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Tisztelt Olvasók! 

Szeretettel köszöntöm Önöket! Az előző Képviselő-
testületi ülés óta történt eseményekről szeretném 
Önöket tájékoztatni. 
Március hónap elején viharos széljárás volt a telepü-
lésünkön és a Polgármesteri Hivatal előtti fenyőfá-
kat sajnos az erős szél kimozdította a helyéről, meg-
dőltek. Szükséges volt az azonnali kivágásuk, mivel 
balesetveszélyessé váltak. A megüresedett területre 
folyamatban van park tervezése, mely remélem, 
még ebben az évben elkészülhet. 
Március 15-én megemlékezésen vettünk részt az 
általános iskolában, majd utána Sas Dániel zongora-
művész műsorát hallgathattuk meg. 
Közbiztonsági Fórumon vettem részt Jászapátiban, 
ahol a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőrfő-
kapitányság és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pol-
gárőr Szövetség szakemberei tájékoztattak minket 
az eltelt időszak közbiztonsággal kapcsolatos esemé-
nyeiről, valamint az elkövetkezendő időszak várható 
feladatairól. 
A Boldog BT elnökségi ülést tartott a helyi Művelő-
dési házban. 
A belvízelvezető csatornarendszerrel kapcsolatos 
megbeszélést tartottunk, mellyen a vízmércék kihe-
lyezéséről tárgyaltunk. 
Tavaszi Fesztiválon vettünk részt Jánoshidán Jász-
boldogháza község részéről, melyen focicsapatunk 
második helyezést ért el, valamint főzőversenyen is 
megmutattuk magunkat. 
Vetőmag börzének adtunk helyet a Piaccsarnok te-
rületén, hagyományteremtő szándékkal, meglepő 
volt számomra, hogy az eseményen 50 fő vett részt. 
Jász látogatóközpont berendezésével kapcsolatos 
pályázat egyeztetése történt meg. 
A Strand és Kemping területén végeztünk bejárást a 
nyitás előtti feladatok egyeztetésére. 
A Nyugdíjas Klub tagjaival vettem részt egy megbe-
szélésen a használatukban lévő gyógyszertári lakás 
ideiglenes átadása végett egy háromgyermekes bol-
dogházi család részére, akik a házuk bővítése és fel-
újítása miatt kérték ezt a lehetőséget. Ezúton is sze-
retném megköszönni, hogy ebben az egyesület tag-
sága partner volt, és segítette a fiatal család problé-
májának a megoldását. 
Elkészült a Vasútállomáson a rámpa magasítás, 
mellyel kapcsolatban a lakosság részéről aláírásgyűj-
tés történt. Pócs János országgyűlési képviselő köz-
benjárására és személyes anyagi áldozatvállalásával. 
Az országgyűlési választás előtt a helyi választási 
szervezet tagjai esküt tettek. 
A belügyminisztériumi pályázattal érintett Széchenyi 
utca, Liszt Ferenc utca és a Deák Ferenc utca érin-

tett szakaszának az aszfaltozása megtörtént. Ehhez 
kapcsolódóan az aszfaltozás után az útpadka feltöl-
tése és hengerezése is befejeződött. 
Április 3-án lezajlott az országgyűlési választás és 
népszavazás, melyen rendkívüli esemény nem tör-
tént, nagyon erős aktivitás, 75 %-os lakossági rész-
vétel mellett. 
Vállalkozó keresett meg azzal, hogy a régi hatósági 
húsbolt épületét szeretné kibérelni, melyben hús-
boltot szeretne üzemeltetni, a Képviselő-testület a 
kérelmét megtárgyalta, és az épület kiadása mellett 
döntött. 
Több panasz érkezett a lakosság részéről, hogy a 
Vasútállomáson lévő kerékpártárolónál a lakatok 
eltűnnek a kerékpárokról, és több esetben kiszerel-
ték és szétdobálták a szelepeket a kerekekből, az 
eset kivizsgálására a szükséges intézkedést megtet-
tem. 
A BoldogBT közgyűlésén vettem részt, örömömre 
szolgált a sok elvégzett feladat és a jövőbe mutató 
tervek ismertetése. 
A húsvéti ünnepekkel kapcsolatban nagy örömmel 
készülődtünk, rendbe tettük a Tájház udvarát, ahol 
az óvodásaink és bölcsődéseink húsvéti tojásokat 
kereshettek. A sportpályára is megérkezett a nyuszi, 
ahol 100 főnél többen vettünk részt a tojáskeresés-
ben a gyermekek és szüleik nagy örömére. Az aján-
dékokat az önkormányzat és Pócs János országgyű-
lési képviselő biztosította az örömteli eseményhez. 
Jászboldogháza Községi Önkormányzat támogatási 
kérelmet nyújtott be a tavalyi évben a Vidékfejlesz-
tési Program Külterületi helyi közutak fejlesztése 
felhívásra, melynek keretében 146.484.232 Ft támo-
gatást nyert. A projekt keretében megújulhat  
- a régi szolnoki út a temető kanyartól a reptér ka-
nyarig,  
- az Imrédy úttól a porteleki útig a Polyák delelő út, 
valamint a Tsz mögötti mezőgazdasági telepekhez 
vezető szakasza. 
Jászboldogháza Községi Önkormányzat támogatási 
kérelmet nyújtott be az idei évben a Magyar Falu 
Programba, melynek keretén belül: 9.961.173 Ft 
támogatást nyert a Széchenyi utca további felújítá-
sának folytatására, valamint a strandhoz vezető be-
kötő út kiépítésére. 
7.996.934 Ft támogatást nyert a strandhoz vezető 
Kossuth utca első szakaszának járdafelújítására. 
5.999.040 Ft támogatást nyert kommunális és köz-
területi karbantartási eszközök beszerzésére. Kö-
szönjük Pócs János képviselő úr támogatását! 

Joó-Kovács Balázs 
alpolgármester 

Alpolgármesteri tájékoztató 
ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK 

Az önkormányzat nevében sok szeretettel köszöntöm az édesanyákat.  

Kívánok áldásos tevékenységükhöz sok erőt és jó egészséget! 
 

Joó-Kovács Balázs 
alpolgármester 
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ELMÚLT IDŐSZAK TÖRTÉNÉSEI 
Legfontosabb esemény az április 3-i választás és orszá-
gos népszavazás lebonyolítása volt. 
A választás sikeresen, rendkívüli esemény nem tör-
tént. 
A pénzügyi előadó pótlása megtörtént. Az új kolléga 
Palcsó Szilvia. 
Az időközi választás időpontja: 2022. július 17. 
Határozatok: 
Kerekes Zsuzsanna azzal a kéréssel fordult a Képviselő-
testülethez, hogy szeretne Majális rock bulit tartani. A 
Dózsa György utcát, ami a Kondi büfé mellett van, sze-
retné elkérni a Virág utca sarkáig. Kéri a Képviselő-
testület hozzájárulását a közterület használatára. A 
rendezvény megtartására az engedélyt megadtam. 
A 2022. évi Motoros Találkozó megrendezéséhez szük-
séges terület biztosításáról Jászboldogháza község Ön-
kormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Jászboldogházi Motoros Klub Egyesület (5144 Jászbol-
dogháza, Alkotmány u. 6.) kérelmét, és az alábbiak 
szerint döntött: 

Az önkormányzat 2022. május 13-15. között tartandó 
Motoros Találkozó megrendezéséhez az előző évekhez 
hasonló feltételekkel biztosítja a Strandfürdő terüle-
tét. 
Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestü-
lete elfogadta a helyi Könyvtár, Információs és Közös-
ségi Hely 2021. évről készített éves beszámoló értéke-
lését. 
A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki az elmúlt év-
ben végzett jó munkáért, a továbbiakban sok sikert és 
jó egészséget kívánunk! 
Jászboldogháza Községi Önkormányzat Képviselőtestü-
lete elfogadta a Strand és Kemping, táborozás 2022. 
évi működésére készített tervezetet. 
A képviselő-testület határozott a településképi  rende-
let módosító tervezetének elfogadásáról. Amint a ren-
delet módosítása megtörtént, a lakosságot soron kívül 
tájékoztatjuk! 
Jászboldogháza, 2022. április 29. 

Tájékoztató Önkormányzati ülésekről, aktualitásokról 

Kiss Csaba  
jegyző 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot arról, hogy Jászbol-
dogháza községben 2022. április 03. napjára kiírt or-
szággyűlési képviselők választásán: 
A 001. számú szavazókör névjegyzékében  701 fő, 
A 002. számú szavazókör névjegyzékében  700 fő, 
Jászboldogháza községben összesen 1401 fő választó-
polgár szerepelt. 
A szavazáson összesen 1062 fő választópolgár élt al-
kotmányos jogával, a részvételi arány  75,80%. 
A 001. szavazókörben:  524 fő 
A 002. szavazókörben:  538 fő 
 

001. szavazókörben pártlistákra leadott érvényes sza-
vazatok száma: 
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ - 
 JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM - 
MOMENTUM MOZGALOM - 
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT -  136 
LMP MAGYARORSZÁG ZÖLD PÁRTJA - 
PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT 
NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA 0 
MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT 11 
MEGOLDÁS MOZGALOM 2 
MI HAZÁNK MOZGALOM 55 
FIDESZ – MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG –  
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT 313 
A 001. szavazókörben az egyéni jelöltekre leadott 
érvényes szavazatok száma: 
Dobrán Gyula 36 
Magda György 1 
Oszvald Nándor 2 

Balogh Imréné 2 
Dr. Kertész Ottó 148 
Pócs János 330 
 

A 001. szavazókörben az országos népszavazás kérdé-
seire leadott szavazatok száma: 
Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek közneve-
lési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuá-
lis irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak? 
Érvényes szavazatok száma:  405 
IGEN szavazatok száma:  27 
NEM szavazatok száma:  378 
Érvénytelen szavazatok száma:  115 
 

Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára 
nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek? 
Érvényes szavazatok száma:  400 
IGEN szavazatok száma:  21 
NEM szavazatok száma:  379 
Érvénytelen szavazatok száma:  120 
 

Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődé-
süket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korláto-
zás nélkül mutassanak be? 
Érvényes szavazatok száma:  398 
IGEN szavazatok száma:  15 
NEM szavazatok száma:  383 
Érvénytelen szavazatok száma:  122 
 

Tájékoztató a választási eredményekről 
a 2022. április 03-án tartott országgyűlési képviselők választásának  

eredményéről Jászboldogháza községben 
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Idén- mivel tavaly örömmel fogadták- ismét ellátogatott a húsvéti nyuszi a jászboldogházi gyermekekhez a sport-
pályára.  A rendezvényt idén is Pócs János országgyűlési képviselő úr és a Jászboldogházi Községi Önkormányzat 
támogatta, akik besegítettek a csokoládé beszerzésében a nyuszinak. Köszönjük szépen! Köszönet illeti még 
Palyáné Bazsó Anitát, hogy nagy élményt szerzett a gyerekeknek azzal, hogy egy igazi élő nyulat simogathattak. 
Köszönjük a szervezőknek is a segítséget! A gyerekek lelkesen keresték a tojásokat, és élményekkel telve mehet-
tek haza. 

Jászboldogháza Községi Önkormányzat 

II. Húsvéti csokitojás keresés Jászboldogházán 

Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem 
megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenít-
senek meg? 
Érvényes szavazatok száma:  403 
IGEN szavazatok száma:  18 
NEM szavazatok száma:  385 
Érvénytelen szavazatok száma:  117 
 
002. szavazókörben pártlistákra leadott érvényes sza-
vazatok száma: 
 
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ -  
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM –  
MOMENTUM MOZGALOM - 
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT  
LMP MAGYARORSZÁG ZÖLD PÁRTJA-  96 
PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT 
NORMÁLIS ÉLET PÁRTJA 4 
MAGYAR KÉTFARKÚ KUTYA PÁRT 18 
MEGOLDÁS MOZGALOM 7 
MI HAZÁNK MOZGALOM 49 
FIDESZ – MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG –  
KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT 354 
 
A 002. szavazókörben az egyéni jelöltekre leadott ér-
vényes szavazatok száma: 
 
Dobrán Gyula 35 
Magda György 2 
Oszvald Nándor 10 
Balogh Imréné 0 
Dr. Kertész Ottó 115 
Pócs János 366 
 
 

A 002. szavazókörben az országos népszavazás kérdé-
seire leadott szavazatok száma: 

Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek közne-
velési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül sze-
xuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsa-
nak? 
Érvényes szavazatok száma:  443 
IGEN szavazatok száma:  32 
NEM szavazatok száma:  411 
Érvénytelen szavazatok száma:  93 

Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára 
nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek? 
Érvényes szavazatok száma:  438 
IGEN szavazatok száma:  18 
NEM szavazatok száma:  420 
Érvénytelen szavazatok száma:  98 

Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődé-
süket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korláto-
zás nélkül mutassanak be? 
Érvényes szavazatok száma:  433 
IGEN szavazatok száma:  15 
NEM szavazatok száma:  418 
Érvénytelen szavazatok száma:  103 

Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem 
megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenít-
senek meg? 
Érvényes szavazatok száma:  436 
IGEN szavazatok száma:  17 
NEM szavazatok száma:  419 
Érvénytelen szavazatok száma:  100 

Kiss Csaba 
HVI vezető 

ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK 
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Strand hívogató 
A folyamatosan megújuló Jászboldogházi Strandfür-
dő és Kemping sok szeretettel várja régi és új vendé-
geit. Az idei évben 2022. június 20 – augusztus 
28. között tart nyitva. Hétköznapokon délután 1 órától 
este 7 óráig, hétvégén pedig reggel 9 órától este 7 órá-
ig várjuk kedves vendégeinket. 
Jászboldogházi lakosaink részére minden hétfőn reggel 
9 órától ingyenes fürdési lehetőséget biztosítunk 
egész nap, amennyiben 13 óra után érkeznek, a napi 
belépőt meg kell fizetniük. A hétfő délelőtti nyitva tar-
tás kizárólag a helyi lakosok és a kempingben lakók 
részére biztosított. 
Az idei évben a védettségi igazolvány felmutatása a 
fürdő és a kemping belépésnél az akkor hatályos jog-
szabályok értelmében szükséges.  

Kedvezményeink közé tartozik, hogy a 6 éven aluli 
gyermekek számára ingyenes a belépés. Továbbá a 
jászboldogházi lakcímkártyával rendelkező vendégek-
nek, valamint az egészségügyi dolgozóknak 50 %-os 
kedvezményt biztosítunk. 
 

Felnőtt: 1.000 Ft / fő 

Nyugdíjas, diák*: 800 Ft / fő 

Gyermek 6-14 éves korig: 600 Ft / fő 

Kempingünk is a vendégeink rendelkezésére áll. Fon-
tos információ, hogy a kemping területén éjszakázó 
vendégeknek kötelező a személyi igazolvány felmuta-
tása. 

A kempingezőknek a következő árlistát kell figyelem-
be venniük: 

Gyermek (14 év alatti): 700 Ft / nap / fő 

Nyugdíjas, diák*: 1.100 Ft / nap / fő 

Felnőtt: 1.300 Ft / nap / fő 

4 éves kor alatt ingyenes!   

2 személyes sátorhely: 600 Ft / nap 

4 személyes sátorhely: 700 Ft / nap 

Lakókocsi/lakóautó hely: 1.300 Ft / nap 

6 személyes kisház 3.000 Ft / fő / éj 

de min. 12.000 Ft / 

éj 

3 személyes kisház 3.000 Ft / fő / éj 

de min. 6.000 Ft / 

éj 

18 év felett IFA 

(idegenforgalmi adó) 

250 Ft/ fő/ éj 

Áramdíj:   

Sátor 350Ft / nap 

Lakókocsi, lakóautó 700Ft / nap 

Kutyadíj 300 Ft/nap 

A strandolni vágyóknak a következő árlistát kell figye-
lembe venniük: 
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Karkus Kitti vagyok, 23 éves. 2013-ban ballagtam el a jászladányi általános 
iskolából, majd a tanulmányaimat Szolnokon a Széchényi István Gimnázium-
ban folytattam. Az érettségi megszerzése után jelentkeztem az Eszterházy 
Károly Egyetemre, ahol 2021-ben csecsemő- és kisgyermeknevelő diplomát 
szereztem.  
Párommal, Pomázi Zsolttal, 2021 decemberében kezdtük meg a közös életün-
ket Jászboldogházán. Előtte mind a ketten Jászladányon éltünk. Mindenképp 
a szülőfalunk közelében szerettünk volna házat találni, mert Zsolti a Jászladá-
nyi Rendőrőrsön dolgozik, és az ingázás nem lett volna túl egyszerű, ha mesz-
szebb költözünk. 
Jászboldogházán egyetlen házat néztünk meg, ami szerelem lett első látásra. 
4 hónap kemény munka után be tudtunk költözni, és így a karácsonyt már itt 
töltöttük. Az elmúlt 5 hónapban párommal megállapítottuk azt, hogy itt na-
gyon barátságos emberek élnek.  
Én 2022 februárjában kezdtem dolgozni a Jászboldogháza Községi Önkor-
mányzatnál. Ezen a nyáron Szöllősi Péter mellett én látom el a strandvezetői 
feladatokat. Ez számomra teljesen új feladatot, kihívást jelent. Nagyon örül-
tem, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy kipróbáljam magam ezen a terüle-
ten, és igyekszem a rám bízott feladatokat a legjobb tudásom szerint elvégez-
ni. Karkus Kitti  

A strandpénztárban bankkártyát és OTP SZÉP kártyát is 
elfogadunk! 
Az idei év első rendezvénye a motoros találkozó lesz, 
amely 2022.05.13-2022.05.15. között kerül megrende-
zésre. A rendezvény szervezői szeretettel várják az ér-
deklődőket. 
Változás történt a strand vezetésben, így ezen a nyáron 
Karkus Kitti áll a látogatók rendelkezésére. 
Sok szeretettel várunk minden kedves fürdőzni és pi-
henni vágyót! Kellemes nyarat kívánunk! 

A strandvezetőség: 
Szöllősi Péter 
30/708-33-24 

Karkus Kitti 
70/492-05-93* 

Nappali tagozatos közép- és felsőfokú oktatásban 
résztvevő 
A nyugdíjas- és diákjegy, valamint bérlet csak érvé-
nyes nyugdíjas vagy diákigazolvány bemutatásá-
val vehető igénybe! 

Jászok Egyesülete  

Megfiatalodott a Jászok Egyesülete vezetése. 
Tisztújító közgyűlést tartott az otthon élő és elszárma-
zott jászságaikat összekapcsoló Jászok Egyesülete. 
 
A 2022. március 28-i, budapesti összejövetelen ismét 
elnökké választották dr. Dobos Lászlót. Az Elnökség 
újraválasztott tagjai mellett - Bognár Mária, dr. Farkas 
Kristóf Vince, Hortiné dr. Bathó Edit, Nemoda István - 
ötéves elnökségi mandátumot kapott Bognár Patrik 

építőmérnök (29) és Szőrös Zoltán mérnök menedzser 
(41) tagtársunk. 
 
A Felügyelőbizottság tagjai lettek: Fehérné dr. Ábra-
hám Etelka új elnök, továbbá Bartha Andorné és 
Gosztony Ernő korábbi tagok. A közgyűlést követően 
az idei, immár 26. Jász Világtalálkozó előkészületeiről 
adott tájékoztatást Eszes Béla, a Jászok Egyesülete 
tagja, Jánoshida polgármestere. A találkozót Jánoshida 
önkormányzata és a Jászok Egyesülete közösen rende-
zi. 

JÁSZOK EGYESÜLETE 
1537 Budapest, Pf. 367. 

info@jaszokegyesulete.hu 
https://jaszokegyesulete.hu 

https://www.facebook.com/jaszokegyesulete.hu 

https://www.instagram.com/jaszokegyesulete 
https://www.youtube.com/c/jaszokegyesulete 

bankszámla: 10200892-31411767-00000000 
adószám: 19666024-1-41 

Bemutatkozó 
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Gerzsenyi László  

HITÉLET 

 A nagyböjti időszakban a családi és 
közösségi szintéren egyaránt cél a 
húsvéti ünneplés előkészítése a 
gyermekek lelkében is. Erre többfé-
le módon lehet ráirányítani a fi-
gyelmüket, a személyes példamu-
tatáson túl (közös ima, közös válla-
lások teljesítése stb.). Egyházközsé-
günkben mi felnőttek is töreked-
tünk arra, hogy a gyermekeket is 
rávezessük a nagyböjt lényegének 
a felismerésére az ima, a jócseleke-
detek végzése által. Dékányné Bo-
zóki Zsuzsanna cserkészvezető és 
Kissné Kabács Anna hitoktató veze-
tésével a hetenként végzett Ke-
resztúti ájtatosságot egy alkalom-
mal a cserkészek végezték.  

A gyermekekhez közelálló rövid 
elmélkedések segítségével felidéz-
tük Jézus fájdalmas útját Pilátus 
udvarától a Golgotán át a nagykö-
vekkel elhengerített sírig. Nagyböjt 
elején a hittanos gyermekek egy 
üveget kaptak, amelybe mindany-
nyiszor tehettek egy kanál lisztet, 
ahányszor a másokért hozott áldo-
zat, szeretet jegyében valami jót 
cselekedtek.  

A szülők visszajelzéseiből megtud-
tuk, hogy sok gyermek valóban 
szorgalmasabb, figyelmesebb lett a 
szeretettel végzett cselekedetek 

által! A „Jócselekedet liszteket” a 
gyermekek Virágvasárnap elhozták 
a templomba, felajánlva „áldozata-
ikat” a szenvedő Jézusnak. Egy 
édesanya és egy nagymama 
„jócselekedeteként” pedig Húsvét 
vasárnapra kisült az összegyűlt 
lisztből a finom kalács, amelyeket 
Tamás atya megáldott. Az ünnepi 
szentmise végén a ministráns gyer-
mekek szíves kínálása által minden-
ki részesült a húsvéti kalácsból. Így 
lett részese sok gyermek nagyböjti 
előkészülete a közösség ünnepé-
nek, amikor hitünk legnagyobb tit-
kát, Jézus Krisztus feltámadását 
ünnepeltük! 

Az Egyházközség hírei 

Húsvétra  készültünk 

Keresztúti ájtatosság 

„Jócselekedet lisztek” 

Az ünnepi szentsír templomunkban 

Szűz Máriát nem csak azért válasz-
totta ki Isten, hogy Jézus anyja le-
gyen, hanem azért, hogy a mienk 
is” – mondta egykoron Boldog 
Brenner János. Május az égi édes-
anyánk, a Boldogságos Szűz Mária 
hónapja. Őt magát nem imádjuk, 
mivel ez csak Istennek van fenn-
tartva, de őt tekintjük a Jézus Krisz-
tushoz vezető útnak, amint azt VI. 
Pál pápa a Mense Maio kezdetű 
enciklikájában is írta: 
„Mindig Mária az az út, amely 
Krisztushoz vezet. A vele való talál-
kozás szükségszerűen válik Krisz-
tussal való találkozássá. […] Május 
elején, amelyet a keresztény hívek 
régóta Isten Anyjának szentelnek, 
szívünk örömmel telik meg a hit és 

a szeretet megindító látványának 
gondolatától, amely hamarosan a 
mennyei királynő tiszteletére az 
egész világon megmutatkozik.” 
Ez az a hónap, amikor a templo-
mokban és az otthonokban is buz-
góbban és bensőségesebben árad 
a keresztények szívéből az ima a 
Szent Szűz dicséretére és tisztele-
tére, és ez az a hónap, amikor az 
isteni irgalom ajándékai bőségesen 
áradnak le ránk mennyei Édes-
anyánk trónjáról. Május első vasár-
napján az édesanyákat és a nagy-
mamákat ünnepeljük. Köszöntünk 
minden édesanyát, akiknek Isten 
adta életünk legnagyobb szolgála-
tát. Mert édesanyánk nélkül nem 
lennénk ezen a világon. Maga a 
teremtő Isten szentelte meg az 
édesanyai hivatást! 

Május a Szűzanya hónapja 
Ajándékul adott téged az Isten, 
Ahogy földnek adta a napot; 
Aranynál is drágább vagy nékem, 
Az Úrnak érted hálát adok. 
 
Nyári tűzben vagy a fagyos télben, 
Nyomodban mindig virág fakad: 
Nyugalmat találok közeledben, 
Nyereség nekem minden szavad. 
 
Áldom Istent érted éjjel-nappal, 
Áldozatot nem felejtem el; 
Átadom most e pár virágszállal, 
Átadom, mit szó sem mondhat el. 
 
Messze sodorhat tőled az élet, 
Mégis mindig gondolok reád; 
Magammal hordom szent örökséged, 
Megőrizem arcod mosolyát. 

ANYÁM 



 8 
Boldogházi Hírek 2022. MÁJUS HITÉLET 

A legszebb a világon  
- Kérdés-felelet sorozat Teréz anyától. 
A legegyszerűbben, a legszebben, a legmélyrehatóbban írja 
le Teréz anya az élet “leg”-jeit. Érdemes megszívlelnünk, s 
saját ranglistánkat is ehhez igazítani. 
A legszebb nap? A ma. 
A legnagyobb akadály? A félelem. 
A legkönnyebb? Tévedni. 
Minden rossz gyökere? Az egoizmus, az önzés. 
A legszebb szórakozás? A munka. 
A legveszedelmesebb vereség? A bátorság hiánya. 
A legjobb tanítók? A gyermekek. 
A legszükségesebb szükségszerűség? Önmagamat ajándé-
kozni. 

Mi boldogít a legteljesebben? A másik embernek hasznára 
lenni. 
A legveszedelmesebb hiba? A rossz kedélyállapot. 
A legközönségesebb érzés? A bosszú és a gyűlölet. 
A legszebb ajándék? A megértés, az együttérzés. 
A nélkülözhetetlen? Az otthon, a valahová tartozás. 
A jóleső érzés? A belső béke. 
A legjobb megoldás? Az optimizmus. 
A legnagyobb megelégedettség? Az elvégzett kötelesség. 
A legnagyobb erő a világban? A hit. 
A legfontosabb emberek? A szülők. 
A legszebb a világon? A SZERETET. 

A JÉZUS SZÍVE TISZTELET 
Minden hónap első péntekje, a 
Jézus Szíve-tisztelet napja. A Jézus 
Szíve tisztelet dogmatikai megala-
pozása a Szentírásra megy vissza és 
a hagyomány adataira támaszko-
dott. Jézus kereszten átszúrt szíve a 
megváltó szeretet szimbóluma. 
Szent Margit volt az első, aki a 
Szent Szív különös oltalmába aján-
lotta magát. E fölajánlást később 
egészen napjainkig jámbor egyének 
és közösségek, városok és nemze-
tek követik. XI. Pius pápa (1922-39) az Egyházat is Jé-
zus Szíve oltalmába ajánlotta. "Isten szeretete Jézus 
kereszten átszúrt Szívében nyilvánult meg, és viszont 
szeretetet hoz létre" (XVI. Benedek pápa). 
 
Elsőpénteki nagykilenced 
Az „ELSŐPÉNTEKI NAGYKILENCED” a Jézus Szent Szívé-
nek bemutatott hódolat és imádat gyakorlata. 9 egy-
mást követő hónapban, a hónap első péntekein gyó-
nás, szentmise, áldozás és ima a pápa szándékára. Az 
ájtatosságot Jézus maga kérte Alacoque Szent Margit 
látomásaiban. 
Jézus Szíve Alacoque Szent Margitnak adott ígéretei 
között szerepel: „Megadom a végső megigazulás ke-
gyelmét mindazoknak, akik 9 egymást követő hónap 
első péntekén gyónnak és áldoznak. Nem halnak meg 
a halálos bűn állapotában, sem a nekik szükséges 
szentségek nélkül. Isteni szívem biztos menedékük lesz 
haláluk óráján.” Jézus 12 ígéretet tett Alacoque Szent 
Margiton keresztül a világnak, amelyekben megmutat-

koznak azok az irgalmak, amelyeket Jézus Szíve tesz 
azok javára, akik hittel szeretik, tisztelik és szolgálják 
AZ Ő ISTENI SZÍVÉT. 
Az ígéretek a következők: 
1. Megígérem, hogy megadom nekik az állapotbeli 
kötelességeikhez szükséges összes kegyelmet. 
2. Megadom és megőrzöm a békét családjaikban. 
3. Minden bánatukban, szomorúságukban, gondjaik-
ban megvigasztalom őket. 
4. Életükben, de különösen átváltozásuk (haláluk) órá-
ján biztos megmenekülésük leszek. 
5. Kiárasztom bőséges áldásaimat minden vállalkozá-
sukra. 
6. A bűnösök Szívemben megtalálják az Irgalom forrá-
sát és végtelen tengerét. 
7. A bágyadt, lanyha, erőtlen lelkek Szeretetre fognak 
gyúlni. 
8. A buzgó lelkek rövid idő alatt tökéletességre jutnak. 
9. Meg fogom áldani azokat a házakat, amelyekben 
Szívem képét kifüggesztik és tisztelik. 
10. A papoknak meg fogom adni a kegyelmet, hogy a 
legkeményebb szíveket is megindítsák, és megérint-
sék. 
11. Azok nevei, akik ezt az ájtatosságot terjeszteni fog-
ják, Szívembe lesznek írva. 
12. Mindazok számára, akik 9 egymásután következő 
hónap első péntekén áldoznak, megígérem a végső 
megtérés ajándékát; ők nem velem ellenségeskedés-
ben fognak átalakulni (meghalni), hanem megkapják a 
Szentségeket és Szívem biztos menedékük lesz a végső 
pillanatban.Forrás: https://metropolita.hu/2010/06/a-
jezus-szive-tisztelet/ 

A MÁTRAVEREBÉLY melletti Szentkút Magyarország 
egyik legrégebbi és máig egyik leglátogatottabb Mária-
kegyhelye. Az utóbbi években teljesen felújított és 
kibővített épületegyüttes a Cserhát egyik varázslatos 
völgyében fekszik. A Szentkút csodákra képes vize mel-
lett a barokk 
stílusú kegy-
templom, a re-
metebarlangok, 
és a csodás, hű-
vös völgyben 
fekvő forráscso-
port a testi – 
lelki feltöltődés 
helyszíne. 
 

MÁTRAVEREBÉLY-SZENTKÚTI BÚCSÚREND – 2022. 
 

Június 12. vasárnap, Szent Antal búcsú: jászok búcsú-
ja, liliomszentelés és a gyermekek megáldása 
― Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök  

Június 24. péntek, Jézus Szíve búcsú: a Katolikus Sze-
retetszolgálat intézményeinek zarándoklata, a 
betegek kenetének közösségi kiszolgáltatásá-
val ― Bábel Balázs kalocsai érsek  

Június 25. szombat, Szűz Mária Szeplőtelen Szíve bú-
csú: a Szeretetláng Mozgalom zarándoklata ― 
Várszegi Asztrik püspök, ny. pannonhalmi fő-
apát  

Július 3. vasárnap, Sarlós Boldogasszony búcsú: együtt 
járók, jegyesek, fiatal házasok, gyermeket vá-
rók zarándoklata ― Marton Zsolt váci püspök  
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Július 16-17. szombat-vasárnap, Kármelhegyi Boldog-
asszony és Lellisi Szent Kamill búcsú: mentő-
sök zarándoklata ― vasárnap: Berta Tibor tá-
bori püspök  

Július 23-24. és 26. szombat-vasárnap és kedd, Szent 
Anna búcsú: „Nagyszülők világnapja” ― vasár-
nap: Udvardy György veszprémi érsek  

Augusztus 2. kedd, Porciunkula búcsú: a szociális ott-
honok zarándoklata, a betegek kenetének kö-
zösségi kiszolgáltatásával ― Varga László ka-
posvári püspök  

 

Augusztus 13-14-15. szombat-vasárnap-hétfő, Nagy-
boldogasszony főbúcsú ― vasárnap: Erdő Pé-
ter bíboros, esztergom-budapesti érsek, hét-
főn: Spányi Antal székesfehérvári püspök  

Augusztus 20. szombat, Szent István búcsú: ferences 
ifjúsági gyalogos zarándoklat ― Balázs Jero-
mos OFM újmisés  

Augusztus 28. vasárnap, Motorosok zarándoklata ― 
Bátor Botond OSPPE  

Szeptember 8. és 10-11. csütörtök és szombat-
vasárnap, Kisboldogasszony búcsú – vasárnap: 
Kovács Gergely gyulafehérvári érsek  

CIVIL SZERVEZETEK 

   Egyesületünk tevékenységéről az elszámolás a törvé-
nyi előírásoknak megfelelően elkészült. A beszámolót 
április 6-án megtartott éves közgyűlésünk elfogadta. 
Egyesületünk a hagyományok ápolása, a kulturális, 
természeti és települési értékek megőrzése és gazda-
gítása céljából jött létre. Mint baráti társaság első szá-
mú feladata, hogy kapcsolatot építsen az itthon élők 
és az elszármazottak között, hogy baráti összejövetele-
ket szervezzen.  
   Taglétszám (2021.12.31.): 161 fő.  Jelenlegi létszá-
munk (2022.03.10.): 158 fő. 2021-ban búcsúztunk: 
Bohács Jánosné Üveges Lenkétől, Piffkó Jánosné Fara-
gó Máriától, Szűcs Lászlótól. Idén távozott közülünk 
Torma Ágnes, Sass Béláné Bús Ilona, Szatmári Imre, 
Kispál Albert. Nyugodjanak békében, emléküket meg-
őrizzük. 
2021-re kitűzött terveink és azok megvalósulása: 
2021-es évünket, hál Istennek már sikeresebbnek 
mondhatjuk, mint a 2020-t. Az év eleji közgyűlésünket, 
éves beszámoló elfogadását még csak online tudtuk 
megtartani. Első személyes összejövetel júniusban a 
civil nap, illetve az első sóshidi találkozó megtartása 
volt. Ezzel sikerült elindítani a negyedik tájegység ösz-
szejövetelét. Remélem, ez önálló szervezésben folyta-
tódni fog, hasonlóan a tápiói és csíkosi búcsúhoz, illet-
ve a jakabi Vendel napi ünnepléshez. 
   Jászboldogháza önállóvá válásának 75. évfordulóját 
ünnepeltük. Ez alkalomra készült el „Nem múlhat el 
nyomtalanul - Boldogháziak emlékkönyve I.” Utolsó 
pillanatban nagyon felgyorsult a gyűjtés, terjedelme-

sebb lett, mint gondoltuk. Egy szép, 724 oldalas képes 
mesekönyvet sikerült létrehozni. Benne vannak az elő-
dökről megmaradt emlékeink és Boldogháza történel-
me. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki el-
küldte családi emlékeit. Külön köszönet azoknak, akik 
igyekeztek mozgósítani rokonaikat, ismerőseiket. Saj-
nos az utolsó hajrában hibák is becsúsztak, melyért 
elnézést kérek. Aki ezeket észrevette, kérem küldje el 
címemre. Tervezek egy hibajegyzéket kiadni, melyet 
minden könyvtulajdonoshoz igyekszem eljuttatni. A 
könyvből még kapható Boldogházán Koncsik Béláné-
nál, ugyancsak nála vásárolható az iskolák története 
kiadványunkból is. 
   A baráti társaság megalakulásának 20. évfordulóját 
is ünnepeltük. A kapott pénzadományoknak köszön-
hetően sikerült az elmúlt húsz év munkáját egy színes 
kiadványban összefoglalni, melyből minden tagunk 
kapott, illetve ajándékoztunk az augusztusi összejöve-
tel részvevőinek is. 
   Az 50 éves nyugdíjas egyesületet egy fotókiállítással 
köszöntöttük.  
   A 2020 és 2021 kerek évfordulós ünnepeltjeit egy-
szerre köszöntöttük augusztusban a szokásoknak 
megfelelően a nyugdíjas egyesülettel közös szervezés-
ben. Nagyon köszönjük mindenkinek, hogy ismét 
együtt lehettünk, külön hálával tartozunk Orczi Imréné 
Veronkának, Fózer Tibornak, a nyugdíjas és faluszépítő 
egyesületnek, az önkormányzatnak, Szűcs Lajos pol-
gármester úrnak a segítségért. 

Egyházközségünk ünnepi szentmiséi:  
 
Május 28. de. 8.00 - Első áldozás  
Június 05. du. 16.00 - Bérmálkozás  

Fatimai nap Jánoshidán  

- a Szűzanya megjelenésének emléknapja. 2022. má-
jus 13-án 10.15-kor kezdődik a Rózsafűzér elimádko-
zása, és azt követi 11 órakor az ünnepi szentmise. 
Szeretettel hívják és várják a kedves híveket! 

Az oldalt szerkesztette:  
Bóta Mizsei Ilona 

Tájékoztató a BOLDOGBT Egyesület 2021. évi munkájáról és a 2022-es tervekről 
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Sóshidaiak találkozója 2022 
Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy a sóshidaiak találkozóját 2022. 06. 11-én, a tavalyihoz hasonlóan a Táj-
ház udvarán tartjuk. Akik szeretnének az összejövetelen részt venni, kérjük, május 30-ig jelentkezzenek. Csak 
akkor tudunk helyet és ebédet biztosítani, ha időben tudjuk a létszámot. További információkat a szervezők 
tudnak adni. Várunk mindenkit szeretettel. 

 Babinyecz Jánosné Kovács Katalin és Veliczkyné Koncsik Ilona szervezők 

Pénzügyi elszámolás (egyszerűsített változat) 

Bevételek     Kiadások   

Induló pénzkészlet: 636 684   Megemlékezés, koszorú 19 515 

Kapott támogatás (adó 1%) 55 765   Bank költség 8 672 

Tagdíj befizetések 149 000   Nyomda, nyomtatvány költség 1 444 670 

Kapott támogatás 1 333 100   Posta ktg 41 870 

Értékesítések árbevétele 6 500   Rendezvények költsége 15 150 

Bevétel összesen: 1 544 365   Könyvelés és egyéb ktg 25 890 

Záró pénzkészlet: 617 282   Kiadás összesen: 1 555 767 

Könyvkészlet növekedés 20 931   Eredmény: 9 529 

Egyesületünk vagyona az előző évhez képest 9 529.-Ft-
tal emelkedett. A 2019. évi adó 1%-át, ami 29 841.-Ft 
volt, és a 2020. évi 55 765.-Ft-t az emlékkönyv kiadá-
sához használtuk fel. 
 
Közgyűlésünkön elfogadásra kerültek idei program-
jaink. 
   A szokásos „nagy” összejövetelünk a hagyományok-
hoz híven augusztus utolsó szombatján (2022. 08. 27) 
9:30-kor kezdődik a Polgármesteri Hivatal házasságkö-
tő termében Képzőművészeti kiállítás megnyitásával. 
Ezt követően a nyugdíjasokkal közös rendezésben a 
Művelődési Házban  Kerek évfordulós tagjainkat kö-
szöntjük, majd tagfelvételi közgyűlést tartunk. Min-
denszentekkor a halottainkra emlékezünk a temetői 
emlékoszlopoknál.   
   Ismét adatgyűjtésbe is kezdtünk. A tavaly kiadott 
emlékkönyvből még nagyon sok boldogházi család 
hiányzik. Már többen küldtek kiegészítéseket nagyobb 
családjukról, illetve a közelmúltban elhunytakról. Ké-
rek és biztatok erre mindenkit, állítson maradandó 
emléket elődjeinek. Várjuk az I. kötetben fellelt hibák 
jelzését is. 
Szeretnénk feldolgozni két nagy munkáltató történe-
tét. Az Aranykalász tsz múltjáról Besenyi Vendel irá-
nyításával indult el gyűjtés. A Radiátor gyár történetét 
Túróczi Antalné összesíti. Idén 70 éve jött létre Bol-
dogházán a Toldi mozi, 60 éve épült meg a kultúrház, 
működni kezdett az óvoda, új iskola épült. A kultúrház 
és a mozi történetén dolgozókat Zámbori Gyuláné fog-
ja össze. 
A fiatalabb korosztálynak ez a pár évtized már történe-

lem, de hál Istennek, élnek még emlékezők. Szeret-
nénk őket megszólítani, segítségüket kérni, hogy me-
séljenek megélt élményeikről. A „száraz” tényadato-
kon túl jó lenne minél több fotót, személyes emléke-
ket megörökíteni. Az összegyűlt anyag mennyiségétől 
függően füzet vagy könyv formában tervezzük kiadni. 
Kérek mindenkit, segítse a munkát, keresse a témafe-
lelősöket. Bármilyen aprónak tűnő emlék is fontos le-
het. 
Tájékoztatásul közlöm, hogy idén a Jászok Világtalál-
kozója június 24-26 -án Jánoshidán lesz. 
   A tájegységek találkozóiról egyenlőre csak annyit, 
hogy a tápiói búcsú Szűcs Gergely, a csíkosi búcsú 
Nagy Lászlóné Matók Anikó szervezésével valósulhat 
meg. A Vendel napi ünnepség főszervezője Farkas Im-
re és Matók Pálné. Náluk kell jelentkezni, akik ezeken 
részt szeretnének venni. A helyet és időpontot majd 
ők tudják megmondani. Ezekről a rendezvényekről 
honlapunkon és Facebook oldalamon is fogok tájékoz-
tatót adni. A Sóshidiak találkozóját június 11-én tart-
juk. 
   Hálás köszönet mindazoknak, akik bármilyen módon 
segítettek. Bízom benne, hogy továbbra is értékelik 
munkánkat, és az Önök támogatásával, segítségével 
sikerül a közösen eltervezett célokat megvalósítani. 
Várunk szeretettel mindenkit, csatlakozzon baráti tár-
saságunkhoz, és érezze jól magát összejöveteleinken. 
Még tart az adóbevallás időszaka, kérem gondolja-
nak egyesületünkre, biztassák családtagjaikat, isme-
rőseiket is, hogy az adójuk 1%-val minket támogassa-
nak.  

Az egyesület neve: Jászboldogháziak Baráti Társaságának Egyesülete 
Rövid név: BOLDOGBT  Egyesület 
Székhely: 2040. Budaörs, Cserebogár u. 1. 
 ica@boldogbarat.hu 
 06/20/9427 997 
Bankszámla számunk:  69500132-11017770      (Takarékbank) 

Adószámunk:18714519-1-13 

Veliczkyné Koncsik Ilona 
elnök   
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Bemutatkozó 
Gaál István 
Szüleim Gaál István (1915-1995) 
és Szőrös Anna (1924-1992) 
egyetlen gyermekeként 1953 ok-
tóber 23-án születtem Jászbe-
rényben, de három generációs 
családban nevelkedtem a faluhoz 
közeli tanyában, amit körül ölel-
tek a családi földek, melyek műve-
lését és az állatok gondozását is 
testközelből figyelhettem meg. A 
Tsz szervezést követően az édesapám is ott talált mun-
kát, de otthon a háztáji gazdaságban szarvasmarhákat, 
sertéseket gondozott, édesanyám pedig libát, kacsát, 
tyúkokat tartott- részben szakszövetkezeti keretek 
között is –, valamint művelték a háztáji földeket is, 
amik részben biztosították az állatok számára a takar-
mányt is. 
Általános iskolai tanulmányaimat Jászboldogházán, 
míg a középiskolait Jászberényben fejeztem be, majd 
ezt követően a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Me-
zőgazdasági Gépészmérnöki karán tanultam tovább, 
ahol 1978-ban sikeresen államvizsgáztam.  
Tanulmányaim befejeztével a szolnoki MEZŐGÉP válla-
latnál álltam munkába termelés-szervezési előadó-
ként, majd gyártás előkészítői csoportvezetői beosz-
tásban. Munkába állásom lakóhely változással is járt, 
azóta is szolnoki lakos vagyok. 
1982-ben műszaki előkészítőként kerültem a TAURINA 
SZKV szolnoki kirendeltségén tevékenykedő Műszaki 
Osztály állományába. Ezen a munkahelyemen 1983-
ban középfokú iparjogvédelmi, majd 1991-ben a kö-
zépfokú vámügyi szakvizsgát is letettem. Az iparjogvé-
delem területén kifejtett munkám alapján – nemzet-
közi kiállításokon való részvétel, ismertető anyag ösz-
szeállítás, publikálás, szellemi tulajdon értékesítés – a 
MÉM 1985-ben elismerésben részesített. Részt vettem 
a világbanki fejőházi kiírás nyertes pályázatának elké-
szítésében, amelynek gyakorlati megvalósítását, a mű-
szaki előkészítésen túl a minőségellenőrzés végzésé-
vel, valamint a vámügyintézés bonyolításával is előse-
gítettem.  
1991-től a nyugati partner cég által alapított 
INTERFARM Kft. kereskedelmi ügyeit intéztem, vezet-
tem a konszignációs raktárát, valamint foglalkoztam az 
árképzéssel, illetve a pénzügyi folyamatok egy részével 
is. A romló piaci körülmények hatására az alapító cég 
áthelyezte képviseletét és raktárát más régióba, így 

1995-ben munkanélkülivé váltam. Átképzés útján foly-
tattam tanulmányimat a Pénzügyi és Számviteli Főis-
kola Vállalkozási Szakirányán, ahol 1996-ban sikeres 
záróvizsgát tettem. Ezt követően a FUNDAMENTA Rt. 
munkatársa lettem pénzügyi tanácsadás munkakör-
ben. 
1999-ben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermek és 
Ifjúságvédő Intézet alkalmazásában hivatásos gyámi 
munkakörbe nyertem felvételt. A szakmai munkám 
tökéletesítése érdekében- munka mellett elvégeztem 
az Államigazgatási Főiskola Szociális Szakigazgatási 
Szakát, amiből 2001-ben sikeres záróvizsgát tettem. 
Ezt követően gyámként dolgoztam 2016. október 23-i 
nyugdíjazásomig. Munkámat hivatástudattal, szívesen 
végeztem. Számomra az a küzdés, amit szüleimtől, 
nagyszüleimtől láttam, megismertem, segített egy éle-
ten át. 
Több mint 10 éve élek élettársammal, Vígh Ágotával, 
aki szintén gyermekvédelmi területen dolgozik jelen-
leg is. 
Szüleim halálát követően a megörökölt családi fészket 
megtartottam Jászboldogházán, ami tulajdonképpen a 
régi tanyával azonos, ám a község fejlődése, növeke-
dése következtében belterületi ingatlanná vált, körbe 
épült rajta a falu, de szerencsésen betagolódott a töb-
bi ingatlan közé. A hétvégeket, szabadidőt szívesen 
töltjük itt, jólesik a nagydiófa árnyékában, a barátok-
kal, ismerősökkel a régi emlékeket feleleveníteni. Szí-
vesen veszünk részt a községi programokon, a 
BOLDOGBT és a falubeli nyugdíjasok közös rendezvé-
nyén, a falunapokon, a hagyományok hétvégéjén a 
Bartal tanyán.  

Különösen fontosnak tartom az unokatestvéreimmel 
több évtizede közösen, felváltva szervezett unokatest-
vér találkozókat, ahol az új nemzedékekkel kiegészítve 

több mint hatvanan is 
össze szoktunk jönni az 
ország távoli pontjairól 
is.  
 
 
Kívánok mindenkinek 
derűs napokat, jó egész-
séget. 

Unokatestvér találkozón 2016-ban Gaál István 
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Faluszépítők hírei 
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Tavaszi hangulat 
Feldíszítette a tavasz Jászboldogházát. Zöldülnek a fák, bokrok, cser-
jék, és virágba borultak a fák. A kerteket színes árvácskák, tulipánok, 
nárciszok díszítik - településünk tavaszi hangulatot áraszt.  
A sok szép virág nem csak a megújuló természetnek köszönhető. 
Egyesületünk is tett érte, hogy igazán szép, virágzó legyen települé-
sünk. Az őszi árvácskaültetésnek szép hagyománya van Boldogházán 
Matók Pálné javaslatának köszönhetően. Tavaly szeptemberben már 
1200 árvácskát vásároltunk, melyek, ha kellő locsolást kapnak, ez év 
júliusáig virágozni fognak. Az ültetés megszervezésében Tóth Mihály-
nétól kapunk mindig nélkülözhetetlen segítséget. Idén tavasszal is 
vettünk árvácskát, amit a Rákóczi út mentén helyeztünk ki az utca-
táblákba és a főbb helyekre.  
Egyesületi tagjaink húsvétra rendezték a közterek virágágyásait - 
mindenki a maga kis területét. A sportpályánál a faluköszöntő táblát, 
a buszváró környékét, a gyár környékét, a Trianoni emlékhelyet. A 
Coop abc előtti teret, vasútnál a körforgalmat, az öregfa alját, az 
egészségház virágoskertjét, az Erzsébet parkot, a Lehel utcai Mária 
szobor környékét, a főutcán a szoborfülke virágágyását, a gyógyszer-
tár és a szolgáltatóház előtti parkot, a Fajtakísérletinél a központi 
iskolai emlékhelyet és a faluköszöntő tábla alját. Így vártuk az ünne-
pet. Rózsáinkat Berczeli Ildikó és Répás Pál metszette meg. Köszönet 
érte. Az Önkormányzat is sokat tesz, a faluközpont környékét példá-
san rendben tartja, vágja a füvet a közterületeken, és a locsolásban 
is sok segítséget kapunk. Köszönjük.  

Húsvétvárás Jászboldogházán 
Jászboldogházán már hagyománnyá vált, hogy ünne-
pek előtt a Faluvédő és Szépítő Egyesület alkalomhoz 
illően díszíti fel, teszi hangulatossá a település több 
pontját. Idén is így terveztük.  Húsvét közeledtével az 
óvoda melletti téren kapott helyet a szalma nyuszi, 
húsvéti dekorációt kapott a Coop abc előtti díszkapu, 
és ismét feldíszítettük a tojásfát. Mindez szép össz-
hangban volt a faluszerte nyíló árvácskával, így el-
mondhatjuk, hogy a húsvéti ünnepek idején igazi hús-

vétváró faluvá változott Boldogháza. Jó volt végigmen-
ni a falun. Sok szép visszajelzést kaptunk az ünnepváró 
hangulatot tükröző településképről. Köszönjük szépen 
a dicsérő szavakat! Itt szeretném megköszönni Bara-
nyi-Nagy Bernadett krónikásunk munkáját, ő kezeli a 
faluszépítő Facebookot. Már nagyon sok követőnk 
van, ami igazán megható, és még nagyobb kedvet, 
erőt ad nekünk a faluszépítéshez, megerősítést ad ab-
ban, hogy szükség van a munkánkra.   

Tojásfa 
A Faluvédő és Szépítő Egyesület 2019-ben készített 
először húsvétváró tojásfát községünkben Tóth Éva 
tagtársunk ötlete alapján, hagyományteremtő szán-
dékkal.  (Ez abban az évben volt, amikor egyesületünk 
„Jászboldogháza községért” elismerő díjban részesült, 
megalakulásának 20. évfordulóján.) A lakosságnak 
tetszett a kezdeményezés, ezért a hagyomány folyta-
tódott, immár negyedik éve kerültek húsvéti tojások a 

falu központjában lévő fára. A húsvéti dekoráció nem 
csak a faluszépítők érdeme, óvodásoktól  iskolásokig 
gyerekek is segítettek abban, hogy ünnepi díszbe öl-
tözhessen a falu főtere. Köszönet érte! Köszönjük a 
lakosság hímes tojás felajánlását, támogatást a jövő-
ben is örömmel fogadunk. Köszönjük mindazok fára-
dozását, akik a szélben földre hullott tojásokat vissza-
tették a fára.   
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Szalma nyuszi 
Néhány öltés, önzetlen tenni akarás, s máris kész a húsvéti 
dekoráció. Az óvoda melletti téren látható szalma nyuszi, 
nem csak tetszetős volt, de kiváló fotózási lehetőséget is 
nyújtott. A szép dekoráció Papp Izabella ötlete alapján má-
sodik éve valósult meg, a kivitelezés, a varrás Kövér Attilá-
nénak köszönhető. A szalmabálát ez évben is ifjú Szűcs 
Gergely biztosította. Köszönet érte.  

Díszkapu 
Új hagyomány indult útjára. Tavaly 
advent idején a Coop abc előtti 
térre térhálóból készült díszkaput 
csináltattunk Pesti Jánossal. Szeret-
tük volna, hogy tartós legyen a ka-
pu, hiszen fontos funkciót szántunk 
neki. Mindig megújulva, mint egy-
egy szép képeslap jelenik meg a 
falu központjában az adott ünnep-
hez illő díszítéssel. A kapu ötletgaz-
dája Szűcs Gergelyné volt. A téli 
ünnepek alatt rénszarvas dekoráci-
ónak örülhettünk, ami Kertész Zsolt 
alkotása volt, Valentin nap alkal-
mából sok-sok piros szívecske díszí-
tette a kaput, a szarvas nyakába 
piros sál került. Nőnapra egy bájos 
leányzó költözött a kapuba Tóth 
Regina és kedves családja kreatív 
munkájának köszönhetően.  

A március 15-i kapu szépsége a kis 
óvodások munkáját dicsérte. Kö-
szönet érte. Eljött a húsvét, egye-
sületünk apraja-nagyja, de még a 
Mesevár Óvoda gyermekei is segí-
tették a munkát, így született meg 

a húsvétváró kapu Baranyi-Nagy 
Bernadett ötlete alapján.  
Igazán szívet melengető látni, ami-
kor családok, anyukák, nagymamák 
sétálnak a főutcán kisgyermekek-
kel, beszélgetnek, megállnak, és itt 
is, ott is születik egy-egy fotó. Hús-
vétkor a kapu előtt, a nyuszi mel-
lett, vagy éppen a tojásfa alatt, ahol akár az otthonról hozott hí-

mes tojás is felkerült a fára. Kö-
szönjük! Legutóbb anyák napja al-
kalmából újult meg a díszkapu, me-
lyet Bujtárné Grósz Renáta nagyon 
kedves anya-gyermek rajza díszít.   
Ezúton köszöntjük az Édesanyákat 
a Boldogházán nyíló virágok szép-
ségével és a megújuló díszkapuval, 
mely most, mint anyák napi képes-
lap jelenik meg a falu központjá-
ban.  
Kedves Anyák, Mamák, Kereszt-
anyák! Minden virág Nektek nyíl-
jon, minden jó szó Nektek szóljon, 
minden áldás Rátok szálljon!  

Szűcs Gergelyné  
Faluvédő és Szépítő Egyesület  

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

  
A kedvezményezett neve: Faluvédő és Szépítő Egye-
sület 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 szí-
vesen 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! Korábbi években is sok 
szép dolgot valósítottunk meg. Mindent megteszünk, 
hogy méltó módon kerüljön felhasználásra a támoga-
tás, településünk javát szolgálva. 

Tisztelettel 
Faluvédő és Szépítő Egyesület 

CIVIL SZERVEZETEK 
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Hírek a tűzoltók életéből 
Településünk Önkéntes Tűzoltó Egyesülete életében 
újabb mozgalmas időszakon vagyunk túl. 
A legfontosabbal kezdeném. Két vonulásunk volt már-
ciusban. Jászboldogházától Jászberény irányában gaz, 
tarló égett, illetve Tápiógyörgye irányában nádas 
égett. A második vonulásunkat visszafordították, de a 
Tápiógyörgye ÖTE kérésére folytattuk a vonulást, mi-
vel ök a Pokoltanya környékén nagy kiterjedésű tűz-
esetnél avatkoztak be, így mi voltunk az első beavatko-
zók, és mivel együttműködési megállapodásunk van a 
tápiógyörgyei ÖTE-vel. A hivatásos egységek helyszín-
re érkezéséig megkezdtük a tűz oltását, amelyet a hi-
vatásos egységekkel együttműködve közösen sikerült 
eloltanunk. 
Közgyűlésünk volt, a törvényi előírásoknak megfelelő-
en április 15-én. A megjelent tagok nagyon fontos dol-
gokról döntöttek. Lejárt a vezetőség mandátuma, és 
elnököt, elnökségi tagokat, ellenőrző, (számvizsgáló) 
bizottsági elnököt és ellenőrző, (számvizsgáló) tagokat 
választottunk. Elnökünk maradt Kispál Tamás, elnöksé-
gi tagunk Baranyi Béla és Papp Gyula, ellenőrző, 
(számvizsgáló) bizottsági elnökünk Bajor Zoltán, ellen-
őrző (számvizsgáló) tagjaink Szőllősi Gábor és Szendrei 
Péter lettek. Kívánunk nekik sok erőt, egészséget, jó 
munkát a megválasztott négy évhez. 
A közgyűlésen elhangzott a tavalyi éves költségveté-
sünk, az idei költségvetésünk, a pályázatok, az aktuális 
témák. Majd a közgyűlést egy jó hangulatú kötetlen 
beszélgetéssel zártuk. Köszönjük minden jelenlévőnek 
a megjelenést és a tavalyi éves munkát, azoknak is, 
akik nem tudtak jelen lenni. 

Áprilisi hónapban iskolánk beszerzett pár darab mű 
fecskefészket, amit az iskola ablakába helyeztünk el. 
Reméljük, az eredeti fészkek mellett ezt is szívesen 
foglalják el majd a madarak. Miért fontos ezt most itt 
megemlítenem? Mert egyesületünk parancsnoka és 
jómagam helyeztük el szakszerűen az első emeleti ab-
lakokba. Közben az ott lévő diákok csodájára jártak a 
gépjármű fecskendőnknek. Remélem, lesz utánpótlá-
sunk. 
Szomorú hírrel folytatnám a sort. Korábbi hírekben 
beszámoltunk arról, hogy sikeresen pályáztunk a Ma-
gyar Falu Program keretében szertár bővítésre. Az el-
nyert közel 6 millió forintot időközben már meg is kap-
tuk. Viszont ez a forrás, illetve a tartalékaink első lá-
tásra soknak tűnnek, de a megnövekedett építőipari 
árak és munkadíjak miatt ez sajnos már vagy az egyi-
ket vagy csak a másikat tudja fedezni. Ezért ennek a 
pályázatnak a második részeként beadtunk újra egy 
igényt, viszont ebben a körben nem nyertünk. Szomo-
rú ez számunkra, mivel így a megvalósításra elveszítet-
tünk egy forrást. 
Itt viszont eljött az idő egy közös összefogásra. Segít-
séget szeretnénk kérni. Ennek két formája lehet. 
Az első az adóbevallások időszakához érünk, és az adó 
1%-ok nagy segítséget adhatnak számunkra. 

Ezúton szeretnénk kérni önöket, hogy támogassák 
munkánkat adójuk 1%-ának felajánlásával. 
Jászboldogháza Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete: 

Adószámunk: 18838439-1-16 
 
Második lehetőség a felajánlás másik formája. Keres-
sük azon cégeket, magánszemélyeket, akik tudnák az 
egyesületünket támogatni valamilyen formában. Le-
gyen az munka vagy anyagi forrás. 
Kérjük önöket, segítsenek nekünk, hogy ne kelljen 
visszaadni az elnyert közel 6 millió forintot. Szeretnénk 
szertárunkat egy nagyobb résszel bővíteni, ahol már 
elférne a gépjárműfecskendőnk. 
 

Köszönjük támogatását és bizalmát Jászboldogháza 
ÖTE minden beavatkozást vállaló önkéntes tűzoltója 

nevében! 
„Istennek dicsőség, egymásnak segítség!” 

 
Készítette: Szendrei Péter 



 15 
Boldogházi Hírek 

2022. MÁJUS 

Két év kihagyás után, talán újra 
sikerül megrendeznünk a XXII. 
Motorostalálkozót! 
Az elmaradt két találkozó is meg 
volt szervezve általunk, csak a ví-
rusvédelmi intézkedések nem en-
gedték, hogy le is bonyolítsuk. A 
márciusi lazítás után újult erővel 
vetettük bele magunkat a kivitele-
zésbe. Igaz, hogy már egy része le 
volt beszélve, de így is vannak új, 
megoldásra váró problémák. 
Ha minden jól megy, és miért ne 
menne, akkor Boldogháza strand-
fürdő használható területét május 
13-14-én újra benépesítjük. A 
pénteki kapunyitás után a barátok 
üdvözlése és sátorállítások után 
belecsapunk a péntek esti frászba. 
A poröblögetéshez és beszélgetés-
hez szolgáltatunk egy kis hangu-
latcsináló szórakoztató hangalá-
festést. Amit  a Vasmacskák, a 
Kalapács, a Mystery Gang, a 
LORD, a Meteor és az Ab Cd szol-
gáltat. 
A szombati ébredés és reggeli 
(ebéd) után a jelentkezőktől füg-
gően erőnléti játékok következné-
nek, sajnos a 3 órás vonatok utáni  
megszokott felvonulás elmarad, 
mivel erre engedélyt nem kap-
tunk. 
Majd a színpadé lesz a főszerep. A 
Midller, a Depresszió, a Road, a 
Hollywood Rose, a Rockin 
RockCats és a Dogs közreműködé-
sével. 
 
Mindenkit szeretettel várunk! 
Tisztelettel: 

 CONDORS MC HUNGARY 
 

CONDORS MC HUNGARY 

CIVIL SZERVEZETEK  
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Jászföld Hagyományőrző Egyesület 

Idén immáron 13. alkalommal kerül megrendezésre a térségben igen nagy népszerűségnek örvendő Ha-
gyományok Hétvégéje elnevezésű rendezvény, melynek helyszíne Jászberény- Jászboldogháza, Bartal-tanya. Ta-
valy a kialakult járványhelyzet miatt a megszokottól eltérően augusztusban került megrendezésre a rendezvény. 
Azonban az idei évben a több éves hagyományokhoz híven, május utolsó szombatján kerül sor. Minden érdeklő-
dőt várunk szeretettel az ingyenes rendezvényen! Az alábbi plakáton egy kis ízelítőt láthatnak. 

CIVIL SZERVEZETEK  
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� Hosszú szünet után –amit a covid okozott--  feb-
ruár 23-án újra indult azoknak a rendezvényeknek a 
szervezése, melyekről tájékoztatni szoktam a Boldog-
házi Hírek olvasóit. Ilyen volt a jelzett napon  a Jász 
Múzeum rendezésében az utóbbi 2 évben megjelent 
könyvek bemutatása. A megjelent könyvek első két 
kötetét Hortiné dr. Bathó Edit, a Jász Múzeum igazga-
tója ismertette a népes hallgatósággal. Az elsőnek be-
mutatott könyv címe „ A pendzsomtól a diszkóig. Tánc-
élet a Jászságban a 18-21. században”. Igazgató asz-
szony elmondta, hogy már 4 évtizede gyűjti az anyago-
kat, hogy megírja szülőföldjének a tánc életét. Az elő-
adásban részletesen foglalkozott a Jászság táncéleté-
nek időrendi bemutatásával. A hajdani népi táncoknak 
és a polgári bálok táncainak is szakszerű leírása van a 
könyvben. Ki vannak emelve a táncegyüttesek, mint a 
Jászsági Együttes, mely 1963-ban alakult, a Lehel Tár-
sastánc Klub, mely 1967-ben, valamint a Jászsági Népi 
Együttes, amelynek az 1971-es megalakulása a nép-
tánc újjászületését jelentette. A könyv az utánpótlás 
nevelésével is foglalkozik.  A könyv nem csak Jászbe-
rényről, hanem a Jászság tánckultúrájáról is szól. Jász-
apátin  három neves tánccsoport van.  Jászfényszarun 
a gyermekek részére alakult az Iglice, Jászkiséren a 
Pendzsom. Említve van még a könyvben a Jászboldog-
házán megalakult Árvalányhaj Néptánc együttes, mely 
azóta már sajnos megszűnt. 

     Ezt követően szintén Hortiné dr. Bathó Edit mutatta 
be a következő könyvet, melynek címe „Jászberényi 
értékek inventáriuma” (inventáriuma= jegyzéke, leltá-
ra). A könyv a Jászberényi Települési Értéktárból ad 
részleteket a teljesség igénye nélkül. Ez a könyv a ter-
mészeti és építési környezetünkből, a kulturális örök-
séget és Jászberény  jeles egyéniségeit mutatja be.  
Természeti környezet értékeiből bemutatja a Hajta-
mocsár természeti értékeit, a Margit-szigetet, a Jász-
berényi Állat és Növénykertet. Az épített környezet 
nagyon sokrétű, Jászberény nagyon gazdag ebből, a 
templomoktól kezdve Városháza vagy a gimnázium 
épülete, de még lehetne sorolni sokat.  Külön foglalko-
zik a népi és polgári építészet emlékeivel, a köztéri al-
kotásokkal, szobrokkal. Jelentős a kulturális örökség, 
melyben Jászberény jeles emberei vannak felsorolva, 
Déryné Széppataki Róza, Gorjanc Ignác vagy Sípos Or-
bántól gróf Apponyi Albertig, aki 52 évig volt Jászbe-
rény országgyűlési képviselője. Nagyon sok jeles egyé-
nisége van még Jászberénynek az olimpiai bajnokoktól 
a festőkig vagy az operaénekesig, és még nagyon jeles 
egyéniségek megtalálhatók a könyvben. A kultúra in-
tézményei is jelentősek, a Jász Múzeumtól  a Hamza 
Múzeumon át a Szikra Galériáig. Nevezetes rendezvé-
nyei a városnak a Csángó Fesztivál, a Nemzetközi Méz-
vásár és Méhésztalálkozó. Foglalkozik még a könyv a 
történelmi, néprajzi értékekkel, valamint a Jászság 
gasztronómiai értékeivel.  Az előadó szerint a könyv-
nek még lesz folytatása, melyben az agrárium,  az élel-
miszer gazdaság, az ipari és műszaki megoldások, a 
turizmus, a sport kerül bemutatásra. 

    A „Jászsági Hagyományőrző Egylet 2008-2020” című 
kötetet Suba Ágnes Beatrix ismertette. Az Egylet 2008-

ban alakult azzal a céllal, hogy a közönséggel megis-
mertesse a Jászság történelmét, régi szokásait, hagyo-
mányait. Első nagy vállalkozásuk a Jász lakodalmas 
volt, melyet a Nyíregyháza–Sóstói Múzeumban adtak 
elő. Minden évben nagy közönségsikert aratnak a jász 
viselettel, a színpadra rendezett népi és polgári életet 
bemutató előadásaikkal. Fellépésüket versenyeken az 
országos zsűri több minősítéssel is elismerte. Rendsze-
resen fellépnek a jászberényi, jászsági rendezvénye-
ken, történelmi emlékünnepeken, az elszármazott jász 
településeken, (Kiskunfélegyháza, Lajosmizse, Jászka-
rajenő, stb). Több alkalommal adtak már műsort Szol-
nokon, Budapesten, Kapolcson a  Művészetek Völgyé-
ben és a Hollókői Várjátékokon. Sikeresen szerepeltek 
a Franciaországban megrendezett Nemzetközi Hagyo-
mányőrző Fesztiválon, Lengyelországban és Erdélyben 
Gyimesközéplakon. Fellépésükkel sokat tesznek a régi 
jász hagyományok megismertetéséért és népszerűsíté-
séért. 
    A következő bemutatásra kerülő  könyv  címe „ Ha 
bemegyek a Lehel Szállodába…Népdalok a Jászságból” 
dalos CD-t Kovács Zoltánné, Lajtos Krisztina népdal-
énekes mutatta be Molnár Lászlóval, aki éneklését kla-
rinéttal kísérte. Az előadásban elhangzott, hogy a mu-
zsika és a tánc mindig fontos szerepet játszott a jászok 
életében. Különösen jó alkalmat adtak a nótázásra a 
kalákában végzett munkák, mint a cséplés, kukorica-
fosztás, dohány simítás, disznótor stb.,  aminek zárása-
ként sokat nótáztak. A családi rendezvényeken is rend-
szeres volt a nótázás, táncolás. A bemutatott könyv 
két lemezt tartalmaz, melynek négy oldalán 93 zene-
szám van rögzítve, és a lejátszási idő 2 óra 20 perc . A 
könyv tartalmazza a lemez dalszövegeit. A könyv is-
mertetése után az előadó a lemezen lévő dalokból egy 
dalcsokrot adott elő, melyet Molnár László kísért klari-
néttal. 

  A „Viganó, pruszlik, kecele” és” Büdös bogár, vesevi-
rág, vasköröm” című foglalkoztató füzeteket Farkas 
Edit, a Hamza Múzeum igazgatója mutatta be. Ezek a 
füzetek a felső tagozatos diákoknak készültek, de a 
közönségnek is bemutatták. A „Viganó, pruszlik, 
kecele” a jász viseletekről ad tájékoztatást a felnövek-
vő nemzedéknek.  A „Büdös bogár,  vesevirág, vaskö-
röm” pedig a jász hímzés alapjaiba ad betekintést a 
jövő generációnak.  A jász hímzés kezdi virágkorát élni, 
és már a templomi lepleket is lehet látni jász motívu-
mokkal. 
       A következő könyvet, melynek címe 
„Jászkapitányok” Faragó Bence, a Jász Múzeum mun-
katársa mutatta be. Röviden ismertette a jászkapitány-
ság történetét az 1300-as évek közepétől. A jászkapitá-
nyok hatalma kezdetben tényleges katonai feladat is 
volt, de ezek az  idők folyamán megszűntek.  A kerületi 
kapitány a hozzátartozó településeket felügyelte, és 
közvetítette a jászkun kerület döntéseit.  A középkor-
ban a kapitányi tisztség  egyes kapitányi családok kö-
zött öröklődött. Az újkorban a tisztséget választás út-
ján töltötték be. A vármegyerendszer kialakulásával 
1876-ban a kapitányság intézménye megszűnt, helyü-
ket a szolgabírók vették át. Az újkori kapitányválasztás 
gondolata már korábban, 1995-ben felvetődött, de 

HÍREK 
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megvalósítása 1998-ban teljesült. Az újkor első jászka-
pitányát Jászfényszarun  választották. Azóta folyama-
tosan minden évben a Jász Világtalálkozón iktatják be 
a következő kapitányt.  Kivéve az utóbbi három évet, 
mert a járvány miatt a rendezvény elmaradt, azóta 
Nemes József, Jászkisér jászkapitánya tölti be ezt a 
tisztséget. A jászok után a nagykunok 2000-ben válasz-
tottak nagykunkapitányt, a kiskunok pedig 2005-ben 
kiskunkapitányt.  A három kerület kapitányai 2006-ban 
megalapították a  Jászkun Kapitányok Tanácsát, mely 
azóta is irányítja munkájukat. A Jászkapitányok című 
könyvben mind a 18 jászkapitányról és feleségeikről 
rövid életrajzi leírás van a könyv 66 oldalán. 140 olda-
lon pedig fotók mutatják eddigi tevékenységüket. 
  Az említett könyvek a Jász Múzeumban megvásárol-
hatók. 
�   Március 14-én délután Jászkisér  Művelődés Há-
zának felújítás utáni átadásán voltam.  A Művelődés 
Háza 1984-ben épült Makovecz  Imre tervei alapján. 
Lukácsi György, Jászkisér Város Polgármestere köszön-
tötte a megjelenteket, majd elmondta, hogy az 1984 
óta üzemelő épület már nagyon felújításra szorult, úgy 
a tetőfedés, a nyílászárók cseréje, világítás korszerűsí-
tése, a festés és még sok más dolgok. A felújítás költ-
ségei mintegy 215 millió forintba kerültek, és bízik 
benne, hogy újabb 30-40 évig szolgálja a jászkiséri la-
kosságot. Pócs János országgyűlési képviselő elismerő 
szavakkal méltatta Jászkisér lakosságát a helyreállítás 
során végzett hozzáállásukért. Fekete Péter, az EMMI 
kultúráért felelős államtitkára szintén elismerő szavak-
kal ismerte el a jászkisériek  tevékenységét, és kívánt 
jó erőt, egészséget a város lakosságának. Ezután a Cse-
te Balázs Általános Iskola tanulóinak műsora követke-
zett, majd a Pendzsom Néptánc Együttes táncjátékát 
tekinthettük meg. Ezután a Művelődés Háza előtt egy-
házi áldás következett, melyben az Atya kérte az Isten 
áldását az épület használatára. A következőkben az 
átadás protokolláris része, a szalagátvágás követke-
zett, és így átadásra került a lakosok részére a művelő-
dési ház.  Az átadás után átvonultunk a Kossuth-
szoborhoz, melyet most állítottak a jászkísériek, és 
melynek leleplezése ennek a napnak a része. A Kos-
suth-szobrot Babusa János Mindszenty-díjas szobrász-
művész készítette, és ismertette az elkészítés módsze-
rét. Ezután Millisits Máté, Podmaniczky-dijas művé-
szettörténész méltató beszéde hangzott el Kossuthról 
olyan alapossággal, hogy csak álmélkodni tudtam, 
olyan dolgok hangzottak el, ami teljesen újszerű volt 
számomra. A következőkben Molnár Lászlónak, a Szol-
noki Színház színészének szavalata után, Nemes József 
jászkapitány leplezte le a szobrot, majd Somodi Lajos 
református lelkész áldást kért a szobrot állító közös-
ségre.  Ezután elhelyeztük koszorúinkat az újonnan 
átadott szobor előtt. 
�    A Jászkun Kapitányok Tanácsa soros ülését –két 
év kihagyás után—március 19-én Szankon tartotta 
meg. A tanácskozáson a kapitányok jelentős része je-
len volt, és jelen volt a tanácsadó testület is. Elöljáró-
ban Varga Ferencné polgármester asszony köszöntötte 
a megjelenteket, majd felkérte Szekeres Kamilla nép-
dalénekest, hogy egy dalcsokorral  kedveskedjen a je-
lenlévőknek. A tanácskozás levezetője Varga Ferenc 
regnáló kiskunkapitány, mert Győrfi Sándor a hivatal-
ban lévő jászkun főkapitány családi okok miatt nem 
tudott részt venni a tanácskozáson. Ezután Patkós 
Zsolt a KÖSz (Kiskunsági Önkormányzatok Szövetsége) 

elnöke, köszöntője után elmondta, hogy Varga Ferenc 
kiskunkapitány mandátuma ebben az évben lejár, és a 
KÖSz Vass Gergő 33 éves lovas hagyományőrzőt bízza 
meg a kapitányi teendők ellátására. A nevezett sze-
mély jelen volt a megbeszélésen, és be is mutatkozott. 
A beiktatása szeptember második hétvégéjén lesz Kun-
szentmiklóson. Ezután újra előjöttek az anyagi dolgok, 
de abban egyetértettünk, hogy a költségek fedezésére 
minden kapitány fizessen be évente 10000 Ft-ot. Ez-
után Varga Ferenc kiskunkapitány tájékoztatott, hogy 
ebben az évben a jászkun főkapitány mandátuma lejár, 
és új jászkun főkapitányt kell választani.  Dózsa Tamás 
Kiskunhalas kapitánya ismertette a kiskunkapitányok 
Tanácsának döntését, és Ván Jenőt, 2005-ben Kiskun-
félegyházán megválasztott kiskunkapitányt ajánlja erre 
a posztra. A jelölést Ván Jenő örömmel elfogadta, és a 
jelenlévő kapitányok is mind megszavazták. Az új főka-
pitány beiktatása a kunok világtalálkozóján július má-
sodikán lesz.  
A Hármas Kerületi Aratóversenyről is döntés született, 
és azt is Szank rendezi. Az időpont még nincs fixálva. 
Ezután döntés született a Jászkunsági Hagyományőrzé-
si díj adományozásáról.  A Kiskunok Tanácsa  dr. Rosta 
Szabolcs régésznek, a Kecskeméti Katona József Múze-
um igazgatójának, a nagykunok a díjat Karácsonyi Sán-
dor filmrendezőnek adják, a jászkapitányok pedig Bolla 
János emeritus jászkapitányra tettek javaslatot. Ezután 
mind a három  jelölt munkássága ismertetve lett a ka-
pitányi tanáccsal. A díjak a hagyományokhoz híven 
május  6-án a redemptiós ünnepségen kerülnek át-
adásra Jászberényben.  
Szó volt még az őszi kapitányi tanácskozásról, melynek 
a Nagykunság ad helyet, de még sem a helyről, sem az 
időpontról nincs döntés. Még néhány hozzászólás el-
hangzott, de ezek inkább tájékoztató jellegűek voltak. 
A napirendi pontok megtárgyalása után Varga Ferenc 
meghívott egy közös ebédre, amit jó hangulatban el is 
fogyasztottunk. Ebéd után javasolták a Kiskun Emlék-
park megtekintését, amit meg is tettünk, mert hazafe-
lé útba esett a „Kiskun Emlékhely Szank Vezér Szállá-
sán”. A 2019-ben elkészült emlékpark a kunok magyar-
országi megtelepedésének és jelenlétének állít emlé-
ket Szank Vezér egykori szálláshelyén. Központi épüle-
te a látogató központ, mely modern módszerekkel rö-
píti vissza a látogatót az elmúlt évszázadokba. A tema-
tikus útvonalak történeti hűséggel mutatják be a Ma-
gyarországba, az évszázadok során beolvadt kunok 
folyamatosan változó életterét. Megtekinthetők a jur-
ták, az Árpád-kori és késő középkori sírok, templom 
rom, a feltárt kettős körárok és a cölöpsánc rekonst-
rukciója. Az Árpád-kori földház, a XIX. századi tanya és 
tanyaudvar, tároló épületek, kunhalmok. A látogatás 
befejeztével indultunk Jászberénybe, ahová szerencsé-
sen meg is érkeztünk. 
�   Március 28-án tisztújító közgyűlést tartott a Já-
szok Egyesülete a Budapesti Megyeházán. Az elnökség 
megbízatása lejárt, eltelt az öt év, és most ismét öt 
évre választottunk elnököt, elnökséget. A Felügyelő 
Bizottság  mandátuma is lejárt, és új választást kellett 
arról is tartani.  Az új vezetőségre a Jelölő Bizottság 
elnöke, dr. Fatér Zsuzsanna tett javaslatot. Az összejö-
vetelen dr. Dobos Lászlót ismét elnökké választottuk. 
Az elnökség újraválasztott tagjai Bodnár Mária, dr. Far-
kas Kristóf Vince, Hortiné dr. Bathó Edit, Nemoda Ist-
ván, valamint új tagjai az elnökségnek Bognár Patrik 29 
éves építőmérnök és Szőrös Zoltán 41 éves mérnök 

HÍREK 
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menedzser. Így az elnökség fiatalodott.  A Felügyelő 
Bizottságnak új elnöke lett Fehérné dr. Ábrahám Etel-
ka, tagjai a korábbi tagok Barta Andorné és Gosztonyi 
Ernő. Munkájukhoz sok sikert kívánok. 
  A következőkben a 26-dik Jász Világtalálkozó előkészí-
téséről adott tájékoztatást Eszes Béla, a Jászok Egyesü-
letének tagja, Jánoshida polgármestere. A világtalálko-
zó társrendezője a Jászok Egyesülete, melyet XXVI.  
alkalommal rendeznek meg. Jánoshidán ez lesz a má-
sodik világtalálkozó, az előzőt 2005-ben tartották. A 
találkozó tervezett időpontja június 24-25-26. A ren-
dezvény helyszíne a nemrég felújított Premontrei 
Rendház, a fővédnöke dr. Csányi Sándor, az OTP-bank 
elnöke. Elkészült a sokszínű programtervezet és folya-
matban van az utcák és a közterek szépítése is. A ren-
dezvény és a kiállítások megnyitó ünnepsége 24-én 
délután lesz a Premontrei Rendházban, majd a helyi  
fellépők műsora következik. Este meghívott előadók 

adnak zenés, táncos műsort. Június 25-én reggel zenés 
ébresztő, majd a vendégek fogadása a Premontrei 
Rendháznál. 9 órakor szentmise, melyet dr. Ternyák 
Csaba egri érsek celebrál. Ezután a jász települések 
felvonulása következik. A felvonulás után következik a 
díszünnepség, melynek legérdekesebb része a jászka-
pitány beiktatása. Az újonnan megválasztandó jászka-
pitány neve nem hangzott el.  Június 26-án vasárnap 
lesz a templom búcsú, körmenet, majd a sportpályán 
folytatódik a világtalálkozó záróünnepsége és a staféta 
átadása Jászdózsának. Mind két napon a sportpályán 
versenyek, vetélkedők vannak, és esténként a koncer-
tek is itt lesznek megrendezve. A polgármester minden 
hallgatót szeretettel hívott a világtalálkozóra. 

Nagy Albert 

jászkapitány  

HÍREK 

Tavaszi programok a Mesevár Óvoda  
és Bölcsőde Intézményében 

A március hónappal intézményünkben is beköszöntött 
a tavasz, ami számos programot kínált a kicsiknek és 
nagyoknak egyaránt. 
Március 8-án a -Nemzetközi nőnapot ünnepeltük az 
intézményben. Ezen a napon a fiúk kissé izgatottan, de 
annál nagyobb szeretettel köszöntötték fel a lányokat, 
akik nagyon örültek a tőlük kapott cserepes virágnak.  
Ezt követően az 1848–49-es forradalomról és szabad-
ságharcról emlékeztünk meg. Ellátogatott intézmé-
nyünkbe Ladnai Bálint főtörzsőrmester, aki egy inter-
aktív előadás keretein belül ismertette a gyerekekkel a 

március 15-i történéséket. Az előadás után pedig a 
gyermekek megnézhették és ki is próbálhatták a kor 
katonai felszereléseit és ruháit. Minden gyermek nagy 
érdeklődéssel fogadta az előadást, ezúton is meg sze-
retnénk köszönni Bálintnak és Kövér Attilának ezt a 
remek program lehetőséget.  
A tavaszi programkavalkád ezzel ugyan nem ért véget. 
 Április hónapban a víz került középpontba. A bölcső-
dés korosztállyal is igyekeztem megismertetni a víz 
fontosságát, valamint felhasználási formáit, és megis-

merkedtünk a vízi 
élővilággal is. Kü-
lönböző játékokat 
játszottunk, barká-
csoltunk akváriu-
mot, festettünk 
bele halakat és 
számtalan ötletet 
kínáltam fel a gyer-
mekeknek ezzel a 
témával kapcsolat-
ban így kapcsolód-
va a Víz világnapja 
projekthetekhez.   
A húsvéthoz köze-
ledve a „Nyuszi ül a 
fűben” projekthe-
tünk alkalmából az 
intézmény gyerme-
keivel élményszer-
ző sétára mentünk.  
Utunk Palyáné Ba-
zsó Anitához veze-
tett, aki a húsvéti 
készülődés jegyé-
ben nyuszi simoga-
tást, galambnézést 
és kukoricamorzsolást rendezett a látogatók számára. 
Minden gyermeknek nagyon tetszett, és a kicsiktől a 
nagyokig mindenki maradandó élménnyel tért haza. 
Ezúton is szeretnénk Anitának és családjának köszöne-
tet mondani, hogy minden évben ekkora szeretettel 
várnak bennünket! 
A húsvéti készülődést folytattuk az ünnepek beköszön-
téig. A gyermekekkel tojásokat festettünk, a témához 
kapcsolódó mesét báboztunk, locsoló verset tanul-
tunk, és ellátogattunk a Faluszépítők által feldíszített 
tojásfához, ahová a bölcsődések által készített tojáso-
kat is felhelyeztük, ezzel díszítve a fát. 

Nagy Lilla 
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 Tavaszi programjaink 
A Víz Világnapja (március 22.) alkalmából „kerti ta-
vacskákat” építettünk a csoportszobákban náddal, 
kagylókkal, kavicsokkal, vízi állatokkal, papírhalakkal, 
utóbbiakat ki is foghatták játék horgászbotjukkal a 
gyerekek, amit nagyon élveztek. Emellett érdekes vízi 
kísérleteket is végeztünk. Ezen a héten igazi tavakhoz 
is ellátogattunk: a Vuk csoport Farkasné Kuli Lenkének 
tartozik köszönettel, a Maci csoport pedig Mizsei Lász-
lónak, akik fogadtak minket, és megmutatták kerti ta-
vaikat.  
Március 25-én sétáltunk el a víztoronyhoz, ahol Szöllő-
si János és Papp Gyula mutatta be nekünk az ott zajló 
munkát érdekesen, élvezetesen, az óvodás gyermekek 
szintjének megfelelően, végül ajándékokkal is kedves-
kedtek, amiért nagy köszönettel tartozunk nekik, vala-
mint Szöllősi Péternek, hogy lehetővé tette ezt a láto-
gatást. 

A „Nyuszi ül a fűben” projekthét a húsvéti készülődés-
ről szólt, az intézményünk utcai részén található virág-
tartókba Tóth Anita készítette a gyönyörű húsvéti 
kompozíciót, melyet nagyon szépen köszönünk!  Sokat 
barkácsoltunk a gyerekekkel, verseket tanultunk, él-
ményszerző sétákon vettünk részt. A Faluvédő és Szé-
pítő Egyesület kérésére alkotásainkból (kifújt, festett 
tojások, laminált papírtojások) vittünk a falu tojásfájá-
ra is. 
Április 13-án az óvodában való locsolkodás után tar-
tottuk húsvéti délelőttünket a Tájház udvarán, ami 
azért is volt különleges, mert az elmúlt két évben nem 
kerülhetett rá sor. Ide szintén a bölcsődésekkel közö-
sen sétáltunk el. Orczi Imréné Veronka néni volt a há-
zigazda, aki bemutatta a tájházban kiállított tárgyi em-
lékeket, melyek közül a legnagyobb sikert kétségtele-
nül a 200 éves felhúzható zenélő óra aratta. Ezután 

kezdődött a tojáskeresés az udvaron, amibe nagy izga-
lommal fogott bele mindenki, ezt követően a néptánc-
ra járó gyermekek egy látványos műsor keretében ta-
vaszi játékfűzést adtak elő. Gratulálunk nekik, nagyon 
ügyesek voltak! Az ÓSZSZ jóvoltából gyümölcslevet és 
csokoládét kaptunk, az ízletes pogácsát Oláh Hanga 
szülei (Oláh Imre és Baktay Borbála) ajánlották fel, na-
gyon szépen köszönjük! Az udvaron körjátékoztunk, 
elmondtuk a húsvéti versikéinket is. A tartalmas dél-
előtt megvalósításához nyújtott önzetlen segítségért 
köszönetünket fejezzük ki Koczáné dr. Fehérváry Mári-
ának és férjének, Kocza Tibornak.  

A Föld napja (április 22.) projekthetünk egyik legna-
gyobb eseménye az „Egy gyerek, egy virág” kezdemé-
nyezés volt, mely azt jelentette, hogy arra kértük a 
kedves szülőket, ha módjukban áll, hozzanak a gyere-
kekkel egy cserép virágot.  Sok szép növény gyűlt ösz-
sze, melyeket az óvoda dolgozói ültettek el a balkonlá-
dákba, teknőbe, sziklakertbe, hogy díszítsék óvodán-
kat. Szeretnénk köszönetünket kifejezni Eszes János-
nak, a saját kezűleg készített gyönyörű virágtartóért, 
amely szép virágokkal teleültetve díszíti óvodánk ud-
varát! A kedves szülőknek pedig a rengeteg virágot, 
mellyel szebbé tették óvodánkat. A gyermekekkel az 
óvoda kertjében veteményeztünk is: sárgarépát, zöld-
séget, borsót, dughagymát és fokhagymát. Reméljük, 
hogy a gondos ápolás mellett minden ki fog kelni.  

 

Berkó-Fejes Györgyi 
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 Nálunk járt Andi tanító néni 
A Maci csoportos gyermekek közül 14 kisgyermek fog 
idén búcsúzni az óvodától. Óvodába lépésükkor is már 
egyik fő feladatunknak tartottuk, hogy szépen fokoza-
tosan, egyéni képességeiket figyelembe véve megfele-
lően felkészítsük őket a nagybetűs életre a szabad já-
ték és a színes, változatos tevékenységeken keresztül. 

Erre az idei nevelési évben kiemelt figyelmet fordítot-
tunk és fordítunk, hiszen nagycsoportossá váltak, és 
szeptembertől átlépik az iskola kapuját. Mint minden 
évben, idén is lehetőséget biztosítottunk arra, hogy a 
gyermekek megismerkedjenek leendő tanító nénijük-
kel, Koncsikné Orczi Andreával. A gyermekek már izga-
tottan várták ezt a napot. Márciusban a „Víz világnap-
ja” projekthét keretén belül regisztráltunk az Országos 
Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet 
által meghirdetett HAPPY-hét programra. Erre a hétre 

a leendő 1. osztályos tanító nénit is meghívtuk. Első-
sorban célunk az volt, hogy a gyermekek megismer-
kedjenek vele, és ő is megismerje leendő tanítványait. 
A nagycsoportos gyermekekkel komplex tevékenysé-
get mutattunk be a vízi élővilággal, vízfogyasztással és 
a víztakarékossággal kapcsolatosan. A tevékenységet 
beszélgetőkörrel indítottuk, ahol a gyermekek és a 
tanító néni bemutatkoztak egymásnak. A délelőtt fo-
lyamán felelevenítettük a héten szerzett ismereteket a 
vízzel kapcsolatban, majd eltáncoltuk a tengerésztán-
cunkat is. Mozgás után kötött formában a gyermekek 
matematikai tartalmú tapasztalatokat szereztek, víz-
cseppek számlálásával, rendezésével. A feladatmegol-
dások közben a tanító néni is megfigyelhette, hogy ki 
milyen képességekkel rendelkezik. A napot vidám kör-
játékokkal zártuk.  

Színházlátogatás 
Április 4-én ismét Szolnokra mentünk az Aba-
Novák Agóra Kulturális Központba, ahol a „Mesék 

szárnyán” című 
bérletes mese-
előadás sorozat 
második báb-
előadását néz-
tük meg, amely 
a Maszk Báb-
színház által 
előadott „A fur-
fangos csoda-
doktorok” című 
előadás volt. 
Vonat- és busz-
közlekedéssel 
jutottunk el a 
színházig. A 
gyermekeknek 
már nem volt 
ismeretlen, hi-

szen ősszel is vol-

tunk már egy meseelőadáson. Ettől függetlenül 
most is nagy izgalommal töltötte el őket az utazás 
és a városi közlekedés. Felelevenítettük az előző 
színházlátogatás élményeit, az akkor szerzett ta-
pasztalatokat, ismereteket, és nagyon ügyesen 
emlékeztek a közlekedés szabályaira is. A színház-

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE  

Séta a városban  

Ivókút megfigyelése  

Klinkó Andrea 
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SPORT 
Bozsik Intézményi Program 
2. forduló 
Csapatok: 
Bercsényi 'A' (7-8. osztály)  
Bercsényi 'B' (7-8. osztály)  
Székely 'A' (5-6. osztály) 
Székely 'B' (7-8. osztály) 
Mátyás Király 'A' (5-6. osztály) 
Mátyás Király 'B' (7-8. osztály)  
Iskolánk leány labdarúgói, hat csapat közül az első és 
második helyezést szerezték meg. 
A küzdelem két hármas csoportban kezdődött, ahol az 
5-6. osztályosaink 1 győzelemmel és 1 döntetlennel 
lettek csoportelsők, míg a 7-8. osztályosok a másik 
csoportban két sima győzelemmel biztosították be a 
csoportjuk legjobb helyét. 
A döntőt tehát a két csapatunk vívta, ahol a "kisebbek" 
egy gyors gólnak köszönhetően megszerezték a veze-
tést, amire a "nagyobbak" nem tudtak góllal válaszolni, 
így ez az eredmény maradt a mérkőzés végéig. 
Résztvevők: 
5-6. osztály: 
Báthori Borka, Tóth Lili, Csinger Míra, Tajti Nóra, 
Matók Edina, Oláh Kamilla, Marosvári Jázmin 
7-8. osztály: 
Nagy Alexa, Gellérffy Regina, Varga Marina, Grádt Gré-
ti, Zatkó Kinga, Magócs Ramóna, Tálas Melinda, Kolo-
nics Alexandra. 
Bozsik Intézményi Program 
2. forduló 
II. korcsoport 
Jánoshidán mérték össze tudásukat labdarúgásban 
tanulóink a helyi, a tápiógyörgyei és a jászalsószent-
györgyi gyerekekkel. 
A mérkőzéseket két pályán rendezték meg, így lehető-
sége nyílt mindenkinek mindenkivel megmérkőzni. 
A mi csapatunk egy győzelemmel, egy döntetlennel és 
egy vereséggel zárta a tornát, ami a második helyezést 
jelentette az összesítésnél.  
 

Mérkőzések: 
Jászboldogháza-Tápiógyörgye 2-3 
Jászboldogháza-Jánoshida 2-2 
Jászboldogháza-Jászalsószentgyörgy 2-1 
Csapattagok: 
Herczeg Bendegúz, Berkó Dániel, Jana Arnold, Pap Gá-
bor, Németh Róbert, Koós Zoltán, Marosvári László 
 
Bozsik Intézményi Program    
2. forduló    
II. korcsoport 
2022. 03. 22-én Jászkisérre látogattunk 5-6. osztályos 
focicsapatunkkal, ahol Jászapáti AMI, Jászalsószent-
györgy és a helyi csapattal játszottunk. Az első mérkő-
zésen gyorsan gólt szereztünk, amire a jászapáti csapat 
rögtön válaszolt. A kiegyenlített küzdelemben a mér-
kőzés végéig az eredmény változatlan maradt. Mivel 
döntetlen volt a rendes játékidő, így 3-3 büntető kö-
vetkezett. A párbaj első büntetőjét ellenfelünk kihagy-
ta, míg nálunk Erdei Alex állt oda a labdához, melyet 
higgadt módon passzolt be a kapuba. (0-1) A második 
körben ellenfelünk ismét hibázott, de csapatunk kö-
vetkező rúgó játékosa, Tóth Lili biztos "lábbal" lőtte be 
a labdát a kapuba, így labdarúgóink bejutottak a dön-
tőbe. (0-2) A döntőben egy gólt szerezve legyőztük 
Jászalsószentgyörgy csapatát, így ezen a napon első 
hellyel a zsebünkben térhettünk haza.  
Csapattagok: 
Endrődi Máté, Mukri Zalán, Velkei Patrik, Tóth Lili, Fe-
kete Milán, Ludányi Barnabás, Erdei Alex 
 
Bozsik Intézményi Program 
2. forduló 
I. korcsoport 
A mai napon Jánoshida adott otthont a soron követke-
ző Bozsik rendezvénynek. Két csapattal vágtunk neki a 
küzdelmeknek, melyek pontok tekintetében vegyesre 
sikeredtek. 
A tornán lelkes szülői buzdításban is volt része a gyere-
keknek, akik ezt ügyes cselekkel, megmozdulásokkal és 
gólokkal háláltak meg. 

ISKOLAI HÍREK  

ba belépve már a legtöbben tudták, hogy milyen szabályok 
vonatkoznak ránk, így ügyeltek ennek betartására. Elfoglal-
tuk a helyünket, és nagy érdeklődéssel, kíváncsisággal vár-
tuk a bábelőadást. Nagy sikere volt az előadásnak. A gyer-
mekek nagy tapssal jutalmazták az előadókat a végén. Ha-
zafele úton élménybeszámolót is tartottak a mesében látot-
takról.  

 MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE  

Előadásra várva  

2022. március 11– én 10 órakor megemlékezést tartottunk iskolánkban az 1848-49-es forradalom és szabadság-
harc eseményeiről. Színvonalas műsort láthattunk a színjátszó csoport előadásában. 
Az ünnepség után Sas Dániel és Atyimó Ferenc zeneművészek előadását tekinthettük meg "Legyen a zene min-
denkié!" címmel. 

Klinkó Andrea 



 23 
Boldogházi Hírek 

2022. MÁJUS 

Összességében meg lehetünk elégedve tanulóink lel-
kesedésével, hozzáállásával és ami a legfontosabb, 
csapatként egymásért, együtt küzdöttek. 
Csapattagok: 
Kövér Nimród, Marincsák Ármin, Durucz Máté, Kucsik 
Balázs, Baráth Krisztián, Farkas Dávid, Kis-Varga Mar-
tin, Kolonics Kristóf, Bartvai Miklós, Fülöp Dávid, Koós 
Vajk, Szatmári Bence 
 

Bozsik Intézményi Program 
2. forduló 
7-8. osztály 
Ezen a héten kedden került megrendezésre a IV. kor-

csoportos fiú focitorna Jászberényben, melynek so-
kadszorra a JFC biztosított helyet a műfüves pályáin.  
Izgalmas mérkőzéseket vívtak csapataink, melyeken 
kivétel nélkül, magas gólkülönbséggel sikerült legyőzni 
ellenfeleinket. 
Az eredmény kihirdetésekor (eredményeinknek kö-
szönhetően) a képzeletbeli dobogó legfelső fokára 
(1.!!) állhattunk fel, megérdemelten. 
Csapatagok: 
Fazekas Donát, Fazekas Csanád, Turóczi Zsombor, 
Nagy Alexa, Kisbalázs Bence, Tóth Ákos, Kerekes Zsom-
bor 

Területi Diákolimpia 
Labdarúgás 
2022.04.04-én III-IV. korcsoportos lányok csaptak 
össze a jászberényi műfüves pályán. 
Erősen kezdtünk, a jászkiséri Csete Balázs Általános 
Iskola csapatát 4-0-ra győztük le, majd a második 
mérkőzésen a Bercsényi Miklós Általános Iskola leá-
nyait múltuk felül, 5-0-ra diadalmaskodtunk. 
Mivel 4 csapatos volt a mezőny, így két győzelemmel 
és 9-0-ás gólkülönbséggel vártuk az utolsó mérkő-
zést, a "döntőt". 
Ellenfelünk a "házigazda" Szent István Sport Általá-
nos Iskola (Gyakorló) volt, akik szintén két győzelem-
mel és 9-0-ás gólkülönbséggel jutott túl a Bercsényi 
Miklós és a Csete Balázs csapatain. 
A rendes játékidőben egy-egy gól esett mindkét ol-
dalon, jöhettek a büntetők. Sajnos a szerencse ma 
nem állt mellénk, az első kettőt kihagytuk, míg ellen-
felünk gólt ért el mindkettőből. 
Ezen a tornán veretlenül lettünk másodikok! 
Az ezüstérem megszerzése viszont azt is jelentette, 
hogy csapatunk még ebben a hónapban összemérhe-
ti tudását a megye legjobb csapataival, a megyei 
döntőn. 
Csapattagok: Nagy Alexa, Tóth Lili, Gellérffy Regina, 
Birgés Anna, Filkus Réka, Zatkó Kinga, Tálas Melinda 

Fair Play Mc Donald's kupa 
Jászberény 
A mai napon Jászberényben került megrendezésre az 
amatőr középiskolások megyei labdarúgó döntője, 
melyben idén mi is neveztünk iskolánk 2007-es szüle-
tésű tanulóit. 
Legfiatalabbként a mezőnyben ügyes cselekkel, szí-
vós, kemény védekezéssel olykor-olykor sikerült 
meglepetést is okozni az idősebb, középiskolás diá-
koknak. 
A torna során győztünk is, vesztettünk is, de sikerült 
csapatként működnünk. 
Peti hősiesen védte a kapunkat, Ákos és Vazul reme-
kül szervezték a védelmet, Donát bemutatta kreatív 
cseleit (melyek rendszerint be is jöttek), Sanyi és Da-
ni pedig elől próbálták bevenni az ellenfelek kapuját. 
Sajnos a tornát csere nélkül játszottuk végig, de ettől 
függetlenül tanulóink jól bírták a mérkőzések iramát. 
A torna Fair Play díját Fazekas Donát érdemelte ki, 
amit egy labda alakú trófeával jutalmazott a szervező 
bizottság. 
Csapattagok: Polyák Péter, Kiskartali Vazul, Tóth 
Ákos, Fazekas Donát, Nagy Sándor, Tajti Dániel 

Jászsági játékos sportverseny 
2022.03.24-én, a Bercsényi Miklós Általános Iskola 
szervezésében, rendezésében Jászsági játékos sport-
versenyre került sor. 
Összesen 17 csapat vett részt a versengésben, ahol tíz, 
játékos feladatot kellett leküzdeni a versenyzőknek. 
Iskolánkat tíz tanuló képviselte a harmadik, negyedik 
és ötödik osztályokból. 
Tanulóink a városi iskolák mögött, az előkelő 5. helyet 
szerezték meg! A legsikeresebben szerepeltek a vidéki 
iskolák közül! 
A mai napon érmet és iskolánknak labdacsomagot 
nyertek! 
Csapattagok: 
Berkó Dániel, Herczeg Bendegúz, Racskó Viktória, Oláh 
Kamilla, Matók Edina, Szőcs Jázmin, Gajdos Márta, 
Koós Zoltán, Németh Róbert, Marosvári László 
 
 

Atlétika többpróba 
körzeti döntő 
2022. április 5-én a II. korcsoportos fiú tanulóink részt 
vettek a Jászberényben megrendezett atlétika 
többpróba körzeti versenyen. 
A megmérettetésre jászberényi és vidéki csapatok is 
érkeztek. 
Versenyszámok: 
60 m–es síkfutás, 
kislabda hajítás, 
távolugrás, 
4x100 m-es váltófutás. 
Csapattagok, a harmadik és negyedik osztályból:  

Marosvári László, Hirossek Szabolcs, Németh 
Róbert, Koós Zoltán, Herczeg Bendegúz, Berkó Dániel 
A körzeti döntőn a 6. helyet értük el, így nem jutot-
tunk be a megyei döntőbe. 
Jövőre újra megpróbáljuk! 
 
Gratulálunk minden résztvevőnek és felkészítőiknek! 
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Angol verseny 
Az idei tanév második felében angol rajz -és 
kvízversennyel készültek tanulóink II. Erzsébet brit ki-
rálynő platinajubileuma alkalmából. 
Őfelsége uralkodásának 70. évfordulója alkalmából a 
gyerekek brosst készítettek a királynőnek. 
E munkákat elküldtük a Kisújszállási Móricz Zsigmond 
Református Kollégiumnak, akik a mi gyermekeink alko-
tásait is elküldik a királynőnek. 
A legjobban sikerült rajzokat, kvízeket az Egyesült Ki-
rályságból érkező ajándékokkal jutalmazzák. 

Szavalóverseny 
 

Hosszú kihagyás után, 2022. április 6-án került meg-
rendezésre iskolánk költészet napi szavalóversenye. 
A versenyre 24 alsós és 16 felsős diák jelentkezett. A 
zsűri elnöke, Lőrik Lászlóné, Zsuzsa néni köszöntötte a 
résztvevő tanulókat, s látta el őket jó tanácsokkal. 
Az izgalmas és színvonalas versenyt követően a zsűri 
értékelte a szavalatokat. 
Az eredmények a következők: 
1-2.osztály: 
1. Durucz Máté 2. o. 
2. András Adél, Szijártó Petra 2. o. 
3. Sápi Adrienn 1.o., Bóna Lilla 2. o. 
Különdíjban részesült: Gajdos Lőrinc 1. o. 
3-4. osztály: 
1. Pető Mia, Jana Patrik, Szalóki István 3. o. 
2. Ézsiás Tímea, Baranyi Nilla 3.o. 
Nívó különdíjban részesült: Gajdos Márta 4. o. 
Különdíjban részesült: Berkó Viktória 4.o. 
5-6.osztály 

1. Endrődi Anna 5.o. 
2. Matók Edina 5.o. 
3. Csinger Míra 6.o. 
Különdíjban részesült: Lajkó Soma 6.o., Tóth Krisztián 
5.o. 
7-8.osztály 
1. Csinger Rebeka 8.o. 
2. Deák Janka 8.o. 
3. Dudás Ilona 8.o 
Különdíjban részesült: Magócs Ramóna 8.o. 
Köszönjük  a zsűri lelkiismeretes munkáját! ( Lőrik 
Lászlóné, Koncsikné Orczi Andrea, Kormos Laura )  
Szívből gratulálunk minden diákunknak és felkészítő 
tanáruknak! 
Bízunk benne, hogy jövőre ismét találkozunk! 
 

Megyei szavalóverseny 
2022. április 11- èn Jászdózsán került megrendezésre a 
megyei költészet napi szavalóverseny. 
Iskolánk tanulói is részt vettek a színvonalas rendezvé-
nyen, ahol az erős mezőnyben szép szavalatokkal káp-
ráztatták el a közönséget és a zsűri tagjait. 
A versenyt az általános iskola 5. osztályától hirdették 
meg, egészen a szépkorú kategóriáig. 
Ez azért olyan fontos, mert iskolánkból egy negyedikes 
diákot is indîtottunk, Gajdos Mártát, aki az 5-6.-os kor-
csoportban magabiztosan versenyzett.  
Eredményeink a következők: Gajdos Márta 4. osztály 
1.helyezés 
Csinger Rebeka 8.osztály 3. helyezés 
Emléklapot vehettek át: Matók Edina és Gere Zoé 5. 
osztály, Deák Janka és Dudás Ilona 8. osztály 
Az eredményekhez szívből gratulálunk! 

Bacsó Nándor földrajzverseny 
Tanulóink a helyi forduló sikeres teljesítése után beju-
tottak a verseny megyei döntőjébe, amit a Verseghy 
Ferenc Gimnáziumban rendeztek meg. 
A verseny három szekcióban: 8., 9. és 10. évfolyamban 
került kiírásra. Összesen 130 fő vett részt az első for-
dulóban, ahonnan 29 tanuló jutott tovább a döntőbe. 
A nyolcadikosok közül 10 fő vehetett részt a verse-

nyen, ahol természetföldrajzi, gazdasági szóbeli téte-
lek, valamint kőzet-felismerési feladatok megoldása 
várt rájuk. 
Tanulóink eredményei:  
Csinger Rebeka: 5. hely 
Tóth Noémi: 7. hely 
Gerhát Bianka: 8. hely 
Ezúton is gratulálunk a szép eredményeikhez! 

Katolikus hit- és erkölcstan 
Mi jellemzi a katolikus hit-és erkölcstan órákat? 
Hisszük, hogy a gyermekek csak akkor képesek a növe-
kedésre, ha szeretet veszi őket körül. Épp ezért törek-
szünk arra, hogy szeretetteljes légkört teremtsünk szá-
mukra. Közösséget alakítunk, ahol jó együtt lenni, játé-
kos, énekes módszerekkel tanítunk és tanulunk, hogy 
örömteli élmény lehessen minden óra. Jó időben sokat 
a természetben töltjük az órákat, segítve a teremtett 
világ megismerését. Szeretnénk őket arra nevelni, 
hogy legyenek fogékonyak a szépre, jóra, az igazra, 
legyenek nyitottak önmaguk, társaik és az őket körül-
vevő valóság megértésére, Isten megismerésére. 
Mit tanítunk az órákon? 
Heti egy órában bibliai történeteken keresztül egy ke-
resztény környezetismeretet ismertetünk meg. Jézus 
tanítása és a Katolikus Egyház tanítása alapján a gyere-
kek - életkori sajátosságaiknak megfelelően – megis-
merkednek Isten szeretetével, Istennel élő kapcsolatot 

alakíthatnak ki, kiegészítve a vasárnapi szentmise láto-
gatással a még személyesebb, mélyebb istenkapcsolat-
tal. Ez mélyítheti hitüket, keresztény erkölcsi nevelésü-
ket, mely a későbbiekben is biztos támasza lesz életük-
nek. Fejlődik erkölcsi érzékük, lelkiismeretük, miköz-
ben maradandó értékeket erősítenek meg magukban, 
fejlődnek bennük azok a pozitív belső késztetések, 
illetve erények, amelyek segítenek a jó és rossz felis-
merésében, értékeken alapuló, felelős döntés megho-
zásában. 
Ki járhat katolikus hit-és erkölcstan órákra? 
Minden gyermeket várunk szeretettel. A jelentkezés-
nek nem feltétele, hogy a gyermek meg legyen keresz-
telve. 
Órákon kívüli foglalkozások, alkalmak a találkozásra 
Harmadik osztályban lehetőség van az elsőáldozás 
szentségének felvételére, hetedik és nyolcadikban pe-
dig a bérmálás szentségéhez járulni. Az órákon készü-
lünk erre, amit a vasárnapi szentmisén való részvétel 
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Nyuszi-kupa 2022. április 13. 
Iskolánkban hagyomány, hogy a tavaszi szünet előtti 
napon sportvetélkedőt szervezünk diákjaink számára. 
A vírushelyzet miatti 2 év kihagyás után a gyerekek 
izgatottan várták ezt az eseményt. 
Minden tanulónk részt vett a Nyuszi-maraton elneve-
zésű futóversenyen, mely az iskolát övező utcákon 
zajlott. Osztályonként az első 3 helyezett futót díjaz-
tuk. Az első helyezettek jutalma az Önkormányzat tá-
mogatásával egy strandbelépő volt. Köszönjük a fel-
ajánlást! 
Az alsós tanulók húsvéti kézműveskedéssel, tojáskere-
séssel, játékokkal folytatták a délelőttöt. 
A felsős osztályok csapatai fiú és lány fociban, vala-
mint métában mérték össze erejüket. Izgalmas és 
sportszerű mérkőzéseken a következő eredmények 
születtek: 
Leány foci:  Fiú foci: 
1. helyezett: 6. osztály  6. osztály 
2. helyezett: 7. osztály  7. osztály 
3. helyezett: 5. osztály  5. osztály 
4. helyezett: 8. osztály 
Méta: 
1.helyezett: 7.osztály ,,A” csapat 
2.helyezett: 6.osztály 
3.helyezett: 5.osztály 
4.helyezett: 7.osztály ,,B” csapat 
Futóverseny eredményei: 
1.osztály: 
Leány:  
1. hely: Nagy Emma Zoé  
2. hely: Berman Éva 
3. hely: Szabó Emma 
 
2.osztály: 
Leány: 
1. hely: Tóth Renáta  
2. hely: Bóna Lilla 
3. hely: Molnár Mariann 
 
 

3.osztály: 
Leány: 
1. hely: Baranyi Nilla 
2. hely: Valcsik Melina 
3. hely: Bozsik Hajnalka 
 
4.osztály: 
Leány: 
1. hely: Szőcs Jázmin 
2. hely: Szász Holli 
3. hely: Racskó Viktória, 
                Berkó Viktória 
5. osztály: 
Leány: 
1. hely: Kolonics Laura 
2. hely: Murzsa Kármen 
3. hely: Murzsa Kira 
6.osztály: 
Leány: 
1.hely: Tajti Nóra  
 
7.osztály: 
Leány: 
1. hely: Kövér Bettina 
2. hely: Berkó Emese 
3. hely: Muhari Norina 
 
Sajnos  a 8. osztály tanulói karanténba kerültek 
Covidos megbetegedés miatt, nekik a futóversenyt a 
tavaszi szünet után rendezzük meg. 
Minden résztvevőnek és a díjazottaknak szeretettel 
gratulálunk! 
 
Az édesség jutalmak megvásárlását A Boldogházi Gyer-
mekekért Közhasznú Alapítvány támogatta. 
Köszönjük valamennyi szervező, közreműködő, segít-
séget nyújtó kollégának, munkatársnak az együttmű-
ködést! 

Jászsági helyesíró verseny 
1992 óta rendezik meg Jánoshidán a Jászsági helyesíró 
versenyt, melyen idén az iskolánkat Gajdos Márta 4. 
osztályos tanuló képviselte. A versenyen 3-8. osztályos 
tanulók indulhatnak. A tanév folyamán több alkalom-
mal küldenek előválogató helyesírási gyakorló feladat-
lapokat, melyek hasonló típusú feladatokat tartalmaz-
nak, mint a versenyen. A jászsági iskolákból a legjob-
bak mérik össze tudásukat három korcsoportban. Elő-
ször tollbamondást írnak, azután következik a feladat-
lap. Mártika már gyakorlott versenyzőként nagyon 
ügyesen, szépen és pontosan vette az akadályokat, és 
így első helyezést ért el mindkét versenyszámban. 
Szívből gratulálunk neki, és további hasonló sikereket 
kívánunk! 

Lázár Ervin Program 
Magyarország egyik legfontosabb nemzetstratégiai 
célja a kulturális alapellátás kiszélesítése és ennek se-
gítségével a nemzeti identitás megerősítése a tanulók-
ban. E célok megvalósítása érdekében indult útjára az 
európai viszonylatban is egyedülálló Lázár Ervin Prog-
ram, amely  szeptember második hetében kezdődött 
el újra.  A program egyedülállósága, hogy szociális 
helyzettől és lakóhelytől függetlenül minden, az 1-8. 
évfolyamon tanuló általános iskolai diáknak évente 
egy alkalommal ingyenesen biztosítja a színházi, tánc 
és cirkuszi előadások, komolyzenei hangversenyek, 
muzeális intézmények, illetve az őshonos állatok be-
m utató he l ye i  l á tog a tásának  é l m ényét .                                                                                            
A program nemcsak az állami fenntartású intézmé-
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Fiú: 
1. hely: Kis-Varga Martin 
2. hely: Szepesi Bence Zsolt 
3. hely: Matók Bence 

Fiú:  
1. hely: Szatmári Bence 
2. hely: Koós Vajk 
3. hely: Berkó Zalán 

Fiú:  
1. hely: Berkó Dániel 
2. hely: Gál Csanád 
3. hely: Jana Patrik 

egészít ki. 
Mit tegyen, ha gyermekét katolikus hit-és erkölcstanra 
szeretné járatni? 
Amennyiben gyermeke 1. osztályos lesz, akkor beirat-
kozáskor írásban jelezze szándékát az iskola felé. Ha 

felsőbb osztályba jár a gyermek, minden tanév május 
20-ig jelentheti be a változtatás szándékát. 
Üdvözlettel: 

Kissné Kabács Anikó 
hitoktató 

Fiú: 
1. hely: Koós Zoltán 
2. hely: Marosvári László  

Fiú: 
1. hely: Ludányi Barnabás 

Fiú: 
1. hely: Szilágyi Mihály 
2. hely: Lajkó Soma 
3. hely: Fekete Milán Gábor 

Fiú: 
1. hely: Kisbalázs Bence 
2. hely: Szűcs Vilmos 
3. hely: Gulyás Péter 
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nyekben tanulókat, hanem az összes 1-8. évfolyamos 
diákot  vagyis több mint 700 000 gyermeket érint. 
Iskolánk tanulóinak is lehetősége nyílt arra, hogy eze-
ken a programokon részt vehessünk, különböző hely-
színeken és a korosztályoknak megfelelő előadásokon. 

Külön élmény volt számunkra, hogy 2 év kihagyás után 
újra kimozdulhattunk,  egy kisebb osztálykirándulás-
nak is beillettek ezek az utazások és előadások. Az 
utaztatásunkat minden esetben a Jászberényi Tanke-
rületi Központ szervezte. Köszönjük a lehetőséget! 

1 és 2. osztály:  
Február 24-én legkisebbjeink Jászladányon a Művelő-
dési Házban vehettek részt egy báb-és színházi előadá-
son, ahol Mátyás király meséket láthattak a gyerekek. 
Több ismert mese elevenedett meg előttük. Az elő-
adás különösen hasznos volt másodikosainknak, hi-
szen ők épp akkor ismerkedtek meg Mátyás királlyal, 
és már ismerős volt több mese is számukra. A műsor 
színvonalas volt, a gyerekek nagyon élvezték.   
3. és 5. osztály   
Január 19-én a Lúdas Matyi című darabot nézhettük 
meg a Szolnoki Szigligeti Színház művészeinek előadá-
sában. (A színház épületének felújítási munkálatai mi-
att az Aba- Novák Agóra Kulturális Központban.) A sze-
replőkkel már az előtérben találkozhattunk. Énekelve 
invitáltak bennünket beljebb. A helyünket szokatlan 
módon, táncosok kíséretében foglalhattuk el. A másfél 
órás előadás is nagyon tetszett a gyerekeknek. A törté-
net eredeti befejezésének megváltoztatása különösen 
érdekessé tette számukra.  
4. és 7. osztály: 
Március 31-én került megrendezésre a 4. és 7. osztá-
lyosok számára az Art’s Harmony Szabad Művészeti 
Társaság: Diótörő – Utazás a Diótörő dallamaival a vi-
lág körül című előadása. Az előadás helyszíne a Jászla-
dányi Művelődési Ház volt, ahová autóbusz szállította 
a diákokat. A koncerten az eredeti mű részletei hang-
zottak el zenetörténeti felvezetéssel, majd azok átira-
tát is meghallgathattuk. A gyerekek érdeklődve hall-
gatták a felcsendülő dallamokat, és ismerkedtek a 
megszólaló hangszerekkel. 
5. osztály: 
2022. február 28-án reggel indultunk autóbusszal Szol-
nokra a Damjanich János Múzeumba.  A Jászkun kapi-

tányok nyomában foglalkozás keretein belül a gyere-
kek bejárták azt az utat, melyet a kunok és jászok tet-
tek meg több évszázaddal ezelőtt, míg hazánkba ér-
keztek. A néprajzi kiállítás során a paraszti életformát 
mutatták be. A megyére jellemző szakmák –
fazekasság, szűcsmesterség- tárgyai láthatóak. A régi 
parasztház elrendezése –tisztaszoba, konyha, kamra, 
pajta, tornác, istállók, szűr…- jelenik meg a hagyomá-
nyos berendezési tárgyakkal együtt. Bemutatják a gye-
rekek játékait, melyet ki is próbálhatnak, kézbe vehet-
nek a tanulók. A kaftán viselete, a szégyenfa történe-
te, a harci felszerelések, egyenruhák, páncélok voltak 
a legkedveltebbek a tanulók számára. A következő 
tanévben, amikor a Hon-és népismeret tantárgy belép 
új tantárgyként a hatodik osztályban, nagyon lényeges 
információkat tudnak majd feleleveníteni a gyerekek a 
tanórákon. 
6. osztály: 
Március 9-én vettünk részt a „Tavaszváró” c. előadá-
son, a Fővárosi Nagycirkuszban, Budapesten. A műsor 
majd két órás volt, a gyerekek nagyon élvezték. Bűvé-
szeket, artistákat, állatidomárokat, bohócot, zenés 
előadásokat láthattunk a délután folyamán. 
8. osztály: 
Március 8-án Budapesten jártunk a Pesti Magyar Szín-
házban, ahol egy Shakespeare művet tekinthettünk 
meg. A Rómeó és Júlia tragédiáját többek között olyan 
neves színészek is játszották, mint például a Jászai Ma-
ri-és Kossuth-díjas Eperjes Károly. A majd kétórás da-
rab remek lehetőség volt arra, hogy a nyolcadik osz-
tály betekintést nyerjen a drámán belül a tragédia mű-
fajába, hiszen ez a verses mű idén tananyag is.  

Tavaszi bál 2022. 
A hagyományoktól kicsit eltérve, a nyolcadik osztály bálját idén nem ősz-
szel, hanem tavasszal tartottuk meg Tavaszi bál név alatt.  
2022. április 9-én  14 órától vette kezdetét a nagy mulatság iskolánk tor-
natermében.  
A bált megelőzően minden osztály szorgalmasan készült a táncokkal, me-
lyeket izgatottan adtak elő szombat délután a nagy közönség előtt. A mű-
sor igen színvonalasra sikeredett, melyhez hozzájárultak Kormos Laura 
mazsis tanítványai is. 
A műsort követően a nyolcadikos tanulók játékos feladatokkal lepték 
meg a kicsiket és nagyokat egyaránt, ahol mindenki nagyon jól érezte 
magát. Jó volt látni az őszinte mosolyokat, s hallani a vidám kacajokat, 
ami nagyon hiányzott már a diákok életéből. A játékot követően a tom-
bolahúzásé volt a főszerep, ahol értékes nyeremények és felajánlások 
kerültek kisorsolásra.  
A tombolahúzás után pedig a nagyobb tanulók kedvükre válogathattak a 
jobbnál jobb disco zenékből, s este kilenc óráig fergeteges hangulatban 
táncolhattak. 
Köszönöm a nyolcadikos tanulók és szülők nevében a sok segítséget, a 
felajánlásokat és támogatásokat! 
Külön köszönöm a 8. osztály SZMK lelkiismeretes munkáját! 

Birgés-Tóth Mónika 

Papírgyűjtés 
Iskolánk diákönkormányzata papír-
gyűjtést szervez 2022. 05. 18-20. 
napja között. Az összegyűjtött pa-
pírból befolyó pénz egy részéből a 
gyermeknap "játékait" szeretnék 
finanszírozni. 
Kérjük Önöket, hogy az otthonuk-
ban felhalmozódott papírhulladé-
kot a gyerekek számára gyűjteni 
szíveskedjenek, és a fent közzétett 
napok valamelyikén juttassák be az 
iskola udvarára!  
Ezzel az akcióval népszerűsíteni sze-
retnénk a szelektív hulladékgyűjtés 
fontosságát a gyermekek körében 
és színesebbé tenni tanulóink gyer-
meknapját. 

összeállította:  
Tóthné Simon Aranka 

ISKOLAI HÍREK 
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Bemutatjuk községünk fiataljait 
Turóczi Zsófia vagyok, és néhány év bu-
dapesti kitérő után tavaly óta ismét 
Jászboldogházán lakom, ahol gyermek-
koromban is éltem, egészen az egyetemi 
évek megkezdéséig. Kis községünkben 
jártam óvodába, általános iskolába, te-
hát itt szereztem meg mindazokat az 
alapokat, melyek elindítottak az élet-
ben.  
Ezután tanulmányaimat Jászberényben 
folytattam a Lehel Vezér Gimnázium-
ban, majd következett a kérdés, hogyan 
tovább? Azért is érdekes ez, mert itt 
váltak először külön útjaink ikertestvé-
remmel jelentősen.  Mindig is sok dolog 
érdekelt, humán és reál tárgyak egy-
aránt, én végül elsőként az Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem Pedagógiai és 
Pszichológiai Karán pedagógia szakon az oktatásszer-
vező szakirányt választottam. Mivel a számok világa 
sem áll tőlem távol,  (már munka mellett) elvégeztem 
a társadalombiztosítási- és bérügyintéző képzést, majd 
ebben a munkakörben  több mint három évig dolgoz-
tam Budapesten. Tavaly év vége óta pedig juttatási 
specialistaként tevékenykedem egy multinacionális 
vállalatnál Cegléden, ez adta az indokot a hazaköltö-
zésre. 

Elmondható tehát, hogy szeretnék 
„több lábon állni”, ahogyan mondani 
szokás,  hiszen nem lehet tudni, mikor 
milyen tudás vagy tapasztalat jön jól. 
Illetve alapvetően szeretek tanulni 
azokról, amik érdekelnek, még ha nem 
is függenek össze, és nem is feltétlen 
helyezkedem el bennük. Például a sport 
is egészen kis korom óta az életem ré-
sze, szeretem űzni és nézni is sok ágát, 
és hogy jobban rálássak a gazdaság vilá-
gára, elvégeztem a Testnevelési Egye-
tem és a Budapesti Corvinus Egyetem 
közös mesterképzésén a sportmene-
dzser szakot. 
Szabadidőmben szeretek még olvasni, 
filmet nézni, utazni, ezek által új élmé-
nyeket szerezni és felfedezni dolgokat. 

Sok időt töltök a családommal és barátokkal is, előbbi-
re jelenleg, hogy Boldogházán lakom, még több alkal-
mam van, hiszen szüleim itt élnek, illetve bátyám is, 
feleségével és két kisgyermekükkel. Úgy gondolom, az 
együtt, társaságban töltött pillanatok egyre fontosab-
bak a mai világban, ennek megtapasztalására pedig 
remek hely e kis település, mely otthonunk marad, 
még ha el is költözünk. 

Turóczi Zsófia  

A már korábban olvasott remek bemu-
tatkozók sorában szeretnék egy picit 
mesélni magamról, bízva abban, hogy 
az érdeklődő kedves olvasó bepillan-
tást nyerhet az életem kis szeleteibe. 
Farkas Ibolya vagyok, melyhez mosta-
nában egyre többször teszem hozzá, 
hogy védőnő, hiszen ebben a szakmá-
ban helyezkedtem el. Ezen hivatáshoz 
vezető utam Jászboldogházán, fantasz-
tikus családom körében nevelkedve 
vette kezdetét, és három évvel később 
a helyi óvodában bontogattam szár-
nyaim, hamar felismerve és az elmon-
dásokból ítélve a közösségi élet szere-
tetét előtérbe helyezve. Az ezt köve-
tő éveket a jászboldogházi általános 
iskolában  tanulmányaimmal folytat-
tam, ahol mind alsó és felső tagozatban olyan remek 
osztályfőnököket kaptam dr Pap Béláné és Konkoly 
Béláné személyében, akik lehetőséget biztosítottak 
minden olyan készségem felismerésében és megerősí-
tésében, melyeket azóta is töretlenül igyekszem kama-
toztatni. Ezen nyolc év időtartamában Mészáros Bélá-
né volt az, aki a kézilabda szeretetét megismertette 
velem, mely az életem ezt követő több mint tíz évében 
pótolhatatlan lételemet biztosított. A középiskolai ta-
nulmányaimnak helyet adó intézmény kiválasztásában 
nagyban befolyásoló volt ez a tényező, így mindezeket 
együttesen a jászberényi Lehel Vezér Gimnázium nyel-
vi tagozatán folytattam, majd az öt év eltelte után az 
utam Budapestre vezetett a Semmelweis Egyetem 
hallgatóinak táborába, és közülük is a védőnő tanon-

cok csapata ragadott magával. Az egye-
temi évek alatt olyan kutató munkát vé-
geztem, melynek kapcsán összeköttetés-
be kerültem egy, a már Magyarországon 
egyre inkább ismeretes, várandósok szá-
mára kifejlesztett telefonos applikáció 
PregHello tulajdonosával, aki lehetőséget 
látott az ötletemben, és bizalmat szava-
zott a csapatában való részvételre. Ennek 
köszönhetően ma is aktív tagként segí-
tem az applikáció naprakész alakulását. 
Az egyetemi évek az igencsak fárasztó és 
olykor izzasztó vizsgái mellett tartogatot-
tak számomra egy csodálatos dolgot is, 
hiszen megismerkedtem a szerelmem-
mel, aki a Dunakanyar szívében, Vác vá-
rosában él, így az én Jászboldogházáról 
történő elköltözésem az ő megismerésé-

vel vált egyértelművé. Ezen események sorozata von-
zotta magával, hogy a már kezdetekben említett védő-
női végzettség megszerzését követően, ebben a város-
ban kaptam munkát, és helyezkedtem el területi védő-
nőként. Jelenleg 250 gyermek, illetve közel 30 váran-
dós számít rám a végtelennek tűnő gyermeknevelés 
örökérvényű kérdéseinek megválaszolásában, vala-
mint három óvoda gyermekei számára biztosítok vé-
dőnői felügyeletet. Emellett a jelenlegi helyzetben el-
látok egy plusz fél körzetet is a már említett számok 
felével tarkított létszámmal. Így elmondható, hogy a 
munkaidő igazán színes, tartalmas, és soha nem ha-
sonlít egyik nap a másikra. Ezen sürgés-forgásban a 
kézilabda sajnos már nem kap helyet, ám a sport sze-
retete nem lankadt, ezért a futás segítségével gondo-

Farkas Ibolya  

Turóczi Zsófia  
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A fa szeretetét Édesapámtól örököltem. Gyerekként sokat láttam, ahogyan dolgo-
zik ácsként, ez engem is inspirált. Ezután döntöttem úgy, hogy fával szeretnék fog-
lalkozni. Az asztalos szakmát választottam, amely finomabb, pontosabb megmun-
kálást igényel. Az iskola elvégzése után a kárpitos szakmát is elvégeztem, mivel sok 
területen kapcsolódik a szakmához, így egyértelmű választásnak tűnt. 
Az évek során sok bútort készítettem, felújítottam. Munkáim során nem szeretek 
egyforma dolgokat készíteni, így minden bútor egyedi. Nagyon szeretek fával dol-
gozni, sokféle stílust el lehet érni vele, úgy mondjuk, hogy él az anyag. Mindig me-
legséget sugároz, otthonosabbá teszi a lakásokat. Bármerre járok az országban, 
érdeklődéssel figyelem az építészetet, a régi és új bútorokat, fából készült alkotá-
sokat, ezekből is sok ötletet lehet meríteni. 
A Faluszépítő Egyesületből is többször megkerestek, hogy tudnék-e segíteni a falu 
fejlődésében. Legutóbbi munkám a Betlehem elkészítése volt. Előtte készítettem 
már játszóteret, irányjelzőket, tájházhoz kistetőt, stb. 
Gyökössy Endre gondolata nagyon megfogott engem:  
”Boldogok, akik észreveszik a diófában a bölcsőt, az asztalt és a koporsót és mind-
háromban a diófát, mert nemcsak néznek, hanem látnak is.”  

HÍREK 

FIATALOK VÁLASZOLNAK... 
A pályaválasztás nem könnyű feladat. Csak igen kevesen tudják már gyermekkorukban is, hogy felnőttként 

milyen munkát végeznének szívesen. Legtöbben az általános vagy a középiskola után hozzák meg a döntést, 

és csak később dől el, hogy életre szóló hivatást választottak-e. 

Ezúttal arra kértük a fiatalokat, meséljenek arról, hogyan választottak pályát, és mit jelent számukra   

a választott munkájuk. 

Koczáné dr. Fehérváry Mária 

Középiskolai tanulmá-
nyaim során szinte min-
den nyáron a Polgármes-
teri Hivatalban dolgoz-
tam. Ezek a hivatalban 
eltöltött hetek, hónapok 
alapján döntöttem úgy, 
hogy felvételizek a jogi 
karra. 2009-ben végez-
tem jogászként, és a kez-
detektől fogva a közigaz-
gatásban dolgozom. Két 
éven keresztül jegyzői 
feladatokat láttam el 
Jászboldogházán, majd 
ezt követően aljegyző-
ként helyezkedtem el 
Jászapátiban, és jelenleg 

is ott dolgozom. Jóleső érzés nap mint nap másokon 
segíteni, megoldást találni a problémáikra, útba igazí-
tani, tanácsot adni az ügyfeleknek. Türelem és empá-
tia, azok a tulajdonságok, amik ehhez a hivatáshoz 

elengedhetetlenek. Természetesen, mint minden 
munkakörnek, a köztisztviselőinek is vannak árnyol-
dalai: a felelősség, a gyors döntések meghozatala, a 
jogszabályok állandó változása, a sokrétű munkakör 
széles szakmai tudást igényel. 
Munkám során a legfontosabb a számomra, hogy egy 
ügyfélbarát hivatali apparátus vegyen körül, amely 
segítségével a település szolgálata az első és legfon-
tosabb. A köztisztviselői pálya olyan hivatás, melyet 
azok választanak, akik a jogszabályok betartására és 
betartatására, a közösség szolgálatára tették le eskü-
jüket. Akik ezt a foglalkozást űzik – ahogy én is -, azok 
többségében hivatásszeretetből végzik munkájukat. 
Egy falusi nótárius 1872-ben megfogalmazott intelme 
alapján, amely számomra is követendő és meghatáro-
zó a munkám során: 
„Aki nem érez magában ösztönt arra, hogy a jegyzői 
hivatalnak szentelje magát teljes erővel, kedvvel, ki-
tartással és önfeláldozással működjön a község javá-
ra, az ne válassza hivatásul a jegyzői pályát.”  

Darók István 

lom és értékelem át minden nehézség és öröm adta 
érzéseket, amelyek olyan nagyon felhalmozódtak, 
hogy a fél maraton teljesítéséig meg sem álltam.  Az 
otthon és a családom felmerülő hiányát igyekszem a 
minél többszöri hazalátogatással orvosolni, valamint 
az ott töltött időt is aktívan tölteni, hiszen tovább foly-
tattam tanulmányaimat egészségügyi menedzser szak-
irányon a Debreceni Egyetem Szolnoki Campusán, 
mert hiszem és vallom, hogy a tudás rendkívül sokat 
ad az ember életéhez, és valóban sosem tudhatjuk, 

mikor lesz rá szükség.  
Szabadidőmben a sport mellett a rendezvényszervezés 
szépségeit felhasználva töltődöm, azonban, mint min-
dent, a járvány okozta korlátozások ebben engem is 
visszatartott, de az ötletek és lelkesedésem töretlen 
maradt, és bízom benne, hogy hamarosan újabb és 
újabb programok megszervezésével foglalkozhatom, 
és örömkönnyeket hullatva figyelem a tornaterem aj-
tajában sorakozó embereket, akárcsak Pál Feri előadá-
sát megelőzően.  

Farkas Ibolya  

Koczáné dr. Fehérváry Mária 
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Amikor 8. osztályos voltam és a fel-
vételi előtt álltam, úgy döntöttem, hogy 
rendőr szeretnék lenni, ezért jelentkez-
tem az akkor még Liska József Erősára-
mú Szakközépiskola, Gimnázium és Kol-
légium néven ismert iskolának rendvé-
delmi tagozatára. Izgatottan vártam, 
hogy megtudjam, hogyan lehet belőlem 
rendőr, de első évben az egyik pedagó-
gus kijelentette, hogy belőlem nem lesz 
rendőr, mivel nem rendelkezem azokkal 
a testi adottságokkal és képességekkel. 
Egy darabig nagyon letört voltam, de 
eldöntöttem, hogy ezek után nem is 
szeretnék rendőr lenni. Nagyon sokat 
gondolkoztam azon, hogy mit szeretnék 
csinálni ezen kívül, ha nagy leszek. Min-
dig szerettem az angolt, jól is teljesítet-
tem belőle, így az is megfordult a fejem-
ben, hogy légiutas kísérő leszek. Két éven keresztül ez 
volt a tervem, közben megszereztem a középszintű 
angol nyelvvizsgámat is. Örültem, hogy végre tudom, 
mi szeretnék lenni, és közelebb vagyok a céljaimhoz. 
Ekkor találkoztam egy személlyel, aki ebben a szakmá-
ban dolgozik. Elmesélt nekem mindent, hogy gyönyörű 
helyen járnak, rengeteg embert ismerhet meg, viszont 
van hátránya is, az pedig az, hogy a családjától távol 
van. Ekkor újra elkezdtem gondolkodni. Sosem szeret-
tem több időre távol lenni a családomtól, nagyon csa-
ládcentrikus személyiség vagyok, így eldöntöttem, 
hogy ez sem nekem való munkalehetőség lesz. A gim-
náziumban töltött utolsó évemben ismerkedtem meg 
a párommal. Megismerhettem a családját, ahol több 
óvodás és általános iskoláskorú gyermekkel találkoz-
hattam. Nagyon szerettem velük foglalkozni, és tőlük 
is pozitív visszajelzéseket kaptam. Ekkor jött az a gon-
dolat, hogy gyerekekkel szeretnék foglalkozni, hiszen 
ők még mindenre fogékonyak, taníthatók, kíváncsiak 
és elvarázsolhatók.  

Több egyetemet és főiskolát is megnéztem, de vé-
gül az egri Eszterházy Károly Egyetemet választottam, 
így 2015 szeptemberében megkezdtem tanulmányai-
mat az Óvodapedagógus alapképzési szakon. Már első 
félévben elkezdtünk járni gyakorlatra, ahol egyre csak 
erősödött bennem az érzés, hogy biztosan ezt szeret-
ném hivatásomnak. A gyakorlatok során nagyon sok 
pozitív visszajelzést kaptam mind a mentoroktól, szü-
lőktől és a gyermekektől is. Volt olyan óvoda, ahol már 
álláslehetőséget is ajánlottak, mire elvégzem az egye-
temet. Utolsó félévben a 2 hónapos egyéni gyakorlat 
helyét nekem kellett kiválasztani, így a Jászberény Vá-
ros Óvodai Intézménye- Zengő Óvoda tagóvodáját vá-
lasztottam. Első perctől kezdve nagyon jó kapcsolatot 
alakítottam ki az ott dolgozó személyekkel, szülőkkel 
és a gyerekekkel is. Nagyon gyorsan elfogadott min-
denki, és folyamatosan segítették munkámat.  

Ebben az óvodában is felajánlottak egy óvodapeda-
gógusi állást, de közben a Jászboldogházi Mesevár 
Óvoda és Bölcsődéből is kaptam egy lehetőséget. So-
káig nem gondolkoztam, örültem, hogy abban az óvo-
dában dolgozhatok majd, ahová kiskoromban jártam, 
ezért 2018 szeptemberében a Mesevár Óvodában 

kezdtem meg pályafutásomat a Maci 
csoportban. Év elején megválasztottak 
gyermekvédelmi felelősnek, aminek 
nagyon örültem. Annak érdekében, 
hogy ezt a feladatot maximálisan tud-
jam teljesíteni, elvégeztem Szolnokon 
egy ehhez kapcsolódó képzést is. Sze-
rettem volna szakmai tudásomat még 
bővíteni, ezért különböző továbbkép-
zéseken és bemutató foglalkozásokon 
is részt vettem, illetve a mai napig is 
céljaim közé tartozik, hogy részt ve-
gyek további képzéseken, melyeket 
eredményesen hasznosítani tudok a 
munkámban. Az önképzésre is nagy 
hangsúlyt fektetek különféle szakköny-

vek tanulmányozásával. Szeretném 
újabb ötletekkel színesíteni az óvodai 
mindennapokat.  

A szülőkkel, úgy érzem, hogy barátságos kapcsola-
tot alakítottam ki. Bátran fordulnak hozzám kéréseik-
kel, vagy ha segítségre, tanácsokra van szükségük 
gyermekük nevelésével és fejlesztésével kapcsolatban. 
A szülők mellett folyamatosan tartom a kapcsolatot a 
családsegítővel, a védőnővel és a háziorvossal is, akik 
szintén hozzájárulnak a munkám megsegítéséhez. A 
fejlesztő pedagógusokkal is együttműködök, jelzem az 
észrevételeimet, tanácsokat kapok tőlük, amiket meg-
fogadok. Tőlük is tapasztalatokat szerzek, melyeket 
beépíthetek a mindennapokba, annak érdekében, 
hogy a gyermekeket fejleszteni tudjam.  

Óvodapedagógusnak lenni nem csak egy szakma, 
hanem hivatás. Én úgy érzem, hogy nekem már az 
egyetemi évek alatt hivatásommá vált. Minden nap 
más, minden napban rejlik valamilyen kihívás, amivel 
szembe kell nézni, és megoldást kell találni rá, hiszen 
egyik gyermek sem egyforma, mindenkihez meg kell 
találni a megfelelő kulcsot. Számomra felemelő érzés 
látni, hogy minden nap tanulnak valami újat, és ezzel 
én is hozzájárulhatok a fejlődésükhöz, képességeik 
kibontakozásához. Örömmel tölt el, mikor megölelnek 
tiszta szívből, vagy épp gyönyörű rajzokkal árasztanak 
el, és látni, hogy azt igaz szeretetből teszik, csillogó 
szemekkel hozzák oda. Szeretem, hogy a gyermekek 
ilyen őszintén tudnak szeretni, és mindenre nyitottak. 
Nem egyszerű óvodapedagógusnak lenni, de megéri 
ezekért a pillanatokért és azért, ahogy láthatom, hogy 
mekkora fejlődésen mennek keresztül azok a kis apró-
ságok, akik még óvodába lépésükkor a karjaimban 
érezték magukat a legnagyobb biztonságban. 

Klinkó Andrea 

Klinkó Andrea 

„Szeretet nélkül lehet fát aprítani, 

és szeretet nélkül lehet téglákat formálni, 

de szeretet nélkül nem szabad gyermekekkel bánni!” 

 (Lev Tolsztoj) 
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Az első emlékeim pályaválasztásom-
mal kapcsolatosan gyermekkoromból 
származnak. Úgy gondoltam, jó lehet 
az orvosoknak, hiszen értenek minden 
folyamatot, ami az emberi testben 
játszódik le, ez nekem is nagyon tet-
szett. Természetes kíváncsiságom haj-
tott a biológia és a kémia tanulása 
felé. Ezután nem is gondoltam más 
pályára, bevésődött az énképembe.  
 
Nyolcosztályos gimnáziumba jártam, 
és - bár szerencsémre jó nyelvérzék-
kel rendelkezem, könnyen ment a 
tanulás is - rajzórán vettem észre, 
hogy teljesen el tudok merülni az al-
kotásban. A rajztanárom akkoriban 
nagyon szerette volna, ha képzőmű-
vész lesz belőlem, rajzpályázatokon 
is értem el helyezéseket, de nem éreztem biztos meg-
élhetésnek. Fontos volt számomra, hogy meg tudjak 
állni a saját lábamon, és ne legyek kiszolgáltatva sen-
kinek. Szempont volt, hogy a munkám mindig kere-
sett legyen, ne legyen idénymunka, és több lábon 
tudjak állni. Nyitott személyiségnek mondanám ma-
gam inkább, szeretek emberekkel beszélgetni, talál-
kozni, ezért nagyon fontos volt az is, hogy ne legyek 
négy fal közé zárva, hiszen óvodás korom óta mindig 
pörögtem, valamit mindig ténykedtem. A sport is 
mindig része volt az életemnek, sokáig kézilabdáztam 
versenyszerűen.  
 
Az egyetemen sok olyan dolgot tanultunk, aminek 
inkább tudományos, elméleti szempontból láttam 
hasznát, de fent említett okok miatt sohasem tudtam 
magamról elképzelni, hogy kutató munkát végezzek, 
mert ennél gyakorlatiasabb voltam. Úgy kezdtem el 
az egyetemet, hogy minden szakirány érdekel, kivéve 
a szívgyógyászatot, azaz a kardiológiát, mert a kardio-
lógusok kockafejű élettanászok, és ez nem lesz ne-
kem való. Aztán negyedéves voltam, amikor belgyó-
gyászat gyakorlaton megláttam az első szívinfarktust 
az EKG-n, és akkor mondtam, hogy ez annyira király, 
kenterbe veri az összes többi tantárgyamat! Az is ha-
mar nyilvánvalóvá vált, hogy gyorsan tudok döntést 
hozni, ezért az akut ellátás az, ami igazán felpörget, 
hiszen a hamar meghozott jó döntések után jönnek a 
sikerélmények. Legyen mindig kaland! 
Negyedévesen kerültem el - véletlenül - a szolnoki 
Hetényi Géza Kórház Kardiológiai Osztályára évközi 
gyakorlatra, mert Debrecenben, az orvosi egyetem 
klinikáin betelt a létszám, ezért más kórházat kellett 
keresni. Annyira megtetszett a légkör és az ott folyó 
komoly munka, hogy a gyakorlat letelte után komoly 
beszélgetésünk volt az osztályvezetővel, ami eredmé-
nyeként ösztöndíjat és állást ajánlottak fel, ha egye-
tem után visszajövök ide dolgozni. A negyedév hátra-
lévő részében a sürgősségi betegellátás csatlakozott 
még be kedvenc tárgynak a kardiológia mellé - majd 2 

évig ezen gondolkodtam, hogy me-
lyiket válasszam! Vicces volt, mert 
fejben hetente megcserélődött a 
kettő között a sorrend, és minden 
héten elhittem, hogy az aktuális 
heti elképzelés lesz a jó. Addig őr-
lődtem e két szakirány között, hogy 
végül, miután hatodéves koromban 
fél év mentőzést követően mentő-
tiszt III. vizsgát tettem, a súlyos ese-
tekhez vonuláskor úgy éreztem, 
kinyílt a világ! Hiszen szívinfarktus-
sal a mentőben is találkozom. Vé-
gül, rezidensi felvételkor mégis a 
kardiológia mellett döntöttem azzal 
az indokkal, hogy mentőzni másod-
állásban is tudok. Pár nappal a dip-
loma megszerzése után elkezdtem 
dolgozni a szolnoki Hetényi Kórház 

Kardiológiai Osztályán, és rögtön az elejétől kezdve 
vállaltam másodállást is, először városi ügyeletet, 
aztán sürgősségi osztályokon dolgoztam. Amíg szak-
orvos nem lettem, ugyanígy fej fej mellett haladt a 
két szakirány, végül közel annyi időt töltöttem a 
sürgin, mint a teljes munkaidőm a kardiológián. Ez 
napi 10-12 óra munkát jelentett az év 365 napján. 
Nálunk nincs ünnep, sem hétvége, sem éjjel, sem 
nappal, ezért elvárt a nagyfokú rugalmasság. Mindig 
észnél kell lenni, bárki bármikor bekerülhet súlyos - 
kritikus állapotban, és az éppen őt ellátó személyzet 
felkészültségén múlhat az élete. A Kardiológián na-
gyon jó csapat jött össze, és betegellátás során min-
dig jó érzés a felkészült és rátermett szakembereket 
érezni a hátunk mögött. Nagyon megszerettem a ta-
náraimat is, akik aktuálisan már a kollégáim. Minden-
ki tanított valamire, mindenkinek köszönhetek vala-
mit, mindenkinek más és mást.  
 
Kiderült egy életmentés kapcsán, hogy egészen jó a 
kézügyességem, ezért a rezidensi 2 év letelte után 
szakgyakornokként már a műtőben találtam maga-
mat, ahol pacemaker-beültetésekkel foglalkozunk. 
(Ez a készülék, a pacemaker tulajdonképpen az önál-
lóan működni nem képes szíveknek segít az ingerkép-
zésben és az összehúzódásban.) Emellett számomra 
az akut ellátás, ami nálunk a Coronaria Őrzőben zajlik, 
továbbra is a favorit; ez olyasmi, mint egy intenzív 
osztály, de csak kardiológiai profilú betegekkel. Ezen 
felbuzdulva elkezdtem egy második szakképzést, az 
Intenzív Terápiát, ami a tulajdonképpeni 5 éves 
altatóorvosi - intenzíves orvosi szakképzésnek a 2 
éves kistestvére, ez csak az intenzív vagy intenzív pro-
filú osztályokon való munkára készít fel. 
 
Összességében úgy érzem, hogy jó döntést hoztam a 
pályaválasztással kapcsolatban, nem is tudnék mást 
csinálni. Egyszer, amikor még csak fél éve dolgoztam, 
és szépen el tudtam látni egy kritikus állapotú bete-
get, aki maradéktalanul meggyógyult a beavatkozás 

Dr. Nemes Orsolya 
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Lévai Richárd  

Nyolcadik osztályos korom-
ban még nem igazán tud-
tam eldönteni, mit szeret-
nék csinálni a későbbiek-
ben, így a kétéves  gazda-
asszony képzőt választot-
tam, ahol megtanultunk a 
háztartással, a sütés-
főzéssel, a mezőgazdaság-
gal kapcsolatban sok min-
dent. 
A varrás sem maradhatott 
el, saját magunknak meg-
varrtuk a fehér köpenyt, a 
kertésznadrágot és végül a 
ballagási kosztümünket is. 
Az idős és betegápolásban 
is részt vettünk az Idősek 
otthonában, majd végül a 
nyári gyakorlatomat a jász-

berényi Ady Endre úti óvodában töltöttem. 
Sok-sok élménnyel zártam ezt a korszakot, és közben 
már érlelődött bennem a továbbtanulás gondolata.  
Vonzott a kereskedelem, így ezen a területen folytat-
tam a tanulást. Úgy érzem, jó választás volt, mert  a 

mai napig szívesen végzem ezt a munkát. 
Az iskola elvégzése után 19 évesen a Coop Szuper-
marketben kezdtem dolgozni, majd a Coopon belül  
áthelyezéssel kerültem a Hatvani úti ABC-be.  Később 
pedig kértem magam Jászboldogházára a helyi ABC-
be,  és innen mentem el gyermekgondozási szabad-
ságra a gyerekeimmel. 
Később a kereskedelemben végzett munkám mellett 
érettségiztem Szolnokon, majd az erre  épülő  bér-
számfejtő, TB-ügyintéző és számítógép kezelői képe-
sítést is megszereztem. 
De mégis jobban vonzott  és jobban érdekelt  a keres-
kedelem. Nagyon szeretem ezt a munkát.  Bolti el-
adóként és pénztárosként jó kapcsolatot tudok építe-
ni az emberekkel, mindig szívesen segítek a vásárlók-
nak. 
Most a Balázs Csemegeboltban  dolgozom nagyon jó 
kollektívában, kedves munkatársakkal.  Szívesen töl-
töm itt  a mindennapjaimat ebben az igazán mozgal-
mas és jó forgalmú üzletben. 
Izgalommal várom a boltunk nyári felújítását, hiszen 
így tágasabb, még barátságosabb, esztétikus környe-
zetben fogadhatjuk majd a vásárlókat. 

Kovács Ilona 

Elsősorban is hadd kezdjem a nevemmel, Lévai Richárdnak hívnak, anno középiskolában 
faipari technikusként tanultam, de mikor befejeztem a középsulit, elmentem ácsként 
dolgozni. Ebben a 4-5 évben sok mindent megtanultam a szakmáról is, illetve magáról a 
pénzről, mint fogalom. Relatíve jól kerestem, nagyon sokat gyűjtögettem, ennek az ered-
ménye lett a háztető felújítás, ami szinte saját  pénzből épült fel. 

 De rájöttem, hogy ez a szakma nem nekem való, hisz az időjárás nagyon befolyásoló 
tényezője az ács szakmának, illetve már nem találtam benne a helyem. De nem csak a 
munkában, hanem az életben sem.  

Viszont én már kiskorom óta hobbiból szerelgetek itthon, kezdtem motorokkal, majd 
mikor már jogosítványom lett, a saját, illetve a család autóit is csinálgattam. Nagypa-
pámtól, Kohári Istvántól, aki mezőgazdasági gépszerelő, nagyon sok mindent tanultam 
meg. Hivatalosan 1,5-2 éve dolgozok az autószerelői szakmában, jelenleg Szolnokon a 
Gépászautónál. Közben egy éve elkezdtem a Gépjárműmechatronikai technikusi iskolát  
felnőtt képzésben, heti 3-4 nap suli, délután 3-tól, van hogy este 6-7-ig is. A közeljövő-
ben szeretnék itthon dolgozni másodállásban mint autószerelő, majd a későbbiek folya-
mán aztán főállásban is. 
Nagyapám ezt mondogatja kiskorom óta: Richárd, ne másnak keresd a pénzt, hanem 
saját magadnak, hisz az ember nem azért született, hogy eléldegéljen, hanem hogy jól 
éljen, hogy saját magának ossza be az idejét, és ne mástól függjön. 

Ezúton is szeretném megköszönni neki a sok segítséget, mind tudásban, mind pedig 
anyagilag is. Nem fogsz csalódni bennem! 

Lévai Richárd  

után, a főnököm azt mondta, hogy életem legjobb 
döntése volt, hogy orvos lettem. Nem tagadom, en-
nek is örültem, de számomra a legnagyobb siker ma-
ga az, hogy ezt a súlyos állapotú beteget stabilizálni 
lehetett, és utána évekig követhettem tovább a sor-
sát. 5 évvel a nagy baj után azt mondta nekem: "Jó 

napot kívánok, Doktornő! Szokásos éves kontrollra 
jöttem csak. Jól érzem magamat, semmi panaszom 
nincs!" 

dr. Nemes Orsolya 
Kossuth Lajos u. 

Kovács Ilona 

HÍREK 
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Boldogházi beszélgetések 

 16 éve dolgozol Boldogházán, de 

a kapcsolatod a községgel  jóval 

korábbra nyúlik vissza. 

Gyermekkoromban, nyaranta sokat 
jártunk nagyszülőkkel strandolni, 
később önállóan, baráti társasággal 
tekertünk át biciklivel megmártózni 
a fürdő vizében.  
Később, mikor újjászerveződött a 
jászboldogházi labdarúgás, testvé-
remmel átjártunk focizni a felnőtt 
csapatba, ahol Farkas Imre vezeté-
sével éltem meg sikereket, és sze-
rezhettem új barátokat, ismerősö-
ket. Ha jól emlékszem, nem sokkal 
később, legalább két éven keresztül 
„csábítottam” fiatal tehetségeket a 
jánoshidai ificsapatba, mint edző, 
hogy tudásukkal erősítsék csapa-
tunkat a megyei első osztályban. 
2006-ban el akartam hagyni a tanári pályát három, 
Jánoshidán letanított év után, és tűzoltónak jelent-
keztem. Már majdnem el is fogadtam az állást, mikor 
– szerencsémre – Gabi néni elmondta, hogy testneve-
lő üresedés lesz a jászboldogházi iskolában. Kértem 
pár nap haladékot a válaszra, de rögtön tudtam, hogy 
el kell fogadnom, elvégre is ez az igazi szakmám, és 
2006. augusztus 28-án, 16 éve kezdtem meg a mun-
kát Jászboldogházán. 
 
Milyen út vezetett a pedagógus pályáig? Befolyásol-

ta a pályaválasztásodat a sport szeretete? 

Iskolai tanulmányaimat Jánoshidán kezdtem meg, 
ahol édesanyám is tanított. A sport, különösen a fut-
ball már akkor is nagyon fontos volt nekem, így már 
7. osztályos koromban tudtam, hogy testnevelő tanár 
akarok lenni. Az általános iskola után a szolnoki 
Tiszaparti Gimnáziumba jelentkeztem matematika-
számítástechnika szakra. Középiskolás éveim után a 
szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolára nyertem 
felvételt, ahol testnevelés-technika, majd egy évvel 
később pedagógia szakon folytattam tanulmányokat. 
2003-ban megszereztem első, majd 2004-ben máso-
dik diplomámat az akkor már Szegedi Tudomány-
egyetemen, és ezután megkezdtem pedagógus mun-

kámat a szülőfalum általános isko-
lájában, majd folytattam Jászbol-
dogházán. 
 
Boldogházi éveid alatt különböző 

pedagógiai feladatokat végeztél, 

és mindezek  mellett a tanulást is 

folytattad, többféle képzésen vet-

tél és veszel részt ma is.   

Munkámat, amint már korábban 
említettem, 2006-ban kezdtem 
meg Jászboldogházán. Zrupkó Fe-
rencné segítségével sikerült elhe-
lyezkednem ebben az intézmény-
ben testnevelés-technika szakos 
pedagógusként. 
Az első évben osztály nélkül ismer-
kedhettem meg a helyi szokások-
kal, gyerekekkel, kollégákkal. Min-

den pedagógus kedves fogadtatásban részesített, 
közöttük volt olyan is, aki az általános iskolai tanuló 
éveim alatt tanárom, illetve tanító nénim volt. 
A következő évekre Fajka Jánosné nagy feladattal 
bízott meg, osztályt kaptam, munkám során először 
osztályfőnökként folytattam feladataimat. Kihívás 
volt számomra a feladatkör, de a gyerekek, szülők és 
kollégáim hozzáállása, segítsége túllendített minden 
nehézségen. 
A munkám mellett folytattam a tanulást, és 2013-14-
ben szakvizsgát tettem a Budapesti Műszaki és Gaz-
daságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalom-
tudományi Karán, mint közoktatás vezető. 
Ezt követően jelentkeztem a Pedagógus II. fokozat 
elérését szolgáló minősítő vizsgára, melyet 2016-ban, 
intézményünkben elsőként a gyakorlatban  teljesítet-
tem is. 
A következő évben, Fajka Jánosné nyugdíjba vonulá-
sakor Ilonka Zoltán intézményvezető-helyettesi fel-
adatokkal bízott meg.  
2019-ben iskolánkban intézményvezetői pályázat ke-
rült kiírásra, melyet sikerült megnyernem, így 2019. 
augusztus 16-tól intézményvezetőként folytathattam 
munkámat. 
Még abban az évben tovább folytatva a megmérette-
téseket, jelentkeztem a következő fokozat elérésére, 

A gyermekintézmények minden település életében fontos szerepet töltenek be.   Jászboldogházán ez talán 

még fokozottabban érezhető, hiszen az iskolai programok, a gyerekek részvétele a községi rendezvényeken 

mindig nagy érdeklődésre tartanak számot, és az iskola udvaráról messze hangzó vidám gyermekzsivaj is jó 

érzéssel tölti el a községben lakókat. 

Ez alkalommal Tóth Pál intézményvezetővel beszélgetünk pedagógiai munkájáról, az általános iskola életéről, 

mindennapjairól, amelynek működéséhez ezúton is sikereket, problémamentes tanéveket és vidám diákokat 

kívánok! 

Tóth Pál  

HÍREK 
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mely a Mesterpedagógusi szint volt, és kiváló ered-
ménnyel teljesítettem a követelményeket. 
Most a Szegedi Tudományegyetem technika tanári 
egyetemi képzésén veszek részt, ahol a konzultációs 
napok hétvégére esnek, nem befolyásolják a hétköz-
napjaimat, az iskolai munkámat. 
 
A sport mindig kiemelkedően fontos volt számodra. 

Meghatározta a pályaválasztásodat, a pedagógus 

munkád kapcsán azóta is jelen van az életedben.  

Régebben aktív sportoló voltál, a napi edzések be-

épültek a mindennapjaidba, a gyerekekkel rúgtad a 

labdát az iskola udvarán, mára  mi maradt ebből?   
A tanulás mellett szinte az egész életemet végigkíséri 
a sport, azon belül is a labdarúgás. 25 éves koromig 
aktív labdarúgóként Jánoshidán és Jászboldogházán, 
majd 2005-től labdarúgó játékvezetőként működtem 
a megyei bajnokságtól a nemzeti bajnokság harma-
dik, NB3 vonaláig. 2019-ben abbahagytam az aktív 
játékvezetést, és azóta a partvonalon kívülről, ellen-
őrként segítem a fiatalabb játékvezetők munkáját. 
2000 óta – már főiskolásként is - rendszeresen veszek 
részt a gyermeklabdarúgásban. Minden évben több 
csapattal nevezünk a korosztályos bajnokságokba  -
Góliát Mc Donald’s, Magyar Gyermeklabdarúgó Szö-
vetség, Bozsik Intézményi Program - , ahol nemcsak a 
szomszéd települések csapatait, hanem gyakran a 
városi iskolák csoportjait is magunk mögé utasítjuk. 
Többször voltunk országos döntőn tanulóinkkal, 
amely a Népligetben vagy Telkiben került megrende-
zésre. A gyerekek sikereit az iskola földszintjén talál-
ható vitrinszekrényben lévő „ereklyék” örökítik meg. 
2010-től a Magyar Labdarúgó Szövetség körzetveze-
tői feladatokkal bízott meg a gyermeklabdarúgásban, 
melyet a mai napig a Jászság területén én koordiná-
lok. 
Sportolási lehetőségként számomra a kispályás foci 
maradt meg, heti egy alkalommal Szolnokon a bará-
taimmal. 
 
Az elmúlt 16 év alatt mindig „bejáró” voltál, előbb 

Jászberényből, most pedig Szolnokról érkezel napon-

ta Boldogházára. Mennyire érzed a te településed-

nek Jászboldogházát? 

Az elmúlt 16 évben - egyes vélemények szerint -  
„külföldiként” dolgoztam Jászboldogházán. Bejárós-
ként gyorsan megszokottá vált a korai kelés, de a mai 
napig nem jelent plusz terhet időben megjelenni az 
iskolában. 
2011-től gyermekeimmel, Lilivel és Ákossal együtt 
teszem meg mindig ezt a távolságot, ami minden nap 
öröm és boldogság számomra. Már óvodás koruktól 
kezdve Jászboldogháza ad helyet nekik is a hétköz-
napjaik nagy részében. 
A kezdetek óta érzem magaménak a települést, sok jó 
és segítőkész emberrel ismerkedhettem meg ez alatt 
a pár év alatt. Munkám során nem tapasztaltam sem-
milyen generációs problémát a kollégák, külsős mun-
katársak és szülők között. 
 

A felgyorsult változások az iskolák életére is igen 

nagy hatással vannak. Milyen most a boldogházi 

iskola élete? A járványhelyzet hogyan befolyásolta a 

mindennapjaitokat? 
Iskolánknak több mint tíz éve a Jászberényi Tanke-
rületi Központ a fenntartója. Iránymutatást adnak a 
működésünkhöz, az oktatási célok kitűzéséhez. Tá-
mogatják elképzeléseinket, pozitív hozzáállásuk gör-
dülékenyebbé teszi a mindennapjainkat. 
Elvégzik a nyári karbantartási munkákat, az évközi 
feladatok elvégzéséhez anyagi forrást biztosítanak 
mindamellett, hogy az önkormányzatnak havi megha-
tározott összeget utalnak ki az eseti karbantartási 
problémák elhárítására.  
Iskolánk életében meghatározó szerepe volt a Covid-
19 vírusnak. A kezdeti átállás nagy terhet rótt mind 
gyerekekre, szülőkre és természetesen a kollégáimra 
is. A tananyag elsajátítása sok esetben szülői megse-
gítéssel valósult meg teljes egészében, melyet ezúton 
is köszönök nekik. 
Rendezvényeink, sok esetben szakköreink is rendre 
elmaradtak a korlátozások miatt ebben az időszak-
ban, de a 2021/2022-es tanévben lassan visszatérhet-
tünk a megszokott „életünkhöz”. 
Tavasszal már korlátozások nélkül rendezhettük meg 
a Tavaszi bált, osztályaink részt vehetnek tanulmányi 
kirándulásokon, tanulóinkat nevezhetjük sport- és 
tanulmányi versenyekre, normál keretek között tart-
hatunk gyermeknapot, és hirdethetjük meg az év végi  
szülői értekezleteket.  
Bízom benne, hogy a ballagás és a tanévzáró sem esik 
korlátozások alá, így a hagyományoknak megfelelően 
tarthatjuk meg intézményünkben. 
 
 Az elmúlt években több személyi változás is történt 

a tantestületben, nem egy esetben tanév közben 

kellett az adott helyzetre megoldást találni.  Hogy 

sikerült ezeket a problémákat áthidalni? 

Tantestületünkben az elmúlt három évben változások 
történtek. A személyi változások Lőrik Lászlóné érke-
zésével kezdődtek, aki intézményvezető-helyettes-
ként segítette munkámat, és pedagógusként az angol 
nyelv oktatásában vett részt. Nem sokkal később, 
Hambergerné Válik Sarolta év közben történő távozá-
sa okozott némi fejtörést, melyet a tanév végéig Lőrik 
Lászlóné kiváló munkája gyorsan pótolt, a gyerekek 
semmilyen hátrányt nem szenvedtek a tanulásban. 
A tanév végén egy új angol tanár után kutattunk, 
amely Kemenesi Anita érkezésével oldódott meg. Ő 
egy tanévig segítette az iskolánk angol nyelvi oktatá-
sát. 
Az idei tanévben újabb kolléga érkezett Lakatos Zsolt 
személyében, aki 12 órában angol nyelvet oktat a mai 
napig. 
2022. január 3-án Gerhát Károly távozott az iskolából, 
de biztosított bennünket, hogy a háttérben, ha segít-
séget kérünk, támogat bennünket. Óráinak megtartá-
sát ideiglenesen a kollégák vették át. 
Lőrik Lászlóné 2022. január 26-án befejezte aktív pe-
dagógusi pályafutását, megkezdte felmentési idejé-
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 Pazdera-Szalóki Noémi Pazdera-Szalóki Martina  
 2022. 03. 02. 2022. 03. 02. 

Pazdera-Szalóki Szilvia 
Pazdera-Szalóki Imre 

Tavasz u. 8. 

Vizi Kornél  
2022. 02. 28. 

Viziné Túri Klaudia  
Vizi Péter 

Arany János utca 8. 

 

Sok örömet és boldogságot kívánunk az újszülöttnek és családjuknak! 

Gólyahír 
„Azért mert szerettek, jöttem a világra, s lettem új fény,  

csillag, szülők boldogsága. Szeressetek engem igaz szeretettel,    
a kincsetek vagyok, pici kincs, de ember!” 

nek letöltését, helyette Schrengné Kurucz Emese vet-
te át az angol nyelv tanítását, és az 5. osztály osztály-
főnöki feladatainak ellátására is megbízást kapott. 
2022 februárjától az intézményvezető-helyettesi 
munkát Vajda Emese Csilla vette át, tőle a felsős 
munkaközösség-vezetői feladatokat Dani Vid Károly 
viszi tovább. 
2022. 02. 21-én Bencsik Mária informatika szakos 
tanárként érkezett intézményünkbe, aki a digitális 
kultúra és informatika tantárgyak tanítását látja el. 
Büszkén mondhatom, hogy a térségben a szakos ellá-
tottság tekintetében az egyik legjobb helyen állunk. 
Köszönhető ez annak, hogy az év közben felmerülő 
személyi problémákat sikerült gyorsan megoldani. 
 
Az oktatási rendszert érintő külső hatások, a értékek 

folyamatos változása közben mit tartasz a legfonto-

sabbnak a szülők, gyerekek és pedagógusok közötti 

kapcsolatokban? 

Az oktatási rendszer átalakulóban van az új Nemzeti 
Alaptanterv bevezetése miatt. A tantárgyak tekinte-
tében kis mértékben változnak az óraszámok. Tantes-
tületünk készen áll a változásokra, amelyek várható-
an könnyebbé teszik a tanulók életét. 
Továbbra is nagy szükség van a szülők, gyerekek, pe-
dagógusok szoros együttműködésére, amiből mind-
három tényezőnek ki kell vennie a részét. 
Iskolánk tantestülete nyitott a felmerülő problémák 
kezelésére. Igyekszünk segítséget nyújtani, de ehhez 
a hármas egység szoros együttműködése szükséges. 

Fontos, hogy meglegyen a kölcsönös tisztelet, bízzunk 
egymásban, fogadjuk el egymás gondolatait, és őszin-
tén, egymást támogatva álljunk a problémák megol-
dásához. 
 
Végezetül, hogyan látod a boldogházi iskola jövő-

jét? 

Iskolánk jövőjén gondolkodva, mindenképpen pozitív 
előjelként mutatkozik a tanulói létszám egyenletessé-
ge és kismértékű emelkedése is, ami a bejáró és a 
helyi tanulókból vegyesen tevődik össze. 
Bízom benne, hogy tantestületünk létszámát egy fő-
vel emelni tudjuk a nyár folyamán, így a megfelelő 
szintű oktatást magasabb létszámmal tudjuk biztosí-
tani intézményünkben. Ennek megoldására már lépé-
sek is születtek, bízom abban, hogy meg is fog való-
sulni elképzelésünk. 
Továbbra is versenyeztetjük tanulóinkat elméleti és 
sportversenyeken, keressük a tehetségeket, hogy 
vigyék hírül iskolánk nevét minél messzebbre, mely-
hez a támogatást az iskola alapítványa és a tankerület 
maximálisan biztosítja. 
Hagyományainkat továbbra is ápoljuk, rendezvénye-
inket, megemlékezéseinket megtartjuk. 
Úgy gondolom, kollégáimmal mindent megteszünk 
annak érdekében, hogy a jövőben is egy stabil általá-
nos iskola maradhassunk, amihez természetesen a 
szülők, az alapítványunk és a helyi szervezetek segít-
ségére is szükség van. Közös erővel, gyermekeink jö-
vőjéért dolgozunk! 

HÍREK 

Gerhát Boldizsár 
2022. 03. 18. 

Gerhátné Molnár Lilla 
Gerhát Róbert 
Vezér utca 4. 

Rabati Zsombor  
2022.03.24. 

 Kovács Alexandra 
Rabati András 

József Attila utca 7. 
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 AZ ALKOT˘S ÖRÖME 

János pékségben dolgozik Jákóhalmán, de első szak-
mája az asztalosság volt. Honnan ez a kettősség? 
- Asztalos szakmát tanultam, és dolgoztam is asztalos-
ként. Aztán egy pékségből áradó illat nagyon megérin-
tett. Jelentkeztem, felvettek, és ezt a szakmát is meg-
tanultam. Az asztalos szakmát nagyon szeretem, ezt 
jelenleg itthon végzem szabadidőmben. 

Adrienn, cukrászként végeztél, de úgy látom, fontos 
feladataid vannak az asztalosság területén is.  
- Cukrász szakmát tanultam, amit nagyon szeretek, és 
itthon ma is szívesen készítek süteményeket. Később 
elvégeztem a könyvtár-művelődésszervező szakot, de 
ezen a területen nem dolgoztam. Az itthoni munka-
megosztásban én végzem a tervezést, nagyon szeretek 
új dolgokat kitalálni, mindig jár az agyam, hogy lehet 
újat alkotni. Az asztalos munkáknál a festés, kisebb 
csiszolások és a dekorálás a feladatom, amihez fontos 
a kreativitás. De minden másban is igyekszem segíteni. 

Nagyon szép és látványos a kertben lévő fából készült 
kiülő, komoly munka lehetett az elkészítése. 
János: Sokat dolgoztunk rajta, én csak a napi munka 
után tudtam ezzel foglalkozni. Adrienn sokat segített, 
ő nagyon precíz, nem enged semmi eltérést a tervtől. 
Amikor elkészült, beültünk, ott kávéztunk, és nagyon 
jó érzés volt, hogy ez a mi alkotásunk. 

Hogyan kezdődött a fából készülő kisebb munkák 
„sorozatgyártása”? 
Adrienn: Egy olyan köszöntő virágládát terveztem, 
amibe a kaspó is belefér. Sokaknak tetszett, szeretik, 
többen ajándéknak viszik. Télen madáretetőket kér-
nek, de nagy sikere van a kis sámliknak, retró kisszé-

keknek is. Most éppen fa mécsestartókat készítünk 
megrendelésre, de készült már fűszertartó, és próbál-
koztam fára szalvéta technikát alkalmazni. Nagyon sze-
retek alkotni, számomra nem csak maga a munka okoz 
örömet, hanem jó látni, amikor elkészül egy-egy új 
alkotás - az ember szívét megmelengeti.  

Feltűnt, hogy a beszélgetés során mindketten többes 
számban beszéltek valamennyi munkáról. Ez azt je-
lenti, hogy nagyon jól kiegészítitek egymást az alko-
tásban is. 
Adrienn: Igen, sok 
mindenben hasonló 
az érdeklődésünk, a 
közös munkát pedig 
volt alkalmunk kipró-
bálni eddigi legna-
gyobb alkotásunknál, 
a házunk átalakításá-
nál.  
János: Szinte min-
dent magunk csinál-
tunk, a betonozást, 
gipszkarton szere-
lést, szigetelést, a famunkákat, de segítettem a kőmű-
vesnek is, és sokat tanultunk ebben az időben. A belső 
teret természetesen Adrienn tervezte, és jó volt látni, 
ahogy fokozatosan kialakult a mostani formája, amit 
nagyon szeretünk.  

Szeretettel beszéltek az alapanyagról, a fáról. Mi a 
varázsa, miért jó vele dolgozni? 
János: Én mindent szeretek, ami a fával kapcsolatos, 
szeretem az illatát, szeretem fúrni, faragni. Míg példá-
ul a lakatos munkát kicsit ridegnek tartom, fával dol-

Az adventi vásár alkalmával sokan megcsodáltuk Steckl János és felesége, Stecklné Tiliczki Adrienn szép famun-
káit és a gipszből készült karácsonyi díszeket, mécsestartókat. Mindketten kreatív, alkotó emberek, ami barátsá-
gos otthonukon is jól látható. Ez alkalommal velük beszélgettünk a közös alkotás öröméről és életük mostani, 
különleges ajándékáról. 

Steckl János és Stecklné Tiliczki Adrienn 
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gozni egészen más. Munkáink fenyőfából készülnek, 
ami puha fa, jó vele dolgozni, és nagy örömet jelent, 
ha másoknak is tetszik, amit készítünk. Volt például 
olyan háromrészes virágtartó, amiért Pestről jött el a 
vevő. Ez ösztönzést jelent, hogy érdemes csinálni. Min-
denre nyitottak vagyunk, szívesen elkészítünk egyedi 
elképzeléseket, kéréseket is. 
Adrienn: Szeretek szép dolgokat alkotni. Bár most a fa 
a legfőbb alapanyag, de mindig valami új jár a fejem-
ben, és biztosan többféle alkotás születik még. Kará-
csonyra például gipszből készítettünk mécsestartókat, 
díszeket, szerettem ezt az aprólékos munkát. A cukrá-
szatot is alkotásnak tekintem, ahol örömet jelent új 
sütemények kipróbálása. Mostanában cukormentes 
sütemények készítését tervezem, úgy látom, van rá 
igény.  

Volt egy nagy „kaland” az életetekben – négy évig 
Londonban éltetek. Hogyan gondoltok vissza erre az 
időre? 

János: Adódott ez a lehetőség, és anyagi okokból is 
jónak láttuk, hogy megpróbáljuk. Adrienn tanult ango-
lul, én ott tanultam meg. Egy munkahelyen dolgoztuk, 
Adrienn cukrászként, én pedig mint pék. Megszerettük 
Londont, bejártuk a várost, megismertük a nevezetes-
ségeit. Sok helyre eljutottunk innen, voltunk Wales-
ben, Skóciában, Amszterdamban és Párizsban is. 

Adrienn: Érdekes volt a munka, ott más az ízvilág, de 
próbáltam megismertetni a magyar ízeket is, készítet-
tem például hókiflit, beiglit, János pedig zsömlét, kiflit, 

amit ott nem ismernek. A négy év alatt nagyon sok 
tapasztalatot szereztünk, sok élménnyel gazdagod-
tunk. Elértük a célunkat, és jó érzésekkel gondolunk az 
ott töltött évekre. 

Nem csak a munkákban dolgoztok közösen, de közös 
az érdeklődés a sportok, a kirándulás iránt is.  

Adrienn, János: Sportok közül legjobban a vízilabda, 
kézilabda és foci érdekel mindkettőnket. Éppen Lon-
donban voltunk, 
amikor 2012-ben 
ott rendezték az 
olimpiát. Óriási 
élmény volt, hogy 
jelen lehettünk a 
kézilabda és vízi-
labda mérkőzések 
egy részén. 

Szívesen megyünk kirándulni, gyakran járunk a Mátrá-
ba, többször utazunk a Balatonra, Egerbe, Szilvásvá-
radra. Szeretünk új tájakat megismerni, szép helyeket 
felfedezni az országban. 

Amikor beléptem barátságos otthonotokba, egy bá-
jos szőke kisfiúval együtt fogadtatok. Hamar megba-
rátkoztunk Noellel, akivel Ti is az ismerkedés csodáit 
élitek meg ezekben a napokban.  

Adrienn: Noel most a legnagyobb boldogság az éle-
tünkben. Két éves, négy hónapos, és még csak egy 
napja él velünk - örökbe fogadtuk. Nagyon vártuk őt, 
vele teljessé vált a családunk, és így minden alkotás 
most háttérbe szorul. Kedves, barátságos kisfiú, ra-
gaszkodik hozzánk. Úgy látjuk, szeret velünk lenni, mi 
pedig mindent megteszünk, hogy közös életünk minél 
szebb, tartalmasabb legyen. 

János: Már a mű-
helybe is levittük, 
és úgy látom, ér-
deklik a gépek, 
megmutatjuk 
majd az ott folyó 
munkákat is. A 
kertben a hinta az 
egyik kedvence, de 
tervezünk homo-
kozót, és minden-
képpen kell majd 
egy kutya is, mert imádja az állatokat.  

Kedves Adrienn és János, biztos vagyok benne, hogy 
Noel a legjobb helyre érkezett. Gratulálok hozzá, to-
vábbi sok örömet kívánok alkotó munkáitokhoz, és a 
legnagyobb alkotáshoz, a Noellel együtt töltendő 
szép közös utatokhoz. 

Gipszből készült mécses tartók és díszek 
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Boldogházán itthon 
- beszélgetés Maczó Miklósné Rózsikával 

Ezt a beszélgetést öt évvel ezelőtt-
re terveztük. Sajnos az élet mást 
diktált. Rózsika férje beteg lett, 
több évi ápolás után elhunyt.  
Nagyon nehéz időszak lehetett ez 
számodra! 
Valóban. Így utólag visszatekintve 
is! Miklós több súlyos betegséggel 
harcolt, míg végül 2019-ben meg-
halt. 
Hogy hogy bírtam ki? Az élettől 
mindig kaptam annyi erőt, hogy 
talpon tudjak maradni. A szép, nyu-
godt környezet meghozta lelki bé-
kémet. Igaza volt Illésné Annának, 
akitől először hallottunk Jászbol-
dogházáról. Anna lánya itt él a köz-
ségben, és édesanyját is hazacsábí-
totta. És honnan ismerem Annát? 
Ez egy hosszú és érdekes történet. 
Püspökladányi vagyok. 2006-ban 
Debrecenben találkoztam Miklós-
sal, aki Szentendrén élt. Mind a 
ketten elváltak voltunk, és úgy ha-
tároztunk, összekötjük életünket. 
Szentendrére költöztem, és ott 
ismertem meg Annát, aki ugyanab-
ban a háztömbben lakott. Nagyon 
szerettem Szentendrét, rengeteget 
sétáltunk a kis ékszerdoboz város-
ban. 
Miklós hentes volt, három húsbol-
tot vezetett Pesten, a Hold utcá-
ban. Amikor nyugdíjasok lettünk, 
elhatároztuk, hogy nyugodt, csen-
des helyet keresünk magunknak. 
Itt jött Anna ötlete, hogy nézzük 
meg Jászboldogházát. 
Már a fogadtatás is biztató volt. Az 
első benyomás, a szép, virágos te-
lepülés, tágas utcák, az emberek 
segítőkészsége megragadott ben-
nünket. 
A Községházára mentünk, ott ér-
deklődtünk eladó házakról. Az 
egyik dolgozó azonnal hívta apuká-
ját, hogy segítsen nekünk. Több 
házat megnéztünk, végül ezt, a Rá-
kóczi úti jó állapotban lévő nagy 
kertes házat választottuk. 
Ez melyik évben történt? 
2016-ban, és június 1-jén már be is 
költöztünk. Első pillanattól jól érez-
tük magunkat, tele voltunk tervek-
kel. Sajnos, mint az előzőekben 
mondtam, az élet másképpen ren-
dezte sorsunkat. Bár Miklós sokat 
szenvedett, de mindig örült, ha a 
szép, virágos otthonában kiülhetett 
a teraszra. Három évig gyönyör-
ködhetett benne. 

Mielőtt nyugdíjas lettél mivel fog-
lalkoztál? 
Mezőgazdasági középiskolában 
végeztem, de csak itt, Boldoghá-
zán, hasznosíthattam ismeretei-
met. Püspökladányban egy varro-
dában dolgoztam közel 30 évig. Sok 
mindent varrtunk Pestre a Gálának. 
Nadrágokat, szoknyákat. Utolsó 
években a franciáknak varrtuk a 
„kis krokodilusos” védjeggyel ellá-
tott pólókat. 
Miután Szentendrére kerültem, 
egy pomázi székhelyű berendezé-
seket gyártó olasz céghez kerül-
tem. Vezetékeket vezettem a pa-
nelekbe. 
Itt Boldogházán már csak a kerttel, 
a virágjaimmal foglalkozom. 
Valóban nagyon szépek, érzik a 
gondoskodó szeretetedet. Amikor 
a mai beszélgetés időpontját 
egyeztettük, akkor is a kertből 
szaladtál. 
Gyermekeid is megszerették Bol-
dogházát? 

Két lányom van. Rozika Sopronban 
lakik 13 éves Réka lányával és a 22 
éves Gergővel. Réka csodálatos 
kézügyességgel megáldott, grafikus 
szeretne lenni. Gergő most fog 
érettségizni. 
Tehát mind a két unokám tanul 
még, így a nagy távolság kevesebb 
személyes találkozót enged meg. 
Szerencsére a technika már nagy, 
és az okostelefonon minden meg-
oldható. 
Másik lányom Csilla – aki hozzád 
hasonlóan szintén szokott újságcik-
keket írni – családjával Sárrétudva-
riban laknak. Nemrég még a püs-
pökladányi TV-nél dolgozott, jelen-
leg munkavédelemmel foglalkozik. 
A férje – hasonlóan Miklós férjem-
hez – hentes. Lányuk Anna 18 éves, 
népművészeti iskolába jár. 
Ők sűrűbben tudnak hazajárni, ez a 
távolság is nagy, de a közlekedés 
nagyon jó. 
 
 

A család 

Az unokáink: Anna, Réka és Gergő 
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Lányunokáidról említetted, hogy 
nagyon jó kézügyességük van. A 
falon lévő képeidet megcsodál-
tam, és most megállapítom, volt 
kitől örökölniük! Mióta festesz? 
Jászboldogháza adta az ihletet és 
az erőt a férjem halála után. 
Hagyóné Ilussal szoktam megbe-
szélni a témáimat, és nagyon sok 
hasznos tanácsot kapok tőle. Lá-
nyaim is örömmel vették új hobbi-
mat, és megleptek egy festőkész-
lettel. Gyűjtöm a színes képeket, 
régi képes naptárakat, és ebből is 
merítek új ötleteket. 

Nemrég volt húsvét. Hogy telt el 
ez a meghitt ünnep? 

Lányaim az unokákkal itthon vol-
tak, sokat beszélgettünk, főzőcs-
kéztünk. Főztünk sonkát, húslevest, 
töltött husit, Stefánia szeletet, pör-
költet. Megsütöttem anyukám régi 
receptjét, amit annak idején a Nők 
Lapjából írt ki. Ez az úgynevezett 
„Repülő krémes”, ami a család ked-
vence. 3 lapból áll. Kell hozzá: 

1 szalalkáli 
50 dkg liszt 
10 dkg vaj 
15 dkg porcukor 
1 vanília 
1 dl tej 
2 tojás 
1 ek méz 
 

A lapokat két különböző krémmel 
töltöm meg. 
1. lapra: 3 dl tejben megfőzöm a 
csokis pudingot, hozzáadok 1 ek 
kakaót, ízlés szerint cukrot. Amikor 
kihűlt 25 dkg margarinnal jól kike-
verem. 

2. lapra 2 csomag vaníliás pudingot 
6 dl tejben felfőzök, reszelt citrom-
héjjal, cukorral, vanília cukorral 
ízesítem. Kihűlés után fél csomag 
Ráma margarint dolgozok bele. 
A 3. lapra porcukor kerül. 
A „Repülő krémes” most is nagy 
sikert aratott.  
Nagyszombatot a barátom család-
jánál töltöttem, ahol a húsvét mel-
lett a névnaposokat is köszöntöt-
tük. Gyorsan eltelt ez az ünnep is, 
így visszatérnek a hétköznapok. 
Festek, varrogatok, a kertben dol-
gozgatok, virágaimmal bíbelődök, 
keresztrejtvényezek, a két bozon-
tos fekete kutyusommal foglalko-
zom. 
Hiányzik-e valami a községünk-
ben? 
A boltok gazdag választékot adnak, 
így a rövidárun és a méterárun kí-
vül mindent meg tudok vásárolni. 
A jó tündértől mit kérnél? 
Legfontosabb az egészség! Ha az 
van, a többit megoldom. Csalá-
domnak is azt kívánom, egészsé-
get, boldogságot, és hogy az uno-
káim jövőbeni kívánságai teljesülje-
nek! 
Rózsika! Olvasóink nevében mi is 
ezeket kívánjuk Neked! Köszönöm 
a beszélgetést, minden szépet és 
jót adjon a Teremtő. Köszönöm a 
beszélgetést. 

Velünk történt ... 

Zrupkó Ferencné 

Kerekes Réka és Móczó Milán, az Y Akadémia növendékei 
fotózáson vettek részt hazánk új köztársasági elnökének 
portfóliójához. Novák Katalin továbbra is kiemelten fon-
tosnak tartja a tehetséggondozást, és hitvallásának megfe-
lelően készített a stábja képeket a fiatal tehetségekkel. 
Réka és Milán kiemelkedő képességekkel rendelkeznek 
több területen, és méltóak a tehetséggondozásra. Az ál-
lamfő hosszan beszélgetett a két jászsági élsportolóval, és 
nagy örömmel, elismeréssel hallgatta a célokat, amit kitűz-
ték maguk elé a Yakuzák SE reménységei. Mint ismeretes, 
Réka és Milán nyáron 18 napra utazik az Egyesült Államok-
ba, ahol részt vesznek az NSCA konferenciáján, és több 
szempontból építik jövőjüket.  

- Felemelő érzés volt látni tanítványaimat, ahogy kötetle-
nül beszélgettek Magyarország első számú közjogi méltó-
ságával. Micsoda start ez az élethez! A jászberényi Y Ház, 
mint tehetségpont, a jövőben is támogatni és segíteni fog-
ja a fiatalokat céljaik elérésében- mondta Agócs Tibor, az Y 
Ház vezetője a látogatás után. 

Y Média 
Fotózás Novák Katalin köztársasági elnökkel  

HÍREK 



 39 
Boldogházi Hírek 

2022. MÁJUS HÍREK 

Egészségünk védelmében 

Térítésköteles háziorvosi ellátások díjtétel táblázata 2021. 11. 01-től 

MOK által javasolt 
minimum - 
maximum díjtétel 

I. Szakvélemények   

Személy) higiénés alkalmassági vizsgálat járványügyi szempontból kiemelt munkakörben törté-
nő munkavállaláshoz 

3 675 — 6 125 Ft 

Örökbefogadó szülők egészségi alkalmassági vizsgálata 6 450 - 10 750 Ft 

Gyámnak való alkalmasság megállapítása 6 450 - 10 750 Ft 

Egészségpénztárak. üzleti biztosítók felkérésére, valamint jogászi megkeresésre adott szakvéle-
mény 

7 950 - 13 250 Ft 

Külföldön tanulni. munkát vállalni szándékozók egészségi alkalmasságáról szakvélemény magyar 
nyelven 

7 500 - 12 500 Ft 

Minden egyéb, vizsgálatot igénylő, nem finanszírozott véleményezés 
7 950 - 13 250 Ft 

  

II. Igazolások   

Tanfolyami részvételhez, külföldi ösztöndíjhoz, beiskolázáshoz 7 500 - 12 500 Ft 

Foglalkozás-egészségügy kérésére, a korábbi ill. gondozott betegségekről 4 275 - 7 125 Ft 

Külföldi utazáshoz gyógyszerszedési igazolás kiállítása - magyar nyelven 2 550 - 4 250 Ft 

Más országban rendszeresített idegen nyelvű igazolás kitöltése oltottságról, gyógyszerszedésről 4 725 - 7 875 Ft 

A páciens kezdeményezésére- vagy más szolgáltató kérésére történő vizsgálat, 
beavatkozás végzése a rendelőben (alkalmanként) (p1. EKG sportorvoshoz, szem- 
műtéthez, sebészet kérésére). illetve ezek vég zése barna’ TAJ számú betegnek, 
a sürgősségi ellátáson kívül 

5 400 - 9 000 Ft 

Elektronikusan tárolt leletek nyomtatása. leletmásolás 1500 - 2 500 Ft 

Járványügyi érdekből nem kötelező védőoltással történő immunizálás, kivéve a térítésmentes 
védőoltással történő irnmunizálást és a pneumococcus baktérium. a humanpapilloma vírus és 
az influenza megbetegedés elleni immunizálást (az oltóanyag árát nem tartalmazza) 

2 550 - 4 250 Ft 

Vérvétel a rendelőben 2 550 - 4 250 Ft 

Infúzió beadása a rendelőben (alkalmanként) 7 500 - 12 500 Ft 

Lakáson, a beteg kezdeményezésére -nem sürgős, nem fekvőbeteg - történő kényelmi látoga-
tás, megkezdett 15 percenként, illetve “barna” TAJ számú beteg látogatása 

3 225 - 5375 Ft 

Injekció adása “barna’ TAJ Számú betegnek, gyógyszer ára nélkül 2 550 - 4 250 Ft 

IV. Kiszállás díj lakáson végzett nem finanszírozott tevékenységhez   

Kiszállás díj km 150-250 Ft 

III. Beavatkozások (Nem a háziorvos kezdeményezésért illetve ‘barna” TAJ számú beteg ellátása) 

Többszörösen visszatérő probléma a más szakorvosok által 
műtétek előtt kért vizsgálatok vagy a magánszolgáltatók 
által kért vizsgálatok elvégeztetésének kérdése. Továbbra 
sem feladatunk ennek megoldása és a vizsgálatokra a be-
utalás sem. 
Fontos tudni, hogy aki mégis ezeket elvégezteti, azzal kifi-
zettetheti a NEAK annak díját. 
Hasonlóan az üzemorvosok által kért üzemorvosi vizsgála-
tok előtti laborok, tüdőszűrésre utalás, stb... 
“9/2012. (11.28.) NEFMI rendelet 6 (2): Amennyiben a 
járóbeteg-szakellátó intézmény szakorvosa az ellátott Szá-
mára a megjelenést követően további, más egészségügyi 
szolgáltató által elvégezhető egészségügyi eljárás elvégzé-
sét tartja szükségesnek, az egészségügyi eljárásra történő 
beutalást más egészségügyi szolgáltatótól nem kérheti” 

BEUTALÁS KÉRÉSE HAZIORVOSTÓL 
A hatályos jogszabályi rendelkezések (9/201 2.(H.28) 
NEFMI rendelet 6. par. (l -2bek.) szerint szakorvos az általa 
előírt vizsgálatok történő beutalót a háziorvostól NEM kér-
het. 
A szakorvos az előzetes vizsgálatokat (a beteg érdekeinek 
figyelembevételével): 
- vagy a beteg lakóhelye szerint ellátási kötelezettséggel 
rendelkező járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi 
szolgáltatóná1 kérheti (a beteget. a jogszabályoknak meg-
felelő beutalóval ellátva) 
- vagy saját intézményén belül végezheti el. 
A beutalási rendre vonatkozó szabályok megsértése esetén 
az Ebtv.37.*( 1)bekezdés a) pontja alapján a szolgáltató az 
ellátás finanszírozási összegének megtérítésére kötelezhe-
tő. 
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Háziorvosi rendelési idő 
Hétfő 8-12 (8:30-10:30-ig akut betegek ellátása, 11-12-ig időpontos betegek ellátása) 
Kedd 12-16 (12:30-14:30-ig akut betegek ellátása 15-16-ig időpontos betegek ellátása) 
Szerda 8-12 (8:30-10:30-ig akut betegek ellátása, 11-12-ig időpontos betegek ellátása) 
Csütörtök 8-12 (8:30-10:30-ig akut betegek ellátása, 11-12-ig időpontos betegek ellátása) 
Péntek 8-12 (8:30-10:30-ig akut betegek ellátása, 11-12-ig időpontos betegek ellátása) 
Akut betegség pl. láz, köhögés, nátha, hasi fájdalom 
Időpontos betegek ellátása pl. leletek ellenőrzése, vérnyomásbeállítás, beutalók kiadása 
 (NEM FERTŐZŐ BETEGEINK RÉSZÉRE KÉRJÜK FENNTARTANI!) 

Rendelő elérhetőségei: 
Tel.: 06-57-460-021 

email: rendelo@jaszboldoghaza.hu 
Ügyeletes mobil (MUNKANAPOKON 8-16 ÓRA KÖZÖTT HÍVHATÓ NAGYON SÜRGŐS ESETBEN!) : 06 20 824 9182 

IDŐPONTOT KÉRNI CSAK A 06-57-460-021-ES TELEFONSZÁMON LEHET! 
A körzetünkbe tartozó betegek részére amatőr sportorvosi vizsgálatot SZIGORÚAN előzetes bejelentkezés után 
el tudunk végezni. 

Kedves Betegeink! 
A nyári szabadságolások miatt, kérjük, kísérjék figyelemmel a rendelői és az üzletek hirdetőtábláit! 

Nyári szabadság: június 27-július 5. 
A rendelési időről később adunk tájékoztatást! 

dr. Borsodi-Nagy Erzsébet 

Kedves Olvasók! 
Az elmúlt hetekben a könyvtárban a kisgyere-
keké volt a főszerep. Kovács Zoltánné Kriszti-
na márciusban és áprilisban is tartott játékos, 
zenés foglalkozást a legkisebbeknek. A márci-
usi foglalkozást a Jászboldogháza Községi Ön-
kormányzata támogatta, a második alkalom 
pedig az „EFOP-1.5.3.-16-2017-00019 Humán 

Könyvtári hírek 

erőforrás pályázatának” kö-
szönhetően valósult meg. Az 
év folyamán havonta tervez-
zük ebből a pályázatból 
megtartani a programot. 
Kérem, figyeljék a kiírásokat 
a pontos időpontokról!  Ér-
demes elhozni a kicsiket, 
hisz ők nagyon élvezik a da-
lok- mondókák- hangszerek 
varázslatos világát, és köz-
ben közösségben is lehet-
nek a többi hasonló életko-
rú gyermek között. 
Március elején a negyedik 
osztályos gyermekek láto-
gattak el a könyvtárba egy 
kis társasjátékozásra. A 
„TOP-5.3.1-16-JN1-2017-0005 számú, helyi identitást és kohézi-
ót erősítő pályázat” egyik programelemét valósítottuk meg. Az 
Activity nevű társast választottuk, hisz ez a játék nem csak gon-
dolkozásra késztette a gyermekeket, hanem izgalmas, nevetés-
sel teli másfél órát nyújtott, melynek a végén a legügyesebbek 
kis ajándékot kaptak. A vé-
gén minden gyerek úgy nyi-
latkozott, hogy szívesen 
jönnek máskor is társasoz-
ni.  
A könyvtárba a központi 
könyvellátónak és az önkor-
mányzatnak köszönhetően 
folyamatosan érkeznek a 
szebbnél szebb új könyvek, 

HÍREK 



 41 
Boldogházi Hírek 

2022. MÁJUS 

Azért szeretek könyvtárba járni, mert gyorsabb, egy-
szerűbb és elérhetőbb, mint könyvesboltban megvásá-
rolni mindent. Én, ha könyvtárba megyek, az nekem 
nem annyi, hogy bemegyek és leveszek egy könyvet a 
polcról. A könyvtárban szét kell nézni, minden polcot 
végig kell járni, de ha nem is mindet, a nagy részét leg-
alább. A megújult gyermekkönyvtárban ezt sokkal 
jobb elvégezni, mint régebben. A könyvtár nem csak 
könyvkölcsönzési lehetőséget kínál, Hajni néni sok más 
programot is szervez. Nemrég iskolaidőben meghívta 
az osztályunkat társasjátékozni. Nagyon élveztük az 
Activity partit! Azelőtt meghívott egy nénit, aki osztá-
lyunknak érdekes bemutatót tartott az indiánokról, 
majd adott egy könyvet, amit a következő látogatásáig 
el kellett olvasnunk. Akkor már csapatokra osztva ver-
senyeztünk egymással. Ez is nagyon jó élmény volt! 

Miért szeretek a boldogházi könyvtárba járni? 

Gajdos Márta 

Szemes- Csecselics Hajnalka 

Könyvtári nyitva tartás: 
Hétfő- Szerda- Péntek: 10:00-12:10; 12:30-14:00 

Kedd- Csütörtök: 12:30-17:00 

Elérhetőségek: konyvtar@jaszboldoghaza.hu 
Szemes- Csecselics Hajnalka  

06-30/4836-795 

Édesanyám mit segítsek? 
Cukrot törjek? Hozzak lisztet? 
Megpörköljem tán a kávét? 
Elszaladjak hagymaszárért? 
Neked száz és száz a dolgod, 
míg ebédünk egybehordod; 
míg az asztal megterítve, 
csak te fáradsz, te s megint te! 
Ámde én nem hagylak téged, 
tétlen mint is nézhetnélek? 
 

S épp ma van lám neved napja, 
hát így üld meg, mosogatva? 
Édesanyám, mit segítsek, 
hogy ne fáradj, légy mind fris-
sebb? 
Megtennék én mindent érted, 
minden gondtól kímélnélek. 
Hogy vidáman élj sokáig, 
s ifjan lásd meg unokáid. 

Létay Lajos: Édesanyám, mit segítsek? 

HÍREK 

érdemes ellátogatni, és a polcok között jár-
va átböngészni a választékot! Minden kor-
osztály találhat érdeklődésének megfelelőt 
a régebbi és új kötetek közül. 
 
Kérném azokat az olvasókat, akiknél köl-
csönzött könyv van, nézzék át, hogy nem 
járt-e le a kölcsönzési idő, mert nyilvántar-
tásunk szerint nagyon sok- egy hónapnál 
régebben elvitt- könyv van az olvasóknál. 
Aki már kiolvasta, azt kérem, hogy hozza 
vissza a könyvtárba, hogy mások is olvashas-
sák. Természetesen, ha valakinek még szük-
sége van valamelyik könyvre, akkor jelezze 
felém, és meghosszabbítom a kölcsönzési 
időt. 
Továbbra is szeretettel várom a kedves ol-
vasókat! 

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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Imrédy út. A boldogháziak számára mindig sokat jelentett az a mellékút, ami jelentősen lerövidítette a Jászbe-
rénytől való távolságot. Az utóbbi években, sőt évtizedekben többnyire negatív jelzőkkel illetjük, hiszen a több-
szöri részleges felújítások ellenére mára szinte teljesen alkalmatlanná vált a közlekedésre. Ezért is fogadta nagy 
öröm a hírt, miszerint komoly pályázati összegből végre sor kerülhet a sokat szidott, de a boldogháziaknak mégis 
olyan fontos út felújítására.  
   Talán ma már kevesen tudják, hogy mikor létesült, és kiről kapta a nevét ez az út. A rövid visszapillantás a kora-
beli újsághírek és emlékezések alapján készült.  

   Boldogháza Jászberény pusztájaként mindig szoros 
kapcsolatban állt a várossal, a tanyavilágot is elsősor-
ban Jászberény lakói népesítették be. 1873-ban a Szol-
nok-Hatvan közötti vasútvonal megépülése megköny-
nyítette az utazást, a kapcsolattartást, a rokoni látoga-
tásokat. Benépesült a tanyavilág, melynek lakói ered-
ményes gazdálkodást folytattak, és jelentős állattar-
tást honosítottak meg.  
   A gazdák számára nagyon fontos volt, hogy termé-
nyeikkel, állataikkal eljussanak a közeli városba, a vá-
sárokba, a piacra, ilyenkor lovas kocsival tették meg az 
utat. Nem a hosszabb, az Alattyánon és Jászteleken át 
vezető kövesutat használták, hanem a gazdaságok kö-
zött létesült, szolnoki útnak nevezett utat, ami jóval 
rövidebb távolságot jelentett. Az idők folyamán azon-
ban olyan mértékben romlott az állapota, hogy esős 
időben lehetetlenné vált rajta a közlekedés. A gazdák 
számára ez komoly gondot jelentett.  
 
   Az 1930-as évekre Boldogháza már a leendő község 
képét mutatta: állt a templom, megépült az első utca, 
a központi iskola, és gazdakörök, olvasókörök váltak a 
közös rendezvények színhelyeivé. A boldogházi gazda-
társadalom már közösséggé formálódva kereste a 
megoldást gondjaira, így az út állapotának rendezésé-
re is. 
    Az út felújítására 1933-ban kerülhetett sor. A jászok 
körében rendkívül tisztelt gróf Apponyi Albert, aki 52 
éven át volt Jászberény országgyűlési képviselője, eb-
ben az évben meghalt. A jászberényiek a mandátumát 
Imrédy Béla pénzügyminiszternek ajánlották fel, azzal 
a nem titkolt szándékkal, hogy így több anyagi forrás-
hoz juthat a város. Imrédy ellenfele a jászberényi Ba-
ráth Endre volt, aki a választáson 1176 szavazatot ka-
pott, míg Imrédy 3649 
szavazattal lett Jászbe-
rény új országgyűlési 
képviselője. 
   Imrédy Béla többször 
ellátogatott választó-
körzetébe, nagy érdek-
lődést tanúsított a gaz-
dák helyzete, gondjai 
iránt.  1933 októberé-
ben Jászberénybe láto-
gatott, de fontosnak 
tartotta a tanyai lako-
sok helyzetének megis-
merését is. Jászberény-
ből Boldogházára uta-
zott, ahol nagy ünnepé-
lyességgel fogadták. A 
korabeli Jász Hírlapban 
olvashatjuk: „A vasúti 

átjárónál felállított lomb- és virággal gazdagon díszí-
tett diadalkaputól a templomtérig terjedő útvonalon 
állott fel a közönség. Az autójából kiszálló minisztert 
Nagy János kisgazda (a későbbi község első főbírója) 
üdvözölte néhány keresetlen szóval, majd Vitárius ta-
nító kisleánya nyújtott át hatalmas virágcsokrot a mi-
niszternek, aki a köszöntést szívélyes szavakkal viszo-
nozta.”  
   A képviselő az Üveges vendéglőben 80 helyi kisgaz-
dával közös ebéden vett részt. Ebéd után az újonnan 
épült gazdakörben találkozott a helyi gazdákkal, ahol a 
megbeszélések fontos témája volt a szolnoki út kikö-
vezése, amire a miniszter ígéretet tett. 
    S hogy ez nem csupán üres szólam volt,  bizonyítja, 
hogy intézkedése nyomán 
már november 4-én tár-
gyalást folytattak a keres-
kedelmi minisztériumban, 
ahol Jászberényt dr. 
Friedvalszky Ferenc pol-
gármester képviselte. A 
tárgyalás eredményes 
volt, az útépítésre elő-
irányzott összegből a bol-
dogházi és szelei utak kö-
vezésére is juttattak meg-
felelő összeget. Ebben az 
időben nagy gondot fordí-
tott  a kormány a vidék, a 
tanyavilág fejlesztésére, 
az útépítésekre, amivel a 
korábbi mulasztásokat is 
igyekeztek pótolni. 
   A jászberényi polgármester sokat tett az útépítés 
érdekében.  Tárgyalt, lobbizott a minisztériumokban, 
meggyőzően érvelt a cél érdekében, és közben rend-
szeresen tájékoztatta a gazdákat az eredményekről. 
1933 decemberében már 1200 vagon kő állt rendelke-
zésre, ami a tervek szerint a kormosparti iskolától a 
Boldogháza-Jánoshida kövesútig terjedő 5700 m-es 
útszakaszra lett volna elegendő.  A polgármester felhí-
vására a berényi és boldogházi gazdák ingyen fuvart 
ajánlottak fel a kövek szállítására. Ezáltal a fuvarozás 
díját is kövek beszerzésére fordíthatták.   
   Imrédy Béla márciusban ismét ellátogatott Jászbe-
rénybe, s beszédében kiemelten szólt a tanyai nép 
sorsát érintő intézkedésekről. Elutazott Portelekre is, 
ahol nagy szeretettel, ünnepléssel fogadták. 
   Az útépítés 1934 márciusában kezdődött, Jászbe-
rényből három mérnök irányította a munkálatokat. 
Miután a régi út egy részét kockakő fedte, elsőként 
ezeket szedték fel, és a jászberényi Rákóczi út burkolá-
sához használták fel.  
Az útépítésre előirányzott összeg szeptemberre elfo-

Az Imrédy út és névadója  

Dr. Friedvalszky Ferenc 
Jászberény polgármestere 

Imrédy Béla, Jászberény  
országgyűlési képviselője 
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gyott, ezért Friedvalszky Ferenc ismét Imrédyhez for-
dult segítségért. 
   Az út Boldogházát is érintő szakasza 1934 őszére el-
készült. A boldogháziak szerették volna, ha a szolnoki 
út nyomvonalán folytatódik az út rendezése, de erre 
akkor nem volt elegendő pénz. Friedvalszky polgár-
mester közbenjárására 1938-ban még 1,3 km szakaszt 
építettek ki. Az eredeti tervek szerint az út egészen 
Újszászig vezetett volna, de erre sem akkor, sem ké-
sőbb nem volt elegendő anyagi alap. 
   A boldogházi gazdák  hálásak voltak Imrédy Béla kép-

viselőnek az útépítésért. Tiszteletüket azzal is kifejez-
ték, hogy róla nevezték el az utat. Emlékszem, hogy 
édesapámék milyen nagy tisztelettel emlegették a ne-

vét. Mint mondták, a korabeli politikusok között ő volt 
az egyedüli, aki teljesítette választási ígéretét. Imrédy 
maga is nagyra becsülte jászsági választóit.  Amikor két 
év elteltével, 1935-ben lemondott mandátumáról, 
kedves szavakkal búcsúzott  jász választóitól. „Amikor 
először léptem a derék jászok körébe, az első percben 
éreztem, hogy nem idegen tájra érkeztem, és tudtam, 
hogy otthon vagyok.” Kifejezte reményét, hogy 
”kölcsönösen megmarad az a szeretet, ami minket 
egymáshoz kötött.” 
 
   Imrédy Béla (1891-1946) sikeres szakmai és politikai 
pályája tragikus véget ért. Jászsági képviselősége ide-
jén kiváló pénzügyi szakemberként pénzügyminiszter 
volt. Nevéhez fűződött a gazdaadósságok rendezése és 
a parasztgazdaságok védelmének intézményesítése. 
1935-től a Nemzeti Bank elnökeként tevékenykedett. 
1938–tól 1939 februárjáig miniszterelnök volt, de a 
németekhez való közeledése miatt lemondatták. 1944-
ben szélsőjobboldali pártot alapított Magyar 
Megújulás Pártja  néven. A Sztójay-kormányban a gaz-
daság irányításával megbízott tárca nélküli miniszter 
volt. 1944 végén visszavonult a politikától. A háború 
után a Budapesti Népbíróság  háborús bűnösként 
elítélte, és 1946-ban kivégezték. 

 
*** 

 
Az országban manapság talán Jászboldogházán emle-
getik legtöbbször az egykori országgyűlési képviselő 
nevét a róla elnevezett út kapcsán. Nagy várakozás 
előzi meg a közeljövőben induló felújítást, melynek 
nyomán az Imrédy út visszanyerheti azt a fontos szere-
pét, amit megépítésétől jelentett a boldogházi és jász-
berényi lakosok számára. 

MÚLTIDÉZŐ 

Központi orvosi ügyelet:  
06-70 / 3703-104  

Mentők: 104 

Tűzoltó Egyesület ügyelet:  
06-30 / 234-59 01 

Körzeti megbízott:  
Kerekes Dániel  

06-30 / 696-63 50 

Jászberényi  
Rendőrkapitányság ügyelete: 

 06-57 / 504-280 

Polgárőrség ügyeleti  
telefonszám:  

06-70 / 319-1081 

 

Közvilágítás hibabejelentő: 
 06-1/457-0575 

Központi segélyhívó:   
(Rendőrség, Katasztrófavédelem, Men-

tők)      112 

Háziorvos 
Dr. Borsodi-Nagy Erzsébet 

Rendelési időben hívható  
telefonszám: 57 / 460-021 
Ügyelet 8-16 óra között: 

06-20 / 824-9182 

Gyógyszertár 

57/ 460-032,  06-20 / 973-64 18  
(nyitvatartási időn túl is ) 

Fogorvos 
dr. Eckbauer Anita 

 06-30/607-2762  

Védőnő 

Almási Edit  
06-70 / 492-0597 

Állatorvos  
dr. Petróczki Ildikó 

06-30/ 501-4997 

Községi könyvtár 
06-30 /483-6795 

Jászboldogháza Család- és  
Gyermekjóléti Szolgálata 

 06-30 / 576-8780 

Temető gondnok:  
06-70 / 492-05 96 vagy  

06-70/ 492-0594  

KÖZÉRDEKŰ  TELEFONSZÁMOK 

Az Imrédy út egyik szakaszának átadása 
Jobbról: Bujdosó Anna, Bujdosó Julianna, köztük 

Mizsei József, Nagy Mária, (?), Mizsei Ilona, Mizsei Pál, 
Bujdosó Margit  

(Kispálné Baranyi Aranka családi fotója) 

Papp Izabella 
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Tisztelettel: 
Hegyesi József (agrármérnök) 

Örömmel jelentjük, hogy 2022. 
március 19-én a Magház Egyesület 
és Jászboldogháza Község Önkor-
mányzata sikeresen megrendezte 
az I. Jászboldogházi Magbörzét. Az 
eredetileg 2020 tavaszára terve-
zett eseményt anno a koronaví-
rus-járvány miatt sajnos le kellett 
mondani, így most ott folytattuk, 
ahol akkor abbamaradt a törté-
net. A szép napsütéses idő, a ma-
gok és az érdekes szakmai programok sokakat kicsábí-
tottak a rendezvényre, amelyen körülbelül 40-50 fő 
gyűlt össze (még Budapestről és Jászberényből is ér-
keztek látogatók). 

A megnyitóban Joó-Kovács Ba-
lázs alpolgármester úr felidézte 
a régi időket, amikor bizony 
előfordult, hogy a háztáji ker-
tészkedés és a hozzá kapcsoló-
dó vetőmag-önellátás mentette 
meg az embereket az éhezés-
től. Ez az elméleti és gyakorlati 
tudás azóta javarészt sajnos 
kiveszett a köztudatból, illetve 
az emberek modernizálódott és 
felgyorsult életéből. Jó lenne, 
ha egyre többen – fiatalok és 
idősebbek egyaránt – újra bir-
tokolnák e tudást, mert egyre 

több jel mutat arra, hogy óriási szükségünk lesz rá a 
közeljövőben. S nem csak a testnek, hanem a termé-
szettől eltávolodott léleknek is jót tesz a kertben friss 
levegőn végzett aktív teremtő munka. Akik eljöttek, 
azok biztosan nem bánták meg. Fajtamentéssel foglal-
kozó gyakorló kertészektől és a nemzeti génbankunk 
szakembereitől hallhattak sok-sok érdekes és hasznos 
információt, amelyet írott formában is magukkal vihet-
tek a színes szakmai kiadványokon keresztül. Az ese-
mény legizgalmasabb része természetesen maga a 
börze (a kötetlen magcserebere) volt, ahol különleges 

és ritka fajták magjait lehetett 
beszerezni – teljesen ingyen – a 
hozzájuk tartozó tudással 
együtt. 
A rendezvényen jelentettük be 
hivatalosan Jászboldogháza 
növényfajta-gyűjteményének a 
létrehozását, amelybe már ér-
kezett is néhány tétel. Ezúton is 
köszönet Tamási Zoltánnénak 
és Kőhidi Györgynek az első 

magokért, amelyek Jászboldogháza közösségi gén-
bankját gazdagítják. Továbbra is szeretnénk megkérni 
mindenkit, akinek van olyan fajtája, amelyet már rég-
óta termeszt a kertjében (és eredetileg nem boltból 
vásárolta), hogy küldjön magokat Jászboldogháza nö-
vényfajta-gyűjteményébe, melynek fenntartását én 
vállaltam el a falu külterületén található tanyámon. A 
gyűjtemény növényeiből fogott magokhoz minden 
jászboldogházi lakos ingyenesen hozzájuthat a mos-
tantól évente megrendezésre kerülő magbörzéken. A 
felajánlott magokért személyesen is el tudok menni (a 
telefonszámom: 06-20-534-6487). Segítő közreműkö-
désüket előre is köszönöm a közösség nevében! 
Ne feledjük, 
hogy ezen érté-
kes helyi geneti-
kai erőforrások 
csak akkor ma-
radnak fenn a 
jövőben, ha a 
termesztésen 
keresztül meg-
őrizzük őket a 
kertjeinkben! 
Köszönöm min-
denkinek – kiállítóknak és látogatóknak egyaránt – a 
részvételt, találkozzunk jövőre a II. Jászboldogházi 
Magbörzén! 

Beszámoló az I. Jászboldogházi Magbörzéről 

Új Néplap Házunk tája - 2022. március 
A község vonzerejét is növelték Boldogházán 

Egyre több fiatal család költözik Jászboldogházára, akik a 
falu jövőjét jelentik. A kisgyermekes szülők igényeit figye-
lembe véve új mini bölcsődét hoztak létre, fejlesztették az 
orvosi rendelőt és a védőnői szolgálatot. Megújult az iskola, 
a tornacsarnok és előremutató lépéseket tettek a turizmus 
élénkítésére is.  
A kistelepülés nyugalma, a sokszínű közösségi élet és a jó 
közbiztonság vonzó a letelepülő fiatalok számára. Az önkor-
mányzat a kormány családtámogatási politikájával össz-
hangban olyan intézkedéseket hozott az elmúlt években, 
amelyek eredményeként sikerült megállítani a falu elörege-
dését. A befejeződött és a folyamatban lévő fejlesztések 
célja, hogy növeljék a lakosság komfortérzetét. Több pályá-
zati támogatásnak köszönhetően a közelmúltban kilenc be-
ruházást adtak át, összesen százhetvenhatmillió forint ér-
tékben. Új piac épült a Rákóczi utcában, beépítették a soká-

ig kihasználatlan ebédlői tetőteret, és konyaipari berende-
zéseket vásároltak. Fejlesztették a kemping szálláshelyeit, a 
háziorvosi és védőnői ellátását, korszerűsítették a közösségi 
házat, bel- és külterületi utakat újítottak fel, és munkagépe-
ket vásároltak. 
Az új mini bölcsőde 2021 januárjában nyitotta meg kapuját 
a kisgyermeket nevelő családok előtt. A fejlesztés során az 
óvoda egy részét alakították át, ahol bölcsődei csoportszoba 
és szociális blokk kapott helyet. A családias hangulatú, ba-
rátságos környezetben maximum nyolc három év alatti 
gyermek gondozását, nevelését biztosítják. Folytatódott a 
belterületi utak felújítása, több utcában új aszfaltburkolattal 
javították a közlekedés feltételeit. Befejeződött a község 
legnagyobb projektje, a belvízelvezető rendszer rekonstruk-
ciója is. A kétszázmillió forintos fejlesztés a település belte-
rületének mentesítését szolgálja, és növeli a Zagyva irányá-
ba történő vízelvezetés hatékonyságát. 
A közeljövőben új turisztikai attrakcióval bővül a település. 
Pályázati forrásból a Jászság élővilágát, természeti értékeit 
bemutató modern látogatóközpontot alakítanak ki a strand 
mellett. 

Rólunk  írták... 

HÍREK 



 45 
Boldogházi Hírek 

2022. MÁJUS HÍREK 

Régen volt — hogy is volt? 

Gyapot a boldogházi határban 

Községünk termőföldje mindig kiváló lehetőségeket biztosított a növénytermesztésre, állattartásra. Az 1950-es 
években szokatlan, új növények is megjelentek a boldogházi határban. Az akkori gyerekek közül többen emlék-
szünk olyan táblákra, ahol a szúrós gubójú növények terméseként vattához hasonló fehér pamacsokat láthat-
tunk. Ez volt a gyapot. De hogyan került az Alföldre és községünkbe a trópusi tájakon gazdagon termő növény? 

Mint annyi minden ebben 
az időben, ez is szovjet min-
ta alapján történt. A kor 
vezetői úgy gondolták, ha a 
társadalmi viszonyokat sike-
rült megváltoztatni, úrrá 
tudnak lenni a természet 
törvényein is. Liszenko szov-
jet tudós forradalmi elméle-
te volt, hogy új növényfajtá-
kat kell meghonosítani - függetlenül a klímától és talaj-
viszonyoktól. Így került sor hazánkban is a citrusfélék, 
a gyapot vagy a gumipitypang rövid életű karrierjére. 
A gyapot nagyüzemi termesztése 1949-ben kezdődött, 
és hamarosan már százezer holdon próbálták megho-
nosítani. 1951-ben átadták a Gyapotszedés Hősei és a 
Gyapotszedés Mesterei kitüntetéseket is, miközben „a 
nagy szovjet biológus, Liszenko szelleme lebegett a 
kísérleti táblák felett.” A gyapot nem igényes növény, 
a trópusi környezetben 7-8 hónap egyenletes meleg 
hatására megfelelő termést hoz. Hazánkban ez eleve 
lehetetlen volt. 1953-ban a hűvös, csapadékos idő, 
majd az aszály a termés nagy részét elvitte, és hasonló 
volt az 1954-es esztendő is. A vezetők kénytelenek 
voltak lemondani arról, hogy hazánk gyapottermelő 
nagyhatalom legyen. 

Néhány emlék a boldogházi gyapotföldekről 

Besenyi Vendel 
Családjuk két évben termesztett gyapotot a tanya kö-
rül. A gazdák a földterület arányában kapták a vető-
magot, ami fekete, babkávéra emlékeztető mag volt. 
Szakkönyvet is kaptak a termesztéshez, és a gyapot 
szedéséhez alkalmas kötényszerű vászon ruhadarabot. 
Az érett gyapot külsején volt a szúrós fekete gubó, 
belül pedig a fehér termés. A gubókat leszedték, pony-
vákra terítették és szárították. Amikor a termést el-

szállították, pamutból készült ruhaanyagot is kaptak a 
gazdák. Míg az első évben viszonylag tűrhető termést 
értek el Boldogházán, a következő év a hűvös, csapa-
dékos idő miatt igen gyenge termést hozott.  
Kispálné Baranyi Aranka 
Bár csak 5-6 éves volt ezekben az években, emlékszik 
rá, hogy szülei a csíkosi tanyájuk melletti földön ter-
meltek gyapotot. Betakarítása a mákhoz hasonlóan 
történt, kosarakba szedték a szúrós gubójú termést. 
Értékes iratgyűjteményében két régi dokumentumot 
talált, egyik egy 1951-es szerződés a Gyapottermelte-
tési Vállalattal 200 n.öl gyapot termelésére, másik pe-
dig fizetési felszólítás, mely szerint édesapjának, 
B.Baranyi Antalnak az 1952/53. és az 1953/54-es évek-
ről 40 forint 39 fillér tartozása maradt a gyapotbeadás 
teljesítéséből. 
Zámbori Gyuláné 
Évike nem túl kellemes emlékeket őriz a gyapot beta-
karításáról. Tanítási időben kivitték az osztályokat gya-
potot szedni. Portelek határában a Répási-féle földön 
két-három tanítási napot töltöttek ezzel a munkával. 
Hatodikos lehetett, és ekkor látott először gyapotot. 
Felnőttek irányították és ellenőrizték a munkát, ami 
kellemetlen volt, mert a gubós termés nagyon szúrt. 
Csak az érett termést kellett leszedniük, amelyeken 
már megnyílt a gubó érdes, szúrós héja. Nagyon nehéz 
volt ebből a fehér termést kiszedni, általában „több 
sebtől véreztek” a munka végeztével.   

*** 
Ma már bizonyára mulatságosnak tűnnek ezek a lehe-
tetlen elképzelések, melyek paródiáját Bacsó Péter A 
tanú című filmjében is láthattuk. Az 1950-es években 
azonban, amikor számtalan súlyos teher, beszolgálta-
tás, végrehajtás, kitelepítés nyomorította meg a gaz-
dálkodókat, az ilyen elhibázott kísérletek tovább nehe-
zítették életüket, mindennapjaikat. 

Szerződés gyapot termesztésére 1951-ben 
Kispálné Baranyi Aranka családi irataiból  

Gyapotszedők az 1950-es években (illusztárció)  

Papp Izabella 
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Határszemle 
Elérkezett április közepe, a földet művelő 
embernek ilyenkor már nincs maradása, 
a határba húzza a szíve, illetve a termé-
szet. Beindultak az ilyenkor szokásos 
munkák. Megkezdődött a tavaszi növé-
nyek vetése, néhány helyen lehetett 
látni, hogy lucernát telepítettek, ami az 
esők hatására nagyon gyorsan ki is kelt, 
sőt már meg is jelentek rajta a rovar-
kártevők, így már védekezni kellett elle-
nük. Tavaszi gabonát nagyon kevés helyen 
lehet látni, árpát szinte egyáltalán nem, zabot is csu-
pán egy két helyen. A húsvét előtti napokban megkez-
dődött a napraforgó vetése, általában jól elkészített 
magágyba kerül a mag. A talaj nedvessége is ideális, 
csupán a talaj hőmérséklete alacsonyabb a kelleténél. 
Ebből a növényből nagyon sokat vetnek a mi vidékün-
kön, de országosan is. Sok, jobbnál jobb fajta vetőmag 
közül választhatja ki a gazda a számára legmegfelelőb-
bet. Az egyre korszerűbb talajművelő gépeknek kö-
szönhetően a legtöbb helyen jó minőségben elkészí-
tett talajba kerülnek a vetőmagok. A vetésre használt 
gépek is egyre fejlettebb műszaki megoldásokat kínál-
nak, például a vetéssel egy menetben műtrágyát, talaj-
fertőtlenítő szert is ki lehet juttatni. Arról már nem is 
beszélve, hogy a vetőgépes traktor vezetője folyama-
tos információkat kap a vetés milyenségéről, a hektá-
ronkénti tőszámról, a bevetett terület nagyságáról stb.  
Az őszi gabonák gyomirtása, illetve fejtrágyázása is 
folyamatosan történik, a növények fejlődésében sokat 
segített a lehullott csapadék, ami már egy kicsit meg is 
késett. A napraforgó után, vagy vele akár egy időben a 
kukorica vetése is aktuális, ami megkezdődött. 
 A tavaszi vetések befejezése után sem sok pihenésre 
lesz lehetőség, az elkövetkező időszak a hamarosan 
kikelő fiatal növények védelméről és ápolásáról szól. A 
mai növénytermesztésben a kapa szerepét a permete-
zőgép vette át. A tavaszi és a kora nyári időszakban a 
legfontosabb és a legtöbbet használt eszköz a perme-
tező. Ebből a gépből is egyre korszerűbbek kerülnek a 
gazdálkodók kezébe, de ahhoz, hogy a nagyon tömény 
és veszélyes vegyszereknek csak az előnyeit kapjuk, 
szükség is van olyan eszközökre,  amivel biztonságosan 
lehet célba juttatni a különböző növényvédő szereket. 
 
Búzaszentelés 
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei szervezete, 
a MAGOSZ megyei szervezete, valamint a Magyarok 

Kenyere Alapítvány április 24-én búzaszen-
telő ünnepségre hívta a jászsági gazdák és 
az önkormányzatok képviselőit. Az ünnep-
séget a jászteleki templomban tartották, 
ahol a helyi plébános megáldotta az esős 

idő miatt a templomba behozott zöld 
búzát. A résztvevők ezzel az esemény-
nyel egy régi hagyományt hoztak vissza 
a feledés homályából. A katolikus egy-
házi szokás szerint Szent Márk napján 

(április 25.) megáldották a zöld búzát a 
jobb termés reményében. A templomi 

szertartás után a művelődési házban közös ebéddel, 
majd baráti beszélgetéssel zárult az ünnepség. 

*** 
A kiskertekben is beindult az élet. Akik időben, korán 
megkezdték a veteményezést, azoknak kertjében már 
szépen sorol a retek, a saláta, a zöldhagyma. Persze 
nem késlekednek a gyomok sem, a sorok között egyre 
jobban zöldülnek a legkülönfélébb fajták. A pázsit is 
szépen zöldül, most van az ideje a tápanyag kijuttatá-
sának is. Ahol jól érzi magát a pázsit, ott már húsvétra 
az első fűnyírást is meg kellett 
ejteni.  
Nem csak a pázsit nyírásának 
jött el az ideje, hanem a birka-
nyírásnak is. A kora reggeli 
órákban, amikor még csend 
van a faluban, kisbárányok ke-
serves, szinte síró hangját lehe-
tett hallani több helyen. Semmi 
különösebb okuk nem volt a 
sírásra, csupán arról volt szó, 
hogy a nyírók levették az 
anyákról a télikabátot, a kisbá-
rányok pedig egyszerűen nem 
ismerték fel saját édesanyjukat. 
Néhány napon belül persze megszokták az anyjuk új 
köntösét, és elmúlt az elkeseredés, a kisbárányok any-
jukkal együtt élvezik a tavaszi zöld fű ízét és illatát.  
Végezetül egy idevágó jó hírt osztok meg Önökkel: a 
helyi önkormányzat egy pályázaton közel 150 millió 
forintot nyert külterületi utak megújítására. Ebből a 
pénzből a porteleki utat az Imrédy úttal összekötő Po-
lyák dűlőt, a régi szolnoki utat a temető saroktól a 
repülőtér sarokig, valamint a téesz telep mögötti cé-
gekhez vezető bekötő utat újítják meg. Nagy teherbí-
rású kő alapon zúzott köves záró réteget kapnak ezek 
az utak. 

HÍREK 

MI ÚJSÁG A FÖLDEKEN, - MI ÚJSÁG A KISKERTEKBEN? 

Szűcs Gergely 

dr. Ágotai Ede  
Vadásztársasági elnök 

Vadásztársasági hírek 
Örömmel jelenthetem, hogy a Csíkosi út mellett, a reptéri 
gyepre visszahelyeztünk egy új, biztonságos magaslest. A 
magasles mellé egy padot és egy szemetest is kihelyez-
tünk, melyhez az anyagot az Önkormányzat biztosította. 
Ezenfelül a csíkosi útra és a pulykatelepi útra is raktunk ki 
még 1-1 ülőpadot. Használják a település lakói egészség-
gel!  
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SZERKESZTŐSÉGI KÖZLEMÉNY 
Rendszeres és alkalmi szerzőink figyelmébe ajánljuk, hogy a következő lapszámunkhoz  a kéz-

iratokat és a fotókat  
2022. június 20-ig kérjük eljuttatni a szerkesztőkhöz. 

A beküldött írások változtatásának jogát -terjedelmi okokból-  a szerkesztőség fenntartja. 
E-mail: boldoghazihirek@gmail.com 

HÍREK 

Receptek Anditól... Gasztroangyal jelenti 

„Egyenek mindig jókat, és élvezzék az ízeket!” 

Ráczné Baráth Andrea 

Szeretném önöket megismertetni egy nagyon finom 
aprósütemény recepttel. Nagyon régen készítettem el 
én is. Húsvét előtt keresgéltem a süteményes füzetem-
ben, hogy mit is készítsek, és akkor találtam meg. Ér-
dekessége a dolognak, hogy ezt a receptet még a szom-
széd nénitől kaptam. Biztosan sokan ismerték a faluban 
Bató Dezsőné Veronka nénit, tőle tanultam ezt a recep-
tet. 
 
Linzerkarika 
Hozzávalók: 

10 dkg vaj vagy margarin 
20 dkg liszt 
8 dkg porcukor 
2 db tojássárgája 
2 db vaníliás cukor 
fél csomag sütőpor és egy késhegynyi szalagória 
egy evőkanál tejföl 

 
A lisztet a vajjal vagy a margarinnal eldolgozom, majd 
utána a többi anyaggal együtt összegyúrom. Ebből az 
egy adagból 25-30 db linzerkarika lesz. Javaslom, hogy 

már eleve 2 vagy 3 adagot készít-
senek, mert nagyon finom. 
Ha a tésztát elkészítettük, felezzük 
meg. Az egyik felét nyújtsuk ki, és a 
sima linzer szaggatóval  szaggassuk ki.  
A másik felét, ha kinyújtjuk, akkor pedig a 
lyukas linzer szaggatóval szaggassuk ki. A lyukas lin-
zer formákat mielőtt a tepsibe tesszük, egy kicsit ken-
jük meg vízzel, és szórjuk meg cukros dióval. Nem 
fontos, mert anélkül is nagyon finom, de ha van valaki-
nek diója, azzal még finomabb. Ha kisültek a linzerek, 
akkor pedig megkenjük valamilyen lekvárral, és össze-
illesztjük. 
Remélem, kedvet kaptak az elkészítéséhez. Nagyma-
mákat meg lehet kérni, hogy segítsenek. 
Még mi sütjük a linzerkéket, addig a nagymamák segí-
tenek az összeragasztásban 

 Tervezőszerkesztő 
 Gerhát Károly 

Felelős szerkesztő:   
Konkoly Béláné  Felelős kiadó: 
  Községi 
Szerkesztők:  Önkormányzat 
Papp Izabella  Készült: 
Zrupkó Ferencné Polgármesteri Hivatal 
 Jászboldogháza 

Boldogházi 

Gyógyszertári nyitva tartás 
Hétfő 8-12 óráig 
Kedd 13-17 óráig 
Szerda 8-12 óráig 
Csütörtök 8-12 óráig 
Péntek 8-12 óráig 
Szombat ZÁRVA 
Vasárnap ZÁRVA 

Búcsúzunk 
Zámbori Gyula  1944 - 2022 

Velkei László  1929 - 2022 

Besenyi Józsefné (Furcsa Jolán)  1934 - 2022  

KÖSZÖNET 
 
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,  

akik Zámbori Gyula búcsúztatásán  
a szeretet virágaival és vigasztaló szavakkal  

fájdalmunkat enyhítették. 
Emlékét szeretettel megőrizzük. 

A gyászoló család 
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