltást is mindazoknak, akik kérik. Praxisunkban eddig kb. 1000 ember van beoltva. Többségük a 3. oltást is felvette. 11
év alatti gyermekekből is 20 fő van oltva kétszer. Oltásokkal kapcsolatban az alábbi telefonszámon lehet
érdeklődni: 57/ 660-605. A rendelőben Pfizer és
Sinopharm (kínai) oltás elérhető. Aki mást szeretne,
kérjük, oltóponton jelentkezzen!
Köszönjük figyelmüket. Jó egészséget, kellemes tavaszi feltöltődést kívánunk!
Vigyázzanak magukra és egymásra!
Dr. Borsodi-Nagy Erzsébet Ágnes
háziorvos
Anikó és Peti

I. JÁSZBOLDOGHÁZI MAGBÖRZE
2022. március 19. (szombat),
10:00-12:00
Jászboldogháza Piactér (Arany J. u.)
10:00 – 11:00: szakmai előadások
- A magbörze bemutatása és a Jászboldogházi
növényfajta- gyűjtemény létrehozása
(Hegyesi József: Magház Egyesület)
- Apróságok a vetőmag-önellátásból
- gyakorlati tippek
(Máthé Orsolya: Magház Egyesület,
Banya-Tanya Alapítvány)
- Bemutatkozik a tápiószelei génbank
(Balajti Anita: NBGK)
11:00 – 12:00: kötetlen magcserebere
Hozzák el a saját kertjükben termelt magjaikat, és
osszák meg azokat másokkal!
A mag nélkül érkezők 5 db üres magtasakot kapnak,
amelyekbe magokat kérhetnek a többiektől!

További információ: Hegyesi József
(06-20-5346487)
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MI ÚJSÁG A FÖLDEKEN?
Határszemle
Így februárban Zsuzsanna napján, amikor
ezen sorokat írom, egy normál tél esetén még akár hónak, de sárnak, latyaknak főleg kellene lenni. Ezzel
szemben a határban a földutak személykocsival jól járhatóak, az autó
után nem a sár, hanem a por csapódik fel, ami azt jelzi, hogy valami
nem az ilyenkor megszokott. Nem
megszokott az sem, hogy január végén traktorokat lehetett látni a határ
csíkosi részén, amint az őszi szántást tárcsával elművelik. Itt is szembetűnt a gép után felcsapódó por. Elérkezett a tavaszi fejtrágyázás ideje, de a
száraz, szeles időjárás miatt a legtöbb gazdálkodó várta, hogy megérkezzen a csapadék, amitől a talajba a
gyökerekhez jutna a műtrágya. Az enyhe, tavaszias
időben fejlődésnek induló növényeknek viszont most
lenne szükségük a tápanyagra, így a legtöbben mégiscsak úgy döntöttek, hogy a szárazság ellenére is kijuttatják a tavaszi fejtrágya első adagját. Egyelőre ennyit
a határról, mert még bármi történhet az időjárást illetően.
A tavalyi évben a termények felvásárlási ára kedvezően magasra emelkedett, ami bizakodásra adott okot a
gazdáknak. Azonban rövid időn belül be kellett látni,
hogy ez a többletbevétel nem sokáig maradhat a zsebükben. A termelés folytatásához szükséges anyagok
beszerzési ára is követte vagy túl is szárnyalta az előbbiekben említett magasabb terményárakat. A legfontosabbakat említve: több mint háromszorosára emelkedett a tavaszi időszak egyik legfontosabb anyaga, a
műtrágya ára, aztán a gázolaj, a vetőmagok, a növényvédő szerek ára is magasabb szintre került.
A téli időszakban zajlik a gépek nagyjavítása. Az ehhez
szükséges alkatrészek, kenőanyagok ára is jelentősen
megemelkedett. Ide kapcsolódik a következő kis történet is, amiből kiderül, hogy a miénkhez hasonló problémák foglalkoztatják a városi embereket is. Az év végi
ünnepek alkalmával találkoztam, illetve beszélgettem
Budapesten élő rokonokkal, és panaszkodva mondták,
hogy a piacon a zöldség-, gyümölcsárak, de összességében az élelmiszerek ára is nagyon megemelkedett az
utóbbi hónapokban. Már szinte rosszallóan mondták,
nem értik, hogy az Európai Unió és a magyar állam
támogatása ellenére miért termel a magyar vidék, a
mezőgazdaság, az élelmiszeripar ilyen drágán? Ők a
rádióban, meg az újságban mindig azt hallják, olvassák,
hogy milyen sok uniós támogatást kap a mezőgazdaság és a feldolgozó ipar, amit a magyar kormány még
pluszban kiegészít. Magyarázkodás helyett azt mondtam nekik, hogy meg kell próbálni ezt az életformát.
Felvenni a sok támogatást, amit valóban megkapnak a

gazdák, és legalább egy telet és egy nyarat végigcsinálni, és utána majd újra beszélgetünk. A beszélgetés vége az lett, hogy ők
úgy döntöttek, inkább visszamennek a fővárosba, és a drágaság ellenére ott élik tovább életüket. Én meg maradtam itt „a
sok támogatással” együtt a mi kis falunkban, Jászboldogházán, és várom,
hogy tavasz legyen, és ott folytatom
ahol az ősszel abbahagytam.
Ezután a rövid kitérő után térjünk viszsza a „földre”.
Jászboldogháza határának területe 5530
hektár, ennek megközelítőleg 80%-a szántó, a többi
pedig gyep, illetve minimális erdőterület. A szántó és a
gyep területhasználatát illetően az utóbbi két évben
nagyobb mértékű változás történt. A földek jelentős
hányada magánszemélyek használatába került. Viszonylag nagy területeket érintve nemcsak bérlő-, de
tulajdonosváltás is történt. A 2020. évi országos statisztikai felmérés szerint Jász-Nagykun-Szolnok megyében jut legnagyobb terület, átlagosan 40 hektár egy
gazdaságra. A mi településünkön is jellemző az utóbbi
években, hogy az idős földtulajdonosok elhalálozása
után a távol, városokban élő örökösök megválnak a
földtől, amit manapság jó áron el lehet adni. Szerencsére vannak olyan helybeli fiatalok, akik a földben,
illetve a gazdálkodásban látják a saját és családjuk jövőjét, így az eladott földek nagy része helybeli gazdák
tulajdonába került. Ezt bizonyos mértékben segíti a
földforgalmi törvény is, ami előjogokat biztosít a helyben lakó földműveseknek. Fokozott előjoggal bírnak az
állattartással is foglalkozók, illetve a 40 év alatti fiatalok és a családi gazdálkodók. Előfordul, hogy ezen előjogok mindegyike ráillik egy fiatal családra, ami szinte
verhetetlen előnyt jelent földvásárlás vagy haszonbérlet esetén. Mindezen előnyök ellenére erős konkurencia tapasztalható a szomszédos településeken élő gazdálkodók részéről a vásárlás és a haszonbérlet vonatkozásában is. Boldogházi emberként én úgy gondolom,
hogy a mi településünk határain belül lévő föld az itt
lakók tulajdonában, illetve használatában kellene,
hogy maradjon. Ennek elősegítése volt a tiszteletre
méltó szándéka a földtörvény alkotójának is, amikor a
földvásárlás és haszonbérlet esetére a törvény erejével
előnyt biztosított a helyi földműveseknek, a más településen lakókkal szemben.
A tavaszi szél illata, és a szépen bókoló, havat nem látott hóvirágok látványa minden bizonnyal azt jelenti,
hogy itt a kikelet, vége a téli pihenőnek. A gazdálkodóknak és a kertészkedőknek eredményes munkát, a
Boldogházi Hírek olvasóinak pedig szép tavaszt kívánok!
Szűcs Gergely
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Vadásztársaság hírei
Tisztelt jászboldogházi Lakosok, kedves Barátaim!
Ismét közeleg a tavasz, a szerelem időszaka. Ilyenkor a
határ is felpezsdül, a tolldíszes fácánkakasok peckes
kakaskodása, a bak nyulak (számunkra) mókás
boxolása színesíti a serkenő tájat. Természetesen az
őzbakok is újra megindulnak, és hosszabb-rövidebb
vándorlással új területet keresnek maguknak. Nem
győzzük hangsúlyozni, hogy az április-májusi hónapban
az autósok kiemelt figyelemmel közlekedjenek nappal
és éjszaka egyaránt. A vadászterületünket átszelő közutakon a vadveszélyt jelző táblák is erre figyelmeztetnek. Kérek mindenkit, hogy vegyék ezt komolyan!
A jó idő beköszöntével megnő a határban sétálók,
sportolók száma. Bizony jópáran a kutyájukatkutyáikat is kiviszik magukkal. Szeretném ismételten
kérni az ebtartókat a jogszabályi előírások betartására.
Vadászterületen, tudniillik csak pórázon szabad kutyát
sétáltatni. A boldogházi határ egésze vadászterület. A
kifejlett vadat kis valószínűséggel éri utól egy sétáltatott házi kedvenc, de a gazdi látóköréből kikerülve a
fácán fészekaljakban, tojásokban, nyúlfiókákban bizony komoly kárt okozhat. Vadásztársaságunk szabályosan kihelyezett ölőcsapdákat is alkalmaz a rókákborzok-aranysakálok számának gyérítésére, melyek ki
vannak ugyan táblázva, de én még olvasni tudó kutyát

nemigen láttam. Nem szeretnénk a kutyák csapda általi sérülése, elpusztulása miatt kellemetlenséget!
Vadásztársaságunk ősszel fásítási programot szeretne
kezdeni a település Önkormányzatával és a gazdákkal
összefogva. Ehhez adományokat gyűjtünk, elsősorban
az SZJA 1%-ok formájában. Kérjük, ha egyetért fenti
célkitűzésünkkel, támogassa az adó egy százalékának
felajánlásával.
Adószámunk: 18844599-1-16.
Adományt is lehet erre a célra szánni Vadkerti Tivadar gazdaság vezetőnknél készpénzben, ill. utalással a
Boldogházi Vadásztársaság Takarékbanknál vezetett
70300053-18110843 sz. számlájára „adomány fásításra” megjegyzéssel.
A fásítási tevékenységet a következő években is szándékunkban áll folytatni, mindig más-más területen.
Végül egy örömhír: Az Önkormányzattal karöltve sikerült a településre beköltözött baromfitolvaj rókát csapdával megfogni. Még belegondolni is rossz, mi történhetett volna a csirkékkel, kacsákkal, ha valamelyik falusi elhagyatott házba lefial… Ez már nem történik meg!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Dr. Ágotai Ede
elnök

REKVIEM

Az iszonyatosan kiszáradt talaj hintőporfinomságú porát
ellenállás híján a szelek lehordják, majd lerakják a Zagyva és
a Tápió gát mellé, mint télen a hófúvást. Centiméteres értékes termőréteg tűnik el a csontszáraz földekről.
A termés mennyiségének maximalizálása céljából folyamatos a vegyszerezés. A gyepek feltörése és szántóföldi kezelése évről évre zajlik.
A határ pedig halálosan csendes. Nincsen már bogár, ami
táplálja a madarakat, nincs már hol fészkelniük sem, a tápláléklánc felbomlott. Az intenzív mezőgazdálkodás eredménye, hogy nagy mennyiségben termeljünk olcsó génmódosított, vegyszerekkel telepumpált élelmiszert, amelynek harmadát a szemétbe dobjuk.
A tűzgyújtási tilalom ellenére rendszeresen felgyújtják a
nádasokat, tanyahelyeket, csatornapartokat. A kommunális
és építési hulladékot is sokan kihordják a külterületre. Érthetetlen számomra, hogyan teheti meg erkölcsi gátlás nélkül valaki ezeket az aljasságokat?

Alábbi írásomat -bár elsősorban a vadállomány védelmében
született- nem a Boldogházi Vadásztársaság elnökeként,
hanem kicsi gyermekkorától a mai napig az alföldi tájért
rajongó emberként írom.
Korosztályom gyermekkorát az internet és a tv adások hiányában a határban töltötte. Micsoda kalandok voltak a békafogások, csavargások, az elhagyott tanyák felderítése… És
eközben folyamatosan szereztünk tapasztalatokat a környező élővilágról!
De ne menjünk ilyen messzire. 10-15 évvel ezelőtt is élettel
teli volt a határ. Mindenfelé mezei pacsirták, barázdabillegetők, búbos bankák hangját hallhattuk. Este a tücsök ciripelésnél csak a békazene volt fülsiketítőbb. Augusztustól a
vonuló madarak ezreit láthattuk. Volt helye a fácánoknak,
nyulaknak egyaránt. A gulya járta helyeken ürgék nyújtogatták a nyakukat az akkor még létező mezővédő fasorokon
pihenő ragadozó madár után kémlelve. Tanyahelyek, fasorok törték meg a sík tájat.
És mit látunk most? Ötven-százhektáros táblákból álló
kultúrsivatagot, mely monotonitását már csak elvétve töri
meg egy-egy lassan elfogyó fasor, tanyahely. A csatornák
partja, a dűlőutak szegélye mind beszántva, lekaszálva. A
fasorok kivágva. Minden talpalatnyi hely megművelve.

Mi még láthattunk Szászberken túzokot is. Ma mit láthatnak
gyermekeink? Unalmas, egyhangú tájat felperzselt foltokkal,
melyet egy-egy szeméthalom tör meg.
Valóban ezt akarjuk?

Dr. Ágotai Ede

elnök

FELHÍVÁS
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az elkövetkező
tavaszi hónapokban az
őzek territórium keresése
miatt a közúti (főleg a sötétedés utáni) közlekedés
különös figyelmet igényel!

Kérjük, hogy a vaddal történő ütközések elkerülése végett vezessenek a megszokottnál lassabban!
Tisztelettel

Dr. Ágotai Ede
elnök
Boldogházi Vadásztársaság
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Gasztroangyal jelenti

Receptek Anditól...

Kedves Olvasók!
„Itt a farsang, áll a bál", és ennek jegyében szeretnék
önöknek egy különleges fánk receptet ajánlani.
Ez pedig a rózsafánk.
Szerintem a fánkok közül ez az egyik legmunkásabb, de
egyben az egyik legfinomabb is.
Hozzávalók:
40 dkg liszt,
125 g tejföl
2 dkg cukor
1 csipet só
10 dkg hideg vaj
4 db tojássárgája
0,50 dl rum
1 tk. citromlé
Szükség van még tojásfehérjére, olajra. A tálalásnál
pedig porcukorra és sárgabaracklekvárra.
A lisztet egy tálba szitáljuk, elkeverjük benne a cukrot
és a sót, majd elmorzsoljuk a vajjal. Hozzáadjuk a
tojássárgákat, a rumot, a citromlevet és annyi tejfölt,
hogy közepes keménységű tésztát kapjunk.
A tésztát 3-4 mm vékonyra nyújtjuk, és 3 különböző
méretű, kör alakú kiszúróval kiszúrjuk (mindegyik méretből ugyanannyit). Mindegyik kört a közepe irányában 4-5 helyen bevágjuk arányos távolságra egymástól, vigyázva, nehogy átvágjuk.

Egymásra helyezünk 3 különböző
nagyságú tésztakört úgy, hogy felülre kerüljön a legkisebb.
Az összeillesztésnél az ujjunkat tojásfehérjébe mártjuk, és megkenjük vele
a tészták közepét is, majd az egészet
középen összenyomjuk (a
tojásfehérje segít egyben
tartani őket sütés közben).
Egy lábasban olajat melegítünk. Ha már elég meleg,
de még nem forró, kis adagokban kisütjük benne a
rózsafánkokat. Ha kisültek,
papírtörlővel bélelt tányéron lecsepegtetjük, még melegen megszórjuk porcukorral. Tálaláskor sárgabaracklekvárt kínálunk hozzá.
Szeretnék önöknek kellemes időtöltést kívánni a fánk
elkészítéséhez. Remélem, aki elkészíti, annak sikerélménye is lesz.
„Egyenek mindig jókat, és élvezzék az ízeket!”
Ráczné Baráth Andrea

Háziorvosi rendelés
Dr. Borsodi-Nagy Erzsébet
06-57-460-021
Hétfő
8-12
Kedd
12-16
Szerda
8-12
Csütörtök
8-12
Péntek
8-12
Részletes tájékoztató az Egészségünk
védelmében című írásban!
Boldogházi
Felelős szerkesztő:
Konkoly Béláné
Szerkesztők:
Papp Izabella
Zrupkó Ferencné
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Tervezőszerkesztő
Gerhát Károly
Felelős kiadó:
Községi
Önkormányzat
Készült:
Polgármesteri Hivatal
Jászboldogháza

Búcsúzunk
Kispál Istvánné sz: Almási Rozália
Tóth Béla
Matók Pál

(1933-2022)
(1943-2022)
(1951-2022)

Gyógyszertári nyitva tartás
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

8-12 óráig
13-17 óráig
8-12 óráig
8-12 óráig
8-12 óráig
ZÁRVA
ZÁRVA

SZERKESZTŐSÉGI KÖZLEMÉNY
Rendszeres és alkalmi szerzőink figyelmébe ajánljuk, hogy a következő lapszámunkhoz a kéziratokat és a fotókat
2022. április 25-ig kérjük eljuttatni a szerkesztőkhöz.
A beküldött írások változtatásának jogát -terjedelmi okokból- a szerkesztőség fenntartja.
E-mail: boldoghazihirek@gmail.com
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